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Bulgarlar Da Boğazların 
Tahkimi Hakkındaki iddia
larımızı Ele Alarak ••• 

Tetik ~ulunmalıyız, Gibi Bir Alman 
Manasızlıklar Yapıyorlar Gazetesine 
1'etikte Olsanız Ne Çıkar, . Olmasanız Iki Tek 

Ne Çıkar, A Gospodinler ! Lif 
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O, Daha Fazl••ını 
Hak Etmittl Amma 

Bu Defalık Bu 
Kadarcık Olaun 

Almınyada, Mlllt Soeyaliıt 
Farkatanın fikirlerini neıreden bir 
Völklıcber Beohacbter ıazetHI 
vardır. 

Haliç Şirketinin Vazigetiı 
Gittikçe .tenalaşıgor 

:Tirk • lJulıar h•dıuirınu gôst•r•n 'fi• T,.,.•lıg• •r•zI.l11i lcayd•tl•n laerlt• 

Sofya, l (Özel) - Karkl•relt Bulau raıetelerl tahrif ederek, 
ille Dojaıa ve Y ealce • Kavaklı Ttırkler Trakyayı Y• Bulıar aını· 

k6ylerl aruandaki arazinin mllı· ranı tahkim ediyorlar, diye he1 .. 
tabkem mevki ilin edilmesini, ( Dnamı 13 inci yUıde ) 

Soa P 17 Mayaa 1935 
tarihli .......... ki 
Yahu• a 1•dmja halrkıada 
l>ir r..ı• çıkt.. R-'•• hapa 
Wr m .. lekette reç•• ltqka bir 
bldi ••ye ait olduj'uau anlayınca 
mlteakıp bir aayımızda \ta ran· 

( Dn-•mı 18 l•cl ylzde } 

-jtcilyB "Nihayet Yo!~-~!!.~~-
Mı l • • 1 u b fı a Kültür uso ınıyıe na eş mp .. o· kı·· ı··v•· · . ıre or ugu 
._aloru BıA..ı.ara~-1 Bir Yerde ı.1 •• b.1 Knıın. dırokıu ••• ı.uı 
• · L ;J Mehmet Emini•, bir batka •aıl· · k 1 • feye aakll tekarrllr •tmlt ıibidlr 

Go••ra••şece ıermış . Yeriae bat mlfe~ Saffb Zeki: 
ala ıetlrllmMI ılatimallerl çok 

Ö 1 1-&_ ..ı., Muaollnlm detlf- kunetliclir. 
Cınen• 2 ( sel) - Fran111 aaaı m••U191 · B Salih z '-ı D ' tlrilmHlni lıteditl noktalar, uz· uıtıa e&1 •• Melıamet 

19 itleri Bakam Lava), lnglliz d ki ı •ittir E•in Ankaradan ı•hrlml ı 
hb Ed 1 1 

it- Jaıma an ıonra uıu • • H ı• .. 
IDura aaa ••, ta yaa mura ( 0 12 lnci yllade ) ceklerclir. 
halli Alolal'aln arka arkaya •• evamı • 

llatlerce dren mftıakerelerl ae· 
lkeıl ••rdikleri karana projul 
~· bu aabah Muıolioialn cevabı 
felmiıtir. Dalaa eynl Baroa 
Aloiai Muıolini ile telefonla ıa
rftımilftOr. 

Muıollninin yeal karar prej .. 
ıine verdiği cevap, bir neYl ka• 
bul mahiyetindedir. Muıolial, b• 
cevabmda karar proje1i11d• 1al• 
nız bazı hafif dıttılldilder yapıl· 
nıaı ı nı lıtl!mtktedir. Bu dej"fıik· 
liklerin hiç mUıkUl dofurmıyaca· 
ğı kuvvetle muhtemeldir. B. Al· 
\'isi ve Laval eksperlerle birlikte 
cevap lizerinde görUımUılerdir. 
Yeni metinde aydınlatılan bHı 
noktalar, ulualar ıoıyete1i konH
)'ine verildiği zaman, konHy 
bunları kabul edebilecektir. 

şiarı Memıı,. 

Yüzde Yirmi 
indirildi 

Haliç Şirketlala •aziyetl kat'ı 
ıurette blli aolqılamacL. Burtın
kll durum f6yle f3riloUyor: 

1 - Belediye, Haliç Şlrketia
de birikmlt olan 68000 kllur 
liralık hi11eıinl alamadıtı için 
mahkemeye mlracaat etmlı, mah
kemede, Şirket bu parayı ver .. 
meyecek vaziyette bulundupau 
ılSyledlğinden vazlyetla tetlclkl 
bir ehll•ukuf a ha•ale ıdllmlf, 
ebliTukuf da beaDz tetklkahm 
bitlrm•mlttii. 

2 - Belediye, mahke .. lrara• 
rı.na intizar etmlye ltlzum ı&r
meden elindeki muka•ele mucf. 
bine•, muka•el• ahkAmıaa riayet 

( Devamı 13 locB yüzde ) 

Eu itibarla konıeyln 6zel top
lantıaının bu ak9am yapılabilec .. 
ii dUıDnlllmektedlr. 

Uzlaflll& uıull hakkında tam 
bir anlqmaya •anlabllec•ll 

•tnlclllk 111ektebln• deva111 _._ alvarff.. , PPllmıftır. Anl•luMI kollkilr ""91ldwdea bize 
rlmlzden otuz d8rt allllaJURIZ tallall tlevrelerl•I ........ ........ •rkatla..... ....., iMi .Uwarlle-
lllUrerek lft9kteptell ............... ~ .. ,,..,. ........ de w•slt ..... nl plll'lak •arelte yapma-
M tar. Bu ............. awlrlıp .. lllr tir• lariit Mttrt8. 

Şirket lllrektiri H .... a..rı 

IU~t ,da Bir Gazete
ciyi Vurdular 

Katil Ve1a Katiller Henüz 
Tutulamadılar 

Urfa, 30 { Özel ) - Bir kaç 
ıtln ev•el, burada eararen1tlı bir 
cinayet itlendi. Urfada çıkan 
"Yenilik" iıimli i•ıeleainio bat 
yfzarı Galip, akıam karanlığmda 
evine giderkeA arkasından atılan 
dört kurıunla vuruldu ve bir saat 
ıonra da 6ldU. Urfa za btta aı hu 
eararenıiz katili ıiddctle ar.amak· 
tadır. Cinayetin ıebebl de, katili 
ribi meçbuldnr. ----

Floryada Bir Boğulma 
Lunapark aahlbi Yahu dl 

Anam, Floryada denize atlamak 
lıteyenlere maheuı olan iakeleden 
keadla:ni beyin llstil denize fırlet· 
mıı 'te b•p, tesadl!fen denizde 
bulunan bir taıa iıabet edcrelc 
atır ıurette yaralanmııt r. Bu 
ızhrap ile kendini loplayama) an 
Avram az bir uman içinde 
ı:.~ ~ulup ,ıtmiılir. 

Ceaeıt, m&bal 1 zabıtau tara• 
fından çıkanlmlf, aileıine teılim 
edilmiftlr. 



(Halkın Sest] 
Zehirle nen lerin 

Çokluğu 
Ve Halk? 

Ortaköy, Hasanpa,a aokalı, 
72 numarah hane, Suat. 

Zeh:rlenen' er içinde ölen yok gibi 
bir ICJ• Bıı lllbarla ben oulara pek 
acımadım. ÇQnkO ıehirlendlklerlne 
göre ylyecek b:r t•J bu'ablliyorlar 
dcmekttr. A11l bedhhtl r açhk denl• 
len ı:ohirdco kurtulamıyan ·ardır. ÇGn
kO onlar, 6tekiler ııibi kurtulamıyor• 

lart kurtulamıyorlarda-. ... 
G dikpa,a, ehlt Saff t so

ke ı, 41 nu aralı h ne, H ya-1. 
Gautel1trdo okuyorum. Bugiln er• 

de. nedeaac, yan •• n, inftllk, Zt.:hlrlen· 
me k uluı çoj'aldı. O kadarki. yol
da ytlrü.rken yanımda b'r ıey pat . 
yacak dıye, eyde otururken komıu:ia 
yaı:ısrın çıkacak dlıe, 1efrada yemek 
yer n. m'demde nacı baılıyacak 
dJye ödQm patlıyor. Yaııl ıizin anla• 
racatıoız bu habulerin ııklaımuı 
adlerde lnfillk yapıyor. Bu lt barla, 
meaolA l tilur b terleri aibl bunla· 
rı da yazmuanız •• 

ÇUnkü bu glditle, bana 8yle geU-
7o•ki, zehirli ı teblikeai için h ZU'• 

lanao 11tınaktara timdideD ılrecetiz. 

* Akaaray, Yedüçl aot<ata, 
23 numarala dOkkln sahibi 
Nalmı 

- Bea onların ıeh'rlenmeleria• 
detfJ, hepimizin ıehirlenmeylflmiu 

fllflYOrum aztzlm. Satlerin, aular111, 
me}"abrln, laaliu btltün kontrolaua 
1'tdalar111 bu bozuklufunda haJI 
ayakta durutumus da göateriyorki, 
biz sade dGoyaaıa .. kunetli pazu• 
ıuna detil. aynı zamanda en aaaıam 
aıide1iAe de a blblı. •• 

Anupahlar bunu duyea1ar, " mQt. 
lalt pa:ııdu Türk ,, darbımcullaia 
yanıaa bemeD" mUthlt mideli TGrk ,, 
darbımuelfnl do katarlar. ... 

Kadıköy, MUhUrdar cadde•I, 
Hamam sokaAı, 43 numarah 
hane. Sırrı: • 

- Ne yapalım azizim? O nlar zo 
hirleadi diye midelerimize kalay kap
latacak balim'z yok a? Zehirlenmeye
lim diy titiz dnranmıya kdtuısalr. 
bu Hfv de t"' phe1iı ıtda iıulamayıp 
açlıktaa aıecctlz. 

ÇGnkll gıdalartn bu boıuklutunda, 
zebirleomekten korunmıya ça ıtmak, 
kW'funların nıır Yızı.r uçuıtuğu bir 
harp meydanında 7aralaamamıya ça
balamıya bcaı:r. 

Bu itibarla, kaııfımtza çıkacak 
kıamete boyıaa etmekten ıayrı çar .. 
•iı yoktur. 

Ağaç Düşmanları 
Bomonti Caddesindeki 

T hrib tı Kim Y phr ı? 
Kıza11 mıntakası dahilinde 

ağaçları mevsimıiz olarnk ke&lir· 
diği için Sarıyer kaymakamı hak· 
kında kanuai tak 'bat y pılmışb .• 

AIAkadaı ziraat memurları 
tarafından yapı.an b:r t tkikte 
tehir dahilinde a} nı ş ek:Jde ve 
daha ağır olarak henüz ynş ve 
yeşil ağaçlann kea.ir.lmiı olduğu 
g "r im tür. Kes:ten bu ağ çlar 
ş·, 'de Bouıonti caddesi lizerinde 
ve oniki tanedir. 

Euau yapanların ve rnüaebblp
lerinin kim olduklara tankik edil· 
mektedir. 

DABILI BABIRLBB 

J n a maya AteşEdenAdam 
Raif, · u Marifetinden Sonla, Ben, Di

yor, Ö dür . ek için Ateş Etmedim 
F tih Jandarma Kamutanhğı 

dBn Müddeiumumtllğe Rizeli Rauf 
oğlu Raif v• Sivaslı Arabacı 
Mahmut adlı iki delikanlı vermiı· 
tir. Her ikisi hakkında da tevkif 
kararı alınan bu kafadarlar bir 
knd na tecavüz etmek ve jand.u· 
maya t ı açmaktan ıuçludurlar. 

A bıyıkta (84) numaralı evde 
oturan Meli at adlı genç bir dul 
vardır. Raif ve Mahmut bu ka· 
dınfa taruımıılar. Raif bir aralık 
bu kadına ktrdl ile e.v!eneceğt 
hakkında bir ümit verm't· Fakat 
onun makaadı evlenmek değil 
eğ enmek lmiı. On beı glln eYvel 
tenha bir ıokakta kadının önfine 
geçerek zorla ıırbudau manto
ıunu çıkartmıılar ve Raif: 

- Benim eve ıel maatouu 
veririm! Demlf. Raif evTelsi glln 
Melihati bulmuş ve evlenme te-

ıebbüsünOn ciddi!iğ!nden bahıet· 
mit Y flSyle b:r gezinti yapmala
rı da teklif etm~ 'l anlarında 
arabacı Mahmut da clduğu halde 
Topkapı aricine çıkmışlar. Ora
da bir lokantada yemek yemiıler. 
Ond n ıonra da sur hendeklerinin 
birisinin UstUne oturmuşlar. Raif 
kadına kale burçlarının içine gir~ 
melerini ve orada eğleumelerini 
teklif etmeğe baılamış. Kadııı 
buna muhalefet etmiı: 

- EYlenbilirlz. Fakat daha 
evvel o tenha yerlere gitmeme 
lm1'An yoktul'. Diy rek iarar et• 
mfş. Bir aralık Raif rovelverinl glSı• 
tcrerek a.rzusu yerine getirilmeue 
kendisini öldüreceğini aöylemiı ve 
aynı zamanda da kadını aOrDkle• 
mlye baılamıt- Kadının çırpmmaıı 
ve bağlJ'masını teaadnfen gören 
Merkezefendi jandarma deniyesi 

kadını kurtarmak için milteca•fz.· 
lerin UıtUne yUrllmOt. Raif kadını 
bıraktığı gibi kaçmaya baılamıt 
ve ayna zamanda da rovelYerini 
çıkararak jandarmaya kıyaııya 
ateı etmif. Etraf çok kalabalık
mıı. Ceıur jandarma bu atefÜI 
Ustüne yUrUmUı ve fakat bir baı
kasını vurmak korkuaundan ateı 
etmemiı. Nihayet mUtecavlzin 
kurşunu tUkenmif. Tabanca ıeı· 
ferine bir iki jandarma daha ye• 
Uımit ve kendiılnl surun ~inde 
yokalıunlflar. Tabancaaını elinden 
almıılar.. Mahmut ateı etmemft 
fakat o da jandarmaya kartı 
durmu-ıtur. Raif bUtOn bunlardan 
ıonra: 

- Ben jandarmayı lUdOrmek 
için ateı etmedim. Korkumdan 
havaya allAh lioıalttnn. Bir daha 
yapmam demektedir. 

Vak'alan Son Kuduz 
Zamanda 

Selô.nik 
Sergisine 

Dtln Ylliyette Sağlık Kurultayı 
( VllAyet Hıfuasıhha Mecliai ) 
toplanmııtır. Bu toplantı da Sağ .. 
Jık MlidürU ıehrin aıhhi vaziyeti 
hakkında izahat vermiş, tifo vak'a• 
larının her yıl bu mevsimde ten• 
dilf edilen vak'alardan az oldu· 
tunu söylemiş, ve birkaç ıarbon 
vak' ası kaydedildilinJ, icap eden 
ııhht tedbirlerin hemen alındığını 
bildirmiştir. 

S ğhk MndUrll bu arada lstan· 
bulda lcuduz vak'alarının pek 
fazlalaştığını haber nrerek ciddi 
bir mücadele açılmasını ve atir'atrt 
tedbirler alınmasını istemiştir. 

Meclis lti gör mtlt we Bele• 
diyenin baııboş köpeklerle kuduz 
bay\:anları fi dürmek aahaamdaki 
çalıımasını artbrma1ını kararl'q· 
tırmıştır. 

Bir Kapıcının Aya§t Kesildi 
lıtlklAI caddesinde, KaJaa ' 

apcrtımanının kapıcııı Mihal, kapı 
anahtarını kaybederek pencereden 
içeri girmek lstemiı, bu sırada 
cam kırılmıt ve ayağı kesilmiştir. 

Arttı ·iştirakimiz 

B ---d--k--D---- Selinikte 8 eyliilde açılacak 
oğaz a i eniz olan sergiye iıtirakimlz takarrür 

V ı etmlttir. Ticaret Oflıl Neşriyat 
8SJl8 8 ll II>irekt6rll SUreyyauıo riyaaetinde· 

Umumiyetle Numarasız 
Çahııyorlarmı~ 

Belediye mUrakiplerinin Boğa· 
zlçlnde yaptıkları tetkiklerde bf,... 
çok motör, kotra, ıandal, ve bu· 
ausi meraklpte Seyrüsefer numa .. 
rası bulunmadığı netlceaine va· 
miflardır. Bolcdiya dün btltUn 
kaymakamlara gönderdiği bir ta• 
mimde bu gibi mcraldbin hemen 
ıeyrllsefer idaresine gönderilme• 
lerfni blldirmiıtir. 

ki bir heyet Selinli• gidecek ve 
teşhir edilecek etya ye mahaulA· 
bmıxı götürecektir. Bu qyanın 
bir kıımı Ticaret Ye Sanayi MU· 
zesinden alınacaktır. GISttirtılecelr 
eıya arasında kıymetli halılar Y• 
oyma sedef lılerl vardır. 

eçhul Asker Abldeal 
Ankara HalkoYI tarafından 

partiye, bir meçhul a1ker abldeal 
yapılması iç.in bir teklif yapılml§• 
hr. Bu abidenin de Hacet tepeye 
dikilmesi muhtemeldir. 

Be ed· ye, Şerefiye Resim
leri Hakkında Faaliyette 

·Önlerine ) ol açılmış ve yüıle· 
rinin her ne 1ebeple olursa olsun 
umum! caddelere açılmaaı temin 

Gaz 
Tabii 

ücumlarına arşı 
ığıınaklar Aran yor 

edilen bina aahiplerlndea Beledi· 
ye ötedenberi ıerefly• reıml aJ. 
maktadır. Bu rHim, binanın 
eski kıymetle ıereflendiğl zaman• 
dald kıymeti araıındaki farkın 
Uçte biri nisbetindedir. Ve beı 
ıenede, bış taksitte verilmekte· 
dir. Bunlar eskiden bu gibi bina• 
lnr ferağ ve intikal zamanlarında 
klğltI r ~lediyeye o radağı için 
kolayca takip edilerek ahaabl
Jlrdl. Fakat acn Tapu Kaııunu 
kağıtların Belediyeye uğramasını 
men ttiği için Belediye ıerefiye 
resimlerini alamıyordu. Diln Kay· 
ıaakamilklara yaptıjı bir tamimle 
kendi mı!ltakalarında tenliye reı· 
miae tlbi olaa binaların llıteslnl 

latemiftir. Bunlllr mahkemelere 
....Ueı:ek alınacaktır. 

Halkm ıehirll gaz hücumların· 
dan kurtarılmnaı için ıığnaklar 
t m:nı ça.ışmalarma devam edil
mektedir. Bu itle uğraşanlar tim
diye kadar g btiyfilc ıarmç gezmiş· 
lerdir. Bunlardan altı11nın umumi 
sağnak yapıJmiya cJyeritli olduğu 
~rülmüıtür. 

Belediyeye ıahıi bazı m&nca
atlar da yapılmaktad~r. Bu mtıra-
caatlarda ev!erdeki blylk mahz~•· 

ler haber verilmekte ve aahiplerf 
bunların ıığnama olmiya eiverjıli 
olup olmadığının tetkik edilmesini 
istemektedirler. Belediye bu mll· 
racaatlara yerine _getirecektir. 

Dlier taraftan öğretme erin 
de halkı zehirli gaz 11ğnakLırma 
karşı hazırlamaları ve haf talık koa
fer oalar: tertip etmeleri kararlaı· 
bn!Jnıfhr. Kültüı idareal öğretmen-

lere l:o huauata bir tamim yapmııbr. 

Paur O.. H ... • & Dl:vor Klı 

1 ( Ollntin Tarlht.) 

Bir iki 
Satırla 

Kıymetll Bir Tablo Buluncfll 

Edirnekapıda profesör Şazmaa 
tarafından 1apılmakta olan bafrl• 
yat netlcealnde Hvelkl gUn kıy41 

metli bir tablo bulunmu~tur. Haf11 
riyatın devamı müddetince bir 
takım kıymetli eserlerjn daha 
çıkmaaı Umlt edllmektedfr. .. .. . 

Oatat Ahmet Fehlmln 5 lnol 
ÖIUm Yıh 

Tiirk tlyatroıunun bllyllk ıan'ı. 
atkArı ustat Ahmet F ehimin b~ 
tinci ölüm yıldönUmU miloesebetllt 
dlln ıabah Halkevl m•nıupları ve 
merhumwa takdirkirlarından mlJ 
rekkcp bir gurup BOyUkadadakt 
mezarına gitmifler, kıymetli san•~ 
atlıira seHiz, fakat içli bir ihtifcl 
yapmıılardır. . .. .. 

Mualllmlerln ikinci Anadoll 
Seyahati 

Muallimler birliğinin Anadolu
ya tertip ettiği aeyahatlerfa 
lldnciılae 16 Ağustoata çıkılaca~• 
tır. Bu seyahat 12,5 liraya yapti. 
labllecektir. 

.. * * 
EyUp • EmlnönU l•tlmlAk lf' 

iki ıene eYwel Eminönü· EyU~ 
uuında yapılacak tramvay hatlJ 

ı,ıo istimlAk muamelesine bnılan• 
llllf, dükkin ve emlAk aahiplerif 

aia ltirulan yBzllııden it tavı11• 
mııtı. Belediye bu gUnlerde be 
muameleye yeniden baflıyacaktır; .. .. .. 
Hasekide Yeni Pavyonlar 

Haseki baıtaneelnde yapıl" 
makta olan yeni pa vyonlarnı 

6nDmUzdekl T eırlnievvel baŞ1nde 
bitmesi muhtemeldir. Belediye, 
ilerde Hasekideki ahıap pavyon• 
larr kaldırarak yerlerine klrglrlf"t 
rinl yapmak fikrindedir. .. .. .. 

Yerll Sanayllmlzde ilerleme 
Salkımsöğlltte ıur içindeki 

telgraf malzemeal makineai ıo 
zamanlarda çok muyaffakıyetll 

telgraf ahize Ye mUrsile makine• 
leri yapmııtır. Bu mekineler Av• 
rapa makineleri ayarındadır. Ti• 
caret vo Sanayi MUzesl bu ma• 

kinelerden aldırarak bir camekan 
iç.inde teıhiı edecektir. 

.. * .. 
NAra Atan Adam 

Fethi isminde biri, eYvelki ge
ce, Kaınmpaşada Bahriye cadde

sinde sarhot olarak nira atmaktı 
iken polisler, çevirml§ler1 üzerini 
aramışlar, bir sustah çakı bularak 
muaadere etmitlerdfr. 

Hakkında kanul takibat yapıl
maktadır • 

Hasan . - Ne var öylo kovuktan 
batını çıkarmış keyifli keyifli aUlliyoraun? 

Serseri - Haberin yok mu Hasan 
Beyciğim zehirli ıazlardıa koruıauıak lçia •• 

.. , Herkes evinin 
7ap1111kla ııa•ıaul .•• 

ıığmak .•. GörUyorsunyal... Şimdilik biz.im 
buoa lhtlyacım11 yokl. -
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3 Ağuıtos 
Say'a 3 

==============================================-================================ 

Hergün 
Bak.anları 
Halktan 
Ayıran Duvar 

* 
Bakanların Seyahatleri 

Yaz geldi mi Bakanların her 
biri memleketin bir tarafında 
dola§mıya çıkar. Bu yaz da Baı· 
hakan Anadolunun yarııını baı· 
tan başa dolaştı. Hu i•zilerin 
faydaları çoktur. Hllk6met adam• 
lannın halkla doğrudan doğruya 
temaıa gelerek lhtiyaçlannı öj'
renmeleri, dertlerini öğrenmeleri 
rejimin b m baıh ıartlarından 
biridir. 

Fakat memurlar Ye bir takım 
gUze girmek heveslileri bu ge
zil ri faydasız bir hale getirmek 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Şehirlerine bir Bakan veya 
Başbakan ıeldi mi. Derhal et• 
rafını bir takım zevat alıyor •• 
Bakanın halkla temasa gelmesin• 
imkiin bırakmıyorlar, Bakan halkı 
dinlemly değil, görmlye blle 
imkan bulamıyor. incelemelerini 
valllerin verdikleri izahat ve ma• 
tfımat lizerinden yapıyor ye tabii 
mUıbet netice elden kaçıyor. 

Daha dUn Son Postada Ha• 
eankale llçebaymın Baıbakanı 
hnlkten uzaklaıtırmak., için aldığı 
t dbirler hakkmdakl yazıyı oku-
mu unuzdur. Bu vak'a, binblr 
vak'anın bir tanesidir. 

'f 

Ben Halkı Görmek/sterim 
Bakanlardan biri bir gün bir 

vHAyet merkezine gitmlı, Uhaylık 
kendisine o aktnm bir ziyafet 
vermiş. 
Bakım ziyafet 8ofrnıına oturmuf, 

ve hazır bulunanları birer birer 
isticvaba ba1lomı9: 

- ZatıAliniz kimsiniz efendim? 
- MUddelumumt. 
- Zat.Aliniz? 
- Maarlf mlldUrD. 
- ZatıAllnlz? 
- Jandarma kumandanL 
- Zatıaliniz? 
- Pollı mUdUrll. 
Filan... Filan. 
Bak&n valiye d5nmUf. 
- Benim bu ıatlann hiç blrlle 

itim yok, demiı. Ben buraya halk· 
la ve sıençlerl• g8rUımlye geldim. 
Bana onları davet edermlalolz? 

Gezilerde bakaniarla halk 
orasına gerilen kalın duvan ·yıl'• 
mak için bundan daha iyi tedbir 
ol maz. 

* içtimai Tetkik 
Üniversitenin so yolojl prof .. 

ıHrU Kesler asistanı doktor MuhU. 
Etemle birlikte memleket içinde 
soıyal ve ekonomik tetkik yapmak 
Uz re seyahate çıkıyorlar. 

Memleket dahilinde ilmi tetkik 
ilk defa yapılıyor. Bu itibarla bu 
s yahatin bUyUk ehemmiyeti 
vardır. 

Ana yurdu ilim 18z1le a-örüp 
tetkik etmek iki adamın iti de
A'lldir, oilphe yok. Fakat DO de 
olsa bu da bUyUk bir ittir ye 
teşvik edilmek lazımdır. 

Üniv~rılt eski halinde yalnız 
kitap mUesaeaesi idi, timdi haya• 
tın içine girerek ilim He hayatı 
birleştiriyor. 

Bu bakımdan da bu aeyahatin 
ehmmiyeti vardır. 

1936 Olimpiyatları Ve TUrk 
Gazetecileri 

1936 da Berlinde yapılacak 
olimpiyatlar için, tertip komitesi 
Türkiye Olimpiyat komitesine bir 
mektup göndererek iki Türk ga· 
zetec ı'ni davet etm'ştir. Bu ga· 
zcıtec lel' için olimpiyatta iki yer 
ayrılm.ş ır. Ancak mU1Bbakalar 
nıuhte.iı yorlerden ·~ n ayrı ya• 
pılacagı için daha fazla Türk ga· 
zett.cLi de aidcbilecektir. 

Resimli Maka ·e ineği Aç Bırakma 

Sut yeren ıneği aç l>ır&Ama. m.y.n. 
f nun gelir yollarını kapatıua, kendi aç kalır. Akılaız 

adamlar kazancın her nklt aynı ıekllde ıilrecetlnl aanır
ı,.r. Gelir kayonklarıraı yOıüstQ bırakırlar. Ge ir gllnden 

Size kazanç temia td n iolnize daima d~rt gözle bakın. 
Onun bozulma11nıı, uyıflamaa nn yer bırakmayın. 

Jnsnn ıncte ııe kadar iyi baknraa o kadar bol ant alır. 
gllne azalar ye nihayet kaynak kuı:ur. 

Bunun gibi ekmetinizi veren tarlanızı ıfibreaiz bırak· 
Bunun gibi, insan loiaı ne kadar ehemmiyet verine 
kazancı o keder nrtar. 

DABiLİ ABI LiR 

Gece c 
• 
ır Az Kalsın ir em ur, 

Tarafından 
Kurt Kö-

Ö dürülüyordu v• 
pegı 

E velki sıece, Aynnsaray de· 
ğirmenlnde bekçi bir kurt kö
peği bir genci ölUm der cesln· 
de yaralamııtır. Vak'a şöyle ol· 
mu§turı 

Haliç ıirketi memurlarından 
HüınU, Hasköyden aandala bine· 
rek Ayvaosaraya geçmiş. burada 
kayık iıkeluine çıkacaiı yerde 
kestirme olıun diye, değirmenin 
deniz Uz:erlndeki rıhtımına çık• 
mııtır. 

HUınll buraya çıkar çıkmaz 
büyük bir kurt köpeğinin bo· 
ğazlDB atılmaılle karıılaşmlJhr. 
Köpık HUıoUyü boğan altından 
ve bacak aralarından yaralamıf, 
HilsnUnUn istimdat aeslnl duy?n 
değirmen bekçlai de oraya yetış· 
mittir. Bekçi, köpe~in h?cum et• 
tiği ıabıın, ı·apur şırketmde ça· 
lışanlardan biri olduğunu farket· 
miş, Hüsnü de can bavllle bekçiye 
earılmıştır. 

Kurt k5peği, bu sefe değir· 
adam1Dın HUıoll tarafmdan 

~entaarrur.a uğradığı hissine ka· 

lr k kar•ısındakine bOsbUtUo 
pı ara ... 
ııuıldırmıştır. 1 

Nihayet bekçi bin mllşkilAt a 
Hliıoiyi kôpeğln diılerlnden kur· 
tarmııtır. HUsm., tedaYI edllmek 
Uzere Şehremini kuduz hastane· 

sin• kaldırılmııtır. 

Ev Sahibi .Aylığa 
Gitmiş .• 

Slnemköyde Viço iıminde bi· 
rlle karııı Marlnin oturdukları bir 
ey vardır. 

Bu evin aahibl EdYard isminde 
bir Ermenidir. Edvard ay ba ı 
olması dolayısile dün, eve gelmiı 
ve kira istcımiıtir. 

Madam Mari, ev sahibini illi· 
fatlarla içeri alını§, misafir odaaı· 
na alarak kabnıinl de plş:rip 
eline vermiştir. 

Edvard, daha kahvesini bit:r· 
meden Mart ile kocası odaya 
airmi§ler vo ansıım Edvardın Uz • 
rine çullanmışlardır. 

Edvard neye uğradığını ıa~ır· 
mıı, mukav met etmek istemişse 
de karı kocanın kuvvetli pazula· 
rmdan yaka.mı ııyıramamı§hr. Bu 
taartuz, Edvardın yelek cebinde 
bulunan 20 llraalle, bir ıaat ve 
kordonunun gitmealle nihayetlen• 
miıtir. Kiradan falan vazgeçip, 
kendini eyden diıarı güçlükle 
atabilen Fdvard, ıoluğu doğru 
poliı karakolunda almıştır. 

Poliı, Vlço ile karısı Mariyl 

Yeni İstimlak 
Kanunu 

Yeni istimlak kanunu beledi· 
yenin bau istimlak işlerinde bir 

takım zorluklar çıkarmışbr. Yeni 
kanun bir binanın iradı gayrı 

&afi inin JO misli bed ile istim· 
IAkini emretmektedir. Halbuki 

belediye kanun çıkmadan evvel 
bazı bina sahipleri ile pazarlıklı 
nnlaşmo yapmıı, ankaıı da mal 
ıahibine bırakmak ilz re (JS) 
misli bedelle lstimllike kadar 

yUkselmiıti. Şimdi kanun beledi· 
yeye 1 O misli bedelle iotimlak 
hakkını verdiği için bittabi bele-

diye başka tUrlU hareket edeme• 
mekte ve mal sahipleri de evvel• 

ki pazarlığı ileri sllrerek yeni 
kanunun makabline tUmull ola· 
mıy cağı mlltalaaaında hır r 

etmektedirler. Böyle iıtimlAk 
edilecek birkaç bina vardır. Bu 
yüzden lıler durmu§tur. ........... ._.. .. ·-··-··· .. ··· .. ·-···-···· ... ·---
yakalıımıpa da onlar hAdi11yl ln
kAr etmektedlrJır. 

r -, 
Sözün Kısası 

: Kadın Sevgisi 
Evlat Sevgisi 

N. -
Eir costumdan dinledim: 
Lüks a?artımanlardan birinde 

oturan bir arkadaıma misafir ol· 
muş. Gece yarıs nQ doğru, bitiş·. 

ğindeki odada yatan apartıman 

sahibinin lcapısı vurulmuş. Ve 
homurtulu b'r sorguya, oda ka· 
pısının dıı:ndan luce bir kadı ı 

sesi cevap Yermiı: 

Çocuklar ağ:ıyorlar, ve 
analarım iıtiyorlar... Biraz teşr.f 

edemezler mi? 
Erkek asabi nsabt gllrlemiş: 
- Anaları uyuyor... Kaldırıp 

da rnhatı:z edemem şimdil Bana 
çocuktan önce karı !Azım 1 

lf 
Hergün duyuyorum: Fetih ca· 

misinin avlusuna, Sultanahmet 
çeşmesinin yalağına, Takıim kn· 
rako:unun önüne, Abanoz so~rn· 

ğının başına, Himayei Etfal bina· 
sının merdivenine, Glilhaoe par• 
kmın içine, daha kundaktan çık· 
mamıı emzikli yavrular bırakılıyor 

Her gUn duyuyorum: Kız.larmı 
en k5tU yollara zorla sürllkleycn 
bazı analnrdan ve oğullarına en 
ıgreaç taarruzda bulunan bazı 
canavar babalardan bahsediyorlar. 

Sade çocuklarını satılığa çık • 
ranlar değil, hatta meşru günah· 
larının mahsullerini elleril boğan

lar bile \'ar. 
Daha yakın bir geçmişte, bir 

ana, kucağındaki iki çocuğu, iki 
yırtık pabuç gibi Marmaramn or
tasına fırlattı. 

Ve daha ıeçen gUn, Kumkopı 
sahillerinde, Anab babah bir di· 
ğer yavrunun cesedini buldular. 

Hele doğmadan öldUrUlen yav
ruların yekQnu, doğduktan sonra 
öldUrlllenlerden çok daha aıkınl 

BDtnn bunlar gösteriyorki, ca. 
miyetimizde çocuğun değeri; asıl
zade evlerindeki sUı köpeklerin• 
den de düşklln ... 

* Bir gazete ıoruyorı 
- Çocuk sevıılsl mi ? Koca 

sevgisi mi daha bUyOktUr ? 
Ve bu sorguya muhatap olan· 

lar, hiç düşünmeden ve ağız birliği 
etmif gibi aynı cevabı veriyorlar: 

Çocuk sevgisi 1 

* - Çocuk sevgiıl herıeyden 
OstUndlir: 

Bilmem, samimiyet buhranının 
hudutsuzluğuna bu cevaptan daha 
kuvvetli bir delil bulabilir misiniz? 

Yoksa çocuğun uğratıldığı se· 
falet, "insanlar sevdiklerine zulüm 
ederlermlt !,, söıUnün tahakku· 
kundan mı ibarettir ? 

Eğer böyle ise, çöp sandıkları• 
na atılan yavrular namına yalva• 
rırım: 

- Şu çocuklara biraz da düı· 
man olalım ı 

iki Kaza 
Bir Kızın Parmakları Ke

aildl, Bir Hamal Ezildi 
Antalya nakliyat amban 

bamallarından Mahmut, sırtına 

iNAN iSTER 
--------------~ nldığ1 bir dengin ağırlığına ta· 

t N A N M A 1 \ bammlil edemiyerek altında kal· iSTER 
fstanbul fçln bir t•hir planı m01&bakaaı tertip edtldL 

Bir kaç büyük ecnebi ıehir müteha~1111 latnnbula gelerek 
t tkikat yaptılar ve raporlar nrdıler. 
e Bu raporlarda ıehlr limamnfn ya Kumktıpıya, 1• 

dahn ilerıye yapılmuı teklif ediliyor, fakat herhalde 
bugUnkO liman ve rıhtım t at.atının dotru olmndığuıdı 
blrleıiyorlardı. · F d ki 

Şimdi liman idar .. ı Karaköydea ın ı ıy~ Ye 
Eminönünden Sarayburauna kadar rıhbmlrcrı 1renıılıt-

• mış, ı6z söyleyemiyecek bir halde 

mlye, yeni •ntrepolar yapmıya ve uhilde birçok mo• 
· dern tesisat vücude getirmeye karar nrmlı bulunuyor; 
. bu it için dı Oç milyon lirııya yakın bir para sarfa 
, dOtllnü!üyor. 

Er geç bu lstanbulun ıehlr pl&na yapılacak ,.. er 
gec bu liman bugünkO yerinden kaldırılacaktır. 

lıtanbal pl Dl hazarlnnırken, bu plllna uymıyan tul
.at için mearnf yapmanın dotru oldufuna artakı 

Cerrabpaşa hastanesine yatml· 
mıştır. 

* Bilyükderedekl kibrit fabrika· 

J STER iNAN iSTER iN ANrd A 1 

sıodn bir kaza olmuştur: Fobrl· 
kanın boı kutu dairesinde çalışan 
ve henüz bir haftalık işçi olan 
Zehra ismindeki ııenç kız, elinin 
parmaklarını kutu makinesine 
kaphrmıtJve keatirmiıtir. Zebra 
da haıtaneye kaldardmııhr. 



Atillaııın 

"Mezarı 
On üç, on d6rt ...yıl 8nce bir 

gUn o:ı;an Halil Nihat, koodJ gibi 
değerli ve llnllı bir lkl ozanla 
ÜıkUdarda yanıma sıelmişlerdl. 
Ule devrinin ıakrak bUlbUlU 
Nedimin gömftlll olduğu yeri bi· 
len bir adamı bulmak için benim 
yardımımı dilemiılerdi. Yattığı 
yer nur olıun, Üıküdarb ıalr 
Talat da beraborleriodeydi, ikide 
bir Nedimin ıu ıözUnü mırıldanıp 
duruyordu: .. Betiktaşta bizim 
bir haoel viranemiz vardır!.,, Ne• 
dimiıı bilinmeyen mezarı üzerinde 
konuıurlarken onun yine izi kal· 
mayan evini hatırlamak nı kadar 
acıkhydı? 

Profesör Iıtefan adh bir bil· 
genin uzun incelemeler ve uzun 
emekler sonunda Attilanın me1.a• 
rını bulmuş olduğunu bildiren son 
Ajans haberlerini okuyunca gö· 
ıUmUn önüne, Lale devri bülbU· 
lUnUo yer altındaki adıız aanıız 
yuvaıını arayan tairlerln o gUnkU 
hali geldi, içime bir acı yayıldı. 

AttiUnın mezarı, onu çok 
seven Hunlar tarafından bütUn 
dünyaya karıı giz il tutulmuıtu, 
biç klmsr:nin • fU güneş ve ay 
yaıadıkça .. o mezara el değdir
mernesl isteniliyordu. Bunun için 
biri bakır, biri gUmUş ve birl 
altın olmak Uı:ere içiçe Uç ta· 
buta konulan AttilAnın nereye 
ıömUldüğünU bilen yoktu ve 
(1483) yıldanberl de bu sırrı yır
tan bir bilgiye rast gelinmemlıtl. 

Şimdi profesör lıtifan, eski 
Etzolburguo ya tarla, ya orman 
biçimine giren çehresini yır· 
tarak on beı asrın öğrenemediği 
hakikatı meydana çıkarıyor ve 
Attila) ı bir kere de ölU olarak 
anupaya gösteriyor. 

Halbuki biz köpeklt:rin cilve 
ocağı, koyunların geçllerin bakım· 
ıız otlağı olan mezarlıklarımızda 
iki yUz yal fince ölen Nedimin 
ainnlnl bulmakta gUçlUk çeklyQ4> 
ruı, şunun bunun ıUpheH kıla
Yuzluğuna baı vuruyoruz. Eger 
filOlere karşı beslediğimiz aaygı· 
eızlık böyle giderse korkarım dUn 
gömUlen bir yurtdatın bugün 
mezarını bulmakta mUmkUn ol• 
mayaca ki 

Bir aı da öllllerimiıe çeki dil· 
ren verelim. ÇUnkU bu gtin yaıa· 
yanlar yarın ölıceklerdir. . 

M. T. Tan 

Bir Doktorun 
GUnlük <Jumarteaı 

otlarından (*) 
----------~---------------· Ürtiker 

Uzun zaman mide rahabıılığı 

çekmiş, Avrupa (had) larıodn Kür· 
ler yapm•t bir hasta müracaat 
etti. 
Vücudiinde ayda iki Uç defa te
kerrür eden kaııntılardnn çok r&• 
batsızlandığım ıöyledi. 

1 - Kabızlık fazlıılaştıti günler; 
2 - Çok çalııtığı n yorulduğu 
zamanlar; 
8 - Fazla heyecan duyduğu 
anlar; 
Bu haetalı!ı nUklıdiyormuı. 
Aeabt bir zemin üzerinde mey• 
dana gelen bu ollt baetalığı ifraz 
guddelerinin, daha fınla aafra 
hasılatının noksanlığından n 
hazim güçlUğünd•n mOtenllit 
asabi zafiyetten doğuyordu. 
Barsak ve mide lliçlarını k11tlm. 
Çok yıığlı yemek yememt1lnl 
ıöyledim. Meyn tavaiye ettim. 
Bir hafta (Tuzla) da kum yaphk· 
tan sonra yemeklerinde bir ay 
müddetle Afyon madenıuyu fçme
eiııl tenbih ettim. Döylelikle bu 
haıtalık geçti. 

(
0

) 8'1 ootlıırı kHlp aa ldayını:r, yahut 
bir a lbDm• yapıftırıp kollekıi7on yapı· 
oı•. Sılıııntı &amanıııızda bu notlar ltlr 
doktor ilbl imdadınıza 1 • tltebll r. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Darısı Is tan bulun Başına 
·~~~~--,,......-~~~~---

Urfa da Yurdun En Modern Tiyatro 
Binası 

Yapılıyor 
Urfa, (Özel) - Bura11 gUney 

doiusu ıehirlerimizin en büyükle• 
rinden biridir. Buna rağmen bu· 
rada bir misafirin barınabileceği 
bir otel yoktu ve bu belediyocllik 
bakımından ciddi bir ekıiktl. 
Bolediyo bu ekıikliği göz önüne 
aldı, gUzel bir otel yaptırdı. Uray 
timdi parti binasının yanında 
yeni ve güzel binalar da yaptır• 

maktadır. DUzgUn ve bUyUk be· 
ledlye parkı ıara ayn bir güzel· 
lak veriyor. 

Şar tiyatrosu Alman tiyatro• 
larınm bir örneği olarak kurul· 
maktadır. Urfa yarm yurdun en 
lüks tiyatrolarından birini g~iılln• 
de ta~ıyacaktır. Urfa hali de baıka 
yerlere nUmun• olacak şeklld .. 
dir. Hulau Urfada çok iyi ça• 
lıtıldığını göstoren blr Belediye 
vaıdır. 

-·········---.. ·--·············--···-----
Coşkun Buğday 

Bu Aıı ile Elde Ettiğimiz 
Yeni Bir Tiptir 

Manisa, (Son Posta) - Maniıa 
tarım uzmanlarının dört yıldan• 

beri tecrübe ettikleri mentana 
buğdaylarından aıı ile yeni tip 
bir buğday neYJ hazırlanmııtır. 
Bu buğdaya (coıkun buiday) adı 
Yerilmlıtlr. Tamamen yerli ve 
Türk tipindedir. 

Bu yıl (coıkun buiday tec• 
rilbelerinden alınan ıoouçlar çok ' 
iyidir. Havanın kurak gltmeaine 
rağmen Maniaada bire otuz dört 
verim alınmııtır. (Coıkun buf· 
daylar Akhisar mıntakaıunda da 
iyi sonuçlar nrmlıtlr. 

Tarım direktörll Ali, k8ylUlere 
gönderdiği bir bitikte, bundan 
sonra Manisa flinin her yerinde 
(coikuo buğday) ekilmHinf, bwn· 
dan fazla mahsul alınabileceilnl 
blldirmiıtir. Halkta yeni yıl için 
hazırlık faıladır. Tarım Bakaolıgı 
da, alınan iyi sonuçlarla ilıilen· 
mittir. Mentana buj'dayının ya· 
nında ekilme yerli bu(daylar 
kuraktan tamamen yanmıştır. 

Urfadan gUzel bir köşe 

Kızılırmak Uze
rindeki Tren 
Köprüsü 
r 

SiYaa (Özel) - Sivaa • Erzu· 
rum demiryolu üzerinde yapıl
makta o'.an Kızılırmak tren köp
rüıUnUn montajı bitmlıtir. Köprli· 
nlln Uıerinden çift lokomotifti bir 
tren geçirilerek tecrübesi de ya· 
pılmııtır. Sıcak kaplıcaya deYlet 
demiryolları tarafından tren Hfer
leri tertip edilmiştir. 

Karamanda Ataturk Hıykell 
Karaman, (Özel) - Kasabanın 

AtatUrkün bir heykeli ile ıllılen
mesl kararlattınlmış, çalıımalara 
başlanılmıştır. Heykelin kaideal 
haıırlanmııtır. 

Merzifonda Posta 
lılerinden Şikayet 

iki Yol dan Biri Tercih 
Edilmelidir 

Merzifon, ( Özel ) - lıtanbul 
poıtası iki taraftan gelmeie bat· 
lıyah beri polta iılerinde bir ka· 
rışıklık baıladı. 

Poıta yollarından biri Haydar· 
pafa • Y erköydUr. Posta Yerköy· 
den otomobil ile Yozgat yı Ço· 
rum yollle Merzlfona gelmektedir. 

Diğer yol da Haydarpaıa • 
Slvaı • Samsun • Havza yoludur. 
Bu yolla gelen posta diğer yolla 
gelen postadan iki gUn sonra 
bile verllmiı olsa bir 11Un evvel 
gelmektedir. 

Bu karıııklık bilhassa Tecim· 
ael iolerde zararı mucip olmakta· 
dır. Yer köy yolundau vaz geçil· 
ıe de mUnhas1ran diğer yolla 
poıta nakliyatı yapalıa itler dil· 
zelecektir. 

Vanda Edremit 
Van (Özel) - Burada Edre· 

mit adlı bir köy vardır Ye bu köy 
Vanan en gUıel köyUdUr ve Vanın 
adeta aayffyeıl gibidir. 

Van ve bavaliılnin meyva lh· 
tlyacını temin eden Edremltte 
200 nUfuı barınmaktadır. Bu köy 
harpten ıonra pek harap bir hale 
airmif, fakat köylüler harpten 
sonraki çabımaları ile köyO ea
kisinden daha gUzel bir bale koy• 
muflardır. 

Zonguldak:ta · içki Ve Nakış Sergileri 

Zonguldak ( Uzel ) - Şehrimizdeki biçki, dild9 
ve nakış yurtları her yıl olduiu gibi bu sene derı 
devre~ inin sonu mUnaııcıbetiyle aergilerinl açmıflardır. 

Zonguldakta iki biçki dikit yurdu vardır. Bun• 
llll'dan birl MUrUvvetin, öbUrU de Nazirenin idare· 
ıindedir. Bu iki hoca bu yıl da birçok ıenç kııı 

tam bir ev kadını olarak heyata vermfı'e•dlr. 

Her iki yurdun lıleri ıerglde çok beğenilmiş ve 
takdir toplamııtır. 

MUrUvntio mektebi bu yıl dokuz, Nazirenin 
yurdu da Hklz mezun Yermlıtlr. 

Ağuıtos 3 

HAHKEHElE DE 
fiÖQDÜJillJ2itliz 
Bir Tramvay 
Kazasının Adli 
Safhası 

Bundan iki buçuk ay önce bir 
tramvay kazaıı olmuı, Taksim ile 
Galataaaray arasında beş yaşında 
bir çocuk tekerlekler altında ezl• 
lerek can Yermiıtl. 

Dun ikinci cezada bu ölüm 
kaza11nm ıuçlusu olarak mısvkuf 
bulunan tramvay memurlarından 
(5) numaralı vatman Gayyurun 
ilk duruımaaı yapılmııtır. 

Davacı aandalyesinde kazaya 
utrayao küçük llmailin annesi 
Aılye vardı. Kendisinden soruldu; 
Atiye: 

- Çocuğumu kolundan tut• 
muı, gidiyordum. Yolun karşı 
tarafına geçecektik. lsmail elim· 
den ııyrıldı. Kartı tarafa koıtu. 
Bir de baktım; tekerlekler altında 
parça, parça.. Ne kampana duy• 
dum ne de baıka bir sesi Vat· 
mandan davacıyım ... 

Suçlu da şöyle anlattı: 
Parmakkapıda durak yerinden 

ayralmıı, tünele doğru arabayı 
sürüyordum. Gözlerim etraftaydı. 
Sağ tarafta bir kadınla çocuğunu 
gördUm. Kartı tarafa geçmek 
için arabamın geçmesini bekli· 
yorlardı. Bir an içinde nasıl oldu 
bilmem; çocuğu tramYayın önüne 
gelmiı buldum. lık işim frene sa• 
rılmak oldu. Fakat tramvay bir· 
denblre duramadı. Çacuk teker• 
leklerla araaaoa karııb. Kulakla· 
rım keskin bir feryatla uğuldadı: 

- lsmafl, lsmailf .. 
Kazaya mini olamadım; 
Fakat elimden gelen her gay· 

retl yaptım. Suçsuzum ... 
Şahitler dinlındl, bunlar d~ 

gördUklerinl anlattılar ve \'atman• 
da kabahat bulunmadığını söy· 
lediler. Bu ıahltler arasınde 
ihtiyar bir adam coşkun 
bir heyecan içinde kendi görU· 
9Une nazaran hAdlıeyl şöyle tae• 
vir etti ve bu mUna1ebetle baıına 
gelen bir vak'ayı da anlatb: 

- Baktım karııdan tramvay 
geliyor, yol UstUnde kimse yol<. 
Birdenbire bir çocuk tam tram· 
vaym önUden, raylar Uıerine çı· 
kıvordi. Ben heyecanlı ve dnirlerl 
ıayıf birisiyimdir. Derhal kolla· 
nmı kaldırarak : 

- Durl 
Iıaretlerl yapmaya, kazaya 

uzaktan olıun mani olmıya ça• 
lııtım. Yakında bulun1&m araba· 
nm önDne ben de atılıp çocuğu 
kurtarmaya çabalayacaktım. Vat• 
manda kabahat yok. NemelAzam; 
dojruyu ıöylemeli !. O, hemen 
durdurmak istedi. Fakat tramvay 
duruncaya kadar Uç dört adım 
yUrüdU. Bu arada çocuk da te• 
kerlekler araaında kay boldu. 
Hldiseyl sıözlerlmle görliıUm 
beni çok fena etti. Ben de kan· 
dimi kaybettim. Bayılıp yere yı· 
ğılavermlıim. Beni kaldırıp ecsa• 
neye iötUrmüiler. Gözlerimi ilk 
açtığım anda etrafımdakilere Uk 
sordujum ıual: 

- Çocuk ıat mı ? 
Demek oldu. 
- Akrabaaı m sın? Dediler. 
- Hayır, fakat olmesini iste• 

mem; dedim. Beni : 
- Çotuk aatl Diye kandır• 

dalar. Mej•r ~lmtlf! .. 
Şahit; garip titreme ve hare• 

ketlerle o gUnkU bidlseyi gözle• 
rinin önünde tekrar yaıatıyor 
gibi titrek bir 111le ıözUne d~· 

vam etti: 
- Aman Allahua! Ne feci 

ıdınıydi ol keıkl görmeseydim. 
l~to yine gözleri in önünde can• 
lanıyor. F"nele4ty~ru , baıım dö• 
nliyer g&liha l' İn bayılıp kendi• · 
tul luıyhedeceğim. 

- SaJhn, aakm hal !Jurada 
dn bayılmRğa ktilkmFı. Biraz al· 
r.lrleı·hıi ııkı tut cRnıml. Htm ar
tık şelı:ıdctin kifid!r, haydi ha• 
k&!ım. 



SON POSTA 

BABICJI TILGBAFLA 
londrada Bir 
Zabıta Muharrir
leri Kulübü 

Komünist 
Partisinin 

jlngiliz Ve Fransızlarla T e
Kongresinde 

Moakon, 2 ( A.A ) - Komlalıt 
_ lngilleredo Romanlarının mev• p:ırtl•I merkn ko .. ıtt1I H So•1•t 
karın dttşen zularını zabıta hükümeti erk&nı 80 temmuzda Krem· 
''C l 

6 
vak'alarından alan Ihı aara1•nda tlmendifer itçllerl kon· 

0 e., aş- muharrirler ken· feran11nın (400) deıe,.eaial kabul et• 
kan d 'l 1 h 1 mitlerdir. 

ı er ne ma ıu KaganoYiç, ılmendlfer iıçllerlaln 

Anlaşmalarımız 
lngilizlerle A~laş~~~-ı;d-~n İstanbul ln
giliz Ticaret Odası Memnun Olmamış 

• 
cım 

bir kulüp kurmuşlardır. Bu"'kulUp nakliyatı memleket, .e?dnatrl, . mDda· 
DUlüo dığerlerl sıi bi, yekdfğerlnl faa H mllli el<0nomııınl tatmıa ede· 
lantyan insanların birlıtlp konut• cek bir seviyeye çıkarmak l9ln 
tukI&rı bir yerdir, fakat buna Oıtlerlne diiten yazifeyl yapacaklanaı 
ra ~ d' v i ! l · 1 temin etmit ye a8z alaa StallA: li gmeo ver ıg tö en erın gar p• - "Elde cttltiniı ilerlemeler Ati· 
~l He göze çarpmaktadır. MeselA klrdır. Bunları gizlemek niyetin~• 

fÖlenlerin sonuncusu bir vakitler detiliE. Bu hamuJeyl ründe 56 ltıa 
1.~lliliz gazetelerinde "Kara Delen,, varoadan 78 bine çıkardıaı•. Bu, as 
~&kabı ile anılmış olan methur aa• detlldir. Fakat memleketi• ihtiyacı 
oıkah "Cek,, in onuruna verilmiı• noktainazarından klfJ detildlr. GDnde 
t° y 75 • 8() bla Y&fOD yDklemeQ'e rrayrot 

hır. alnız çoktan aaılmıı olan bu etmek lbımdır,, demittlr. 
._ aydutun ıölın• baıkaalık etmesi M h 
11abn olmadığı ıçin kulup bu 18· Amerikada üt iş 
hbıkalının Tisso müzesinde bulunan Sıcaklar 

almumudan yapılmıı heykelini 

6bdünç almıı ve ziyafet maaaaın1a 1115 Kicfnin Ölümüne 
aıkanhk yerine oturtmuıtur. 6 ,. * Sebep Oldu 
Şimdiye kadar evlenme 1Uj11l Nnyork 2 (A.A.) - Birletik Ame• 

Hıristillan• üzerinde dünya· rlka'da hakam dren ııcak dalıaaı, 
lık Ilı t nın btitlln bilgin• ılmdlye kadar 12S kitinin ölllmlloe 

n a11• lerl tarafından Hb~ olmuıtur. 
l Ot• yandan, Lonı-fıland ilıerl•· 

ıısanç ver - binlerce kitap den rr•çen bllytlk bir tayfua, araç• 
el şeg yazdmıf, faydaal Jarı devirmlı v• bunlar yolları taka-

bakkında çeşit çeşit mUtalialar mııtır. 
YtlrUtUlmU•, propagandalar yapıl· 20 Balıkçı gemiıl, siklonun tealrlle 

v dnrllmlı ve 100 kadar aandal da 
Dıııtır. Fakat : batma tehlikcıi ı•çlrmittlr. 

- Evlenme naııl ıeydir ? G K 
Sualine hiç klmH on yedi yaşında Bir emi azası 
bir kız çocuğunun verdi il şekilde ltalyada Bf r Vapur 
Rarip bir cevap verememiştir. 
Bu kız çocuğu Avuıtralyanın Ka• Parçalandı 
Yut şehrinde bir liıe talebesidir. Milaao, 2 (A. A.) - Orta g6l0nde 
tompoziıyon imtihanında l<endi- lıleyen bir S"•mide aaıızın ranıın 

Lontlra 2 (A.A.) - Ruaıimaa, avam 
kamarasında bir auıle cenp yererek 
demlıtlrkiı 

lıtanbuldald lnglllı Tecim odaaıaua 
ıon Türk-fnıillı tecim aolatma11ndan 
memnua o!madıtıa'ı, çllnkQ Japtıjı 
baıı t Yıiyelerln kabul edilmedljiol 
blllyorum. 

Fakat bu tavalyelerla tamamen 
nazarı dikkate alındıtıaı temln ede• 
rlm. Aaeak bunların kablll tatbik ol• 
madıtı lnHlenirae anlatılır. 

BakaD ıözlerhıl bltlrlrkenı 

'' Anlatm&Dın ln•lll• teclal l~ID 
faydalı olaoatıaı haklı ol•rak Omlt 
ederim, Şimdiki ahnl içinde b iyi 
teralt elde ettltlmlıl sanıyorum.,, 
Demlıtlr. 

• Pariı, 2 (A. A.) - Tlrk • Franı11 
teelm Ye klerln• anlatmaları parafe 
edilmiıtlr. 

Akideler heruen bGtün ment lçla 
en ılyado mttıaadeye maıhar mili•• 
eauını muhafaza etmektedirler. 

Anlaşmaların bir kaç srGo içinde 
fmz laanıaıı bekleniyor. Tecim anlat
masının hOkCımlerine 8'8re f ıaD11zJar 
1 Urklyeden )'llıde 35 nlıbetlnde f nla 
mal alacaklardır. 

Bunun için aalaımaya gereken 
kayıtlar konmuılur. 

Fraaaıı Tecim Bakanı Bonnet fn· 
formation a-aıet~ııine anleımaların 
bu gllnlerde lmıalenacatını Gmlt etti· 
ğinl alSylemlıtir. 

Tftrklye Bllyilk Elçiıl Suad, mllza· 
kerelerin ıonunda hakim olan aolaı· 

lngillz t oim bakanı Runciman 

ma ruhundan dolayı memnuniyetini! 
blldirmlo ye anlnımanın lkl memle• 
ketin genel siyaııaaı Ozerladekl 8oe 
mini kaydeylemlııtlr. •ine verilen bir ödevi yazarken; çıkmııtar. Göl clnraadakl halk, 

yanıııu g6rmüt ve undallara binerek 
Evlenmek h1rlstiyanhğıD remiaia yardımına koımuıtur. Yol• 

Lir şartını yerine getirmek de- cular, kurtarı l mııtır. Bundan ıonra 
lllektfr, yani nihayet uıanç verici bir patlama olmuı H gemi tamamlle 
~r ittir, demiıtlr. parçalanmıetır. 

B 
Brezlly•tl• Bir G•zometre 

remen Hadisesi P•tl•d• 
Bueaoı Alru, 2 ( A. A. ) - Rh•a· 

Amerikada uğday 
Buhranı Vardır 

Vaılarton, 2 ( A.A ) - Dıı lılerl n~Tla ı•hrl Janıada buhıaaa a.ir petrol Vaılnıtoa, 2 (A. A.) - Amerika 
ll•kanhtı MDateıarı Phlllppı, '' Bre· alanıada ebemmiyetlf bir gaıı:ometr tanm bakanlıtı memurlannıo Hrdlk· 
lllen b&dluıl hakkıadald AtmaD patlama11 olmuıtur. 10 ful lilmlıtOr. lerl haberler• ıöre, blrleılk Amerika 
l>toteıtoauaa rumea cnap nrtrek Kurbanlar aruında lkl Alman lıçtıl hGk(imetlerl bu HH dııarı butdaJ 
~lllerikan hOk(imetlnia hldlHdea bulunmaktadır. L t& b h 
d Çıkaraauyacak •• aat ıar on 81• 

UyduQ'u tet111Gflerl b1Jdlr6n bir aota11 Rumen Kabinesinde Bir 
~l M ı h t dl t ı tahtının butdaylara Yerdltl zarar nıan aı a atgGzarına •• e m ı• DeAl9lkllk 
tlr, Bu notada, hAdiulerln, btltGa • artaraa, butda1 ltball sorunda 
t•dbirlerJ almıı olan Amerikan hükO· Blkretı 2 ( A. A. ) - Tecim 'VI kalacaklardır. 
ll&t k l ilk tl t O 11 Endüatrl Hakanı Manol•ıko Strunırela ilkbahar buAdayları, aaaıldıtıadan 
d ma am arının ayı ı ı y ı a• yerlae HklJ olarak Doktor KoıtiaHko • le en çıkmanuı oldutu ehemmiyetle çok fazla ıarar ıörmüıtür. 

~~~~~!!.=--"'!!'-=--.--=:..!~~~~::.!=-=~,.......--:~~l~lç~ii:m~dİ.e~ihifade ediJemiyecek bir 
rahatlık, blr ınlnç •ardı. 

Annem ve ben bir kompartl· 
mandayız. Ali Sami Bey hemen 

u T:;~:~.~8~!..a~r_!~1) ::~~~~:~~':j,:.~ı~'::::ı.~~y;~~ 
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• mediğlmlz ıeyler karıııında ser• 

Göderlmln içine baktı: 
- Benim sevincim aenln saa· 

detıni görmektir GUlseven. Nerede 
•• nasal oluraa olsun hayatımdan 
tlkayet etmem. Yeter ki aen 
lneı'ut ol. 

Biliyorum ki onun bUtlln zevki 
dliıUncesl benim. 

Yola çıkarken arkadaılarma 
"1baplarma hareket günUnll ha· 
~•r vermemesini Ali Sami Beyden 
tlca etmlftlm. 

istemiyordum ki Adanan o 
1hanedlğtm, iğrendiğim çehreleri 
•on defa kartıma çıkıp dizilme• 
•inler. 

AH Sami 8. makaadımı anla• 
dıtı için dediğimi kabul etti. 
Onun için · blzl1 istasyonda 
baba dostu Sadi Ziya Beyle Ali 
Saını Beyin kitlblnden baıka 
ieçiren olmadı. Yabancı birkaç 
Yolcu ile bir akşamüzeri S!rkecl· 
den hareket ettik. 

içimde lstanbuldan, hele Ada• 
dan uzaklıışhğım için kuvvetli bir 
ltvinç var. 

Kim bilir Yat kulUpte neler 
ıayleniyor 1 
f Artık bizim vak'alar tlzerine 
•zla malumat vermek gayreti 

kim bilir ortaya nı balonlar 

doğuruyor. 

Hareketimizden llç glln Hacı 
biz kaıkte hazırlıkla uğratırken 
kulüp ahpaplarından birkaç kadın 
ıelmlılerdi. Evde olmadığımı 
ıöylettim. Bunlar ıuyu kaynağın• 
dan içmek, Adayı dolduran de· 
dikoduları yerinden öğrenmek 
için gelmiılerdi. 

Annem de anlamıthı 
_ Şimdi bUıblltUo alev al· 

mıılardır. DedJ. 
Zaten ondan ıonra da bir sa• 

bala ilk vapurla, kimseye görlln· 
meden lstanbula indik. Bir daha 
dönmedik. 

Ali Sami Bey de blyle yap· 

mııtı. b .1 iki buçuk ay adanın u ı renç 
ve gUIUnç alemlerinde naaıl yııa· 
dıj'ıma timdi timdi hayret edl• 
yorum. 

Oradan, oranın yapmacıklı, 
iğreti, ıonradan görme inaanla· 
rından öyle tikıinmltlm ki lıtan• 
bulda baba dostumuıun evinde 
kaldıiam Uç aün o kadar lıe, 
güce ıöre Adeta batımı dinledim. 

Şimdi tren akıamın alaca ka· 
ranhğına doğru aaplanır ılderkın 

semlememek için göıümil dört 
açıyorum. 

Ali Sami Beye ıordum: 
- Kaçıncı seyahatiniz? 
GUldU: 
- Bilmem kil Avrupa seya• 

hati benim için adeta Istanbuldan 
KadıköyUn• geçmek gibi birı•Y 
oldu. Bazı aylar oldu ki, iki defa 
ııldlp geldim· 

Ve dedij'I doğru.. Hiç yadır-
gamıyor. Vagon memurları tanı• 
dıkları oldutu için adetlerin( de 
öirenmlşler. Biri yemekten önce 
kompartlmaaa buz, meyva ve 
peynir getirdi •e sordu: 

- KUçök valiıde değil mi ? 
- Evet. 
Bakıyordum. Memur alııkın 

ellerilo onun kUçUk vallılnl fileden 
indirdi, sormadan açtı ve içinden 
ortaboy bir tlıe rakı çıkardı. 

O zaman iti anladım. 
- Bunlar ılzln itlyatlaranııı 

aırenmitltr. 
GUldD: 
- Vagon LI memurları çok 

zekidirler. Sık sık yolculuk eden• 
lerin bUtltn Adetlerine dikkat 
ederler. 

Yemek •aıonuna onunla yal• 
nız geçtik. Annem, baba dostu• 
nun ıetlrdljl ıeker ve paata· 

1 

Franaada Gösterl9lerYaplldı 
Paris, 2 ( A.A ) - HGkQmetln 

kararnamelerini protesto etmek Gaere, 
perıembe i'Ünl bDtlia Franaa'da 1enl 
rr8ateriler yapılmııtır. 

Pe,tede Yapı ltçllerl Grevi 
Budapeıte, 2 (A.A) - Tutla ocak. 

larında çalııan 600 ltçl, 7000 kitiyl 
bir araya toplayan yapı ltçllerl iH• 
Yine katılmıılardır. 

)ardan yediği için lıtahı keallmlt··• 
Yemek vagonu oldukça kalabalık. 

Birkaç da kadın var. Ali Sami 
Bey yanındaki kadına kartı çok 
naılk. Eğer hep böyle lae iyi. 

Yemekte bana şarap lçlrdJ. 
Bu alem bUsbütOn baıka Alem. 
herkes kendi kendine meığul. 
YatkulUpteki gibi baıka ma1alar 
dakilerln yemek ylyiılerlne, gUIUt· 
lerlne, giylniılerlne bakmıyorlar. 

Ben de böyle yaıamayı sevi· 
yorum. 

Geç vakit kompartımana gel• 
diğim zaman annem bili beni 
bekliyordu. 

Zavalh kadm .• Benim rahattım 
için nelere katlanmıyor. 

Ali Sami Bey iyi ki ıarap içlr• 
mlı. Yoksa bu uzun tren yolcu· 
luğunun gUrültüıU beni uyutmi· 
yacakh. 

Gözlerimi açhtım zaman Bul• 
gar hududundan çıkıyorduk. 

Annem Ali Sami Beyin bir 
iki kere gelip sorduğunu ıöyledf. 

- Iatene vagon reıtorana 
ıelıln! Demiş. 

Yıkandım, giyindim. Annem 
erken kalkmıı. Hatta ıofadan 
geçerken Ali Sami Bey ona Bul• 
garların kAğıda 1arıh kUçUk 
ekmeklerinden, aandovlçlerlnden 
almıf. 

- Beni bugUn de yemeğe 
beklemeyin! 

Diyor. 
Anlıyorum ki annem Hyahat 

bltlnclye kadar kompartlmandan 
çıkmiyacak. 

Kırçıl dağlar, boı tarlalar, aarp 

Sav'a 5 

. L& llll1 ~11111 

Bir Erkek 
Aradığı Eşini 
Nasıl Bulabilir? 

' 'Evlenmek çağında ohın numtıki 
ve olgun bir kadının umablleoeğl 
maddi ve manni meziyetlerin çoğuna 
malık olduğunu zanneden bir genç, 
a7nı ııırtları taııyan eşini bulmak için 
oe yapmalıdır ? 

"Böyle blriıile tanıomak için kendi 
muhitim! uaelerdenberi genieleterek 
mümkün olduğu kadar çok kadın ve 
kız tanımıya çalıııyorum. Fakst nafile, 
bu iıten yana bahtım iyi açılmamıı 
gibi görünüyor. 

Aradığım kadını, beni tamamlayıp 

kıymellerime biçim vereblleoek "eşimi,, 
bulmak: için, teoriibelerlnize mü tenh 
herhalde iyi bir öğüdilnils olmalıdır • 
Onu naııl bulayım, o beni nuıl bil· 
melidir. 

O kadar kmldım ki, ''hepsinin eanı 
cehenneme,, di) ip aile birliğini kur· 
mak ındaıııodan bile nzgeçec•#im 
rellyor. M.A. 

Bugünlerde buna benzer bir 
kaç mektup aldım. 

Blr tane de Cağaloğlundan 
1. A. rumuzlle bir genç evlenmek 
istediğinden bahsediyor, fakat 
aradığım bulmanın aOçlOğUnden 
tlk6yet ediyor. 

Bir genç eı aradığı zaman ne 
yapmalıdır ? 

Artık bu zamanda bir erkeğin 
bu ıuali ıormaıı biraz ıarlp gö
rünüyor. Kaslarımız arlık kafeı 
arkaıında değlldir. Onları hergUn 
h r yerde ıörUyoruz. GörUp be· 
yendlilmlz bir kız hakkında tah" 
klkat yapmak da herhalde gUç 
olma1a gerek. 

Sonra elbette sizlerin de dost· 
farınız, tan1dıklaranız, hııım akra• 
banız vardır. Bunlar va1ıtaallcıı 
aradığınızı bulamaz mısınız? 

* Ankarada S. G. 
Mademki tekrar raıt ııeldlğinlı 

genel nişanlınızdan daha çok ıe
ylyoraunuz. O halde bu gence 
evlenmek teklifinde bulununuz. 
Ej'er kabul edene nlıamnızı boıup 
onunla Hlenlnlz. Herhalde daha 
doğru bir lı glSrmUı olur.unuz. 

TEYZE 

toprakları. Pembe, aan mintanla 
baı farı bezlerle unla Sırp köylü 
kadınları. 

Koridora çıkıyordum, AH Sami 
Bey bilmem kaçıncı defa beni 
ıormlya geliyordu. 

- Nasllıın? 
YUzUme, gözlerime bakh. 
Uyumuşsun! 
Güldüm: 
- Memleketin ıarabı. Yoksa 

uyuyamayacaktım. 
Göz ucile aeyinltlme baktığını 

hissettim. Onun kadın elbhıeıl , 
ve kadın terbiye1i llltünde bilgisi 
daha doğrusu görgüıli olduğu 
belli. 

Okadar it araıında acele, iki 
kat seyahat koıtümU yaptırmıştım. 
Bunda ne kadar isabet ettiğimi 
anladım. Biraz sonra yemek ıalo· 
nuna geçtiğimiz zaman dlln ak· 
ıamkl kadınların başka elblae ile 
geldiklerini gördüm. 

Seyahat çok iyi. 
Emin Tosun Bey bana bir kıt 

seyahatinden bahseder, dururdu. 
Bana o kanaat geldi ki bizim 
memlekette zengin olanlar kendi 
hal'erinde, tabiatio ıengin güzel
liğin i anlatmak ve tatmak için 
bağ \ e bahçe hayatı yaıasalar, 

ıaadetleri kendi huausl hayatla
rında, evlerinin hanımda arasa· 
lar daha rahat edecekler. ÇUnkU 
btanbulda soıyal hayat diye içi· 
ne girdiğlmlı Alem bulatık karı• 
ıık ve para kuvveti ile fırladığı 
yeri hazmetmlı insanların yarat• 
takları bozuk bir Alem. 

( Ark111 var) 
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(Siyaset Alemi l 
Bizden Dost uk 
lstigen Ve 
Dost Olmayan 
Bir Komşu 

Bulgarlar, bizden, iyi komtuluk 
muamelesi beklediklerini ıöyler du
rurlar. Fakat bu iyi komıuluk müna
sebetlerini bozmak iıin ollerlndeo 
ne gellrae yapmaktan çekinmez1er. 
Amma bunu açılc yapmazlanoıı. 
Fnrkına nrılmayacakmıı gibi ktadl
lerlne maheuı olan o kabaca kurnaz.o 
lıklıırı yaparlarmıı. OJıun. Detilmi ki 
hüsnilnfyetlerl yok. Bu bize klfi. 

Pekala! Bu, böyle olunca, Bulıar
lar neden bl:ıden dostluk beklerler. 
Veya beki r rlSrunlirler. Benim 
kanaat·mce tunun içln: 

Türk eaklıi ıılbi Hl• ıerpo yan 
gelip yat.ın için. Onun, lıu gııfil 
durumu karıısanda da Bulgar doıtu
muz, tıpkı Halkan harbinden nvel 
olduQ'u ğibl, komiteci bıçağını rahat 
rahat biluln için. Bunun böyle oldu· 
tunu, bir gün memleketimiıi ıl1arete 
gelen bir Bulgar diplomatının ajzın
dnn, dolayııtle çıkan bir cDmlo ınD
nnsebetiyle gayet iyi lSjrenmiıtlk. O 
diplomat di7ordu ki: 

- "TOrk daima mert bir inu• 
olaıelmlıtir. Oaun yanında biçare 
bir vaziyette bulunan Bulgarl•taaa 
blr parça merhamet sı<Satermek bu 
mertlltin fanın dan de§'il midir? 

Yani, bu •ÖzDm ona diplomat de
mek iller ki, vaktile olduğu gibi 
timdi de Bulgarlltaaın kundaklar 
hazırlamasına, bombalar yapmuına, 
Jııj'ımlar hazırfamoaınn gaz yumalım. 

O, !>lr taraftan, 11nkl dinine 
tArlz eden varmıı sıibi Ortodoka 
kiliaesinl nyaklandırsın; UbDr taraftan 
kerd sine, nktile Çarlık RuıyaaındaD 
dil< ndlği gibi, efendiler vo himUer 
tedarik etsin ve aonra, birdenbire, 
uz.un mCddet elini nyağanı yaladığı 
ye efendi diye hergOn methDHnAıını 
yaptıtı va bu •Uretle derin bir gaflet 
uyl usuna daldırdığı Türkiln (berine 
sııldıuıo, 

Yok, goapodinler t Artık o devir 
geçmittir. Siz, biz.den iyi komıuluk 
bckley ceğinlz.e, Lehlilerla v ktile 
lılz.imlo yaptıkları mu hare belerin kut .. 
lulama merasimi tahrikAtını yapın. 
Şerefi itime Ye ne ıokllde alt oldu
ğunu bildiğimiz. birtakım muhayyel 
saferleriD anıtlarını dikiniz Y• kana 
auaamıı komitecilerin atızlarına birer 
kani bıçak vererek reamigeçitler 
yaptırınız. 

Size, bu roJ, daha yakıtıyor. Çftnkll 
ıiz, hiç bir zaman lnaan daatu olmak 
hevesine düımedlniz Ye dOtemenialr. 
Onuo için karııhkh uhte do•t tanı 
takınacağımııa, mertçe Ye birbirini 
lt!Temeyen kimnler eduı almamu: 
mDreccahtır. - Süreyya ............................................................. 

Çerez Kablllnden 

Ekmekçinin Resmi 

Reıısam Ç.. lının oturduğu mahal
lede, kapı kapı dola§ıp ekmek bı
rakan bir tablakilr vardı. Bu adam 
günün birinde Ç .. lıya balta oldu: 
- Kuzum, Bay! benim bir renkli 
ııfatımı oızıktır .• diye. 
Ç.. Jı derhal kabul etti: 
- Peki! dedi. Yaparım amma bir 
ıartla: Ben ııenhı reııminl yaptığım 
müddetçe sen de baııa her gün be .. 
dava bir çift ekmek vereceksin. 
TııblaUr razı oldu, Q .. h da iıe 
başladı. 
Dlr gUn.. Bir hafta.. Bir ay.. Re
ıimden haber yok. 
Derken, bir eabah, tablakar ıordu: 
- Bayi ne oldu, bizim reslm1 
- Yapıyorum.. Daha bitmedi! 
Tekrar aradan günler geçti. Yine 
ay:nı ıorgu; aynı karıılık. 
Nihayet bir ııüo, Qa.. lıyı ziyarete 
giden bir arkadaşı, onu, tablak4rın 
reamini karıııııoa almıı, hüngür 
hünglr ağlı7or buldu 
-· Yahu 1 Ne aflıyorıun? diye 
ıordu. 
ç.. lı, oeketlolo JtDUe gös yaılan
nı ıilerek: 
- Bitti !. Dedi: bitti 1 artık Telini .. 
metim elden gidiyor ! .. 

TıJlı ............................................................ 
Trakya Genel 
Espektörlüğü 

Dnnkn ıayımızda Trakya 
genel eapektörll lbrablm Taliin 
latifa ettiğini haber vermittlk. 
Yakında Tfakya aenıl upektar· 
IUğOnde bazı değfıikllkler olacağı 
ıöylenmektedlr. Gtnel Hpektör· 
lllğe kldemli valilerden birisinin 
atanacağı unılmaktadır. 

Boyaciyef Öldü 
Sof ya, 3 (A.A) Son Muıanof 

kab"noainio KUltUr Bakanı Boya• 
ciyef olmUştür. 
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o Post 
Italyada IkiFırkaAsker Daha 

Silih Altına Çağırıldı 
Uluslar Sosyetesi Konseyi 

~ir Yllan Bir Beygirf 
Oldürdü Bir Yolcuya 

Saldırdı 
Armutlu 2 (Özel) - Bozburuf 

cıvarmda, Handere denilen meft 
kide lsmail adlı bir yolcu hayT&* 
nından inerek biraz dJnlenmJfr 
Hayvanının yanana geldiği zamai 
bacaklarına kocaman bir yılanı• 
sarddığıoı görmUıtOr. Yolcu, deJf 
hal tüfeğine &arılmıısa da yıl8' 
beygiri ıokup öldUrdUkten ıonra 
lsmallin peıine takılmıı ve kova• 
Jamıya ba9lamııtır. Ismall hayM 
tını gUç kurtarmıwtır. 

Dün AkşamDa Toplanamadı 
Ceneyre 2 (A.A.) - Ulus!ar Sosyetesi konse· 

)'inin bu akıamkl toplanbıı geriye bırakılmıştır. 
verilecek karar projesi hakkında tam bir anlatma 
elde edilmiıUr. Italya proje metnini en ıon biçimde 
kabul etmiıtir. Tem 4 Sınıf &lllh Altında 

Roma, 2 (A. A.) - Reuter bildiriyor: Yarın 
çıkacak bir bildirlit• 7eni iki fırka aıkerin ve 1912 
ıınıfı beka yasının aUlh altını çağınldığı 
bildirilecektir. 

Parlste Konufmaler Bafllyor 
Cenevre, 2 (A.A) - ltalya Ue lngiltere ırörtıı .. 

lerl ara•ında ikinci derecede bir ayrıLk nokt811 

Bu ıuretle tam dlSrt S1nıf yani 
aıker ılllh altanda bulunacaktır. 

kalmııtır. Fakat meıelenln kııa bir zamanda kota• 
900.000 kadar nlması bekleniyor. 

Kar•r Projeel H•kkında Anl•tm• 
Cenevre, 2 (A.A) - Uluılar sosyetesi konseyine 

Habeş meseleai ve 1906 antlaımuı hakkında 
ltalya, Fransa ve lngiltere araııoda hemen Pariate 
konuşmalar baılıyacaktar. 

Belediyeler imar 
Komisyonu 

Ankara 2 - iç Bakanı ŞUkrn 
Kayanıa baıkanlığmda bir bel~ 
diyeler imar heyeti kurulmuıtur. 
NUfOsu on binden yukarı olan 
yerlerde ilk olarak ıu lıi elo 
alınacak, bir au projesi hazırlana· 
caktır. Bunun için belediyelerden 
ıu vaziyetleri hakkında etraflı 
malumat iatenilmiştir. Su iti 
bitirildikten sonra imar plinlan, 
kannlizuyon, spor alanlara ile 
meşgul olunacakbr. Tali bir 
komiıyon ılmdiden program ve 
projelerin temellerini hazırlamaya 
baelamııtır. 

Hava Nakliyatı 

Ayan Meclisi 
Değil, 
Atış Poligonu 

Boenoı Alres, 2 ( A.A.) 
Arjantin !yanında ıradre uğra· 
dığını iddia eden polis memuru 
finans bakanının üzerine silAhla 
ateı •tmiı ve yaralamıfb. Bu me
yanda Tarım (ziraat) bakanı da 
yaralanmııtı. Tarım bakanının 
muayenesinden kendi yanında bu· 
lonan birinin kurıunlle yaralandı· 
tı anlaıılmıt olduğundan Ud kiti· 
nin silah atmıt olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu hAdlaeler üzerine 
bakanlardan Pinedt ve Dukan 

Göçmenlere Yardım 
Ankara, 2 - Romanyadan 

gelen mubadrlerlmlıin k14tan 
ev~e~ mUıtahıil vaziyete geçme· 
lcrı ıçln icap eden tedbirler alın· 
mıtbr. Göçmenlerden fakir olan
lara hay•an, ziraat aletleri ve 

tohumluk verllmeai fçin vilayetlere 
icap eden tahsiaat gönderilmiştir. 

An karada Bir Yaralama 
Ankara 2 - Hacıbayramda 

kolacıbk eden Bekir Sıtkı aile 
geçimılzliii yüzünden karısına 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. 

Ebediyen Çirkinleıen 
Güzeller 

Kahlrcde gtlzellik müsabaka11 
yapılırken müsabakaya giren iki 
güzel kur: dövllfmUılerdir. Bunlar .. 
dan birinin gözli patlamıı, diğo
rinln yllzUnde de 6l0nceye kadar 
kaybolmıyacak bir tırnak yara11 
kalDUfbr. 

DoktorlarJn Kazanç 
Vergiıi 

Ankara, 3 (Öıel) - Doktoft 
Jaran kazanç vergisi hakkındaW 
iddiaları Finanı Bakanlıtınca tee 
kik edildikten sonra Yergidel 
tlkAyetl mucip olan hOkftmlerdefJ 
bazılarının ıılahı dtııUnUlmektedJ • 

Ahvali Şahsiye 
Nizamnameıi 

Ankara, 3 ( Öcel ) - Devltl 
Şnrasındıı tetkik edilen ahv411' 
ıahslye oizamnameıi Kamutayıq 
ilk devresinde çıkacak olan Nüfu; 
Kanunundan sonra tekrar görUıiıJ 
lecektlr. 

Gümrükler Bakanı Geldi 
Ankara, 3 {Özel) - Güm• 

rUkler Bakanı RAnft bugün Istapl 
bula gltmiıtlr. Bakanın Paşaba!J, 
çeılndeki ispirto fabriknıı yang nını 
tahkik edeceği söyl nmektedir. 

Yumurta ihracı işi 
Ankara, 3 (Özel) - Yumurtat 

larımızın mUmkUn olduğu kadaJ 
fazla ihraç edilmesi için bUtüJI 
kırtaıi muameleleri ortadan kaJ. 
dıran bir talimatname hazırlan• 
mııhr. Tiirkofia ilgililere verdlgl 
bir emirle çok çabuk bozul81' 
yumurtaların ihraç muameleleriniq 
hep bir arada görUlmealni bildlr
mlıtir. 

Ankara, 2 (Özel) - Kurula .. 
cak olan hava nakliyatı mUease
seıi hakkında Bayındırlık Bakan .. 
lığı araıtırmalarına önemle devam 
etmektedir, Bu busuıta Ekonomt 
Bakanlığl haYa 1ube1I direktörDn 
A•nl Avrupadakl tetkik seyaha· 
tine alt hazırladığı raporda 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
incelenmektedir. 

Haurlakların 6nUmftzdeld flk .. 
bahara kadar biteceği aa• 

tııt fisto dört kerre istif alarmı 
Yermlıler fakat bir hUkômet buh· 
ranının 6nUne geçmek iıtlyen 
Cuıiıur baıkam bu iıtifaları kabul 
elmemlştir. Hllkümetin bugtın bir 
beyanname neşretmeal beklen· 
mektedlr. 

Ali Çetinkaya iz
mirden Ayrıldı 
bmir, 2 (A.A) - Bayındırhk 

bakanı 8. Aliçetlnkaya bugtın 
ıehrimizden hareket etmiıtir. 

Bir Erkek Karısını bıçak
la Vurup Öldürdü 

nılmaktadır. 

Hava Kurumuna Köylüle
rin Yardımı 

Balıkeair, 2 (A.A)- HaYa ku· 
romuna Balıkealr ili k6ylUlerlnin 
yardımları 1evinç verecek dere
cededir. KölUyler, mahsullerinin 
yllzde betini tutan ytlkenlere yar· 
dıma glrmftlerdir. 

Moakova Elçimizin Taziyeti 
Moskova, 2 (A.A.) - Türkiye 

bUylk elçlıi Zekll Apaydın deniz 
altı gemiıl kuaandao dolayı 
SU Komiseri Vorotllofa baısağı-
11nda (taziyette) bulunmuıtur. 

Ankara Nümune Hasta-
nesi içi 1 Mütehasa!a 
Ankara, 2 (Özel) - Ankara 

nümune hastanesi için Avrupadan 
çatınlan bet mtitabau.ıtan M. 
Likör buglln tehrimize gelmiı, 
işine baılamııhr. Mlitahauıı Plıy· 
ılotberpie ıubesinde çal19acakhr. 
Uıak Şeker Fabrikası 

Ankara, 3 (Özel) - Tasfiye 
edilmekte olan Uşak Şeker fab
rika11 akılyonlannın 'o 90 ıum 
Sümer Bank almııbr. 
Elçiliklerde Daimi Sergi 

Ankara, 2 - Ökonoml Bakan
lığa elçiliklerimizde birer milli 
mahsul meıherl Yllcuda getirmeği 
kararlaştırm19, Tnrkofiı tarafın .. 
dan millt malıaulleri mwa birer 
kollelcıiyonu haurlanmıtbr. Bu 
kollekıiyonlar elçilikler:n bölrele
rinde açılacak Araıuluaal 9el'gf. 
lerdo de teıhir edilecektir. 

1936 Olimpiyat Son uçları 
Çabuk Bildirilecek 

Berlln, 2 (A.A.) - 1936 olim
piyatları ıonuçlarını blltUn dDn· 
yaya çabucak yapabilmek üzere 
Almanya posta yönetaesi Koenigı· 
vvrıter havsen yakınında bir çok 
kıaa dalgalı verici Jıta&yonlar 
kurmuştur. 

r-
Nö betçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ıun

lardır: 
İ•tanbul tarafı; Şeluadebaşında 

(Üainrsite), Cerrabpa9ada (Şeref 
Celal), Fatihte (A. KemRl), TopJca .. 
kopudn (Nazım), Samatyada {Ero
filoıı), .KOçükpazarda (Kiiçükpazar), 
Eyüpte (Hikmet), Ocdikpaşado. 
(Aeadoryan}, Deftcrdarda (Arif), 
Yem işte (Y enaaan), Dakırköyilnde 

(f ıtefan Terziyan). 
Beyoğln tarafa: Tnkıim Boetan 

başında (İtimat), Tepebaşında (Ken· 
yoli, '.I'ulahnşmdu (TıulabRşı}, Gala .. 
tada ( Kapıiçi), ~itlirl,. ( Şark Mer
kez). Ka11mpqada ()ıı( ·rkez ), Haa
köyde (Hallı:}. 

Kadıköy tarafı: Mumhane cad
de.iade (Leoo Çubuklıyan), Kut
dUiade ( Hulüıi Oımao), Bilyüka .. 
dada (laalk). 

Adapazan, (Özel) - Burada 
ak yazanın Beyneviti Şarkiye kö-
yllnde bundan bir kaç gUn enrel 
anlaıılmıyan bir sebepten dolayı 
bir adam kaırsım lUdOrdii. Y 8}>'" 

tığım tahkikata göre Takanın ce
reyan ıekli ıudur: 

Köyden Haaan Ye karıaı Eml· 
ne, Bahaeddin, karısı Fatma, Ali 
oğlu Mehmet ile Bayraktar oğlu 

Halil ve kansı Ommfthan bir 
sabah dağa kereste kesmeğe 
gitmitler, akıama dojru da dönllı 
için yola çıkmışlardır. Bu ı:rada 
ayakkabısını giymek için ÜmmU· 
ban muhtar dereai mevkiinde 
durmuş, kocası Halil de karıııoın 
ydnına otlirarak: 

- Siz yUrüyUn, biz arkada11 
yetişiriz!. diye arkadaılarını sav' 
mıştır. 

Koca ile karı arasında bun• 
dan sonra anlaşılmıyan sebepten 
bir kavga çıkmış, Halli bıçağını 
çekerek zavallı kadının aol me• 
mealne iki defa 1aplamıf vo öl• 
dOrüp bırakmışbr. 

Katil köye döndnkten sonra 
karısının kaybolduğunu s6ylemiı, 
jandarmaya müracaat etmiştir. 
Fakat yapılan sıkı bir araştırma 

netlccıinde ÜmmUban'ın ce1edl 
muhtar dereainde bulunmuıtur. 
Katil va:dyetten 1Uphelendiği için 
daha evvel kaçmııtar. Şiddetle 
takip olunmaktadır. 

Abdülhamid'in Torunu 
Abdülkerim Nevyorkta 

Nevyorkta çıkan Arapça (El
beyan) gazetui yazıyor: Osmanlı 
hanedanının ubık ,ehzadelerin· 
den Selimin oğlu Te Abdo:haml· 
din torunu Abdülkerim yananda 
Osmanlı hllkf.ımetinin eıkl NeY· 
york konsoloıu Şah Mir Te Emin 
Huma da olduğu halde Çin'den 
Nevyorka ifelmiıJerdlr. Abdnlke
rim burada iki ay kaldıktan aon• 
ra tekrar Çin'e dönecek ve timall 
Çtnde kurulacak MüılOmaa bl· 
k'1metio• reu olmaya çalıpcak· 
mıı. Zaten iki aono evvel onu 

Japon bllkümeti Çindokl maksat
larına Alet yapmak Uzer• çağır~ 

mıftL 

Köylerde Radyo 
Ankara, 2 - Radyonun brtUn 

köylermiıe ıokulması !çin hazı,. 
lanan liyibaya göre radyolar 
mOmkUn olduğu kadar belediy~ 
lerce tedarik edilecek, gUmrUk 
reıminden muaf tutulacak, hll
k6met bunuD için bntçelerl zayıf 

olan belediyelere yardım edecektiı. 
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. Bisküvili ı Kıga/etı Ve Kadını 
Bodrumu Plrel•r 

surumu, ..... 
Bnzan bodrum katında dehıetll 

pire olur. ve bu bir afet halinde 
•vl de 1arabllir. Eğer yer çimento 
laı mesele yok. Geçın hafta ta• 
rlf ettiğimiz iliçla tahta kurula· 
rının o!duj'u ılbl pirelerin de 
ÖoUne geçebfUrsiniz. Fakat toprak 
lıı o zaman bu illçla temizlemek 
baıa çıkmaz, çok pahabya mal 
olur. O zaman naftalin dökıral· 
alz. Fakat bu da biraz pahalı ge
lfrae o Yaklt ceviz yaprağı top· 
lıyıp bodruma atın vı bir müddet 

-~~:~:, 
~~.:.. 

knpa.ı bırakın. Ceviz yaprağının 
kokt.,su pireleri derhal 6JdUrUr. 

* 
Beyaz lpekll!erln Sararmaması 

için 

Yaıı ı çok sevilen beyaz ipekli 
elbiseler b ir k aç yı kanmadan son· 
ra aa ~arı olur:ar. Buna mani ol• 
nıak için bir defa su gayet ılık 
olmalı ve sabunu elbiıeye ıUrm•· 
nıeli, sabunlu su )apıp içinde yı• 
kama ı ve ıuya bir mikdar da 
amonyak damlatmalı dır. 

................... ·-----····-··········-·-----... 
El 

işleri 

Ve Dikiş 
Kıı;11 günler k111a olduğu için 

el işl erine pek sıra dUımez. 
Filvaki i•celer uzun amma ıııtan 

Muhallebi Mayolar 
lıtıdlj'inlz cinı bisklYl alınu. 

Ara!arına marmelat filrerek biı· 
kllvilerdın HndoYlç yapınız. Mu· 
haUıhlyi boıaltacağmız tabağın 
dibiae bunları sıralayınız. Muhal· 
Jeblyl bildlfiniı albi pitirlp bu 
biıkUvilerm Ozerlne boıaltmız. 
En OıtUn• de biraz tuzsuz ıamfıs· 
tıj'ı 1trpiaiz. Misafire çıkabilecek 
güzel bir t•Y olur. 

* Fırında Patateı Püresi 
Patatiılerl ıoyarak iyice yıka• 

yın. Soara kabuklarlle lylct 
yumuıayıncaya kadar suda kay
natın. Pfılnce kabuklarını soyup 
ezin veyahut et maklnealnden 
geçirlo. içle• lstedlğlnlı: kadar 
yumurta ve hamur halinı gella
ceyo kadar ılit koyun. Bir parça 
da tuz llAvı edin .. iyice karııtmn. 
Sonra bir tepıiyl 1ağlayın. Bu 
hamuru lıter1ealı uzun galeta 
gibi, fıtersenlı: yuvarlak yuvarlak 
kurabiye gibi veyahut lıtediğiniı 

herhangi bir biçim yapıp tepsiye 
ııııralayınız. Üzerlerine temiz bir 
tüy ile yinı yumurta ıUrerek 

fırına gönderin veyahut •Yde 
fırınımı vana pltlrin. Esasen bir 
defa pfşmiı olduğu lçln hattı 
havagazı ııgarasının altında bile 
Uıtl kııarhlabllfr. Ve ıonra içinde 
yağ olmadıjı için lıteraeaiz ıojuk 
olarak ta yjyeblllralalı. 

.. 

Bu1eoı mayolarda bnynk bir 
değiıikllk Yar. Eıkiden yalnız dllz 
kumaıtan yapıldığı halde bu 1ene 
benekli, çizsıUI Yeyahut kendinden 
çiçekli kumaılardan yapılmakta• 
dır. Ve her günkll kıyafeti kadar 
deniz kıyafetine de ehemmiyet 
nren bayanlar mayolarını Hçer· 

.. 
"" ... _-ı~ • ~ıc: ... ... 

• ..... ,_ _,.. ......, ....... ,.. 
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... 

ken bu noktaya çok dik· 
kat etm ılldirler. 

Kumaılarda olduiu 
gibi biçimlerde dı değl· 
tiklik vardır. Arka yino 
açıkhğı muhafaza etmekle 
beraber yanları açık ma• 
yolar hemen hemen yok 
g lbldir. Ön ve yanlar ta· 
mamlle kapaladır. Sonra 
bu Hne mayolara! dUğme 
kemer gibi ıeyler takarak 
onlara biraz da ıpor el· 
blH ıllstı nrllmektıdlr. RHmlml· 
ıdekl açık renk mayo ıpor bir 
elbl1eye nı kadar çoJc benziyor. 

GUzel bir plAj kıyafeti olan 
rtamlmlıdekl pijamanın bluzu el 
itidir. Pamuktan örlllmUıtDr v~ 
ISrtllaü vllcudu serin tutma•ı için 
ajurludur. 

Diğer realmde bir plAj çantaaı 

görüyorsunuz. Bu çanta tamamen 
el fıldlr. Baliima çantaların çok· 
luğundan bıkan bazı Bayanlar 
değlılklik olmak üzere renkli 

ketenlere bir deri işleyerek böyle 
çantalar yapmaktadırlar. Eğer 
herkeaten baıka giyinmeği ıeYi
yorsanız aiz de böylı bir çanta 
yapınız. _,_ 

"'- ~r 
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~ .. Ayaklarınızı Güzelleş
tirmek için ... 

altmela ince iı'.erle göı.U yormak 

doğru değil. yazın uzun günle· 

rinde evin serin bir köıeainde el 

İfİ en gUıel eğlencedir. 

Resmim:zde iki tanı mal& 

örtlisO örne ği vardı!". [ u:ı lardan 
biri brodedir, etrafı da fisto ile 
Hrılmııtır. Serpme brode örtt.yD 

Plij menlml, çıplak ayakkabı 
modaıı, sandal ayakkapları eller 
kadar ayaklara da bakılmasına 

le---·-·----· -----·--- lüzum gösterir. Gtbelliğine dDı· 
Cevaplarımız ) kUn bir kadın manikllr yaparken 

----------- hele yazın pedikUrllnQ de ihmal 

1 
Bayan Erıineı 

etmemelidir. Eier tam manasile 
Cildin kuru Yeyabut yağla ol· ıık olmak istiyorsa, Ayaklarıo 

maaı guddelerin itidir. Bazılannda tırnaklarile ellerin tırnaklarının 
guddeler fazla ifrazat yapar, cilt· clllsı ayni renkte olmak ıarltır. 
lerl yai'h olur. Bazılannda az ya· Fakat ayağın gUzel görUnmc ıi 
par Ye elitleri kuru olur. Ku· için yalnız pedikür de kifi de· 
ru elitleri korumak biraz gUçtlir. ğildir. N&11l ki el için yalnız ma· 
Kullandığınız kremlerden istifade nikllrüo bUyUk bir rolü yoktur. 
etmediğinizi ıGylUyoraunuz. Bir de Ayaklar,nızı 1abunlu suda güzel· 
bademyağını deneyiniz, Her gece cı yumuşattıktan, fırçaladıktan 
yatmadan evYel yllzUnüu bu yağ· Ti tırnaklarımıı ci Alad\ktan son• 
dan ıürilp yatınız. ra aaıl ayaiııı güze:leşmetin• yar

...,__....... . .. ..........-........ --............. ..... _ ·-
~.ıem zengin gösterir, hem de i ti 
hafif olur YI çabuk firer. 

Modası hiç geçmi} en itlerden 
biri de kanneçadır. - eyaz ye> a 

renkli hor çeşit kamaı llzerine ve 
her renkte yapıl abild :ği için zevki 

sade olanları da, k~!laba:ık gös· 
ter:ı'i şeylerden hoşlananları tal· 
min ıder. 

dım eden kısım gelir: Masaj. 
Evnli biltün ı.yağınıza ta hl· 

leğlne kadar bolca krem ıürünllz 
sonra parmak:ardan baılaynrak 
bilei•, dizi ve ti yukarı bacağa 
doğru ıidorek mauj yapınız. 
Bileklerin etrafı Ye diz kapakla· 
rmın altına da B}'rıca m aE"aj 
yapınız. Bu marj sert değil b:I&
kia gaJ et hafif ve adet .1 uyku 

, ıetirici olmahciar. Bu maaajdan 

ıonra öyle h•flflik duyar, öyle 
dinçlik hi1Sedersiniz ki saatlerce 
yOrüseniz yorulmıyacal<mıwsınız 
ı!bi gelir. M&1ajdan maada 
ayaklar için ayrıca birtakım 
jimnastik hareketleri dı vardır, 
onlar da tonlardır : 

1 - Eliniz.in baı parmağını 
ayak parmaklarınızın tiden• diğer 
parmakları da altına koyunnz ve 
ayak parmaklarına maf11I yerle
rine manj yaparak de•rant bir 
hareket yaptırınız. 

2 - EIJer aynı vaziyette. A yak 
parmaklarını mümkün olduğu ka· 
dar önı doğru çıklnfl, bırakmır. 
ve yine çekiniL Aynı hareketJ 
on iki defa tekrar eeinlz. 

3 - Eller ayni vaziyette. 
A yak parmaklarım yukarıya 
doiru değil, aşağı, tabanlara 
doğru bnknp çekiniz, bırakınız 
ve yine çekiniz. 

4 - Her pjlrmağı ayrı ayrı 

a9ağı bükUnUz, yukarı bllkOnOz 
ve öne doğru uzatarak çekin"z. 

5 - Ayağımıa ;ki e.inizin ara· 
11ına eneli aağa. ao11ra aola 
doğru devranı hareket yaptmruz. 
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ao, Sizler 

Müdafaal Nefi• 
Baba, babaya söyledi : 

ı 1 1 

1 

- Çocuk döYmek çok fenadır. 
Ben altı çocuk bUyüttUm, hlçbi· 
rlni dövmedim. 

- Hiç mi dövmedin? 
- Yalnız mUdafaainefı nzf· 

yetinde kaldığım zamanlarda 
mUatu ı a ! 

Numara Mı? 
Dostumun eski püskü otomo· 

bilinin üzerindeki tabelAda ıu 

rakam vardı : 
.. 1750" 
Sordum: 
- Bu otomoblllnln numar11i 

mı yokaa ? ... 
- Yoksa? ... 
- Y apddığı tarih mı? 

Fakat 
Otel ganonu, patrona ko,tu: 
- Yirmi numaralı odadakiler 

kaçmıılar. 
- Eşyalarını da almışlar mı? 

- Hayır, eualarmı bırak· 
mışlar, f aknt .. 

- Fakat??? 
- Fakat otelin kasasında ne 

varsa alıp gitmiıler! 

Sebep 
Her akşam balet ıeyrıtmlye 

~!diyordu. 
- Balete niye bu kadar me

;ak sardı l? Diyenlere cevap 
lerdi : 

- Bu r ene işlerim çok plaj· 
lara g' demi} crum d<:J ••• 

- içki di:tmam olduğumu 
fıpat etmek için bir kilo rakıyı 
içerek imha ettim ! 

Vecizeler 
Şebi yeldAyı 

muvakkitle mU· 
necclm ve müp

telayı ııamdan 

baıka mahaHe 

bekçileri de bi· 
lirler. 

* 
Üz6mia çöp01 

armudun aapı 

var diyenler ki
razın çeldrtletine 
ne buyurlMft? 

* 
Keyunun hu· 

lunmadığı yerde 

keçiye Abdur• 

rahman çelebi 
diyorlar amma, 

so~ POSTA 

- ~ .. ... 
Bu f&pka beni on } aş daha ge.ıçleştirdi. 

- Kaç yaşındasın ? 
YirmJ yedi. 
Şapkalı mı, ıapkasız mı? 

- Borç para iati) oreun, rehin 
verecek misin? 

- Saatimin ikinci ipoteğini 
kabul eder misin? 

Çekinmiyen 
Hikim maznuna döndll : 
- Haplaaneye girmekten çe· 

ldnmlyoraun öyle mi ? 
- E\·et 1 
- Senin meıleğin aadlr ? 
- Evliyim 1 

Olamaz 
Bakkala sordum : 
- ) umurtalarm taze mi? 

- Taze bayım, dedi, tarihleri 
üzerinde yazılır. 

- Bu tarih yanhş olamaz mı? 
- Olamaz bayım! 

- Nuıl olamaz, tarihi yu· 
murtlar yumurtlamaz tavuk yaz· 
mı } or yal 

Maniler 
Ata binaem at yürOr 

Yata binsem yat yürOr; 

Talihim amma neden; 

Daim iki kıt yürür. 

Gürı olur güneı açar 

Geceler yıldız saçar, 

Herkese ıokulnnlar 

Nedense benden kaçar 

Her zaman taşar gön&I, 

Hududu aıar glSnO'; 

Eşini bulmaz fakat 

Hep yalnız fllfar gönQL 

Arıyo rum her yaoto, 
Saldı değil meydanda; 

Bana et Lulunmaı. mı 

Böyle l:ol.uk umanda! 

Mizahçı 

----------~..J 

- Aşk }alıuz geç.ci bir he· 
vea midir? 

- Haytr, gelip geçici bir 
hevea 1 

Esperanto 
Kilin esperantoyu öğren· 

dl mi?. 
Öğrendi! 

- iyi llirendi mi? 
- Çok iyi öğrendi, aankl o 

memlekttte doğmuş o memlekette 
büyümüı g;bi konuıuyor. 

Ferahlayahm 
- Nen var doatum? 
- Kalbim kupkuru; ya senin 

nen Yar. 
Boğazım kupkuru. 
Ne yapalım! 
Birer tek atıp ferahlıyalaml 

Hayır 
Tembel memur itine geç gel• 

mitti, Amiri çıkııtı: 

keçi bu il ifatm 

farkına V&rj)'Or 
Yaramazlık yapanlar. hizmetçinin odaaında 

yatırırım. 

- 'Babam d•ymaa:n. hem111 yaramazlık yapar. 

- Arkadaşlarının lıe kaçta 
geldikleri11i bilmiyor musunuz ? 

- Hayır, ben her aabah ıell· 
ıimde onlarin hıpılnl burada 
buluyc;rum. mu? 

Vecizeler f Jt 
---- Olzel Fıkralar 

iki gönül bir -----------&~ 
olunca samanlık 
seyran olur amma 
gönU:ler insan 
gönlümü olmalı, 

yoksa? ..• 

* 
itten artar, 

dişten artar, dl· 
şiden artmu. 

* 
Kaf dağının 

yerini bilen var~a 
söylesin, burnu• 
mu oraya eri'• 
tireceğim 1 

!... cvg •• m : ~-na bu n.e ı<.ubumu 
yazarken odamda hayalinle yap· 
yalnızım. Senin hayalin ve ben 
başka hiçUr ıey yok 1 

Kimyadan istifade 
Bayan muallim, klZ tale· 

beye sordu: 
- Kimya bilgiainin buglinkll 

terakkisinden birçok yerlerde 
istifade ediliyor değil mi? 

Evet; bayan muallim 1 
- Bir misal sHylel 

Siy ah ıaçlılar, saçlarım 
ıarıya boynyabil;yorlar. 

Dedikodu 
Dedikoducu, dedikoducu ile 

karşılaştı: 

- Haberin var mı, dedi, 
Sahire kocasından ayrılmıı. 

- Acaba neden? 
- Sebebini kimse bilmiyor. 
- Ne felaketi 

Tanıyamadım 
- Sen niıanlı dej'U misin? 
- Eıkiden nişanlı idim, timdi 

değili 

- Niıanhn ne oldu? 
- En iyi dostumla evlendi? 
- En iyi doıtun kimi 
- Kendldni henUz tamya• 

madım. 

Açıkgöz 
Avanak trendeki imdat lıare• 

tini çekmiıtl. Açıkgöz gördU: 
- Şimdi tren duracak ecza 

verecekılnl 

- Eyvah ne yapmalı? 
- Kolayı var, cezanm ysrı· 

ıını bana nrir1en deJJ taklidi 
yaparım, memurlara komparll• 
mandaki deliden korktum, imdat 
lıaretini onun için çektim denini 

Korkmayınız 
Çirkin kadın bir gece otelde 

yatacaktı, otelciye sordu: 
- Tahtakurusu, pire Yar mıdır? 
- Vardır amma ıhı: korkma• 

yınız. 

- Neden? 
- Bizdeki pirelerle, tehtaku• 

ruları biraz mUrkUlpesenttlrler. 

Neye Yarayacak 
Aşıkla maıuka kıra gidiyor• 

lardı, aşık koltuğunun altına bir 
yastık sıkıştırmııtı. Matulrn sordur 

- Bu yastık De olacak? 
- Dizlerin'ze kapanıp ağlaya• 

cağım zaman yere koyup dizleri• 
mi dnyayacağımf 

Kıymetli bir kadmdır. 
~ Evet tarihi bir kıymeti 

olduğu yUzt\nden anlatılıyor. 

1 Vecizeler 

lnıanların he~ 
ıl maymundan 
ıılme dtsiiller 
ya, bazıla11 d• 
papağandan gıJ. 

mlf ola biUrler. 

* Anaaına bak 
kııını al, diye• 
ceklerlne, baba• 
ıının ıenetiae 

bak kızını al, 
dHelerdi olmaz 
mıydı 1 

* 
Salık baıtan 

kokar, insan a
yaktan 1 

* 

1 

- EYinlo rehinde olduğunu niye evvelden ıöy• 
leme din. 

Korku datları 
9bekl•r, deaiderl 

- SlSyledlm. evim blltün aart ıartlara 1talıcllr 
demiıtlm. 

d•til. plljlara 
alia I 



F ranıız 2azetedlerl nakil 
•aıılalarının ıettlkço çoialmaıın• 

dan tikAyetçl: 
- Eski zamanlar ne lyldf, 

diye yamyorl Gezmeye çıkmak 
Uzere olc!ufunu bildiğiniz biri• 
~ini arıyorıunuı, timendlfer 
ı~taayonuna iİdip beklemeniz ye• 
tışirdi. Halbuki filaıendlferi oto
hıobll, otomobili tayyare takip 
etti. Kalkıp indikleri lıtaayonlar 
da çoğaldıkça çoj'aldı. Şimdi 
hangi&ino gidip bekliyocekılniı? 

Bununla beraber demiryolu 
istasyoolarıaı yine bet bırakma· 
nıak lbıml 

Ve mesl~ktaıımız ili•• ediyorı 
- Nitekim geniı holttn ıı~ın· 

da Jaklln Dalkı ile karıılaıtım. 
Biri Romaya, öteki kuzey vlll• 
Y•tlere gidecek iki katarın ara• 
•ındaydı. 

- Yeni bir filim için Romaya 
llıı? diye sordum. GUldll: 

- Yanlıı bildiniz, aadece 
dinlenmek için bir köye gldiyo
tuın, fakat neden aklınıza Roma 
geldi? 

- Romada Mario Bonnar ile 
b"rlikte çevirdiğiniz 11DU1on maa· 

Bk~,, filmini hntuladım da ondan! 
ununla beraber ıonraları "Te• 

lt~Ut edilen adam " (Aşk taciri) 
gıbi fılimlerl hep Pariıte çevirdi• 
hfz, bana bakarak Fransadan 
~ek ayrılnmıyacağmızı dDıünme• 
lıydim amma nedense hatırlıya· 
llladım.,, 

~ 

]aklin Dafks sinema hayatma 
•tıldığı zamr n ilk önce biraz içli 
biraz yeisli kız rollerini oynamayı 
dllşünmliıtü, fakat ona verilen 
ilk roJ, erkeği uçuruma ıilrllkliyen 
llleş'um kadın rolil oldu. ikinci 

k
tolU ise, bUshLtiln aksi, ıen bir 
adın rolü idi.,, .. 

Jaklln Oaiks'ln içinde rol 
•ldığı filimlerin en ıonuncusu 
olan "Aşk Şarkııı,. doğru&unu 
söylemek lôzımgelir10 alelade bir ........................................ : •.................... 

Dık Povel· 

SON 

Jaklln Daıks Atk Şark111 filminde 
melodramdır. Bununla beraber film, bUtUn melodıramlar ıribl 
geniı ve basit halk tabakalarının herkesi memnun ederek bitecek· 
hissini ol<şayabillr, BUynll bir ev tir. Zira verem kız bir muılkiıi· 
vardır ki içinde dört aile oturur, nas ile evlendiğini tahayyül ede-
bunlardan birlnciıi kirayı verı• rek ölecek, ihtiyar felsefe hocası 
b:Jmek için bulursa çamawırcılık, çamatırcı kadmı alacaktır. 
bulmazsa, hususi ev müdavimliği filim basittir, demlttik. Hak 
yapan bir kadındır, ikincisi, ıörUr olmak için iyi yapılmış 
iki kUçUk kızı fahişeliğe mahkum olduğunu da ıöylemellylı. Oyna-
bir mUze bekçisi, UçllncüsU atka yanlar arasındtt Jaklin Dalkı'ten 
ıusamış ihtiyar bir kız, dördün· baıkaları ıunlardır : 
clisU de Yerem luzımn öll\· Frana Dheliı, Liaelt Lanvln, 
me mahkum olduğunu gören bir Odette Joyeu, Larkey, Kriıtiyan 
felsefe hocasıdır. Bereket nrsin Dor. 

Sahibine Avuçla Altın 
Getiren Bir Ses 

............. t ı.lt .. ı •• • ... ...... • ,,.. ......... · ··- .. 

Amerika gazeteleri son yıllar 
içinde Amerikada ıealnln gUzelliğl 
ile iyice Un almıı olan Dik Povel 
in tercUmeihalinl neırettiler. Bu 

genç aan'atkir hayata t•Iefon 
kumpa11ya1ınıa baait bir memuru 

olarak atılmııtır, fakat ona bugün 
avuç avuç para kazandıran mealek 
bu telefonculuk değildir. 

Dik Povel musikiye çok me• 
rakh idi, ttsteUk gay•t gUıel 11eal 

vardı, kendi zevkini tatmin için 
ker akıam tören yapılan 
bir mabede giderdi, ilAhi 
okurdu. Gittiği mabet katolik, 

protutan veya Yahudi mabedi 
olmuş önce hiç lSnemi yoktu, 

istediği llAhl okumaktı, okudumu 
kendini mes'ut sayardı, Nihal et 
gUnUn birinde ıesi radyo şirketle· 
rinden birinin mUdlirünün kula· 
ğına çarptı, onu radyoda şarln 
söylemeye çağırdılar. Bu, onun 
yUk11lmt1indo ilk baaamak oldu. 

Çok geçmeden bir filim kumpan· 
yasından iıtenildi. YUzilnUn foto· 

jenik olup olmadığına bakıldı 
aktör yetiılirilmeye elverjr olu~ 
olmadığı tetkik ed;Jdi. O sırada 
böyle bir san'atkba da ihtiyaç 

vardı. Kendisine kUçUk bir rol 
.erdiler. Oynadığı ilk filmin adı 

Blesıed eventdir. Bunu Wlll Ro· 
ierı'in Jubila ismindeki filmi ta· 
kip etti, Fakat onun f.llm san'at• 
kAn olarak parlaaıaıına ıebep 
olan ilk eser ( 42 inci sokak ) 
tır. Burada birıı.z aaf, biraz 
alık ve beceriksiz, fakat iyi huylu 
genç Lir aktör rolUnU oynamıı 
vo daha ilk hamlede göze çarp· 
mış!ır. Artık Dik Povel yolunu 
bulmuştu, Conventio,.city, Wo •. • 
der Bar Footliht Parnde filmleri 
yekdiğcrini takip eU:, 

Dik Povel dün bir telefon 
memuru idi, sesi sayesinde bu· 
gün Hol!vudun çok para kazanan 
1an'atkarla11ndan biridu. 

Fransada: Gençlik ıarkııı 
adı altıoda yapılan filmin mevzuu 
inıanı ayakta uyutacak kadar 
hayalidir. Bakınız: Genç bir 
Avuıturya Prensi vardır, Heidel· 
berg Univorıltesbde tahıilinl 
bitirmittir, ı:mdi ilerde lmperator 
olabilmek için Jizım ge'.en tecrll· 
heleri geçi recektir, fakat Prenı 
daha önce b"raz aık hayatı ya• 
ıamak isteğindedir. Halbuki im· 
perator ve:ilht;nin derhal evlen· 
mesinde musırdır. Prens ne yap· 
ım, biraz vakit kQzanmak için 
operada ıantöılük eden bir 
11vgiliıi o'.duğunu ıöyler. Ve 
lsbatı mUddea için ıantözlerden 
lialettayln birini gösterir. 

Sonra o ıantöze giderek bu 
yalanda kendisine yardım et• 
m~ıi rlcaaında bulunur. Üç beş 
ıüo ıantUıUn köıkDnde misafir 
kalacak, herkese İH ıantöılln 
Aııkı gibi görünecektir. Fakat 
bu komedya çok geçmed•a ger· 
çekletir. Prenaea He ıantöz sevi· 
ıwler, "genç!ik ıarkısı,, terennüm 
ederler, bir milddot sonra da 
birçok aıklar gibi bu aık da 
ihtiyarlayınca, nihayet bulur ve 
prens bir prenaeale evlenir, şan· 
töz de bir beatekiirın kucağına 
düıer. Filmde ıantöz rolll yapan 
Evelyne Layo'dir. Prens rolUnU 
de Novarro oynamlıtır. .. 

Franıa'da " evlendirilecek 

; l • • \ ') 

genç kızlar ,, adı altında yeni bir 
fJJın daha yapıldı. Hususiyeti baı• 
tan başa ronkli olarak çevrllmlı 
o!maıındadır. Moyzuuna gelince, 
Sımon Ye y ahn lıminde mektep 
arkadaıı iki ı•nç kız vudır. 
Tahıil bitince bunlardan Simon 
kendisini bir aa evvel evlendir· 
mek isteyen ailea:nin yanına dö• 
ner, Y ahn iıe nhne ha yatma 
at ı lır ve aradan üç dör yıl geçer. 
Sonra iki genç kız Akdeniz sa• 
h linin bir sayfiyesinde tekrar 
birleıirler. O 11rada Y ahn öğrenir 
ki, kendisine hor ay muntaıamen 
para gönderen, Amerikada yer· 
lejmiı uzaktan bir akraba11 

Fransayn gelmek tizeredir. TeHişa 
dUıeır, zira akteriıtlik ettiğini bu 
uzak amcanın duymasını istemez, 
ve arkadaıı ( Yahn) a müracaat 
eder: -

Amcam ytızUmü bilmez 
bir~aç 2U11 benim yerime geçe; 
mlam? Der. Fakat tesadüfe ba· 
kınız zengin amca da, birçok 
müracaatçıları aaYmak için ktitf· 
binin yerine geçmiıtir. Artık bu 
yor değişiıin doiuracağı komik 
Yaıiyetlerl laaavvur edebilirsiniz. 
Neticeyi sl>ylfyeiim : Zengin amca 
sahte yeğeni ile evlenecek, haltiki 
yeğen de amcasının katibine 
varacaktır. 

Oynayanlar araeınd9 jUles 
Berry ile Mauri"e Eıkand baş· 
ıimaluıdır. 

Evl~Adlrileoek genç kızlar filminden bir uhnede: Jttlto Berry ile 
M ı urice Eskand 

Fra11sada Yeni 
Bir Operet 
Hazırlanıyor 

Sırt ıırta Cora Nel11on ve "bana 
sıktan bahsediniz ,, isimleri al· 
tmda iki film yapm;ı olan FJorea 
Film dlrektörlüiU1 şimdi de yıldız 
olarak Signoret, Marguret Moreno, 
Meg Lemonler, Andro Luguet ve 
Buon Filı'in } ardımları ile Bour• 
rachon lıminde üçüncü bir film 
yapmaktadır. Bunu bitirir bitir· 
mez çok perdeli bliy ük bir ope· 
rete baıhyacaktır. Bu operetin adı: 

- Hortanıiya kardeşlerdir. 
Oynayacaklar arnsır. da brıılıca 
Lucicn Barou, Mey Lemonlcr, 
Adrien Lamy, Thereı Dorny ve 
Leatelly bulunacaklardır. 

Bu filmi rej;sör o1arak Rene 
GuioHrd, idare edecektir. 

Hortanisya kardeşler opereti 
ilk önce Paris·n vnryete tiynt· 
rosunda oynatmış:ı ve çok rağbet 
ızörmilştU, onun iç ndir ki. fılmi· 
nin de beğenileceği umulmakta• 1 dar. Fakat tiyatroda muvaffak 

Biraz Da Kolis 
Arası Dedi 
Kodu su 

En kısa izdivaç rekoru Ame• 
rlkada; tabii artistler arasında 
ve ailebi ihtimal reklam makas· 
dile, kırılmıştır. Evlendiklerinin 
dördUncU gllnU mahkemeye mil· 
racaat ederek oynlmak lstedlkle• 
rini söyloyonlorden birinin adı 
Edvard Noris, ötekininki ise 
Leona Androd_lr. Ayrılma iıteği 
kadından gelmıştir. Sebep olıırak 
gösterdiği; parasızlıktır. lstidaımda: 

1 

- Bu adamı:ı beni f ıtediğim 
gibi geçindirecek kadar parası 
yokmuf, cUmles;ni kullanmıştır. 
Maaleaef mahkeme bu kadınla 
erkeğe sıkı bir kötek çekilmesi 
için karar vermemlıtir. Yani bu 
gibi palynnçoluklar dnam edecefl 
demektir. 

·-············ ...... -······ ··~-· ·-----
olm uı bir operetin filimd~ \"~ ~;~ 
sönük kaldığı dtişü::Uleçık <)luraa, 
bu iddiaya lnıınmı; k iç~n !,5Jdamek 
daha muTafık olur aamndr.yu. 
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iç içe iki 
Bilmece 

Bir İDn Uç arkadq blaiklet• 
lerlne bindiler. Yanlarıaa yiyecek 
de aldılmr, yola çıktılu. Şöyle 
bir iki Hat ıldecekler, deniz ke
nannda bir Jerde duracaklar, 
banyo yapacaklar, alqama tekrar 
••e döneceklerdi. Bu plan iç 
arkadaıın da pek hoıuna ,ıtmiıtL 
Gibel bir ılln geçirecekler diye 
.. •iniyorlardı. Fakat öyle olmadı. •• 
Tam yan yolda iç!erindea biri: 

- EyYala, durua.. Daran be
nim blaildeti• bozuldu 1 Diye 
batır dl. 

Şimdi •iz .. acaba hanpinlald 
bozuldu,, diye soracak.muz dejfl 
mi ? amma 86ylemlyecejim. Siz 

bulun bana ela •6ılerin. Resimde 
her çocutun lalaclen bir çizlıt 
bqlar. EYYelA blrlaia inlldekin
deo baılayıa bisikleti• yanındaki 
okta bitiyona odur. 

Bitmiyona, atekinlıı annndeld 
çlzriden batJ-yıp kalemin uclle 
çizgilerin Dıt6nden ıldln. Hangi 
çocufun nnnndeld çizıi biıiklete 
çıkıyoraa demek ki onun biıikletl 
bozulmuf. Bu çizgiyi renkli ka
lemle ifar•t ecliol Bu, bilmeceDİll 
birinci kııau 1 

"mdl lklncl•ll lç!erindu 
biri köpeklerini de beraber ge
tirmiıtl. Fakat bisiklet bozulunca 
akıllı köpekler hemen bir tarafa 
11vı1ıp 1aklandılar. Öfke onlardan 
çıkar diye korktular. Rumi her 
tarafa çe•irln. Da Ud kapeti bu
lunca yerlerhal lpnt edin. Bl
meceyl postaya Yerip bize yolla
JID. Biz de alze rtızel ıazeJ he
diyeler 7ollanz. 

Uzun Sakalın 
Aptallıkları ... ., 
• -~ 

-· 

Bir ıGa U•aa aakal wtalaa· 
mııta. Fakat aeıl oldujunu 

~ kendiıi de bilmiyordu. Şiyle bu 
kötd} e oturdu. dütlinmeye baıladı. 

Acaba nezJe mi oldum, ayatım 
mı karıldı, yokaa ılzlerim kar, 
kulağım sajır iDi olacak.. diyordu. 
Ah bu haıtalak ah.. Acaba 
ditimi ıicllp çıkanam geçer mı, 
diye kendi keodiae 1Z57lenip du
rurken arkad ... Top Bakal ıeldL 
Uzua aakal oaa dert yadı. Top 
aakal: 

- Peki aerea ajanyor, l'iltv 
bakayım? dedi. 

Uzun aakal karaıaı f6ıtercli: 
- ftte buram afırıyor. Nez.le 

mi oldum acaba denla, yok• 
Terem mi, dlpmi c&kariam acaba 
pçer mi? 

Diye lllylealp dardD. Top 
aakal da Jtll .. dea katıldı. 

azaaarak balapaia etrafında dart 
dl••İJe betlacla. O lll'ada Jlne 
top aakal •eldi. Arkadqını p 
rlblce baflatla ..... , .. 

- Hayrola uzun aakal .. 
yapıyoraaa 1J1e. 

- Canam .. J••etln arb
.. dan yllrtl demedin mi. bqb 
çareelai bulamadım 6ndea oau 
tutuyorum, arlruandan da ben 
y6rllyorum. 

Artık Topaalcal ba it• ldmbllir 
daha ne kadar glildll. 

Bu Resme iyi 

Bakın 

' 
Ogan 

' Hem Kotmadan 

Hem De Terlemeden 
Oynanır 

Lbam olaa teJler: Bir kata 
kapata, birkaç fite mantan yAal 
bpa, perde laJkaıı sibl kemikt• 
kaçık bir halka, hir parça da 
liatlk. 

E••ell realmde slrdQlnlz 
ılhi bpajıa kenarlannın bir ta
nubai kulp çıkarıL Ba açık ta
nfm ortuanda bir delik açın Ye 
lbtltl buradan pçlrip batlayıa, 
lteld ucuna da perde halka•nı 
batfayıa, mantarlan resimde ol· 
dala sibi kapağua içine •rala> ın. 
ffalkadarı tutup kapağı kenclbaize 
dojru çekin Ye •onra birdenbire 
ltırakın. Devrilmeyen mantarlar 
kaç tane iıe okadar ıayı kaza
IW'llnıı. Eter mantarlann hepli 
den•lmi... o ıaman aiz 1anar-
11nız. Arkadapnu oynar. Hanginiz 
daha çok aayı aLrAnu o oyuna 
bzanmq olur. 

lfte alze terlemeden, kotma-
tlan oynanacak tkel bir yas 
oyunu. 

,,,.,~,., 7'1f11'~ 

Biraz Da 
Gülelim 

~ 

Kocaburua zaten aptalhğıyle 
meflıurdur ya; neyıe.. Riyaziye 
yoldamaımda bunu btlıbtltla 
ptercU. Ona .. murabba nedir ,, 
dediler. " Dört k6fell bir ynar
lakbr,, dedL 

" Ya mtlıellea neye derler 
" diye 10rdular O zaman da uoç 

köıeli bir murabbaı derler 
" diye ceYap Yerdi. 

Dahaıı Yar. Heıap çallfll'ken 
bana ne ıor1a bejenirsiniz. 

Dinsizin Hakkından An 
cak imansız Gelir 

Kötü Düıünceli Olmayın. 
Yine Siz Zarar 

Sonra 
Edersiniz 

Namık biru 
akal bir çocuktu. 
Baba ..... dat
lann aramada 
bir pftJJjl Yardı. 
Yu oluca dia
leula diye an
n .. i ile beraber 
oraya ıltmftti. 
Namık bir tin 
aabab erkenden 
kallmut. ana .. 
alae lalç haber 
•umedea aaat
lerc:e mktald 
ormana kadar 
aitmlf, bir ağa• 
CID i6J1eılade 
uzanıp yatmıfb. 

Pftllkte ne mu-

dplilr 7apayam cll3 e dllflin6p du- J Namık erkek olduğa için dalal 
rurken arkadaki çalılar kımılda· çabuk kot11yordu. Önde idi. Kı.-
mıya bafladı. cağız da koıayım derken JUTaf' 

N kta -n L k 1 dı Ôda laamaaın mı?. Namık arkaaına dl-
amı 1 .. re. ama • .. kı d bl-

patlac:la. Titreye, titreye yavatça nup zı yer e yatar ıBrllnce 
dojraldu. Seala gelclljl tarafa raz durakladl. Kız ayağa ~kb. 
dotru k rka korka, bqmı ç.. Fakat ylirliyemlyordu, bılejl 
Tirdi, 'blro de ne ı&ntln, pel, incinmfttl. Domuz da alabUdlğiaı 
HYin\11 bir k6 il lam. koı~yordu. Namıkın aklı bllflndd 

Y gitta. Hemın bir dal parçası yr 
Fakat Namıjm ski bir .. Y kalada. Onunla domma latlcall 

ılrmOyordu. Korkuttu diye za- etmiye başladı. Kıza da bir atr 
Yallı loıcafqa çatmaya baıladı. ca brmanmaıını ı8yledL 
Kız af istiyor, fakat Namık din- Kız apca tırmanınca Na ..... 
lemiyordu "benim idlmU patlat, kendlıl kaçmaja ufrafb. Fabl 
10nra af dile.. Ne ip yarar, &yle yorulmuı &yle 7orulmu,ta W 
••Bİ d6Ymeden içim rahat et• nefe.ı tllkenmiıtl. Ayaklara ıerl 
mez,, diye lmcağııan ftzerine ıerJ gidiyor, bir tOr!I koıamıyor 
doğru bOcum edip duruyordu. du. Domuzun onu yakalamuı8' 
Derken lteki taraftaki çaltlaran birkaç metre kallDJfb. Ku da br 

nu görUnce bubaı baianyordu. 
arkaııadın bir hııırb daha geldi. Derken at lle&leri daJulmata 
iki çocuk ta kavgalarını bıraktı- baf!ada. Yabandomua aYalad 
lar, lltemedea kqlanaı o lerafa da ellerinde aillhlarla glrllndnler. 
çeYlrclller. Fakat bu ıefer ,.Yir- Domu halara 1Brlr gBrmer. 
melerile, ten ylld kof1Daları bir kaçmanın yolunu tuttu. Namık da 
oldu. Çlnkl çalalann arbandaa kurtuldu. Mejer gelealerla bit 
ltu defa cıkan k67IG kn:ı defi), taneal kma babam defilmlmlf. 
ılvri dltll bir yaban domuzu leli. Ondan aonra Udal de blrihirlerı.I 
Onun hiç .. k•• yoktu. Bir lnunı affettiler. Arkadq oldular. Kd 
parçalar mı parçalar.. iki çocuk her zaman çiftlije, Namıka. or 
ta alabildiklerine koıuyorJardı. namaja titti. 

- Kuzum s5yl-.,1<açıld,1 Bilmecemizi Halledenler 
bir araya koyarsam Dç olur ha? · 

Eh arbk aptallık olurH bu 
kadar olur. 

Kocaburun biraz da oburdur. 
bir ılln de baıka bir feJ ı3ylecll. 
Bakm yazayım da alz de gülmek
ten katılın .• 

- Karnım da acıktı. Amma 
neyae ki ajuatoa ayındayız, 
ıubbatta dejil .• 

- KarnlDln açlığlle Aıuıloa, 
pbbatın ftl ne kuzum. 

- Ha anlamazıın ki HL 

Temmuzda ıabbattan daha çok 
l'l1a Yar •• O.un içla temmuzda 
dalaa çok yemek yeriz anladın mı? 

20 Temmuz tarihli razetemizde 
Konsol blrinoi lkramiyemiı olan 
•••H bir konaol ... tini a.-

flldat Valdeçe9111... llo. 8 de 
••bafl Salt luzı 8altlt -bek 
bzanmııtır. İlt&nbulda bulunan oku· 
yuculanmızın hediyelerini pazart11I, 
oumarteıl öğleden 10nra ldarebamı .. 
den almalan lüamdır. Taıra obrlan• 
mısın hediyeleıl potta ile gönderilir. 

Fatih Sanpael Cad. muallimlel' 

polia m.,kezinde kom .... 
---.. Hilmi ... tuile Nenal 

Aboy, Bamau• Dwnl• 
panar mektebi a ÜDol .. 

nıt, Sab Aouner, Ist.nbul 
inci mektep emd AfJ den 85 Khl 
raıı o.an, S•m•a İoha.dar W 
memura oğlu <>aman Tisin, Bey 
ltü1an mektebi 157 Nuri Twıcer. 

Cihan ·, Yeıüyu•a aobk d 
Dol1na Meh•et All kısa İlb• 
Kurt•• Ankara Oui onau oiftı' 
Kalelft li;i poata aldiıl Nlyasl 

oğlu Oacan, ı.abw IO inci mektef 
3-A dan 134 Ferdane Gtlner, A,muJ' 
dan Tekili Alamet kltibl YUIUf. ~ 
berlitq kilrtk9i1er oaddui No. 41 dl 
O.man Klçiiktepe. 

Si•u aYUkat Gani •uatuile Adi'-

- Y olr canım, yok, azacak 
hazamıızlılr Yar yemetuü Je. arlra
•ından d• azıcık yOrD, hep ıeçv, 
cledı. 

Rume ••••IA bakınca bir 
dlrt k6fe, oam içiade de bir 
minder g6rlyoraunaz, değil mi? 
Ben de •YYelA Byle ,ardOm. 
Fakat 161le glSzlerlml diktim. 
Birkaç dakika bakbm, baktım, 
ne ıardnm biliyor muaunu• ? 
AltDat oı...., ter• din•.. bir 
baepe.. Siz de l'lzlerlnW dikip 
bir balmuz. Bakalım bea:m •k
dlltlmll rönbllecek mi8iab? EYde 
bqblanna ••yahut arkadaılan
aıza ela a7al ıeyl J•pmalarım 
1&1leyia. Bakalım onlar M ı&-.. 
celd•. 

r ' Hedir••.,.... Verlldlll Gllnler 

1 AlbUm 1 ıokak No. 23 tı Kema•, 

Düzoe llktedriut mUfettifi Ahmet 
oğlu Sadi Kayhan, Ortaköy Karakq 
ıokak No. 8 da Faruk Ak, Tokat or
man Direktörü oğlu Allan Cl•elek, 
1ıfahmatpqa Handan hanı No . .5 &e 
ilikoi Rıfat Cetiotaı. Kutamooi P.T. 
T. kontrolörü V ıoihl Aruboğlu O.n
p, Bozcaada mesubk sokak No. C 
le Zeki kızı SeYim, Gende A •ar oğla 
Fethi. 

§ Sirkeci B'>..a•t oadd_, 
No. '8 N..U. Kohellt 
Samawa Meoldi1e oad..,_ 

11 mgaraos .Menifoalu Ahmet ...e.lill 
K. KimU. Fatih Km..._.. 80bk N• 
8 te Vahide Neeet Kiru, Tobt ~ 
kenll mah.Ueli aabuae11 ade D•,._ 
oğlu Asla. lat.nbal F•"1ıaia Yenı,.
•• aobkta Vui1et, 11 ıil• dai Tu,r, 

Uıu ı ıakal buna pek ••inclL 
ertesi ıiln J•m•k waktl eline , .. 
••i·•i .ı:.. ald1o o.. doira 

BiJmıcelerl•lzde mlklf at kazı· 
naaluın laedlyelerl huadaa •••H 
n•a Ye puar ..... ,. ltled .. ıonl'a 
ftllleeektir. Klçlk okuruıa'an•az 
k ... lerl laabrlanada bltaaahdırl .... \_,, _______ _, 

BabaAll Yerebatan oaddıat bakkal 
1 Lô!lo• 1 Şucaadctin oğlu Çamlıoa 
U üaoll mıklep H Finuaa, F.W. 
park aaddlli Ne. U FH&i 1ted. 

J1 lenı:ın lıld. oilu C..hit, 
43 üooü mektep 61 M. Yqa:-. 's .... .r•rı• 1 
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lta İ g anın &ı 
TicaretindtJ Bü-... 
yük Açik Va~ ·· 

"l ltalyanın l~SS yılı ilk b .. 
Ba açılı bir ayındaki lbracıb 
,,.11 ı 2 milyar 118 ml~ 

11°' ı•· yon liret lthalltı 
çlgor IH 3 milyar 267 

Dıilyoa lirettir. B61lellkl• 
rz dlf ticaret bl'laçoıunua ıçıi• 

1 149.022. 920 lirete Yarmaktadır 
iri bizim paramaılı yQvarlak 
heaap 100 milyondan faıla TUrk 
lira11 tutar. Fakat bu ,aziyet 
ltalJaaın Otedonbtrl alıtbiı bir 
t•kUdlr. Bir yıl ijncekl vaziyet d• 
bunun aııiı yukarı aynı olarak 
1. 156. '702. 746 Urottl. 

Maamaflh lta!ya bu Taıl_yetten 
ınemnun doğlldir. Sen ıımanlırd• 
aldığı mlltoaddit a-ttmrllk tekay
)'Uchatı karar,ar' da bund@p lltri 
l•lmektedir. 

* Fllistlnln, blba11a J\IJQID.l'ada 

Bal kan le Y t1hudilero kartı 
Flll-* 111 iİ-! tqkınılart duruın 

,,... f illerine, nBfusunda 
,..m fl@rl•t'· hUyUk bir çoğ.9.na 

lor. oldujunu muhtelif 
•ullelerle blldirmlıtlk. Toprağı 

b
blrçok movacb yetlştirmiyea 

\1 mowleket, bilhaaıa caab 
ha,y a ve Q0ğer zirai ylyeceğ• 
rnutaalik mah~ulJt için dııan pa· 
ı~rl ra mnht çbr. ilk ıa anlarda 
ger~li pUfueunun azlığı vo gerokae 
ehalidıkl satuı almı kabiliyetloin 
noksanlığı ylizOnden her memle• 
ketln büyllk bir önem vermediği 
bu paıarda ılmdl kuYvetıi bir re• 
kabet baılamııtır. Her yıl açılan 
Tel-avlv panayırına gösterilen vı 
gittikçe ortan rağbet bu rekabet• 
ten dOfmaktachr. Fili.tinle Bulaa· 
riıtan YO Romanya çok 7akındaa 
llaUenm:ıler Ye burası Ue olan 
tic-ıntl•rilıl • bilhaaa kendi Hıra• 
cadarı lu ından • çok arttır
rn1jlardır. Romanya canla hayva ... 
ları ve Bulgar yumurtaları Fillatln 
Piyaıalarwı adamakıllı tutmuıtuı 
Şimdi dlier Balkan memleketleri 
de, yakınlıkları dolayıılle bu pa• 
ıardan iıtifade otmek yolunu araı• 
laomalcbdtrlar. Bilhaua toprak 
ftrUnlerlne dışanda ahcı aramayaD 
Yuıoılavya da aon ılbalerde ba 
bakımdan yapılan hıce.lmeler iyi 
bir ıonunca varmııtır. Yuıoalav
lar Filistin pazarlarına sahip ol· 
lllak •e iyice rekabet edebilmek 
için bir çahflD& planı hazırla· 
maktadırlar. Bu arada bilhaua 
nakliye lfleri•• 6nem Yerllmeıl 
IÖrUştllmlttllr. 

Haber verildiğine göre Yuıo .. 
laYyalılar Suıak limanı ile Filiatin 
arasında muntaı.am bir poıta 

ihdasını da ileri ıUrmlflerdir. 
lf. 

Sofya ( Özel ) - Koatenjan 

llulgarlar 
Af acarlara 
6e~J.,ını 

tiitünl• öd.-

dalreılnde Ye 
mun•zaman Ma
caristandan Bul• 
rarlıtana yapılan 
itbal&ba kartılıj'ı 

gorlar burada Merkez 
Ba•kaeında Bloke o)aratr kal-
1btthr. 

Macarların bu alacaklarını 
tabıil edebilmeleri ipn bir çare 
•tnnmıı ve bu yolda uzun zaman· 
tan beri iki memleket milme11U-
erı araaanda komqmalar yapıl· 
lbıştır. 

Bu konuımalardan alınan 
•onunca göre bir anlaıma ortaya 
çıkmaktadır. Macarların Bulgari,. 
tandaki alacakları Macar tütlln 
rejlıi heaabına ıerbHt buluadu
tulacak ve Macar rejbi bu para
larla mlnhaaıran eekl yıllara alt 
( 1QS2 dahll) BuJaır tlltllaD ıataa 
•l•c:aktar. 

SON POSTA 

Barmaa Alanlarında ••• 

. Yu~~fa~ Bir Çocuk Sesi Haykırdı: 
- Ağ 8 a a 1.. Anam Ayran iletti, 
Getlrem Mi i i i 1. 

~~~~~~---.~~------~~ 

Dtjvenler, Sarı Baıak Ve Küçük 
ğınları 

Üzerinde~---
Koıtukça 

Gerilerin-· 
de Sarı 

Bir Toz 
Bulutu 
Kalkıyor 

- --

Kıyıdan uzaldaıhlrça, it kualtaaıa ıırt
larında slttikçı ıoıalaa ..,. harmanlara• 
içine daldık. ıyıtı•ıııa ıltaadakl bvtday 
baıaldarıpıa ke.,llmlt kal•lf kökleri hııır 
iııtıl' hıtırdıyor. Kugı• yaı attn .. la• rağ· 
men 1trln bir rüzıh eliyor. lçlade, yalnız 
buğday ve yanmıt ot kokuıu olan bir rDz· 
gir. Ta uzaklardan uzun uzun bir eıek 
anırhsı çınladı Ye kalın, pUröıallz bir ço· 
cuk setl haykırdı: 

- Ataaa, aaam ayran llettl, ı•tl
remmiili? .• 

Harman alanlınna glrmlttlk. KUçök 
bayırla tarlalarda biçilip &bek öbek hıra• 
kalmıt buğday batakları yer yu dağılmış .. 
ilerde bir dlıl olmuı köyltll.r, taıun orakl
arlle batak blçl1orlar ve ualannda ka· 

lın bir erkek ıul prkı ı8yHyor. 
Harman edilmlt koca bir ot 

yıiını önünde durmuıtuk. Yığmın 
gölr• yerinden bize dotru bir 
bat uzandı " merakla baldı: 

- Merhaba hemteriml. dedik.. 
Delikanlının lrtlçllk, kirpikıia 

ıöderl sUldU. 
- Merhaba Bı71lmf .. 
Sonra ayal• kalkb, h~ bek· 

lemedijimlz bir konakıeftl' (mf. 
ıaflrpener) lilde bize ot ) ıjııunıa 
gölıeaiade deıtil•r •• çlmlekler 
aruanda yw g6eterdi: . 

_ Hele buyrun fÖyle, bıyol 
dinlenin!. Göneşten ıarar plir 
uıe, ahtmamıfllDIZdır 1. 

Delikanlının yUztınde, bDt~n 
bir yazın yanıp kavtulmuf, plımıı, 
kııarmlf, Jnll'umuı izl~i yardı. 
Göz kapakları sanki bıç ~apan· 
mıyacak ıibl sertti. Yllı çıııll .. 
rloin araları naaaı ... beyaz kalmıı, 
burnuaun, alnının, pkaklaruun 
derileri pul pul d&ktllmlf, yeniden 
dökDlmlf, dökülecek ~eri kalma· 
mıı bir hale gelmiftı. YUzilne 
baktığımı glSrünce delikanlı adeta 
utandı: 

- Yandık lfte, dedi. Göaetln 
altmda yanmadık yerimiz mi 
kaldı?. 

Neydecen, Tanrı bize bu yolda 
ekmek .. erdi. Çahfl)'Ol'UZ aayrt.. 
Terpalda •trafmak baaJ. &Gr 

ittir BeyUm.. Tann yDz verirse, 
doğma11ııa iyi doiurur emme, 
Tannyı rııdırdın mı da, artık 
batk• bir ıey IMkleme. Sel olur 
tarlayı götlrDr, yel olur baıak· 
lara kırar, ıeçirir. Böc•k tlfu, 
buidayı yer, bitirir. Yidllaünb 
ekmeil aidtıp çıkardıjımı1' blyol 
bize ıor .. uı 

Delikanlı ileri de baıak biçın
lerle, ta karııda harman döğen
leri 161terdl 1 

- BI bak ıuraya 1 •• Bi tarlada 
ekdüitimUz buida7, bak ne ~il· 
veler etti. Bir yam J•ıerllp boy 
attı, gelin gibi karıla kırıla aer
pildf. Biçip yıtduk, haftaıına 
yarmadı, yandu yandu, gavruldu .• 
Harmana ıaldık. vereceğlinU Ye

rlyo. 
Biyol da beri taraftaki buida· 

ya bak. COce galdı. Boy •ermedi 
yetlımedi. NettOkae ettttk, eu ver~ 
dllk, çapa yapduk, &cek varma 
deye ar .. turduk. Fayda Yermedi. 
Böylece ne geç yetllftU. Ş:mc1k 
biçipte, kanulmasını bekliyecez. 

Delikanh bize daha bir ıUrll 
buiday hikayeli anlattı. Bir ara
hk ayağa kalkmııtık. Bizi aldı, 
harmana götiirdll. 

Daha biz yaklatırken, Hrl sa• 
man Uzer.inde düven al\ııen çocuk· 
la,.. ... 1eri rliyo.-du. T~th, yaaık. 
bur• tahriı edecek kadsr keskin 

Sarı Saman Yı-
..--- -

r 

Harman alanında kü· 
aı• küme biriken ba· 
ıak yıf ınları, Hman· 
\u *-tınırkıa, bir bq 

J•itnı titfüıacl• 

bir ot ve bufday 
kokutu, bDtün b11· 
'ayı kaplamııtı. Har 
11anın içinde iki dt!· 
en .ardı arkaaına 

kotturuluyor. 
Birinde runrlak Yilcutiu tunç 

yOzHl aUzel bir köylll kadıo var. 
Arkaıında kinde do d.Srt beı köylO 
çocutu ile benOz 20 ılne basmıı 
bir del\kanh .. 

Yine bOyUcık bir arı ku•anı· 
aa benzeyen ot yığını gölaeaine 
otureuıtuk. Harmanı •e dllven .. 
leri ıeyredlyorduk. Köylü kadım 
yuYarlak omuılanoı geriye doğru 
çekerek g6ğsDnU ıişirlyor, ikide 
b:rdo durmadan dönen atları 
karb•çhyordu. Hal Yanlar deli ıibi 
koşuyordu. Geri de kalan deli
kanlı bir aralık ba&ardı: 

- Hadice abn, çok goşturu• 
yon, aana yetİfemiycm! .. 

Genç kadın, ba{ının her ta• 
rafanı sardığı yemenisini hafifçe 
seri iterek deiakaı lıya baktı, 
ınidll. Gülerktn dişleri, tunç yUzll 
içinde sedef gibi parlıycrdu: 

- Helbette yctişemen, diba 
pek kn~l\kslln Osman, bağa ye
tifmek kim ?. 

Göı ucile )an•mdaki deUkan• 
hya baktım, o hiç oralarda dejil, 
anlamadı. Halbuki bu gUıel, bek· 
lenmiyen, giıli, dolambaçlı ceva
ba bizim delika.ılı yerinden fırla· 
yıp hakkını verme] değil mi idi? 

l~in tuhafı, önünde, genç ka· 
dtnı:ı peşi aıra lcoıan detrkanh da 
bir ıey anlamada. Bön bön b .. 
ıak~ar , bayY .. n.o ... u. baka· 

1 Kari Mektdları .f j . 
-
Doktorumuzun 
Okuyucularımıza 
Cevapları 

Bandırmada A. Ertckineı 
Kulaklarınızın ifrazatı fazla .. 

laşması yHzUnden Buıon olmak 
ihtimali vardır. Bulunduğunuz 
yerde kulağınızı yıkayacak ve 
bu Busonu ortadan kaldıracalız 
hekim arkadaı varaa, orada yap· 
tmraınız. Olmazaa lstanbula ırc• 
lltinlzde size bu huıuı için bir 
mUtehasaıs ıösteririz. .. 

KadıköyUnde Basan Balli Ünertz 
- Apandlıit " muannit kabıı 

çekenlerde banaklann durgunluğu 
neticesi huıule gelen bir iltihaphr. 

l - Felç muhitte ve m~ 
keıde olmak Uzere muhtelif s_. 
bıpler tealrile huaule aellr. Dl· 
matda damar Hrtlijl ve kın 
damlHının teslrile olan felçler 
daha ziyade bir taraf vOcutta 
A1arını gösterir. 

2 - Muhiti felçlerde yllzll9 
bir tarafının felci, ayakl~rda, eb 
lerde iltihabı laap aebebile hu• 
ıul• relen felçlere g8re değiılr. 

3 - iktidarsızlık kanın &I'; 
yıflam&11 ve sinirlerin gevıekllğl 
ile meydana gelir. 

4 - Hu11iyelerjn hali tabitde 
bazı guddelere mahıuı kUçüklUH 
ya irıJ bir haıtahğan veyahut 
belıoğukluğu neticesi olabilir. Sid 
daha fazla tenvir edebllmekliğl• 
mfz için tlkAyetiniz varsa anu 
ederseniz bir defa da hekimimize 
hususi olarak müracaat ederıinhı ...................... ·-································· ... 
yordu. Tunç yüzlü, yuvarlak omur.• 
lu ıenç köylU kadın, ıalvnrnu 
uçurup ha bire koprak bir ara• 
lak dayanamadı, geriye dBndtl: 

- Gayrı aağa camuı [*) dt.4 
meli Osman!. 

- Niden be ya Hatce aba!., 
- Niden gayrı, oraıını Al• 

lah bilir!. Daguz [ **) bilem 
desem, yalan demem Osmanl .• 
dlhenler, 11rı baıaklar, küçüle 
tarı saman yığmları Uzerinde 
koıtukça, gerilerinde &arı biı 
toz bulutu kalkıyor, çoculdar 
ikide birde: 

- Amanın bacım, amanın 
Ulenl. Ağa, blyo da ya•aı gidekL 
diye bağrıtıyorlardı. 

Yanımııda oturan delikanll, 
1&maolar arasından küçük bir 
desti çıkararak bize birer bardak 
ayran •erdi. Sonra boynuna 
büyücek kırmızı bir mendil bağ-e 
lıyarak anlath: 

- Siıe diyem mi?. Ben tim
cik 28 inde varım. Üç yal eYvel 
Hacı Kınahnm aızını aldım, 
bir oğlum oldu. Emme ıiıe 
diyivereceiim ne blliyonuı:. mu?. 
Anam beni 28 yıl önce harmanda 
doğurmuş. Geçen yıl da biıim 
oğlan harmanda dÖğdu. Ne pşı· 
yoauzl. Bizim garılanmıı, Iıtane 
hul ganları gibin ince değil 
beyim!. Her taşa gatlamrlar. Bizim 
çocuklarımız ya harmanda dotar, 
ya tarlada, ya da ahırda, bağda., 

Harmanın keakin, 11clk ol 
kokuıu burnumuzu flttikçe kapa
mıya başladı. Öğle glneşi kızda. 
otlar, baıaklar, öbek öbek bui• 
day yığınlar& arasından aeç~rken 
bir gölgelikte biraz düven kuştu• 
ran tunç yUzlft, yuvarlak omuzlu 
köylO kadını gördük. Bizden kaç .. 
nar gibi onıuıunun birini lı•ırdı, 
yüzünü yan yarıya baı6rtDalyle 
kıpadı, Ayaianın birial de büke
rek, yanyan bize b~. Gözleri 
tıpkı kızglD harman ıtıneti albl 
parlıyordu Ye delikanb arkamız• 
dan baiırıyordu: 

- - Varın ıağlıcatla !. 

------
I*} Ma•d•. 
(**J Domu. 

Rııit Şcvlc•I 
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Ka ıkl1de Muhakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı Hatice HMip -·- 3 - 8. 935 

Kamran: "işte 
Adam 

Geçen Gece Modada Boynumu 
Budur ! ,, Demek İstiyordu .•• 

Sıkan 

Yedi GUnlUk Tefrlkamız111 
Hullaaaı 

Burıın de, bu romanımı:r.uı batında• 
bugOnkll tefrlka1a kadar tam bir bull
auını 1apı1oruı. Bu auratle romanı 

baıındaa takip edememlt olan oka1•
cularamıs bir fıraat ka:r.aamıt olmakta
dırlar, 

Kadri BeJ' alleaiola, Ômer, Fatla, 
Handan, Kamuran iaimlerinde dlrt 
çocuj'u vardır Ömer zenıln bir 
ladivaç pefİn"'etllr. MClheodia Fatin 
aevdlti kızla nlenlp Anadoluda 
çalıtmıya gltmlıtlr. Handaa Berlla 
ünlveraitHlnde arkeoloji taball 
etmektedir. Klmuran, Ali Vamık 

lamiode bir ıeaı anmektedlr. 
Fakat Klmuraa ondan hoılan•a
makta deniz yarıtlarında Gllıılae 
takdim edilen Oamaa F e7zi7l •H• 
mektedlr. Bir Jarıı dlnOtU gecHI 
Moda çaymna bakan ninln balko
nunda ıB:ıD karanhtı• derinlikle
rinde etrafa Hyredlyor, b11 aırada 
yakına bir kamyon gelip duruyor. 
içinden biri titmaa, diferl sayıf 
8b0r0 de bir Ortodoka rahibi kı· 
yafetlnde olan a~ kiti inerler. Bir 
ıeyi ölçGp biçiyorlar, ıtbl yerleri 
adımlarlar. Bu defa kamyoadaa 
bir de kımıldayan ıuHI indirerek 
genç kızın ninln önttnden ıiçl

yorlar. 
Sırtta taıınan çunlda caalı bir 
claim Y&rdı. Karanlık içinde hir 
kadan feryadı lıltillyordu. Klmu
ran, bu Hain kızkardetl Handa
na alt oldutunu bl11ettL O ela 
baba! diye fer1ada baıladı. Bu 
aealer içinde kendinden geçmlttlr. 
iki günlGk latlralaatten aonra Kl
muran, •p•r;. eyUeımlıtlr. Kardetl 
Ômer, onu HHD mtlteabhit Ziya 
Beyin kızı Nadide, Klmuranı HYe• 
Ali Vamık, Faika, Nadide, Lutfiye 
hep bir arada Moda lakelHlnde 
idiler. Gene kızlar, KAmuranıa 
ınditi Oaman Fey•idea balaHdl
rorlardı. Kotraya atlı1arak dealH 
açıldılar, ilerde bir yat duruyordu. 
Glvertede bir adam dimdik 
duruyordu. 

- Ne oluyoraun KAmruan? 
Klmuranan ren~ ıapıarı idi. 
- Hfç. DJye kekeledi hiç. •• 

Biraz baıım döndll de. 
Buton vUcudU titriyordu. Ga.

lerl aabit bir bakqla yabn ıt
Yerteainde dolaıan erkete ma
tuftu .•• Evet bu alyah Ye ıakalh 
~ebreyl tanıyordu: 

- Kimuran nenis var allab 
aıkına. 

Ali Vamık muhabbetle onun 
k oluna glrmltti. Siyah glblllldl 
a ıam ba,anı onların tarafına çe
Tirdi. Onlara baktı. Reıaam Ataf 
da ona gözUnO çevirince eliyle 
gayet dost bir selim yolladı. 

- Hallo. BonıuYar. 
Güvertedeki adam aakah 

içinde kaybolan bir tebeullmle 
güldft ve kaaketlal çıkararak 
Atıfı aelAmladı. 

Kimuran Ali V amıka cevap 
•ermedi. Sivri tırnaklı parmakla· 
rını adeta Atafın kollanna ıapladı. 
V • Boğuk kıaık bir ıeale ıordu. 

- Bu adam kimdir? 
- Amerikalı bir zengin. Bu 

ıene yatlyle birçok dostlarile bir
likte yazı lıtanbulda ı•çiriyor. 
Kendisini aefarethanede Yerilea 
bir gardenpartide tanıdım. 

Ruzglrdan dağılmıı aaçları•ı 
ellerile yatııtırırken ilAve etti: 

- Çok enteresan bir adam •• 
San'attan bllhasaa eski Blzanı 
ıan'atından pek anlayor. Ondan 
ıonra kendiılnl lıtanbulda gez· 
cllrdim. 

Kimurao bir ıey duymuyordu 
artık .• Ku'akları uğulduyordu. Ona 

bir klbuı diye inandırmak late
dlklerl şey karıııında ldL.. Batı· 
rarak, herkHe elile o adamı g81-
tererek: 

.. lıte sı•ç•n gece yarııı Mo
da' da boynumu aıkan adam bu
dur.,, 

Diye onu göıtermek lıtedl. 
Buna kim inanırdı. Buna lnaa

mlyacakları muhakkak değilmiydl. 
Sakallı adam ıüvertenin Oze

rlnde aaabl aaabl dolaımly• de
vam ediyordu. 

Nadide ile Ömer de meydana 
çıkmıılardı. Ali Vamıkı 

- Haydi dedL Otele tidlp 
birer aperatif içelim. 

- Haydi, haydi. 
V ehepal beraber aahlle gitmek 

Gzere kotranın ktlçlk ıandalana 
atladılar. 

-4-
Hepılnln n•tHI yerinde ldL 

KUçUk bus kowalarınan içinde 
gelen rakılar ı•nç delikanlılara 
olduju ıibl genç kızlara da neı• 
vermlıti. 

Otelin bahçesi heniz tenha 
idi. Bir kaç Muae•1 alleıl bllytlk 

1 

bir gCrllltll Ye neı'e ile bir k .. 
narda akıam yemeklerini :rf yor
lardı. 

Serpilmlı tlbl blr,kaç mllıterlJ 
bahçenin ıureıında bura11nda 
oturuyorlardı. 

Piyano kapalı ldL Henlls mu
zlkla baılayacatı aaat gelmemfıtl. 

Resıam Ahf maıallah pek 
cerbezeli bir delikanlı idi. Mu
hakkak o re11amdan daha iyi bir 
denizci fakat denizciden de daha 
mükemmel bir geveze idi. 

Genç kızları kahkahalarla gDl-
dOren klklyeler anlatıp duru• 
JOrdu. 

Nadide blle artak Ômerle 
m•ıaul değil Atıla dinliyordu 
Ömer de tuerloden bu alır yDkD 
kaldıran Atafa adeta mlnettardL 
Yalnız Ali Vamık mDıfik ve mu• 
habbetll gözlerle Klmuraoa bak· 
makta Klmuran da birdenbire 
ıörllnen bu değiıiklfği endft• 
Ue görmekte idi. Denizin Oıe
rlnde Hkl ıakrak neı'ealnl 
•• ıert çevlklitlnl bulan aporcu 
kız, yine haata bir çocuk olu· 
vermfttl. 

(Arkaaı var) 

YÜKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yükaek Ziraat EnatltDıftn8o Ziraat, Baytar 
Fakllltealne Kız •e Erkek •e Orman FakllltHine 7alnız Erkek pa• 
raaız Leyli parab Leyli •• nibarl talebe alıaacaktar. Enstltllye ya• 
s.ılabilmek fçia •ıajıdald ıartlara u1mak ı•rektlr. 

1 - Ltıe mezuniyet imtihanını vererek Bakalorya11nı yapmlf 
Yeya Llae Olgunluk dlplomaııoı almıı olmak ( BakaJoryaıını yap
mamıı Yeya olpnluk diploma11nı almamıı olanlar Eoatitllye ahna· 
maa) •• Tllrk Tablyetlnde bulunmak ilamdır. 

2 - lıtanbul OnlYeralteslnlo Fen FakOltHinden naklen ı•lecelr 
olanlar orada okuduklan ıömeatrelerden, muvaffall olmuılar lıe, 
lkfıl kabul edilerek Baytar, Ziraat •• Orman Fakftlt•lerinln llçllncO 
ılSmeıtrelerine alınırlar. Ancak Baytar F akUltHine Frenlerin bu 
Fakllltenln birinci ikinci ıömeıtrelerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri Ye Ziraat FakllltHine girenlerin Ziraat 
ıtajıaı yapmaları gerektir. 

3 - EnatltDye ılrecek talebeni• )'afi 17 den aıaj'I Ye 25 den 
J•karı olamaz. Nibart talebe yllkıek JBI kaydına bağlı değildir. 

4 - Paraıız Leyli talebeden mealeklerinln 18zum göıterditl 
eden kabiliyeti ve aağlamhkları hakkında tam teıekkilllD bir baı· 
ta ••I kurulunun raporu IAıımdır. 

5 - Enstlttıye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden aağlak ve 
ıajlamlık muayeneıinden geçirilerek ertlklerinln lüzum gösterdiği 
beden kabiliyetini göateremeyenlerin EnıtitUden illılğl kHilir. 

6 - Ziraat FakftltHine sılrecek talabe Ankarada Orman Çift· 
lljfode 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince ta
labeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. 
( Stajiyer talebenin yemHi ve lçmeai de Enıtltllce ıağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez ) 

7 - Paraıız yab talebealnden ıtaj veya okuma devrHi içinde, 
ıonradan meydana gelen mücbir haller dııında olmak üzere, ken· 
diliğinden ıtajanı veya okum&11nı bırakanlardan weya cezel olarak 
çıkarılanlardan Hnkümetçe yapılan masraflara ödeyecekleri hakkın· 
da •erilecek numuneye göre Noterlikte• taıdikll bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye alrmelr iıteyenler yukarda yazılı rapordan bat
ka ntıfus kiğıdını, aıı kAğıdıoı, poliı Yeya Urbaylardan alacakları 
Uzaldim kAğıdını, Orta mektep ve liaelerdı sıörmUı oldukları aUel 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerl lllttlrerek el yazıları ile yaza• 
cakları pullu bir dilekçe ile ve alta tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankarada YllkHk Ziraat EnıtitUıU RekUSrlUğUne baı vururlar. 

9 - Pul&uı olan •• 8 inci maddede yazılı klğıtların llitik 
olmadığı dilekçeler gelmemiı Hyılır. 

1 O - Vaktinde tam kiğıtlarlle baıvuranlar araaından kabul 
edilecek talebe diploma dereceaine Y• baıvurma tarihine ıöre 
Hçillrler. 

11 - Cevap lıteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Baıwurma zamanı Tem muzun on beıincl gUaQnden Eylft· 

llln 30 uncu gUnll akıamına kadardır. Bundan ıonrakl baıvuranlar 
kabul edilmez. .. 1757,. .. 4080,, 

Apatoe 3 

Italya Nihayet Yola Geldi 
Musoliniyle Habeş imparatoru Bitaraf 

Bir Yerde Görüıeceklermiş 

( Baıtarafı 1 inci Jlsde ) 
B. Eden karar metalai g6rllp 

tadil ettikten ıonra, ba metin 
Habeı delegelulnne ıunulacaktır. 

Btter11f Bir Olkede 
GörUtecekler 

Adlıababa, 2 ( A.A. ) - ltal• 
yan· Habeı anlaımazlığa llserlnde 
açık bir ıörllıme yapmak Ozere 
Muaolfnl ile Habeı imparatorunun 
bttaraf bir ülkede buluımalan 
hakkındaki fikir, burada mllnaka• 
ıa edilmektedir. 

Uvrens Yine Hortladı 
Roma, 2 ( A. A. ) , - Bazılannın 

meıhur Lavrenı, bazılarının da 
1Dzbaıı Bremley olduğunu iddia 
ettikleri, eararenglz bir ıabıı, ıUel 
maiyeti He birlikte Habeı bölgele· 
rlnl dolaımakta •e balkı ltalya ile 
harbe ve imparatora aadık kalmı· 
1• tahrik ve teıvlk etmektedir. 
S.vklyat Hltl Devam Ediyor 

Napoli, 2 (A. A.) - Qulrlnale 
yapuru dtln 500 kadar karabin· 
yeri ile istihkim askeri Ye önemli 
mıktarda harp le•azımı alarak 
Erltreye hareket etmlıtlr. 
Mamafih Habetler Yine Her 

•ere Hazır Dlyorl•r 
Adlaababa, 2 (A. A.) - Adi

ıababa'da çıkan u Habet Sesi,, 
gazeteıl yazıyor: 

" Göstereceğimiz kunetıiz bir 
ılyasa, ltalyayı bize ıaldırmıya 
teıvlk edecektir. Ancak enerjik 
bir hareket tarzı ile barqı aağla• 
ya biliriz. Barıtı istediği takdirde 
ltalyayı dinlemeye, harbi lıtene, 
ona karıı gelmeie haımz.,, 

Anlatllma Esası Nelerdir? 
Pariı, 2 (A.A.) - Pariı ıaze

teleri Cine.re görUımelerinin ıo· 
nunda 1906 antlaımaaı mucibince 
her iki tarafın diplomasi yolu ile 
anlaımaaı eıaaı Uzerine bir karar 
verileceğini, ileri sUrtllecek tek· 
lifler olğun bir hale gelince Ağua· 
tos ıonunda ltalyan hududuna 
yakın bir ) erde Oç tarafla bir 
kooferanıın toplaoacağmı ve bu· 

' 

rada Muıolhai, La'al ve Sfr lae 
moel Hoare'ln ıon udqma m .. 
tninl fmzahyacaj'lnı tahmla et
mektedirler. 

ltalyan Kini 

Roma, 2 (A.A)- Popolo d'ita
lla gazeteal Ye belki de B. Ma
aolf ol tarafından yazılmıı bulunaa 
bir betkHinde ltalyanın kendiainı 
karıı Habeıiıtan mHeleaıadı 
doıtça hareket edecek uluılana 
hepsini doat bllecetinl ve 6tekf. 
lerlnin aldıkları durumu da hlt 
bir zaman unutamıyacajtnı ıBr 
lem ektedir. 

Gazetenin bu betkHI, B. Hoa• 
re'in saylavlar kurulunda yapmıf 
olduğu ıöyleve bir ca•ap olarak 
karıılanmaktadır. 

Köylü içi~ Ucuz Tuz 
Ankara, 2 {Uzel) - iç Bakan

hk Ylliyetlere bir tamim 16nde
rerek k6ylOnGn hayYanlanna v .. 
receğl tuzun mevcut lmklalardaa 
faydalanılarak en ucus bir , .. 
kilde teminini latemittlr. Bllbaua 
derJlerlmlzin terblyeılnde IJI 
netice ahnabUmek için bol 
tuz kullanılmasının IOıumu bll
dlrllmlttlr. 

( Toplantllar, Davetler ) 

OekUdar Halkevlnde Yaba• 
cı Dil Derelerl 

ÜakUdar H•lkevlndenı E•lmls 
de f raa.ızce, ina-ilizce, rlJHIJe dera
leri verilmektedir. Bu deralerde 
ikmale kalan veyı bllılalnl artbrmak 
lıteyea her vatandaı ıelip ı•lıtabillr, 

"Mil ... ..._. TepeNtı 
tfhfl''I\" .. fı Belediye bahçeainde 
• ' 1 MJI l'lil 1 Perıembeı 2 Cuma 

ıımıw~ıııı • :::t·:t •• ::-~~ .. 
1.1 D ·~ı~ı t 

DOLU 
11111111 

Ya:r.an: E.krem Retlt 
8eaıel~1••1 Cemal Reılt 

Bebek, lataabul, ŞltllJ• tramny •ardar 

No. 
MUfll• Dervlt Zade lbrahlm'ln Alacaklar1nın a1ra cetvell r 
Alacak'ıların iımi i•tediti K. Olunan S,rH R. Olunan MGllbazab 

L. para K. L. para K. L. yua K. -
{

Mümtazen 
24727 8S 9oo~ Oı) 

Adı yen 
15227 8S 

ı it Bankası 
6 
o 
6 
o 

ipotekli mal· 
da h kkı 
ruch nı o!· 
mak üzere 

2 
8 

' 
s 

Behiye Salt 
Naum Papa todorl 
Mahmure V. Avu• 
kat Ali Şevket 
lıt. Belecliyeai 

781 00 00 
1200 00 1200 00 
1500 00 00 

7340 00 00 

latı.nbul ikinci lfll• Memurluıundan r 

781 00 

ısoo 

• 7340 

Eıaaı Mlnazaab 
oldutundan 
Eauı ihtillfh 
o up mubake• 
m•t•n halli za• 
ruri ıörQlme• 
ılndea. 

MDflia Derviı Zade İbrabimin alacaklıları hakkında yapılan tetkikat bitmif 
Ye yukardaki ııra defteri tanzim edilmiftir. Alacaklılar n ikinci toplanma 
için i8/Atuatoa/93S Cuma gGnll aaat 11 de daireye ge me.eri Ye bu toplan• 
maya alacaj'ı kabul edilenlerin ıelmete hakları oldufu ve alacatı ret edilen• 
lerla aynca teblit•t J•pıldığı ribi tarihi lllndan itlbıuen bet rl• aarfaada 
da.a •ı•ak baldarı oldup bildlril•ek lzere illa oluaur. ..13588,, 
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.. -........................................................................... .. 
1 

f OSMANLI SALTANATI 
( Mltarekı devrini• tarihi) N.01oa 

Her hakkı mahfuzdur. • Yuan: Zig• Şakir • 8/8/35 ~---

ihayet ittihatçıların Istanbuldan Sü
rülmesi Bir Emri Vaki Olmuştu .• 

t 
Sözleri, meYkuflara bUyUk bir 

0rku vermiıti. MeYkuflar, bir 
•raftan ffrar plAnlannı ıllr'atle 

~
J.tbika çalııırlarken, diğer taraf· 
•n d• ellerine geçen ıopa ve 11ire 
lbi vasıtalarla müdafaa tertibata 
1ınıya mecburiyet hi11etmi1lerdl. 

t: 
Birinci partide, yirmi iki 

fl'lk grupun firarı artık ıuretl 
•l'iyede takarrllr etmlıti. Bu 
•tar planına dışarıdan yardım 
deıılerle mülAzim Naci Beyin 
ilıırladığı tertibat, 1335 • 1918 
tnesi Mayııının 28 inci Çarıamba 
tlnu akıamı tatbik edilecekti. 

Fakat ne garip bir tesadüf 
•tridir ki; ogUnUn sabahı, henUz 
rtahk aydınlanırken kamyonlara 
01durulmuı olan ıillblı bir lngiliz 

llfrezeıi, Bekirağa bölüğüne 
•lrntı; bu müfrezenin ıabiti, 
' 11kifhane mUdürUne bir emir· 
•ıne mucibince, ittihat· Terakki 

atı abineıi erkAnındao, Merkeziu• 
Uınt ve heyetimerkeıiyelerl aza· 

~ndan, beliibaıh ittihatçılardan 
t· Urokkep • ve isimleri merbut 
.;•lede yazalı • altmıt yedi zat, 
u logiliz mUfreze&ine teslim 
dilecektl. 

Bu esnada mevkuflardan ba• 
~ıları henUz uyanmıılardı. Yanla• 
~rıdaki kamineto üzerinde sabah 
~ah velerini plıiriyorlarJı. Enver 
&fanın pederi Ahmet Paşa, biraz 

•~tel gördUğU bir rüyayı anlatı• 
tordu, Bu rüyanın huliaası; (açık 
!r deniz, gayet ıUr'atlf bir tor· 

: 110. Ahmet Paşa ile bazı arka• 
'tları, bu torplto Uzerinde he· 

hcanh bir yolculuk) tan ibaretti. 

Ne hayrete şayan bir te1adUf 
~ •• 'd' k h rı ır i; bu rüyanın nakli 
L tn{iz bitmlıti. Koğuştan içeri, 
ııa • h lkPıı &nenin inzibatına memur 

1 ıabit girmif, bunlardan biri: 

'd -:- Paıalar, Beyleri.. Dlkkat 
tı_ lnız. isimleri okunan zevat de,. 
il 1 hazırJanınnlar. Baıka yere 
llkledllecekler. 

• Demiıtl... O ımda koğuıu bir 
tt'l"ele i.tlll etmit; ve ıonra, dı· 
(} 'Q bir ıUküt husule gelmlıtl. 
l> kuııan isimler araaında Ahmıt 
8fanın lımi de mevcut idi. 

ld· BUtlin koğuşlar, teliı içinde 
d 1• lıimlerl okunan zeTat, korl• 

1 
Orda diıilmiılerdi. Bunların ha· 

~~da, Prens Sait Halim Paıa va 
t~ ... albi en zikudret ıahıiyetler 

ruıınıkte idi. 

k(ı Vakit vakit kapı açılıyor. s .. 
k ,'r, onar zattan mUrekkep mev• 
s~ kafileleri dııara çıkarılıyor. 
11 
nıu takmıı lngiJiz efradı ara· 

h llda kamyonlara bindiriliyor, 
t,~Uz mevkufların bilmedikleri ve 
ttı illin edemedikleri bir lıtika· 

•te doğru ıönderiliyordu. 

't'tiB~ kamyonlar, Harbiye Neza· 
~ı nın (Mercan kapısı) odan çı• 
ı11f 0rlar. Çakmakçılar yokuşundan 
'tl}'orlar, sonra, büyük bir ıUr· 
)' e köprüden geçerek (Tophane) 
tik R~liyorlar. Şimdiki (Fort fab· 
'Y ı:•ı) nın bulunduğu yerde te· 
'ttı~ kuf ediyor:ar. iki sıraya dizil· 
le 

1!• y:ne s:.ingülü lngiliz asker· 
k r;•ıln arası:1da indirilen mev· 
"·lar, (Şirketi Hayriye) ain bir 

vapuruna bindiriJiyorlardı. [1] Bu sandalda, mevkufJarı kaçırmak 
Bu ıuretle kamyonlarla nak• vazifeainl deruhte eden mülbim 

ledilen mevkuflar hitama ermiı, Naci Bey vardı. Naci Bey, o gün 
yapur hareket etmişti. Açıkta, tatbik mevkiine konu!acak olan 
kömtır ıllebinl andıran lngiHz firar planının son talimatını ver· 
bandırela küçllk bir vapur bek· mek için erkenden Bekirağa ba. 
Jemekte idi. Şfrket vapuru, bu IUğüne gelmişti. Hapiıhane inıl· 
lngillı şilebine yanaşmış; mevkuf· bat zabitlerinden (Şazi Bey) v811• 

lar, bir koyun ıUrllsll gibi 18} ı· taıile mevkufJarla tema1 ede· 
larak bu vapura nakledHmiftİ. cekti. Hnlbuki o, hap:ıhaneye 
Bu kUçllk yapur, akla hayret geldiği zaınan mevkufların yer• 
verecek derecede piıtl. Müf evveı !erinde yeller esmekte idi. 
•e müstekreh ambarından başka Naci Bey bu haberi alır al• 
hiçbir kamaran mevcut değildi. mez, derhal mevkufların ıevkedil· 

Mevkuflardan demokratça dikleri istikameti takip etmiş, 
olanlar, akılJıhk etmlıler, her ih• vapura naklediJdiklerlnl öğren· 
tlmale kartı enalarını beraber mitti. O zaman bu fedakAr ar· 
getirmişlerdi. Fakat ariıtokrat k~daı, artık her ıeyi güze almıı; 
zümre, bu iti baıkalarına havale hır sandala at:ıyarak vapurun 
etmiılerdf. Vapurda timdi bir etrafında dolaımağa başlamıştı. 
telAt başlamıfh. Etyaları gelme· ( Arkaıı var ) 
yenler, şimdi bu piılik içinde, -------
nasıl ve nerede barınacaklar, [l] lngilizlu bu vapuru Şirketi 

Hayriyeden g8Bpetmiilerdi. Kendi fı· 
nereye uzanıp yatacaklardı. lcrinde kullanıyorlardı. latanbulun 11• 

Bu ıırada Yapurun etrafında tihliiıından sonra bu vapur da kurtul· 
bir ıandal dolaımıya baılamıştı. mu~ (Halas) tesmiye olunmuştur. 

=================~==== 

Haliç Şirketinin Vaziyeti 
Gittikçe Fenalaşıyor 

( Bettarafı 1 inci ytiıde ] 

etmiyen ıirketl kendi itletmeye 
karar vermlı ve bunun için de 
Şehir Mecllıinden (20,000) Jfrahk 
tahsi11at kararı almıştır. 

3 - Ekonomi Bakanlığı da ite 
el koymuş şirketi taahhUdatını 

ifaya davet etmiş, ıirket şeraitin 
ağarhğmdan bahaederek daha 
mantıki ıartlarla lıletme işinin 
kendisinde bırakılmaıım, borcunu 
da yavaş yavaı öd•yebileceğlnl 
beyan etmittir. 

4 - Nihayet İfİ, ıirketin ıon 
ve kat'ı vaziyeti hakkında bir 
karar verilmek üzere Bakanlar 
heyetine arzı takarrur etmiştir. 

Bakanlar heyeti de, Batbaka· 
nın doğu gezisinden avdetinde 
toplanacaktır. 

Diğer taraftan tir ket f da re 
meclisi azaamdan Benkiyat bu 
itler etrafında Ankarada alaka· 
dar makamlarla temaslar yaparak 
ıehrimlze dönmUıtUr. 

Diğer taraftan ıirketin Ayvan· 
ıaraydaki merkezinde dahilı vazl· 
yeti de bir hayh karıtıkhk göster· 
mektedir. 

Şirket, vapurlarında kullandığı 
ve muayyen zamanda getirdiği 
kamurler bltmlttir. Yenlıl de ge
tirtilmediği için evvelki glln va• 
purları işletecek kömUr kalmamıf 
ve Şirketi Hayriye ile yapılan hu· 
susl bir anlaşma ile bir miktar 
kömür temin edebilmiştir. Bundan 

başka: 
Şirket, her ayın birinde Ye 

bir de ortasında memurlarına pa· 

ra verir. 
Yirmi Hneden fazla bir zaman• 

danberi her ayın ilk gUnü para 
almiya ahşmıf olan memurlar 
Perşembe günll akıamma kadar 
para alamayınca, akşam itlerinden 
çıkar çıkmaz idare kapısı önllnde 
birikerek, paydosta evine gitmek 
Uıere çıkan direktör Hasana mil· 
racaat etmişler, maaılarını iste
mişler, hallerinden tikiyet ıt• 

mlılerdir. direktör Hasan, 
.. akıntılı vaziyetten bahsederek 
ancak ertesi gUnU para tedarik 
edebileceğini ıöylemİf, bu şekilde 
ıöz alan müıtahdimfn dı çekilip 
gitmişlerdir. 

Şirket; nihayet dün para ve· 
rebllmiıse de, bu ıef•r de, idare 
merkezine bir tamim aaarak, ılr· 
ketin darlık içinde olduğunu, bU· 
tUn memurlardan fıdakirhk bek· 
lendlğlni, bundan sonra verile
cek aylıklardan yüzde yirmi ten· 
klbat yapılacağını blldirmiıtir. 

Bu karar hakkında tirket nıe· 
murlarının ne dUtUndUğUnO öğren• 
mek istedik. LAalıttayin bir ta· 
nesine mlltacaat ettik. Bu me· 
mur bize dedi ki: 

.. - Şirket bizden fedakirlık 
bekliyor. Daha ne ıekilde feda· 
kArhk olıun ki, aabahları 1aat 
beıte Ayvan1&ray iskelesinde lı· 
batı vUcut ediyor, gece de ıaat 
ona kadar vazife g8rUyoruı. On 
yedi 1aatlik bir mesai düoyanm 
hangi yerinde görlilmUştllr? Bu
na mukabil de uıl hatda çalııan 
memurların en kabadayısının 
maaıı 45·50 lirayı geçemez. Yük
sek maaf alanlar hep idare da• 
bilinde çalııan memurlardır. F e
dakirlığı biraz da onlar yapım· 
lar. Sırf bir TOrk ıirketl olu, 
haydi yine istedikleri fedakirhğı 
yapalım! .• 

Fakat birçok hiHesl bir ya• 
hancı bankaıının olen bu ıirkete 
daha fazla ne fedakArlık yapa• 
biliriz 1 •• 
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Sayfa 13 

Bulgarlar, Bir T eviye Ha
diseleri Tahrif Ediyorlar 

1 Battarafı 1 inci yOzed) 

canlı heyecanh neşriyata vealle 
addediyorlar. 

Bu cümleden olarak 27 lemmuz 
935 tarihli " Mir ,, gazetesi de 
.. Trakyada askerlikten tecrit 
edilen m:ntaka., başlığı altında 
bir takım ıeyler geveliyor. Diyor ki: 

11 Fransanın, ı:lahlanmaaın• 
dan ötUrD Almanyayı tiki· 
yet etmesi llıerine toplanan 
UJuılar Derneği toplantısının 
ıonunda, T evflk Rilttll Araaın, 
Boğazlar mukavelesinin de tadili 
hakkındaki diyevi, bllylik gllrDI· 
tUlerin çıkmaıına ıebebiyet Yerdi. 
Malum olduğu ilzere Boğazlar, 
hitaraftırlar ve oradan geçmek 
tamamile ıerbesttir. Aynı zamanda 
Uluslar derneğinde TUrk Baka· 
nmın diyevi ile beraber Türk 
matbuatı da Bulgariıtam alaka· 
dar edebilecek diğer bir meaeleyl 
daha ortaya attı. Türkiye tara· 
fından iddia edildiğine göre, 
Nöyyi muahedeıinin ıUel hüküm• 
lerinln kaldırılm&11, 923de Lozan• 
da Tllrklye tarafından ıerbeatçe 
kabul edilen barıı muahedesinin 
tadili meselesine bağlıdır. Bay 
Tevfik Rüttü Araı bu yaz Ce
nevrede, bu iki isteğin mUdafaan 
uğrunda epeyce enerji 1arfetti. 

Fakat zaman, o vakıt bunların 
tahakkuku için mll~alt değildi. 
Uluılar Kurumu Kon~eyinde T ev· 
fik RUıtU Arasın muvaffakiyel· 
ıizliği muhakkaktı. F ranıa, Italya 
ve Büyük Britanyanın murahh.s· 
lıırı, boğazlar rejimi meselesine 
yeniden bakdmak hakkındaki 
Türk murahhaımın bu isteğini 

reddettiler, düha o Yakıt bfldirdi· 
ğimiı gibi TUrkiye, Boğazlar 
meselesini yeniden meydana çıka· 
rarak bunun· sullıan hallini •• 
yahut da Lozan muahedeıile bir
leştirilen bu iki mukaYelenfn kal• 
dmlmaıı için bir araıuluaal zaman 
beklemektedir. 

Kırklareli (Lozengrad) ııhrinin 
tabklmah bakkmda Avrupa mat· 
buatında çı 'can baber:ere, yuka· 
rıda ıöylenenJerin aydınlığı altında 
bakılmak JAzımdır. Hakikaten Av· 
rupa matbuatında çıkan bu haber
ler çok manalıdır. Bunlar da bil· 

dirildiğine göre, KırkJareJinin yani 
Lozeograd ( Bağşehri )ni tahkim 
ediJmeıi, az, çok Trakya ıının mu• 
kave~eslnin inhilAle uğradığı zannı· 
nı dogurmaktadır. Verilen maluma• 
ta göre, hukukao, bu tahklmtın 
önüne geçilememektedir. Genel 
intibalara göre ise Türkiye, bu 
mukavele kayıtlarının zevaline 
kani bulunmaktadır. 

Lozan muahedealne bağlanan 
Trakya ıınırı mukaveleıinin birin• 
ci maddninln bir;nci fıkra11 mu" 
cibince Kırklareli ( Loıenırad ): 
30 kilometre derinliğindeki as .. 
ktrlikten tecrit edilmlı mınta• 
kaya dahil bulunmaktadır. 

Fakat timdi, Kırklareli bu 
kayıttan uzak tutuluyor, ve 
bu suretle bet kilometrelik sa• 
hanm hukukan tahkim edilmeıine 
müsaade edilmlı ııibl bir vaziyet 
hasıl oluyor. Halbuki bu iatiına, 
TUrklyeye, tablatiyle sUel hazırlık 
da bulunması için yapılmamııtır. 
Fakat dııarıdan gelecek teca• 
vUzlere karşı bu mıntakanm tah· 
kim edilmesini temin için verilen 
bu karar, binnetice, Bulgariıtana 
karıı bir dostluk hareketi olarak 
da telikki idilemeı. Bu hadise, 
yılbaşında Uluslar Kurumunura 
mUdahalesln• sebebiyet verecek 
olan Trakyada TUrk aakerlerinin 
harekitile birleıtirHebileceğl gibi 
aynı zamanda bu, Türk Matbu· 
atmdan bazı gazetelerin Bulga• 
riıtana karşı devam etmekte olan 
hücumlarına da bağlaumak ge· 
rektir. 

Bulgariıtan, bUyUk devletlerle 
Ye diğer Balkan hilkfimetlerlle 
Boğazların ıerbestlsi Ye Trakya 
aınırlarının Hkerllkten tecridi 
rejimleri hakkında birer mukavele 
lmzalamııtar. Bulgaristan, barışın 
muhafaıaaı ıçın aktedilen bu 
muka.eJelerJn korunmasının en 
bUyUk taraftarıdır. Şimdi muka"le• 
lelerin mubaf azası için, Bulgaris· 
tanın mUteyakkıı buluması men• 
f aatı YI hakkıdır. Bu yıl, bu 
mukavelelerin tanınmaması hak· 
kında çıkan hadiselerin çoğalması 
aebebile hAlen Bulgarlstanın çok 
dikkatli ve uyanık olması lizımge· 
liyor • ., 

Bir Alman Gazetesine iki Tek Laf 
1 Baıtarafı linci ylzde ] 

lııı dözeltmiı, Ye gereken izahatı 
l vermiıtlk. 

Şimdi aradan bir yığın glln 
geçtiği halde bu gazete, bu vak'ayı 
ele alarak 30 Tem muz tarihli 
aayuııoın ilk 1ayfa1mda, kahn 
puntolarla Alman okuyucalarına 

dııarda Almanya aleyhinde ya· 
pılan tahrikata misal olarak 
bunu zikrediyor. 

Fertler ve devletler araaında 
olduğn gibi, ırazeteler araaında 
da teamOl odur ki, düzeltilen 
bir mesele üzerine tekrar dö· 
nlllmez. 

Volkiıcher Beobahter gazete· 
sinin bu nezaket ve meelekdaılık 
kaideainı vakıf olmamaıım onun 
gençllğine bağıılıyoruz. 

Fakat o gazete ıunu bilıinJld, 
AJmanyadakl Y ahudl aleytarlığı 

hakkında Türk okurlarına malü· 
mat vermek için yabancı kaynak· 
lara baı vurmıya hiç de IUzum 
ıörmeden, ıadece kendi sütunla· 
rında çıkan haberleri •• reaimlerl 
lktlbaa ve tercüme etmek yeter. 

Çünkü, gUn geçmez ki, Alman· 
yadan gelen gazetelerin ıayfala· 

randa, Alman yadaki Yahu dl 
aleyhtarlığından bahseden tUrlll 
ıatırlar çıkmasın. 

Vaziyet böyle iken bu gazele· 
nin takındığı tavra mana vermiye 
imkin bulamıyoruz. 

Yoksa bize ıelen dünya ıaze· 

teleri, Almanya aleyhinde tahrl• 
katta bulunan gizil ye muazzam 
bir teıkilAt tarafından çıkarılmıı 
aahte o üıhalar mıdır 1 

V • yoksa Almanyadaki müfrit 
bir Yahudi aleyhtarlığı, müfrit 
bir Yahu dl dostluğuna mı çevril• 
miıtir? 

Eğer Völklıcher Beobahter 
gazetesinin miJli ıosyalist 

fırkasının fi kirlerini neşreden 
ciddi bir gazete olduğunu 
bilmeseydik, Yahudi aleyhdarhğım 
anlatan satırları tekzip ıuretilı 

miıah mecmualarına has bir 
nükte savurduğunu ıanacak ve 
gUlecektik. 

Yine aynı gazete, bizden 
bahseden ayni nüshasında, hıristl· 
yan kızlarını battan çıkaran Ya· 
hudi KazaooYSsının gUIUnç lıikA· 
yeaini yazıyor. 

Y ahudilerln iyi bankacı, iyi 
tüccar ve ıaire olduklarım bilirdik. 
Fakat onlarm, hıristlyan ve Alman 
kızlarını yığın halinde baştan 
çıkartacak kadar Kazanova ola· 
bi.eceklcrini Alman gazetelerinden 
öğrendik. 

Biz, kendi yanlıılarımızı ken• 
dimlz taıhih edecek kadar efen· 
diyizdir. 

Völkischer Beobahter de kendi 
gaflarını görmeye çalııına, Alman 
uluıuna karşı Yaılfealnl daha iyi 
yapmıı olur. 
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Piri R •i11- Mtırl\t R e·s - Hadım Siıleymırn 

Sü!eyman Paşa, Sefer Hazırlıklarını Bi
tirmiş Amiral Baştardasına Geçmişti .. 

' ~ 

S üleyman Pa§a, Amıral be§lardaeına geçti ve hareket emrini verdL 
Hadım Vezlrl• kumanda edeceği 

donanma De eınıf gemlltrden vllcut 
buluyordu: Galerin, sralyonlar, ga1iı· 
fer. Türkler bu Oç 11nıfa sriren gemi· 
leri UyOklüklerine gGre firkate, 
kalyon, kBke, kadlrga, baıtarde, 
mayna srlbl ial•lerle anı7ordu. En 
bQyOk 6Jeml " Paıa bqtardHI,, deni· 
leni olup Amiral bayratıaı taıırdı. En 
kDçGk ıeml karlanııçlardı. Pata bıt• 
tnrdGtinin uzunlu~u 216 TOrk kade· 
minde olup 36 oturata ayrılmııtı ve 
her kürele yedi nefer nrilmittl• 
içinde bet yU• kDrekıJ, iki yDz 
cenlq;l, kırk aekiz topçu bulunurdu. 
Gemi lllnrlslne Relı adı Yeriliyordu. 
KırlanSl'lclar, buıtlnln torpito1arı gibi 
b ir ıeydl, gayet hıılı giderlerdi, kara-

kol ve muhabere itlerlnde kullanırlardı. 
Donanmada babı adı nrllen yelkenli 
ıallar da nrdı. Bunlar, karaya aaktr 
dökmekte n kaza vuku•nda batacak 
•emilerden ayrılmakta kullaaılıyordu. 

Fıı kat Hadım Süle1maa Paıaaıa 

donanma11nda sı4tze çarpan yenilik 
birer kantar atırh~ında glllle atan 
muhuara topları idi. The PortuguH 
ula ııdlı lıagilizce eski bir Herin 
•ayran bir üılup ile yazdıtı gibi bu 
toplar ın d8kllimul, dıha bllyQklerlol 
I• meydana getirmit olan Tlrk 
aan'atkarhtı için pek rDç bir t•Y 
detildi. Fakat o toplann Kızı1denizdea 
Ummanlardan geçirllerek Hindiıtana 

k adar götürelmlye ka1kııılmaıı parmak 
11ırıl cak bir lttL 

SOleymaa Patı, itte dlln1anıa en 
f yl denlzcllerl olan iaglU&lerJ bili 
kendinden bir iki asır ıonra ıaıkıa
Jaı ıncak bir incelikle hazırlıklannı 

bitirdi kten sonra Amiral baıtarda11na 
geçti, hareket emrini nrdi. Serin bir 
t imal rDzglrı, Jcızıl denida aletini 
ı:zaltıyordu, yetmiı iki gemınıa 

fİf iril aıiı yelkenleri bu Tllrk filoıuoa 
re>z alıcı bir gllr.elllk verl7ordu. Mıaı· 
rın her tarafına akın edip relen kil· 
me kilme halle, TOrk gllclloa Hindi .. 
tan toprak1anna bir kerre daha tanıt• 
mak iç n denize açılaa donanmanın 

beyaz kollarını açarak ıllzlllltlDI 
alkıtlıyordu. 

Bir 'kerre daha dedik. ÇOnkll Hin· 
dlatan TDrk sllclinO uzun unlardan• 
beri lanımıı bulunuyordu. E.ki deYlr• 
ler bir yana bırakılea bile Gaınell 

Mahmudun ve akaak Timurun o 
ülkeyi altOıt etmelerinin tlurinden 
henüz pek uzun yıllar r•,mit dekflciL 

H.ı tta fU donanmanın Sllve)'ftea 
ayrıld ğı glln, Hindiataaın en iyi 
parçaluı yine TGrklerln eliade, aluak 
Timur otullarının idareai altında bu· 
lunuyordu. Ancak bu idare, eıraıı 
ğel ikçe i ıaret ettiğimiz Yeiblle, bir 
anraıi geçiriyordu ve Hlndiıtan Por• 
tel.i:r: ııl e r t ıırafından yavaı yanı, için 
fçin h:mirlliyordu. 

Eğer, (1515) yıllarına doğru M11 ır· 
c?ald Törle lclSlemen hGkQmetj tara• 
fıod n • yine GGceralı Porteklılllere 
kart ı himaye etmek üzere • SDveyttea 
• Amira l HüHyfa kumaadaaiJe • ıı• 
kani 11 \'e fakat Adene kad.,. sfcllp ' 

Clddeye d<Snen donaamanın bu yarım 
kalmıt hikayesi bir yana bırakılır11 
Hadım Vezirin giriıtiği teıebbDa, 
TGrklerin Hiodlıtaaa denizden yap• 
takları ılk hamle sayılır. O btlyük ve 
kalalık tllke, TGrkleria hep yukarıdan, 
Sind nehrini n Peoçapı •tarak 
geldikleriai rlirdll, kendilerini o 
yollarda karıılayıp H!imtadı. Şimd\ 
TQrklerin denizden de geldilclerlni Ye 

seleblldikleriııi .-örecekti. 
Donanma, bayram yerine koıan 

bu ço•uk alarında r~rOlebUen neı'•U 
bir ırftrllftO içinde, caauba dofru 
ıDınlilrken hadım nılr, ayrı blr muba
aara topu srlbi gDnrtede duruyordu. 
ıreride kalan Ye yanı yanı ırBzden 
kaybolan Savene, Mısır kıyılarına 
bakıyord'lr Da1gın!aıan Q'Özleriode 
büyGk bir "haritanın çizzilerl uzatıp 
kıaalıyor •lbiycU. Kendi 6mrGnGa, 
1ek1en yılı aıan 8mrGniln merhale· 
l•rlaidt birer birer noktalayan bu 
harita, aanılu Ye uzua 1rnlılule 
ölll bir bayatın tarJhinl canlandırı· 
rordu, ihtiyar veıirln glSz bebeklfh'ln· 
de açılıp çizgi çiıgi kıvrılaa bu bari· 
tayı 1eyretmek oau heyeca ı:a içinde 
bırakıyordu. Topkapı earayına çocuk· 
lcen ı•liı, oradın çıkıt; Efllk·Butdan 
oyaf1rında, Macar diyarınd a , Mora'da 
ltalya kıyılaraada, lran ıınırlarındı, 
Kafkaa etelderlnde ır:aman zamaa 
1an1lara 1trl11 Mıııra a•lit ,.e nlha. 
yet Hinde dotru 7GrU7G1 gDnlerl hep 
bu haritada beliriyor Ye ıillniyordu. 
Koca adam, her birinden bir çeılt 
hatıra eakladıtı o heyecanla ıGnlerl 
keadl glSzbebeklerlnde bir an için 
yaıattıktan aonra içini çekti, yanıba· 
ııada duran Kayfuıuı Yapra dandD: 

- Gerçek, dedi, lnıaa dıditin 
kanataız bit kuı. Yer ytlzilnde uçar 
ıibi doleııyor. Bugiln burada İH yarın 
baıka bir bucakta. Bu uçuılar, bu 
gezlıler, ıon yuvayı, bit detlımeye• 
cek olan yuvayı bulmak lçlndit. 

Ve biraz dltündO, feylesoflaıtıı 
- fçlae ilk rlOıtttOmla yuYa it .. 

tik, •o• iıtne ataldıtımız yuva mezar. 
Bu ilıiıinia bir yerde olmaaı•a imkln 
1ok. Beıltlmlz gtlnbatadı, mezarımıı 
alndotuda olu1or. itte laaanlar, o iki 
knuk araaındakl yolu aı•ak :için 
durmadan didinirler. 

Bet on gQn içinde llatlyar nılrln 
HYsriı1ni ve lnanc aı kaıanmıı olan, 
ıece ıGndb yaaından ayrılmaılaıan 
lcayıuıuz yafar .-UIGm1edl; 

- Dotru tiuyuruyonua dnletU 
amma burada, ıu ıemi içinde didinen 
biı deJlllz, yelkenlerle kllraklerdir. 

- Onları kullaaaa tla fnua detfl 
mi? 

- Biz lumıldamıyoruz, Jorulmuyo
rna ya, ona bakalım. 

ihtiyar Yblr, bir halat kDmealııln 
UıtDne gelltl güul rıkıldı, kayguıuz 

Yaıara da oturmuını emrettikten 
ıonra yapılacak llYaıJar tlzerlDe ko
auımıya koyuldu. O, Hindi.tanı yirmi 
bin k11l ile altliat edıbllecetine iman 
beallyordu. Y ılaız bunun parlak bir 
akan olacataaa, HiDt iflnla '8e akıa 

SON POSTA 

Avusturyada Nazi 
Hareketi 

VJya na, 2 ( A. A. ) - Bir yıldan· 
beri sü\dinııli muhafnuı eden innB· 
bruck v e c:varı NuilerJ Hlekl polis 
baıkanının lSldOrOlmesinlo yıldlSnOmG 
münnHbıtile nümayişler yapmı ılardır. 
Nazılcr, Alman • Tirol sınırı yam :ıda 

bulunan Nordkette dağının 7an1acında 
muazzom gamalı ha çları tasy' r eden 
ve ııy a ~ ., aın Hiller ,. ibaresini en nlan• 
dırro havai fit ekler yakmıı'ardır. 

Naziler bundan baıko fnıbruck 
ıchrinhı birçok evlerine m:rakçı lılr 

mahiyet taııyan yazı lar yaımıı·nrdır. 

Po is, birçok kiıilerJ yakalam ıt-r. 

Hlndenburg'un ÖIUm Yll 
DönUmU 

Berlin, 2 ( A.A ) - Almanya Cu
mur Baıkanı Mareıal Hindenbourg'un 
lSIDmllnün birinci yıldönOmQ ilgiılle 

bugün, biltün Alman ıehirlerl, bir 
, .. sröıtermektedlr. 

Deri Sanayii 
Ankara, 2 (Özel) - Hükfı· 

met, derilerimizin dış ve iç piya· 
1alaruı rağbet kazan ması ıçın 

önemli tedbirler almııtır. Hayvan 
yüzme, bağırsak ve deri kurutma 
hayvan kemiklerini temizleme, 
5ğlitme veya fırınlatma, işleri 

ıı!Ah edilmiıtir. 

·-···· .. ·········-····-·················-···-··· .. ··· .... 
Yeni Neşriyat: 
Denb - Yurt aenb.clliğl için haldlıl 

J.lr 7oklui11 karı ılayan Denlzclllk mecmua• 
aının ikinci Hy111 çok ı11ıı:cl •e renkli bir 
kapak içinde ye 6nemll yaııılarla çıkmııtır. 

Bu yeni uyıda Abidin Duerln ( Ata• 
tGrk b in dcDlal g61terdl ) adla maknlul, 
Türkl7ede ilk deniz bayramı, 11lrk aulann• 
.la Radyofar tealeatı, Kaptan Salt Ö:ı:gcnln 
( Tltanik facıuı ), DeDla ltlet111Hlnde 
amorUıman meaelul1 Deniz bayramın• 

dan muhtelif lnt;balar, Gemici fıkra· 
?arı, A71a deniz aporları, Süreyya GDraunun 
1926 .. ncahıdo 7apılan aeyyar ıorıl ı~ferl 
hatıralan, An.tarta 'l'aparu bUyllk avarya 
heuba, TUrldyede Yapurcaluk tarihine bir 
bakıı, aylık denir. haberleri ılhl birçok 
ISn•mll yazılar •• realm'er yardır. ·- -----
Beşiktaş Halkevinin 

Gece Eğlencesi 
3 Atuıtoa 985 cumartHl srnnn 

aktamı Betllctaı Halkevi yardım 
komltHi tarafından Bebek baltçeainde 
bir gece etlencHi tertip edilmittlr. 
Etlence aabıba kadar dnam ede
eektir. 

iLAN 
Aynlıkta Pazar yerinde Ucuzluk 

mataz1111 Faik • Hlıınü tarikler flr. 
muı albnda birlikte çalııbtımı& 
matandan ayraldım. Ş.rikim bıy Faik 
ile hiçbir alikam kalmadıAını n mata 
xamı GQmrük caddulndeı lı bankaaı 
karııııaa naklettitlml ilan ederim. 

Ayvalıkta CGmrllk caddHinde lı 
banka1ı lurıııında Bin bir çeılt 
l.iOka ekonomi ma§'aza11 eahlbl 

HDınD Rıfkı .................... -....................................... . 
olmaktan daha ince bir ma1labat eayıl· 
muı llıım ıeleeeğinl •Bylllyordu; 

- Bilmem diyordu, HD hiç tarih 
dinledin mi?.. Ben rahmetli yavuz 
hanla rulp dolaıtıkdan ıonra her 
ıeee yatmazdan lSnce V a11af tariht 
dlalemeyl adet edindim. Yatatıma 
u.unır uuDmal ok1ı1maltlllr bir uıatı, 
ıamdan gibi baıucuma dikerim, ona 
bu tarihi okuturum. Bu kitapta Hinde 
aid•n Ceoıiz otullarımn biklyesl 
Yar (1), Onu dinliye dinliye merak 
ettim, tarih bllealerl ı6ylettim. Hin· 
dJa ••ç•lt alalerl hakkında çok 
ıeyler duyup belledim. Oraya ZDlkar· 
aeyn lakender dahi gltmlı, gallba 
Abuhayat aramıf, bulamamıı, lıGtUa 
ıidenlarde bir zaman durup geri dön. 
mUf. Ben o dGnUıleria ıırrını ken-
dimce aradım, ban Ue auyun Hindi•· 
tanda Tlrlder• uygun ıelmedltlnl ıe
ala1edlm. Bizim de, orada çok kalır· 
sak, erlmımisden korkarım. Ta Mııır• 
dan Anadoludaa, Rumelidea ta.ıe aı· 
ker deYtlrlp orada k6kleımek çok 
alç bir ittir. Onun lçla çok ince he• 
aaplar yOrUtmek gerek, fakat bugUn 
için yapılacak it. ,.Urtlmekten ibaret, 
çnakG hUaklr ö1le latedl. Biz de onua 
bu diletlne uyup itte .rldiyorus. 
Allah nre de Jil• ıklıfı •6ıtermedea 
d6ameHkl 

(1) $Irazlı molla Reıldllddlala raı.dıfı eaer-
41r ki Vaauf tarihi cllre aaıla re1mektecl'1'. 
C.asfıı epllanaı• ha1abaı hlklre eder. 
THm Selim h ldtalta Ç9k lte7ealr " aık 
a&k elnlrd• 11.T. T 

Afuıtos 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinları 

Pazarlıkla Satılık Eml 
Ean No. Mevkii Ye nev'i 

199 Hoca paşa' da Tramvay caddeıinde Şahin Paşa oteli 
yanında metre murabbaı kahn Muıtafa Ağa Med· 
resesl 

229 LAleH Mimar Kemalettin mahalleıi LAieli Tramvay 
cerldeal 114, 116, 1 J8 No. b 436 metre murabbaı 
araı 

232 Kumkapı Baklalı Kemalettin mahallesi KUçUk LAnga 
ıokak eıkl 37 yeni 39 No. 179 metre murabbaı arsa. 

245 Y eşilköy' de Şevketlye mahallesinde Bulvar sokağın• 
da 20, 22 No. lı 1768 metre murabbaı arsa 

246 Bakırköylln'do Sakızağacında Taıhan caddesinde 22 
No. Jı 582 metre murabbı araa 

310 Koca Muıtafapaıa'da Sezende ve Ramazan Ef. so
kağında 7,36 No. lı 614 metre murabbaı araa 

454 Koca Mustafapaşa'da Hekim Oğlu Ali Paşa'da eı· 
ki 240, yeni 266 No.h 55,50 metre murabbaı arıa ı.ı 

467 KUçUkpazar Rüstem Paşa mahallesi Mahkeme ıoka· 
ğı eaki 3 yeni 32 No. lı 35 metre murabbaı arsa 

t>32 Edirnekapı Karabaş mahallesi Sofalıçeıme soka~ı 
82,84 No. h arsanın 990119200 hisseai 

621 Edirnekapıda Hacı Muhiddin mahalleıl Yusuf Ağa 
aokak 1·3 No.lı 1016 metre murabbaı arsa 

635 Bnynk Çarşı'da GUlıllm sokağında 7·9 No, lı dUkkAn 
640 Divanyolun'da Dostluk Yurdu arsasından ayrılma 

8-10 No. lı 282 metre marabbaı arsa 
646 Divanyolun 'da Dostluk Yurdu arsaaından aynlma 

16 No. h 241 metre murabbaı arsa 
Yukarda yorlerl yazılı emlAk bedelleri peıio Yeya 1eklz takıl L 

ödenmek Uzere pazarlıkla ıatılacakhr. Takıltle aatıldıklan ıur• 
birinci takıitten geri bırakılan yedi taksit için faiz ve komi• 
alınmaz. lıteklilerln 15 Ağuıtoı 1935 Perıembe gtlntı Hat 10 h 
ıubemiıe gelmeleri (189] ın 

~ . ~ 

Taksitle Satılık Arazi. 
la 

Eıas No. 

575 

576 

377 

578 

613 

614 

617 

618 

619 

620 

Mevkii ve Nevi 

Bakırk&yUnde Çırpıcı ve Vllefendlde 8 harita 
numaralı 1 hektar 5135 metre murabbaı araıl 
BakırköyUnde Çırpıcı ve Veliefendide 9 harita 
numarah l hektar 2133 metre murabbaı araı.I 
BekırköyUnde Çırpıcı V elif endi de l O harita 
numaralı ı hektar 2776 metre murabbaı arazi 
Bakırköyllnde Çırpıcı ve Veliefendlde 11 harita 
numaralı 1 hektar 1614 metre murabbaı arazi 
Bakırk6yllnde Çırpıcı •• Veli efendide 50 harita 
numaralı 2 hektar 4336 nıetre murabbaı arazi 
Bakırköyllnde Çırpıcı Ye Vellefendide S 1 harita 
numaralı 4525 metre murabbaı arazi 
Bakırköylinde Çırpıcı ve Vellefendide 56 harita 
numaralı J hektar 7963 metre murabbaı araıl 
Bakırk6yllnde Çırpıcı ve Vellefendlde 57 harita 
numaralı J hektar 5971 metre murabbaı arazi 
Bakırk6yllnde Çırpıcı ve Veli efendide 58 harita 
numaralı bir hektar 7993 metre murabbaı araıl 
BakırklSyUnde Çırpıcı ve V ellefendlde 69 harita 
numaralı 1 hektar 8013 metre murabbaı arazi 

ıoe , 
ş 

Yukarıda yerleri yazılı arazi ilki peıin olmak Uzere sekiz soP' 
ve mUaavi taksitle v• pazarlıkla aatılacakbr. Geri bırakılan Y 
taksit için fazla alınmaz. lıteklilerln 13 Ağustoı 1935 Paıa 
aDnO saat onda ıubemlze gelmeleri. (181) 

* * 
Pazarlıkla Satılık Emli 
Eaaı 
No. -

Mevkii ve NeYI 

161 Beılktaı Cibannllma, boıtan sokak 1, 2, 3, 4, 11 numa· 
ralı iki hektar 4,400 metre murabbaı bollan 

2 ı 2 F erlköy Şiıll KAhtnne caddeal 45 numarala 798 metre 
murabbaı ana 

513 Boğaziçi Mirglln Balta limanı boıtan sokak eski 31 
yeni 6 numaralı 2 hektar 1,880 nıetre murabbaı arazi 

647 Teıvikiye'de Karakol ıokağında eski 48 yeni 154/1 
numaralı 332,50 mestre murabbaı arsa 

648 Teıviklye'de Karakol sokağında eakl 18 yeni 15412 
numaralı 305,50 metre murabbaı arsa 

649 Teıvlklye'de Ihlamur sokağanda eski ıs yeni 154/3 
numaralı 376,50 metre murabbaı arsa 

651 Teıvildya'de Çınar caddesinde eski 18 yeni 37 / l nu• 
410 maralı 335,50 metre murabbaı arsa . 

1
, 

Yukarda yerleri yazılı emlik bedelleri peşin veya sekiz tak•1
\, 

&denmek Uıere pazarlıkla satılacaktır. Takıitle aatıldıkları suretti' 
birinci takıltteo geri bırakılan 7 takılt için faiz ve komisyon •1;_, 
maL lıteklilerln 16 Ağuıtoı 1935 Cuma gUntı aaat onda ıubelJJ 
1e1mMeri. (I 
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~ ent; ~u mnıknl vaılyetten kur
lrınaaı için Mndlreye yalva· 
•cağım. 

• 4 Iiô.nunuaani -
Dnn akıama doğru kocam 

elefon etti: 

1 
- Avrupadan bir fabrikatör 

ieldt. KUlliyetli mal elacak. Bu 
•kinın (Perapalas) otelinde konu
~acağız. Eğer g ç kalır da ga· 
'llle1sem, beni merak etme. 

Dedi. 

Derhal hissettim. Bu, koca· 
lllın ·ban karıı· ikinci yalanı idi. 

Birdenbire kalbimde du; duf ~rn acıyı halama hiısettlrmemek 
Çın, derhal ıidd tll bir bııı ağ• 
'1•1nı bahane ettim. Yatak oda
~~ ç kildim. Okadar heyecan 
Sınde idim ki; iliklerime kadar, 
tangır zanıır titremekte idim. 

a Kendimi, ortadaki markizin 
•tline attım: 

- Şimdi ne yapacağım?. · 
L Diye, ellerimi ovutlurmıya 
•şladım. 

Demek ki; birinci gUnahı, ko-
hlının vicdanında h içbir azap 
~aule getirmemiıti. Ve yine hiç t Phesiz ki .. takriben bir saat 

tadar ıUren • bu gUnah ona pek 
•Uı gelmlı; jlmdi, bütUn bir gece 
~nun lezzetinden istifade etmek 
•teın iştL 

' 
Bir saatlik gtınaha karfı, 

lllektepte öğretilen terbiye 
lıal!Uerlne tatbikan • kibar dav• 
tllt:ınıı§; kocamın yUzUne hiç 
~rnıadan bunu bJr daha tekerrür 
!1ıtıem si için çareler aramışhm. 
vlındı bUtUn bir gece devam ede
~ek olan bu günah karıı naııl 

Yanacak, lrncamın bu adice 
hlanına mukabil ne yapacaktım? 
tı GUlter, etrafımda dönUp dola· 
~or. MUtemadiyen beni teaelliyı 
lışıyordu. 

h l<ızm aklına, bir aralık bir 
1 geldi: 

'd - Küçük hanımcığım!. Sakın 
~ llrncağızın günahım almış olmı• 

0
:Y•rn. Belki doğrudur. isterseniz, 
elden tel fonla sorunuz. 

Dedi. 

~ Onun bu a6zleri, bana muvak· 
kat bir Um it ve teselli verdi. Fa· 
Ş &t, vakit henüz daha erkendi. 
h~Yet s8zleri doğru ise, henüz 
k:; otel köşesine kapatılacak va
n değildi. A yna zamanda, bu 
ttıltit ile biraz daha vakit geçir-
0 cı1lt de, bana bir ihtiyı:ı ç gibJ 
•' d' ı. 

a Bu suretle aradan bir saat 
tı~~I. Telefo :ıu açtım. Perapalaa 

lı ile konuşmağa başladım: 
t•l--:- Siz de, Auupadan henüz 

ltııı bir fabrikatör varını. 
- Hayır, bizde yok. 

tn - Böyle bir Avrupah ile gö
k fltıek için; kısa boylu, tıknaz, 
ö'rnı bUyUcek, kırmızı yUzlU, 
k itler Bey isminde, dili biraz 

d~baca bir tUccar gelecekti. Gel-
1 mı? .. 

0 
- Hayır efendim, buraya 

hkllde hiç kimse gelmedi. 

lef - Şu halde ben siıe bu te
}' 

0 nun numaraıını vereyim. Şa
'8 tt ta rif ettiğim kıy af ette bir 
tsı ey gelirse; s5yleylnlz, bu nu• 

nrnya telefon etsin. 
.. l'c:e :onu knpacım. Ve derhai 
, l <1yet kocam gelir de beni arar· 
La .. ona a8ylemek için mllnaıip 
Qır 

Yalan düşiinmeğe bs-r' dım. 
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Ya Aınki azar Da Zeng~ 
Bir por Günü Yaşa yacağız 

Yarın Ya vh G··retle· M 
rimiz Var. Bugün Ve emlekette Futbol 

ÇiNi 

' 

Ve derhal hazırladım. 
Faka a t, ıayet kocam ha· 

klkaten bu gece ini • dediği gibi • 
saf ve temiz b ir lı mllz kersile 
geçirecek& , v bu müzakere 
içln de herhangi bir s~beple fi
kirlerini tebdil ederler d , baıka 
b;r ytrde içtima ederlerae; o :zamnn 
ben, kocamın nezahet ve safiye
tine nasıl emin olac~khm?. Bu 
telefon gelmezse, hiç fUphcsiz ki 
kalbimi isti eden endişeden 
kurtulamıyac k ve belki de sa
baha keder gözlerimi yummıya

caktım. 
- Ne yapayım, yar bbL. Ne 

yapayım?,, 
Dfyo dOıUnlirken, birdenbire 

Tatar Ayşeyi h tırl dım. Koca· 
mm beni aldatıp aldatmadığını 
- katiyetle • ancak bu kadın \'B· 

ııtnaile anlayacaktım. 
Fikrimi Gllltere anlattım. Bu 

akıllı klZln da bu huauıta fikrini 
aldım. O, bu meselede benden 
bir numara daha .zeki olduğunu 
ispat etti: 

- B!r ı•Y de yapabiliriz, kU
çUk hanımcığım. Tatar Ayşeyi bu 
akıam terzi Nermlnin evine gön· 
derirb. Mademki araları bu ka· 
dar sıkı fıkıdır. Şu hnlde Nermin, 
ondan biç çekinmiyerek evine 
kabul edecektir. 

Tatar Ayıe bir çaresini buJ. 
ıun, Ömer Beye ait olan ı ylcır· 
den bfr ıey e ırsın. Bunu yarm 
Ömer Beyin önUne koyarsmız. 
Belki böyle bir ders Yermekle 
aözfinU açar1mız. 

Dedi. 

GUlterln bu fikri, hakikaten 
çok mUhimdi. Ona verdiğim ae
lihlyete binaen derhol işin tat· 
bikine g çtL Idrlı Ağa ile uıulla• 
cık Tator Ayteyl çağırtacak, bir 
köşeye çekecek, eline bir kaç 
pnra nrecek, şayet Ömer Bey 
oraya gelira , onun bir ıoyinl 
çaldırıp bana ietirecekti. 

( A rkfll!l var ) 

c 

istediği 

Yarın Ayrıca Maçlar 
Yapılacak 

Yarın Taksim stadyomuoda 
tertip ettiğimiz alaturka yağlı 
gür lerJn UçUncO haftası batla• 
maktadır. Her hafa ertaa bir 
aliika Ue devam don yağla gllreı 
mtls bakal rmızın gittikçe heye· 
canlanması, gUreıçll rin toplu bir 
halde mllsab ka için ıehrlmfıe 
gelmtı bulunmaları bu mUsa· 
bakalnra Umidio fevkinde bir he• 
yecan vermişt: r. Destedon itibaren 
başa kadar bUyUk bir rekabet 
içinde devam eden yağla gllreı 
mllsabakaları her hafta bir ı:arça 
daha ehemmiyet kazanmaktadır. 

Yarın yapılacak müsabakalar
da başaltı ile baıa gUrcıecekler 
aroııoda çok canlı çarpışmalar 
olacaktır. 

BugUn Ve Yarınki maçlar 
Bugün Taksim stadyomunda 

Macaristanan cm kuvvetli takımla· 
rıodan Uypeşt Beıiktaıla karşıla· 
şac ktır. 

Merkezi Avrupa kupaıında 
ismi sık sık duyulan Uypeıt bu· 
gün yapacağı maçta bize hakikt 
kıymetini gösterecektir. ı k: hafta 
evvel Istanbul illt birincllik!erl 
için Beykoz~a karıılaıao Beıikta-
tın form ltibarlle no halde oldu· 
ğunu pek bilmiyoruz,, KuvYetll 
mfidafaası ve o nisbette sağlam 
hücum hattile UypeıUn karıısma 
çıkacak olan Beşlktaşın bu maçta 
alacağı neticeyi de bu noktadan 
kolay kolay kestiremlyeceğimlz 
tabiidir. 

Bugüne kadar kulaklarımızda 
lıml yer eden Macarlarm Uypeıt 
deği l Beıiktaşı, bir araya gelecek 
bütlia Istnnbul talnmlarmın albn· 
dan girip fistUnden kolaylıkla 
çıkıverir hissini vermitti. Binaen· 
aleyh, bugUnkD Bcıiktaşla ve 
yarın da Galatasarnyla yapılacak 
olan maçlar Uypeıtin hnkikaten 
Uypeşt olup olmadığını meydana 
koyacaktır. 

Teklrdağda spor bayramı 
Teklrdağı 2 {A.A.) - Şflhrl

mizde 4 Ağastoı Pazar gUnU 
halkni tarafından bir spor bay• 
ramı yapılacaktır. Spor hayra• 
mında Tekirdağ, Çorlu, Maalkara, 
Hayrebolu ve Saray gençlori de 

bulunacaktır. 

arliy nın 

• • 

ı a 

Sıra 

No. Alncaldılar para K. olunan Sırası 

Ret 
Dlunan P. 

L'ra Ku. 

-
ı Is. Belediyeıti 2220 00 

2 LUtfıı Karahan 335 41 

para 

567 00 

000 00 

J /6/935 T. kadar 
muntazam ondan 
so:ıra ldare ve 
masrafı meya .. 
mnda tafsilen 
kararında 

o 

378 mahsup 
sure tile 

335 41 mU
nazaa!ı olup 
muhakeme· 
ten halli Ja
zını gelme· 
alne. 

lstanbul İkinci iflas Memurluğudan: 
Müfliı Kunduracı Jozef Eariyanın borçlarına ait 

tetkikat bitm ·, ve yapılan s~ra cetveli yukarıya 
yazt~mııtır. Alacakh ·arJn ikinci toplanma için 
23/8/935 Cuma gü:ıü saat 13 ( e dairede hazır 
bulunn1aları ve alacağı ret edilen alacaklıların tarihi 
ilandan itibaren beş gün zarfında dava açmak hak-

JA 1 1113535,, 
ları olduğu i.an o unur. 

L.10nguldak futbol takımı 
Çorlu (~zel) - Çerkeak6y ları birbirini takip eden sU pr:z. 

spor kulUbıle Çorlu ıporculuı lerle geçmlıtlr. Zonıuldakı or 
arasmda yapılan maçta iki taraf talumı gllıel ye kudretli oyu:ile 
bkirler ] sadyı 7aparak berabere }'aptalı aiti maçın hiçbirinde rr,ah-· 

a mış ar ır. ın ı b ., 8 

Bu mU& bekada K P 0 mamıı eı galibiyet, ve 
S lib d t b b J orgeneral bir beraberlikle mınlaka ıampl-

a e maç 8 ;zır u unmuıtur. yonu olmuıtur. Zonguldakspor 

z ld k (Ô l) . Türkiye futbol blrlnc:!IJl..lerlne 
ongu a ze - Lık maç- lıtlrak etmittlr. 

Urfa ve Mardin takımları bır arada 
Urfa (Özel) - Urfadaa on dın tamamlle ayrı bir şekilde 

yedi kitillk bir grup ilk maçlarını cereyan etti durdu. Urfalılar yap• 
yapabilmek için Mardine gltmi§'" tıkları hücumun birinde oyunun 
tir. Bir spor karşılaşmaıının icap yegine sayısını yaptıkları zaman 
ettirdiği birtakım buıuıiyetlerden takımlardan iki oyuncu da sa• 
çok uzak bu!uoduğunu teesıUrle katlandı. Bir buçuk saatlik didff• 
gördUğllmüz Urfa • Mardin maçı meden ıonra ma~ı Urfalılar bir 
bUtUn Umltlerlmizl kıran bir ,... sıfır kauındılar. 
kllde yapıldı. BUyUk bir &ertllk Bu maçın hakemliğini fener• 
içinde geçen maç her tnrlO spor bahçe v~ Ulusal takımın eski 
:ıevkindcn uzakb. iki tarafın kar• oyuncuıu doktor ismet yapmıştır. 
şılıklı hücumları futbol kavildln• [X] işaretli ismetti . 

Sivas - alaty Maçı Yarım Kaldı 

Malaıyıı 

Mal ,ıtya, (Ozel) - Sivas fut· 
bol talcımı Malatya Halkevl takı· 
miyle karşı laşmak üzere ıehrimlzo 
geldi. iki takımın da BüyUk bir 

ehemmiyet verdıkleri maç kalaba
lık bir halk ör Dnde oynandı. ilk 
devrede Sivoıhlar Malatya kalesini 
bir haylı sıkııtırdıJar. Pek az aonra 
Malatya ıporcuları oyuna hakim 
oldular. Siva. ka!esioe verilen bir 
serbest •uruşa i.iraz eden Siva1• 
lılar alanı terkettiler. 

Bütlin r:ca n ısrarlara rağmen 

oyuuculatı 

Sivaıhlar alana dönmekte bfr 
tlirln ikna edilemediler. iki şehir 
aruındn bUyük hazırlıklarla bek• 
lenen bu maç maaleaef bu vekil• 
de yonda kaldı. 

Bandırma (Ôıel) - Uk mnç
Jarmın ilk oyunu Gönenle ı!l'in~ 
cik araımda yapılmııhr. IJk devre 
Gönenin bir aayısile geçti. ikinci 
devre oyun çok karqık cereyap 
etmiş Edinclk takımının yaphğl 
bir sayı aayalmamıt Yt oyun bir 
hay huy içinde iki bir Göneni~ 
gallblvetfJı 11ihayetlenmi1tir. 

Türk Hava kurumu 

UYUK 
Şimd ye kadar binlerce kıiı:yi zengi 'l etmiıtir. 

19.cu T rtip 4. cU Ke ide 11 ğustoa 935 dedir. 

6UyUI< il<ramiye: O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Jiralık ikramiyelerle 

( 20. 00}) liralık mü ':af a ~ vRrdır .•• -· 
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ASA 
ZAAFI UMUMi, 
Çocuklar, Gençler, Genç 

KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai esiri ri çoktur. 
Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu ,··········-··························· ... ----------............................................ ······················---············ .......... .. 

s 
Herfey için kullanılan sabun 

Her§eyl yıkamak için kullanılabilecek olan bu 1Dbun, 
gerek eısiz kalitesi ve gerekse idareli olması aaycıinde 
herkHin bUyllk teveccUhUoO kazanacaktır. 

HURMA eabunu, hem •otuk Ye hem de •ıcak ıuda bol 
köpllk hatıl eder. 

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

HURMA 11 bununu bakkallarınızdan arayınız. Kutunun 
UıtUndeld MA Vl KUŞAK amballjın hakiki oldutunu lıb~t eder. 

r GAYET MÜHiM--........ 

LHarma nlt\lD\lDUD kokulu !tir eabua olmayıp, tabii kokulu n 
omHlıiz oiolte bir ev 11bunu oldufunu bllhaua n kadınlannın 
dikkat nazarlarına arıe7leriz. Bir teerilbe, ıiıi lknaa k~fidir. 

HURMA ••bunu TURAN m•mulltındandtr. 

1935 Sonbahar LEiPZiG SERGİSİ 
25 Ağustosta başlar. 

Alman ,ımendfferterl Ucretlnde % 60 tenzlllt. 
Her nevi ttafalllt için ı 

LEiPZiGER MESSAMT LEiPZiG ( Allemagne) 
ldareelne ver• O.l•ta'd• Ahen • MDnlh hanında 
5 inci katta 1 No. da MUhendls H. ZECKSER'e 
mUracaat olunma••· 

KIZILAY 
Bastabakıcı Hemşireler 

OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve 6oemli bir iıtikbıl baıırlıyea 

okulamır.a yeni talebe yazılma ve alnıma muameleaine baılanmıthr. 
Kabul ••rtl•re ı 

1 TUrk tabaaaı olmak 
2 Sıhhati yeriode ol•ak hiçbir haatahfı bulunmamak 

( Muayeae okulacla yapılır ) 
3 Yaşı 18 den •tait Ye 25 den yukarı olmamak, 
4 Iffet ehli ve ahllk 11hlbi olmak, 
5 En az orta tahılll bltirmlt olmak ••yahut o derecede tahsil 

ettiğini vesikalarla göıterm k. · 
6 Evli bulunmamak, evvelce evlenmif ve ayralmıı •eya zevci 

ölmt111 lae çocuğu bulunmamak. 
7 Okulayı veya mHleği terki, beı aene mecburi hizmeti ifa 

etm diği veyahut bu hizmet eannıında izdivacı, okuladan 
Yeya meslekten ihracı halinde tahsil murafmı ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan ıonra evlenmedlil ve meslekte 
kaldığı mUddetçe Hemıireler yurduna bailı kalacağına 
da'r Noterden musaddak bir kef letname v rnı k. 

8 Tahsil milddeti 3 senedir ve Birinci Teşrin baılaogıcında 
başl t. 

9 Taleb 1 rin iaşeleri, giyimleri ve Y hl rı Kızılay Cemiyeti 
tar fı dan temin edildlii gibi k ndll rln her ay mUnaalp 
bir harçlık da verilir, 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkın Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafından kurulan Hast bakıcı hemşireler Yurdu himaye
sine girer. Haııtalananlara ve çalıoamıyanl ra bu yurd b kar. 

11 - isteklilerin 15 Eylül 1935 gUnlemecinc kadar bizzat ••ya 
yazı ile Ak3aray'da HaHki caddesinde Okula DirektUrlU· 
ğUn müracaatları. 

&on Posta M•tbaaaı 

Sahibi ı R. Kökoii Neır. Müdürü: Tabir 

latenbul ikinci Hila memur· 
ıuıundan: Çarııkapı Sepetçi hHı•· 
da oturmakta n kunduracılıklıı met· 
tul bulun alda olan Y orri lıfikyadl· 
ıln lflbı 18/S/95S tarihinde açılıp 
ta1fl1Hia adt tekilde Jnpıl•Hıaa 
karır Yerilmlt oldutuadanı 

1 - Mllfllıte alacalı olanların n 
lıtlhkalc lddla1ında bulunaalnrın ala· 
caldnrı n lltibkaklaranı llAndan bir 
e.y ltlade lkiHi lfl&ı dalreılne r•l•· 
rek kaydettirmeleri ye delillerini 
( aenet n defter btllaııaları •• aaire ) 
a11l nya ıuuaaddak ıuretlerlal teYdl 
eylemeleri. 

2 - Hlllfına hareket ceut mu'• 
ullyeti mUıtelzim olmak Uı:ere mOfll
ıln borçlarının ayna müddet içinde 
kendilerini n borçlaranı bildirmeleri. 

3 - MGfliıin mallarını her ne ıı

fatla oluraa olıun ellerinde bulundu· 
rıınlnın o mallar Ozerindekl hakları 
m,hfuz k lmak ıartlla bunları aynı 

mllddet içinde daire emrine teYdi 
etmeleri ve etmezlerae makbul ma• 
zeretl•rl bulunmadıkça cezai mu'u· 
l:yetc uğrayacakları ve rQçbaa hak· 
l rından mahrum kalacakları. 

4 - 7 /8/935 tarihine mOaadif 
ÇarfııAba &"ilnil aaat 10 da alacaklıla
rın ilk içtlmaa r•lmelerl ye mtlfllı 

ile mütterek borçlu olanlar Y• kefil· 
Jerialn Ye borcunu tekeffDl eden aalr 
kimıtluln toplanmada buluom2ta 
hkları oldutu ilin olunur. (13S :~4). 

Denizyolları 
IŞLETMESl 

AeHtelerl ı Karalcl7 K3prGbatı 

Tef. 42562 • Slrkeel MllhOrclarıade 
Hao Tel. 22740 ··---... Ayvahk Yolu 

MERStN Yapuru 3 Ağusto• 
CUMARTESi ııünU ıaat 17 de 
Dikiliye kadar. (4459) 

Mersin Yolu 
KONYA •apuru 4 Ağuı· 

to• PAZAR ıOoO saat 10 da 
Meralne kadar. "4460,, 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 4 Ağu.· 

toı PAZAR günü aaat 20 de 
Riıeye kadar. 

Is. ikinci lflAs memurıuaun· 
danı Adapazarı ah ap ve demir mal· 
zem• Jm&l&thaneıi TOrlc Anonim tir
ketialn iflbı 14/6/935 tarihinde nçılıp 
ta1fiyenia adi tekile• yapılmuına 
karar nrilmit oldutuadan: 

1 - Müfliıte alacatı olanların n 
iıtlbkak lddiuıacla bulunanların ala· 
caklarını ve lıtihknklarını itAndan 
bir ay itinde 2 ocl Jfliı dalrulıae re
lerek kaydettirmeleri ve dellllerlni 
( Hnet yt defter halAaaları n ıaire) 

aaıl nya muuddak ıuretlerinl tndl 
eylemeleri. 

2 - Hil&f ına hareket ceı:ai mea'u
liyeti müatelzim olmak Gure mlfliıln 
borçlorını• aJnt müddet içinde ken• 
dllerlnl n borçlarını blldlrmelerl. 

3 - MGfllısiD mallarını her ne 
aıbtla olurııı olsun olleri•de bulun· 
duranların o mallar ilıerindeki haklara 
mahfuı: kalmak ıartlle bunları ayna 
mGddet içlnd daire emrine tevdi et
meleri Ye etme:ıı:leru makbul maıe• 
retleri bulunmadıkça cezai ıneı'uliyete 
utrayacaklara Ye rOçhan haklarından 

mahrum kalacakları. 
4 - 12/8/935 tarihine müaadlf 

Paurtul aıOnO saat 13 de nlacakhla
rın ilk lçtlnıaa relmelerl v aıllfliı ıı. 

möıterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffnl eden aalr 
kimselerin toplanmada bulunmağn 

haklnrı o!dutu ilin olunur. (13538) 

Beykoz icra Memurlugundan: 
Kira alacatı için hapaedilmit olan 
yeni bir futa bir çift kOrek Ye bir 
kanca ve kadife d8temesl ile ik'nei 
açık artırma yapılarak paraya çevri· 
lccatindH almak lıteyenleriD ınlıt 

iÖDil o1an 9 ntuıtoı 9JS cuma ıODO 
ıaat 16 te Çebekte aandal lıkelealnde 
buluamaluı illa olunur. (410) 

Doğduğunuz tarih ne oturu 
olıun, bu 1tne kaıandığınız ve 
müteakıp aenelerde kaunaoa
ğınıı parlak muvaffakıyetler 
yıldıalara değil bizzat kendinize 
medyundur. Şimdi, her kadın 
hattl ıolmuo nya buruımuo 
bir yüze malik olsa bile cildi· 
ne gençlifi iade edebilir. Vi· 

yana Onlversitea( ProfHörll 
Doktor Stejıkal'in huıuıi usulll 
dairesinde geoç hayvanlardan 
latihaal edilen ve .Biocel tabir 
edilen gençleıtirlci cnhtr şim· 
di, penbe rengindeki Tok11lon 

kremi terkibinde mevcuttur. 
Yalnıı Jeooleri yatmazdın 

evvel tatbik edeceğiniz bu 
krem, uykunuz e1na1ında eli· 
dinlr.i besler ve gençıeştirir. 

Yüı.ün zayıflamıı adal•)lerinl 

kunetlendirir. Sabahları; be• 
yar. rengindeki ( Yağsız ) To
kalon kre• 
mi kullanı· 

nız. Münbe· 
ıi& me1ama• 
ta ııklaıtım 

nıiyahben
Jerl giderir. 
Bu krem 
bıyaılatıcı , 
besle71oi ve 
mukavimdir. 
Bu yeol gençlettirioi lec· 
rübeyl yapınız. YiidnUıde 

hasıl olaoak eayanı bayre& te

beddül size, meıı'ut Ye muvaf· 
fakıyetli bir lııtikhl temin 
edecektir. 

Bu akıam 

MÜNiR NUREDDiN 
Ye arkadaıları 

PANORAMA 
•eanılıı.ran 1aat 21 - 22 

Telefon : 41065 

Lüleburgaz Şarbaylığından : 
Her sene açılmakta olup Üç gUa devam eden LDleburgaı 

köprUbaşı hayYan panayırı 19 Aj'uatoa 935 Pazartesi ıtınll açıla• 
caktır. Gelecek Tüccar ve eanafan her türlü Hbabı iıtirabatl rl 
ihzar ve temin edildli'i ilin olunur. .. 4476,, 

-··---
At Yarışları 

Hayecanh ve •i;oncell bir gl1n geçirmek için 
aaat on beıt• baıhyan V li Ef. 

Paıar gOnlerl 

At yarışlarına gidiniz. 41---~ --
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 

Rume!i Tahlisiye mıntakası Merkezi olan KumköyUnde (Kllyos) 
mevcut motörlü dinamonun monte lşlerile cavardaki binaların elektrik 
tesisatı açık eksiltme uıulile ihale edilecektir. Keşif bedeli 1139 
lira ye muvakkat tem nata 85 buçuk .liradır. 

lhaleıi 12/8/935 Pnzartesi gUnll saat 15 de Çinili Rıhhm ha• 
moda Tahlisiye Umum MUdürlUğU Satmnlma Komisyonunda yapı• 
lacak olan bu işlere alt tartıaameler lözü geçen Komisyonda alA• 
lcadıırlara parasız verilmektedir. Istekiiler.a eksiltmeye bavlanıncıya 
kadar teminatları idare Veznea·n yatırmış olmaları lôzımdır. "4249,, 

Ben hergün; bir başka güzelim/' 
Kocamı k ndimden soğutmamamın 

çareninl böyle buldum. 

KRE PERTEV 
sayeainde ona herıılin baıka bir 

kadın .. alhl ıörunUyorom l 
~'" 


