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DUn Zafer bayramı mUn•sebetlle Beyazıt meydenınd• muht•t•m Bir geçit resmi 
y•plldı, sonr• lbldeye bir çelenk konuldu, bur•d• bu törenden Uç aeth•yı 

görUyoraunuz, tafallttını On birinci aayfamızde okuy•c•kaınız. 

Muharebenin Boılamasına Üç Hafta Kaldı 

İtalya Ordusu Eylôlun 19uncu 
Günü Taarruza Geçecek 

Dün Napoli Limanından Mühim Mik
tarda Harp Levazımı Yollandı 

Londra, 31 ( Özel ) ' - lngills 
gazetelerlaio Roma aytarlarıaa 
töre ltalya orduıunun blyUk harp 
nıecliıl Habeşlıtanda yapacatı 
taarruz için EyliiluD 19 uncu 
Peqembe gUnll 1abahını İeçmiıtlr. 

Bunun sebebi; 50 Jıldanberl 
tutulan lıtatlıtiklere 16re, Hab .. 

tlıtanda menim yağmurlarımn 
hiç t•ımaz bir kat'Jyetle mutlaka 
16 Eylftl akıamı keıllmekte oldu· 
ionuo bilinmesidir. Bunun için· 
dir ki ltalya orduıu 16 Eylüldan 
itibaren iki gln toprağm kuru· 
ma11111 bekleyecek Ye EylnlUn 

[ Duamı 6 nacı ylıde ] 

Rize/ilet: Marmara lj(ıyılarına Geç
mek istiyorlar 

.......-.ı;..-.. ..... .-. ....... -. ı w•-•--.-

Sekiz Aile iç Bakanlığına 
Baş Vurdu 

~nkara, 30 {Özel) - Başba· 
kan ismet lnönUnUn Doğu illerinde 
Yaptığı incelemeler 11ra1ında Rize 
ve SUrmeneHler Baıbakana bir 
dilekçe ile baıvurarak ekonomaal 
darlıktan söz açmıİlardı. Söyle
dikleri ıu idi: Rize ve SUrmenenln 
arazisi, balkan kesafetine g6re 

azdır. Bu itibarla her yıl 30 • 40 
bin kadar aile 1ahibi memleketin 
dii•r köıelerlne yayılarak it tut· 
makta Ye ailelerlnl11 ieçiminl 
temin etmektedir. it yapmak 
kayguılle 2, 3, 7 yıl ailelerinden 
ayrı kalanlar Yardır. Bunlar en 

( Dnamı 3 ttnctl ylzde) 

.............................................................. 
lstanbul Dün Sıc8k· 

tan Boğuldu 

Gö1gede33, Güneş
te 58 Derece 

Dna 1.taobul yaz gDnlerlnia 
eayıh ııcaklarandaİı birini yapb. 
Sabah ıaat 
10 da 31 l bu• 
lan hararet 
derecesi oğl.
den sonra saat 
15 de 33 e 
kadar yUkıel· 
mit bu boğucu, 
ka\'urucu sıcak akıama kadar 
devam etrnittlr. Rasathanenin 
Yerdiği maHimata göre azami 
ııcakhk ıölgede 33, gU1aeıte 58 1 
bulmu9tur. Rtızıir ıimalden eımiı· 
tir. BugUn de hannın aynı der&• 
cede sıcak geçmHl muhtemeldir. 

Prop•gand• VakAlatl H•· 
beri BU•bUtUn Aaılsız D•ill 

Hars Birliği 
Etrafında 

Recep Pekerle Ved•t Ne
dimin P•porlar1 Bekleniyor 

Ankara 30 (Özel) - Bundan 
Uç ay kadar eYvel Son Poıta par• 
ti proğramında radyo ve matbuat 
için koaan yeni Haslar dolayı• 

ıil• bir propaganda Ye matbuat 
bakanhjı kurulmaaının dBıllnUI· 
dUiUnll yazaıııtı. O zaman blltlln 

( Dnaml 1 l.cl Jtl&de , 

Armutluda Kırk Saat Devam Eden Büyük Bir 
Orman Yangını Çıktı 

(10,000) Çam (3500) Dö
nüm Meşelik Kül Oldu! 

Yangının Kasden Çıkarıldığı İhbarı 
Üzerine Bir Adam Zan Altına Alındı 

Armutlu 30 (Özel Aytarımız· 
dan) - Buradan beı aaat meaa• 
fede bulunan {Hayriye) ve {Sul· 
tanlye) köyleri araıındaki Evliya• 
pınarı denilen ıık .bir ormanlıkta 
bir yanıın çıkmıı, kırk ıaat için· 
de on bin çam ağacı ve 3500 
dönllın meıe ormanlığı kUI ol• 
muıtur. Yangın, Sala iilnU sa· 
bahleyfn saat beıte baılamıf; 
Perıembe gecesi (Çarıamba iÜDO 
aecesi) Hat dokuza kadar de-

vam etmittir. Birkaç köyün halkı 
bir araya ielerek bu mUthiı yan• 
gına bin gUçlllkle ı1Snd3rebilmiı· 
lerdir. (Denmı 11 inci yllıde) 

Acıkh Bir Ölüm 

Namık lsmail 
Öldü 

(Yazısı Altıncı Sayfada) 

Dare g•J1ıl•11 ı•çlt rHMlttd• 6•hrl,elllırlmlz v• H•rp o~•l••d•• •• gıl 
çık•• da11b ıii6aglarım&• 

/ Bugün B~., . Ç, Sayfamızdadır 
Zindan1<0şelerinden 

Yıldız Sarayına 
'Adı altında bugin •n iti6aren ba•nutga 6oıladıfımıs ,.111 
fe/rikamı'Z, son zaman/aria gazılan wihe 111çmi1 •rıüz.,t· 
lerin ~n h11g11can f1t1ricilt1rinden biri olac•lctır. 

Tefrikaaında, A.baüibamidin sarayına intikal etmi1t 
ıüzel bir Rua P-rense•in1n kahkahaları ile delmuı 
hir jk miceraaının ince Ye mera h Ufha1annı 
billacak, aaatlerce meıtolaCllkStnız. 

ugln it Sayfamızda Y
mızı Okumayı 



2 Sayfa 

7=-H-a...;;.;;;.....I k-ı n-S-e-s ı ...... ) 
Harp 

Olmasını 
istiyor Musunuz? 

Muharrir Selamı izzet Kaya-
can: 

- Son senelerde, kulaAJmııa ber 
ııın çarpnn kelimelerden blrlıl do 
••harp,, tir. 

BirgQo canciter gibi görüneD iki 
mlllet, öbürglln harbe hazırlanıyor. 
Nerde IH k•Ygaya tutuıacaldarıaı 
Hndıtımıı iki millet, en beyenmedik 
zamanda ısrmat dolat oluveriyor. 

Bu ltibarJa bugflrı, milletlerin ara• 
ıına g irmek, karı koca araa ına gir· 
mekten beter oldu. Baıau çıkmıyau •e 
tııkmnyacağı muhakkak olan bir ha r• 
bin rivayetleri o kadar uzun ıUrilyor 
iti, insan, barbln kopmaıını temenni 
edecek kadar bıkkınhk n beztlnlik 
duyuyor. 

Şu koca ve fani dünyada rahat 
rahat ya,amalt: varken, hımanlarıu ıu 
•e7a bu iddia, ıu veya bu dan, ıu 
• eyn bu maknt yüzünden birlıirlerlnl 
hoA-azlaıual rı, makul kafalara garip 
ıreliyor. 

Sade benim değil, makulce dllştl· 
nebilen herke.la. milletler arasıoda 
koca harplerin değil, fertler araaında 
a le 'Ade ıoluk kaYğalarının kopmuını 
bile istemiyeceA"i tab ·d ir! 

Bunun baeit ve açık ıebeplerinl 
1aymlya bile 16zum yoktur san.rı ml 

* Bak1rköy, Koru sokaQı, 14 
numamarah hane, Saim: 

- Bu da aual mi azizin1? lnaan 
nlnin bititltlnde oturan yabancı bir 
karı kocc nıa aj'ız kaviu&na bile •l· 
nlrJeniyor. 

Vaziyet böyle iken, yOz binlerce 
huanın biribirlerial boğaz.lamaları, •e 
tonlarca suçıuz kanının l:ıoıuaa akıp 
gitmesi istenilir ıeyml kl1 .. 

Y e,nkar, lstasron caddesi, 
Hamalb••• sok•I• 49 No.11 
hane Seyfettin ı 

- lateaem ne olacak, iatemeHm 
ne olacak? 

Hem ben, benl uzaktan yakıadaa 
alAkııl•ndırmıyaa bu it• karıı tama• 
mile bitaraf k•lmayı tercih ederim. 
Harp iater olaua, later olmasın. 

Tek knıa bizim yorıaaıa baıına 
patlamaaın ela! 

Bir BeledigB 
Doktorunun Kolu 
Kırıldı, Hem Çıktı 

Beykoz belediye ve Standart 
gaz ıosyeteıl doktoru Bay HUınü 
evvelki gtın bir motörle Beykoz· 
dan fabrikaya gitmif, lıkeJeye 
çıkarken ayağı kayarak yere 
dUımUı ıol kolu hem kınlmıı, 
hem de dirseğinden çıkm11tır. 

Doktorun iptidai tedavlıl ya• 
pıldıktan sonra Ccrrahpaıa hat· 
tanealde kaldırı l mıştır. Htisnll 
fak irleri. yetimleri parasız ve itina 
lle tedavi ettiği lçln kendiala.l 
Beykozlular çok ıeverlerdl. Bu 
kazadan da çok müteessir olmut
lardır. 

Cingene Fah Da Yasaktır 
Atabamam caddesi Ferahfeza 

apartımaoı yanındaki arsada otu• 
ran Kıpti Zekiyenln mahalle ço
cuklarını ve aparhman kapıcıla• 
rını baı.na toplayup onlara fal 
baktığı aörUlerek l akalanmııtır. 

SON POSTA Aguıtos 31 "" 

r,~ilml!•~A~•-rilBi'lllmı::Jl"i_A .. -u~..:;"·a-~l_._ .. _,_·ı~:·_a __ 1 ı ( Gttn: ~~htJ 
Y k P d Y • Satırla iyece iyasasın a enı MUze~~y=~u ::,:~y!ollek• 

B B h 
Ki!ltilr Bakanl ığı mütekait Kilit~ 

l·r u ran Genel möfetti1leri11den Ahmet Tnhl 
telırrafla Anka.aya çafırmııtır. Ah•o 
Tevhit meskukit ve kltablyat mit .. 

Sarmısağın I<ilosu Bu Kış iki Liraya 
Satınalacağa 

Benziyor 
lıtanbulda 1&rmısak piyaaasın• 

da t am m5.nasile buhranla ifade 
edilebilecek bir vaziyet vardar. 
BugUn Alellde BBrmıaağıo kilosu 
per&kende olarak 60 • 70 kuroıa 
ıatılmaktadır. ikinci derecedeki 
sarmııağm toptan fiab da 40 • 45 
kuruştan aıağı dejllcUr. Seyyar 
pazarcılar da bile dlin bir kilo 
aarmısak 60 kuruıtao aıağı alına· 
mamıştır. 

Sarmısak Istanbula T eklrda· 
ğından ve Karadeniz &ahlllerln· 
den ve bilhassa Samsundan gelirdi. 
Halbuki hu iki kaynaktan Rumeli 
kısmı bu yıl hemen temamen ku· 
rumuştur ve piyasadaki urmıaak• 
larm çoğu Samsun malıdır. Dün 
bir muharririmiz tarmısak tüccar• 
larından Sami Salih ile görUş-
müttllr. Bu tUccar diyor ki: 

Buınn ben Samıun ıarmıaağı· 
nın kilosunu 60 kuruıa satıyorum 
Kiloda ancak alb kuruı ka.ıam-
1orum. Rumeliden her tene çok 
sarmHak gelirdi. Bu sene gelme
di. Kııın sarmı1atıa kiloıu ancak 
150 ile 200 kuruı araaında ıab• 
la bilecektir. 

Bu görtllmemlt flat artma11na 
sebep olarak bir çok ıeyler gU1-
terilebilir. Fakat baıda mem• 
lekette ölçtilll bir ziraat ılsteml· 
mizin olması gelir. Ba yllzden 
bazen fazla lıtihıal buhranı ba• 
Hn da böyle yoksulluk endlıeal 
doğuyor. Evvelki &ene fazla &o.

lan ve aarmıaak lıtihaall vardı. 
Halkalı Ziraat mektebi 30 bin 
kilo ıoğanla bir bu kadar 1armı· 
ıafı satamadı Te gftbre olarak tar
laya döktO. Bu rağbetsizlik karıı
mnda geçen aene aarmısakçalar 
ıarmısak dikmediler ve fiyatlar 
( 140) kuruşa kadar çıktı. Bu rağ
het karıısında hatıra gelen her· 
kelin kııın ıarmıaak dikimine 
ehemmiyet vume1ldir. Fakat fakir 
köylll kiloıuna (140) kuruı verip 
aarmısak · alamdı. Bu yüzden de 
bu aene aarmıHk mahıulu çok 
u oldu. Eminim ki, köylü bu kıı 
ta 15()...200 kuruıa 1arm11ak ala· 
rak dlkemf 1ecek •• bu ıuretle de 
sarmııak gelecek sene daha ytık· 
ıek olacaktır. Benim aklıma aıe
len tedbir bu 1ena Ziraat Baoka
ıının k~yltıye bir miktar aanm
ıak dağıtmasıdır. -----

Motoslkletler GUrUltU 
Yapmııacaklar 

Belediye reisliği ıehirde motoılk· 
lerln ~Grültl Jıpmamaaı için yeniden 

pol11e Ye judarmaya emirler vermlıHr. 
Ş.hlr lçiade gtlrOlttl yapaa motoılk
Jetler hakkında derhal zabıt tutulac•k 
ye kendllerl cezaya çarpbrılacaklardır. 

ı 

Çok gôrlinme1in, bllAklı azdır 

Arasta Sokağındaki Kazı iyi Neticeler Vermekte 
Qevam Ediyor 

Belediye Araştırmaya 
Para Yardımı Y apaca.k 
laglllz bilginlerinden profeıör 

Bakster'ln Sultanahmette Araıta 
ıokağında yaptığı ilmi kazmıo 
ilk kısmJ ıona ermektedir. Şim· 
diye karlar Mukaddes Sarayın 

mozaik döşemelerinden ( 150) 
metre murabbaı kadar bir kııım 
meydana çıkmııtır. Çıkan moza
ikler aan'at ltlb8J'lyle Kariye ve 
Ayasofya mabetlerindeki malum 
eılerlodon çok UıtUn ve lllm ve 
fen Alemini ıeıartacak kadar 
zengindir. 

Bu kıymetli eseri tetkik etmek 
için de lngiltereden meıhur arke· 
olog doktor Russel golml11 ve iki 
ıOndenberi eserin tetkikine ba.
lanmııtır. Arasta sokağında Sul· 
tanahmet camii için vakfedilen 
kemerli dUkkinlarm altında da 
kazı yapılmııbr. Maalesef bu 
dnkkAnlar yapılırken kemerin 
altına gelen kısımlar vaktile kör 
kazmaya kurb..an gitmiştir. Bun· 
dan sonra kıaa fasılalarla yola 
kadar mozaikler devam etmit ve 
sol tarafında da saraya alt bazı 
bina dnkUntUlerl ve temelleri 
buluRmuıtur. Profesör on bet 
gUhe kadar mem!eketine döneceği 
için müzede bu fıBerlerin muhafa
ıaıı için bir komisyon toplanmııhr. 

Çıkan e1erlerin olduğu yerde 
muhafaza edllmeai dUtilnlilmek· 

·-...... ----·-···--·-···· .. ····-·· ....... -
r.. ' OnUmUzde 20 llkte9rln 

Pazar GUnU Genel NUfue 
&tlyımı GlnUdUr 

Sayım, çok gıniı, çok kapıal bfı 
ittir. Baııııılması her birimizin üze· 
rimize düşen yUkllmü ıon derece 
özenle yapmamıza bağlıdır. Doğru 
sonuçlar alabilmek için hepimi& gü
olimüz yettiği kadar çalıımalı n 
uğraımalıyız. 

L--------------------
tedir. Bunun için belediye gibi 
profesör de para yardımı yap· 
mayı kabul etmiıtlr. Şimdiden 
yol tarafma duvar çekllmJı ve 

bir de kapı yapılmıttır. Burada 
Bizans devrine ait bazı toprak 
kaplar, mermer flrlz •• 1allp 
parçaları Ye bir de kıymetli cam 
ıllrahi bulunmuıtur. Profesör , .. 
lecek sene kazısına deYam ede· 
cek ve bura11 zengin bir Blzanı 
müzesi haline konacakbr. Galata· 
aaray hocalarından M Mambürinln 
do bu kazıda bOyllk yardımı ol
muştur. Profesörün yeni plAnla• 
rını o hazırlamaktadır. Eıa&en bu 
Alim 1933 yılında profeıör 
( Tbedor Wf gand ) la beraber 
Bizaıııın bu kısmındaki eski eser
leri gBıteren bir eser neıretmlt 
ve buraların çok iaabetli plin· 
lannı yapmlfh. 

P•••r Ol• Ha••• B. Diyor Ki ı 

has•ı•ıdır. Mhelerdekl ve Darpanedeld 
eakl ve taıihi para kolleksiyonlarını6 
taanlf Ye Aoadoludakl bazı kitabe!•' 
rio toplattmlmHıoa m•mur •diJme1I 
ihtimal ihtimal dahilindedir. KQI~ 
.lakanlıAı lıu mtlteba11ıaıo ellnd• 
bulunan çok kıymetli bir para ko' 
lekılyonunu da mtlHlerden birlıiae 
almak tasn•urundadır. Kendlaine b.'li 
ltusu•ta da teklif yapılmııtır. Kolleii 
•IJOD otuz bin Ura tutarıadadır. 

.. lf- .. 
llbayın Ziyafeti 

Dao, Gğieyfn, PerapalHta, llbar 
Muhiddin OatGndat tarafından ~I 

f 

baoke Yerllmlı YO bu bankedi 
General lımet lnönO, l•taabul komu. 

1 tanı Gener.J Hali.. JJba7 munial 
, RGkneddin SBzer, e1ld ıarbay muavini 
{ Hamit •e Beyoğlu llçebayı Danlt 
1 bulunmuılardır. , • * .. 
~ Yaz Gezlntlleri Devam 

Ediyor 
C. H. Partlıl Haakl51 nahiyj 

yana Çubukluya bir deniz gezint 
tertip etmlftlr. Gezinti Hali, Şirke 
aln bir vapuru ile yapılacaktır. Bu • 
dan baıka ylae yarın Balat RuCI 
mektebi de Baykoza bir deniz gezJd.~ 
tiıl yapacaktır. 

Mektep talebe1i ile ailelerini H .. 
Hela iki vapuru taııyaeakbr. .. .. .. 

Bir Kız Boğulurken 
Kurtarlldı 

Emlne lsmlııde 8 yafınd• bir kt'J 
Haak8y un dotlrmenl 6n0nde OYDU 
makta lkea denize dUtmDı ve or•'-J 
derin olduğu için derhal dibi lıoyl 
mııtır. Sandalcı Rbell Mehmet, hem 
denize ııtlamıı ve k ızcafııı bir ha 
su yutmuı bir vazi7ette. bot11lm 
Oaero iken pkarmııtır. .. . "' 
Bir Otomobll iki Tramvaye 

Çarptı 

Don ıofar Salih 1908 1ayılı ol 
mobille HaliıkArgazl eaddeslnde lle 
lerken Şiıllye giden 111 aayıh tra 
vayın ön6nden geçmek lıtemitt 
arada yukardan gelen 183 •aya 
tramnyla da kartılaıarak otoaıol 
her lkl tramYayla da çarpıtmış ve 
araba da ha1ara u§'ramııtır. Şof 
7akalan mııtır. 

Jf- • • 
Ortak8y aakliyat ılrketinin 37iJ 

sayılı otomoblli toför Hlmldin idar8 
sinde Kabataıtan geçarkan araba~ 
Şerife çarparak muhtelif 7erlerinde11 
Jaralamııtır. 

"' Jf- • 
Fırınlar Kontrol Edlllyor 

Belediye zabıtası, ekmeklerin ıılu 
Hrette kontroluna de.,am etmektedft', 

Muayyen çeınl haricinde v•ya ~ 
lodan nokaan vezinde çıkarılmıf ol 
ekmekler derhal muaadere edilme 
ve fırıncılar hakkında da ayrıca cHA 
Hbıtları tat11lmaktadır. 

Son onbeı gün içinde muhtelif b•• 
belediye ubıta merkezleri mıntakat 
larıada haklarında takibat yapılai 
fırınların adedi kırkı geçmlthr. 

Çeınlıl boıuk ekmek çıkaran fma• 
lar para cecuından baıka ayrıca b .. 
ter ılın mGddetle kapatılmıılardır. .. . .. 

iki Kasap DUkklnı Kapattldr 
Kaçak et keaip aattıkları cürmO• 

metbutla teablt edilen Kantarcılard• 
lamail, Koıkada Selimin kaaap dGk• 
k4nları belediye zabıtuı tarafında• 
kapatıl mışhr. 

- Dönyanıa giditib yine fıoalaıb, - Dertleri ıia• d•preadL. ••• Dünj ayı bir tı tremedir aldı •• Hasan B. - Bir ıey beğll, yLe b.ra--
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Hergün 
/ngiltere 
ita/yaya 
Ne Yapabilir? .. 

ltalya • Habeı anlaşmazlıiı, 
ltalya - lnailtue davası halini 
aldığı gündenberl herkeain sor
duiu sual budur: 
· lngiltere, ltalyaya kartı ne 
yapabilir? 

lngiltere ılmdillk ne yapmak 
iıtediğbi il4o etmlı gibidir. 4 
Eylfılde uluılar ıosyetesl kona .. 
yindo ltalyaya karıı " ekonomik 
mfteyyide,, nin tatbikini isteyecek 
ve bu müeyyidenin tatbikinde 
diğer devletlerin de kendislle be
raber yürllmeıinl temine çaltı•· 
caktır. 

Ekonomik mtıeyyede nedir? 
Bu kelimenin ifade ettiği mana 

ıudur: Muahedelere rlayet etme
yen, veya harp etmek isteyen 
bir devleti bu hareketinden dolayı 
cezıılandırmak için onu harp için 
muhtaç olduğu maddelerden mah· 
rum etmek veyahut bu maddeleri 
harp sabasına giStürmeslne lmkln 
buakmnmak. 

Bugün Rusyadao maada hiçbir 
memleket, harp için muhtaç ol· 
duğu bütün malzeme ve ham 
maddeyi kendi sınırları içinde 
bulanını. Birçok memleketler var• 
dır ki, Habeılstan bunlardan biri· 
dir, 6İlah ve mühimmat fabrikaları 

yoktur. Dünyada ailah v• mühimmat 
fabrikal .. rı olan yalnız birkaç mem• 
leket vardır. Halbuki harp için 
ilk lazım olan şey ıilAh ve mll· 
himmattır. Binaenaley ekonomik 
m\iey} ide için kul: anılacak birinci 
vasıta, harp yapan millete silah 
•• mühimmat vermemektir. Net .. 
kim daha ıimdiden logiltere ve 
Amer;ka, ltalya ve Habeı!stana 
ıllih ve mühimmat satılma11oı 
yasak otmi§lerdir. 

Fakat bu meselede dikkate 
alınacak iki nokta vardır: Birincisi 
ltalyanın silah fabrikalandır. 
Kendi ihtiyacım bu fabrikalardan 
temin edebilir. Her iki memleke
te de sllih tablmamak demek, 
Habeıistaaa silah ırermemık 
demektir. 

ikinci nokta ıudur: Bu mD· 
eyyideyi uluılar sosyetesi tatbik 
edemez. Çünkll en bUyUk ıilAh 
ve mühimmat fabrikaları bulunan 
meml ketler, Almanya, Amerika 
ıve Japonya, uluılar soıyeteıinden 
değildirler. Hareketlerinde ser· 
besttirler, konseyin kararım tut· 
mıyn mecbur edilemezler. 

Ekonomik mneyyldenin lldııcl 
ıekli, harp eden veya etmek iı· 
teyen milletlere silah ve mUhlm· 
mat yapmakta kullanılan ham 
maddeleri •ermemektlr. 

Silah ve mühimmat · imalinde 
kullanılan birtakım madenler 
Yardır ki, yalnız bazı memleket
lerde bulunur. Meseli dünyada 
çıkan nikelin onda dokuzu Ka· 
nadadan gelir. Antimuvanan llçte 
ikisi Çlndedlr. Dfinya potaa istih· 
&alinin yüzde doksanı Fransa 
ve Almanyada bulunur. 

Bu memleketler anlaıabllaeler 
ve bu anla~meyı tatbik ederek 
düıman mem1ekeUere bu ham 
maddeleri vermeseler, boykot 
edilen memleket harp yapamaz. 
lngiltere ile Amerikanın bu hu· 
susta birleşmiş o~maları bu mn
eyyidenin tatbiki için kafidir. 

Resimli Makale 
Tavuk yuıaı..ırtadan çıkn• ıt1 kabuğunu bef•nmcmlt derler, 
Bu •!' sözü, mcnşeinl vo aı: .. ını lnkllr oden •oyauzlar için aöylenmltUr. Bunlar 

tahıll gorllp de acvlyyeco biraz yllk .. ld ler ml, ana babalamn k\lçil.it görmlyc, 
al elcrlnden uzak yaşamaya ve yeni m J hltlndo Oillardan bahıcdllmeılnl bile blr 
ayıp uymıya ba1larlıır. 

K67lerden ç kıp bir de köye dönenılyoıı Ye tehirlerde ka7ltelup l'lden çocuk
lar da az çok b.ı sınıfa girerler. Şehir bin bir scblrll cadbutle bun 'arı alnealndo 
&ldll:Ur. Yurtlarına •• kliylerine dönmek oalar ıçıa bh' azap •• bir ı•hrp olur • 
Bir gBn kazara yolu klSyüne n köy!lndekl evine uğraru onu harap olmut görmek 

hile içinde bir •ızı yaratmaz. 
Menıelmlz:I ve ailemizi inklr 

etmlyellm. 

a f.ogsuzlar il 

Atatürkün Haya ını Kurtaran 
Saat Kayboldu 

---~~~~~~~ 

Sanders Paşanın Ai esinden 
Tari Ku oluna Gelen Cevap 

TOrk tarihini tetkik cemiyeti Türkler için hudut• dut•uz bir tarihi kıymeti olan bu aaatf ele geçirmek 
ıuz değeri olan bir saati ara§tırmaktadır. TUr.klUk latemiı, Ye Leyman Fon Sanders Paıanın Yarislerine 
bugünktl varlığını bu aaate borçludur. Saat Atatür· mllracaat ederek 1Bati 1atın almayı teklif etmiıtlr. 
kUndttr ve Atatürknn hayatını kurtarmış, onuı ya• Fakat saate ıahlp olan kadın büyük bir eıefle bu 
şamuında ve bugUnkn Türkiyenin kurulmasında kıymetll saatin bir hınızlık vak'aıı neticesinde 
Amil olmuıtur. . kaybolduğunu bUdirmfı ve eğer elinde bulunsaydı 

Atatürk bir gUn Çanakkale cephesinde kıt'alara bu saati asıl aahlbino iade etmeği ıeref tellkld 
kumanda ederken bi, düşman kurşunu gelmiı, dcceğlni bildirmiştir. 
gökıt1ne çarpmış ve o zaman cebinde bulunan bu Duyduğumuza göre Türk Tarihi Araıtarma Kuru• 
tarihi saate aaplnnarak kalmııtır. mu bu saati bulup meydana çıkarana bUyUkçe 

O zaman mtittefikimiz olan Alman kumandan· bir mOkif at vadetmiıtlr. 
!arından Leyman Fon Sanciers Paıa bu hadise ile Bu araftırmanın doğru olup olmadığını Ttırk 
eıslz bir kıymet kazanmış olan ıaatin kendiıine tarihi araıtırma kurumu Uyelerlnd•n 11ayJaT Şem• 
hediye edilmesini Atatürkten rica etmlf, Atatürk te settine sorduk: 
kumandanı kırmamıı Ye aaatl kendisine hediye - Atatürk kendi hayabnı kurtaran ye oau bize 
etmiıttr. ÔlUnciye kadar bn,uk bir kıymet ve eısiı hağışlıyan aaati Leyman Fon San ders Paıaya hı• 
bir batıra olarak bu saati ihtimamla saklayan diye tmiş, onun ölUmU ile saat aileıine geçmiştir. 
Leyman Fon Sanderı Paıa 61Uoce saat ~er eilnı Biz saati ele geçirmek istedik. Fakat kayboldutu 
intikal etmfıtlr. neticesine t1ardık. Bulup meydana çıkarana bUyUk 

Tlrk tarihi araştırma kurumu Türkler için hu· bir, mUkafat 'adedildiğinden haberdar deA'llim, dedi. 

Ali Çetinkaya Önemli Bir 1, Daha Başardı J Aksu Vapurunun Baıçarh· 
çı•ı Öldü Mü Zehirlendi Mi? 

lstanbulT e]efonu Dün'de 
ti bar en .e di ~ a lımilzdır -Telefon Şirketinin aabn alın· 
ması mukavelesi dün ikmal edil· 
mlştir. Baymdırhk Bakanlığı mu• 
habere ve muYalilale mUıavirl Kadri 
Hukuk mUıavlri Avni, Poıta, Tel• 
sıraf ve Telefon Gene\ MDdlirl 
Natif, Maliye Mnfettiti Celll 
Eaat. Ankara otomatik telefon 
mlldürU Nly zi ile Tele fon 
Şirketi mUdUrli Hender~on'dan 

müteşekkil heyet dün tatil ve 
bnyrnm gllnil olmaııno rağmen 
sabahleyin saat onda Iıtanbul 
Postaneaine gelmi~ler ve muka· 
velenin hazırlanması ile mefgu! 
olmuşlardır. Öğleden aonra aaat 
16 da da Bayındırlık Bakanı Ali 
ç.t1nkaya gelmlı, mukavelenin 
hazırlaıımaaı lşile bizzat uğraı· 

( DeYamı 18 GncG yüzde ) 

~ Akıu vapurunun baıçarkçısı 
Adil kaptan vapur Rize önlerin• 
de iken iıi baıında ansızın til• 
mU~tilr. Vapur kaptanı arkadaşı• 
nıo cesedini Rizeye çıknrtmıı ve 
g6md0rtmüıtür. Evvelki gün do 
Beykozdald akraba'arına bu öll1m 
haberi telgrafla bildirilmiıttr. Ak· 
rabasından blriıl öltlmll f Uphell 
bulmuı ve kaptamn zehirlendiğini 
lled ıllrerek Müddeiumumtllğe 
haber Yermlıtlr. Müddeiumumilik 
tahkikata baı1amıtbr. Bu ihbar 
yerlnde aörUltlrse kaptanın ceaedl 
çıkarılarak Morıa getirilecektir. 

·Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldalu için 

Bugiln Konamadı 

·············································•··•············· 
Propagandan Ve
kaleti Haberi büs
hütünAsılsızDeğil 

[ Baştarafı 1 inci yiizde] 
gazetelerin e1 birliğiyle tekzip et• 
tikleri bu baberj, timdi yine ken• 
di sUtunlarıllda ve 8. Mahmut 
Es at Bozkurdun kurulncak pı o. 
paganda bakanlığına getir;Jecegl 
ıeklinde okumaktayız. .• 

Buna dair Anksrada hiç bir 
haber yoktur, Ve kabinede bir 
değiılklik yapılacağı haberi, An· 
karada hiç bir zaman mevzuubahs 
olmamıotır. Bir propagande. ve 
matbuat bakanlığının kurulması· 
nın kat'ileştir;lmesi ancak şu üç 
ihtimalden birinin knt'iyetle tahak· 
kuku halinde dnıUnülecektir. 

1 - Doğu lllerlndekl kUltUr 
ve hars iılahAtmın icap ettirdiği 
geniı tedbirlerin bir elden idare• 
sinin zaruri ııörUldUğü zaman ki 
bu da Şark vilayetlerinde kurul• 
ması düşUnlllen alacı ve verici 
bUyUk radyo istasyonları, Halkev· 
lorl ıubelerinln fazlalaıtırılmaıı 
ve bunların doğu illerinde hususi 
faaliyet proğram ve nlzamna• 
melerin çalıımaıı, Türk inkılAbı· 
nın büyük rr bıaını ve •ısizliğinl 
kavratmak ve bir hıkılAp nesli 
yaratmak için doğu illerindeki 
cezrt faaliyetin huıust bir orga
nizasyona ihtiyaç göıtermesJ. 

2 - Parti genel sekreteri 
B. Recep Pekerin Avrupadakl 
etOt 11eyabati içinde fırka prog· 
ramının esaslı bir tarafını dol
duran neıriyat ve radyo işleri 
için baıka yeni rejim memlıket
lerlnin (faılzm, komnntzm ve nas
yonal ıoıyalbm gibi) takip ettik
leri geıı1f propaganda usullerinin 
tetkiki de Yardır. B. Peker ta· 
rafından bu .etUdlerfnlo ıonunda, 
bu mllhim ıılerln baıarılmeıını 
ancak mllstakU ve yeni teıkllAtlı 
bir Bakanlık kurulmasına kat'ı 
ihtiyaç görllldllğll zaman ... 

3 - Baaın Genel direktörll 
B. Vedat Nedim Avrupa dan yeni 
gelmlıtlr, Vedat Nedim ltalyada 
propaganda Ye matbüat bakanlığa 
tqkilltını tetkik etmlı ve Roma• 
da matböat ve propaganda baka· 
Dl Kont Cuyetl tarafından kabul 
edilerek izahat almıştır. B. Vedat 
Nedim Almanyada Doyçe Nahrl· 
ten Büronun Ye doktor Göbelsin 
yepyen'l bir programla çalııtırdığı 
propaganda bakanlığının teıklli· 
tını tetkik etmiştir. Bay Vedat 
Ncd!m timdi Baı ve lç Bakan• 
hklarına uzun bir rapor ha11nde 
seyahati neticelerini bildirecektir. 
Ve hUkfımet bütün bu tetkiklerin 
ıonunda propaganda Bakanlığının 
kurulmaıına lü%um görllrıe o 
zaman Bakanlığın kurulması bir 
emrivaki olacaktır. Bay Mahmut 
Eıadın bu Bakanlığa getirileceği 
hakkında burada hiçbir haber 
yoktur. 

Rizeliler Marmara Kıyıla
rına Geçmek istiyorlar 

(Bat tarafı 1 inci yOz:de) 
fazla Ege denizi sahil ıehlrlerinde 
bahkçıhkla g~çim teminine çahı· 
maktadırlar, binaenaleyh bu halk· 

Fakat bu tarz da pratik de• 
ğlldir. Cihan harbi, harp eden 
milletlerin bu ihtiyaçlarını bitaraf 
milletler Yaııtasile temin ettik· 
lerini ve edebildiklerini ısbat r 
etmlşt'. r. Almanya, biil.ftn dünya• 
nın blukasınn rağmen, bu ham 
maddeleri tem:ne muvaffak 
olmu t ur. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
tan bir kısmmın, toprağı aı oJan 

l Riıeden almarak, başka taraflara 
ililkfin edilmeleri ltizımdır. ,, 

Ü çüncü ıeki~ muhasım millet· 
lere k .. rşı lhracab yaınk etmektir. 
Bu da da ayni mahzur vardır ve 
prat"k değildir. 

Bu üç şekil de, harp eden 
milletleri doğrudan doğruya harp 
\'asıtalnrından mahrum etmek 
gayesile tatbik olunur. 

Bir de bun1arın haricinde kulla 
Dtlacak ekonomik •illblar nrdın 

' Devamı ıs lno1 yüzde ) 

Ankaradan bildlrillyor: 
"Şimdiye kadar her nHıl.a bina nrglıtndea muaf 

tutu an Tünel tlr1uıtinln huap •e muamelatı Oıeriade 
yapılan tttkihl rle, tlrkello hükümetle yapmıı olduğu 
imtiyaz ukavele•lnlıa ko uolllnde, ıoıyat• teılııatının 

Una vergisinden muaf tutulacatuaa dair hiç blr kayda 
teıadllf olunmamıttır. Bunun Oıerlne ha•uıt bir he1et 
tarafından •oıyetenln Tünel dehlld, arabaları ve batan 
teıiaatı teabit edilmlt ..,. aeneYI 67000 lira irat konul· 

muıtur. Tetklklerla •onunda bu Irat Uz:erlndea ve 1931 
unuinden IUbaren bu seneye kader geçen müddet 
ile bundan 80nra da ıoıyeteden ayol tekilde Yergi 
tabsll edllmeıloe karar nrilmittlr. Bu •uretle 1931 
HDHlndeD 1935 Hneaine kadar olnn müddet için 
alınmaaı !Aıımgelen verg\ miktarının on binlerce lirayı 
bulacaRı ıı:annedllmektedir. Bu vulle Ue unni irat 
kıymetin• eau teıkil edecek olan tOael tealaalının 

yapılan lacelemeleriade Tünel u&unlujunua 610 n 
kutrunan 6,5 metre oldutu anlaıılmııtır.,, 

I STl:R i NAN i STER i N A NM A 1 
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işittiğime göre aradan geçen 
müddet zarfında hükümet bu 
dileği ince.emiş ve Marmnra sahil 
ve adalaundan mübadele sureti.e 
giden Rumlardan boş kıılnn 
al'azlye Karadeniı boyundaki 
balıkçı aaclerin"n getir' ip ) er leş• 
llrilmesinl omı:tlamıştır. 

Eu karar üzer;ne Sürmene ve 
Rizeli aile sahiplerinden bazı .ara 
Marmara ıDhil!erinde iskan nrı 
için iç bakanlığa mUracaatu L &j· 

lamışlerdır. 



4 ~·~ fa 

HAHKEHElERİE 
~ÖQDÜKL[RİMİZ 
10000 Kişiyi 
Dolandıran 
Bir Adam 

Bir mahkeme havadisi bulmak 
lıteğile adliye binasının tenha ko
ridorlarında dolaııyordum. Bir 
kanepede oturan iki kitiden biri 
beni tanıdığım belli eden bir va· 
ıiyetle ıealendl: 

- Hav adlı arıyorsunuz galiba? 
Slıe mahkemelik bir mevıu ve· 
re bilirim. 

Sonra bUylik bir sır verir gibi 
JaYafÇB f111ldad1: 

- Onbln klılyl dolandıran 
bir adam! 

Beynimin içi derhal harekete 

ıeldi: 
- Ne? l? I .. 
- Evet.. 10 bin kitlJi do-

landıran ... 
Ben aözUntı kestim: 
- Kim bu kahraman ?. 
O, hiç lıtiflnl bozmadı ve ı 
- lıte, dedi, ben, o adam 

benim. 
Sonra maceralarını anlatanla-

rın merak uyandıran edaılle ıöı• 
ıJrjıti : 

- Burada bir matbaaya reakli 
ve ıık piyango biletleri bastırdım. 
Bu biletlerden on binden fazlaıını 
bir çantaya yerleıtirerek Ana· 
doluya çıktam. Orada, lıtanbul· 
)ular gibi her ıeyln aıhnı, faalmı 
aratbrmazlar. Muhayyel bir te.
kllit namına bu biletleri birer 
liradan aatıta çıkardım. DehtetH 
rağbet buldu. Çtınktl biletlerin 
arkaaanda plyanıo mOklfab olarak 
otomobiller, hanlar, hamamlar, 
aparbmanlar vardı. iki ay içinde 
on, on bet YllAyet dolaıarak tam 
10,000 bilet aathm. Ve on bin 
lirayı cebe yerleıtirlnce lıtanbula 
atladım. 

- Piyango çekilmedi mi? 
- Yok Canım; ne piyangosu! 

Şllpheyi gidermek için yine 
bir liste ba1brarak muhayyel nu
mara ve şahıılara muhayyel he· 
dlyeleri lıabet ettirip dolaıtatım 
vllAyetlere ıı&nderdim. Mt1ele ele 
kapandı, gitti •• 

Fakat bu büyük dolandırıcılık 
karıııında ben ae11lz kalamazdım. 
Bu aahtekArı haber vermek benim 
v11lfemdl. Sealendim: 

- Kalkınız! 
- Nereye? 
- Sizi mUddelumumilll• ... 

receğim. 
Bir kahkaha attı. Ve yanın

daki arkadaıını dUrterekı 
- Çık lirayı! Dedi. Baaa da 

anlattı ı 
- Arkadaşla bahlı tuttuk. 

O, ıazeteciler atla maı diye iddia 
etti. Ben de aldatmm dedim. Ve 
lıte sıörUyoraunuz ki babıl kazan
dım. 

Fakat hayır, ne ben atlamıı· 
tım, ne de o bahıi kazanauıta. 

Bu iki arkadat tu dakikada adli· 
)enin loı koridorlarında kumar 
oynuyorlardı ve bu anlatıldı, hl· 
dlıe de mahkemeye intikal etti, 
yakında duruımaıı baılayacak. 

Bozkır Ormanları 
Karaman, (Hususi) - Buranın 

Bozkır Uçesl ucu bucajı bulun• 
mıyan ormanlarla kapalıdır. Bu 
ormanlarda yetişen araçlar ke· 
reste imaline elveritll olduiundan 
bu çevre içinde kereste fabrika· 
ları da çoktur. Y alaız ilçe etra• 
fındakl ağaçlık mmtaka 9000 
hektarı aeçer. 

SON. POSTA 

Gerede (Özel) - Burada Uray 
lflerl gUnden gtın• ilerilemekte 
hazırlanan bet senelik proıram 
baıanlmaktadır. Kaaabanıa, Saat 
Kuleai tamir edilmiı ve boyana• 
rak gllzellettirilmlıtir. Şehrin ıu 

ihtiyacı da temin edilmiı •• 
yangın tehllkHine kartı su depo• 
ları yapılmııtır. Buranın en sıUzel 
gezinti yeri olan Ramazandede 
çamhiında yapılan park da biti• 
rilerek açılmııtır. Oeredede Ramazandede çamlığından bir rörünliı 

HalkeYimiı.in çalıtmalark imren 
uyandıracak bir durumdadır. Evin 
ıpor ıube1l muntazam bir prog· 
ramla çalıımaktadır. Bolu spor 
ıubHI tarafından yapılan çalrı 
(davet) kabul edilmiı ve yapılan 
maçta berabere kalmmııtır. 

Halkevl bir 8z dil kurau da 
açarak blltiln Gerede halkını ıe· 
vlndlrmlttlr. Bu kursa devam 
edemeyen halka az tUrkçe yazılı 
kAğıtlar datıtılmakta ve muhtelif 
usullerle istifadeleri temin olun
maktadır. 

Öı dil kurau 8ğretmenl An· 
kara hukuk fakUltelinden Kemal 
Buluttur. Kemal Bulut aynca her 
hafta muhtelif (kanu • mevzu) Iar 
dahilinde uaıu koDferanllar Yel"' 
mektedfr. 

ilçemize ballı Menı•n kom .. 
nunda ela Uray ve HaJkeyJ ça· 
lıtmalarına 6nem verilmektedir. 
Köy yolları bu çahımaların 61-
rloci aafındadır. 50 • 60 metro 

uzunlutunda Oç tane bOyllk köprll 
yapılmıtt&r. 24 köy Menıene te-

lefonla bailanmıtbr. Ve yeni bir 
yatı mektebi yapılmaktadır. in· 
ıaatl bitmek &zeredir. 

İnegöl de Sarrafı 

Dolandıran Sait 
Meğer Baıka Suçlar Da 

lşlemlı lmiı 

lneg&l (Özel) - Sarraf Eaadı 
dolandıran Salt garip bir adam• 
dır. Babası 40 yıl önce Ermeni· 
den dönmUıtUr. Saldin aağ kolu· 
nun bazuıunda arap harflerile 
yaıılmıı (Ya intikam) cUmleılnl 
bir de hançer reıminl tatıyan bir 
dövme, aöğıünde de yine arap 
harflerlle yazılmıı ( Ya ölüm ) 

cümleıini taııyan bir batka döv· 
me vardır. 

Saldln yakalandığını duyan 
BozöyUğOn Teke mahalleafaden 
Halit adlı blriıi zabıtaya müracaat 
etmlı ve Saidin kendialno ait 
elbiaelerl, potinleri ve ıapkayı 

çaldıimı ıöylemittlr. Sait lınat 

edilen bu ıuçu da itiraf etmlı 
ve bunlara aatıp paralarını yedi· 
tini ıöylemittir. Tahkikat derin· 
lettlri lmektedlr. 

Biga Köylerinde Son Posta 

Hacıpehlivan Köyünde işleri Gençler 
Ellerine Aldılar 

Bfıa ( Ôı:el ) - Hacıpehllvan 
çiftliği adını alan •• bir adı da 
Filibelller olaa ı&çmen ldJ§İl 130 
evli ve 710 - · · 
nUfuılu kalaba· 
bk bir k6ydnr. 

Verimli top
raklarından her 
yıl alınan tırllo 
hele lıpanya 
clnıl nohutları 

pek t&hretll· 
dir. 
Hacı PehliYaD 

lamlnde birin· Köy öğretmeni Ali 
den vaktile ıatın alınan bu çiftlik, 
Razıat ıBçmenlerl tarafından 
kırk elli yıl Onc• köy haline 

konulmuı ve o zamanlar çok 11k 
olan bu ormanlık köklenerek 

tarla yapılmıt, buıUnkU ıekllnl 

bulmuttur. 

Köy ilk kuruluıunda dUzıOn 
olarak kurulduğu ve ıokaldarı da 
kaldırım dötendiğı için kiremit 
örtülü klrglr ve abıap evleri ile 
adeta kllçUk bir ıehlr örnej'I 
ıibidlr. 

Bu köyUn halkı, bilgiye çok 
meraklı oldukları için birkaç yal 

önce gUzel bir okul yaphrmı,lar
dır. Üç devreli olan bu okula, 
altmıttan artık çocuk devam et· 
mektedir. BUyUkler de kadınla 
erkekli uluı okullarında okuduk· 
)arı için yeni yazıyı bllmeyn yok 
ılbldlr. 

KöyUn içinden ıe,en derenin 
boyunda dört bet detfrmen var• 
dar. Havaıı ve ıuyu çok aDzel 
oldufu için gençleri ıtırbUz ve 
kanla canbdır. 

Ormanlarda ahlatlar •tılanmıı, 
cloı armutlar yetlttirllme~t• 
bulunmuttur. Mer'a için bıraktık· 
ları ormanları, keçi yetiıtirmeye 
pek elveriılldir. 

Kay itlerini yeni yetlten okur 
)'Azar ıençler ele almıı ve köyün 
her devir ilerleme yolları arantmıya 
baılanmııtır. Her ıeyde, her yer• 
do, her lıte bir yenilik göze çarp· 
makta, kay heyetince sıelecek 
yıllar için ıUzel itler tasarlan• 
maktadır. 

ElbUstanda Radyo 
Elbllıtan ( Özel ) - Gençler 

E-.i bir radyo makinesi getirt• 
mittir. Bu makine burada btıyUk 
bir ihtiyacı kar9ılamakta, Elbüı· 
tanlalar bu ıayede . dUnya haber· 
lerlnl saati saatine öğrenebil· 
mekle, muılkl ihtl1açlarını tatmin 
etmektedirler. 

-------
Jstanbul 
Öğretmenleri 
Samsunda 

Samıun (Özel) - Anadolu 
içinde ıeziye çıkan (60) lıtanbul 
öğretmeni buraya geldiler ve 
Samsun öğretmenleri tarafından 
hararetle karıılatblar. (20) ötret· 
men liaede, diğerleri otellerde 
miaaflr tıdfldUer. Mlaafirler ıere
fine gece Halkeviode bir toplantı 
yapalarak çay verildi. GUndOz 
otomobillerle ıehrlo her tarafı 
dolaıtırıldı. Ötretmenler AtatUrk 
anıtına çelenk koydular. 

Denizlide 
Bir Genç Eniıteıinl 

Öldürdü 
Denizli, (Özel) - Develi k6-

yUnden Denizliye pazara ıelmek• 
te olan AH yolda kayınblraderl 
Hüseyin tarafından bıçakla 8ldO· 
rUlmUıtUr. Cinayetin sebebi HU
aeyioln evde iaıe için ayrılan iki 
kile buğdayı aatmak lıtemeıi Y• 
Alinin de buna mani olmaııdır. 
Katil yakalanmıthr. 

Armutluda 
Bu Yıl Zeytin Ürünü Az 

Armutlu (Özel) - Burada ve 
buraya yakın yerlerde; bu yıl, 
geçen ıenekine nlıbeten zeytin 
çok azdır. Herkes fazla itina 
ettlği halde yine aı mahıul alın
mııhr. Bunun aebebl zeytin ağaç• 
Jarımn bir yıl çok, erteai yıl aı 
mahsul vermekte olmasıdır. Şimdi, 
herkes zeytinliğini çapalamahla 
meııuidur. Zeytinler bir aya kadar 
toplanacaktır. Gelecek yıl zeylin 
mahıu1"nlln fazla olacağı umul· 
makta dar. 

-......... .. ..-.. ... -.----·--·-----·- --
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Apatoa 31 

.. Kocam iti icabı ikide bit Anı· 
doluya, ıuraya buraya ıldtr. Şimdiye 
kadar oaun bu hareketini tabii bulu• 
7ordum. Fakat bir kaç • ün evyel fz. 
mire ıldeeetlm, diye çıkh. Erttıl 

si• iıtaobulda oldutnnu ötreadlm. 
Bu haber beal ıaıırttı. loaamak l ıte• 
medl•. Kendlılai ııkııtırdım. lnkAr 
edemedi. Bu 7Gıden aramız a91ldı. 

iki çocutum .ar. Kocama itimadım 
kalmadı. He 7apac:afımı ıaıırdım. 

Ne 7apayım? 
Nedret 

Bu defa aranızda bu meael .. 
nln böyle bir ıekll alma11, koca· 
nuı bu hareketini tekrardan 
uzaklaştırmaya kafidir. Şimdiden 
ıonra onu daha yakından takip 
eder, kendlılle daha yakından 
alakadar olur ve eve baj'laoma· 
ıını temine çahıırııoız. 

• 
Bayın M. B. 

lnaana, arkadaılarına bakarak 
hnkom Yerlrler. Arkadaı)nız her
kea tarafından • fena tanınmıpa 
ıiıi onunla blrllkte ıörenler, 
ılzl de onun ıibl aanırlar, iıtemi· 
yerek kendinizi lekeleralniz. Ba· 
banıı, anneniz haklıdır, arkadatı• 
mzı iyi Hçlnlı ve kendinize 
lDıumsuı yere çamur ııçratmayınız. 

* 
Hailde N11rl: 

Bu ıenç ılze blrıey yapamaz. 
Reaimlerinlıl neırettlromez. Teh· 
ditlerln• kulak aımayınız. Yalnız 
bu hareketiyle ılzl ıevmediiini 
labat etmlt oluyor. Siz de ona 
g&r• lhti1ath olunuz. 

* 
Ankarada M. Ş. E. 

Aranızdaki yaı farkı ehemmi
yetli detıldlr. Birbirinizi Hvdlkteı 
ıonra mH'ut olmanııa mani teıkll 
etmez. Beace ılmdlden •İfanlan\• 
nıı. iki aene ıonra da evlenirafnb. 

TEYZE 
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Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Vari.t 

Cumarttıi 

(*) 

Bir laaata mlracaat ett'. 
Ayaklarıada atr1lardaa, bllhaı1a 
ıeee faalalaıtıfı için uykuıuıluk· 
tan tlklyet ediyordu. Muayeao 
ettim. Kan deYtranı muntazam 
detlldl. Araklarından yulrany•, 
bacaklarına dotru bl1Uk ılyah 
kan damarlarında botum botu• 
düjümler n tltlllder Yardı dall• 
Git luıımda deri (cilt) Gzerlade 
ince ıl1ah damareıklar 18zlkl· 
1ordu. 

Ayakta durmak •• calıımak mee• 
buriyetiade olan bu amele huta 
kadında (Varlı) nrdı. 

1 - L&atlk çorap tan\ye ettim. 
il - Damarına kinin tlrlnıalan 
yaptım. 

3 - MGmkOn olabi_ldlll kabar 
latlrahat etmuinl taY1lye 6ttJm. 

4 - Bacaklarına ı•ce ıl ık tuzlu 
ıu banyoları yapmuını tenblh 
ettim. 

' 

l*) Bu notları kHip aaklayanıı, y ahut 
bir a .bUme yapıfhtıp kollekaiyoo yapı• 
nıL Sılhotı ıamaoıoııda bu ootlar b ir 

do" tor aibl lmdadınıaa 1et11eblllr. . _____ ;.... ______ , ___ , ________ _ 
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Şişman Adam 
Çabuk Sarhoş 
o .-:ur 

Bazı kimseler, diğerlerinden 

iki köp•k daha çabuk içki· 
il . d den mUteıaalr o· 
zerın e ga· lurlar. Doktorlar, 

pılan den.em" bunun karaciğerin 
bozukluğundan ileri 11eldiilnl ılSy• 
l•mckte ve karaciğeri daha 1&ğ• 
lam olanların içkiye daha fazla 
dnynoabildlkleriol ıöylemekte• 
dlrler. 

Bilha110, ıon zamınlarda Ame• 
rlkada Mayo kılinliinde köpekler 
llzerinde yapılan tecrUbeler ıon 
derece ıayanı dikkattir. 

Gerek lnHnıD, gerek hayvanın 
karaciğeri fazla yağ bağlad•i• 
taman, kanda bulunan alkol ve 
toksinleri defetmek ha11aaı git• 
tikçe kaybolmaktadır. Yapılan 
tecrübelerde, husuıl yiyeceklerle 
karaciğerleri yailandıralan köpek• 
lere gayet cUıi miktarda alkol ve• 
tllmf f· Karaciğeri normal bir vazl· 
)'ette olan hayvanlarda hiçbir tealr 
1apmamaaı icap eden bu kadar 
ıı alkol, karaciğeri yağ bailamıı 
olan hayYanları derhal 1arhoı 
ıtmf ı •• bunlar derin bir uykuya 
dalmıtlardır. 

Normal bir karaciferdı dalma 
Rlikojen, yani ıeker bulunur ve 
bu glikojen, karaciğerde, alkolü 
•Ucuttan defetmek hassasını verir. 
l<araclter çok yağlandığı takdirde 
allkojen miktarı ve bunun neticesi 
olarak ta vUcudlln alkol• karı1 
olan mukaYemetl ıon derece 
ızaUr. 

O nun için alkolden çabucak 
lhUtee11ir olan kimselerin kara• 
tlA'erlerl bozuk demektir. 

Mısırda: 

lngilizle Yeni Bir 
ittifak Yok 

Kahire 80 - Batbakan lnglltere 
de Mıs ır araıında guya bir ittifak 
•ktedildlfl haberini yalanlnmıtUr. MI· 
•ır hükumetinin ltalya ile Habeı ara· 
•ında harp baılayanca örfi idare ilin 
•dil~cetl haberini de yalanlamııtır. 
~ . 

Edebi 
T•frlka 

No: 74 
o 

Ne çare· ki hilkat en ham kafalı, 
•n kalın ruhlu erkeğe de bu 
hakkı vermif. Bu bıcerlksiı, 
tavnllı erkeklerle hayatlarını bir· 
leıtlrmek talihsl:ıllğine uğrıyan 
kadınlar için aaadet ne uzaktır. 

Dertlerim kabarm19tı. 
Tertemiz karlarda ayaklarımız 

IÖmUle gömüle ormanın içine 
dalmııız. 

Adeta yoruldu~umu hls11ttlm. 
Bu hastahğımdan ıonra ilk uzun 
l'llrUyUşUm. Ne kadar hamlamııım. 

Eıref Hey de elimi bırakmı· 
Yarak beni dinliyor. 

Durdum. 
- Yorulmadınız mı? 
Baş1nı salladı: 
- lıtlyorum ki bu karlı çam 

Ormanı içinde kaybolup gidelim. 
Okadar mea'udum ki! 

Karlı çam ormanı. . Ağaçların 
henıen hepsi kütUklerfoe kadar 
beyaz olmuılarl Yalnız dalların 
'it kuımlarmda bJraz yeşillik g6• 

tllnUyor. Kar, kar, kar. iz yok, 
•tı yok. Arz nefes almıyor gibi. 

b Tabiat .•. Dağ, ağaç, hava, kar. 
•nina bUtUn aevdlklerlm... Ben 

SON POSTA 

HARiCi. 
Habeş imparatoru Son Dakikaya Kadar Bekliyecek 

Derhal Taarruza Geçilmesi 
Teklif ini Reddetti 

ltalya Donanması 1 
Malta Cıvannda 

Loadra, 30 - Deyll Telgrafın 
Adiubaba aytarı tarafıadu blldlrll• 
dljine göre Habeı lmperatoru derhal 
taarruza ıetUm11l lçhı mOfrltlerla 
1aptıkları teklifleri reddetmlf, her· 
haaıl bir tahrikin 8nlH ıeımek 
makaadlle IHÇ •llbaylara kartı dlılp• 
lln tedbirleri almııhr. 

Aynı aytarın blldlrdlğiae ıöre 
dOn Clbutl demiryolunun mubafa:ıa• 
ıını temin için bir koaferaaa aktedll• 
mit Ur. 

Franııı mabaftll ltalyaana bu Gçler 
1oluau ke1mlyeeetlnl Y• bombar• 
dıman etmlyeeetlnl Hnıyorlar. Fakat 
Habetlll•r bu demir roluau ele alırlaua 
muhafaza1ının kabll olmima1ından 
korkuyorlar. 

lnglllz Batbakanı Londraya 
DönUyor 

Parlı, 88 - Uluılar kurumu Ha• 
b•t itini konufmak Qıere 4 Eyllllde 
toplanacak, Fran1ada dinlenmekte 
olan lnıllla batbalranı da hm oılD 
Londraya dönecektir. 
lnglllzler ltalyanın Paracll Sıkın· 

bya EU.eceıını Söyllyorlar 
Pariı, 30 - lngilla mahafill, Habet 

muharebeafnln mali fmklnları hak· 
kında İtalyan Baıbakanınıa Bolnnada 
yaphtı beyanatı fllphe ile karıılıyorlar 
n ltalyan mallyulnia bu aahada Al· 
mnn uıullerlnl tatbik ettltiai ıaylO• 
yorlar. 

Deyll Telgraf pateai; . 
ltalya pek yakında lnglltere bir 

dirhem kömür bile bulamayacaktır, 
diyor. 

Malta Cıvaranda ltalya11 
Manevra•• 

Pariı, 30 - Maten gazete.ine 
J8re Malta adası cıTarında yapılacak 
f talyan deniz mannralan için 60 
ltalyan denizaltı gemiıl hazır bulun· 
mak emrini almıtlardır. Slcllyada bQ. 
yOk tayyare tnhtldatı yapıldıtı aanıl· 
maktadır. 

Fransız ve Habef kabllele• 
rlnln mUaademeal .. 

Adiıababa 80 - Franıız ıomall· 
ılnde oturan bir kabilenin Habet top• 
ratına geçmeıl Gıerlne Japılan ve bu 
kabilenin 60 ısın bırakarak kaçmuı 

tabiatln kızıyım. Ona itıkım. Sa· 
lonların gUrUltnıUnden nefret edl· 
yorum. Salon lnaanlarından tikıl· 
nlyorum. Dağ başında sığınacak 
bir yuvam olıun. Tam bir dltl 
gibi yuvamın 1&hibl olayım. Ve 
erkeğim benim olaun. Benim için 
çalıısın ye aaçlarımın tellerlle 
örUp ıUsledfğlm yastıkta dlnlenıln. 
lıt• benim tatamadı~m 11vgl.. 

Eıref Bey elimden çekti. Yu
zUme bakıyor: 

- Ne oldu daldın? 
Halden ve hiıten anlıyan bu 

adama arzularımı söylemek ho· 
ıuma gidiyor. ÇUnkO dinliyor, 
anlıyor Y• bınl aydınlatıyor. 

Aklımdan geçenleri ıöyledlm. 
Dikkatle dinledi. Hayattaki 

ıikAyetlerlmln birçok kadınlar 
glbl daima paraya bağlı arzuların 
yerine ~etlrllememeıl değil, bllAklı 
bu paradan gelen sUsltı, ıatafatlı 
fakat iğreti \' O heyecanıız yUkaek 

yaıayııın ağır ve yaldıılı bir aa• 
ray araba11 gibi ıUrUklenip ait· 

meslnden doğduğunu biliyordu. 
Dıdi ki: 
- Garip deiil mL Sanla bu· 

• 

lnfiliz Kralının Üçüncü Oğlu Da Niıanlandı 

Dllk dö Glouc11ter babaıının yanında 
Londra, 30 ( A.A ) - lnıllh: krahnaa OçOncO otlu Dllk d8 Gloucuter 

Dllk ye DutH Bueeleuch'in kı:r.ı Ledy MontarO ile niıanlaamııtır. 

Belçika Kraliçesinin Cesedi Brükaelde .. .......-.. 
Kral Trenden inince Bilin-

meyen Bir Semte Gitti 
Luıt'rn, 30 - Kaza yerine ilk ye• 

tltenlerden blrlaln Röyter aytarına 

nrdltl malGmata a-öre krallçe bir 
atacı• dibinde yatıyordu. Baıının ant 
tarafı ezllmiıtl. Kral IH öteki ağacın 
dibindeydi, kendiaJne ır•lince kraliçe• 
11 •ordu. Yardımla yanına gitti. Diz. 
çliktl, elini tuttu, adını ıöyledi. Kra· 
liçe cnap Yermedi. Kral onu kolları 
aruına aldı, öptll. Kraliçe birkaç . 
ile neticelenen miiıademe slyaai bir 
aonuç v•rmiyecektir. Bu çarpıtmıya 
lkl kabile arasında bir ıu meselHf 
Hbep olmuıtur. 

Pariı 30 - Habet toprağında olan 
ınOeademe hakkında Fransa SlimOrğt 
bakanlıgına bir haber gelmemiştir, 

günkü hayatını arayan ve kıska• 
nan kfmbllir kaç kadın vardır. 
Senin ıikayet ettiğin bu gUrQltUIU 
Ye süslU hayatı rüyalarında bile 
göremeyen hemcinslerinin; ha• 
tındaki aaçlardım çok oldu· 
ğunu bilmolisin. Ne garip ki 
hayat daima arzu ve ümitlerin 
hayalle katışarak insanı ılirUkle· 
mea!nden ibarettir. Herkesin, 
kaf aıında ve şuurunun altında 
kendine ııöre iıleyen bazı hücre• 
ler vardır. Bunlar göreneğe, 
tabiate, yetftiıe göre fnıana garip 
garip arıular duyurur. Bu arzular 
Umlt halinde bir romork gibi 
lnaanı ıUrUkler, aötUrlb Y• biz, 
heplmız bunlarla aYunuruı. Bun· 
lardan saadet umarız. Bana 
sor ara an ümit, arıu falan Yt filin 
bUtUn bu blılere lladet gibi 
görUnen, hayalimize alren bizde 
olmayan ıeyler birer vAhlmeden, 
renkli, aldatıcı birer memnu 
mayvadan baıka ıeyler detlllerdtr. 

Emin olmahyız ki o 1aadet 
mutlak 1&adet diye tanıyarak, 
çırpınarak UstUne lcoıtufumuı 
arıular &)'ağımıza gelae verecek· 

leri zevk yeniden duyuracakları 
taze arzulardan çok fakir kalır. 

Onun için ben hayattan tiki· 
yet etmekten ılyade onun ıevk• 
!erinden istifade ıdtnleri baldı vı 
akılh bulurum. 

GOldOm. 

aapiye sonra ıon nefe1inl Yerdi. 
Luııern 30 - Kazaya ujrıyan oto· 

mobil bir fen heyetince tetkik edi· 
leccktir. 

BrilkHI, 30 - Kralf çenla cuedf. 
nl getiren tren buraya aaat 8 1 40 
ıeçe geldi. Kral bir otomobile bl· 
nerek bilinmeyen blr semte glttl. 
Halkın bOznQ bGytikttir. Cenaze 
merasimi ntlebiihtlmal aalı 11UnQ 
yapılacaktır. 

Londra, 30 - İnılllı Hra11 3 haf• 
ta matem tutacaktır. 

. Parlı, 30 - Gazeteler kıaa bir 
ıamıında iki fellket geçiren Belçika 
Kral aile.inin bu ıonuneu matemden 
bahaed erlerk~n; 

Fransa bir doıt daha kaybetti, 
diyorlar. 

- Tam erkek dUşUnceai. 
- 1Belki. Hlılar, arıular üstUn• 

iddia yapmak doğru değll. Fakat 
hayatın bazı klAsfk formülleri var. 
lnıan ergeç onlara boyun eğiyor. 
Bunun için de acı tecrübeler 
geçiriyor. Bu tecrUbelıra alet 
olmaktanaa tecrübeyi geçlrmlt 
olanları dinlemek daha doğru 

olmaz mı? 
Fakat hırke1in bilgiıl, 

görgUsU, dUşUnUı çi:r.sıial bir ol· 
maz kl Eşref Bey. Sonra dediği· 
niz g ibi hayatın o kılAsik formül· 
lerine uymak adeta su glbl gir· 
dlğl kabın teklini almak demektir. 
Böyle insanlar da .ardır. Fakat 
•İz onların yalnız yiyen, içen vı 
bu mahlukların sahi birer insan 
olduklarına iddia •deblllr mlıinlı? 

Bana öyle geliyor ki, daha 
doğruıu ben o kanaatteyim ki 
insanın maddi yaıamaaı na11l 
anlatayım. Ağaçların, otların ye
ıermesl, ıolmaıı, aUneıten, ıudan, 
topraktan gıda almaaı gibidir. 
Bir incir aaacı da duyar dibine 
molozlar içinde ıUneıl görUr yeıe
rlr ve köklerlle toprağın en kirli 
maddelerini emerek yaıar. Meyva 
da verir. 

Bir lnsanm böyle yalnıı yiyen, 
içen, kotan ve kendine benzer 
elli, ayakla mabUiklar yetlıtlren 

bir alaç olmadıtını dOıllnmek 
llzım. Benim için blltlla bunlar 

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

Sayfa ~ 

Evde Saklanılan 
Kayık Motörü 

Bir gazeteci arkadaıla moda ga:ıi· 
nolarından birinde oturuyorduk, ıelip 
geçeni uyredlyorduk. İakele 7olu, 
osmanlıcnda kebketaD denilen uman 
utrusu gibi ıt ı kh bir akıt içindeydi. 
Renk reak yazlık kadıa ko•tOmleri bir 
değil, on detil, belkl yGz ebem kuta• 
tının yere aerildlti btulnl nriyordu. 

Bu 11rada ondart onbeı yaşl a rında 
bir çocutuD atırca bir kayık motarUnQ 
omuzlayıp o eblmkutakları, o 18• 

man utruları arHından ı•çlrditinl 
ıördGk n merak ederek ıorduk: 

- Delikanlı bunu Hreye ıötGrG· 
yoraun? 

-En! 
- Nedea? 

larl 
- Kayıkta bırakınak belki aıırır· 

Arkadaıım, ıaıkın ıaıkın yüıı:Gmo 
bakıyordu, bu ıaıkınlıtı aidermek 
latedim ı 

- Şu çocuk, dedim Naarettin hoca 
blk&yelerinl caa kulatlyle dlnlemlt n 
onları Brnek tutmayı kurmuı olacak, 
kayık mot8rUnG her ırece omuıla1ıp 
en 16tlrme1I de bu kurut. bu taaar• 
layıf yOzOndendlr. ÇtinkG rahmetli 
Hoca gayet THveıeli idi, utru ıerrin· 
den çok çekinirdi. Hatta bir giln 
çatrıldıtı yemekli bir toplanbya ıldlp 
de kapıdan içeri girince pabuçlarını 
taılıkta bırakmayı dotru bulmamıttı, 
koynuna ıokmuıtu. EY aahibf, 
ıen HocaoıD glStıllndekl ıltkinliti 
ıfüDnee aordui 

- Efendi, koynuDuzda ne nr 
öyle? 

- Bir kitap 1 
- Ya, ne yazıyor içinde? 
- Eıyanın hıuıılara karıı naaıl 

korunabilecetlnl anlatı1or 1 
- fyl bir emer olacak. Acaba 

nerede aahlıyor, uhaflarda mı? 
- Hayır efendim knaflardal 
Kayık mot8rUoO nde 1&klıyan 

çocutun hocayı örnek tuttutundan 
iilphe yokıa da bu zahmeti katlan• 
makta haklı olup olmadıft haylı ıöı 

ıatOrilrl 
il. T. Tan 

Amerlkada : 

Hazine Tahvilatına 
Müşteri Çıkmadı 

Vatington, 30 - Amerika tarihin• 
de ilk defa olarak, tednOl mnkilne 
çıkarılan 100 milyon dolarlık haıine 

tahvllAtına tamamen mGıterl çıkma. 
mıttır. ---ikinci, UçUncü derecede ıeyler. 
Açlık, tokluk, çıplaklık belki bir 
lhtlyaçhr. Fakat zevksizlik, ide· 
alsizllk, sevgisizlik, beyecan11zlık 
da onlar kadar belki daha UıtUa 
birer ibtlyaçbr. 

Eşref Bey gtUUmaedh 
- Yine benim fikrim• gell· 

1or1un. Ben aksini iddia etmiyo
rum. Yalnız insan bu bahıett1ğia 
arzuları hayatın o iğreti ve dar 
çerçevesinde bulacağım diye di· 
dlnmemell, diyorum. TecrUbelerio 
bu noktada faydası oluyor. Hatta 
örnek olarak aeni alalım. Evlendin. 
Tabii ker genç kız albl kafanda bir 
çok tatla, renkli ar&ularla kocanın 
hayatına karııtın. Fakat bUtOn bu 
samimi arzuları yerine getiremedin, 
umdutunu bulamadın. Hayallerin 
kırıldı ve zannettin ki bu çerçeve 
içinde hayat 11kıımııtır. Aldan· 
dığın nokta burası lıte.. ln1anlar 
hürriyet, 1&adet diye kıyameti 
kopardıkları halde aradıkları bu 
idealleri kendi ıllerlle zincire 
vururlar. Hürriyet diye göğUslerinl 
vuranlar en aıah despotların bo
yunduruğuna aUle oynaya, onu 
bir kurtarıcı, bir evliya, bir 
peygamber glbl tanıyarak dU· 
ıerler. Bin tUrlU kaideler, göre• 
nekler içinde kendi kendilerini 
hapsederler. 

Hele aaadet.. Bunun çizllmlı 
hatları, renkleri, bellenmlı bir 
ıekll var mı!? 

(Arkası var) 
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[Siyaset 

Cenevrede "İ 
4 Eylu Toplan-
tısıııa oğru 

Dart Eylul yaklaıtıkça dlplo ul 
mahafllinln a abiyetl d arhyor. 
Çünkll o tarihte Uluslar Kuıumu, 
muhakk k ki tarihi olan kararlaıından 
birini dnh Y rec k n bu karard 
sonradır ki h ıyan - Habeo asi f&• 
mııı:lı~mın veçheırl de teayyOn ede
cektir. 

Bir zamanlar Habeılstıınla beraber 
aynı m ıada davasını Uluslar Kurumu 
azasına anlatmayı haysiyete dokunur 
g8ren ltalyn imdi görDşfinU dcğlıUr
mlttir. Ynlnız Ccnevr ye murnhhas 

göndermek\o ltalmıyor, ynı za a 
Habctiı ana kartı takındığı tav rda 
hakJı olduğunu ispat için bir aandık 
da kitap sc8nderiyor. 

Hele bunlardan bir tanesi nı ki 
M. Mu11olinl bunn ehemmiyet veriyor, 
bu kitap, imdi İnglliz da.biliye vo 
enelki haricly nazırı Sir Con Slmo· 
aun kar11ı tarafından y zılınıt
Habtti6landakl eeir ticaretin1n fecl 
ccphe'erlnl aolabyormuş. 

M. Muıolinl, bu n vl harekAta 
topr !darında mUı de ed~n bir mll· 
Jetın Uluılar kurumu a:ıalığına layık 
olmadığı lddlaaındadır ye Hab tlıta• 
nın bu ıebeple, ltalya tar fındasa 
ıômOrgeleıtırllmeb IAzımgeldljlnl 
llerl ıOrmektedlr. 

Maamnfih lnglltere, ltatyanın bu 
iddialarını eskiden beri billyor, Görüı 
ve dO;UnüıOnde bir defıiıiklik olmıy -
cak ki o da davaıını yOrlitmek için 
4 EylQI toplantısında 11patı vilcut 
etmeye hazırlanıyor. 

Bu milnascb tlc kaydetmek lbım
dırkl Uluslar Kurumunun 4 EyUll 
toplantısı milnnsebetile bilyfik yOk 
Fr nsanın •omuzların yOkleniyor. 

Bir taraftan balya ile yapmıı ol
duğu ımlatm nın bağlılığı, diğer ta
raftan dünya ıulhunu muhafaza nok· 
tasından lngUteri ile beraber yOr -
mek 15.ıımgoldiği gibi fikirler, Fra~
soyı, cidden :orlukl rla dolu bır 
duruma ıokmu tur. Aynı zamanda 
uluılar kurumunun diQ'er ddlnrının 
da meyillerini besabıı katmak ~ .. • 
' ktir. 

Almanya ve bılhasııa O ta Avrupa 
devletlerinin durumları kapalıdır. 

Hanai tarnfı tutacakları bilinemez. 
Her nekndar Almanya, ltalynya me· 
yil edecek gibi görlinüyoraa da, 
mOstemleke paylaımalarmda ken· 
disine verilec k olan pay n bu 
payın nlsbeti ile Almanyanın tarzı 
barekotl alllkadardır. 

lıpanya ve lakındlnnya devletler) 
Fenlendiya da dahli olmak lizcre 
uluslar kurumu misakının tatbikini 
istiyorlar. Sovyet Ruıy heoOz fikrini 
s6ylomemit, hele Amerika ıuıup dur
makta bulunmuıtur. 

Binaen leyh 4 Eylül toplantııı, çok 
mftphcm bir takım donnelcre iıtinat 
ediyor ve lngiltercnin gösterecetl ma
nevra knbiliyctl daha tlmdiden bOyUk 
merak uyandırıyor. - Süreyya 

-.es- • .- :;:;s-·--

Çifte Ma,ah 

~ kiden, Şirketi Hayriye yeni ku
rulduğu zamnndıı, devlet ricalinin 
ileri gelenleı ini yalılarından lstan
bula getirip götürmek üzere bir 
öıel, vükoHl Yapuru kalkındı. 
Bir akıam, bu vapur Sirkeciden 
hareket etmiı, Boğaziçioo doğru 
gidiyordu. İçeride, yan kamarada 
Uüaumat nazırı K&ni, Nafıa nnzın 
Kabıili, H rloiye Nazırı Ser•er 
Paşalar, Sndaret Müıtt§arı Mümtaz, 
T bimbane nazın Reciii, ve bir 
do yine ricalden ( Çingene ) laka
blle ün almıt olan Hüaam Efendi
ler, oturmuşlar, konuşuyorlardı. 

Bir aralık, lakırdı, heıkesin kullan
dığı ııı.ate intikal etmiş, bu, iıim

lerini ınydı~ımız: zatlardan herbiri 
kendi ceblndekl ıaati ~ılmrıp met
hetmeye baılamı§: 
- Bendenizin ki Piryoldur •.•• 
- Kulunuıuu aaatim Breg dlr .. 
- Fakiriniz Leruva kullanırım .• 
- Abdi iicir.lnki bilmem nedir .• 
Derken, ura Çingene llusam Efen
dlyo gelip, o da koynund o eaatinl 
~ıkarmcn, bir köıede büzlilmnı 
oturup ta, bu mubaver den cam 
ııkılmış olan Manaa Efendi, hemen 
atılarak: 

- Zatı Allnizlnkioin ne olduğuuu 
ılJylcmeye hacet yok: Şüphe11iz ki 
tilie maşalıdır t demfı. 

Tıjlı .. 

SON DAKİKA 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ -Habeş İmparatoru Son Da ·kaya kadar Bekliyecek 

( Bnştnra.!ı 1 lncl yüzde ) 
19 uncu gUnU ı;abnhı şimalden ve 
cenupt n ol rak iki cepheden 
taarruza geçec ktir. Bu hareke
tin 24 • at vvel verilecek biı 
ültimatom ile h rp IIAnını toklp 

dip etmeme l Ulosl r Kurumun· 
dan, Ha em komiıyonundnn ve 
arsıuluaal müzakerelerden alına• 
cak ıonuca bailıdır. Zira bu 
duruma gör ltalya bnküme
tlnln seleyi sırf bir zabıta •e 
lnzlb t mesel al ayarak harp 
il mna IU:r.um ıörmemeal ihtimali 
de kuYvetlidir. 

Roma, 31 ( Özel ) - iki haf· 
tad n beri Napoll' de b rp leva• 
zımı yUklemekte olan Lold Tfr.. 
yeatlnonun iki vapuru bu akıam, 
levazımdan ıayrı, zabit ve nefer 
olarak 4500 kitlyl hamilen Erit· 
reye hnreket edecektir. Bu dakl· 
kada henuz yUkl me bollnd bu· 
lun n 14 •apur daha vardır. 
Bunların götUrec kleri ile birlik· 
te Habeş hududundaki ltalyao 
ordusu mlktan (320,000) l bula· 
caktır. ltalya harp meclisinin bu 
mlkt rı Hah ıi yenmiy kafi gö· 
rerek Eylfılun ilk haftası ıonun• 
da s vkiyat nihayet nrecoğl 
temin edilmektedir. 

Bar1ş Ümidi Yok 
Adisabnbn, 30 (A.A} - Ha• 

beşifltanın Soravh çevenlerlnde 
borıı baklnndakt tımltler glt gide 
azalmaktadır. Ulus disiplinle 
savaşa hazırlanmaktadır. Ancak 
cephanenin tükeneclj'inden kor
kulmaktadır, Bununla berab r 
yüksek yaylalarda yapılacak yıp
ratmak savaıına çok giiveniJlyor. 

lmpratorun etrafındakiler harp 
başladıktan onra daha lcolay 
cephane elde edileblleceğl kana• 
atındadırlar. Bir meydan muha· 
r b si yapıldığı takdirdo bual1n 
eldeki cephane ancak Uç glln 
sor bilecek derecededir. 

(Habet itine alt diğer telgrafları
mıı 6 inci n 6 ncı aayfalarımııdadar.) 

Rusya - İran· 
iki Hükumet Arasında 
Mukaveleler imzalandı 

MoskoYa. 30 (A.A)- SoYyet• 
ler b'rliğinin Irandaki bilyük el• 
çisi Çernlk ile Iran dıı bakanı 
Kazımt han 27 Ağustoıta bir 
tecim andlaşmaaı ve tarıma za
rarı olan çekirge ve haşaratla 
mücadele için •eterlner mukave• 
leler imza etmiş!er ve iki lllko 
arasında doğru ve transit demir· 
yolu milniikilatı hakkmda notalar 
alıp vermişlerdir. 

Aynı zamanda Sovyetler blr
llğl tecim mUmeıslı'li de finans 
bakanile kontratolara bağlanmış· 
tır. Bu kontratoJar Irana SoYyet 
eşy sının satılması ve birçok 
fabrikahır için makine Ye llAt 
siparişi hakkındadır. 

}'u ıanis anda 
Bir Casus 

Saht Türk Adı 
Kullanıyordu 

Atine, 31 { Özel ) - Sah'• 
isim kullanarak Mehmet Zeki adile 
ötede beride dolaşan şüpheli bir 
adam hudut haricine çıkarılmışbr. 

Bu sahtekar Türk tebaası 
olduğunu öne sUrmUf, fakat casu 
luk yapmak isteyen ve astl adı 
Valter olan bir Yahudi olduğu 
anlaıılmıştır. 

arış kkı 

• 

•• 

Türk Bulgar Dı a anları Dos lu ün • 
sebetlerinin Normal Olduğunu Bildirdiler 

Sofya, 30 (A.A) - Türkiye 
dıt işleri bak nı Dr. Tevfik Ru.
tn Ara1 bu~ Sofya ganna gel· 
miş, istasyonda kral namına ıa· 
ray nazırı, başYekil namına azel 
bliı'o ıefl ile dıı itleri bakanı 
Köse lvanof, Romanya, Yugoa
lavy , Yunanlst n Ye Ttırldye el
çileri tarafından selimlanmıılardır. 
iki dıı bakanı trenin bttısyonda 
durmamndan i Uf ade ederek g6-
rUtmUşler ve 14,30 da tren Sof
yadan hareket etmiıtir. Bulgar 
dıt i lerl bakanı hududa kadar 
Tevfik Rüştn Araa'a refakat et· 
mittir. Tilrkiyenln Sofya elçisi de 
hududa kadar gitmiştir. 

iki Bakan gardnki görüşmele
rinden sonra matbüata mllştere
ken ıu beyanatta bulunmayı 
kararı ıtırmıılardır. 

Türkiye llo Bulgariıtan ara· 
sındaki dostluk mllna ebetlerl 
normal seyrini takip etmekt dir. 

iki m mi kot ma~bfıatından 
bazı gazetelerde son zamanlarda 
çıkan menfi yaularla bu yaıılara 
•ehep olan gayrı dostane tezahür
ler, hor iki hükumetin gBrüş ve 
arzu) rına uygun bulunmamaktadır. 

iki devletin iyi anla ılmıı 
menfaatleri her iki ulus arasın• 
dald dostluk ve iyi komşuluk 
münsıebetlerinln fnkftaf Ye taraf· 
nlnl emretmektedir. 

iki taraf mUnevverlerinin gay· 
retlerini karşılıklı olarak gerek 
Bulgar ve gerek Tnrk efkArı 
umumlyeaiode bir doatluk ve iyi 
anlaıma havaaı yaratmıya tevcih 
etmeleri ıayAnı temenni olur. 

iyi niyet beslemekte olan her 
iki hükumetin, iki tarafça blltiln 
tikAyet sebeplerini ortadan kal
dırmaya ve buton ~enfi teşeb· 
bOılere mani olmaya muvaffak 
olaceklannı nmlt etmekteyiz. 

latan bulun Yeni Valf 
Muavini 

Ankara, 30 - iç Bakanlık 
mahalli idareler genel direktör 
muavini Hüdai lstanbul Vali 
mua•lnJiğlne atanmıf, ta}lni yük• 
ıek ta•dika arzolunmuştur. 

tatür 'te 
Orduya 

Cumur Baıkanının Tel 
Yazısı Ve Teşekkürleri 

latanbul, 10 (A.A)- 30 Atostoe 
Znfeı bayramı mUnaaobetiyle Reisi
cumur Atatürk tarafından mnreşnl 

Fevzi Çakmak'& yaıılan tel yazısı 

aşağıd dır: 

"Yüksek Türk orduııunun büyük 
zaferinin yıldönümünü, ba§ta eiı 

olduğunuz halde ıübay v~ erat bü
tün silah arkadaşlanma kutlular, 
cümleye derin seYgilcr ıunarken 

bu günlt yw-ntmak için ölen sayın 
kahramanları bUyük saygı ile ana-
rım. K. Atatürk,. 

At tDrk'Un TetekkUrU 
İetanbul, 30 (A.A)-· Cumur bil§• 

kanlığı genel sekreterliğinden: 
Yüksek Türk ordusunun büyük 

zaferinin yıldöoümünde Reislcumur 
Atatürk, yurdun her yanından bir 
çok kutlama telgraftan almışlardır. 
Bundan çok duygulıınan Atatltrk, 
teşekkürlerinin Anadolu ajansı va
sıtaıile iletilmeaini emir buyurmuı
lardır. 

Mare,al Fevzi Çakmak'tan 
AtaWrk'e 

1.tanbut. 80 (A.A)- 30 Ağustoı 
zafer bayramı münasebetiyle ma
reıal Fcui Çakm&ktan Reiaicumur 
Atatürk'e aşağıdaki telyawı gel· 
miıtin 

•30 Ağustos ıaferinl cumuıulğun 
cellk orduıuna ornağ olarak yara
tan ulu başbuğa ordu adına kutlu
lar ve candan saygılar 11unanm." 
ismet lnönU'nUn TeşekkUrD 
lıtanbul, 80 (A.A)- Batbakanhk 

ör:el büro direktörlüğünden: 
BaşYekil lımet lnönD, zafer bay

ramı tebriklerine ayrı ayn cnap 
vermek imkinmlığından ötürü, 
tebrik ve teşekkürlerini Anadolu 
ajansı tanitiyle sunar. 

L------------------
Alman Ordusu Büyük 

a evralara Baş adı 
HanoYere, 31 (A.A) - Alhncı Alman kolordusu; Hanovre ile 

LUneburg arasında iki eylülden bet eylUle kadar bliyUk manevralar 
yepacektar. 

Bir reami bildiriğde, Verıay antlaımaaıodan beri ilk defa olarak 
modern harbin lüzumlu kıldığı ıilahlarla böyle bir manevra yapılacağı 
kaydedilmektedir. 

oğu erinde 
Islahat 

incelemeler l itti Projeler 
Hazır:anıyor 

Ankara, 30 - Doğu illerinde 
yapılacak yeni fkler hakkında iç 
Bakanlıkça yapılan incelemeler 
bhmiştir. Lazımgelen kanun pro
jeleri hazırlanacaktır. Bunlar 
içinde UçüncU genel enspektör· 
lUğün tetkilAt ve kadrosu 
hakkmdakl proje, Kamutaydan 

Arnavutlukta 
Ölüm Cezaları 

Tiran, 30 (A.A) - Son iıyan 
hlidiıesl dola) lsile Fi eri Hak yeri 
4 ölüm, 23 mOeb bet kürek ve 11 
yirmi sene hapis cezası vermiştir. 

-· ...... ~- ·-·- •••• ,,....., • 1 ·~---. 

istenecek fevkalade tahsisat, 
doğu illerindeki memurlara veri
lecek Şark l:ammı, doğu IUerine 
atanacak memurlar hal,kmdald 
ıartlan ihtiva edea projeler 
vardır. 

Ağust< s 31 
-===' 

Yur 
Yerin 

un er 
e Baya 

Ankara, 30 - 30 ağuatos 
büyük utku bayramı yurdun her 
yerinde olduğu gibi Ankarad d 
büyük törenle kutlulanmıştır. Her 
taraf bayrnklnrla donatılmışhr. 

SU Bakana General Klizım 
Özulp bakanlıkta tebrlkiib kabul 
etmiş saat 11 de de cumi.lriy t 
alanında silel bir tören yapıl· 
m:ştır. 

Binlerce balkın snrekli alk' • 
Jarln takip ettikleri bu geçit re1-
mine piyade. süvari ve topcu kı· 
talarından başka, haYa l urumu 
Türk kuşu talebeleri katılmışJar· 
dı. B:r hava filosu da ala 1 üze• 
rinde akrobatik hareketler yap
mıştır. 

Gece süel kıtalara halkın da 
katılmasiyle fener alayları ;ıapı?· 
mıştır. 

Acıklı Bir Ölüm 

Ressam Namı~ 
lsmail Öldü 

Duo, ak am, res am Nftmık 
lamailin birdenbire acıklı bir su• 
rette öldUğünU derin teess:irlcrlo 
duyduk. Kıymetli ve ta .mmış 
sanatkarın ölUmli pek ini olmui· 
tur. Ressam dün 7 vapuri.e Ka
dıköyden Istanbula geçerken bir
denbire fenalaşmış, mllş~.~ltitla 
köprüye kadnr getirHebUm:.{ir. 

Yolda kendisine ilk tedaviyi 
bile yapmak kabil olamamır, va• 
purdaki ecza dolabı açılamamışhr. 

Bitkin bir halde karaya çıkan 
Namık lsmall imdadı sıhhi oto• 
mobilinede yer!oştirebilmek bir 
mesele olmuş, bu suretle de t • 
davi yine gecikmiştir. N!ha} ot 
NAmık lsmalli, götürUldüğü has• 
tanedo kurtarmak kabil olama· 
mış, bu degerli ressam kırn bir 
zamnndn gözlerini hayata kapa• 
mııtır. 

Güzel sanatler akademl&i 
dfrektörlüğUnU yapan ressam 
Niimık lsmail 1890 da Beşiktaştrı 
doğmuştur. Resme, güze) sanatc 
olan istidadı üzerine ailesi tara
fından tahsil içia Parise gönderil· 
miıti. 

Genel aavnşta suvari ihtiyat 
zabitliği yapmııtı. Bu eırnlnrda 
roHamlar Jçln hUkfımet tarafın· 
dan KAğıthanede açılan atel:yede 
çahımıı ve 10 kıymetli eser 
vllcudo getirmiştir. Bu eserler 
arasında Ldlo de\'rl, girdap gibi 
çok muvaffak olmuşları 'ardır. 
Bu eserler o zaman Almanya'ya 
srönderilmif, orada da takdirlerle 
korıılanmııtı. 

ÔlümU bir ıly'adır. Aileaine 
ıamlmi taılyetlerlmizi bildiririz. 

ihtisas Vesikalarından 
Harç Alınacak 

Ankara, 30 - Doktor, kim· 
yager ve dişçilere pnramz verilen 
lhtf.as Yeaikalarmdan harç alın· 
ması hakkında bir proje hazırlamyor. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-ı 

Eminönil ( Dennson ), Küı;-iik• 
pazar (Necati ), Alemdar ( Sı ı), 

Beyazıt ( Aıadoryan ), Şebzndeba· 
ıı ( lsmal Ilakkı ), Şehremini (.\h
met Hamdi), Samııtya ( Rıdvno ), 
Fener ( Arif ), Akıaray ( ŞeıC'f), 
KarAgümrUk ( A. Kemal ). :ır· 
köy ( Hilal ), Maçka ( Feyıl ), !;-işli 
( Tarlabıııı ), Beyoğlu ( ltiın ıt ), 
Tepebaşı ( Kenyoll ), Oalntn ( Ka
pıiQi ), Beşiktaş (Recep ), Has t Y 
( Hnlk ), Kııeımpaşa ( Merkı z }, 
Kadıköy ( Loon Çubukcıynn \ e 
Oaman Hulusi ccznnclerl ), Diı) iı
kada ( Ncbm t ), Heybeli ( Yusıır), 
Üakiidar ( Oıner Kenan ), Beykoz 
( Beykoz ), Paşabııhçe ( Paşııbah· 
çe ), Anadoluhiaarı (Anadolulıi nrJ), 
Rumelihisarı ( Rumolihisarı ), Sa• 
rıyeı ( Nuri ). 
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Bilmelidir? 
Dert Çantlilar1 Korumak için 

Deri çanta, valiz ve bavulları 
korumak için benzinle l kelerini 
temizledikten aonra alç olmazsa 
senede bir def• beıir ya~ile sil· 
melidir. Bu uıul beyaz ve bej 
çantalara tatbik edildiği glbi 
renkli çantalar için de kullana• 
la bilir. 

* Paah Kllltı ... ı T ml:ıd m k için 
Kilitl r, anahtarlar paslandığı 

zaman zımpara kiiıdı ile uvunuz 
onra bir tny ile yağlayınız. 

Katr nruhu L k lerlnl Çık r• 
mak için 

L kell yer Mıtbyloted ruhuna 
batml c k •• ıkıldıkten ıonra 
sabunlu su ile yıkanecnk. 

lf 
Prlnçlerl P rletmak için§ 
Bazan evde pirinçten yapılmış 

fil sılbl, kllçllk tas ilbl ufek tefek 
eıya bulunur. Bunlar zamanla 
parlaklıklarını kaybederler, adeta 

- ~erarırlar. Eğer evinizde böyle 
eıya Yana ıuyun içerinlne bolca 

, l çamapr sodası tınız, içine par· 

Nerdeyse ıonbabar; buldtlarD ,, 1 iatmak İ.ltediğinlz ıeylerl de ko-
rUzgarlarile etrafı kaphyncak. ot l yup kaynahnu;. Çık rdıktan sonra 
v kit, acaba 0 giy ylm.. Diye; l iyice çalk layınız. Sonra tekrar 
düşünmek istemiyorsanız, timdi·~ sıcak abunlu ıu içinde yıkayınız 
den hazırlanm. Burad r ımlnl,~ ve ~umuıak bir bezle kurulayınız. 

Y ni ahnmıı sılbJ pırd pırıl par· 
gördüğünüz kazak böyle baYal r ; 1 dıklannı gC>recekalniz. 

~~:;.u,n~~~ ~!ıı;;~ı~'.'ıt;~:!:'~~i; ,__ 1 UfakT ef~k Ş~f Je~--
yUz örUlmü tfir. Yukarısı yine bir ,~ r 
ters bir yllz lastiktir. \ l J · '"""' -- -

Fakat buluzun aııl gUıel taraf, ~ 
6nUndeki ajurlarla kolundaki danr .L - -
teldir. Bunlar için iıtediğinlz ber bu kaza&"m ınıel olan clhetlerfn• 
hangi bir arneğl kullanabilirsiniz. den biri de biçimidir. Onu boz· 
Yeter ki biçim ayni ol un. Zira mamağa çalıımalmnız. 

Giyim, Kuşam 
Ne Zaman Ve Nasıl Giyinm~li? 

Dükkanların önünden goçerken bir tıpor elbise yapmak vaya bu 
bir kumnt görllrtlz. Hoşumuza spor elbi nln alhna bir karıt 
aider, alırız, modelin birinde bir topuk glymık kadar gUlünçtUr. 
biçim görUrllz, beyeniriz. Hemen Sokak kıyafeti ve hele sabah 
kumaşı terziye g6türür, o mode· kı} afeti a::ıde olmalı, daha fazla 
lin tıpkısını yaptırmz. Halbuki spora yakın olmalı ve pııpuçlar 
aldığımız kuma fnntaıldir, ıeçti· fazla topuklu olmamalıdır. Hal· 
ğlmiz biçim spor. Neticede g . et buki bazen kır gezintisine gider-
kötü bir elbise meJ dana çıkar. ken hatta yürüyüıe çıkarken bile 
Yine bir glln dlikkanların birinin bayanların ayağında uzun topuk· 
önUnden geçerken yüksek topuklu lar görür :buz. B:lhasıııa kıra gi· 
glizel bir lıkart.ln gözümüze ça:· derken hem elbise hem de nyakkabı 
Par. gireriz, beş aşağı on yukarı gayet pratik ve rahat olmabdu. 
pabucu alırız. Bu fantazi kumnş· Ancak bğleden sonra için veya 
tan yapılmıı spor elbisenin altına gece için bir kıyafet olan emprime 
o uzun topuklu pabucu giyeriz. ile ne kıra ne de nndala, d nize 
Bir halita olur ortaya çıkarız. gitmek doğru olur. F antazi lbi· 
Terzi paraıma, ) ürek tilkenme- seter daha fazla dnntlerdo riya-
11lne yazık. retlerde kullanılır. Sabahlan açık, 

Güzel giyinmek iıteyen bir gece için biraz daha ko) uca renk· 
kadın bUtUn bunlara dikkat et• ler ıçmelldir. 
hı li kumaşa göre biçim ve o Her kadın güzel giyinmek he· 
biçime g6re de ayakkabı ve veıiodedir. Amma, bunu bilenler 
iııpka seçmelidir. pek enderdir. Güzel olan bir şey 

Fantezi bir e'.biseyi sabah sırasız giyilince gllıet görlinmek 
Rlyip sokağa çıkmak ta uzun töyle duraun glilllnç olur. 
~----------------------------------;;.... __ .;.... ________ _ 
Bebeğ G r• neş anyosu Nasıl Yaptırılır? 

Bugiln bilinen en bUylik nhhat için en iyi olan zamandır. Çocuğa 
kaynak'arından biri do güneştir. ilk gUneş banyosu yaptıracağınız 
V alnız bUyüklerin bile glineş ban· zamnn kucağınıza yatırın ve vücu· 
Yosunda jhtiyatkfir o'maları icap dtinUn yalnız bir kııtmım gilneşte ve 

d rken küçük çocuklarda b:ttabl pek aı bir müddet bırakın hergün 
~u ihtiyatı daha f '\Zlalaş~.-ınak hem bu mliddeti ve hem de ço· 
zım. Çocuğu güneşin ışıklar.na c •ğu 1 vücudun gllneşte bıraktı· 

l'avaş } avnş 1tbştırmahdır. Sabah ğı ıız kıs:nını biraz daha fazla• 
•aat ondan evvel akşam dört laştırın. -
buçuktan ıonraki zaman çocuk Gilneşiıı zıı .. , vecudün O vl· I 

Elbiaeniz ne kadar gUzel olurıa 
olıun eğer kemeriniz, düğmeniz, 
çantanız, ayakkabınız, gllıel de· 
ğllse hiç göstermez. Resmimizde 
itte elbiaeniıi göıtermeye yarayan 
bu ufak şeylerin bazı çok g6zel 
modellerini g&rmekteslnlı. Bllhaı· 
sa kordon ş•kllndek kemer ne 
kadar or•jinaldir. Ayakkabılar da 
bu ıene :noda olan kapalı ayak· 
kabıların en biçlmlllerlndendlr. 

tanıinl yapmasına yardım eder ki 
vitaminin de bUyfimek hususunda 
tesiri vardır. Fakat gilneşin de 
faı~aaı veyahut hiç alışmadcn 
birdenbire güneşte yanmak da 
zararlıdır. Zira bu iştihayı kes· 
mek ve hattti göğüs hnstahkla• 
nna ıeb p olmakla bilo netice• 
lenebilir. 

e 
y e 

Bu kadar ıık Ye zarif görlln· 
m sine rağmen dikkat edere nlz, 
hu yemek odaaında hiç de ağır 
kUlfetll, faıJa masraf icap ettire· 
cek bir §IY yoktur. Masa hem 

gayet rahat h m de çok sadedir 
Ye pek ucuza mal olablllr. lskem· 
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Od as 

leler yine pek rııhatlıdır. Bilfe 
ufak olmnkla beraber gayet 
kullanıtlıdır. 

Masanın Uzerinde kadehler, 
E.urahll r vardır. Bunlarda yine 

eakl usul uzun dipli b rdaklara 
dönUldüğUnll görüyoruz. 

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

adın tba 
Bugün Ne emek Yapsam? 

PaUıc nh Yumurta 
Patlıcanları ufak ufak kesin. 

Kızgın yağın içerisinde bunları 
pembe pembe oluncaya kadar 
kızartın. Pişince delikli kepçe ile 
yağın içerisinden alıp bir kabın 
içerisine koyun. Bunlar ıoğuyun· 
ca lıtedlğinlz kadar yumurtayı 
çarpın. Dört yumurta için bir pat· 
lıcan hHap ederseniz iyi olur. 
BL\ çarpılmıt yumurtanın içine kı· 
tarmıt katlıcanlan da dökUn. Bi· 
raz da maydanoz katın. Yine 
tavada Jat kııdınn Ye hepılnl 
birden bu kızgın yağın içine dö· 
kün. Bir tarafı piıince alt Ust 
edin öteki tarafını da pişirin. Ve 
tabağa alıp sıcak ııcak sofraya 
çıkarın. 

* Bir veyahut iki patlıcan keha· 
bı yapın. Kabııklaeını soyup yıka· 
dıktan sonra tahta havanda dövün. 
Bir sabana bir parça yag koyun. 
Yağ eriyince patlıcanlar da sn banın 
içine koyun. Tur. koyup karıştırın. 
laınınca kaşıkla yer açıp buralara 
yumurtaları kırm. Üzerine kara 
biber ekin. Piıince &ıcak sıcak 
sofra) a çıkarın. 

Peynlrll Pathcan 

Patlıcanları ortad n uzonlama 
yarın ye he§layrn, pişince indirin, 
sovuduktan sonra ortalannı bir 
kqıkla çıkarın. Bir tepsiyi yağ· 
)ayın, içleri bcşalmış patlıcanları 
bu tepaiy Eıral yın, diğer taraftan 
d• patlıcan içlerine bolca peynir 
maydanoz kahn v bolca yumurta 
kırın. Tuı, karabiber ekin. hep· 
sini bir araya karıştırıp tekrar 
pathcnnların iç:ne doldurun. Bir 
parça yağ kızdırıp Uzerlerine dö-
kün ve fırrna gönderin. Eğer 
fırına göndc.rınen·z mümkün değilse 
ha\8gezı ocağının ıskarasında da 
pişirebilirsiniz. ÇUnkü patlıcanlar 
bir defa pişmİ§tİr. lıtenilen şey 
yalnız Uıtlerinin kııarmaındır. 

I 
..................... ·-·········---····-·········· ........ 
Saç Tuva/etinize 

Dikkat 
Ediniz I 

Birçok kadualar bu buauıta 
tamamile berberlerinin esir~dirler. 

Berber hnn2i blJiml yaparsa onu 
kabul ederler. Pek meıhur olmı· 
yan fÖyle böyle berberlere dikkat 
ederseniz herkeıe ayni ba~ı ya· 
parlar. Iıter yuvarlak yUzU olıun 

lıter uzun, ister kara saçla ister 
sarı. 

Halbuki bu t mamile yanlış 

bir uıuldUr. Zira uzun yUzde iyi 
duran bir tuv&ılet yuvar:ak yüze 
gitmez, aarı saça yakı§nn bir 
biçim kora ıaça çok fena olur. 

arı saçlı bir kadın görUrsUnliz 
saçının yapılışını b~ğenirslniz 6İZ 
de ayni berbere giderıiniz b rb r 
siz de ayni tuvaleti yapar f kat 

ılLin saçımz karadır tuvalet ıize 
hiç de yakıımamıt olabiUr. 

Bunun için saçınıta eğer gtlıel 
bir biçim nrdirmek latiyorsanız. 

EvvelA iyi bir berbere gtdln, ba· 
ıınııı yaplırltlı oradan doğru ke~ 
di berberinize gidin tuvaletinizi 
ona gösterin ve kendiaind n her 
.zaman •lıe ayni tuvaleti yapma• 
amı isteyin. fakat bunun daha 
iyisi var. Bir foto§"rafçıya sıidin, 
biri önd n ikisi iki yandan alın· 
mak Uıere Uç poz fotoğraf çıka· 
rın. Bu fotoğraflar (}zerinde aaç 
yerlerini çizerek kendinize 6nden 
ve yandan en çok giden saç 
biçimini buluncaya kadar bu 
fotoğraflann Uz rin E&Ç tuvaleti 
reslml d y pm, bulunca menle 
)•oktur. Berberi~lz göstu n Ye 

her zaman ayni kuvafUrll yaptırtın. 
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1 
1 ı Boı Bizler 
1 

Meseli 
Fala bakblar: 
- Batınıza bir felAket gele

cek, kıymetli bir ıeylnizl kaybe· 
decekıiniz; meaela karınızı .•• 

- Karım llç yıl evel aldtı. 

- Öyle 111 baıka bir ııydlr, 
meaell mendilinizi kaybedebilir· 
ıinl:ıJ 

Bir Daha 
Doıt, doıtundan özUr diledi: 
- Affet kardeıim, dUğOnUne 

çağırdın ama ben, gelemedim. 

- Zarar yok, bir daha 11ftr· 
kine gelfrıinl 

Talihimizin ip• 
llğinl kendimiz 
bükeriz. 

• 
Mea'ut oldu• 

ğuna inanan in· 
aan, mes'ut in• 
sandır. ,,.. 
Akıl arar, kalı 

bulur. 

Kusunuz doıt 
arı yan, 
kalır. 

doıtauz 
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Akıllanın aazı 
kalbinde, aptalın 
kalbi •izmdadır. .. 

Sabırıız adam, 
yaisız kandile 
benzer. 

' 
insanlar, boy• 

kelier iİbidirler, 
hepainl yerlerine 
yerleıtirmelil 

• 

Atuıtoı 21 

Glzel Fıkralar 

Dakika, Metelik 
- Senin için bıı yüz HDI 

nedir? 
- Bir dakika 1 
__. Peki bıı yUz lira nedir? 
- Bir metelik! 
- Ôyle fıe bana bir mıtellll 

borç veri 
- Bir dakika bekle verlrlml 

Nereye 
Çocuk bağırdı: 
- Anne, anne, bana bir ıl• 

kolata daha ver; demin verdljiot 
Şimendiferde dütürdüm. 

lf doıt yok, kapı· _ Nereye dUıllrdtln ? 
Yalan ılSyle• lacak yer vardır. - Ağzıma! 

mık kolaydır, >f inanmazsanız 
Cesaret söylenen yalanı HAtıra, kalbin Komiaor karıııındakl adamıa 

K d k k t unutmamalı 1 ak aaçıdır a ın ocaaına ı:ımıı ı: • yllıtlne baktı: 

- Korkak adamsın, bir kıre ,,.. Jf. - lnkAr etme, otomobili ça• 
bile cesaretine ıahlt olmadım. yalanın çlçeil Ağ lama mıı lan ıenıio •• 

- Seninle e•lendiğimi unu- açar amma mey- - Tıpkı Hnin gibi, sen beni ikide bir baıından atmak istersin; göz, ıörmeyen - Ben değllfm, lnanmaHRDJll 
tuyoraunl vası olmaz. o da ıırtından atmak iıtiyor. gözdür. ceplerimi arayınız! ............................................................................................. , ............................................................... ...... 

Evet 
Acemi avcı 

söyledi: 

- Benim kö
peğim çok ze· 
kidir. 

Uıta avcı tas
dik etti: 

- EYet, ben· 
de gördüm, ıen 
tlıfenk atarken 
hep ağaç arka· 
ama saklanıyor• 

du. 
...... ? 

Mikrop 
Yiiz yaşan dakine sordular: 

Hiç hastalannrndan mı? 
- Hayır! 

- insana bir mikrop gelir, 
hastalnnabillrl 

r 
r 

- Mikrop mu, İ:>en dünyaya , 
geldiğim zaman mikrobun ne , 
olduğu daha keşfedilmemişti! 

Şaşırdı 

Doğru 

Anne oğlunu 

döğllyorduı 

- Sın ke~ 

dinden kUçlll 

kardeılnl utan

madan dövenle 

hal .• 

1 
- ....... ? 

1 
- ..••.. ? 

1 
- .....• ? 

' 

- Peılerinden nıçin 
koıtuklarmı timdi anladım. 

Çocuk bağırd11 

- Anne ben• 

dı senden kl
çUğUml 

Şatıyorum 

Gllzeller hep meydanda 
GörGnce tatıyorum •• 
Ben ise bu zamanda 
GQzelıiz yaııyorum. 

' l 
r 

Plaj 
Pl&jın . adı nrmıt. 
Adı da ıanı da nr. 
Ne de ho9 tadı nrmıı. 
Cini de canı da var .• 

Ne çok buldum, ne aıı, Biraz fazla çakılı, 
Alnımda buymut yuı,, Kollar kola takılı; 
Bu i9e bazı bazı; Ba9tan alır akılı; 

Ne Bulmuttu 
Muallim, taleye ıordu: 
- Arılmed hamamdan nt 

di1e fırlamııta. 

- Buldum diye! 

Mualllm yine sordu: 

Arıimed ne bulmuıtu. 

Talebe dUıUndU: 

- Sabun, Bay muallimi 

Acele iJe bir mağazaya ·girdi; Coıuyor, &aııyorum.. Çok tenha bir yanı YU.. Bu Da 
mağaza sahibi kasada oturuyordu: * Ziyafette biri piyano çahyordU: 

Siz mağazadan gidince ~ Ev ıabibl yanındaki misaflrt 
kauya ben otururum, olmaz mı? Yet geçti ham otuzu, Giden pltman gitmeyen, sordu: 

Mağaza sahibi şaşırdı: Yıl Luler utur1uzu; Pişmandır gittim diyea. - Naııl buluyorsunuz? 

- Ben mağazadan iİdecek Me!eylp kuzu kuıu.. - Resmimin, bana benzeme· Parayı odur yiyen, . - Mııhur Karuzo gibil 
d 1 k 1 Kafamı katıyorum. Kueye ıiyanı 'far. 
eğl İm ; meaini çok iıterim. - Ama Karuzo piyano çal .. 

- Şey karanızı biraz evel L Mizahçı - Sesli fotoğraf daha icat Mizahçı .J maıını bilmezdi. 
bir otomobil çiğnedi de... _J edilmedi. \... - Bu da öyle! 

•••••e••e•••ee•e•••e•••e•••••••e•••••••e••····················••e•e•••eıeeıee••••••••••••••e•••························•e•••••••e••························· 
Fakat 

Alacaklı bel
ki el.f defa a• 

partımanın altın· 

cı katıntt çıktı, 

kapıyı çaldı. Ka· 
pı açıldı: 

- Sizden ala
cağım parayı iı· 

temek için he
men hergün bu 
alb kat merdi
venı çıkıyorum) 

- Bu 11ooun• 
cudur, bir daha 
çıkmıy acaksınaz? 

- Borçları ö• 
dUyor mu11unuz? 

- Hayır fa· 
kat yarın alt ka
ta taıınıyorum. 

- Memleketteki ıUzeIJikltrl ıörmlye ıelmiı 
bir yabancı •• 

Benimle tınııtanaaa 1 

1 
1 
1 

Ellencell Yarılar-+ 

Ötsün 
Bir köy otelinde yatacaktı, 

otelciye: 
- Beni erken uyandır! 
Dedi, otelci: 
Horoz, dedi, öter ılzl uyan· 

dmr. 
Öyle iıo ona ıöyle 1&at 

altıda ötsUn. 

Olmaz Mı 
Teni müıteriıiyle pazarhk edl· 

yorduı 
- Size bu elblHyl kırk liraya 

bırakmakla beı Hra hediye etmlı 
oluyorum. 

- Bana elden iki buçuk lira 
verseniz de öteki lkl buçuk lira 
da, elbise de ılıe kalea olmaz mı? 

KalbimdekileriDi 1 okumak lıtemlyor mu· 
IUD '1 ... _ 

Micerl ıomanlarlndan biç hoılanmam f 

Bulur 
- Benim blf 

arkadaşım var, 
öyle güzel kö-

pek taklidi ya• 

par ki; o köpek 
gibi bağırınca 

blltUn mahalli'" 
nln köpekleri 
toplanır. 

- Bu bir ı•t 
değil benim bit 
arkadaıım vat; 

öyle gU:ıel tavuk 
taklidi yaparkl. 

bu aıtgıdak dj. 
ye baj'rıımda. 
cebinde bir yu
murta bulurl 



SON POSTA 

·f;;;;·;;·· .. f iii;;i;;i .... PIJ;;;d;··r·~:~!~!.~~~~~-~y!,i~:~~~~~~~ 
D •• d •• •• D D •• t •• kada The good Fairy adı altın- bir operet, hem de bir Yodvildlr. Or Uncu ereceye uş u da yapılan filmin gerçekten gö· Onun içindir ki hoıa gitmiıtfr. 

J rlllmiye deier ve zarif olduğunu Filmde genç kız rolUnU Sullavon 

Bu Yıl Melek Ve ipek Sinemalarında Görecej-iniz Filimlerin Liıteİi 
mak yllzUnden Pola NegrJ'nin çevirdiği Mazurka, 
bıktırdıkları ve Maurlce Chevalier Ye Jeanette 

kaybettikleri mev Mac Donald çiftinin yaptığı Şen 
kiJ fti•l etmiıler- Dul opereti, Seail B. dö Mil-
dir. itin en zengin ve bllyük 

Bu meV1İm, nılzansenlerle hazırladığı tarihi 
geçen aenema Kleopatra Ye Salahaddini Eyyll• 
yılında olduğu btnin Kılıcı filimleri, Marie Bellin 
iibi, bir Martha Fakir bir delikanlının hlkAyesi, 
Eggerth yılıdır. Anna Bollanın Claude Farrerin 
Bu kıymetli Ma-

car yıldızı bu ae· 
ne ltalyada Kaıta 

diya isimli cid· 

romanından alınan Sillh baıına 
filimi, halkımızın dalma büyük 

bir heyecanla seyrettiği Tarzan 
fılml vesaire hep bu mevı!m için

den em1alsiz dene · de ipek ve Melek ıinemalarında 
bilecek bir filim göreceğimiz büyük filfmlerdir. 

iier aene •lnema mevsiminin 1 dan baıka Viya· 
baılangıcında memleketin bUtlln nada Sarııın Kar• 
ıinemttyı seYen halkı acaba ıöre· · men; Berlindn 
cegım . z filimler hangileridi diye Sevginin Hıl fi· 

yapmııtır. Bun• 

merak eder. limlerini çevirmit· 

Sinema müdavimlerinin mühim tir. Bu llç filim· 
bir kiımı Amerika ve Avrupa den baıka Valı 
mecmualarında okudukları filh:nfer Kraliçesi ve Klo· 
memleketimizde de gösterilecek KJo fılmlf iki fUfm 
mi diye biribirinden 11oraı·, ıaman de yine Melek 
zaman sinemalara telefon ederler, Ye ipek ılnema.-

)'•ni filimlırin Jiıtelerini ararlar ları tarafından 

Yeni sinema mevaimiolo bat· alınmıthr. 
lamasına bir kaç gUn kaldı. Ey· ipek ve Melek 
lul batında lıtanbulun bliyUk ılne- sinemaları Mar· 

mdları birer birer kapılarını aça· tba Eggerth'in 
caklar. lıimlerioi yazdığı· 

Ayrıca fUrasını da yazalım ki, 

Bu sene hangi filimleri getir· mız fillmlerden 

leceklerlni öğrenip okuyucularımıza başka geçen sene Jao HarloYun ü9 hafta evvel Holi .. utta alınmıo son rtaimlıri 
b'1dirmık üzere bir muharririmizl Maakeli kadın filminde gördüğü- bu ıene f pek ılnemaaı ıerek 
iPEK ve MELEK sinemalarına müz gUzel Viyanalı Paula We11e- TUrkJyede ve gerekae Avrupada 
gönderdik. ly'nln meşhur rejisör Villy F orstla bile benzeri pek az bulunur bir 

Bu sinemaların mOdOrlyetinden beraber hazırladığı bir aeYda böyle ıurettei aeıln tabiilitlnl muhafaza 
aldığımız malümata göre önUmUz· bitti Ye Fırtınadan Sonra flllmlori edebilmek için Western Elektrik 
deki ıinema mevsiminde de Willy Forst'un rejisi altında tirketlnln lıtanbula huıuıi 
ekseriyet muzıkah ve hareketli .............................................................. o'.arak gUnderdlğl ıea mll· · 
filimlerdedir. Sinema Yaldızhöı Kolay D•Oll hendislerlnin nezareti altında, 

Bu yeni senenin en ziyade 
dikkate değer hadisesi Fransız 
filimlerinin Türkiye pfyasaaında 
azalmaııdır. Daha lki Uç 
ıene evveline kadar memleke
timizde en yüksek mevki tutan 
Franaız filimleri olduğu halde, bu 
ıene, büliln dünya plyaaasında 

olduğu i[ibi Türkiycde de Fran11z 
filimleri üçüncü hatta dördüncü 
dereceye düımUştllr. 

Bu aene memleketimize sayı 
itibarile en çok Amerikadan 
•onra Almanyadan filim ielocek· 
tir. ÜçUncUIUk derecesi için 
A•uaturya fillmlerl Franıız eser• 
ltrlle rekabete girltmiıtfr. 

Avuıturyalılar en kıymetli 
•rtlıtlerine yaptırdıkları Hvimll, 
l•n -.e ıUzel fllimlerlle bUtUn 
dtlnyada oldu~u gibi Türkiye 
Plyaaaaında da Fran11zların dalma 
~)'atro piyeai gibi mütemadiyen 

OllUfaD hareketılz flllmler yap· 

• 

- lnn .. mam, yine mi evleni· 
yoraunuz? 

- Evet, fakat yakında boıa· 
nacağım. Zira ilin mukaveleıine 
göre senede bet defa evlenip 
boıanmam mecburidir. 

; enlden tezyin edilen ve gözü 
yormamak için görünmez ziya ile 
süslenen ıalonunu baıtan baıa 
Seloteksle kapamıştır. 

Melek sinomaaı da yeniden 
500 koltuğunu tecdit ederek 
daima Istanbulun en kibar hal• 
kının slnema11 olmak ıöhretinl 
bu sene de muhafazaya karar 
verdiğini lıpat etmiıtlr. 

Elissanın 
Kızı 

Meıhur aan'atkAr Elfssa Landl 
kendisini Avrupaya getiren Ya• 
purda genç bir ltalyan ile tanııır, 
konuıur, doıt olurlar. ltaJyan gen
ci ona, memleketine varır varmaz 

evlenmek arıuıunda olduğunu 
söyler: 

- Tabii çocuk bıba1ı olmak 
lıterlm, der, fakat hepsinin de 

aöylemekte ittifak ediyor. Bizim yapmııbr. Doire müdUrU rolünde 
dillmlıe 11 iyi melek,, veya 11 kur- Reginald Owon fevkaladedir. 
tarıcı melek ,, ıekllnde çevrile Almanyada " En büyük zaferi,, 
bilecek olan bu 11The good Fairy,. adı albnda bir filim yapıldı: 
bir yetim kızın hikiyesidir. Eherese iıminde bir genç kız 

Bu yetim kız bir sinemada vardır ki, bir çamaıırhanede ça• 
program dağıtıcı olarak it bul- lıtmaktadır. Fakat bir gDn bir 
muştur. Kendi halinde, çok iyi teaadUf neticeıiodo operada aah-
yllrekll bir çocuktur. Bunun için neye çıkmıt ve seıl çok güzel 
daire mlldUrllnUn ıefkatiol cel- olduiu için derhal beğenilmiıtir. 
betmiıtir •e onun delAletiyle bir Kendiıini alkıılayanlar araıında 
iÜn bir etlenceye gitmiştir. Ora• Jarof lımlnde bir aııb:ade Yardır 
da çok zengin bir adamla tanaı· -.e onu kolları araıına almak 
mıştır. Fakat bu zenginden bU· hırsı il• yanmaktadır. Fakat 
viyetinl 1aklayacak, kendisini ull Ehereae orkestra tefini sevmek· 
bir kadın ıibl gösterecek Ye koca1ı tedir. Yalnız iDnDn birinde or• 
olmak üzere hatırına gelen ilk avu- keatra tefi iie kavga eder ve 
katın adını verecektir. Filmin sonu hiddetin snkile aaılzadenin zev• 
ıu : Zengin adam kadınm kalbini cesl olmıya razı olur. Bereket 
celbetmek Umldlle gidip avukatı •enin asalzade hakikatte bir 
bulur · Ye onu mllhlm bir itin dolandırıcıdır ve nlıan gecesi 

baıına getirir. Avukat ı8nllk, teykif edlllr. Ehereae de sevgiliaine 
beı parHız bir adamdır Ye ni- aYdet eder. FUlmde genç kız 

hayet kendlılne bu me•kil temln rolUnU Eggerth oynamııtır. Diğer 
eden kadınla evlenecektir. Hikl- rolJerde de Moır. 11• Lingen nrdır. 

Sinemadan En Çok istifa
de Eden Şehir Viyanadır 

Bir Alman 
muharriri: 

Sinemadan en 
fazla latif ade 
eden ıehlr tUp
he yok kf, Viya• 
nadır, der. Haldı 
oldup muhak• 
kakhr: 

BtUln din· 
yaya Un salan 
Viyaaa operet• 
lerl mevzularıpı 
hep mavi T1jttt:· 
DJD kenarından 
aeçerdl. Siaema 
çıkınca Viyana
lılar ıehirlerlnl reldAm etmek için 
derhal bu yeal Yaaıtaya da aal
dırdılar. Se11iz ılnema zamanında 
ortaya koydukları .. GıUıe GUlll,. 
ve "Zevkılz ıokak,, bu yeni Yaaı• 
tanın bilaln ellerde ne ıtlıel rek· 

lam kaynağı olabileceğini bize 
gösterdi. Sesli ılnemada ise bu im
kAn bUabUttin arttı. Hatırlayınız: 
(tkl kalp bir valı) , ( iki kalp) , 
(Viyananln rüyası), (Mlltebessim 1 

mUlizım), (Viyana valıi), (Kon
gre eğleniyor ) gibi Avusturya 
kafasından çıkan ne kadar gllzel 
filim varsa hepıinde de Viyana 

oğlan olması şartile. Zira kız ba· 
ba11 o!mak hiç hoıuma gitmezi 

- Ben bu fikirde değilimi 
- O halde ıöyleyioiz, bir 

kızınız olıaydı naııl olmasını is· 

reklam edilmiıtlr. Maamafih Vl· 
yanın reldlm edilmeal itinde 
Avuıturyahlar yalnız kalmıı de
IUlerelr. Almanyada, Fraosada, 
Amerlkada, hatta lngllterede 

lyapdan ıırkılı, eğlenceli flllml~r 
araıında, slljesini 
vı yana tehrin· 
den almış olan
lar pek çoktur. 
Jıte size bir de 
tstatiıtik : 

Sessiz filim 
zamanında Avuı· 
turyada yapılan 

fillmler arasında 
21 tanesinin sü· 
jesl Viyana ~eh· 
rinden al.um ı =tır. 

'Seali filim za ma· 
oında iıe me\ ZU· 
unu Viyanadan 
al an fi!lmlerin 
uyııı ( 17) dir. 

Avusturya haricinde yapılan filim• 
lerden mevzuunu Viyana ıehri 
olarak ııeçenlerin sayısı ise bu 
rakkamdan hariçtir. 

Yukarıdaki re.almlerden bir 
tanesi 11 MUtebosslm mUliizim ,, 
ikincisi iso Berllnde yapıldığı 

halde Vlyanndan bahıedın (Ma· 
yıs gecesi) filiminden alınnııftır. 

terdiniz? 
- Bir kadın vUcudUne, bir 

kadın kalbin~, fakat bir erkek 
kafasına Ye b:r "rkek dilin o ma
lik olmasını bterdim. 
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HiKAYE 
Androkles 

Ve 
Aslan 

Çok eski zamanlarda Kartaca J 
derebeylerinden birinin Androkles 
isminde bir köleai varmıf. Dere
beyi bu köleye -bütün derebeylerin 
yaptığı gibi • okadar çok eziyet 
ediyormuı ki nihayet bir gün kö
lenin canına tak demiş. baıını 
alıp knçmıı .. Birkaç glln yürüdük• 
ten sonra mağara gibi bir ıeyln 
yanına gelmiş, açlıktan uykuıuz· 

Juktan hemen Androkles oracığa 
yığılmıı kalmış. klmbillr ne kadar 
sonra müthiı bir kökreme gUrU(. 
tııs:le U} anıyor. " Kartacanın 
derebeyinden kaçtık amma, galiba 
ormanın derebeyine yakalandık. 
Şu gelen koca aalan beni yutmaz 
da ne yapar ., diye diltllnmeye 
baş'ar. 

Fakat tuhaf aalan J&Yetçacık 
inliye inliye Androkleain yanana 
aokuluryor. iyice yaklaıınca An· 
drokleı aa!anın bir ayağını kal
dırıp yllrlldftğtlnll fark ediyor. 
Eline ayağını alıp bakıJor, 

şişm · ş. içinde de bir diken var. 
Hemen Androkles dikeni çekip 
çıkarıyor. Oıtündeld g6mlekten 
bir parça kopanp aılanm aya
janı sarıyor. Aılan memnun. K6-
pek gibi k6lenla ayaklanma 
dibine yatıyor, ellerini ayaklanm 
yalamıya baılayor. O ıtaden ıcn
ra aslanla Androklea ıayet iyi 
iki arkadaı oluyorlar. 

Fakat bir ,nn Derebeyin gön
llerdiği askerler Androklesi inin 
içindo yakalayorlar. Hemen Ku· 
tacaya aötOrDp Derebe1ine teılim 
'!.~=;1orlar. O zamanki Adete ıöre 
'ı6yb beylerinden kaçan köleleri 
bpkı aıker kaçağı albl •ayarlar 
ve ceza olarak ta bUyUk bir 
meydanda aslana parçalattmrlar-

mıf. BUttın {ehlr halkı da gelip 
bunu seyredermiı. Androkles te 
dönllnce ona da bu cezayı veri· 
yorlar. BUyllk meydana berkH 
toplanıyor, Androkleıi ortaya 
koyuyorlar. Biraz ıonra demir 
kapılar açıbyor, iri yarı bir aıılan 
kökreye kökreye Androklesin 
yanına geliyor. 

Herkes Hlanın hemen kölenin 
ttılUne ahlıp perçalı7acatını bek· 
lerken aslan gene Androkleain 
ayaklarının dibine çöktiyor. Elini 
ayağını yalamağa başlıyor. Her• 
kes f&fmp kalıyor. Derebeyi h .. 
men haber g&nderiyor. köleyi 
çağırhyor ve aılanın kendisini 
niçin parçalamadığanı ıomyor. An
drokleıs de hiklyeyl anlatıyor. BU· 
tDn orada toplananlar dıı hlki· 
yeyi dinliyorlar. Ve Derebeğine 
Androkletl bağıtlaması için yal· 
varıyorlar. 

Derebey hem köleyi affediyor. 
Hem de Aılanı ona hediye edl· 
yor. Androldea de 6mrllnln ıo· 
nuaa kadar ulanla fld arkadaı 
ılbi ıeçiolp Jafıyorlar. 

Dokunmadan Kutuyu 
Kaldırmak 

Ôrtlll bir ma&allln O.tine bir 
kuta koyunuz Ye ukadqanıza: 

- Hiç eU.i alrmedea fU k.
tuyu maaanın Uatlnden kaldıra

bilirbWr mı.in? Diye ıorua. 
Arkadqı•n. dlflnecels t ... 

nacak. Belki kolayam bulacak. 
Belki de balamı1acak. Eğer ba· 
lamaua o saman ab kutu içinde 
iken Grtllyll toplayıp kaldıruıız. 

Naaıl kolay değil mi? 

Küçük Dağları Ben Y arathm 

Kdraburnu güzellik kraliçesı yap lamasın mı? Hemen etek tutan· 
mıılardı. iki arkadqı da eteğinden lar kuyruğun altına giriYerdller. 
tutmuı böbllrlene böblrlene "Ben « Oh neyıe » diyorlardı. Fakat 
kraliçeyim» diyerek gidiyordu. Karaburun «Aman sırııklam ol· 

Derken yağmur yağmağa baı· dum» diye tabanları yağladı. 

Şemsiye İmdatlarına Yetiıti 

f .. uıada olmadan ıuyurı i\-in
de epeyce iler:emiılerdi. Yüz• 
ııaekte bilıniyar:ardı. 

Yaban &} mm şemsiyesinin 
uçtuğunu görfince ıevindiler ... Oh 
kurtulduk,. diye bağırdılar. 

SON POSTA 

·faydalı 

1 Bilgiler ı 
Saçların Sağlamlığı 

için •• 
Saç ince olmakla beraber ga• 

yet ıağlamdır. Baıınızdan bir tek 
saç koparır iki elinizle çekerHnlz 
çabucak koparabilirsiniz. Fakat \ 
ayni lnce!lkte bir de ip alırsanız 1 
uçtan daha çabuk koptutunu , 
ıörtirsünllz. 

Hele Jkl Uç ıaç tel bir araya 
gelince pek kolay kolay kopmaz. 
Eski zamanlardaki insanlar da 
bunun farkına •armışla kendU .. 
rine sağlam ip lizım olduğu za• 
man bunu kadııı aaçlarJndan ya.,. 
mıılardır. 

HattA tarihteki meşhur Kar• 
taca muharebelerinde Kartacah 
kadınlar. muharebeyi kaıanmak 
için hepai saçlarını kesmitler ve 
orduya f p yapılmak üzere hediye 
etmişterdL ----

Aydaki Adam 
Uyanmış 

- Ben denize ıldiyorum gelir 
miıin? 

- Aman bana denizin adını 
anma. Geçen gün ıirdim. Ayağı-
mı bir yengeç ıurdı. Öyle bağır
mıtım •• öyle bağ.rmaşım ki, ıeaim 
ti lzmırden duyulmuı. 

Bu. reamlni görd0ğ8n6z ı•Y 
nedir biliyor musunuz? Bir loko
motif .. Bunlar Almanyanın yaptığı 
en ıon lokomotiflerdir. Gayet 
çabuk yol abrlar. Almanya bu 
makinelerJe bugUn lngiltere'de 
olan lokomotif ıUr'at rekorunu 
kırmak istiyor. 

Ağuatoı at 

Arkadaşını .. 
za Sorunuz 
Bakalım Bunları 

Yapabilecekler Mi? 
- Yerden hiç papuçlannı 

!kımıldatmadan ıu llmbıya yeti· 
tebillr mbin ? 

O dütllnecek. taıma cak, bir 
tllrlO bir yolunu bulamıyacak. O 
zaman aiz ayaklarınızı yavaKa 
ayakkabının içinden sıyırır, bir 
lakemlenin llstftne çıkar:ı llmbayı 
tutarsınız. 

)#.. 

Yine arkadaşlannıı.la bir arayat 
gelince onlara bir avuç kumu 
hiç ıslanmadan suyun altına ko
yabilirler mi diye ıorunuı. " Hiç 
kum ıuyun içine girer de ıılsnmaı 
mı? Sen de haydi aaçmalama J,, 
diye söylenecekler belki de.. O 
vakit siz bu aYuç kum ahraınıı, 
elinizi sıkı 11lo kapatarmnıs. 

Eliniıln llıttınde kalan fazla 
kumları atarsınız. Yumruğunuzu 

bazla ıuyun içine daldırır, yln• 
çıkarırsınıL Avucunuzu açbfınıı 
zaman kumlann hiç atanmadığım. 
kupkuru olduğuu görllrıfinllz. Bir 
deneyin. Eğer yapamıyoraanız, 
sonra arkadaılarınızın yanında 
utanırsınız. Onun ıçın evvela 
kendi kendinize bir deneyin. ---- O da bir şey mi? Bir riefa 

6ğretmen bana dayak atta. Öyle 
bağırmııım ki, aeıimden aydaki 
adam uyanmıı. Haftanın Bilmecesi 

- Bak bak ne olmuı ? Ço
cuğun biri bahçeainde bir tnnel 
açmıt- T8nelln 6teki tarafına 
plonca orada tuhaf tuhaf adamlar 
16rmllf. Hepsi de tepesi n.tn 
ayaklan yukuıda ylriiyorlarmıt-

- S.. bunu alylerken, bak, 
benim de aklıma ne geldı? Benim 
bir arkadqım Yardı. Denize 6yle 
1t1bekten ahlırdı ki, tam atıla· 
cağı zaman kalaYalb etmeye 
baılardı. Suyun i~ne ılrlnceye 
kadar JıahyaJtaaa da biterdi. 

Ne talaaf çocuklar deitl mi? 
S6yledlkleri metlaur Ace• mllba• 
laialarım bfle butınyor. 

Geçen 
Bilm•cemizde 
Kazananlar 

16 Ağustos ta
Mektep r ı lı 11 

Ç ta bilme-
an sı . ._ ___ , cP.mız • 

de birinci ikrami
yemiz olan bir 
mektep çantasıuı 
Sulta nah 111 et 

10 Ağuetos lalanbul apar-
tarihli bilmece- bmanı No. 12 
•iıcle birinci de Osman &. 
ikramiyemiz ya- çer kazanuuıtır. 
•ı takımına ka• Talihli okuyucu· 
zaou Beyazıt muzla lıtanbulda 
ta Kitapçılar bulunan difer ka-
çarşısında Bedia. H~anların he~iye-

lennt pazarteaı ve 
cumartesi günleri öğleden sonra İda· 
rehamizden almaları lbımdır. Tatra 
okurlarımızın hediyeleri posta ile ıön
derilir. 

Coğaloğlu IIimayel Eifal sokağı 

1 AlbUm 1 No. 1 dt Şükfile Karo!, 

Babaeaki Kuvaimilliye cad. Sadettin 
ıokak No. 8 de Müterref, Edirnekapı 
Kariyei atikpaıa mahallesi yağhane 
çıkmar.ı No. 11 de M. Cemal. Urfa 
aıkeri lhtlıu malıkemeal azası yarbay 
Avni kızı Nermin, latanbul 21 inci 
mektep 8 üncll sınıf 19 Necdet Şen· 
gör, Bolu Baltalı K. orman muhafaza 
memuru Mehmet Fahri kızı Feriha. 
lıtanbul 1 inci llkmek•ep B/3 ten SOS 
SülıeylQ, Zile orman muhafaza memu
rıı oğlıı Niyazi. 

Üç A~adaş Denizde 

Semih, Ihsan, Ne\ m c:.eı ize 
gitmiılerdl. Ynznp eğ!eaiyorlardı. 
En ıon blribirlerlnl ıalatmıya, 
köpDk içinde boğmıya baıladılar. 
En küçllklerl olan Ih.an 6teki
lerle bat edeme1ince çıkmıya 
kıerer Yerdi. Fakat kuma çıkınca 
ıoyuodutu locadan epey aıakta 
olduğu:ıu 18rdii. Oynadıktan için 
uzaklqtıklarınıo farkında bile 
olmamıılardL Arada bir ıürO 
karmakarıtık yollar vardı. lbaaa 
ne yapacağını f81ırdı kaldL Tek· 
rar denize girae ablan ile ağa• 
beyislnin pkalaranna dayanmak 
lizım. Girmeae yolu naıal bulıun 
Şu iki cami arasında binamaz 
kalan çocuğa yolunu göstuir
seniz pek &eYinecek. Önündeki 
ok iıaretinden baılaym. Ta 
locaların önündeki oka gelin· 
ceye kadar hep beyaz yolların 
O.tOnden gidin. Karalarm Uıtftn· 
den atlamak yok. Doğru yolu bg. 

,up işaret ed~r, b:ze yol ars .mit 
Ihsan da sizlere ona yardım etti• 
ğiaiz için ıözel gUıel hedlyelet 
yollayacak. ----
Yazın Uyuyan Balıklar 

Bütlln kıp uyku içinde geçlrell 
bayvanlan olduğunu billyorauatd 
elbette. Fakat koca yaz uyay•• 
balıklar bulunduğunu bilme• bif 
duydunuı mu"/. 

Afrlkada, Avuıtralyada, ,en•>' 
Aaıerika•nda yqayao bir t•kıll 
balıklar Yardır. Bunlara akdjel 
balığı der:e,.. Çünkll bunlar b~ll 
aalsamalarile hem de akcij'erleııle 
nefes alırlar, yazan fazla ııcaklar 
dan gölftn nehrin su1arı çekilinc• 
bunlar batakta çamurun içerisin• 
gömillOr.er. Bir daha yapa"' 
mevaimi gelip de ..ıar gelıni,. 
başlayıncaya kadar orada ur~~.':! 
kalmaktadırlar. Hatta bu Dau
lardao birkaçı çıımur kalıplatl 
içinde canlı canlı loJiltere bay• 
vaoet bahçeaine bile ıetlrilmlıtlı• 
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Büyük Utkunun On Üçüncü Yıldönümilnde Harbiye Okulunda 

e 
Dun 30 Ağustoı ı fer bayra• 

mı v Ulusal hava haf tasının 
da ilk gllnn idi. Her tar fı kır
mııı bayraklarla donntılan ıehlr, 
daha s bahm ilk ışıklarll b r • 
ber, fevkallıde gUnlerin havası• 
nı teneffüs etmiye başlemııh. 
Saat 8 den itlbnr n yollıır kal • 
balıkla mıvtı v gcçitin yapıla· 
cağı yol iistleri daha dokuzda 

tamamen dolmuştu. Yollar, evle
rin pencereıerı, llzlim snlkımlorı 
gibi, içi rinden seviç taçan halk· 
la hıncahınçtı. 

• 
Sabah 9,30 da lıtanbul komu: 

tanlığında bir resmi k bul yapıldı. 
bur da G neral Hallı, tebrlkl rl 
kabul ettL Bundan ıonra, tam 
ıaat ond , General Halhıle, ilbay 
Muhiddin, geçit resmin glrmek 
Ozer Üniversite bahçesinde top· 
lonan sU l v ılYil kıt'a ve teıek• 

kllllerl g6zd n geçirdiler. Saat 10 
buçukt , evvel lstikll.I martı ça• 
lındı ve Beyazıdı dolduran binler
ce halk tarafından t zlml dlnlendL 

Sonra ordunun en kıdemıiz 
sUb yı ıııteğmen Hamdi At soy 
t rafından başkumandanlık mu
hnreb sini nlatan glizel bir söy• 

lov verilerek buna general Halis'in 
verdiği karşılık dinlendi. Goneral 
H Us, lıllklal ı aıınıo çetin 
günlerinde yaşamlan ruhi kudreti 

tıar t tmiş ve bu savaşn, tarih· 
to hiç bir ulusun dUşmediğJ teh· 
ilkeli bir durumda· giriıen ulusu· 
muzun, tığı gUçllikleri, yendiği 
dU m oları hatırlatmış ve eiyaı l 
•o sUel alanda kazanılan başarı· 

lıkları anlatmııtır. Bundan sonro 
general Halis, lstiklAl har• 
hinde, blltlln ulus ve ordu 

vazifeye 1arsılmez surette sarıl· 
mıı, B i komutan bulunan ulu 
6ndcre kalpten ve candan bağlı• 
lığımızı fAnt hiçbir arzu gev et• 

nıemlıtir.) Şehitlerimizi anmış ve 
bl.M bu mutlu günlere kavuıturım 
bQvUklcri tepcll ederek: ( BUyUk 
Cnmur Baıkammız AtatUrkUn 
manevi huzurunda derin minnet 
~e tllkran hl !erile eğilirim) diye• 
rek ı6ylevlni bltirmlıtir. · 

Bundan sonra, dav tH saylav• 
ların ve bUyUkl rfn bulunduğu 
trlbilne gelen ilbay Muhiddin ile 
G neral Halfs, yerlerini ldıktau 
aonra istiklal mnrıı dinlenmiı ve 

geçit resmi baılam19tır. Geçit 
r aminde evvel fırka komutanı 
General Muzaffer, erkinıharblye· 
elle goçınfş, arkasından Harbiye 
llıekteblaln bu yılkı mezunlan 
Büboy lblıeleri ile ve bunlnrm 
arkasından da Harbiye deniz, Ih· 
tlyat zabit. Tıbbiye mektepleri ve 

Harbiyede 1935 çivisi çakılıyor 

·· t ·· n Mem- Dün Yeni Süb y larımız 
S' t tti 00!?.~~lomaları Verildi 

Don dlplom larını alan yeni ıObaylanmııdan bir ırnıp 

ukerl Hseler, bunlardaıı ıonra d 
aıkerl kıtaat geçmiıtlr. 

Akaerl kıtaab mliteaklp, itfa(· 
ye, Hava kurumunun, içinde afi· 
zel bir tayyare makyıti bulanın 
otomobflf gıçmf ı ve önde ıehlr 
bandosu ve gUıel geçlılerlle her
kesin takdirini k zanan DarUtşnfa· 
kalılar olduğu halde dlğ r ılylJ 
li eler ge~ml lardir. 

Beyezıtta başlaynn s çit 
resmi Takalme kad r devam t• 
iiıiş ve Taksimde, Cumhuriyet 
anıtına çel nk koyma t~renl ya• 
pılmıştır. 

y z 
OUmhur Dnikanhğının yüksek 
tasdikinden geçen erdu terfi 
listesinin BogUn de diğer kaeım· 
farını n ıre devam ediyoruz: 

topçu ostegmenllğinden t•g
m•nlişe: 

Fuat Dlyanbekir, H. Reıat 
Ankara, Ali latanbul, A. Necati 
Izmfr, Abdurrahman Meraş, Fazıl 
lstanbul, Naim Istanbul, Sal4hat· 
tin lıtanbul, A. Rıza lstanbul, 
Dahaettin Erzurum, M. Zeki Er· 
zlncan, Necati Jıtaobul, Adil la
teobul, Cevat Kütahya, HUaeylo 
Cahlt Mersin, Mobmet Ratlp Kl
Hs, Nazmi Iıtanbul, Kfimil Iıtan· 
bul, AIAettin Elazlz, Kerim Se
IAnik, M. Erkan Sinop, H. 
Ömer Salt lstanbul. Alaettln 
Kalkip, Hakkı Tokat, K&1ım 
Karaköse, M. Sadık Mardin, Bur· 
han latanbul, C vdet Saran Edir· 
ne, A. Mokin lıtaobul, Muzaffer 
lzmir, Salih Fuat Amasya, Saffet 
Iıtanbul, Sami Ergenekon Ankara, 
Şadan lıt nbul, Kemal Erzurum, 
Altiettin Istenbul, Refik EIAziz, 
Suavi Tunc r IıtnnbuJ, A. Cemal 
lstanbul, Tabıin Istanbul, Ahm t 
Erzincan, Ce:ıml lstanbul, Burhan 
Istanbul, M. Reşnt Edirne, Şaban 
Tekirdaf, Ziyıı lıtanbul, Gani 
Haıankale, Şem&ettio Iıt nbul, 
Iımail Istanbu1, Cemalettin Tokat, 
Bekir Sıtkı Erzurum, Edip Erzin· 

Burada, TOmgenoral Muzaffer 
a1kere dikkat kumandaaını ver
mlı ve lstlklll Marıı çalınarak, 
anıta, Cumhuriyet Halk Partlılnin 
Beyoğlu Kolu, Haya Kuruma, 
harbiye Ye deniz mektepleri, 
lst&nbul Halk vlnlo Beyoğlu Ko
lu namına bir çelenk konmuı ve 
bayrak çekme m rasiml yapılarak 
harbiye mezunlarından lamall 
Ural ile bahriye m zunlanndan 
HUsnU tarafından bir 6ylev ve
rilerek buradaki meruim de bit· 
miştir. 

H. Lütfi Istanbul, Mllnir OıkOp 
Ref t Ba silç. ' 

Hava Ast gm•nllJınden teg• 
menliğe: 

Ferit latanbul, M. Cemal Ia
tanbul, Ragıp fotaobuJ, M. Tarık 
lstnnbul, Nuri lstan~ul, M. N Ot 

det Istanbul, Bedri lstanbul, M. 
Reıat latanbul, Remzi OıkUp, M. 
irfan Iıtanbul, Hüıeyin Iatanbul 
Saffet Şam, Asım Konya, A: 
Necmettin Devrek. 
1.tllıkam Bl11baıılıjıı11lo11 Yarll•glla: 

L H lil Malkara, M. T evflk 
Tan lstanbul, Celil Kesrin. 
l ılllılr.lim l'iizbaıılıjında• 6i•haıılığ• 

Ethem Cerrahpaıa, Abdulkadir 
1 

~raç, Fahri Kırcaali, Şnkrtı 
Över Edirne, Hayati Ha
lep, Şakir Bajdat, Mustafa 
Halep, M. Salih SUleymaniye, 
Müfit Istanbul, Mustafa Urfa, 
Sabri lstanbul, A. Rııa, Tünay 
Florioa, Şevket imrahor, Nail 
Boına, L Hnkkı Yalova, Cemal 
Ziya lstanbul, H. Talat Sivaa. 

lıtilı'/c.am tegm•nllllnd•• giizbo. 
ıılığa: 

Nedim Kasımpaıa, Zihni Oı
kUdar, Kenan latanbul. 

l.tlhlcam aat•gm•nllğlade11 t•ı· 
.. ~nliğe: 

H. Nizamettln Iatanbul, M. 
Fahri Nömer Konya, MUeyyet 
lstanbul, Münir Istanhul, Muıtafa 
Bakırköy, Orhan Istanbul. 

can, Hüseyin Elbasan, Fah· ( Arkası var ) 
rettin Ahlat, Salabattin Erzincan ,-!"l!"e-~==oe:=-====:ı:ı.~-.. 
Naim Erzurum, ZAkir Erzurum: " TA KV 1 M 
Seyf ttln Erziocnn, H. Cehit Ka· 
racaabat, Muhtar lstanbul. 

Hava yüzbaşılıığından Bin· 
ba~ılığa: 

H. Hulki Girit, lbrahim lzmit, 
A. Esat Ist nbul. 

Haoa Tcgemenliiindcn Yüzbaşı
lığa: 

H. Basrı Edirne, Abdullah 
Fevzi Erzurum, Asım Selaaik, 
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de Harbiye oku
lunda, okulun bu 
Jılki mezunla• 
nnın diploma da· 
fıtma ve ant iç· 
mo törenleri ya· 
pılmııtır. TUren· 
de fırka komu .. 

tani Tümgeneral 
Muzaffer, Mer-
kez komutanı 
G neral HayrJ 
ve tuğ komutan Ytnl ıObayJarımızıı diplomaları veriliyor 

General lbrahlm ve diğer Süel bittikten onra, Harbiye alayı k 
mekteplerin komutanları bulun• mutanı albay Mehmet Ağustos 
muştur. aa bir söylev vererek. mczunl 

Tam 11at 15 de, diploma ala· kutlulamıı ve söylevini ıu ıü1 
cak olan mezunlann hep bir ağız- lerlo bitirmiştir: 
dan okudukla11 latlklll marıile 
törene baılanılmıı ve her rarıli· ( - Sizin çalıfmanızı durd 
bay and içtikten ıonra kendile· racak hiç bir engel yoktur. B 
rlno General Muzaffer tarafından IAkiı A ttirk'Un açtıiJ mor 
diplomalan verllmlıtir. yol vardır. 

Genç ıllbaylaraa 1eminl ıöyle Hayat biter, alnı için, yu 
olmuttur. (Hazerde, seferde, ka• için hedef bitmez. Durmak y 
rada, denizde .,., havada, hu 
ıaman vo her yerde mllletlme .,., rulmak yoktur. Bizi bugUne y 
cumuriyetlme, doğruluk ve mu- tiıtlren Atatürk, yataıın.) 
habbetle hizmet, kanunlara, nl- lf. 
zamlara .,., Amirlerime itaat ede- Bundan ıonra, tOmg~neral M 
ceğlme, askerliğin namusunu TUrk ıaffer de bir söylev 'Yererek b 
aancajının şanını, canımdan aziz törende bulunduğundan dola 
bilip, icabında Yatan, cumurf yet 
ve vazife uğrunda seve seve ha· bahtiyarlığını bildirmli ve mezun! 
yatımk feda edeceflme, namuıum kutlulayarak, kendilerine ha}ratt 
Ozerlne ant içerim.) OatUnlllk v vazifede yüksekli 

lf- dile mittir. 
Diploma dağılma merasimi Bundan flll)nra, mezunlar he 

bir ağızdan Ha 
biye marşını o· 

kumu§lar ve or• 
tada duran mek· 
tebfn yaş kütO
tline bu senenin 

de tarlhJ çivilen· 

mİjtir. 

Son olar k 
çalınan IstiklAl 

Harbiyenin 93S mezunları arasında birinci, ikinci, QçGncll 
çıkanlar arkadaılarile birlikte mart ıöylerlerken 

m rşilı tören bit

miş ve misnflr· 

Jer öıell büfede 
ağırlanmışlardır. 

Z fer Bayramı Şenlikleri ı Armutluda Kırk Saat De
vam Eden Büyük Bir 

Dün Bir Çok yer- Orman Yangını Çıktı 
lerde Müsamereler 

Verildi 
DUn 30 Aiustos mUnasebetile, 

nakil vaaıtalarında, Haya kuru• 
munun ilive biletleri satılmıt ve 
rozetler dağıblmııtır. Bütün latan• 
bulun her tarafında dtın bUtUn 
halk eğlenceli bir gOn geçirmiştir. 
ÜskOdarda, konser, mil1amero ve 
konferanı Yerilmiı, Betiktaşta, 

Beyoğlunun bütün bahçelerinde 
muhtelif eğlenceler yapılmış lstan· 
bul ve Beyoğlu Halkevleri, 
akvamUıtU halka piyesler 
glSıtermiılerdir. Bundan başka, 
akıam OstO Florj a'da, diJıiz ve 
ıağırlar cemiyeti büyük bir kır 
balosu tertip etmiı ve bu balo 
pek eğlenceli geçmiıtir. 

Düo, zafer bayramı şerefine, 
Şirketihayriye, biletlerde yarı ya· 
rıya tenzllit yapmıştır. 

Dllnden itibaren, bir. hafta 
müddeti~, her tarafta, bava haf
tası ~erefine törenler, eğlenceler 
yapılacaktır. 

Araba Tramvayla Çarpıştı, 
Lftmba Şlşelerl Kırtldı 
Arabaaına limba tiıeıl yQkliyen 

Ömer dnn aabah araba1lle Ortak6y 
Şifa yurdu ~nündea r•çerken 1559 
ntman lbrahimio tramnyile çarpıımıf, 
lamba ılıeleri kAıallea lıı.ırılmııtır. 
Vntman raltalaamııtar. 

( Baıtsraıf 1 inci yibdc ) 

Yangının başladığı gUn, sar.~ 
11 c do~ru yangından çıkan dli · 
manlar, gUneıin zıyaaını kesmlr; 
her taraf karanlık bir hal almıştı. 
Bu korkunç hal, yalnız oradakile:·i 
değil, bUtnn Armutlu halkını bl • 
yok bir heyecana dlltUrmUştlı. 
Yangının rllzgann tealrile Ar· 
mutluya gelmemesi için tedbirler 
alınmıştı. 

Saat 1 re doğru rllıgir faı.l&· 
ıile çoğalmıı; - yangın an yeri ke · 
ıa baya beş 1aat uzak olduj ı 
halde • yanık meşe yapraklarmı:ı 
baYadan Armutlu çarıısına dil{· 
tUğU görlllmtıştUr. Bu yanırın bL· 
rada bft)Uk bir teıir uyandırmır· 
tır. ÇUnkU, böyle bir orman ye• 
tiıebiır.ek için asğari (50) yı) ll
zıındır. Y angmda zarar çoktur. 
Yanan 3500 dödllmUn 500 dönf • 
mUnli kaplıyan 10,000 çam ağacı, 
3000 dönüm de meşe ve sair or• 
manlardan ibarettir. 

Bu büyük yangının nasıl ve 
kimin tarafından çıkarıldığı kat'ı 
olarak bilinememektedir. Behlül 
admda bir köylU bu yangına ta• 
nıdığı bir adamın çıkardığını ve 
kendi göıile gördüğUnU hUkiimete 
ihbar etmiıtir. Adı haber \•eri't!D 
ıan altına alınmıştır. 
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Kadıköyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazan ı Hatice Hatip -aa- 81 - 8 • 931S 

Kamranın, Hila Bir Türlü Bulunamayışı, Anasile Erkek 
Kardeşi Arasında Münakaıayı Mucip Olmuıtu 

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

- Kızımız dünyanın en temi• 
kızıdır... Kızımıza bir fenalık at• 

. fıdeme11fn... Onu ııöılerimden 
kaçırmıyordum. Her bir ahvalini 
tetkik ediyordum. Kızıma kerıı 
bu ıılbl duyıuları olan dellkanb· 
ların benim nazarımdan kaçmaıı• 
oa lmkAn yoktu... Sen dı blll· 
°)•orıun... Sana da bah11tml1tf m. 
Kızımızı Ali VAmılı HYlyordu. 
Zeniin, namuslu, centilmen •• 
kibar bir çocuk of dutunu bildi· 
tim •• Kimrana karıı da iyi 
hlıler bealıdlflnl anladıtım için, 
evet onunla e•lenllİlelı niyetinde 
olduğunu anladıj1m için, onun 
••lmlze ılrlp çıkmaaına mllaama· 
ha ediyordum. Ve onlara mllıalt 
davranıyordum. Malfım yal. Ha• 
ıatta buton arzum ıvlitlarım için 
böyle zengin bfr fzdivaçtı Vı ni
hayet bu ımelimı nail olaeıtımı 
ıannıdJyordum. 

Çocuklarımın lçırlılndı lklal 
bOtOo emellerlmı 1td Yurdular. 
Dılilordın bir taneal tA dGnyanın 
·abur ucuna Aaarıatlka tabıllfne, 
öteki dı bıı parasız bir kııla 
dat baılarına çeldldJ, ,ıuı. e .. 
nim Omldim Ômerle KAmranda 
ldL 

Ömer dımlndınbtrl balmumun· 
dan yapılmıı bir bebek kadar 
ıakin sakin oturdutu koltukta 
ufak bir hareket yaptu 

- Anne aana bir ıey 1B7ll· 
yeylm mi?.. KAmran da aenln bu 
ıınıln izdivaç projene pılr tı 
7anaımıyordu. Ağabıyıl oll{lak 
•• onu dalma kontrol etmlt b .. 
lunmak dolayıılle bunu R•k lfl 
bllfyorum ••• Klmran, Ali Vlmıta 
ıevlyordu. 

Nuri Bıy karıllu: 
- GördOnDs mi?,. 
Dımık latlyen bir eda Ilı 

baktı. 
Belki Hanımı 
- Ne dımık lıtlyor1uauı, cll• 

71 bağırdı. 
KAmranın bir baıkı dellkanlı• 

da gazn mu •ardı? •• 
- Evet •.• 

. - Evet ml? •• 
· - Ben pık iyi farlı edlyor

dubı anne. Klmran ıporeu Oa
man... Oıman yok mu.. Rekort
men lmtı, nı lmlı, lıte onu sevi· 
yordu. 

Ali Vamık.. Poliı bu iki sııncl 
ı&z 6nUnde tutmalı idi .• 

Belkıs Haoım yerinden fırladu 
- Neler söyleyorsun?.. Diye 

bağırdı. Beni korkutuyorsun. 
Tam bu ara oda kapısı vu• 

ruldu: 
- Giriniz. 
Gelen hizmetçi idi. 
- LAml Bey gelmlı Hanım· 

efendi, dedi. 
Belluı Hanım kaılarını çattu 
- Aman Bıy o geYeze çocuk 

diye ılkiyıt etti.. Ömer kuzum 
11n karııla onu, haydi yanum. 

- Peki annı. 
- Llml Bey Hanımefendiyi 

ıörmek lıtfyorlar. Llmi Bey A .. 
rupaya gldiyorJarmıı, belki Ha· 
nımefındl Handan Hanıma bir 
haber yollarlar, diye dUıünmUı ... 

Bılkfı Hanım heyecanla: 
- Kuzum Bıy, dedi, HD de 

lal•er aıafıya bın dı arkadan 
gıllrlm. HaydL.. HaydJ cabuk. 

lf. 
- Buyurunuı bir ılgara Beyim 
- T eıekldır ·ederim ıf endlm. 
- Yine Bırllne dön07or111• 

DUZ ha, 

Ankara da 
Sergisi 

- Evet ıfendJm dönüyorum •• 
Eylül ı&m11trl baılangıcıdır. 

- Demek hemen kUçUk Han• 
danı ıörecekslniz? 

- Evet ılder altmez.. ilk 
gllnft daha onu ziyaret ederim. 

- Eminim; annem size ona 
vermek Ozere bir mektup nre
cektlr. Bilmem haberiniz var mı 
Handan Klmramn kayboluıunu 
bilmiyor. 

- Bilmiyor mu? 

- Evet KAmranın HA' elin· 
den bir kaza ıeçlrdlğlal •• bu· 
nun için daha birkaç zaman yazı 
yaıamıyacatmı~ ıöyltlyordu. Kendlıl 

de buna lnanmıı görUnUyor. Fa· 
kat her haldı elan hldiaeyl ken· 
dfılne yaY&f yavaı alııtıra, ahı· 
tara anlatmanız pek muvafık olur. 

- Bu müıkUl vazifeyi deruhte 
edeceğim Beyefendi Bana çok 
elim ıelıcektir .• Fakat •• 

- Size minnettar olacatıı. 
Mademki Handan iyi bir arkada• 

ıınıı her halde ona bu ıeyl ya• 
vaı yavaı anlatmak ılze dUtı· 
ıektlr. 

( Arkuı nr) 

Bir Resim 
Açıldı 

aergf de zaferden bah11den ki· 
taplara da ayrı bir yer verllmlı
tlr. Yukarıda QHrdUA"UnUz realm 
tııhtr ıdllın tablolardan biri· 
dlr. 

Belkfs Hanımın adeta aöılerl• 

1 
d 

nln yalnız akı değil, ,.,m de Ku .. ltu•er Bakan ıg"' ın an: 
kızardı: 

Ankarada 30 ağuıtoı ıaferl· 
nln yıld6n0mll mllna1ebetlle ıafer 
mevıuu Uzerlnde ıimdfye kadar 
yapılmıı tablolardan mürekkep 
olarak bir ıergl açılmııtır. Bu 

- Haydi deli, dıdl... Buna 915 numaralı kanuna göre KUltOr Bakanlığına bağlı llae Ye 
ihtimal yoktur.. Hım kızım 01- orta okullara seçme sınacı ile parasız yatılı talebe alınacaktır. 
man Feyziyi aever11, kıyamet mi ı _ Seçme ıınaçları 23 EylOl Paıart11I gllall baıhyacaktır. 
kopardı aankl? Bunun için orta· 2 _ Seçme ıınacına girmek isteyenler en son 21 EylOI Cumarteal 
dan kaybolmazdı yal aOnll 1aat 13 ı kadar kabul ıdileceklerdlr. 

- Hayır anne, buaun lıla Seçme ıınaeına gireceklerin şu ıartları taıtmaları ıorektlr. 
ortadan kaybolurdu, demek fıt.. A _ Ttırk olmak, 

mıdlm.. MamafJ, bir buıuıta da B - Use vı orta okullar &trenığinln her ıınıf için ıaptadıtı 
hata ettltimizl zannediyorum. yaılarda bulunmak, 

- Ne gibi... c _ IlletU, 1akat, bıden11l ve tlnel kusurları olmamak, 
- Ne gibi olacak, o sıecıkl D - Baba • anası kındJıfnl okutmıyacak kadar fakir olmalr, 

hidlse hakkında polisi hakkllı E _ Zeklıı, çalaıkanlığı, abllkı talebeal bulunduğu okuldan alacağı 
tenvir ed•medltlmlz için... fotoj'raflı bir belge ile aaptanmak, 

- Polise ne ıöyleyecıktlk? F _ Sınıfta kalmıı olmamak, 
- Polise hakikati ıöyleyecek• 3 _ Seçme sınaçları aıağıda göaterllen yerlerde yapılacaktır. 

tik ve bir takım ln1anların Oz.. 4 _ Bu lı için fazla malfımat almak lıtıyınler li11, orta okul 
rine pollıin nazarı dikkatini çıYI- veya KUltUr DlrekUSrlUklerlne mUracaat etmelidirler. Bakanla· 

recektik. tımıza baı vurmak ierekme.1. "2385,, "5171,, 
- BunlMr kimdi? .• 

... At~ 31 

Mükafatlı Anketimiz 

Çoban Mı, Dinarlı Mı ? 
iki Mehmet De, Rey Almakta Omuz 

Başı Gidiyorlar 
Dinarlı Mehmet Ilı Çobanın 

kar1ılaıma11nı her nıdınH lste
mlyen bir ıazetı dun, federaıyona 
aelen bir mektuptan bahıettl. 

Federasyon, bir amatörle bir 
profeıyonel araaında ııçecek olan 
bu aUreıfn re1mt mUaaadeslnl 
almak için araıulusal federuyona 
mOracaat etmlı. 

Bu müracaatı evvelsi ıun, ar• 
ııulusal federa1yondan menfl bir 
cevap gelmiıtlr. 

Fakat, bu rftreıt• mflll bir men• 
faat mevzuu babı oldutundan, gUreı 
federaıyonumuz bugUnlerde top
lanacak ve hu gUreıin yapılmasını 
temin çirelerlnl arayacaktır. 

ÇnnkU, vakıA arsıulusal fed .. 
raıyon resmen mUaaade vermek• 
ten f mtlna etmlıtir. 

· Fakat nizamnamelerin tetkiki 
netlceainde bu gUreıin sureti hu· 
ıuılyede yapılmasına bir çire 
bulunabilecetl kuvvetle umul· 
maktadır. Bu malfımat bize dün 
ıtıreı federaayonumu.1 tarafından 
verllmlıtlr. 

MOkifatlı anketimize gelince, . 
buna devam ediyoruz vı anketi· 
mizln gördUğO rağbet çok g .. 
nlıtlr. 

En lı&betll tahmini yapacak olan 
U9 kişiye 60, 30, 20 lira mükafat 
vereceğimiz mU1abıı.ka i9ln gelen 
cevaplardan bir kısmım da bugün 
nıırediyoruı: 

Ateı GOneı ku· 

IUbUnden boksör 

Mehmet HaHnı 

- Dinarlı Ço

banı beı altı da· 

klkada yenecek· 

tlr. 

* Yozgat tuhafiyeci Haean Fehmiı 
- Çoban Mehmet Dinarhyı 

muhakkak ıurette yenecektir. 

• 
Okuyucularımızdan O. Nail eıl 

H.N.ı 

- Benim aörUıUme lfÖH dı 
berabere kalacaklardır. 

• 
Şehzadebaıında No. 17 de 

Mehmet: 
- Dinarlı kazanacaktır. .. 
Adapazarı Çeımımeydam Cemah 
- Çoban kazanacaktır. 

Tarsus Makam 

camii civarında 

kunduracı ŞUkrUı 

- Dllnya ıam· 

piyonu olan Di

narlı, Çobana yene

cektir. .. 
lımlr Hman lı· 

keleal No. 9 da 
S. Heper: 

- Dinarh MUli· 
yime bile bile ye• 
olldl, fak at Çobanı 
yeneceğin• lçtf flm 

Şaıal ıuyu ılbJ 
bilirim. .. 

bmlr aaman ı .. 
kıleal No. 9 da 
tutun vı pul bayi· 

Mehmet Emlnı 

- Dlaarh, Ço
banın karıııına çık

maslle p11 dem., 

ıl bir olacaktır. 

'f 
lımlr saman la

kel eal GUnıı ber· 
beri Mahmutı 

- Dört köıe kU· 
bik enıe ve yumuk 

iki gözün 6nUıidı 

Dinarla pea diye· 

cektlr. 
'f 

Polatlıda MUddeiumamt Tal&t Ôı• 
berk oğlu SabahatHnı 

- Çoban Mehmet 15 • 20 
dakikada Dlnarhnın ıutını 7ere 
ıı•tirecektir. 

Ankara hamam önl iltica berber 
kalfalarından lhsanı 

- Çoban Mehmet, DJnarhnm 
kar,ısında duracak pehlivan d .. 
ilidir • 

* Nioantaıı Vali konatı Cad. No 69 
de Yusuf Sezen; 

- DJnarlı n111l 
oldlae oldu, MUla. 
ylmı yenildi. G .. 

lecek maçta Dinarlı 

mutlaka yenecek· 
Ur ve Çobana bir 

daha ,Ureı yap
mamlya yemin ıt• 
tlrecektlr. , 

"IOD Posta,, Din MlllAlatlı Anket Kupona 

KiM KAZANACAK ? 
Dlnarh Mı ? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • • 
Ad re• • • • • • • • • • • 

, _______________________________ , __________________ __ 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKl'IR. B'rlnci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha eynlki doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

- Kız kardıılmln alAkadar KIZILA Y'ın BAHÇE EGLl!NCESI •• 
plduğu Oıman Feyzi ve o 8'•ce Eylülün Yedinci Ouaıart.ıi glnil eaat dörtten 1abıha kadar ıilr.oık bahçe LULE kadar bulundukları yere en yakıo 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY .. 
.Oıman Feyziyi kııkanmıı Ye kar- etlıno .. l tertip olunmuıtur. Bu eilıncede Şıhlr Tiratr01u 

1
operetlebririadekn d 

bir kısmı oynanacak, bar loımında numerolar, atıı etlıaoı ırl vı ço kayıt etUrmelerbal ••lllırdıa rica e er. 
detim• bir aahnı yapllllf!_~O~l~aa~~~~~~~~~~~·~uy~e~te~le~r'.._JJ!•P~·~la~oa~ak~~~~~~!!l!!!ll!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~==~~==-==-~~~~~~~~~~~~~----------------__. 

okula, çocuklarını 

"5015,, 
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Ali Çetinkaya Önemli Bir 
iş Daha Başardı , OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN 

( llltar eke devrinin tarihi ) N.0131 

~ Her hakkı mahfuzdur. -< Yaıan : Zl11• Şakir ·----------~ 31/8/85 .. ( Battarah 3 OncO yDzde ) 
mıthr. MukaYelenin bOtUn madde· 
lerl lngllizce ve TUrkçe ikiıer 
nUıha olarak hazırlanmıf, ayra 
ayrı okunmuı ve bUtlln bu itler 
ancak gece aaat 20 de bitmiı, 
bundan aonra mukavele törenle 
lmzalanmıf, sosyete bUtUn tesisa• 
tile hükumete mal olmuıtur. 

ŞlrketJn aenelik gayrı safi 
haıılatı bir milyon kUıUr bin 
llradır. Son bet yıl içinde gayrı 
aafr hasılatta fıletme masraflara 
çıkarıldıktan ıonra geriye ıafl 
haıılat olarak 300 llA 400 bin 
lirahk bir para kalmakta idi. Şu 
hale göre ıirketin ıatm alınması 
tamamen devlet Ye memleket 
menfaatine uygundur. 

Hürriyet Ve itilaf çılardan Bir Heyet 
lngilizMümessilineMüracaatEtmişlerdi 

- Hıristlyanları katliam et• 
mek için hazırlıklar yapıhyormuf, 
derhal bunun , önü alınmalı. 

Diye tazyikini artmyordu. 
Ayni zamanda, hükumetin takip 
ettiği ıUkunet siyasetine rağmen, 
zabitlerin bu fikri telkin etmele• 
rinden dolayı Mutasarraf vekili de 
1'umandana tikAyette bulunuyor; 
bu gibi hareketlere önayak olan 
zabitanın menedilmeıinl iıtiyordu. 

Halbuki lzmfrden ve istili 
altına giren yerden gelen kanlı 
haberler, zabitan ile dUtUnceli 
halkı ciddi endişelere sevkediyor; 
artık damarlarda kaynayan 
kanlar, önüne gıçllemiyecek bir 
hale geliyordu. 

Bu hareketin önüne 1ed çeki· 
lemlyeceğini anlayanlar, nihayet 
mayısın 24 Uncu gUnU loglliz 
lllüme11iline müracaat etmitlerdl. 
Bu mUracaatta bulunanlar da, 
Mutasarrıf Tekili Fuat Bey ile 
MUftl, Hürriyet ve itilaf kultıbUne 
lllenaup birkaç ıat ile • Yunan 
hnkometlnlo Aydın ve havallslnde 
lrapı kAhyahğı yazifeainl ifa eden• 
Rum Mıtropolldi ile diğer Rum
lardan mürekkepti. 

Bu mllracaatin neden ibaret 
olduğunu bllmiyoruı. Ancak, bu 
teyatan lngJllı müme11Uinl ziya· 
retinden bet on dakika ıonra 
lllOmo1Sfl YOzbaıı Vltal ile mua• 
.ını atlara binerek fırka kuman• 
danbğına geJmlıJer; bu gellıle
rlnln resmi oldetunu ıöylemlıler• 
•• ıonra ı 

- Şimdi; muta11arrıf, mlfti, 
llletrepollt, müılllman •• hırlıtl• 
tanlardan mürekkep bir heyet 
hlze müracaat ettiler. Jandarma· 
lırın firarından dolayı memleket• 
l• aaaylıin kalmadıiJnı ve anar• 
tlnla baılachiını ıöyledller. MllılO· 
illan Ye hıriıtiyanlardan mürekkep 
olmak Uıere bir aaaylı kunetl 
•Ocude getlreceklermlı. Bunna 
için tıçyUz ıllih •• klfl derecede 
tephane JıtlyorJar. Bize bir ıablt 
•eriniz. Berabere• gidelim. Slllb 
deposundan çıkar1Jam da, ••relim. 

Demlılerdf. 
Fırka kumandanı Şefik Bey 

bu ı6zler kartı11nda hayretini 
laptıdememlt: 

- jandarmalar ffrar etti be, 
a.ıemlekette aıker kuv•etl Yar. 
tter anarıl ıuhuruna dair bir 
tele misal glSıtereblllrsenlz, der
hal kuYYetleriml oraya HYk .. 
dırım. 

Silih vermek babılne gelince; 
liırbl7e Nezaretinden reımen 
•ıntr almadıkça bir tek ıllAh ... 
teanem •• memlekette b6yle bir 
ltıekkUllln YUcudOne de mUaaade 
•demem. 

Cevabını ~ermittl. Bu ılSzler, 
~urnan'danla lnglllz zabiti araaın
da bir münakaıa huıule getirmlt· 
~· Fakat netice nihayet anlatıldı 
1

1, bu teklifi yapanlarm maksat• 
•ıı (deştban • kır bekçisi) namı 
'ltında, Uç yllz Rumu ıilihlandır· 
lılaktan ibarcttL 

Kumandan Şefik Bey, bu gibi 
lıluıır teıebbUslerln önüne g~ç· 
"'•le için iıe cepheden hücum 
•tınek iıtemlıtl. 

Buna binaen HUrriyet ve ltiJAf 
!:ı:kaıınm en nüfuzlu erkinından 
"ili ıab kumandanlık dairesine 

1 

celbetmlı; bunlara umumi yaziyetl 
canlandıracak bazı ıeyler ıöyle· 
dikten sonra: 

- Eğer t imdi, ıizin fırkanızan 
yerinde ittihat • Terakki fırkaaa 
olıaydı, m:lletl bnştan silahlandı· 
r r; istilA kuvvetlerinin önüne 
atıhrdı. Halbuki siz, bundan ka· 
çıoıyorsunuz. Bununla da kalma· 
yarak şurada burada içtimalar 
yapıyoraunuz. Saklanması lbım 

gelen şeyleri, açıktan açığa gö· 
rUıUyorsunu:z. Bunları, düımanlar 
çarçabuk haber alıyorlar. Bütün 
israrımıza vakıf oluyorlar. Buraya 
dUıman gelirse, yalnız ittihatçılar 
için aelmiyecektir. Emin olunuz 
ki, ılıin başınıza da beli kesile· 
cektir. Görecekıiniz ki, BugUn 
elele Yererek lnglliz mümessilinin 
evine gittiğiniz vı debboydakl 
ılllhlarımızı çıkarıp ellerine nr· 
mek istediğiniz Rum komitecileri 
bu sllAhları en evvel sizin göi· 
ıUnUıe çevireceklerdir. 

Dedi. 
Şefik Beyin bu sözleri, kAfl 

derecede teıir husule getirmişti. 
Bu iki zat, menıup oldukları 
hürriyet ve ltflAf fırkasmın haki· 
katen yanlıı bir yol takip ettiğini 
itiraf etmltler; bundan sonra, Yu· 
·nanhlara mukavemet fikrinin aley• 
hinde bulunmak ıöyle dursun, 
~u fikre muhalif olan arkadaıla• 
rına da hakikati kabul ettirecek· 
lerine aöz vermişlerdi. 

Yunanlılara mukavemet taraf· 
tarı olan zabitler, bu iki nU· 
fuzlu itil Af çınıo bu ıuretle 
elde edilmeılndeo büyük bir 
memnuniyet hissetmiıler ve artık 
milli müdafaa cereyanının inkişaf 
edeceğine bUkmeylemişlerdi. Hal· 
buki tam bu sırada mutasarrıf 
vekili • tahr;rat mUdllrll • Fuat 
Beyden, fırka kumandanhğana ıu 
tezkere gönder.imişti: 

- Aynen -
Saadetlii efendim; 
Kaaabanın mubafazai ıUkun 

ve asayişini temin etmek için 
bekçi teşkilatına Ye binaenaleyh 
yüz bekçj tayin ve intihabına 
lüzum ve ihtiyaç tahakkuk etmiı 

1 
ve bu bekçiler:n Ucreti, memle· 
ketin eırafı t arafmdan kabul ve 
taahhüt edilmiı olduğundan ıayanı 
emniyet adamlardan intihap ve 
tayin olunacak olan bu yUz bek· 
çiye tevzi olunmak üzere ciheti· 
aakeriyeden yUz adet tUfek ile 
beher tüfek için ikişer yOz fişek 
verilmesine mU1aade edilmHlnl 
haHaten temenni ve istirham ede
rim, olbapta ... 

Aydın mutuarrıf nkill 
Fuat 
(Arkaaı var) 

Tanınmıt Bir Fr•n•ız 
Muharriri ÖldU 

Moıkova, 30 (A.A.) - Tanın• 
mıı Franıız muharrirlerinden 
Henrl Barbusse, bu 1abah zatOI· 
riedeo ölmUıtDr. 

VELi EFENDi ~ 

At Yarışlarının 
Son Büyük ikramiyeli Haftası 
Bu Zevkli günü Kaçırmayınız. 

HER HALDE KOŞULARA GiDiNiZ. "5197,, 

Beyoğlu • Ttınelbaıı • Y enlyol 

Kız•• ALMAN Lı.SES·ı ••Ticaret 
Erkek mektebi 
Tam dnrell ll1e - Orta tioaret mektebi• Lilan öğrenm'9k için ihzart ıınıflar. 

Derslere 9 EylQI P•••rt••I ba9l•n•caktar. 
Kayıt muameleal 2 Eylulden itibaren Pazardan baıka herıUn 
aaat 8 den 12 ye kadar nllfuı tezkereıl, reıml aıı k&ğıdı, 11bhat 
raporu, tasdikname Yeya ıebadetname ile müracaat edllmeıl. 
Fazla taflillt için mektebe mUraoaat nya 44941 -44942 ye telefon edilmesi. 

Hayrabolu Şarbaylığından: 
Her ıene Sonbaharda yapılmakta olan meıhur 

bay•an •• emtea panaym bu ıene dahi " 15 ,, 
Pazar aUnU açılarak Uç gUn devam edeceğj ilin olunur. 

Hayrabolu 
EylOI 935 

115153,, 

USTABAŞI ve USTA ARANIYOR 
Adapaz•r1 TUrk Ticaret Ba11kaaı Fabrlk•l•r1 için bir demir 
ve teavlyeh•n• uataba9ıaı ile birinci aınlf teavl~•cl Fre
zeci tornacı ve diSkU1ncU uatalar1 ahaacaktar. T•f•lllt için 
latanbul DördUncU Vaklf hanı altınd• Adapazarı TUrk 

l•t.nbul Beledlye•I llAnl•rı 

* Gazetecilere dün beyanatta 
bulunan Bayındırlık bakanı AU 
Çetinkaya demittlrkl: 

- Mukanlenin ea&1 tartları 
ıunlardar: 

1 - HUkümet yirmi yıllık 
müddetle her yıl 40 bin lnglllz 
liralık takaitle ödemek ıuretlle 

ıirketin maddi •• manevi her , .. 
yl devrlteslim alacaktır. lıbu yıl· 
lık takıitler:n tediyeleri dört yıl 
sonra, yani 1940 yılanda baıla· 
yacaktar. T ediyenln bu dört yıllık 
telıir:ne mukabil tlrketin hazineye 
kartı olan lhtilAfh borçları mah• 
ıup edilmittlr. Yılhk fark bin 
lngillz liralık tediyelerln bono 
yeya tabvlJlerle yapılmasını, dij'er 
tarafın tayin edecekleri malt mlıta· 
ha11ıılar heyeti kararlaıtaracaktır. 

2 - P. T. T. idaresi 1 Eylül 
1935 den itibaren ıirketln t11el• 
lümUne baılıyacak, bu tarihten 
itibaren devlet hesabına tealıatın 
itletilmeal temin edilecektir. Mu
ka Yelenamenln diğer maddeleri 
tatbikat •• teferruata ait bulun
maktadır. 

Şirketin ldareal için Bayandır• 
hk Bakanhğı muhabere ve mOra• 
ıele mUıavlri Fevzi, Ankara ot04 
matlk telefon idaresi mUdürU Nlyall 
Ye P. T. T. JDUhendiıl Fuattan 
mürekkep muYakkat bir idare . 
heyeti temin edilec•k ve blllbara 
idare mlldOrO tayin olunacaklar. 
T ealsatın tanzim, lalib ve tevıil, 
her cihetle halkın ihtiyacını kar· 
tılayacak bir hale aokulma11 
eaula vazifelerimizdendir. Telefon 
Ocretlerlnln halkın mali Vft iktiaa• 
dl hUnyealne ve bilha11a içtimai 
ihtiyaçlarına uygun olarak tayin 
ve teablt edilmeli de Kamutay• 
dan geçirJlecek bir kanunla te
min edilecektir. 

Mukavele Gece 
11,45 de imzalandı 

Telefon Şirketinin ıatan aha• 
maıına dair mukavele ıece aaat 
J J ,45 de postanı binasının mOfet• 
titllk odasında Bayındırbk Bakanı 
Ali Çetlnkaya ile ılrket mOmu• 
ıillerl araaanda lmzalanmııhr. 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlflğflnden: 

Bankamız nam Ye hesabına Anupaya mllaabaka ile muhtelif 
1anayi mUhendiıliği tahsili için on talebe J'ÖDderllecektfr. 
Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik ıubelerl meıunlanna 
Ye diğeri de lise mezunlarına alt bulunmak Uzere aynı ıamanda 
ikJ müsabaka imtihanı yapılacaklar. 

MUsabekaya glrebllmek için t•rtlar berveçhlltldlr ı 
A - On:venite kimya ve elektro mekanik ıubelerJ mezunları lçiDı 

1 - TOrk olmak 
2 - Y aıı 20 den 25 araıanda bulunmak; 
3 - Aıkerlik Taziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Üniveralte kimya •• elektro mekanik 

ıubelerioden ıon iç aen• zarfında diploma 
almıı bulunmak 

J - Bankaca lıtenecek kefaleti Yerebllmek 
B - UH mezunlara için : 

1 - Türk olmak 
2 - Yatı 18 .. 25 ıraıında bulunmak 
3 - Askerlik Taziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Bir Tllrk LlHalnln ıon Oç Hne zarfında 

iyi derece bakaloryasını almıı bulunmak 
6 - Bankaca lıtenecek kefaleti •erebllmek 

Kayıt için Somer Bank umumi MUdllrlOtOnde Kimya sanayii 
tubealne müracaat edip aıaiJda yazılı veaalkl vermek lAıamdır. 

1 - NUfuı tezkereal ••ya Noterllkçe mll1&ddak 
ıuretl 

2 - Mektep ıchadetnameal Yeya noterlikçe 
mUaaddak ıuretl 

3 - AıkerJlk vaziyetinin Avrapaya tahılle 
gitmeğe mini olmadığına dair aıkerllk 
Teıik&11 

4 - Sıhhatte oldutuna dair Şarbaybk doktor• 
luğunca taıdlkll 11hhat raporu. 

S - Dört vealka fotoğraffıl 
Kayıt müddeti t 5 Eyllll 935 tarihine kadar olup bu tarihten 
ıonrakl mDracaatler ıuretl kat'iyyede kabul olunmıyacakhr. 
imtihanlar EylOI ıonunda yapılacak olup kat'ı ,an ayrıca 
bildirllecektlr. 

Hepıine 60 Ura kıymet blçllen Üıklldarda lıkele meydanında DARÜŞŞAFAKA MÜDÜ.RLÜGÜNDEN: 
belediye 1aöıtası kulübesi anliazı açık arttırmaya konulmuıtur. 

93S rıh EylülOnln birinde yapılmaaı kararlaıtmlmıo otan DarOttafaka Şartnamesi levazım MüdUrlOğUnde aörUJUr. Arthrmaya ıfrmık dHlz ıulntlıinla, ıörOl•a Hruret Oıerlnt, EyllUGn 22 ıine m01adlf Pazar 
için de dört buçuk liralık muYakkat teminat makbuz Yeya mektu• ılnOoe talik edildlfl, bllet almak ıuretile yardımda bulunan muhterem u· 
bile beraber 6/9/935 Cuma gUnO aaat 15 de daimi encümende uta, UzGlerek blldirlriı. __ 

butunm•lıdır. ıs.ı . . "499a,. - . - Kadık6yde Açılan Sergi : 
M E T A M O R F O Z Gadıköy Hanımlar Bloki n Dikiş Evinin aenelik ıergist yüksek halkım~za 

açılm11tır. 4/9/3S tarihine kadar ıörm•k serbHt ve istifadelidir. Tıtlebe 

~-----• Ytıdeki çilleri n alYUcelerl ıeılrir. bydı baılamııtar. KadıkBr Altıroıaızı ••ki posta blnaaı 
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60 

•• i 

Bin Denizler~nde 

~ 
Tir ki er Yazan: 

M. Turhan 
Piri Reiı- Murat Reis - Hadrm Süleyman 

Vis Ruva; Kale içindeki Y rli Ve Porte
kizli Kadınları Da Seferber Etmişti 
SOnyşth ora• . 

ya kader getlrllen 
n her Uri birer 
kantar a~ırhğında 
gülle atan toplar, '" 
kalenin merkeıinl 

dövecek bir yere 
konulmutlardı. Ha• 
dımın fikrince en 
bU7llk lıl bunlar 
g8recekti. Baıka 
Ulrlü o 11ra sıra 

hendekleri aımak, 
o kat :kııt duVllr• 
lora devirmek im• 
kina.:r:dı. Bunuolıı 
beraber hendekler' 
doldurmak, l&ğun 

açmak gibi bir hO· 
cumu kolaylaıtıra• 
cak iş'ere de yer 
•• değer verlll· 
yordu, adaya çıkan 
yirmi bin ııskar 

geceli gündOzlO ça• 
lıtıyordu. 

Viıı Ruva, kale • 
içindeki yeril • 
Porteki.zH kadıaları 
da cderber etmlt· 
ti. Türklerin iç rl 
girmeleri hallDde 
kendilerinin diri 
diri yak lacaRıua 
inandırılan kadın• 

lar, erkeklerden 
daha cesur davra• 
nıyorlsrdı ve hele Safır gür Haine yer gök ahongl verertk, bilen bilsin 
askerleri yüreklen bilmeyen öğrenıln bana Safer Relı derler .•• Daha dDn bu 
dirmektc pek mO· adada elimi öpllyorlardı ••• 
enir o'uyorJnrdı, BilyOk topların ko· Yaya dGello teklif etti, O devirde 
pnrdığı korltunç 1rilrUltGdea Bdlerl Layla dnranaalar ço\ctu n kuman• 
kopan, dizleri titreyen askerler, bu daaılaıın blrbirile 7aptıkları rnObare• 
kadınların okfamalarlle, bol bol sun· Hyl fl:I ordunun çarpıfmftBı gibi 
dukları öpllcllklerl• kendilerine gele• aayara~ y~nileain, aaksrlerile birlikte 
blli ·orlnr n vine onların zorll• bu· renilmıt gıbl tel&kki olunm::>s.ı B.del!f• 

) 
1 Bu, askerlerin de hoıuaa gıdlyorau 

lundukları y rde kalıyorlardı. (1) J i il d Çil k'" Ü ı 
d"k k •• 1 ne ge yor o. n u y :ı: erce ve 

Bu &urcıtle her açılan sr• 1 0 • belki binlerce adamın ö Dmtıoe mal 
layca kapadılıyordu, Tfirklerie kale olacalc kıınlı bir sanıın yerin• lkl 
nrnsındnki engellerle dolu açık hep kumandanın boQ'ufmBlını daha doğru 
bir derecede tutuluyordu• Kaleye ilk buluyorlardı. 
günlerde baylı zarar nrilebilmittL Fakat Saf r Reiain böyle bir ha• 
Lakin en el bir hücum yapılabilmek re kette bulunma.11 . yalnı:ı. o Adetten 

g latifade etmek fıkrınden ılerl gelml· 
için . lii:ıımgel~n durum ~lde edilem.. yordu. Kendini kaledekilere tanıtmıık, 
miota. Halbukı glln geçbl&.çe aakerln adının ta,ıdıtı Qn yD.zünden hiç 
yiyeceği azalıyordu. Şekerli pekıimede olmHıa yeril halk Ye aaker arasına 
ahtık olan askerin gıdası 7naı, yavaı bir taıkınlık getirmek lıtiyordu. 
biçimslzleşiyordu. Bundan doğacak Yltit Tilrkün teıebbUıO, kendi 
felaketler p k ağır olacaktı. Ç11nk8 dlledlRI netice7l •ermedi, ltıkio um• 
Adene kadar blr tutam un veya madıtı bir akıbet doturdu. Emelinin 
bulğur tedarik edilmeıi kabil değildi. bota çıkmaaı, Viı Ruvanın mübareze 

Hadım v zir bunu dDıDncre 
hücumun çabuk yapılmııaını lıtiyordu, 
Safer Rciıl ııkıotırıyordu. O da, ıu 
kale. in yıkılmaalle bütün GOccırahn 

le gcçirilcceğlnl dUoUnerek ve bu 
iti baıaranların baıında bulunmolda 
da öz yurda büyük bir hi:ımet yapmıı 
olacağını gBı: 6n0nde tutarak elinden 
geleni yapıyordu. Nihayet olr, kurıun 
ve taı yağmuru ııltınd• hendekleri 
askerine n~tırdı vo onları hale duya. 
rına ulattırdı. Şimdi, siperler ııltınd 
)'erlet o bu dlllverlerl • Kukada, 
Kat'dn olduğu gibi • hOcuıaa knldır· 
mak, duvarlara tırmandırmak yolu 
• tam nçılmıf olmua blle • belirmit 
demekti. 

Fakat Saf6r Reis, kalenin duvarla 
,evrili olduğu n bu ııralarınd derin 
hendeklerle aralandığıaf blllyordu. 
bir duvarı sımak dımek, ıu duruma 
göre, lkl duvar orasında ve bendela• 
1 r içinde kalmak olacaktı. Bunun 
için her dunrın 1renlf bir mlk7a1ta 
yıkılması, onları aoacak aakerln geri 
ile mOnasebetlnln korunması JA:ıım· 
geliyord • Bunu yapmak ille uzun 
glinlere ihtiyaç glS teriyordu. 

Safer Roia bütün bunları yJy • 
cekıl:ı k lmak Oıere bulunan cıke
rin haldı olarak homordanmnaı ihtf. 
malini hcsoplıyarnk ŞlSYaly v!rl 
bir hareket yapmak istedi. BI• gOn 
elinde beyaz bir bayrak oldufu alde 
kale duvarının dibine gitti, Vlı Ro-

[l] "Kadınlar, bllyllk bir ı.caatle lııale· 
nln mDdafaasına iftiralı ettiler .. 

Haaor • rfrml do1nuuııc'1 kitap 

tekliflal reddetme1lndcındi. Knle du• 
varı Ourinden Safer Relao cn·ap 
nron Amiral, lıöyle bir teklifin 
Hadım Vezir tarafınJan yapılmeaı 
lbımıreleceA"lnf, çDnkO kendisine Türk 
orduıa içinde ancak onun eoit ola
bllecetlnl a6ylcmiotl. 

( Arkası var ) -----
Kürek Birincilik eri 
Yan ların Bir Kısmı Pazar 

Gün Ü Yapılacak 
latanbul kürek birincilikleri 

yarıılan dün ı at onda Y enikapı 
ile Kumkapı arasında yapaldı. 
ilk yarıılar müptediler orasında 
oldu. Buna 9 kulllp girdi. Netice• 
de Galatasaray 15 puvanla birinci 
ve Beylerbeyi 8 puvanla ikinci 
gelmişlerdir. 

Kıdemılzler araaında yapılan 

tek çifte yarışına da 1 O kulllp 
glrmlştJr. 

iki çifte dirsekHye 3 kulüp 
girdi. 3 çift y 6 kulllp girdi. 4 
tek klasik yarı a 5 kulup girmyUr. 

N ticede B ykoı 17 puYanl 
birinci, G lata aray 14 puvanl 
ikinci ııelmiştlr. 

Kıdemliler arn1ında da tek 
çift , iki çifte, 2 çifte dirsekli 
yarı§ları yapılmıştır. 3 çl~ yarıı· 
lar yapılırken hava karardıftlndan 
yarıt EylUIUo birinci Pazar gtınll
•• bırmkdmııbr. 

Türkiye Atlatizm Birincilikleri Başladı 

Neticeler alkan Müs ak 
--

ları için Umit Vericidir 
Dlln KadıklSyde Balkan oyun• 

ları lçfn hazırlanan ıabada Tür
kiye atletizm birincilikleri yapıldı. 
ilk müsabaka 100 metre lü. Bu 
koıudn S mih bize çok iyi yeni 
bir rekor verdi. ikinci gelen 
Ralf'de 10,8 de koşarak eski 
rekoru tutturdu. Alınan bu neti• 
celer yakında yapılacak Balkan 
oyunları için limit verm ktedir. 
Esas n dün yapılan bütün mUsa· 
bakalarda tide edilen derecelerin 
hepıl de iyidir. 

Y lnıı yüksek atlayıcılarımız 
1. 70 f geçemediler. Halbuki 
Heydardan güzel bir derece bek• 
Uyorduk. No yaıık ki yakında 

yapıl cak Balkan oyunları için 
OmJdlmizl kırdı. Buna mukabil 
uzun atlamada lzmlrden lıtirak 
eden Hüseyin ŞOkrO 6.88 lle yeni 
bir TUrkly• rekoru kırdı. 

Uzun atlamaya Tevfik de gir• 
Hydl, belkJ daha iyi blr netice 
elde ed cektik. Uzun atlamada 
ikinci gelen Avni Sıtkı 6. 76 at· 
layarak güzel bir rekor elde etti. 

800 metrede lzmitli Recep 2.2. 
6 yaparak kendini latanbullulara 
tekrar gösterdi. Yine bu atlet 
4 X 400 de koşarak Kocaeli Is
tanbul arasındaki mesafeyi azalt· 
tı v Tahl'ya çok ııkıcı bir 
Finiş yaptırdı. Balkan oyunları 
için de Recep gözönUnde tutula· 
cak bir atlett;r. 

Müsabakalarda Balkan oyun· 
ları kom:tesi başkam Gümrfik ve 
Tekiller Bakanı Bay Ali Rana 
Tarhan da bulunmuştur. 

Yarın yine aynı aahada mllsa• 
b kelere devam edilecektir. 

Dünkft neticeler şuolnrdırl 
100 Metrede - Semih latan• 

bul 10.6 (yeni rekor) Raif (,. 
tan bu). 

400 Metre maniada - Ziya 
Iıtanbul 60.6 Haydar Istanbul. 

800 Metrede - R cep 2.2.6 
Salt 2.06 

5000 Metre - Rıza maksut, 
16.51,4, Teobarldlı. 

Uzun atlamada - Hüıeylo 
Şükrü lzmlr, 6.88 ( yeni rekor ) 
Avni Sıtka latan bul, 6. 76. 

Çeklç atma - Çob n Meh• 
m t 29.72, Cihat 23.16. 

Disk atma - Voyıl 41. 43, 
Naili 37.90 

Yüksek atlama Haydar 
1.70, Cihat 1.70 

1600 Bayrak - Galatasaray, 
3.48.4, KocaeU 3.48.6. Rusya: 

------
DDn iki ildye berabere kalan fataobulspor H Pera t'1~ımları 

Futbol Maçında 

Ist nb lspo 
Ber bere 

Hava kurumum nfaatine Cum
huriyet gazoteel tarafından tertip 
edilen furbol müsabakalarına dUn 
Taksim ıtadyumundn baılondı. 

Maçlımn ilk ıünU olması dolayı· 
ıile stadyumde. az seyirci •ardı. 
saat Uçte hakem bay Suphioin 
idaresinde Beykoz, Vefa maçına 
ba~landı. 

ilk dakikalarda iki taraf da 
mUsnvl bir oyun gösterdiler. 
Fakat neticede Beykoz takımı 
maçı 6- l kazandı. 

* Sıra gllnUn mühim maçına 

gelmişti. Istanbulıpor geçen ıenekl 
talumUo ınhaya çıktı. Sade 
aralnrıoda GUneıo geçon Sala• ı 
b ddin yoktu. Oyun baılar 
başlamaz hor iki takımın a rl 
bir oyun uynadıklarını gör• 
dftk top iki kale ora&ında gidip 
geliyordu. Her iki takım kaleci• 
lerinin gfi:ıel lturtanşları gözükU· 
yordu. ilk devre Peranın bir, 
sıfır gnlibiyetile bitti. 

* ikinci devre baılar baılamaz, 
lstanbulıporlular kale önUnde 
bir faul yaptılar. Banbinonun 
attığı flrikiki kaleci kurtardı. 

Pera kalesi 11kışmaya ba 'adı. 
Bir aralık korkuylan topu kapan 
Peralılar yıldırım a-ibl k le önU• 
ne indil~r. Helvaciıten gllzel bir 
pas alan Banbino P ranın ikinci 
golinl tb bundan onra latan• 
bol spor daha enorjt ile oynama· 
ya başlkdı. Reşadm o~taya attığı 

il Pera 
Kaldılar 

lıtanbul • Perr maçından bir 
enat ntane 

top karga alıkta kal•J• girdi. 
Biraz sonra aai açıktan gUzel 
bir p81 alan santerfor Ir 
tanbul sporun ikinci golinl yapti• 
Bundan ıonra iki takımın muka• 
bil hllcumlerı arasında oyuo 
bitti. '---· ----- ··-·-·----..-----' 

Bisiklet Yarışın da 

Ankarag .. cünden 
yip ·ri ci G idi 
30 Ağustos Zafer BayraPl' 

mUnasehetile GUneı kulubU tara'" 
fından tertip edilen Ulusal Savg• 
bisiklet mUsabakalorına dUn saat 

9 da Taksim bidesi önUndell 
başlanmışbr. Bu ko uya Burs'' 
E kifehir, Ankara, fzmit ve Is• 
tanboldan 34 bisiklet ko ucusıl 
g1rmlf, Şişli, BUyllkdera, KUyo' 
ve döufişünd n HilriyetlebedlY' 
tepesi, SiJabdarağa, Defterdf:it, 
Ramiz, Florya ve Istanbula dönO~ 
Uzerlnde olan mesafeyi 3 ınat 2 
dakika, 44 ınniyede katederclı 
birinciliği Ankara Gucunde; 
Eyllp almı tar. Ondan sonra 
saat 33 dakika, 17 saniyede 
Esklşehirden Halil ikinci Istan"' 
boldan Lambo Oçü.1< il, Bursnd00 

Nureddin 4 Oncü, Güneş kulll" 
bUnden Ihsan 5 inci ııelmişlerdit• 
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Haşmetlô Sizi ekliyor ! 
Bir SelAmhk Resınlnde AbdUlhamlt Mera im K6tkUne 

Dönerk•n iki Sefir Arasında Geçen Bir uhaver• 

A bdUlhamit, dııarıdakl ıert 1 
kumandalara kulak kabartıyordu: 

- Haaaa, zır, ol I .• 
- Haanaaı, dur!.. 
- SiltiAAtiAh. omza!.. 
- Sağ yarıum, saA-1.. 
- l leriiili.. Arrrşl ... 

Derhal tantanalı bir Alman 
resmigeçit marıı başlamış; Ta· 
limhane meydanından, Yıldız 
Sarayının kapısına kadar, (Hami· 
diye) camisini ihata eden ~sker 
kıt'aları yerinden oynamııtı. 

Scllimlık merasiminde biç do· 
ğişmey n bir programla dalma 
Abdi1lhamit sarayının kapısında 
en gUzeJ mevkii alan Ye, (Plev• 
ne) kalesinin erefll sancağını 
ta ıyan ( Hössa ordusu, birinci 
fırkasının, birinci (Plevne), tabu· 
ru ) ( ıaAa çark ) ederek ağır 
ağır Yıldız yokuşundan aşağıya 
inmeğe baılamışh. 

Miibeyn daireılnln önllnde, 
(mevkii mahsus) denilen set Uı· 
lUnde (& lAmlık resmi) ol görmek 
fçJn gelen ecnebiler, şimdi birbir· 
lerinin omuzlarına abanıyorlar; 
vücutlarında hisaettikleri hafif 
Urpermelerle ar ılırlarken, du· 
daklarında canlanan hayret •o 
takdir tebe111Umlerlnl glzliyemi• 
yorlardı. 

Anadolunun en seçme Türk 
evl!tlarmdao mOrekk p olan bu 
tabur, yerlere serili olan kumları 
bııırdata hışırdata yokuıtan ini· 
Yor; Alman resmigeçit marşının 

dalma tekerrUr eden mevzun ve 
ihenktar nağmeleri, nalçah çiz· 
nıelerJn çıkardığı muttarit: 

- Haş •• Haş .• Haş.. Haş •.• 
Sesleri arasında, ezilip gidi· 

yordu. 
Tabur, manga cepheaile ge· 

çiyordu. Kenarı kırmızı ~eritli 
siyah eetrel rjn ıarı maden dllğ· 
ıne!eri parlıyor; dik ve mairur 
başların üzerinde yOkselen nar 
çiçeği renkli uzun fesler, bu aa-
1 n tOrk yavrularına emsalsiz bir 
h ybet veriyordu. 

Taburun, UçUncU bölUğUnUn 
6nUnde, (Plevne) de Türk zaferi .. 
ilin hlitıraıını ysıatan koyu vişne 
CUri1ğU rengindeki ip k f9lemeli 
•ancak yükseliyor; berrak zeval 
iUneıJnln net'ell ziyasının akisle• 
rlyle, bu sancağın altın alemi •• 
bu aleme al, yeıil kurdelelerle 
llaılmış olan iki nişanın elmaa ve 
mineleri parıl parıl parlıyordu. 

Set üzerinde bulunan Ruıya 
ıeffri mösyö (Zioovye.f), yanında 
bulunan Fransa scflrJ möıylS 
{l<.onstan) nın kulağına eğilmlt; 
buyuk bir h yecan ile ou slSzlerl 
•öylUyordu: 

- Bakınız, olcaelAnsl. Şu 11n· 
Cağa, dikkatli bakınızl. Rengi 
Solwuş, bir çok yerleri lime 
linıe olmuı olan şu ıan• 
Cağı gördUnUz mU?. Bu sancak, 
bir zamanlar ( Plevne) istihkam
larının üzerinde dalı lamyordu. 
Oradan, cidden bU}·Uk bir kah· 
taınanlık vo fedakarlıkla kurtul· 
Uştu. işte bu mancak, Ple•n• 

fstihkamlarını terked rek, tam 
Yarım asır olduğu halde, daha 
hGla b ugUn oralarda dolaıanların 
ayaklarına Türk slhıgUlf!rinio kı• 
tılnıış uçları batıyor. Ve bana 
C>yle geliyor ki ... 

Fransa sefiri, bu aılz doatunun 

ıözUntı kemmeye mecbur olmuıtu: 
- Heyeca1unızı biraz UdU 

edin, ekıel nsl,. AYUaturya Hfa· 
retJ baıkatJbinl f na baldo mera· 
ka dU UrdUnUz. SlSderinlzl işitmek 
için kula~mın birini mütemadiyen 
bize doğru uıahyor. 

- O halde durunuz. Ben tim· 
df onun kulaklorını kısabilirim. 

Sefir, Zlnovyef se&ini biraz 
daha yükseJtmi , sözüne devam 
etmiıti: 

- Bakınız, rka ederim şu 
aıkerel.. Bunlar, soğanla pişmiı 
fasulya çorbasile yaşadıkları hnl· 
de; yiuo yaylan n birer çelik par· 
çasına benziyorlar. Bakın ıu 
ıtauı g;bı dimdik vücutlara.. Şu, 
yay g ibi açılan bacaklara.. Şu, 
bastıkları yerleri sarsan çizmeli 
koca ayaklara... Bu geçişe belki 
bir (fantezi) diyen bulumu. Fakat •. 
Ya, UçUncU orduya ne diyelim? •. 
Aldığım son raporlar, bu ordunun 
bir makine haline geldiğini .• 

- BaşkAtibl kaçırdınız, ek 
solans. 

- Yala. O halde; şu muvaf· 
fakıyetimi, biraz ıonra Sultana 
arıedeyim. 

- Buglin, Sultanan huzuruna 
girecek misiniz? •• 
· - E et, ekselan&!. Çar Haz
ı&Uerind D telakki ettiğim husuıl 
&fr emrfn lf ıı için huzura ka· 
bulUmU rlc ttlm. Zannederim 
ki, sizden sonra, Sultan tarafın· 
dan k bul edileceğim. 

Fr nsa Sefiri Mösyö Korııtan, 
Çnrın bu husuıi emrini merak 
etmiş; m hirAn bir manevra ile, 
dostu Mösyö Zinovyefi sö}letmek 
laleml9ti: 

- Eğer Rumellye Alt bir 
tikiyet , ıize yardım edeyim. 

- Hayır, dostum. 
- Şu halde, Ermenilere alt 

bir mesele olacak. Beiki, faydalı 
olabilirim. 

- Hayır, ekaelans, hayır .. 
Siyasetle hiç altikası olmıyen bir 
mesele. 

Fıans S~flri, gittikçe ıaran 
bir merakla ihtimal ki bir sual 
daha soracaktı. Fakat buna vakit 
kalmadı. Tam o anda bir teşrifat 
memuru gelmiş; Sefirleri intizar 
salonuna davet etmiıtf. .. 

Abdülhamit, cuma gUnleri 
camiye giderken selamlık resminin 
parlak olmaıına dikkat ederdi. 
Fakat, aydett yapılacak mer4· 
ıimo, o kadar ehemmiyet ver· 
mudi. Onun için ekıeriya na· 
mHdan sonra : 

- Aıker, beldemt1in. Kışla· 
larına avdet etsin. 

Derdi. O za an bOtOo tabur· 
lar harekete gel rler. Resmigeçit 
ba•aalle camlaln a•lu kapısından 
girerlH; cami biM&ının fİmaJ 
cephemin! teşkil eden ( Mahfeli 
hümayun daire ) ıl Ölılindeo geçer· 
ler; aYlunun arkası dakl parmak· 
lıklı kapıdaft çıkarak kışlalarına 
giderlerdi. 

Buglin de böyle olmuıtu. Ab
dülhamit; nama:ıd n sonra, aake
rln avdetine mllHado etmişti. 
Taburlnr, Hamldiy camlinin 
avlusuna aerlli olan kalın kum 
tabak smı hıııraata hışırdata 

azametle ge{miıler, kıılalarına 

gitmiılerdi. 
(Arkaaı Yar) 

( Baıtarafı 3 Gneü yöı.dl ) 

Mesel! muhasım milletin para11 
borsalarda muamele yapmaktan 
menedilir. Parası kıymetten dil· 
şen millet, hariçten mal almak 
için ecnebi dövizi bulamaz. Bula· 
mayınca kötUrlim bir hale dUıer. 

Bu müeyyidenin zaman zamao 
bankerler ve maJI mfiesseaeler 
tarafından tatbik edildiği g6rUHir. 
Bazen da bUkfımetlerln yardımına 
ihtiyaç duyulur. 

Bir millet harice mal satamaz, 
Te hariçten mal alamazsa, kendi 
istihsaline d ayanmJya mecbur olur. 
MeselA bir mllletin dolnr, iıterlin 

eya mark almaıı men edilirse, 
o mili t döviz bolamiyacağı için 
ne mnl &atabilir, ne de mal ıatın 
alsbilir. 

Mali müeyyidenin diğer blr 
§ekli de, harp eden millete borç 
para vermemek veya kredi açma· 
maktır. Zaten harp eden bir mil· 
leto para verecek ve kredi aça· 
cak müessese az bulunur. 

Harp eden bir mtllete kartı 
tatbilı: edilebilecek müeyyideler· 
den biri de, harp malzemesinin 
harp &ahasına ıevkına imkan 
bırakmamaktır. 

ltalya • Habeş harbinde lngil· 
tere SUveyı kanalını kapamak 
suretile bu mUeyyldoyi tatbik 
edeblllr. 

Fak t lnglltere bir muahedo 
ile, bayrağı ne olursa o?sun, 
her gomiye bu yolu açık bulun· 
duracağmı teahhUt etmiştir. An· 
cak bu muahede d imıaıı bulu· 
nan deı,;Jetlerin muvafakatile bu 
teahhüt bo:ıulabllir. Muahededo 
imzası o'an devletler, Türkiye, 
Fransa, Almanya ve Avusturyadır. 
Franeaıun böyle bir harekete 
muvafakat otmiy eceği İse bellidir. 

itte okonomik müeyyide ola· 
rak tatbik edilebilecek olan 
ıeklllerden bazılan bunlardır. 

Bunlardan herhangi birisinin 
tatbiki ltalyayı daha ziyade 
kızdıracak ve belkJ de, bir Av· 
rupa harbine sebep olacaktır. 

Onun için harbi menedeblle· 
cek bir müeyyide vardın Harp. 
Bu göze alınmadıkça ltalya· Ha bet 
harbının önilnU almak güçtür. 

Boğ z içini 
Gaz okusu 
Kapladı 

Üç glln evnl Ortakay açıK· 
lanndo lıtaadart kumpanyasının 
(Aziziye) duba ı (850) ton mazotla 
Ortaköy açıklarında batmı§h. 
Mazot bütnn Boğaziçini ve Hallci 
kaplamıştır. Şimdi Boğazlçinde 
oturanlar deniz banyolarını yapa· 
madıkları &ibJ Yapur)arda Hyya• 
hat ed•nlor de keskin gaz koku· 
ıund~n bunalıyorlar. Bundan birkaç 
gUn e••eJ de lstaadart kumpan· 
yasının vapurlaralBotaıda ambar
larını temlıledtği için Botudakl 
blltlin açık renk moUSrler, sanda?· 
lar, kotralar •• vapurlar ıfmıiyah 
kirlenmiıtl. Bu yOıden kumanya 
aleyhine birçok ıarar vo dyan 
davnaı açılmııtır. Şimdi de liman 
idaresi ve polis bu batma hAcli· 
ıeıinl incelemektedir. 

............ ·---·----·--------··---··-... 
Yeni çıkb 4111-llml~ 

AVCILIK,. BALIKCILIK 
• 

Avcı Mahmut Sıalih Fi: 40 

Sayfa 1$ 

Tefrika No ı 87 Hottra S hibf: Emel Rıza 31 • 8 • 985 

Dedi. Şoför, gaza bastı. Araba 
hareket etti. 

Tam, Maslak karakolunun 
önUne gelinceye kadar aramızda 
bir tek söz geçmedi. Orad , Sait 
B yin hafif sesi titredi: 

- Emel Hanım!.. S.z, çok zeki 
'\'e anlayışlı bir kadınsınızdır. 

Tabir, benim karımla o·aa vaziye· 
timi gördllnUz ve anladınız. Mil· 
saade ederseniz, size bir sunl 
ıorayım. 

- Buyurunuz Sait Bey. 
- Bari siz, mes'utmusunuz? 
Bu suJlın cevabını, ancak 

lstinye sırtlarında deniz görün· 
düğU zaman \•ercbi:dim; 

- Sa it Be} J.. Benden en 
küçük bir izahat bile istememe· 
niıi rica edi)- orum; ve uel"nize 
kısaca cevap veriyorum .• Kocam• 
dan ayrı'. alı; bugün t<ım liç glln 

oluyor. Şimdi ben, dul bir kadı· 
nım. 

Aşağıdan gelen boş bir knm· 
yon, büyük b:r glirllltU ile ya ı· 
mızdan geçti. Eğer bu gürUiUl 
olmasaydı; hiç şüphesiz Sa it leyin 
ıaptedemediği heyecanlı bir fer· 
yat, lşitilecekli. 

Aramızdaki sOkiit, ancak 
Karaköyde hitame erdi. Beni 
K dıköy :akelesine kadar getiren 
Salt bey; 

- Hala hanımefendinin hür• 
metle ellerinde o öperim, efendim. 

Dcdı. 
.17 Nisan-

isabet olmuş; telefon çaldığı 
ıaman, yanındaydım. Derhal 
mikrofonu e:ime aldım. Konuş• 
mıya başladım: 

- Allooo, neresi? .• 
- Burası, Aiman hastanesi. 

Ben, baş Uvester ... 
- Buyurunuz, ne istiyorsunuz 

efendim"/ 
- Emel hanımefendi ile ko-

nuomak latiyorum. Çnakü kendisi 
bnua tenbib etmfıU kL. 

- Affed rsiniz efendim. Dün, 
Emel hanımın Adadaki teyze
ıadesinden haber geldi. Pek ağır 
hasta imiş. Emel Hanım oraya 
gitti. Henüz gelmedi. 

- Eh, acaba bugün öğleden 
sonraya kadar, gelir mi?. ÇünkU .• 

- Zannetmiyorum, efendim, 
Bugün değil, yarın geleceği de 
beJli değil. .. 

Ey, (Son Posta) gazetesine 
ilan veripte koca arayan (Alman• 
yada, Esanbah şehrinde, Fravlil• 
yanın (Mes'ut yuva kurumu) mek• 
teb:nden (mtıtehassıı ev kadını) 
diplomas.m haiz olan mahre 
A. A. A. Hamın! .. 

Şu yukarıdaki telefon muha• 
veresi.o de benim u küçük ma• 
ceramın hikayeıi bitti. 

Kıs sadan hisseye gelince: 
Eğer ben; Fravlilyanın (mes'ut 

yuva) kurma mektebinde üç scıne 
ömrUmü çürllteciğfme, bizim aıçı 
(hacı kadının) önUoe oturarak bir 
aaatdk ders a'ıaydım; biç vup
besiz ki bugün, çok mes'ut bir 
me\ kide bulunurdum. Çünkü; 
halamın vefatı üzerine, köşkll 
terkedipt şu aparbmana çekile• 
ceğimiz goce bile onun: 

- Rahmetli kocam; nur içine 
de yatsın. Bir kere bile ondna 
incinip, ağrmmadım. 

Dediğini • içim, aızltya sızlıya .. 
duydum. 

Onun için ıize, halbAne tav
siye ederim; aradığmız taliplere 
karşı kendinizde bir imtiyaz glb~ 
göstermek istediğiniz, ( mes'ut 
yuva kurma mektebinden mezun, 
mUtehassıı ev kadını) olduğunuza 
güvenmeyiniz. Eğer hakikateq 
mes'ut olmak lsteraenl~; bizim 
(Hacı Kadın ) ı ara}ınız, bulunuz 
da ( bayat ve aaad tin sırrı ) m 
ondan öğreniniz. 

-SON-

Üsküdar Ve adıköy Akşam Kız 
San' t Okulları Direktörlüğündenı 

Okullarımızda kayıt iılerlne 1 EylUI 935 baılanacak 15 Eylül • 
935 kadar s5recektlr. 15 Eylül 935 de d rslere baılaoacaktır. Kay• 
dedilmek lıtiyenlor•n tahsil veaikaları Ye diğer kayıt ••rakı ve fo• .. ; 
tograflariyle ber ber okullara bat vurmaları. (5152) · 

Bir Daktilo Aranı ıyor 
Ankarad ilmi bir mileaseı d devamlı bir iş için Almanca 

ye Türkç yl iyi bilir bir Bay na lhtiy ç rdır. 
Ynzı m kioeıilo doğru ve çabuk yazmaıu gerektir. 
St ootrafl, Fransızca ~e lngllizceyi de bilenler tercih olunur. 

1 t y nl r tahsil ve llsan dere~ lerlnf, tercümelballerile 
beraber 15 Eyinle kadar Anknrnda Maden Tetkik ve Arama 
EnıtltUaU DokUmantasyon kıımına yazı ile bildlrmelerj rica 
olunur. (2131} (47 45) 

• 
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16 Sayfa SON POSTA 

Senelerdenberi Uğraşıyorlar .. Kimse Aynını Yapamaz 
Atuatoa 31 

Dllayada Misli Balan· 
mıyaa Bir Şaheser 

HASAN KOLONYASI 
LOSYON VE LAVANTALARI 

Huın kolo:ıyaaım Fransa, Almanya ye lngiltere}e beraberce götUrllyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu mUstHna kolonyanın bUtUn dOnya piyaaalarında bir eılne tesadnf 
edilmiyeceiini b:rlHcle bıyan ediyorlar. Esan~ fabrikalarından meıhur Sanderao:ı bile bu huıuata kat'ı olarak 0 Hasan kolonyası kadar neffı bir kolonya yoktur.,. demiıtir. 
Ne İngilterenin Atklosonu, ne Almanyanın 47tl l, ne Franıanın Jan Mar:si, ne de dünyadaki kolonyalar Hasan kolonyasınm neftı ve can verıcı kokusuna beoıiyemtı. 
Avrupadan avdet eden say)av)ar Hasan kolonyaıının Avrupa kolonyalarından daha mükemmel olduğur.u söylüyorlar. Haatalara şifa veren, ıinirlerl teakin eden, 
her :nce kadına, her HYk sahibine kendini ıevdiren Hadan kolonyasını yapabilmek için kolonyacılar daima uğraşıyorlar. Fakat Haaan kolonya11 bir 111'dır ve bu 
aır dünya bir araya gelse yapılamaz. Buna lmkAn yoktur. 90 derece halis limon çiçekleri kolony&11le, yaıemin, leylak, menekıe ve mil flörlerlni, losyon ve 
lıhaıtalarıraı Hasan m:ırkaaile araymız ye ba,ka bir kolo:tya veya loıyon verirlerae aldanmayınız. Haaan Deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu. 
ihtar : Huın ko~o:ıyaaile Nesrin kolonyaıını kar.ştırmayınız. Nesrjn kolonya ve losyonları Hasan kolonyasının yavruıudur. insana hayat ve ruh veren limon çiçeğile diğer 
çiçek kokularını havi Ye 75 derecedir. Piyasada emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nefis ve ucuzdur. 

Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden:~ 
1 - Engel ve bütünleme yoklamaları yalnız 2 - 16 Eylül içinde yapılacaktır. 
2 Yerlerini tutmak iıteyen eakl talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayıtlarını yenilemeleri 

gerektir. Mektep hergUn 10 • 17 arasında açıktır. 
3 Leylf • Nehari - Kız • Erkek yeni talebe kayıtlerl batlamıttar. 

Talimatname fıteyenlere gönderilir. Adres: Nişantaşı Halil Rifat Pı. ko:ıağı. Tel. 42517 

Leyli - Nehari 
l<lz - Erkek 

Saraçhanebaıı Horhor 

Hayriye Ana • ilk 
Orta• Lise 

(Tam devreli) 

İlk ıınıflardan itibaren ecnebi lleanıoa çok ehemmiyet verilir. Kı:ı:lıır k:ıamı ayrı dairel~rdedir. Mektebin hususi 
otobüııleri ile nehari talebe hergün evlerinden ald ı rıltr. leteyenlerin adresine tarifname gönderilir. lkroal imtihanları J/a 

EylUlUn lklsfndedlr. Kayıtlara bati anmıştır. Ilergün 10 dan 16 ya kadar Direktiirlılğe müracaat. Telefon: 20530 ~ .. 
......_~~~~~~~~~~-----------------------------------------~~~--~~~--~~~ 

ODEON 
Yeni çıkan 

SAFiYE 
Nr. 270052 

Yanık Ömer 
Ömrümün neşesiz 

HAMiYET 
Nr. 270054 

Yolunda inliyeyim 
istiyorum saatlarca 

plaklar 
VEDiA RIZA 

Nr. 270053 
Esmerim kıyma 
Lıdim yarin bahçesine 

MUZAFFER 
Nr. 270055 

Bir güneı daha battı 
Dediler kız 

NAZLI 
Nr. 270056 

Çingene kızı 

BIOALI MEHMET 
Nr. 270058 

Taha11Ur 
Seni ben öyle sevdim ki 
Sevdah bakışlardaki 

-. BiÇKi ve DiKiŞ ,-
Esastı ıurette öğretip muaaddak 

diploma. veren 

NEKTAR K ZARUKYAN 
talebe kaydına başlanmıştır. Pa· 
zar<lan manda hergüıı 9- J 2 ve 
14· lS e kadar mürncııat kabul 
olunur. 
Adres : Beronıu Albn Bakkal 

Sebil caddesi ~ayı 63 

- *WW , 

Önemli Bir Bllmec• 
Kızılay Cemiy ti Eminönl kazuı 

herkesten ıo uyor: 

ISEMRERJ 
Bu kelimeyi doğru o!tuyanlH yu• 

karıki çerç .. veyi kuip kelimenin 
c!oğ'ruıunu ev adrulerile Kızılay 

Eminönü ka:ıa başkanlıtına S Eylül 
aktnmına kadar ıöndcrsinler. 

Kelimeyi dofru yaz,.nlardaa b ir• 
çok k itiye 7 Eylül C:umarteai aktamı 

Talulm bahçeılndeki KERMESTE 

kıymetli hediyeler verilecckt:r. 

- Foto San'atkArları 1 

lomberg 
İpekli n parlak hatları ve 26 g_ 
Şayner camlarını tecrübe ederHniz 
başka markanın iımini bile 

dinlemek iatemiyerekainiz. 

Deposu ı Cermanya Han 37 ,,._. .............. ._, 
latanbul 5 inci icra ınemur· 

lu§undanı Mahcuz ve paraya çevril
meel mukarrer bir adet ~yakh Sinaer 
dikit makinesi 3.9.935 tıırlhiııe müu-

dif ialı ıDoll ınat 12 den itibaren 
Sultanahmet Yerebatan Çatalçeıme 
Muhliı Etem apartimanı 3 No. da ıa· 

• blacatıodan taliplerin mahallinde bu· 
lunacak memuruna müracaatları. 

Safranbolu Hukuk Hlklm· 
llllndenı Safranbolu tOccarlarandan 
Detirmencl otullan Mehmet Fuat 
n lımaillo ahıcaklılara 1U2de elli 

lzerlndb teklif ettikleri 8dtme ııırt• 
larıaın alacaklılar toplanmaeıoda 

ekHrlyetle •kabul edlldij'ine dair 
komi11r mlltaleanamuinln tudikinı 

alt Safrabolu Ticaret Mahkemu'.a· 
den udir olan 19 Temmuz 935 ırOn· 

lemıcll n 146 earıh karar Mabkemei 
Temyiz icra n İflb dairtılace tae-

dik oluaarak lktiubı kat'iyyet e1l•
ditl m•ıkir dftlrt rlya11tlnlo 2i/8/ 
93S gGnlemıçll Y• 3865-3816 u1ılı 

t•lıraflle ltlldlrllmlı ol•akla İcra ve 
lflb Kaauauaua 1ı99 uaeu maddeeiae 
terilkaa llb oluaur 

M••-•M•••••••M•M•••••••••e•ı•e•l•IM•aaaaaa .. Hle•a•aeıM 

Soıı Poıta Matbauı 

iki müstahzar 
Uzun ve fenni bir 

tecrübe sayesinde 

dünyada eşi yoktur . 

T a bi1 parfömlerle 

istihZcH edilen Gibbs 1 
güzellik krem ve 

~ 
pudrası, teninizin 

hüsnü muhafazasını 

garanti eder. Gibbs 
markası. ve cinslerlnln 

m ükem meliyetl tan ta~. 

nalı medhiyelerinden 

ve lüzumsuz cum. 
lelerden müstağni 
kılar. 

2 asırlık tecrübe 

l 712 - 1935 

( __ H_A ____ S_?_. _! _J 

Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. hummaya tevllt 
edeblllr. Tesirsiz ve ancak bayıltıoa 
bir c haşarat ôldurücU mayi) nln sıv. 
rlelnekleri öldürebileceğlnl zan ettl~I· 
nlz vakıt maruz kalacağınız tehlikeyi. 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
f'LiT kullanınız. FLiT, hakikaten ve 

• ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
. ve IAtlf kokuludur. Siyah kufaklı ve. 

asker resimli sarı tenekelere dikkat 
ediniz. Flatlar tenzilA.tlı. Dr. ETEM V •ss •r Stnlr ve akd A A haetalıldarl mUtıha11111 

Cata'ejl11 Orbıa B. ap•rhaaaı TeL2:1()1J 1::.. 1Cac1&k17 8alaul7e llul Mllu TeLt01tl 
"-• .....,., T.W. [ · 

...,..... ................ iM 

Uınumt Deposu : J. CRESPIN, lst. Gala ... Yornfa ffal • 


