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ltalya Taliini Harple Des· 
nemekten Vazgeçmiyor 

Bugün Bitiyor 
T&rld1• h••a turu •••affa~ 

1 r•tl• de•• eta\ekteü, Enelld 
aqam Slnıtan Y 11Dk•7• plea 
tayyare pulla dla ultala uat 
albda İzmlre, enelld aqam Y .. 
flli:6yden thmir• tlt•lf olaa tar 
r•r• pubu ela db ut.ala Aatal-
ra'1a banket ............ DIİl 
.. bah Aakara~aa et. laa~ket e-
clea ırup atl•Jla y 9flkl1• .... 
mlf, lileMD IODf& lz•ire laareket 
etm!ttfr. 

Dla qı.d.. ...... Aakara
.... hareket edu pup alıp• 

lata Y efll~IJ• ı•lmlftlr. la aa
ltah lı•ire laareket etlecektlr. 
· Tanareler Ankara, Y.,ukly, 
bmlr, Aattlya, AcluL P11an1t .. 
kir, Si•u ıarnbolanaclaa laareket 
etmektecUrler. r., m11•affam1•t· 
.... lalı Wr ima .. ,d ...... 
tlta •••• etmeldetllr. Tar ha
... Wtmektefllr. 

Bombarclı•a• .... ..,alan IH 
•JID onH,lae kaclar da• .. Me
eeldır. H• ,.ı •• tanen palta 
Metrlateld bombarch•aa ........ 

( Dı•am 11 lael rtlH• ) 

Fransa lnglltere 
Beraber Amma ••• 
Zecri Tecllllr Alınn1•aını 

letemıror 

C.aeYr., 13 ( Özel )- Franuz 
Bqbakaaı •• O.. itleri C.•irıeal 
LaYaha cila buratla wercliii aly• 
leY, Son POllaya iki ala ••Yel 
ltUclir.tljlm mal6 .. ta teyit •• 
Ulaalar Kurumu paktım kollektlf 
bir lllf•tt• korumak .......... 
Fr•a'am laslltere De beraMı 
oltlupau Ula etmlftlr. Maaaaflla 
hayale kapılarak Fraaıa'aaa, 
laılltere Oe blrl91erek ltal1ıya 
karp ltlr laerp açacatına za ... t
l(lek tlllaçtor, Fran•, .. kollek-
tlf ,, hlr ıarette alualar pakbm 
ı.,utere Ue beraber konmakta 
•ltteflk t»lcliıll•• ll1llter: .. ... .... .... 

c..ı1etl AkYam miaalu ... 

Peatlnle •lrecek olH •erHkl• 

Balkan Şenııkıert :Buglln Baehyor 

lstanlialdtı Görilmemiş 
: Şenlikİer Yapılacak 

Bu Gece Adada.Balo Var, Taksim Bah•' 
çesinde Halk Gecesi Yapılacaktır 

dblnce, kara• uuaadan biri 
laaklaacla secıt tetlliir alabllm•' 
lpa . ittifak prtbr. Blaaenaleyla 
ltalya baklaada da mhalan ıecrl 
İeclblrler fatbaı tatltik etmek, aa
cak ba ittifakı temla •t••J• • 
baih bulunu1or. ~ laalde: Gerek 
lniUter• •• ıerek FrUA, ltaJ. 
1•1• ulualar kurumunun mlaalu 
De kayıtlaamrmlf oluyorlar. Fakat 
Halteıtataala banıtarmakta mu
vaffak ola•ayıaca bu ittifakı elde 

( DH••• 6 ••ca JÜ•de ) 

Gece Yaşayan 
· İstanbul · 

Ve 
Mftsabakalı 

Hlk~Jeınl• .' . ·-~··· ·, ·=·· ~J ., . 
.................................... ~ ....... 

Balkan futiYall buılbl hqla- kea o mWetla prupa mlll1 ı•r
maktadır. Balkanlardan ıelea lalanm 161le;ecefd•dir. Gece 
heyetler buıftn milli kıyafetleri Hat 21 ele Yat lmllpte at .. 
Ue uat 15 de Adaya ı•çecekler oyua!arı )'~pılacakhr. 
aktam featiYal kom· te.ı reiıinlıı --~.!~·~~ .. !'·lacı.~~·· ~., 

111 

yerecetl zlyaf9Ue buluaacaklar, 
ıonra Yat kul8pteld ilk baleya 
ıideceklerdir. 

Yana ıaat 14,30 ela bata. 
ıuruplar reımt e:blaelerl Ue 
Adada bir yt\r8ylı yapacaklar, 
Lllaaparka ıtdecelder hayrak 
çekme merallml yapacaklardır. 
Dk ince Bulıarlataa, IODl'a ma
.U. Y••ilt•., ~T~ w,.. v .. ..-.,. llatal!darı _ 
.... 11 •. lllt ...... ı,a;~ 

-eugün 
Balkan Güreş 
Müsabakaları 

Başlıyor 
. ( T a&illt v.e tlipr .,_ 

..... itl.ı iç. . ..,, •• [ .. 
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Sest)ll DABİLİ BABB L R '1/(00nn~ Tartha) 
Aşçı, Kolacı _ _ Bır iki 

Mektebi Açılışına ---------••m•••-·-----------·f--.•b-I __ _. Satırla 

(Halkın 

Ne Dersiniz? stan U un 
DOnkO gazetelerden Lirinin •tr· lht• J 
diği habere iÖre, belediye, 8fÇI ıyaç arı 
n kolacı yetiıtlrmek için bir 
mektep açacakmıı. Din muhar- SayJavJar ihtiyaçları Teı-
rirlmlıı, rHlJ'eldifi klauelerln bit Ettiler 
bu yeni teıebbüı laaklundakl 
mutalealarlnı öfrenmek lıtemit· Şehirde ve mUlhakatta incel ... 
tir. Aldıtı cnapları aııtıJ a meler yaparak ihtiyaçları teıbit 
yaııyorua: eden lıtanbul aay)avları dün vllA· 

lstlnye, Sıv•cı rokufu •4 yete giderek valiyi ziyaret etmlı· 
numarah h•n• Aebll ı ler ve teıbit ettlklorl ihtiyaçları 

- Ben, her yeai ve hayırlı teıeh· b•ld 
bGıO ıeYloçle alkıılıyamlardanım. Fa- 1 frerek bunlardan karşılanması 
kat daha geçenlerde, lıtanbulun mek• mümkün olanlarm hemen yerine 
tep llatiyacıodaa bahıo!umuyor, hatta getfrllm~sini, diğer ihtiyaçların da 
Oç koca blnaaıa bile, açıkta kal•ıı peyderpey kökleomtalnl lıteml.-
tılebılerlnt tamamen lıtlaba yetmlye- Jerdir. 
cefi ldcfla edillyord", nkıt, belediye 
ile maarifin n:ıifelerlnl blrblrlH lı•· 
rıttırmamak lbımdır. 

Fakat buna ratmH, in1an o lhtı
ynçla bu yeni tetebbGa ara11ndaki tl
ııadı pek hoı a-lSremlyor. 

Maamıfih, bir bakımdan da ml
tuelll olmuyor deflllm. ÇGnkU mek· 
tep buhranı yGzGaden tabı!le deYBm 
edemlyecek olanlar ... emellerlle mt1-
tenaaip olmH• bile • bir J.:apı açılı7or 
demektir. 

* Kadıköy, MDhUrdar caddesi, 
t1rın aokalı, 103 numarah h• 
ne, Samih: 

- Beledi1ealn bu tetebbDıilndea 
çok memnun oldum doğruıu. Bari, 
mektepten yetiıtirecej'i aıçılardan bir 
ikisini de kendi lokantuında kullan• 
u. Çünkü a-eçenlerde · bir ırazetede 
okuduğuma a-öre halk, belediye lo• 
kantuındekl yemeklerin aade malu• 
mea'oden Ye kurtlu olutundan detlJ, 
mutbahından da mOıtekl lmlıler .• 

Mektepli bir atçı, hiç olma:ua, bu 
tlk&yete mahal bırakmıyacaktır. 

Bu mektebin açılııından ıonra, 

diğer lokutalarda da atı• tadlyle 
yemek ylyebileeetlz de•ektlr. 

Çünk6 ekseri yerlerde alayh 
ahçıl a rın bulaıık ıuyuna çevirdikleri 
yemekler, mi delerimizl çlJp teneke· 
ılne döndGrlyor. 

* Şehir Tiyatrosu san'atklr-
larından ilmin Belll; 

- TeıebbGa ilA dotruıu. Bu da 
gaıterlyor ki saman reçtlkçe, en 
istiıkal olunan itler, bir 1aa'at haline 
getirllecek. 

Farna yakında bir utıcı, bir 
boyacı, bir amele, hattA bir çllpçl 
mektebi de açılacak. Ve bl:ı, ylkHk 
mekteplerden dlplo•all olmıyın pa
buçculara, eald pabuçlarımızı bile 
boyatmıyacaju. Ylkıek mektep me• 
:ıunu olmayan amelelere, helAlarımısı 
bile yıkatmıyacafız. Ve r•nit, mi· 
kemmel ıokaklarımııı, diplo•alı çöp
çil'er tarafından temizlenecek. Hof, 
timdi de, itılalik yth:Undea bu kabil 
iş' er görmete mecbur kal•ıt ylkaelc 
mektep mezununları yok detil ••ma, 
o unıan, onlana yaphkları iti• lhtl• 
1aıları arHında tezat olmayacaktır. 

Evkafta Tetkikler 
Urayla Evkaf araaındakl çap

...ışık itleri incelemekte olao 
hakem komiıyonu çahımılarma 
devam etmektedir. 

8ak•11 Klltlr dlrektörlDIUnde 

Açıkta Kalan Talebe 
Meselesi Görüşüldü 

~lınacak Tedbirler Birkaç G ii11 
içinde Belli Olacaktır 

KnltOr Bakanı Saffet Arıkan 
dtln aabahtan akı1111 geç Takt• 
kadar Knltllr direktörlllğllnde 

meıgul olmuıtur. Direktörlllkte, 
Bakanın baıkanlığmda ve kllltOr 
teftit heyetinin bUtUn azalarının 
iıtrakile bUyllk ve önemli bir 
toplantı yapalarak orta okul Ye 
liıelerJo bugllnkU durumu ve 
açıkta kalan talebenin yerleıtlril· 
meal berinde incelemeler )'a· 
pılmııtır. 

Bakan, kendlılle görUıen ıaıe
tecilere, henllı: vaziyeti tetkik et· 
titinl ve alınacak tedbirlerin an• 
cak bikaç gUn ıonra tavazzuh 
edebileceğini söylemiştir. 

Bakan builln de ve hatta ya• 
rın da, pazar 0Jma1ına rağmen, 

bu itlerle meıgul ohcaktar. 

ilk Tedrl•at K•drosu 
ilk tedrisat kadroıu, bazı uı

Yelar yapılmakta olduj'undan, h .. 
nUz Ankaraya 2önderilmemlttir. 

Sah gOnu kadronun bakanlıta 
11Snderilecej'I umulmaktadır. 

iki Otomobil Kazası 
3361 aayılı otomobil Şltll Ço

cuk hastaneıi öntlnde 7 yaımda 
Ferideye çarpmıı, hafifçe yara
lamııtar. 

1888 ıayıb otomobil de Top
hane Kasaplar ıokağıoda Sadet· 
tine çarpmıtbr. 

iki Çocuk Araımda 
Çatalcanın labranca kayOnde 

14 yaıında Abidin otlu Muıtafa 
adlı bir çocuk Mehmet otlu 
Rafet adlı bet yaııoda bir çocu· 
ta teca •llı etmlı •e yakalan· 
mııtır. 

KUltUr~ Bakanı bir fakir çocukla 
göru,uyor 

Gayrı mübadil 
Bonoları 

GayrımUbadil bonolarının mil• 
temadiyen düşmesi alakadarlan 
çok endişeye dUşDrmUştUr. Yapı· 
lan teıebbUıler ıimdiye kadar 
mfiıbet bir netice vermemiştir. 

Bir kııım iayrımllbadiller ıehrl• 
mize a-elecek olan finanı Baka· 
nanı ıi} aret ederek bu duruma 
çare bulunman l"emennisinde bu· 
lunacaktır. 

Komiserin Evine Giren Sabı
kalı Yakalandı 

Bir çok slrkatlerden ıuçlu ve 
dört aydanberi aranan lbrahlm 
adh bir sabıkalı dUn gece Betik· 
taıta komiHr Reşadın evine gir
miı we hırsızlık yaparken cUrmll· 
meşhut halinde yakalanmııtar. 

Bir Çocuk Zehirlendi 
Kazlı iplik fabrlkaaında çalııan 

13 yaşında Süleyman dtlo öğle 
paydosunda evinden getirdiği 
peyniri yedikten ıonra ıancılan· 
mıf, sanc111 akıam OıtO fazJalaıa· 
rak Yedlkule eczanesi 6nftnde 
yere dUşmDıtUr. SUleymamn 
yediği peynirle zehirlendiği anla· 
tılarak derhal Cerrahpaıa hasta• 
nesin• kaldmlmııtır. 

76 Araba Ot Yandı 
Çatalcanın lnceez köyünden 

Abdülhamit otlu topal Haaana 
ait altıyUz lira kıymetinde 76 
araba ot yanmııtır. Hasan jan· 
darmaya müracaatla otlarmın 
bakkal Nazif tarafından ka1ten 
yakıldığını, Nazifin borcunu ver
mediği için kendisine muiber 
olduğunu f ddia etmektedir. 

Sarhoşluk Bu .• • 

Ayakta duramıyacak derecede 
sarhoı olan hamal Hasan kendi· 
sini eve götürmek isteyen s yyar 
satıcı Burhana kızarak sustalı ile 
zavallı ıahcıyı kolundan yarala· 
mı ıtır. 

Vejetalin Yağları 
Belediyenin yaptağı bir fıtatls• 

tlğe sröre Vejetalin yağlarında her 
sen• hlısedilecek derecede bir 
fiyat dU9UklUğtl vardır. 

1933 Yılında lstanbul bölge
ılnde en yUk,ek fiyatı 65 ve en 
dllıttk fiyata 54 kuruıken bu fi
yatlar J 934 yılında 44 ve 3 J .5 
kuruşa kadar dU9mU1tUr. 

Blyoıoıı EaıUttlsl 
Üniversitede yapalmakta olan 

yeni biyoloji enstitUıilnUn iqa11 
on beı riln• kadar bitirilecektir. 
Enstitü hayvanat ve nebatata 
mahsuı olmak Uzer• iki luıımla
dır. Nebatat derai için IAzım olan 
nebatların yetittirllmeıi için de 
bUyUk bir bahçe hazırlanmakta
dır. Buraya Almanyadao bir de 
bahçıvan getirllmlıtir. 

EnıtltU, bir teıriolcyvelden iti
baren çahıabilecektlr. 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

Ünlve>reltede 
Üniveralte kadrcıuna yeniden 

15 laborantln llive ediJmlştL 
Tıp vo fen f akUlteler:nde 18 
laborantın bulunduğundan yeni• 
den geleceklerle bu miktar 33 • 
baliğ olacakbr. 

* .. * 
8ovıetler Mal Ahyorlar 

SoYyet Rusya tarafı ıdan bu 
yıl memleketimizden 3 milyon 
lirahk mahıul alınacaktır. 

Fundallk Yangını 
iki gllo eYnl Rumelifenerlndt 

çıkan fundalık yangınının ıuçluıa 
olarak Ömer isminde birı yaka• 
lanmııtır. 

• 
Yangın Batlangıcı 

Yedikule Hacı Vahdeddin 
mahalleıl 170 sayı Desplnanın 
eyjode çamaıır yıkanırken ııçra• 

yan kıvılcımdan yangın baılamır 
sa da hemen ıöndOrUlmüştUr. 

* * ir 
Hukuk FakUltealnde 

Hukuk faklllteainio aözlU im .. 
tihanları 17 EyUil Salı ııünU 
baılıyacakbr. 

* • • 
D•rUttefakaya Ahnacak 

Talebe 
ÔnllmU:ıdekl Pazarteıi ıtınU 

Darll11efakada, mektebe bu yıl 
alınacak talebenin kur'aları çeki
lecektir. 

.. * .. 
Balkan TUtUnlarl Boraaeı 

Balkan tutUnlerinin dllnya 
plyaıaıındakl mevkilerini 1&ğ
lamlaştırmak için Türkiye, Yu• 
nanistan, Bulgarlıtan, Romanya, 
Arnavutluk ve Yugoılavya tara4 
fından müşterek bir tUtnn bo,. 
ıaaı kurulmaıı dilıUntUmektedlr. 

* .. .. 
Un YUkeeldl 

Dun •e evYelki gUn Anado
ludan külliyetli miktarda uıı gel
diği baldo borsada flatlar duı..., 

ceğine yükselmiıtir. 

.ııt- * • 
Fabrlkalar1n Durumu 
Ekcnomi Bakanlığı endllıtrl 

tetkik heyeti &ılımdan Kudret, 
ıehrimizdeki fabrikaların \·aziyet
leri Uzerinde incelemelere bar 
lamııtır. 

ilk Panc•r MUtehaaaısı Geldl 
Şeker fabrlkalar1mııda kulla• 

nalan pancarların kuwvetlendiril
meal ve bakımı için çağrılan iki 
Lehli mlUeha1111 gelmlttir. 

Hasan Bey, Balkan festivali 171 mi 1 
olacak derain ? 

Hasan B. - Ona 1Uphe yok elbette 
iyi olacak ••• 

... Balkan mllletlorlle doıt olduk. •• 

~ 
••• Balkanlıların toplu bir kuvvet. ol· 

duklarıoı anlattık, Ye tek devlet bandı· 
r111 gibi bayraklarımızı bir ipe diıdik. •• 

zuk düzen olması kabil mi ? 
j 

Dostça akort edilen havaları.1 bo-
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Hergün 
Şark Vilô.getlerintl• 
Islahat 
e I stanbul Eğleniyor . -

Şark villyetlerinde yapılacak 
ıslal at araaında ana~fabetizmle 
( Alfabeyi dahi biJme~ek ) mü• 
cadele de Yardır. 

lfo mttcadeleyl en iyi yapan 
memleket Sovyet Rusya olmuttur. 
Çar:ık deYrlode Ruıyada okuyup 
yazmak bihniyenlerin niıbetl yilz· 
de dokaandL Sovyet hükumeti 
bUyük ktlçtık, kadın erkek blltlin 
halkı okutmak için analfabetfzme 
karıı şiddetli bir harp açtı. Ve 
on b eı Hne içinde 170 milyon 
nUfus içinde okuyup yazma bil· 
mıycn kalmadı. 

Bizim hllkQmıtimlı de, Şark 
Yillyetleriade halla okutmak için 
Rus) ayı örnek almıya •• orada 
tatbik edilen usulleri tatblk etmlye 
karar vermlı bulunuyor. 

* Ruıya, Avrupada olduğu gibi, 
mektepleri çoğaltmak suretile 
yalnız yetfıecek nHlin okuyup 
yaıma1•nf teminle iktifa edemezdi. 
BUytlk kalabalığın da Omml kal· 
masına tahammül edemeıdl. lht:• 
illi memlekete yayabilmek için 
balkın okuma yaıma bllmeıl IA· 
zımdı. Onan· için ihtilll!e bera• 
ber analfabetizme karşı kuY· 
yetti teıklllt ile bir harp açıldı. 

Sinema; radyo, aeyyar ktllilphane• 
ler, trende giden mektep ve k8· 
tnphaneler yapıld ı. KöylUn&n aya· 
tına kadar giclildi. Mektepliler 
yaz tatllleriade köylere g&ndera· 
di. Mektep çocuklarıaın da ebe
Yeyinlerlne oku} up yazma öj'ratme
leri eaaa kabul edildi. Bu tııkilit 
Y• devamh bir mOcadele aayealacle 
onbeş &ene içinde analfetizmin 
önüne geçildi. 

• 
TUrkiyede yalnız Şark vfllyıt· 

lerlnde detıl, botun memlekette 
aynı mUcadeleyi açmak ıerektir. 

Nüfusumuzun ıehlrlerde bulu• 
nanı ancak S m:lyon kadardır. 
Geri kalanl klSylerde yaıar. 
Killtür lılerine çok ehemmiyet 
Yeren cDmburiyet idar11i bile 
ancak tehirlerde faz laca mektep 
aça b ·ımiıtir. 40 binden fazla 
k6yllmüz vardır, vı bu k3yleri• 
mizin hemen de hepsi mektep
alzdir. 

O halde ntlfuıumuzun dörtte 
Oçllnden fazlatı Dmmtdir, ve b~ 
gllnkU tahıfl ıerAfti içinde bun· 
ları okutmak ·da mlimkUn değildir. 

Halbuki inkılAp yapmak huıu· 
sunda bizim de vaziyetimiz Ruıya· 
ninkine benzer. Biz de nesl:Ierce 
bekleyemeyiz. itimizi çabuk ıör· 
mlye mecburuz. 

Onun için yalnız Şark yi)Ayet• 
lerlnde değil, memleketin her 
tarafında, Sovyetlerln yaptığı 
tarzda bir analfabetiım mllcade
lesl açmalı ve bUUln okuyanlan 
seferber etmeliyiz. 

Halk mektepleri bu iti baı?ı 
baıına görmlye yetmedi. Bunu 
daha şümullü, dıba blJiUi ve 
daha §uurlu bir teıkilAt ile baıar
mak gerektir. 
---·····--------··· ... ··-----··----·--
Edebiyat Fakültesi 

D~kanhğı 
Profes6r Fuat KöprDlnnnn 

ıayla v seçilmeai Uıerine, boı kalan 
edebiyat fakültesi dekanlığına 
halen, coğrafya profesörü lbrahim 
hakkı vekAlet etmektedir. Dekan• 
lıta pİiıkoJoji profeaörO Muıtafa 
Ş.kibin ıetirilmesi ib' lmalJerl ku.
.. tlenmektedlr. 

Re$İmli Maka!e a Münakaşa a 

iptidai ada• keadi fikrinden ıayn fikre talaam•ll 1 kendi kanaat n fllulal detfıtlr••kten kerkmaL M•denl 
edeme&. Hakikati yalaıa keadlalnla bUdltiH laanmııtır. n olpn acla• yalmıı: laaklkati arar. Hakikati• nlabl 
Bıtkaa.nın b"tka tirli dlltlnllp baıka türll aö7leınealae oldutuoa blllr n ber a31lenen a~bla laakikatl ifade 
dayanamaıı:. MOnakaıa, ancak olpn laaaaların tabam•ll ı •demlyecetl.ne dkıftır. . · 
edebilditi bir tekimlll Herldlr. 01,.ua •• medeni adam, Derler kı, flldrlerln mttaakaıaaındaa bakıkat dolar. 

ke.dl
·a· · ki b fikl 

1 
i L bili f lr Onun lçladlr ld haklkatl arayular, mlaakAfayı da 

ının ae eazemeyen ı r er .eyenmeye r, a at ararlar. 
onlara hllrmet etmHlnl blllr. Mlnakaıadaa boılanır, Mlnakaıaya tabammll, olpnlutu• t• baalt mlylrıdır. 

_ DABİLi 
ilk Okullara 
Yazılanlar 

929 Doğumluların Durumu 
E ugün Görüşüleçek 
ilk okullarda kayıt iti devam 

etmektedir. Evvelki gOn · KllitOr 
Direktörünün Baıkanlığında top
lanan ilk Tedrisat Müfettlılerl, 

kendi mmtakalan dahilinde, on 
ano içinde yapılan kayıtta ne 
kadar talebenin yazıldığını ve 
mekteplerin vaıiyetinl bildirmir 
lerdL 

Birçok aileler, ıayfiyelerlnden 

yeni dlSnmekte olduklarından 
llkmekteplırde bllha11a şimdiden 
sonra kayıt iti çoğalacaktır. Bu 

vaziyete 16re, her IJk okulda 
ihtiyaca ıöre ıube açılmaaı vı 

birçok yerlerde yaram tedriı 
y apılmaıı karar la1tarılm1tbr. 

BuKilD MOfettiıler, KilltUr Yar 
Direktörll Adilin Batkanhğında 
toplanarak 929 doğumluların yazı• 
hp yazılmaması itini görlifıcek· 
lordlr. 

Sokakta Kumar 
Oynarken 
Yakalandılar 

Sabıkalı takımından Feyzi, 
Hayri, Eaıan, A bdUJlitlf, Şef.k, 

Ali, Kamber adlarında 7 kiti 
eakl meyva hali cıvarında Ye 

ıokak ortasında zarla kumar 
oynarlarken yakalanarak mllddel· 
umumtliğe vermiılerdir. 

Yüksek Muallim l'f.a!<tebi 
Ynkaek muallim mektebinin 

bu yıl, tari~, coğrafya, flz"k, 

kimya, riyaziye ve tabiiye ıube
lerine müaabaka ile talebe alına• 

cakbr. 26 eyltUe kadar kayıt ya· 
pılacak ve 24 eylülde imtihanlara 
baflanarak iki ~ünde bitirilecektir. 

T. Tarih 
Kurulu Heyeti 
Ana/ arta/arda 

Ç~nakkale, J 3 (A.A.) - Ba· 
yan Afetin baıkanbğıodA T. Ta-
rih kurulundan 18 kişilik bir he
yet bu sabah Ertuğrul yatı ile 
Çanakkaleye aeldiler. Şimdi Ana• 
f artaları Ye Kemal Atatfirk yer-
lerini ziyaret ediyorlar. Bu bOyllk 
ilim kurulu d6nliıte turuva harabe 
lerlnde ilmi araıtırmalar yapa• 
caktır. 

Trakya pnel eupelr.tlrl G .. 
neral Kl11m Dirik ve ilbay Ni
zamettin heyetin yanında bulun
maktadır. 

L1selcr'1e Ders 
Saatleri 

Bu yıl, Klllt8r Bakanhğı, lfH 
ve orta okullarda her 6ğretmenin 
en fazla haftada } lrml bir aaat 
derı alabilmeleri uıu'.OnO tatbik 
edecek Ye hiç bir öğretmen, bu· 
nun haricinde der.:1 alamıyacaktır. 

Reaml liH muallimlerine, aaıl 
Yaılfelerlnde bu yirmi bir ıaatin 
hepsi verileceğinden, busuıi lise· 

f lerde de derı alan bu g:bi öğret• 
menler, bundan böyle husu.ı lise· 
lerden ayrı'mak mecburiyetinde 
ka lacaklardır. 

Bundan batka, liseler Ye orta 
okullarda dersler Lir aaatten 50 
dakikaya indirilerek, dırı aaatları 
alhya çıkarılmııhr. 

Bir Gazete Muharririnin Evine 
Taarruz Ettiler 

E.kl Galata mütevelli heyeti 
reial Keıiıyan ile; azadan Ardaş 
ve Kegam ermenlce bir gazete 
muharriri Sehakın evine taarruz 
ıuçile ikinci cezada muhakeme 
edilmektedirler. DuruşmaJar mfi. 
dafaa ıahitlerl için baıka gllnı 
bırakılmıtbr. 

1 
1 Bir Büyücü Kadın 

Yakalandı 

~'On Dört Lirayı Getir 
Büyünü Al,, 

Fatihte bDyftclllQk yapan Ay· 
ıe adlı bir kadın cllrmOmııhut 
halinde yakalanmııtır. Cnrmll· 
meıbut f6yle bazırlanmıfbr: 

· Mehlika adlı bir kadm dtln 
Aytenln evlae giderek koca•nın 
bir ecnebi kadınla yqadıtını 
ıöylemlı .,. eYlne dandllrmık 
için bir bllyll yapmaaını lıtemiı· 
tir. Arte Meblik•aıa koca•nı 
derhal •Yine d6ndilrmek için 15 
lira iıtemlt Ye p•ıin olarak bir 
llraaını ve kadının mendilini al· 
dıktan sonra: 

.. - Yana Mıaır çal'f181ndan 
bOyll için llzım olan ıeylerl ala· 
cağım sen de on d3rt Ura getirir 
büyilnll alırıın" demfıtir. Biraz 
sonra da polisler eve pmitler 
Ye Ayfenln konaolun g6z0ne yer
leıllrilen Ura ile Mehlikan1n men· 
dilini bulmuşlardır. 

Ayte dnn altıncı mllıtantik· 
liğe verllmiıtlr. 

iki Hırsız 
Ellerinde Bohça
larla Yakalandı 

Alemdar poliıi don Akbıyık 
mahalleıinde ellerinde bohçalı iki 
hırsız yakalamııtır. Mehmet Ali 
•e A laaddin ad:ı bu kafadarlar 
dUn Akbı}ıkta Bay Muıtafanm 
evine girmiıier ve )'ilkte hafif 
pebada ağır ne varsa toplamıtlar, 
bohçalamı~lar sonra da bir ıey 
yokmuı gıbl yola düzülmuıler. 
Fakat yakayı da ele vt:rmiflerdir. 

42 Senelik Muallim için Tören 
Bu.gtln aaat 17 de Çapadaki 

Kız Öğretmen okulunda, Ôjret• 
menler Blrliii tarafından, bu yıl 
tekaüt olan 45 senelik mual im 
Akil ile Mehmet Emin için bir 
tören yapılacak ve bir çay Yeri· 
lecektlr. 

f 
Sözün Kısası 

Talih 

Kusu 

t-------- Ek • Te --

Hele ınkn.. l Talib kuşunun, 

bir kerecik de. buna gerçekten 
lAyık ve muhtaç olan başlara 

konduğunu ıördOm. 
Piyangonun çekildiği gUnlin 

sabahı lıindın çıkarılmıı, me} üı 
bir. kadıncağız.. Bet glln lzin alıp 
da, iı:eriol bitiremediğinden, bir 
lkl glln teahhurle vazifesine döndll 
diye, çalııtığı müeaseaeden yol 
Termitler. Bundan ıonra nasıl 
ıeçlnecığinl, bu mUtkW zamanda 
nerede yeniden bir it bulacağını 
meUil melftl dOıUnllp dururken 
birden, bUyllk ikramiye imdadına 
yetlıiy<?r. Bu zavallı kadın artık 
klmıeye muhtaç olmıyacak, pa• 
ra11nın bir parçaaile bir ev alacak, 
birazı ile de bir dOkkin açıp, 
geçinecek. 

Talib kuıuna nuıl aferin 
dımezainiz? 

ikinci talililer, Tophane fabrl
kııında çalııan 11 tanı iıçidir. 
Aralanoda, yurt uğruna kanını 
akıtmı1t bacaj"ıoı kaybetmiş bir 
de knçnk ıübay •ar. Dk sözü: 

- Bacakaıdıktan kurtulacağım 
arbkl. Kendime bir ıun'l ayak 
yaptıracağımL Demek oluyor. 

Ele avuca ıığmaz, cilvelerine 
akıl aır ırmu diye töhret bulan 
taliin zihniyetini ben timdi anlar 
ıibl oluyorum: Bu acayip kuı, 
bult emeller buleyen, makul Ye 
lüzumlu ıeylere huret çeken 
kimseleri tercih ediyor. 

- Ah l Şu bUyllk ikramiye 
çıkıa da, •ur patlaıın, bir Avrupa 
Hyahatl yapsam.. Bir otomobil 
ahp da gezMm.. Bu parayı ser
maye edinip de Monte Karloya 
glt..eml 

Diyenlere pek lltlf at ettiği yok. 
Ve bir de, benim anladığım, 

tali, biraz kadın ılbl. Üzerine 
pek fazla dlfme7• gelmiyor; 
kaçıyor. 

Kaçıyor amma.. Dedim ya: 
Kadın gibi kAfir 1 Oaerlne dn,. 
memek, peılni bırakmak, unut• 
mak da her ba baylğitln kin 
değil L 

··-···-····· .. -······-·-····----·--·-----
On Kuruş 
için Cinayet 

Din ıece saat yirmi dört 
11ralan:<da Ça111kap11ında kavun 
parası alacağı yllzllnden bir vak'a 
olmuı aimitçi Rif at adında biri, 
Şllkrll •• arkadaşları yirmi kadar 
ame!e tarafından bıçak, kazma 
vı kllrekle aj'ır yaralanmııhr. 

HAdlse şöyle geçmiıtir. 

Şükrü, eskiden karpuz v• 
kavun aatmakla geçindiği ııra• 
larda Rif ata iki ka 'una on kurut 
mukabilinde ödDnç olarak ver-

miıtir. ŞükrD dlln akıam tramvay 
ameleliğinde çabıırkeo Rifata 
rast gelerek alacajını iatemiştlr. 

Rifat bugünlerde parasız oldu• 
pnu anlatmağa çahımıı ise de 

muYaff ak olamamıf, iş kavga) a 
~• aonra da ıilleye, yumruğa 

iSTER iNAN iSTER 
Hazırlanmakta olnn it Kanununda kadın Ye çocuk

ların geceleri çahımalarına cevaz Yerllmlyormuf. 

İNANMA! 
l mllncer olmuştur. Neticede bliy(i4-

yen kavgada amele Şükrü RifatJ 
bıçakla \'e Şükrünün arkadaşları 

Bunu ltiteo endilıtri sahipleri hemen tellıa dllttü-
ler. Ankaraya kadar bir heyet göndermiye kalktılar. 
Bu kaydın kaldırılmuıoı iıtlyecekler. 

Sebep. 

Çllokll memleketin 1ana7Heımeal nzlfe1fnl onl1t 
fizerlerloe almııformıt- Bu nzifeyi munffakiyetle 
ba111uaak için kadın çocuk berkeaf, yok pahuına 
ıreeell ~iindüıı:ll çalııhrmıya mecbur lmiıler. Kadın ve 
çocuklar a-eceleri çahımazlarN, onlu bu yatanı vaaı. 
felerinl yapamıyacaklumaf. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

da ellcrJndekl kazma, kürekle za• 
vaJlı}I bitkin b:r halde yere yık· 
mıılardır. Suçlu ŞUkrU ve arka· 

daşları Alemdar poliı memurlara 
tarafından yakalanmıılardır. Rifat 
Cerrahpaıa hutaneaİ.De kalda
nlmlfbr. 



4 Sayfa 

Güzel 
Bir Kadın 
Haykırdı I 

Adliyenin Birinci Su!h Ceza 
:nıthkemeai salonuna dar ve kısa • 
bir koridordan ıonra ikinci bir 
kapı açılarak girilir. 

Birkaç sabah önce bu koridor 
içinde küçUk, fakat komediU bir 
hAdise geçmittir. Siz de öğreniniz: 

Saat dokuz.buçuk. Muhakemeıl 
olanlar yavaı yavaş toplonıyorlar. 
Bahsettiğim koridor .., içinde de 
yedi, sekiz kiti karşılıkla d~zilmiı· 
ler; salonun açılmasını bekliyorlar. 
Bunlarm içind~n bir bayan, kar
tismdaki genç bir erkeğe bir· 
denbire kükriyor: · 

_ Bana ne bakıyonun tsyle 
mUtemadiyen? 

- Size mi bakıyorum? 
_ Eveti. InkAr mı edecelcıinlı? 
_ Gözlerim ilişmlı olacak. 
Genç kadın aynı sertlikle 

devam ediyor: 
_ GUıel buldunuz galiba! •• 
Genç erkek bunu kendi lehine 

tevil ederek glllllmıiyor: 
- itiraf ederim •.• 
Kadın köplere biniyor; nere

deyse gencin Ozerlne atılacak: 
- Bu ne ctlr' et, bu ne .•• 
Hakimin gellıl mllnakaıayı 

kestiriyor. iki taraf birer yana , 
ayrılarak uzaklatı yorlar. 

itin asıl tuhaf tarafı, ben bu 
bayanla, o genç erkeği o hadl1t• 
den iki ıaat ıonra kolkola ve 

çok samimi bir vaziyette ıöıdUm. 
Bu işe ne denir?. ---·-- . . . . ·- · ·-· 

eUiUN ULKE.Yf· 1 

HERCtU~ 

.,. 
' OOLASAMAZSINIZ 

fAK~TI 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Oumart .. ı 

(*) 

Felç Başlangıcı 
Bir halta geldi; 
Sağ taraf kol11ada n uuıra aya
fında ve bacağında uyuıma ve 
karıncalanmadan tikiyet etti. 

1 - Bat dönmeleri. 
1 - Başağrıları, 

3 - Uğultnlardan da ıikayttl vardı, 
4 - Kalp fazla yorgundu. 
S - Damarları HrtU. 
Eskiden alkol kullanmıı, n fazlı, 
ıuiieıimal etmiı olan bu hutain-
da araıııra burun kanllmaları da 
oluyor n bunlarla tehlikenin önü
ne tabiat geçiyordu. Bu hal n11ıf 
tı11ini bir felo baılaniıcı izah edi
yordu. Tedavi altına aldım .• 
Kan aldım. Diyorenikler nrdim, 
iıtirahat taniye ettim. Serualar 
yaptım. Ağrıları tenkkuf ettim. 
Beı aydanberl halta bu tarafından 
tllcayet etmiyor Ye nöbetler gel· 
mi yor. 

(•) 811 notlara kHlp aaklayanıs, yahut 
ltlr alblm• J•P'fbnp lıolleblJ•• J•pt• 
aıa. Sıluatı aamuwuada bu aotlu ltit 

•kt9W sGıl ._. ..... r•tJtebllir. 

SON POSTA 

Sivas Y enı Bınalarla \' e 
Fabrikalarla Süsleniyor 

Sivasta yeni blna•ardanlklsl, •lnem• ve sllo 
dar çoktur. Bu aldlıle Slvaa birkaç yıl ıonra Orta 
Anadolunun en önemli tebirlerJnden ve endUıtrl 
merkezlerinden biri halini alacaktır. Bllha11a doğu 
illeri trenlerinin buradan geçiıl bu önemi arthra• 
caktır. Şehrin elektrik tesiaatı pek mükemmeldir. 
Şehir her ann yeni binalarla allılenmekte ve bll
yllmektedir. Pek hayırlı bir bayındırhk çalıtması 
vardir. 

Sını, (Özel) - Her gtla yllkaelen ve her ılln 
yenlllğe [doj'ru koıan lllermiıden blrJ de ılvııtar. 
SiYaata 12 yılda yapılan bayındırlık itleri ıaltanat 
devrile kıyas edilince 120 yıla ıığdırllamfyacak ka· 

Nazillinin Kurtuluı Bayramı 

Nazmı kurtuluf bayramında efeler geçerken 

NaziJU. (Özel) - Nazlllloln 1 - ·-·-----
kurtuluı 1uan coıkun aısıterllerle lnegölde Bir 
kutlulandı. K11&bada kutlulama cı· D ayet 
bazırlıklanna iki, tlç gUn evvel 
baılanmııtı, on yerde tak kurul- lneaöl, ( Özel ) - ROıdUye 
muıtu. Kutlulamı töreni pek ldSyOnde kan davuı yUıilnden 
muntazam olmuıtur. Hllkümet, bir cinayet olmuı, Şahin ojlu 
fırka ve belediye önünde ıöylev· Ş.vkl lımlnde biri, Ahmet oğlu 
ler ıöylenildl. Gece , Halk evi Tevfik .,.. ŞlrTan otlu Şahit 
bahçHinde eğlentiler, mllll rakı.. lımlnde iki kitinin puıusuna 
lar tertip edildi. Nasllll emtalılz d&ıerek &ldllrUlmoıtUr. Katiller 
ve bUyUk ınıalerlndea birini yakalanmıtbr. 

yaıadı. ilk Pamuk Orunu 
Poıta Va Telgraf BaşmUdUrleri Soma (Özel) - ilk pamuk 

Slvaı, (Özel) - SlYas poıta DrllDO pazara gelmlt. kiloıu 13 

ve telgrıf baı dlrektörlOğllne kuruıtan ıab~mı!~:....-.............. . 
atanan A1af ıelmiı lıe baılamıı, ---·· 
Van bat direktörlllğllne atanan 
Etem de Vao'a hareket etmlıtır. 

Genel MUfıttif Gıliboluda 

Gelibolu. (Özel)- Trakya ıe· 
ne) milfettlıl Kazım Dlrlk yanın· 
da milıa•lrlerl olduğu halde bu· 
raya ıelmlf, Evreıe nablyeılni 
ve köylerini ıezmlı, buradan da 
Çanakkaleye gitmiıtlr. 

lnegöl Kurtuluş Bayramı 

loeaöl, (Özel) - 6 eylul ine· 
ı&l kurtulut ba)'aramı çok 
coıkun teıaburatlı kutlulanmııtır. 
Gece de h0k6met ve b•lecliye ile 
parti blaatı 6nlnde ,.D •tleace• 
ı_. yap.ı..lftıİ'. 

loa Posta 
iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin .. u yasııJle 
bir ıütün•n iki aatm ~lr 
( ıantim) sayılır. 

9 - Sayfaıına aere bir HD• 

timin llan flatı ıunlardırı 

Hyfa HJfa aayf a Sen 
1 2 3 aayfa 

400 2150 200 100 80 30 
Krt• Kr.. Krfo Kr.. Kr.. Kr9. 

8 - Bir ıantimdt vuati ( 8) 
kelime nrdır. 

' - Lıoe n kalın 1uılar 
tataeakları Jtıt ıöre 
saatimle öl~Wttr: 

Cumaovası Kömü
rünün Yunan Ada

larına Satılması 
Düıünülüyor 

Cumaovaıı (Özel) - iki yıl· 
danberf faaliyete i'eçen Cuma• 
ovası kömUr madeninden istlhaal 
edilen kömUrler Zonguldak kö
mOrlle antraalt kamOrtl arasında 
çok iyi evsafta bir kömUrdllr. 
Ekonomi Bakanlığının önemle 
Hrıldıtı bu kömür davaıı yakın 
zamanlarda yalnız Egenin kömür 
ihtiyacını dej'il; bir ihraç maddesi 
haline de ıelebllecektlr. 

KömOr damarı geniıtir. Ka· 
llte ve kftlorl itibarile Zonguldak 
kömürlerine f aiktlr. Kalori dere• 
cesl Hkiz ytlıe kadar yllkael· 
mektedlr. 

Sahil ıehlrlode mangal kömll• 
rUniln kullanılmasına Ht çeken 

orman kanunu, maden kömllrleri 
için çok genlı bfr latlhlAk 
aahaaı hazırlamııtır. ÖnUmllı· 
deki ytl içinde btıtUn devlet 
mlle11eHlerlnde mecburi olarak 
maden kömilrll kullanılacafı için 
madenin lstlhtal kabiliyeti arttml· 
mııtır. Bu maden icabında bOtOa 
lzmlr havzasının k6mllr ihtiyacını 
temin edeceği gibi ihracat lflae 
de bu kıt baıhyacakbr. 

Yakın Yunan adalarına bu 
madenden lıtlhıal edilen kömllr· 
lerden ihracat yapılabllmHi için 
teıebbtlaata i'İritilmlıtir. Eter 
Devlet Demlryolları tarifesi 
aynen Aydın hattında da tatbik 
edilirse lzmlrln maden kömürleri 
Yunan adalarına Pire flatından 
ytlıde on • on beı ucuza göade
rilebllecektir. 

Ad. Bil 

Erbaada Bir Genç Bog•Jldu 
Erbaa, (Özel) - Bu yıl Şltll 

terakki llaealni birincilikle bitiren 
Erbaab Tabir ateı isminde bir 
ıenç, ay d6atııU Kelkit ırmagına 
dlfmDı •• boğulmuıtur. Ôltım, 
Erltıada r• u1aaclarmlftır. 

Eylül 14 

meteJiUlll .a • 
H 1~L&12,l lllll -Evlenince 

insan 
iş Göremezmi? 

Mersinden muhteviyatı garip 
bir mektup aldım. Bu mektubun 
bazı parçalarını ıize de anlatayım. 
Mektup aablbl dlyorkl: 

Bet ıeoedir bir mllessesede 
çalıııyorum. Beklrım. Hayatta 
klmıem yok. Bir kızla tanıştım. 
Sevfıtik ve evlenmiye karar ver• 
dik. Fakat bulunduğum mOeSilese 
evlenmeme razı olmlyor. Evlenir· 
aem işimi ihmal edeceğimi zanne
diyor ve evlenmeme mani olmiya 
çalıııyorlar. Korkuyorum ki evle· 
nlrsem itimden çıkarıverirler. Bir 
mfte11eae, bir memurunun evlen• 
mesiao mani olabHlrml? . . . . 

Şlmdlyekadar analar babalar 
çocuklaranın evlenmelerin• karııır· 
lardı. Onları hazan evlenmekten 
men ettikleri de vaki idi. 

Fakat bir mUe&1eseoln maaıla 
çalııtardıtı memrurunun bu ıuretle 
huıuıi hayatına karııbğını ille 
defa ltltlyorum. Bu memur 
bir köle deilldir. Nihayet çahı· 
madıjı gün kapı dıprı edilir.Fak at 
o memuru istedikleri gibi lıtla
mar edemlyeceklerln dUtUnerek 
onun bUtlln hayat ve iıtlkbalilyle 

oynamıya kalkmak dUrUıt bir it 
değildir. 

Zaten bu gencin endiıealne 

mahal yoktur, bu mtıe11ese onun 
aaylne fazla ehemmiyet veriyor, 
demektir, evlense de onu ltlnden 
çıkaracak değlldlr • . Mneasese sa• 

hiplerinln onu evlenmekten men'• 
kalkmaları sadece bir mtitalea 

beyanı kabilindendir. Y okıa icra .. 
ata geçecek değillerdir. .. 

"Beı aenellk dulum. On ya• 
ıında bir kızım var. Evlenmek 

lıtlyorum. Fakat kıııman Uvey ba· 

ba elinde hırpalanmaıından kor• 
kuyorum. Siı ne deralniı 1 

Meliha 

Bence ıençken evleniniz. Bir 
kadııı blltlln hayatını dul j'eçire• 
mez. Kızın yaıını baıaoı aldıktan 
ıonra da ıiz evlenemezainiz. 
Üvey baba, Oyey ana kadar 
korkunç değildir. Siz kocanıza 
kendinizi aevdlrfrseniz, o da ılzin 

çocuğunuza eYIAt muamelesi yap
maktan çekinmez. 

Ankarada B. T.ı 

Mademki ıevmlyoraunuz ve 
ıevmlyecetlnizl anlıyoraunuz ıim· 

diden aynlmanız daha dotrudur. 

TEYZE 

----------"' 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu WH• nöbet,ı ecıaaeler fUD• 

lardır: 

KU~ükpazar ( H. HulU.l ), 
Alemdar ( E11t ), Beyaııt ( Belkıı), 
Şelızadeba9l ( İbrahim Halil ), J'e
ner ( Vitali ), Akaaray ( Ethem 
Pertev ), Karagllmrük ( Suat ), 
Şehremini ( Ahmet Hamdi ), Kadı-
köy ( Alleddln ve Rıfat ), Samat· 
ya ( Teofiloı ), Bakırköy ( 1ıtepan ), 
Beıiktaş ( Rıza ), Sarıyer ( Oıman), 
Hasköy ( Yeni Ttirklye ), Kasım• 

paıa ( Yeni Turan ), • BGyükada 
( Şin11i ), Heybeli (Y .. uf ), 0ıkl1· 
dar ( Abmediye ), Eminönü ( Be
naıon ), $itli ( Magka .F~ ıi ), 
Beyotlu C itimat. KeD70H, Tu••· 

• batı ), Galata ( lapıi9i ). _ 
(l~~,..;......&m.,;.......; ............. --.. 
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Bir lngiliz 
Mahkemesinin 
Bir Kararı 

lngilteren;n Easeka kontluiu 
Bu adam, mahkemesi, bir 

çiftlik sahibi hak· 
köpt1k b•.- kında cidden ağar 

l•mtg• lagılc bir hüküm ver· 
• d•lildir mittir. Maceranm 
tafıilitını öğrendiğiniz uman ılı de 
bu hUkmUn •i•rlıiıoı kabul ede
ceksiniz. 

Bu çiftçi köpek meraklıııdar. 
52 aenedenberl ewlnde köpek 
beslemektedir. Son zamanda k6-
peklerden birinin ayaj'ında kan• 
Hr haatahğı zuhur etmİf. Bunu 
bir Inıilb pol:ıi ı&rmüı •• adamı, 
hayYanlanna bakmamak, zulüm• 
kir olmak lttibamile mahkemeye 
aeYketmlı. Mahkeme davayı 
kabul etmit ve Sl aened,enberi 
kapek bealiyen bu hayvaa me
raklıaını S lngiliz llraaı para er 
zH:na mabkiim etmiı, Aynca da, 
evinde bulunan iki köpetln mll
aaderealne ve bir daha köpek 
bealeyemiyeceiine karar nrmlı· 
tir. HayYanınm ayajmdaki yarayı 
ı&rmediii için tedavi ettiremedi· 
jinl ıöyllyen lngiliz, kararın bu 
ikinci kıamın1 ağlıyarak karıda· 
mııtar. Çnnkft adamcatız dehtet· 
il aurette köpek Hvmektedir. 

* 
Franıanın aon ıtıel manevra· 

lan ••na1ında bir ılı ta• 
•vatltı1t pa- bakaıının içine 

dalan iki b8ylk 
raıiltl• ln•11 tayyare çarpıttı, 

ölil parçalanarak yere 
4nıto. lenlerln ıayıaı nıfu vı 
albay olarak on klıidlr. Kazaya 
phlt olanlann anJattaklarına ıön 
bu on kurbandan iki kitinin 
ıııetlerl 71r• paraıut ile lnmlıtir. 
Tahmin edUditlne nazaran iki 
tayyarı çarpıtınca içinde bulunan• 
lardan ildaJ, kafalan parçalanmak 
1aretile derhal ölmekle beraber 
•çık blr delikten dııarı fırlamıılar 
•• paratOtlerl de kendiliffnden 
açıldığı için bu tekilde yıre 
lnmiılerdlr. 

Edebi 
Te/rikll 

No: 88 

• 
Ne•yorka gelebilirdin •• bu

rada arXJmevudun erketl Ilı dl· 
flal elele verebilirlerdi. 

Yalnız bunu ıormak latlyorum 
11nden ıDlaewen. 

Bhı lkl yllz metre ytlksektekl 
Caux datlanoın karlı ormanların• 
da dUnyanın en hummalı mac .. 
rasını yaııyanlar için Florlda'nın 
denizle dudak dudağa ıtırllp p 
den engin kumaallarında bir yaz 
ııçlrmek en tabii haktır. Hem de 
latediiln ıibi.. Yani nüfua kayıt· 
larını birlııtirerek we parmakları
•• birlblrlnln adını taııyan hal• 
lcaları ıeçirerekf.. O bilytık aev· 
pin bu kadar basit teırlfata 
ihtiyacı olmamakla beraber bun• 
lar pek tabii idl. 

Heyecana hlkim olmağa çalı
tara k senden yalnız bunu ıoru• 
rorum GUlteYen. Mektuplarımı 

•ırdiğln poata 1antralmda her 
ıanıan bulabllecellala. 

Dünyanın en bikir mavfıinl 
l»ıbekler:nde toplayan gözlerinden 
lperken içimde dUğlimlenip kalan 
bu ukdeyi kopardıjam için biraz 
ferah adun. 

. 

HARiCi 
Yunanistanda : 

Cumuriyetçiler 
Başında 

Komüniıtlere Karıı Da 
Tedbir Alındı 

Atine, 18 (Öıel) - AJrıtık ıaıt
teler Yunan uluıunun çofuahıjuaua 

cGmlaur:yet taraftara olmaaa d0Ja11ıile 
ctlmburiyet partileriala rejim içi• 
yapı!acak 1"••01a l'İreeelderlnl •• 
timdlden liclerlerdH Kafandarlı ile 
Papaandrenia batla YuHaiıtaaı do· 
latarak cumurlyet leblade propaıaa• 
dalarda bulunmıya karar Hrdllderlnl 
Ja&ıyorlar. 

KomUnlatler• Kar" 
Atina, 13(Öıel) - Din Çaldarlıla 

baıkanlıtında toplanaa a .. ı bir ku· 
rul41a ıoa l'lnlerde faall1etlerlnl arttı· 
ran komlniıtlerln h&dlaelere ••ydaa 
nre•emelerl için alınacak tedbirler 
koautulmuıtur. 

ltal~an torpltolen Yunan 
•ular1nda 

Atina, U ( Özel ) - Lnrl1onun 
Ayanikola limaaıada AnaYaaaoı mn• 
ldlne iki ltalyan torpltoau ile bir tor• 
pito muhribi ıelerek demlrlemlılerdlr. 

Kıaa bir mldclet kalan bu l'eml• 
lerln meçhul bir aemte ,ıttllderi iç 
8akanlıtına ıelea reıml telıraflarcla 
blldirilmiıtlr. 

Almanyada: 

Almanyanın Bir 
Tek Bayrağı 

Naayonal Soıyaliıtlerin 
Gamalı Bayrağı Olacak 

Berlla, 18 ( A.A ) - Ra1lıtal', 
'arın NGreaberı'de toplanacaktır. 

Hitler, Rayittaıda bundan b3ylt 
Almaayanın tek bir bayrata olacafıDı 
resmen illa edecektir. 

Bw lta;rralr. •HJ'••al ... ,.all.t .... 
kanın ba1rafl olaa •a•... Nlipll 
kırmızı bayraktar. Bu be,.aatıa lcraaa 
Rayittal'ın toplaatıya ,atırılmaııoın 
hakiki tebebJdir. 

Bu Haıbollk b&dlH, fırka ile dn· 
letia tam •• kHin blrlltlal teyit 
edecektir. 

Yugoslavya • Yun•nlstan 
Bell'rat, 13 ( Özel) - Yu,.01Jn7a 

ile Yuaaniıtaa araaıada aktedllen 
yeni ticaret muahedHl burada parafe 
edllmittlr. 

Hayatın baamakalıp ıekillerl, 
formlllleri olmasa inaanlar belki 
iptidai ve nihayet ehli mahl6k· 
lara benzeyecekler. Fakat tllphı 
yok ki daha tabii •• nmiml 
olacaklar ••• ., 

* Mektup blttL 
Etref Beyin dtltllncelerlnl dal

ma haklı bulurum. 
Görlltlerl, hiuediılerl benim 

görlflerime v• hlaaediflerlme çok 
uyıun. Ben de aaadetia, HYin
cia aal, ••hır kuılar tlbl bir 
dalda takılıp kalmadıtına inanı• 
nm ve lnHnları birblrlerfae bat
layan kitap Ostllndekf rabatalaran 
hiçbir saadeti bağlayamadıtına 
imanım vardır. EYienmek bir 
içtimai vazife.. daha dotruau 
itiyat... Buna heyecanla bir •ıkın 
yol açması belki biraz aamlmlyet 
çeıniai •eriyor. Fakat mukadder 
olan ıu ki bOtOa ••Hlik bağları 
böyle koparılmaz, ç8zllmez aık 

dtıfllmlerlle perçinlettirllmlı bile 
olsalar yine zamanın ve itl1adın, 

alııkanlağın kokan, boıulaa haY&• 
• ile çtırnme)'e mahldlmdutlar,; 

.._ 

&ulk••t• kurb•ft giden Long 

Amerlkada: 

Long Törenle 
Gömüldü 

Cenazeyi 100000 Kiti 
Takip Etmiılir 

Batoa rouge, 13 (A. A .) - Lonr, 
dfln aktam Lnisane kapito llnde Lir 
mermer levha altın ıömlllmDt~ llr. 
100.000 kiti cenazeye ittirak e tmit:ir. 

Telalzcllerln Grevi Bitmedi 
. Nnyork, 13 (A. A.) - TelıJs 

telıraf memurlarrnın ırevi yll• 
&Cinden don u bah hareket edemeyen 
11 remi, tela zcılerbirl:ti il• anlatma 
imıa etmeden, akt m üıtll yola çık
mıtlard1r. Bu gemilerden birkaçı 
1enl telılı memurları alm:t'ardır. 
Bir kadın Uçlftan -Rekoru K1rdı 

Nevyork, 13 (A. A.) - Uçman 
kadın Laura lngalla, Loaan sıe !e •ten 
hrtreketinden 18 aaat 40 dakika •onra 
buraya inmek suretile, eYvelce 
Miı Amelia Earthart tarafından 17 
ıaat Ye 7 dakika o!arak elde edilmit 
0 1an Amerika k ıtaaını batıdan dofuya 
defru katetme rekorunu lurmıtt ır. 

Bolivya -Paraguvay 
Harbi Bitmedi 
Buenoı Aireı, 13 ( A.A )- D. lge

lerla çotunun hareket etmit o!ma• 
larından ötOrl, t ato barıt konferanaı 
toplantılannı tatil etmiıt ir. 

Boli•ya Cumur Batkanının, " harp 
laenOı bitmemittir • ., dedifl rinyet 
olunmaktadar. 

Paraıuay Cumur BP tl<anı, harbin 
tekrıır bat' amaa adan korktutunu 
mutaYaaaıtlara bildirmittir. 

BUtlln bu birbirinin eti mU· 
naaebetlerln HYfl wı çılgınlık 
devrelerinden aonra uzayıp 

giden bir aonbahar gibi çiçekıiz, 
renkaiz, hararetsiz; hergUn bir 
yaprağı, bir filizini kaybederek 
çllrDdllğUnO ıörmllyor mıyız. 

Tabiat nefeıl kesilen, ciğer• 
lerl kuruyan bir hasta gibi yavq 
Javaı öldUrdüill ağaçlara, otlara, 
çiçeklere çok geçmeden taze 
reak, taze koku Yererek yeniden 
faıkırtıyor. Fakat lnHnlar böy
le mi? 

ÔmrlmDılln baılangıcı n•t~ll 
bir sarhoı ıibi bize bayah renk 
•• çiçek içinde ıöıteriyor. Fakat 
yllrUyen bu bayat bizi adım adım 
kendi ıevglmizln, rengimizin, 
llmitlerlmizin cehennemine aUrllk• 
leyip atıyor. . 

Etref Bey hakL... Mea'ut oı.. 
mak için reaml bağların hiçbir 
kıymeti yok. Bunlara layan etmek 
te aeYeD lnaanların hakkıdır. 
Ruhların ıahlanııı zaten böyle 
lireti ballan çllrllk bir iplik ıibl 
atıYerlr. Yalnız bir ıey Yar. laıan 
her saman Ademle Hana tlbl 
dal batında, batkalarJndan uzak 
Jatamlyor. laaanları cemiyete 
katlayan yalnız nlklhlı bd- l.oca 
rabıtaaı detti •• Herkeıla bir mu· 
biti, bir lıa•aaı, bir ocak ko~uıu 
•ar kl bunlar da beliralz birer 
pli peaçe ıtbl rakamııa Jap ... 
lltJllır. · · 

Bulgaristanda : 

Sofyada Araştır
malar Yapıldı 

lofya, 13 (Ôıel) - Zabıta ı•çen 
ırGn burada bir çok yerlerde arattır· 
malar ,aptı, baıı füpbell kimıeler 
tnldf edildi. 

TUrk KöylUlerl Yerine 
Sofya, 13 (Özel) - YGkaek yerle· 

rla eteklerlnd• nehirlerin, derelerin 
Ye Hllerln tatmaları netlceıinde tela. 
ilkelere maruı kalan Kaıtendil kasa• 
aından Do' no, RHen, Ribaritaa Y6 
Uyao Gorno H Sofya bnaUıindea 
Bov Ye Rebrovo k6yleri balk ının, l'ÖÇ 
etmekte olan Tirle k6ylllerlnin rer • 
leftirlJmelerf için bakHlat kurulu 8S 
bin len tabalı etmittir. 

Jeponya'da 6 Bin Kiti Yurtauz 
Kaldı 

Tokyo, 13 ( A. A. ) - Bir yaarıa 
Niiıata bölıealnde Sbibata kaaaba-
ıını tamamile tahrip etmlttir. Elli . 
kiti yaralanmıt ve alb bin kiti yerals 
yurtsuı kalmıttır. Haaarat, iç m1J1on 
yen tahmin e :Hlmektedlr. 

Romanyada Kurekhk 
Sofya, 13 (Ôsel) - Tutrakandan 

bild irildiğine 161e, Romanyada Yeni 
Dobrocede görOlmemit bir kuraklık 
hikıim ı iirmektedir. 

lngilterede: 

Kömür Madeninde 
Patlama 

Yangında 15 Kişi Öldü 
· 9 Yaralı Var 

Londr.·, 13 ( A. A.) - Yorkılaire• 
de, BarnH'ey y6rHlnde Applewell 
k6mGr madeniade Yukua l'•lea pat
lama ve bunu takip edea yaaıın JI• 
ıOnden lS kiti 3lmGt, 9 kiti Jaralaa· 
mııtır. 

Patlama ııraaında. madenin 135 
metre derinlffinde 160 lfçl çahımak
ta idi. Yaralılardan birkaçına. elblH· 

lerl henlı alnler içinde iken, imdat 
yetittirllmlttir. 

Belçlk• • Mıa1r Anl•tm••• 
Kahire, 13 (A.A)- Belçika konl'o

ıundakl A.lbert ıallade beodler Ja• 
palmaaı hakkındaki proje Clzerlnde 
M ı r ile Belçika araııDdn yapılan 

konutmalar bir prenalp aalaımaaı ile 
ıonuçlanm ıttır. 

K•ndimi duınntıyorum. 
Bir annem Yar ki keçiboynu

zu gibi bir yudum balıaı aldık· 
tan sonra yıllarca kuru taraf. 
larını kemirdiği bir bayatı Yar. 
Ve bu kmk hayatının ıeri kalan 
yarı ölU tarafını kızının aaadetin
den renk ve ıeı alarak geçirlyar. 

Ehemmiyet.iz bir rahat111h· 
j'ımla hasta olan, kOçlk bir kab
kaha mla gözleri ıpldıyan bu kadın 
her teyl benim OıtUme koymur 
tur. Kocaaını oldukça ıenç ya• 
tmda kaybettikten aonra blltlla 
zewkini ve dllıUncHinl bana bağ
byan bu kadının birkaç yıllık 
6mrllnll zehirlemeye ne bakltim 
var. Hayatin aaçma aapan kayıt• 
larına, tartlarına lıyan etmek pek 
tabii .• Fakat bunu yaparke!' dDne 
Ye yarına ait engelleri dlltllnmek 
lhım. GörUyorum ki annem bu 
nlklh itioden ıonra adeta canlan
dı, iıetelendi. 

Ona hak veriyorum ••• 
Onun kafaaında aerbHt bir 

mlnaHbetin yeri yoktur ve ola· 
maz. Cemiyetin llstllne tltrediji 
abllk ve terbiye nizamları onua 
bllnyeainde, damarında, kaf aaında 
bealenmif. Bir .:adının niklhaız 
olarak bir erkekle 1atamaıına 
oaun tahammtılll yoktur. Daha 
laYlçr•J• ı•lirken kaç kere glzU 

stzll atl•dıtını 16rdtlm. Beal 
m•JUI etmemek lçia her feclalı:lr-. . . . . 

Kermes 
Festival 

Tanzimat deninde l'•rba dol'f'u 
•itmek dOıOacHİ yer a lınea hak yu• 
lerlain de ye&i ettıril•Hİ re reldetti 
Şer'iye mahkemelerine ilit lle'memekle 
ber ıı ber yen i hakyerlerl de aç ılmaya 
batlandı. Bunun tabii aonunçlarından 
b'.r i de AYrupa kanunlarını Türkçeye 
çeYirmek iti idi. İtal1adan ceza, Fran• 
aadan ticaret kanunları alın ıyor ve 
yeui hakyerlerinde onlara ıöre hükOa 
ver iliyordu. O dnir hakimlerinin 
hemen bepıl medreae ıörmüt klmae· 
lerdi. Yen ı ıatılihlar n bele t icaret 
kanunundaki bono, akıiyon, obllgaayoa. 
ciro, proteıto g ibi tabirjer onlar t . ra• 
landan J•dırl'alan ıyordu, bota git•I• 
yordu. 

lft• O çefit hAkimlerden biri bir 
ıDn mahkeme zabıtlaraııı ,.aıdea 
ıeılrirken ( bu nevakıı ın ) kelimeainl 
gördO. O kelime Arap harflarlle bu 
nu a kıan biçiminde yazılır Ye N bar• 
finin 6nGadeki ( V ), daha aonra 
ıelen ( A ) nın yardımile " Ya " Haini 
verir. HAkim, ıallba dall'•• o:acak ki 
ibarenin GıtGne, altına bakmadaa 
ılairleodi: 

- Al, bir taae dalla .. diye ba1• 
kardı - bu da yeni ııktaı Bono aluık. 
Ne demek bu? 

Soa gönle rde Kıalay Cemiyeti 
( kermH ) kelimHlni, Balkan doıtlutu 
komitHI de "f Htival" tabirini ötrettl. 
fıtanbulun- hemen hemen her du· 
Yarında kermea Ye l'aHtelerin h ... 
men her ıayıaında fHtinl ıaıe 
çarpıyor. Franıııca bilenlerimizia 
kermHi •• featinll 8ıtlrkçe bir 
kelime r ibi aalayıp kullan•alarıaa 
deyecık yok. Fakat o dili bilmeyen• 
ler Kııılayın kermeıladen, Balkan 
komitealnln fHtivalladen ae anlar? 

Bana bu aoruyu llkmektep 6tr•t• 
~ealerindea biri yaptı. 

- Anhyorum, dedi, kermea et• 
lenee, fHtinl de muıild ile llılll 
bir durum olacak. Fakat bualarıa 
tDrkçHI JOk muY. Sonra ba kelimeler 
eflence ve muılkl anlamından daha 
1GkHk bir anlam mı tatıyorlar?. Bili· 
yoraan baaa anlahYer. 

Ara1a baıka ıaı mi kanıtı. Yok· 
aa bir doıtun l'•lltll• mi ılSsün akııı 
detittı, pek bllmlyor•m amma o 
4'jTetmene ce•ap Yer•edim. Burada 
keadfılnfa dlletfai yerine ••IWl1orum, 
kermHle fHtiYa\in •• demek oldu• 
tunu ltt• yaıı:ıyorumı 

Kermeaae - Nom, en Hollaade et 
danı ı .. Payı - bH, dH f~t.. pa• 
rol11lıle1, dH foirea annaellH celebe 
reel a•H de f'aDdea rejoiuancHf 

FHtinl - Grande f6te muılcale. 
Bu naaıl karııhk de•e1ln. Ö1le 

ulu orta dlllmlıe aokulan kelimelerin 
anlamı ancak böyle ı3ıterilebilirL. 

M. T. Tan 

l lıta boyun •ten bu kadının ıu-
ruruna daha fazla ııbrap •ermek 
bana da lıkence olacaktı. 

Onun Ali Sami Beyin yOzUnı 
bakarken ıözlerinl yere lndlrd'9 
tini kaç kere kalbim acıyarak 

ıördom. 
Klmblllr neler dDtllnG1ordu. 

V • kimbillr Ali Sami Beyla 
neler düıtındOğllnl aklından ıeçl-
rerek için için yaralanıyordu. 

Şimdi damadım, ••IAcbm diye 
ondan baheettitl vakit bap h ... 
yaya kalkıyor. Aab7orum ki 
omuzlannı çökerten o gayritabii 
mUnaaabetln ortadan kalkmaaı 
ona hllrriyeünl iade etmlıtir. 
Bunu gördükçe konıoloahanenln . 
kUçUk aalonunda 1apılan nlklh 
meraalmlnl ben de takdia edl· 
Jorum. 

Eıref Bey yine halda. • 
Sewgl için böyle kayıtlar, · 

bağlar manasız.. Fakat hayatın 
dünden bugllne geçen ve bize 
tuurumuzun altındaki heyecanları 
da yendiren itiyatlara Ye tabiatın 
hnktımlerlne itaat etmemek de 
manasız. Kendimi )'Okluyorum. 

Bir ıey kaybetmiı veyahut 
baıka bir yük altma ılrmiı de· 
tilim. Eğer bu nlkib bana bir 
takım itaat Ye aadakat Yazife• 
leri yUkletiyoraa kabul ediyorum. 

Düne kadar geçen hayatım
dan kimseye beı :\ p Yermek mec
buriyetinde değlllm. EYim •• . 
çocuğum için ) aıayacağım. 

· · · (Arkui nrJ 
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Büg~k Bir Ha~be lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 Cep Lugatleri 
Mani Olmak için - ' Çıktı 
Küçüğüntı Göz Fransız Delegesi Beklenen Söylevini Verdi Ankara, 13 (öaı)- Yenıha· 
V. l sılan cep lugatlerl buraya ıel-

.1 umu amaz • • M Lava) Kurum Nı·zamna- mlştfr. Bu lugatler muallimler• 
Cene\flede korkulan vuiyet ol- e meccanen, talebeye tenıilitla, 

hayet haıııl oldu. ltıılyanı:ıt, keadl•ioe halka da beher clldJ 20 kuruştaa 
yapılan birtakım teklifleri reddedip 

~:~=·~~'.~:ia:z:i:ı:: ~d'::::~,:ı,uı~!= mesı·nı·n Tatbı·kını ı·sıı·yor ·' ;:ıal~c2~kt~~~;~atlerln baıım &a· 
)ar kurumu misale) eualarmı tellfo 
memur ikinci Betler heyetinin bir Aç1kta Kalan 
talif aoktuı bulamamau, birçok 

ktçUk dOYletleri ıon dCFece mlbim Fakat Bu, ltalyaya Karcı Zecri Tedbir Alınmaıı Demek Degwildir T 1 b 10 s· 
bir karara ıeYketti. içinde Cenubi y 8 e • ın 
Amerilca, Jııkaodlnnya, Fe!emenk, Cfoevre, 13 (A.A.) - Müıyö geçen iki harp tayyaresinin ltal- redir. Bu taburlar, özel ödevlere 
Danimarka devletleri de bulunan 21 Laval saat (10) u (45) geçe kü~ yan oldukları anlaıılauı ye Yu· tahılı edilerek, Mllla ıllbaylarımn 
ulustan mOrekkep bir grup, Habef • ıllye ,..kb, yerdlx.t s8yle•in metni 
itdya• anJaıma.zlıtı bir harbe dayanır aıa.ı;,ıdadu: •• nan hOkümetl tarafından Roma emrine •orileceklerdir. 
•e Uulu•lar kuruınu bu harbin anDne 8 hUkQmetine proteatGJ edllmlıtir. Macarlar ve ltalyanlar 
r•çemeue Cennredea !11Jrı1mak Blılm uluılar kurumuna olan 
kararını nrmiılardir ki bu, ltalyanın Jman1ml%, aıla za 'fa ugramamıt· ltalyanlar Durmadan Roma, 14 (A.A.) - Muıolinl-
Geanredea çekilmesinden daha çok br. Hiç bir gtiçlllğün durdurama- Haz1rlenıyor ye Mllanodan gelen bir telgrafta, 
acıdır. dığı bir sebatki?lıkla Franaa mU. Roma, 14 (A.A) - Asmara• MllAnoda bulunan Macarlar ltal· 

Maamafıh Bay 1' uıol:nialn buı Jll 1 d 
yooi teklifleri karıınnda Fran•aaın m er mütema iyen ulualar dan Trfbuna gazetealne blldlrll• 
tnaantil• bu devletler, mankkatea sosyetesinin otoriteaini arthrmlya diğlne göre, mtiteaddit ıUel ame-

yaya nerede ve ne babasına 
oluna oJıun hizmete hazır olduk• 
farını bildfrmektedfrler. kararlarını geri aJmıılardll'. Bu oai •• ona faaliyet vo icraat yaıda· le taburları tqkil edilmek Uı .. 

tt'lcliflar, henüz bolll detildir. Buna ları vcrmiye çahımıtlardar. Fran-
ilbetea lngllb dıt itleri bakanı SU aaııın alyaıaaı, tamamen uluılar 
Samuel Hoa:reln vuditi ıöyleY t--'-1 l •-
vaziyeti tamamen n yioı acı b!J aoaye ııı:.uı n eıas anna utinat 
ıeldldo teablt eblitfü. y ul lııgi\tert, eder. Doıtlanmıı ve müttefiki .. 
açıkça, Uluılar kurumu mbakuua rlmiz1e yapılmıı olan bUtOn itilaf· 
tntbiki husu.unda muaır oldatun11 larımız Cenevre Ye Lokarnodan 
ıöylemektedlr. ŞlmdJ, kala kale, goç.erı KttçUk ltlllf, Fraaıız .. 
bu prenıipln Avrupada auıl tatbik S ıtn...ı: R u1~1. 
edilebllecefi kalıyor ld cidden merak ovyot .uı, oma i AıJarı glbL 
edilecek bir vazl7ettlr. Hll!Ata olarall Kollıktif emniyet akldeal, bi-
dentle blllr ki italyaaın Habet men- zlm kanunumuzdur ve miaakı in• 
le.inde kealn. bu vaziyet alarak kAr etmek kendJ idoallmizi inkAr 
ihdas ettlti karııık durum, hakikaten etmek olur, B. Samuel Hoare'in 
bir çok hadiaelere a-ebe g~rünByor. iÖylevi u lngilterenlo kayit Ye 
Cenevredekı •oa Yukuat, bu hadist- t 1 k k 11 k "f 
lerin lnkiıafını ıilr'atlend irmektadir. şar sız 0 ara o e b emnJyet 

Ne ltalya, ne de logiltere lddlaJa. ılatemine iltihak etmek arzusunda 
rındao vazgeçmedlkleri takdirde nla- bulunduğunu ,, gösterir. Hiçbir 
beten kOçOk n mahdut bir mil.tem• memleket böyle taahUdOn ehem• 
leke harbi, muhakkalt ki bGytık bir miyetiol Franıa kadar tnkdir ede-
AYrupa harbine inkılap edecektir. mez ve onun kadar ölç·emez. 
Fakat bQyük bir harbe mani olmak istikbalde zamanı ve mekiina 

00 içia de ne Uluslar Kurumu, ne de onun 
menfaatlerini himaye eder g8r0nea, olurlB olsun her nevi mesuliyet• 
f 11kat hakikatte kendi menfaatine lerde toaanOdil tazammun eden 
hizmet eden lngtltere, kftçlk bir bu beyanat uluılar sosyetesinin 
harbin yapılmuına ~öz yummayacak· hayatında bir tarJh oJacakbr. 
lardı.r. Vaziyet buau r3steriyor n bu 2 Şubat tarihinde lngiltere ile 

..!!~~!!~: .. ~!.~~~?. . .':.~~~~-~!~: .. ::_~~~?!!.... mUıterek bir tahakkuk programı 

Çerez K11blllnden 

iyi Bir ltlyad 

.liüyOk lakenderin babuı, Make
doaya kralı Fılip, tarihlerden öf
rendiiimin göre of lwıdan daha 
da yüksek ıeciyeli. meı.iyet ve 
faallet ıahibl bil adamdı, Mertliğe 
ve inıanlığa aykırı dilı•oek, ıeref 
n haysiyetini kıracak, halk naza
nnda kendiıini itibardan dUıüre
cek herhanıi bir İi iw1ememeyı 
lrna ederdi. 
Fılip mai1eıiııden iki adama tenbib 
etmittl. Buıılar, her eaiıah; bal 
yataktan kalktıf ı zaman yanına 
gelirler. karııııaa dikilirler, n; 
- .Filipl erkek olduğunu unutma!. 
derlerdi. 
Sonra, aktam tiz eri yine gelirler n; 
- Filip 1. Erksk olduğunu unut
madın ya 1. 
Diye sorarlardı. 

Tı/lı 

Bor•ada Akisler 
Habet-ltalyan uzla1111amazlığı• 

nıo durumu iki ıUndeaberi btan
bul Kambiyo boraaııoda bir ka• 
rar11zlık doğurmuı ve bu karar
ııılık da eyvelki gtln boraada 
bllyllk bir telüı husule ıetir· 
mittir • Bu endiıe ile elle
rinde faiz için tahYilat bulundu
ranlardan bazıları bu tahvHltı 
aatmıya baılamıılardır. Bu aataı 
tahvil fl'ltluını dUşHrmUı, tahvil 
flatlan dDıOnce de bir kuJiıye 
IJkldaayon farkıaı •ermlyecek bir 
hale gelmlıtlr. 

Ünl Türk tahvllleri dOn duru• 
mun dl:ıelmlı olma11na rafmın 
26,90 kuruıtın yukarı çıkmamıı· 
tır. Boraa muhafHiae gBre bu 
durum Habe,.Italya lhtJIAfı kat'i 
teklini almadıkça dOzelmlyecektlr. 
--~ • --=· ~ .. ~ • ö. .. . . . ....... ·---..... 

Acıklı lüm 
Ealci Adliye Naz:ın ve mecelle 

mualllmi Haydar Molla bu sabah 
öldO. Ceoazeai buglln Beyaz:ıt'da 
Sağanağa mahallesinde Nur 
sokağmdalr.i evinden kaldınluak 

EyDpte namazı kılınacak ve oradaki 
kabristana gömülecektir. 

vftcuda getirdik. Bu, benim f çfo 
gftıel bfr hOlya f di. Acaba tabak· 
kok etmek ftzere midir? Memle
ketimfı, harptea perya etmez, 
ancak nefret eder. MemleketJmfs, 
cotku• bir ıulh arzuıile mllte
haasıatır. 

Romada 7 Şubatta B. Muıolhıl 
ve ben. aramızı açabilecek olan 
botun me11lelcırf hallettJk, Streaa 
da lngiliz murahhaılarUe Muıolinl 

de aulh dava.ıaa hadim olmak Uluı 
lar SoayetHinin a:r:aaı Ye ltalyanın 
dostu aıfatlle y11zifeuıf yapmıya 

• azmetmfı bulunuyorum. Bu vazife 
çetindir, fakat tımitıiz olduğunu 
zannetmiyorum. 

Beşler komlteainde, bUtUn 
teklif lerl tetkik ediyoruz. 

Muılihane bir hal suretiai fi
len aramak husuıunda Fran1a ile 
lnglltere araımda hiç bir ihtilaf 
mevcut olmadığı bilinmeUdir.,, 

B. Laval, ıö:r:leriai ıöyle bitlr
miftir: 

Dun 111uyaffak olduk, yarın da 
muvaffalc olabilecek miyiz? Bu 
takdirde yeni bir vaziyeti tetkik 
etmemiz lftıumu hasıl olacakbr. 
Hepimiz, misak ile bağlıyız. Fran· 
sa, keneli taahhütlerini yerine 
getirmekten kaçınmıyacaktır. 

L.-vınof D• SöylUyor 
C.newre, 14 (Özel) - Uluslar 

kurumu umumi heyetin;n bugllakti 
toplaobıanda Sovyet Oıı işleri 
Bakam Litvinof ıöz alacaktır. 

ltalya, Adalara Yeni 
Kuvvetler Gönderdi 

Atina, 14 (Özel) - ltalyanlar 
Leroı adasında kurdukları Usall· 
bahride bulundurdukları kuvvet
leri yeniden piyade kıt'aları ve 
ağır toplarla takyfye etmişlerdir. 
Asker olmamak için aldıklan 
durumdan so.ıra ltalyaolar Rum
lara kartı büyük bir emniyetıb.· 
ilk göatermektedirler. 

Yunanistan Üzerinde 
ltalyan Tayyareleri 

Atina, 14 (Özel) - Yunanis· 
tanın garbi fİmaliı ndea c~nuba 
doğru önceden haber vermeden 

Son Durumdan lngiltere 
De Memnun ltalya Da 

Roma, 13 (A.A)- B. LaYalıo 
slSyleyf genlı bir anlayıı hl111l Ye 
mliaalt bir zihniyetle karfalanmak• 
tadır. B. Lavalın Fransanın ulua-
lar sosyeteıl mlsakına olan 1&da· 
kati ile dostluklarına olan sadaka 
tini telif etmek için sarfetmekte 
olduğu mesai takdir olunmakta
dır. Bqnunla beraber bu slSylevtn 
ltalyan noktal nazarını değiıtir
memekte olduğu Ye ltalyanın 
kendisinin çfzmlı olduiu yolu 
takip edeceği beyan edllmek• 
tedlr. 

Londra, 13 (A.A)- lnglllz çe• 

ltalyan Bankaları 
lzmirde 

Krediyi Kestiler 
Ankara, 14 (ÖHI) - Buraya ge-

' len haberlere göre İzmirdeki 1taf· 
yan bankaları piyuadaki krediyi 
keımitlerdlr. Milli bankalarımız İz· 
niiria tam canlı meYıimi olan bu· 
günlerde piyaeayı felce uğratma.• 

mak için kredllerl genişletmektedir. 
İtalyan bankalarının bu hareke· 

tinin Habeş me1tleılnden ileri gel· 
diği aanılmaktadır. 

Yenleri, Franaanın taahhCltlerlnJ "-._ _____________ .... 
aon hadde kadar 7erlne ıetlrmek önem yennektedirler • 
niyetinde olduğunu sıöstercn B. Fransanın 11iyasası, lnglllz ıl• 
Lavnhn s6ylevlne çok bOyOk bir yasasına tamamlyle uygundur. 

"Cenevrede Elimden Geleni Yaptım,, 
Lonra, 13 (A.A) - Sir Hoare Londraya dlSnmUıtttr. Gazetecilere 

de de111lftlr ld: • 
Cennrede bu mUelllm lıln hallini kolaylaıhrmak için elimden Ki

leni yaptım. Ve, eğe' tecrUbeye teve110I bir kıymet ifade ederae, bir 
çok ıeylere tevHıUI ettiiimlıl MSyllyebillrlm. Bu baftamn en bUyllk 
zevklerinden biri benim için Laval'ı tanımak ve kondiaiyl• her atın 
çalıımak olmuıtur. 

ltalganların En Çok Kabule 
Değer Buldukları Teklif 

Parfı, 13 (A.A) - Tan ıaıeteainin Roma'dan aldığı bir tel• 
renin grafag8re. Bazı tekllller arasında, Italya'ya habeşlatanda lnıllt .. 
nln Iraktaki durumuna benzer bir durum Yerilmesi hakkmda 
olan teklif Roma'da en çok l..abule değer gibi ıörllmektedlr. Bununla 
beraber ltalyanıo Habeıiıtao üzerinde ıiyHal ve ıBel kontrolu elıem 
addedilmektedir. 

Negua bu takdirde de tacını muhafaza edebilecektir. 

Habetistan -lli-nsız Taarruz Bekliyor 
Londra, 13 (EylUI) - Adiaababadan bildiriliyor: Harp ilin 

edilmeden muha1amat baıladıfı takdirde imparatorun ıu ıekilde 
hareket edeceği ıöylenmektedir: 

ltalyan •~çisi Kont Vinci ile elçilik iıyarlarına derhal pasaportları 
verilecek, ve Habet"ıtan'da bulunan ltalyanlar hup eıiri olarak 
hapıediloceklerdlr. 

·~~~~~~~~~ 

Beşler Komitesi Uykuya Daldı 
Cenvere, 13 (A.A.) - Betler komitesi, pazartesinden ••vel top

lanmayacaktır. 
Roma, 13 (A.A) - Beı:er komitesinin muYaffaklyetl hakkındaki 

tereddüt devamda görilnUyor. 
Cenevre, 13(A.A)-Be~ler komlteainio tAli komiteıl bugün iki toplantı 

yapmıısa da kararanı sah gUnünden evvel bildlrmeiİ lmkint şiipheUdir. 

En Son Dakika 

Üç ltalyan Torpitosu 
Yunan Sularında 

Atina Gazeteleri' Yunanistanın T eh
r.lit Edi!mekte Olduğunu Yazıyorlar 

Atina, 14 (A.A) - Üç ltalyan torpitoıu Sun yon burnu civann• 
da demir 'dmıt bir halde d1.1ruyor. Bazı gazeteler, ltalyan harp gemi
lerinin Yunan sularında dolatmaaını Yunaniıtana karıı bir tehdit 
olarak telakki etmektedir. Gazeteler, Yunan hUkümetinin ltalya neı
dınde bu hu~usta teşebbüste bulunulma11nı iatiyorlar. 

Ankara, 14 ( Özel) - Bu yıl 
memleketin her tarafında orta 
okul ve llseJere tahminden fazla 
talebe müracaat etmfıtlr. Her 
tarafta mektepler dolmuştur 
Açıkta kalan talebenin sayısı 10 
bin don f adadır. 

Uşak Şeker 
Fabrikilsı 

Ekim Az, F abrlka Bu 
Yıl işlemeyecek 

An1'ara, 14 (Özel) - Pancar 
ekimi az olduğundan Uıak ıeket 
fabrikası bu yıl lşlemoyecoktir. 

Uıak bölgesinde ekilen pan• 
carlar Eıklııhlr fabrlkaııoı 
nakledilecektir. 

KöylUnUn zarara uğramam&11 
için tedbirler alınmaktadır. ' 

Üzümlerimlze Yeni Müı• 
teriler Bulunacak 

Ankara, 14 (Özel) - Yeıd 
Uzlim kurumu faaliyete geçmek 
üzeredir. Kurum, piyasayı tutmak 
için icap edene plyaıadan derhal 
UzUm alacak, bunu hıulç piyasa• 
lara &atacak, yeni müşteriler bu
lacaktır. 

Sovyet Heyeti 
Şehrimizde 

Kayaerl menaucat fabrlkasmıa . 
açılma töreninde bulunacak olan 
Sovyet heyeti bugUo ıehriml•• 
aelmektedir. 1 

Heyet Ruıyanın atar aanayU ' 
komiHr muaYinl Bay Petegof'aa ; 
bqkanlıjındadır . 

Heyet bu akıam Ankaraya 
1 

gidecektir. ı 

Emniyet Müdür Muavınlilf 
Iıtanbul emniyet mlldör mua• 

Ylnliline kaza kaymakamlarından 
-Kenan tayin edilmlıtir. _ ... _______ ... ···········-·---·-··----
Fransa İngiltere 1 

" Beraber Amma •• · 
{ Baştarafı 1 inci yüzde ) 

edemeyeceklerdir. ÇUnkll nasıl 
olaa azadan blrl menfi rey vrecek 
ve bunun reyi dahi ltalya hak• 
kanda zecri tedbir alınmasına 
mani olacaktır. Binaenaleyh Italya• 1 
Habeı harbi, bu ıartlar altanda ka-

çılınmaz. Bir vak'a oluyor, hidiıelerio 
ondan aonrakl lnkiıafata hakkında 
ılmdiden tahmlm yapmak elbette 
ki mümkün değildir. 

Fren•• ltalyaya kartı 

Pariı 13 (Öıel) - "Echo de ~ 
Parlı,, aaıeteslnio mUhfm ifşaat .. 
na göre baı bakan Lival loglllı , 
dıı itleri bakanı Slr Samuel Hoart ' 
ile huauı1 konuımalarında, harp . 
çıktığı zaman Franaanan ancat • 
ıu ıekiJde hareket edebllecejtnl ' 
bildirmiıtir. 

.. Fransa, ltalyaya karıı alın .. 
cak zecri tedbirler• lıtlrak ed• 
cektlr. Fakat Fraoaanın, bu lıtlı
rakinln finanaal ve okonomobik 
olmaaına gayret edecek Ye diğer 
bazl devletlerin ltalya hakklncla 
sert bir hattı hareket takip elm14 

lorlnin önüne geçmiye çalııacak
br. Bu suretle de, Franaanın bu 
hareketini dostane telikkl edr 
cek olan ltalyaya bazı aıkerl mu• 
vaffakiyetler elde etmek lmkAnı 
verilmiş olacaktır. Ondan ıonra 

dırki ltalyayı daha yumuşamıf 
görmek mllmklln olabilecetir •• , 
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Ev Kadını U •• D A G•• )J.kf 
fYelerl çu e yrı uze 1 e Bugün Ne 

Yemek Yapsam? 
Bilmelidir?. 

incir Reçeli 
Ham ufak incirden herkH 

'ı reçel yapar. Fakat olmuı incirden 
reçel pek gllzel oldujıı halde 
bunu yapanlar enderdir. Bu reçel 
lçln gayet koyu ıurup lizımdır. 
Meseli: Bet fincan ıeker koyar· 
11nız buna mukabll ancık bir 
fincan au konulabilir, b6yle btfte 
blr hesablle koyuca bir ıurup ha· 
zırladıktan sonra kabukları ıoyul• 
muı lnclrler ıurubun içine ablır. Ve 
incirler dağılma alAmeU ıısıt .. 
rinceye kadar piılrlllr. Soma d .. 
likll kep~e il• incirler ıurubua 
içinden çıkarılır ve ıurup bir 
ml\ddet da'ba lylce koyula11nca1a 
kadar piflrllir. Indlrillnc incirlerle 
beraber ka•anoılara doldurulur. 

* iki Yatında Bir Çocuiun 
Yemekleri 

Henll• iki yaııada olan bir 
çocuğa gllnde Uç yemek klfidlr. 
Y emeklerla araıında da •u ve 
meyva ıuyuadan bJr ıey yeclfrlp 
lçlrmemelldlr. Çocuk öğle •Jk .. 
ıundan uyaıuaca da biraz IU •• 
bir de ehpa vermelidir. BuauD 
rerlne limonata da lçlreblllralnlz. 

* Omletln IJI Olm••• için 
Yumurtaları tA köpük gibi 

oluncıya kadar çarpmayınaı, yal
nız. sar111 ile beyaıı blrlbirl•• 
karııtmnız. Ta'fadakl yatı duma• 
nı çıkıncıya kadar ku:dırdıktaa 
ıonra yumurtayı içine ahDU ve 
)'alnız bir ilci aanlye plflrlalz. .. 

J•r•• GlhDleklerl Asarken 
Jarae aömlekler kumqın .... 

ne yapıldıit için yıkanıp ta a11J. 
dığı zaman çekmemeıl lçlo · bir 
kolu ipin bir tarafına diğer kola 
&teki tarafıaı ıelmek Dıere uıun• 
lama HIDIL 

* Por.ıen Banyolan Te111lzle• 
mek lçl11 

Her defa kullaaıldıktan IOara 
fbanyonun içi kurulanacak. Sabun 
tozu döklp eıkl bir haYlu par
çaalle bafff hafif ajulacak. 

Realmde Oç ayn ayn blçf m.le 
ve Dçl de ayn ayn zevkteki ln-
1&nları tatmin edebJlecek Uç tay
yör •ardır. Bir taaal IAclYert 
llzerloe beyaz beaekH komaıtan
dır. Etek de IAclYerltlr. Cekete 
.JlclYtrt aatar ıeçlrilmlıUr. Ata· 
fııı iki dtıfme ile toka gibi tut• 
turulmuıtur. Cakete llitik gibi 

duraa kordela Halta bl6zundur. 
Biri llcfTert biri beyazdır. lklıbln 
caketio kumaıından aıtarlanmıı· 

tar. Bere beyaz 1apılmıttır. 
T• ıayet ııktır. EaaHa bu Perlsin 

Evinizin Eşyası 
Yemek Odanız için Bu Güzeİ Ve 
Kullanışlı Masa Ve Sandalyeleri 

Tercih Ediniz 
Sandalyelere 

bakıp ta bunun 
eıki zamaaa alt 
i»lr ıey oldup. 
au zaonetmeyl
lllı. BilAkiı buD· 
lar ağır, hıybet· 
il maruken , .. 
lbek aandalyeloıa 
tinin yerine , .. 
len en ıoa, ea 

1•nl l•kemleler
dlr. Zira artık 
o atır saadal· 
relerin kullaaap 
•l•eriıll ol•adı· 
la anlaıaJmııtır. 
Velbaa.l bu t&4 
kun, iıkemle 
1•rile, maaulle, 

•hajuri:e, hatti 
halı111 ile yep
)enı ,.e tık bir 
lakın,,. r. 

en maruf terzilerden birinin mode
ldir. 

Siyah tayyör daha ııoç iıldir 
ve çok ıpordur. Eteki lSndın ye 
arkadan çift dlklılldir. Caketlo 
dört t•n• cebi Yardır. Bun!ar 
aıağı doğru biraz daha renlıç•· 
dir. Fakat makineleri dümdüz 
dört köıe olarak çekilmit ve 
cebin •tatı• •• yanları pili albl 
kalmı,tır. Ortuı beyaı olan 
dDtmelerln kenmrdaldlır daha 
büyük ortad"kiler daha lcllçllktllr. 

--s~~;;--oy~;;f;~ .. ··-
Yo•d• Birini Gördüm 

Misafirler ufaklı , hUyüklO, genç 
ihtiyar karmakarııık olunca on• 
farla kouuımak, onları eğlendir· 
mek biraz gftç olur. O zaman hemen 
oyuna baş 'furmalıdır. OJ un ey 
sahibi ıl birçok eıkantalardan kur• 
tarır. Meseli: 

Bir aece mlsaf:rlerinlıle fU 
oyunu oynıyabllirslniz: 

Oyuna baı" ıyan "geçen glln 
b"r yerde, de '.i bir aşık g l>rdüm,. 
der. Yanındaki hem bu cllmleyl 
tekrar eder, hem de itıka gene 
D harfile baılıyan bir aıfat ilive 
eder. 

ÜçUncftıl hem iki • vvelklnin 
ıöylediğini tekrarlar hem de kel' 
diıi yine D barfile baılay arı bir 
aıfat daha ekler. Ve böylelikle 
oyun devftm eder. Sıfat bulam·yan 
veyahut kendi · den evvel slSyle'1cn 
ıeyleri sıra ilo tekrar!ayam ıyan 
oyundan çıkar. En soaıra kalanla r 
oyunu kazaomıı olurla r. Yalnız 
biz deli kelimeaini miaal olarak 
aldık. Siz bunun yer;nı lıtedi· 
ğiniz herhangi b ir sıfıtl& oyuna 
baılayabilirsi iz. 

Oyundan çıkan bir gaj Hrlr. 
Sonra ceznlar tayin edi!ir. Bun· 
lar da ayrıca bir eğ:ence olur. 
Vaktin nasıl g•çtiği anlatılmaz. 

Sonbahar 
Modelleri 

Ve çift Wklidlr. \'ani dllim•l•r 
kol dllkmeıl gibi geçlrllmiıtir. 
Yakaya da alyab kadife geçiril· 
mtıtir. · 

Beyu tayylSr daha görlllmllı 
cinstendir. Onun da yenUltl 
bluzllnftn yakaaındadır. Arkadan 
eıarp fibl ı•lmlı ende botaıa 
bltlf ik koca bir dUğOm halinde 

batlanmıthr. Bana daha yaıh· 
lar da iİyeblllr. Keıa llcivert 

bıyaz tayy&r, her yaıtakl kadına 
uypndur. Fakat siyah tayyör 

irmik tetlt .. ı 
Uzım olan ıeylerı Bir kilo 

•Dt, iki yftz elll gram irmik, altı 

yumurta, iki tahta kaıığı dolusu 
yağ .. 

sut kaynatılıp fçJne yağ ve 
irmik atılacak karııtıra karııtara 
yağ kendini tekrar koyu.-erlnce7e 
kadar plflrllecek, indirilip soğu
duktan ıonra içine alta yumurta 
kırılacak ve iyice karııbrılacak, 
el yağlanacak, ufak ufak parçalar 
abp avucun içinde 1uvarlanacak 
ve yatlanmıı bir tepılye sıralana· 
cak. Ortalarına birer parmak 
baaılacak. daha ıUılO olmasını 
lstlyoraanıı buralara birer badem 
de koy&bllirslntı, fırından aellnce 
ıurup d&kD.lecık, şurup için bir 
kilo ıeker klfidlr, yalnız eğer 
tatlı ıoğuk ise şurup ııcak, tatlı 
11cak İH ıurup soğuk olarak 
cl6kllmelldlr. Esasen her zaman 
tatlı yaparken birinin aıcak blrl
alD aotak olmaaı kaldealni biç 
hatırdan çıkarmamalıdır. 

Franaız UaulU Komposto 
Meyvaları aoyduktan sonra ... 

dörde bölünh. Su biru ıeker, 
bir vanilya çubuğile beraber 
at•ı• koyunuz. Mey•alar yomu
ıayınc.. hemen dağılmadan de· 
likli bir kepçe ile auyun içinden 
alınacak ve komposto pişince, 

hangi kaba konacaksa onun içe· 
rlıine yerleıtirilecek. Ateıteki ez 
+atla ıuyun içine tekrar bolca 
ıeker llive edilecek. Epeyce şu· 
ruplanıocaya kadar plıirilecek. 
Vanilya çubutu tekrar baıka 
ıeyde kullanılmak tlıere içinden 
çıkarılacak •e bu koyu ıurup 
mevvaların Dzerine d6külecek. 
Kaymakla veyahut kaymak11z 
yenecek. 

yalnız ıOzel Ylıcutlulara ,.. gen~ 
fere yak11an bir biçimdir. Y aııoız 
llerllemlfae bunu yapmayınız, ya• 
kıımar. Diler lldainden birini 
tercih &diniz. 

... Elişleri 
Kolayca lslenebilecek Zarif Masa, 
Yastık Ve Çaydanlık Örtüleri 

· Bu gördugonnz Uç parça ıoy 
jani masa örtüsü, çaydanlık ör
tUsO ve yastık iki renk ketenden 
yapılmııtar. Kenarlar daha koyu, 
orta açık. ı,, ıerpme o:duğu iç:n 
hem göıteriı.i olur. Hem de ça• 

buk Urer. Dallar ıap itidir. Hatta 
yapraklar bile iki Uç sıra ıap 
itli~ doldurulmuıtur. Diğer kısım• 

lar ko!berdlr. Koyu renk açık 
renge ajürla veyahut sıiıli dikiıle 
eklenebilir. 
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l omlet yap! dar dua ediyorum. Tren• --

• 
Değil Mi? 

Geveze kadın. gevezelik eder· 
ken ağzından kaçırdı: 

- Söz gUmUşae ıUkut albndırl 
Hemen atıldım. 
- Siz ömrllnUzde hiç altın 

wörmedinfz değil mi? 

Dinlemiyorum 
- Sana verdiğim kitap gll· 

zel mi? 
- Bilmiyorum! 
- Bağıra bAğıra okuyorsun ya! 
- Okuyorum amma, okurken 

hiç dinlemiyorum! 

Yumurtamız 

madı bayi 

- Yağda p!ı'r! 

Okulda 

kal· 

Parlıte ne nehri 

vardır? 

• • • • • • 
- Yani Pşrideo ne 

geçeri 

- Tiren! 

- Akıll ı bir ad m, karısının her sözünü dinler .. 
- Y anhşm var, bir kere akıllı bir adamın 

karııı olmaz f 

de yanıma aUzel bir ka· 
dın oturıun diye! 

Ziyaret 
Bir gUn bir trenle er• 

ken inip Haydarpaıa lı· 

taıyonunda Haydarpaıayı 

:dyaret edeceğim; eğer 

köyUnUn 6nllne deniz ge• 

tirmemiı olsaymış, trenle 
seyahatin ıonu gelmeye• 

cckmişl 

Aksine 
Otel ucuzdu hayret ettiler, 

otelci izahat verdiı 
- Otel mUıterllerl, balıkların 

akıinedlr; saklanabilmeleri lçlnı 
tuzlu yere konulmamabdırlar. 

Barışırız 
Niıanh, nfıanlııına gUcenmff 

gibi ldlı 
- Nen var? 
- Sana darıldım bana vadet• 

tlğln feyi almadın! 
- Bunda darılacak ne var? 

Yeniden baıka bir ıey vadederim 
barışırız. 

····~··· ···············•••9••······················· ············~························································································· .. Üzüm - O ·· . zum 
Bir bilmece r-----------..,,.....------- Geceler Güzeldir "Erenlerin ba• 

ıllyliyeylm: l!\l 1111 ı ı Gece, ğmdan ,, UzUm 
11Anne1: yay- Gökyüzünde ag görünce; alayım, dedim, 

van kadın . Ba· ince hen yetltinceyı 
bası bUldüm ho· Vücudil• ~üzülür kapıdan.. kadar meğer 
ca kızı güzeller· Bir an • Uıllm kalmamışl 
den g üzel, oğ'u Bakınır iki gana.. * 
mey h an eter de Halka verit 

gezer • ., 

Bl!e bildi ıiı 
mi; bilmedin:21e 
bon ıöyliyeyim. 

Anası, asma yap· 
raiı, babaıı kil· 
tUk, kızı UzUm, 
oğlu dı1 imam 
ıuyul 

* 
De.tursuz ba· 

ğa girmeyin am· 
ma, Ozümll bu· 
luraanız, batını 

ıormadan ye)inl 

* Oznmun bağı 
deiii.lm amma, 
üzüm suyunun 
birkaç defa kUpU 
oldum 1 

- Bir dakti lo anyormuşıunuz.. Müracaat lçın 
gecikmediğimi zannedd:yorum. 

- Ya ulıyorauouz Bayan, aıağı ~ ukarı otuz yıl 
gecikmJısiniz 1 

\Kübik 
iki arkadaş resim sergisinde. 

resimlere bakı) orlardı; bir rH· 
min öni\nde durdular! 

- Yeni tarz b;r roaim olacak! 
- Zanı:ederim, fakat bir ma· 

na ifade etmiyor. 
- Nasıl etmiyor sen realm· 

don anlamıyorı m. kübizm demek. 
Daha fazla ıöyliyccekti, fakat 

resmi yapan reasam ıokuldu. 

- Resmi tera asmışlar! 
Dedi, çev:rdl, aıtı, bu ·kübik 

bir resim değil b:r çiçek sakıı
&ınm alelade bir resmiydi. 

- Mutfağa aldığı o erkek kim? 

Üzüm 
Y apıncağın kı· 

nal ısı artık tırna• 

ğa kına koyul• 
mayıp, tırnak ci· 
lası ıUrUIC.UğU· 

nün farkında de
ğ;} midir? .. . 

Üzll:n üıUme 
baka baka kara• 
rırmı9. Kadın da 
aynaya baka ba· 
ka beyaz:anır 1 

* 
Üzlim ylyf.11 

Yetil Hila iliyi, 
kızını bırakıp, 

ar.Hına gönUI 

Gecfl, Girlic• telkini, kendi 
Çıkar evinden.. yutar aalkımı 
Hemen , derler; telkhı 
Bulıııuruz 011unla.. verdi diye sal• 
Glr•rim le.olana, kımı yutma11D 
Gezeriz.. mı ya 1 
S•z11riz zevkini * 
Mehtaplı bir ı•c•nln I Oznmu lcUfey• 

* koyarlar; tızODI 

Başını 

D•l-r 
blras •l•r ıuyunu fazla fçr 

al de lılkesll 

Yüzüm• güz•l güza •• 
Gündüz.il 
Aramagız; bizce 

* Gecel•r ıüzeldlr 
Gecttlerl gizeldir 
Gündüzleri 
Her geri 
Çirkin görünenl•r bile I 

Mizahçı 

Bizim kerime açıkgözdür 

. . ' ~ 

Bir kabadayı 
tirdim, bir Y• 
ruıta darma dr 
ğın ediyordu. 

- Reımimi 7apan re~ıam, muvaffak olmuı de· 

ğil mi? 
- HAfızaıı htrh.alde çok kuYHtll bir rt1sam; 

- Neyi? 
Diye soracak• 

ıınıı; cevep vr 
reyim: 

otuz yıl evvelki yüzUnUzO hatırlayabilmiı 1 
- Bir 11lk1111 

OzOmU 1 

Med Cezir 
- Baba med, 

cezir nedir? 
Cezirde 

denize girenlerin 
plsılettikleri ıu 

geri gider. Med 
de de geri gl· 
den pis suyun 
yerine temiz ıu 
gelir 1 

.Deve 
Arapçada de

Yenin yüz bir 
adı Yarmıı, bu 
bir ıey değil; 
paranın her dilde 
bin bir adı var. 

Kına 

On Bet 
Ufacık çocuğa sordular: 
- Kaç yaıındaaın? 
- On beıf 
- Doğru söyle! 
- Doğru aöylUyorum, geçen 

tene sormuıtum, yedi yaoında1ın 
demişlerdi. Bu sene sordum, sr 
kiz yaşındasın dediler. Jk;ıı bir 
den on beş eder. 

Zan 
Kadın kocasını çağırdı: 
- Zannedersem teni telefon• 

dan çağırıyorlar •. 
- Zannedersen mi ? 
- Evet. "ıenmiıin koca ap-

tal,, diye ıordular. 
~~~~~~~~---

...r... _ .. -

- Kardetiml 
veren ihtiyar 
ıevkliye beıııe

tiyorum. 

- Glyinft gittikçe zenginle~lyor. • 

Altı aylık on· 
dUlbyon moda 
oldu da neye alta 
aylık tırnak bo
yası diye kına 
moda olmuyor. 

Birincı avcı - Çakal çok gör• 
dnm. Vahtl bir bay•andır, ı•d 
b·ç glSrdUn mU? 

ikinci Avcı - Hayır, ya sen? 
B.rloci avcı - Ben de öyl• l 

- Adı ne? 
- Daha 'ormadım, aorayım 1 

- Evet amma, a~ydirenler de aittikçe faklrleıiyorlar. 
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1980 Yılında insanlar NaSıl 1 
Yaşayacaklar ? 

..;ondra, 5 (Ey• 
IUI) - Meşhur • 
Inıiliz romancıSI 
Vellı ile konuı· 
tum, daha evvel 
de söylemlıUm, 
hllirılniz. VelJı 
ıimdi, ıln•nıa 
ref ıörO ve dl· 
rektörü (Korda) 
ile birlikte ( f ı· 
tikbald• glSrlile• 
cek f6ylerln ı•· 
killeri ) adı al· 
tında bir flllm 
yapmakla meı· 
gulciUr, kendiıl 

ötedenberl biraz 
kahindir, biraz 
ispir t iz me eldir, 
hep uzak aıır· 
larda olacak fey• 
leri keıfetmek 

il• vakit geçi· 
rir, bunun Jçin• 
dir ki yapmıya 
baıladığı filim, 
hele bu ad al• 

Wellaln fllmhıde gBrUlen bu binalar, mUatakbel harplerde görUlecekolan 
mUhlmmat dep< la ·ıd1r. 

tanda bliylik ilrl uyandarmııhr. 
V fllls bana jıtfkbalde olup bl· 

ttcek ıeylerd•n bahHderken de
di ki: 

- Bir uman ıelecek, b11nk 
baba torununa ı&yle bir dil kul
lanacaktır : 

11 Pek iyi babrımda, vaktlle 

hr. ElblHye relioce, bunlar ancak 
bir hafta taıındıktan aonra atala• 
cak ıekilde yapılacakllr. Ne ça· 
maıırcı, ne de ıöklere bat kal· . 
dırmıt yllkHk apartaman bulana• 
caktır ... 

.. Well• ., eı 
1980 yılında moda ne ola· 

cak? diye ıordum. 
Miıter W ellı 

bu' derece önemli 
bir nokta llzer;n
de flklr beyanana 
hakkı olmadı§' 
kanaatindedir. 

Bununla bera• 
ber bana ı 

- Biz yaptı
ğımız filimde oy• 
nayan ıahıılan 

eaki lna-lliz Kıra· 

liçeal TUdor ıama 
nanda kullanılan 

biçimde elbiaeler 
le l[eyindlrdik,dedl 

Wellsln fllmlnden bir bafka sahneı Harpte 
halk bir mele• araror. 

••lerde pencere denilen garip 
t•yler Yardı. O zaman lnaanlar 
çatının himayeal altından çıkınca 

baılar:na ıapka denilen bir n .. ne 
geçirirlerdi. elbiselerini de Yllcut· 
larına bir ıllrU iğnelerle tutturur· 
lardı. 

"Filhakika benim fikrime ııGre 
yarınki insaniyet nlerln içinde 
değil, fakat dağ kenarlarının i•• 
yet geni~ bir aurette açılmıı olan 
ınuhafazalı yerlerinde yaıayacak-

..... _ , ,. .. ...,.,_. ı1 ı .,..,.,. , , • ,...,.ı.-.cııs.auı :.a.a ·---

- Bu fikir ıiu nereden geldi? 
- Kendi kendimo bugllo 

niçin bu tekilde geylnmekte 
oldu§ıımuıu uzun uzadıya dO
ıUndUm. Bana a,ı. ıeldl ki 
yannın inaanlan bugOnOn kalan 
kullanıııız, birçok dUğme ye cep• 
lerle dolu elbiaelerl yerine daha 
ıade koatUmleri tercih edecektir. 
Fakat bu elbise naaıl olacak? 

LCıtfen biraz daha bekleylnfı, 
filmimizde aörUratınUz.,, 

* 
Stlldyonun ortaıında, bin bir 

çeıit etya aruında &conuıuyorduk. 
Mııtr W ells ııözUn bu noktaaında, 
hemen hemen bitlr;lmiı olan diğer 
bir filmine geçti. Bu filmin adı 
" mucizeler yapan adam ,, dır. 
Miıtr Wellı: 

- SUjet tamamen hayalJdir, 
diye baıladı. Mucizeler yapan bir 
adam taaavYur ediyorum. Bu adam 
dünyanm dönUşl\ndeki ıUr'atl azal· 

· hyor. Tabii hu• 
nun neticeai ola• 
rak di:nyanın 
Uzerind• bulunan 
boıluia fırlayor. 
Fakat adam mu• 
cize yapm~k kud• 

retine malik ya, 
kendiıi ölmlyor, 

toprağa yapıııp 

kalıyor. Ye tabii 

Sofyada Bir Filim 
Çevriliyor 

wells filminde blnaerce ışaız kullanmt,ur. 

daha birçok şey• 
ıer yapıyor. 

Sofya, 11 (Özel) - Ayhtbera· 
Film namında yabancı bir film 
lcumpanyaaı, yeni çekilecek "Mitel 
Strogof,, filminin dıı manzara• 
larını Vidin, kaaabaaında almata 
baılamııtır, Vidin Ruı Nijni· Nov• 
forçd kaaabaaına benı:edii'i için 
filmin burada alınma11 mllnaalp 
IÖrlllmUıtlir. Figllran olarak yeni 
filme Bulgar halkı da K"irmekte
clir. Tuna ile •Volıa,, nehri 
cllı• filme ı•çkllmektedlr. 

Fransız 
Bizde olduğu gibi Franıada 

da ııcak mevsim gelince fiinema 
aalonlarından bir kıamı ya kepa· 

nır, yahut da ikinci vizyon eıki 
filmlere tahsis edilir Ye yeni film• 

ler lu, m•vıimlne aaklanır. Hal· 
bukl bUyUk aalonlardan biri 

bu itiyat hlllfına olarak bu yıl 
aıcak mıYaimd• 7eDI filim ıö .. 

Haberleri 
termeye devam etmiı ve salonu
nun hıncahınç dolduj'unu gör· 
mUıttır. 

>f- Bu yıl Franaada yapılacak 
yeni filimlerin ıayııı 90 ı bula· 
caktar. Maamafih Franaız mUnek· 
ldtlerl de bu rakkamı çok bul
malda: 

- As fakat iyi filim yapma· 
lıyıı, demektedJrler. 

Parise Dee d .. ' on u. 
Bir Fransız Filminin Ayni Artist Tara
fından İtalyancası Da Y &'\)ılıyor ! 
Sinema aa • 

natkirı Edvig 
Feuillere Uç dört 
ay eYvel Pariste 
(Mes'ut yol) adı 

altında bir fi!im 
çevirmlıti • Bu 
flllmln aenaryc· 
ıunu.f raniiıı mu• 
harrlrlerinden Mi· 
chel J. Aı naud 
yazmııtı. Rejlsö~ 

lllğUntı d• La· 
kom be yapmııtı. 
Oynıyanların a· 

rasında Claude 
Daupbin. Bacgue 

Rosln Dorean , 
Klaasl gibi o!• 

dukça tanınmıı 

artlıtler de v r
cı. Bu f m bitirilince prova • 
ları Italyan ıinemacılarınm da 
botlarına gitti. Bir ltalyancaıını 
yapmak istediler Ye bu iti )'ine 
f lm'n ba~hca artiıtl olan ( Ed•lr 
F euillere) • hava!• ettiler. Zira 
unutmadan ılSyl•y•lira, bu genç 
kadın Jtalyancayı da ltalyan gibi 
konuımaktadır. Burada kaydedil· 

meal lb&m gelen bir nokta vardır; 
«M11'ut yol» un ltalyanca11, 

birçok filml•rde olduğu gibi aslı· 

na ıtalyanca ıea llAveal suretli• 
yapılmamıf, baıtan baıa yeni 
olarak ltalyada çevrllmlıtir. ltal• 
yancaıının da rejlıGrtl Bragaglia• 
dır. Oyanıyan artiatler aruında 
Edlig FeuilleH'den baıka ftalya• 
yada tanınmıı bir 'ima olan 
Glno Cervi vardır. Bunun içindir 

ki, plyeıln ltalyanca ve Franaız• 
c11ını ayni zamanda görmenin 

mukayeae noktasından enteresan 
olduğu muhakkakbr. 

Beyaz Perde Şöhretinin Tiyatroda 
Tesirleri 

Mari Bellanın Oynadığı 
Gece Tiyatro Doluyor ____ , ________ , ___ 

Paris ga:ıetelerl MadmKıel 
Marl Bellin Comedie FrançaiH 

1ahnealoe çıktığı ııececeler tiyat· 
rooun mutattan fazla kalabalık 

olduğuna dikkat etmifler, bunu 
artiatin ılnema perdesinde ka· 
ıandıiı ıöhretiu teairlne atfedi
yorlar. Anlattıklarına göre ıan'at• 

kArın tiyatroda soyunup giyin
diği loca perde aralannda birçok 

ıengiolerden baıka, anfiteatrıdan 
inen cebi hafif gençlerle de dol· 

maktadır. Bunların blltnn zevkleri 
artist) biraz daha 7akından gör-

mek, dudaklarının ucu ile par· 
maklarma dokunmak ve imzala 
bir fotografını almaktır. 

Mari Belle locaunın böyle dal• 
ma dolu oluşundan memnu '1dur 
ve lat~nilen fotografları da bol bol 
dağıtmaktadır. Maamafih peres· 
tiıkirlarının takibi bu noktada 
bitmez, tiyatrodan çıktıktan sonra 
otomobilinin kapııma kadar de
••m eder. Aparhmanına gelince, 
burası huauıldir, herkea gireme7, 
herkeı kabul edilemez. Fakat ne 
zarar, telefonu varya, kendisini 
telin ucunda da bulmak kaUldlr. 

llarl Bell apartmanının taraçaaında iki Danimarka 
kBpellnl11 araaıncle 

• 
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............................................................................................................................................................ 
Jfikiige : ( Her Hatta Bir Oyunc-.k: ı Fay dalı Bilgiler: 

B.Tkilkl lıe Tdavu1kftllı~r bt ~-~ • ~ 1' - •• ,._{4._1 .• ·e······ Dünyanşın1 .. En Büyük 
ır aç zaman ır ç ge r ~~ :;:' .. .,. ~~· e al esi 

tilki dadanmııtı. Zavallı tavukla· ~· • : ' V"' "' f B b "' • f 
nn. hindilerin, kazlann da rahatı ı n agı e e gı n z tJ Şelile nedir bilirsiniz elbette. 

kaçmı1tı. Her dakika, " aman Ka<lıffan Elbise- Suyun bir kayadan . veya~ut baıka 
timdi tllkf beni yakalıyacak,. diye 6 · yUksek bir yerden aşagı doğru 

korkup duruyorlardı. Bir gön ta• /er Yapın zz ?.. dökülmesi değil mi?. 
vuklar kOmHte kapalı iken tllkl • Ya ıize dünyanın en bllyUk 
çiftliği bekleyen çoban köpeğine ıeJAlesl nerededir diye sorsam, 
görUnrueden yavatça kümeae yak• cev~p Yerebi:ecek mislnfı acaba?. 
laıtı. Kapıyı çaldı. Horoz bir ara• Sinemalarda fil An çok defa Ame• 
lıktan kafaııoı uzatb " kokoril.:o, rikadaki Njyagara ıelAleılni göı· 
kokoriko, kimsin Hn ,, diye ıor- ,,., terirler. Onun için belki pek çok· 
du. Fakat tiJldyl ~lSrmHJ ile ka- hrbl1elf )arınız dllnyanın en bUyUk aelA· 
fasmı içeri çekmHI bir oldu. Ta· !~~·J~: lesinin bu olduğunu zannederler. 
Yoklar da uyandılar. KOmHİll ~araoa,a Eğer ıhı de böyle dUtbnUyorsanız, 
l · d u k k ik k k rlk t Biltün modell ince bir mukaYvanuı OıtOne 1a- aeyl bebe~in UıtUnı koyun, ve bu •eritlerl bebeğin çın e, o or o, o o o, gı • -r yanılıyorsunuz demektir. ÇOnkll 
ııt gıdak ,, diye kıyametler ko- pııtarln. Zamk kuruyunca har resmin etrafını ayn omuzundan arka;a doğru btıkOn. Yine tabii nok• dünyanın en bUyOk t•IAlesi Vik• 

d D k d k ayn oyup çıkarm. Bebeğin ayaklanma iki tarafında talı çizgilerden. 
puyor u. er en gOrllltll en 6- torya ıelileaidir. Bu •elile Zam· 

k d h noktaları çiıgllerlerle aynlmıı iki terll •ar. Bu Şapkalara gelince: Bunlardaki noktala çizgilerin Y 
pe uyan ı. O da " hay aY ., bezi nehrinin üzerindedir. Yani 
d l 1 ıeritlerl noktalı çizgilerden arkaya dojru bUkOace OıtDnd•n makaala kealverla. Bu kHik 1erden şap-

iye sesi• orta ıtı lnletmlye bar bu nehir yolunun Uatünde bir 
1 d T iki b d k bebek ayakta durabilir. Şimdi bebeğin elbiıılerlnl • ı kayı bebeğin batına geçlria. ~ebeğlnlzi glHtır .. 
• 

1
• i ura a l itini a6reml- uçurum Yardır. Sular buradan -• d nHal ıtydlrecejlz. Her elbisenin omuzunda yine ceğlnlz yare glSre bu elbiselerden ve ıapkalardaa yeceğfol AJUa ı. aıagv ı dökDlerek ıelAle 1aparlar. 
B dı Ki noktalı çlzııllerle ayrılmıı ufak bir parça var. Elbl· birini üzerine geçlrlverio. Ne hot değil mi?. 

" u ne patır canım. mHy• Bunun ytıksekten dök616rken yap-
blr9ey yapacak değildim. Geçi- B O H f 8 • J tığı gllrOltO pek uzaklardan du· 
1ordum ,, diyerek çitten bltJtlk U !/URU a ta 010 ) me.cesi yulur. Döktılllrken ha•aya sıçra· 
çlfll:ğin aYluıuna atladı. yan ıular da o kadar yOkseHr ki, 

- şu köpek de ıara akraba Siz De p I I V-0-··· ·-·-·-1 ·--·--N bu da yin• pek uzaktan gısrnı ... 
olacak· Ôyleya, o, b•a, kurt he- İ İÇ er e OMUZ 81 ereye bir. Zambezl nehri nerededir diye 

pimiz bir ıoydanu. Fakat biraz Oynar sın ız Saklandılar ? belki ıoracaksınız. Hemen s6yle-
daha havlasaydı, çiftçi uyanacak yeyim. 
biz de yakayı ele Yerecektik diye 
ıııöylenmlye baıladı. 

B.tişlk çiftlikdekllerln biç bJr 
ıeyden haberi yoktu. Onun için 
tilki burada hemen bir kazla bir 
kaç pilfç yakalayıverdi. Bluzıru 
yedi. " Birazını da yarına aakla· 
yım ,. dedi. Pençelerlle bir çukur 
açtı. Yarım kazı oraya gömdU. 
Evini ı yolunu tuttu. Evi de neydi 
biJiyormuıunuz? Bit tavıan delltf. 
ÇUnkU tilkiler pek tembel olurlar. 
Kend lerlne ev yapmiya UıenJrler. 
ô;durdUklerl hayvarların evlerini 

ıap~ederler. lıte bu tilki de tav· 
pnı ) edikten sonra ıeçlp evine 
de yani delltine de kurulmuştu. 

Ertesi gllntı t1:klııin ilk iti ıl· 
dip gömdllğll kazıyemek oldu. 
Fakat daha ilk lokma11nı yutma• 

da ı köpek ıeılerJ duymlya baıladı. 
Şöyle etrafına bir bakındı. Iıl 

hemen çaktı. Avcılar köpeklerlle 
beraber peflne dOtmUıtll. . Tilki· 
lerfn kendilerine mabıuı bir ko
kuları vardır. Kuyruğunun yanında 
bir takım bezler vardır. O bezler 
bir yağ çıkarır!ar. O yaj' da ko
kar. l7te klSpekler bu kokuyu 
hemen aldılar. Baıladllar tilkinin 
olduğu yere doğru koımiya. 

Tilki sağa koıtu. Sola koıtu. 
Geri dandO. ileri gltti Köpekleri 
ve avcıları fqırtmlya utraıtL Fa· 
kat başvurduA-u hllelerfo hiç biri 
para etmedi. Kendini köpeklerin 
ağzında buldu. 

Ge!ecek Zamanın 
Soka klan 

Belki bir afla ı•lecık sokak
lar aafalt, kaldınm, parke olaca
tına hep cam olacakbr. 

Gam lnıanlano yapbfı •• 
Hrt ıeylerden biridir. Oaunçtln 

Fasulye Kapmak 
1 

Oynayanların içinden blrl bir 
ayuç faıulya alır. Eğer fasulyayı 

ziyan etmek lıtemezsenlz o zaman 
knçnk tahta parçaları filin da olur. 
Yere bir çizgi çlzlUr. HerkH o 
çlçginin arkasına geçer. Veyahut· 
ta daha iyisi bir halka olurlar. 
Elinde faaulya olan çocuk halka· 
nan ortasına geçer fasulyaları ha· 
vaya atar. Halkada olan çocuk· 
lar hemen yere dUıen bu . fasul• 
yRları toplamıya baıl .. rlar. En 
çok fasulya toplayan çocuk oyunu 
kaıanmıı olur. 

Yumurtayı Şişenin 

içine Sokmak 
Arkadaımızı ıaıırtmak için 

lıte ılze gUzel bir oyun. Bir yu
murta alın. Bunu bir kaç ıaat 
sirkenin içinde bırakın. O zaman 
yumurtanın yumuıadığmı glSre· 
cekıinlz. Şimdi bu yumuıak yu• 
murtayı dar ağzı bir ıiıenlo içine 
iterek sokun. Sonra ıftenln içine 
biraz amonyum karbonat mablftlll 
dökOn. (Bunu eczaneden alabi· 
llralnlz.) Yumurtamn ya•aı yaYaf 
eıkl biçiçimloi •ldağlnı ıörecek• 
ıiolz. Arkadqınız gelince ona 
içinde kocaman yumurta olan bu 
dar ağızlı ıifeyl göıterin. Şa,mp 
kalacak tabii. Onu iyice Uı:dük· 
ten aonra laterseni.z bu hileyi ona 
da anlahr11naz. ................... .._.. ....... __ .. __ ............. . 
çok dayanır. Camdan yapılan 
aokaldar da tabii çok 1ağlam 
olacaktır. 

Yalnız 1DrOrken ka7almama11 
için &zerinin blru tırhklı olmaaı 
IAzımdır. 

Yaz ıelince babaları Ferih<ı 
ile Ay hana çiftlikteki amcalarının 

yanana gönderıniıtl. Fakat bütlln 
alln oynamaktan çocukların canı 
sıkıldı. Bunun Uzerlne amcaları 

onlara iki İf verdi: Meyva topla· 
mak, hay•anları beslemek. 

Vakti gelince çocuklar hemen 
ağaca çıkarlar. Sepetleri doldu· 

rurlardi. Bir tar11ftan toplarken 
öteki tarafta~ da abthrdıldarı 
ıırada öyle dalarlardı ki hayvan• 

,ları beslemeyi bile unuturlardı. 

Bit. glln hayyanlar ortadan 
kayboldu. Piliçlerle domuzlar öyle 

yerlere ıaklanmışlardı ki onları 
bir Ulrltı bulamıyorlardı. Eğer ılz 

bu iki çocuktan daha becerikli 
IHnlz, reımi her tarafa ça•irin 
fU bir tllrlll meydana çıkmıyan 
dört piliçle Uç domuzu bulursu· 

nuz. Yerlerini lıaret edin. Bilme• 
ceyi kesip blıe yollayın. Biz dı 

size gUzel amma çok j'Uzel bedi· 
yeler yo~lıyacağız. 

1 oooo•oOoHUOOOOHIOo;~·;~~·k•M•UH••··-···-

Yanmış Kibrit 
Çöpile Topaç 
Yapınız 

Bu gördll· 
iOoOz topacı 

yapmak için 
yalnız ne !Azım 

?an biliyor musu· 
nuz ? Ufacık bir parça ince 
mukavva.. HattA reaim defteri 
kAğıdı bile olur. Bir de yanmıı 

bir kibrit çöpO.. MukaYYayı blr 
kırk para boyunda Yeyahut 
lıtenenlz biraz daha bllyUkce 

keıln. Tam ortaaında bir delik 

açın. Kibrit çöptınUn de yaumıı 

ucunu ıinlltln Ye bu delikten 
·geçirin. DUz bir yerde çevirince 

1ahlcl topaç ıf bl döndUğUnD 
sıörecekıiniz. 

Zorla it B~yle 01 ur 1 •• 

I'. a:ı.ı bozul .. r diye arabasına kimseyi blndirmiyordu. Fakat 
arkada,lara bir g:.in onu dinlemediler. Hep birden arabaya doldular. 

Ihsan biç ıeslnl çıkarmadı, arabayı çekmiyo bafladı. Amma ... 
Ne yapb§'ına anladmız değil mi? . 

Afrika da •• 
rikada doğar. 

akar. Ve Hint 
kttlllr. 

Bu nehir Af· 
Doğuya doğru 
Okyanoauna dö-

Bu nehrin Uzerindekf ıellle}·I 
de hani meıhur bir Afrlka seyyahı 
Davld LIYingstone vardır. Belki 
duymuısunuzdur. Iıte o 1855 de 
bulmuı adana da lnglltere kralf• 
çesinin iımlnl takarak Vlktorya 
şelAlısl demlıtfr. 

Geçen 
Bilmecemizi 
Doğru hq//edenler 

81 AA-uıtoı tarlhll 
bilmeoemizde blrinol 
ikramiyemiz olan biı 
yazı . iaktmmı İltan• 
bul 21 lnoi mektep 
talebesinden Altan 
Güıey kazanmııtır. 
Tallhli okuyuoumuıla 
Lıtanbulda bulunan 
diğer kazananların 
pazartesi ve oumarte• 
ıi gOnlerl öğleden 
ıonra hediyelerini 
İdarehanemizden al• 
malan lbımdır. Tq· 
ra okurlarımızın he
diyeleri poıta ile 
iöndeıiltr. 

Cagalotlu Şeref 

1 AlbUm f sok&k No. 

8 te Şükran. Kırklı&-

7 Effil ta· 
rlhll bilmece• 
mizde blrlnol 
ikramly e mi z 
olan bir kon• 
ıol eaatini 
Cağaloğlu Hi
mayeletfal ıo· 
kağında No.1 
de Metin Ka· 
rol kazan• 
mııtır. 

reli buı fıbrlka1ında H. Ştikrli otlu 
Doğan, Fatih Okomuşadam ıokak No. 
3 te Kadri çizmeci oğlu, Hendek 
Hk:mektep birinoi sınıf Samiye Ahmet, 
Suadiy• Şaşkın bakkal Bağdat oaddeıi 
N o. 295 lımail, Ankara Benıe ıokıığı 
No. 14 te Mazhar Osman, Kaıımpa~• 
mnliihanesi sokağı 'No. 17 de Seıua· 

hat Uyar, Karadeniz Ereyliıi ııiirnrük 
muo.yene memuru Galip kızı Neriman 
Baylan. 

Kadıköy Feneryolu Bağdat oöddeıi 

1 Losyon 1 N o. 178 de Aziz Çınar, 
İıtenbul 28 inci ilkmektep· .BIS ten 
196 Faruk Deniz, Zinoirlikuyıı ~O inci 
mektep A/3 ten 134 Ferd~ne O üuı:r. 

C Sonu nr) ) 
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IJilnga · lkll•al Haberleri 

-
Danimarkada ıngir Mı gır Tekerleğe, Benekli Da
Hububat Gümrillc 
Resmi 

v r ş · n Çocuklar almamış! .. 
Danimarka bnknmetl memle

Yeni bir •a· k t dahilinde hl· 
rincl oevi ihtiyaç 

•a ballandı madd Jerlnfu fiat-

larında buyuk değiılkllkler olma• 
mo11n temin 1'1o bir çare 
bulmuştur. 

M mleketlmlz lhracabm bir 
çok maddclerJnl bu moyanda 
çavdar, buğday, rpa, yulaf, 
mısır vo diğer tohumlar gibi 
mahaull rl alakadar eden bu 
çar fudur. Oanimarkada h r 
madd fçf o bir fiat konulmuıtur. 
Onaya plynsaama göre konulan 
bu fiata bir de gUmrOk reıml 
llAYe ~dilmfştlr. 

Şimdi bir malın dUnya paza· 
rında kıymeti dll9 rse gllmrnk 
resmi arttmlacnk ve iç piyasa• 
dakl seviye muhafaza dilecektlr. 
Aksi halde me ela btr malın flatı 
rtıırsa gftmrfik reaml indirilecek 

ve böylelikle iç piyasa bu dflnya 
plyasuı yllksekllğlnl duymaya• 
caktır. 

* Içinde bulunduj'umuz ı935 .. 
At1n$tralga- 1936 mevsimi için 

.. Auustralyanın ya-
nın gapagı pağı rekoltesi 2 
rekoltesi milyon 930.000 

balye olarak tahmin edilmektedir. 
Bu rekolte 3.150.000 baly 

olan b ir yıl ~ncekl rekolted o 
220.000 baly noksandır. 

Avusturaly mn yapak ihraç 
borsasının bulunduğu Sidney ıeh· 
rinde bu yıl ohsulClnlln satışına 

ylüllin ikinci gtlnll b )anacaktır. 

Türkiye Ha.'IJa 
Turu Bugün 
Bitiyor 

EyOp urtan oyuncak· 
çılarıncn şimdi öksD& 
kalan oyunc klarr: Ilı, 

yeşllll, morlu yaldızlı 
ayn h er balar, benekli 
kUçDk d vull r, Ç1ngı• 
mın ır tekerlekler, kı• 
nah aUar, yaldızll t ati• 
1 r, nbur Beb ruhller. 

Çıngır mıngır tekerlek. b nek .. 
U davul, kınalı at, &J ah araba, 
1aldı:ılı t ıtiler, ka bur deve. 
b berubl. •. Iwt• alıe bir iri ski 
idi lk oyuncaklar.. Ben bile, ya• 
ıım 26 yı bulduğu halde çocuk
luğumu bu oyuncaklarla g çl,.. 
dlm. 

KUçnk deri davullan öttürerek 
ıofa~arda ko tum, beıikl re bebek 
değil, yomlıler doldurup salladım 
atlan ala bildiğine koıturdum, 

aynah testilerden ikide birde. 
ıoluk aLr gibi, mnrifetmiş gibi 
Qu içtim. Bayi bir çocukluğun 
EyUp ultan oyuncakçılarma ne 
kadar dU klln olduğunu, varın da 
siz bulun •• 

G çenlerd yolum, tam Oç 
•e.ne sonra b nl yine Eyüp 
Sultan dllıllrdU. Hani o aki 
61 mi rll , davul, taht tra pet 
ı slerl gelen oyuncakçı dtıkkln• 
lannı bulmak için yalnız 
balcmak kl\fl a•lmcdl, adeta 
aradım. Her modaıı geçen ıey, 

%aman d nilen d •Asi ıUindirln 
altında bu kadar k6tll mO ezilir? 

Zavallı eakl oyuncakÇılar .• 
Belki bugün bUyllklcrimiz içinde 
bile bu oyuncakçıların verdiği 
zeYkle net' elenmiı olan nice in· 
aanlar Yard11. 

iskeleden çukıpta EyOp çarp· 
aının cami kıvrımına kadar uza· 
n o 7olunda, ilmdJ yalnız ftzerl 

, 
1 

kepenkle tirtlllll dOkkAnJar dol· 
1 muf, biraz JllrUyUnc:a ıolunuzda, 

T11yyareye bomba -.erllirkeıa 

(Batta rafı 1 inci aayfada) 

bombalar at rak geçmektedir. 
Bombardıman pek mnkemmel ol· 
nıakta, h r grup hedefe laabıt 
)'Dpbrmaktadır. 

Turun bnıladıfı ilk gDnde 
Y efilköydea h rek t eden ırap 
dun Slvasa ~armııbr. BuaUn Si· 
•a tan Ankaraya selmlı buluna· 
cak, Ankaradan d buraya gel .. 
tek, bu suretle Iıtanbuldan baı• 
lıyan tur, lıtanbulda bitmi' ola· 
caktır. 

İstanbul iktncl lfl&s MemurluA-un
da : M flla Hayim AlbUkrek tlrketl 
lllaaasına kayıt olunan hazinenin tate
dlAl 160 lira 16 kuruıun beıtncl ııraya 
Bekir Sıddık Yeklll nukat HDınGnfln 
lıtediQl 2050 liranın 6 ıncı •ıraya .
~enaıe Sltonun lstcdlQ"i kir dan 80 
ranın birinci ıuaya Y• ma auıo 

1ıralinı alt kiranın mua masrlfı me
)'anında olmak Oıere " ayrıca btt 
)Ua lira alacağının 6 ıncı 91raya ka
bulüne lflaa ldnresince karar Hrllı· 
tek Blra defteri dOzeltUdlğl llb 
luour. (14407) 

onu adım ara ile Ud oyuncakcı 
var .. 

Dükkanın raflan, ağızlarına 
kadar hep oruncaklarla do!u.. fU 
k61edeki can baz için, bundan on 
beı yıl önce atladığımı biliyorum. 
Şu dipteki aynalı arab yı bayrak
larla bezlerle ınıler, içine tahta• 
dan çocuklar doldurur, bayram 
arabası diye o köşeden o köaeye 
döndUrtırdUm. 

Hani lnıan daldıkça, tıpkı 
tHblh böceği gibi kınıhp kıvrı· 
lıp kUçOlOyor Ye çocukluğuna 

dlSnmeğe baıhyor. 

f:.aklden cumaları Eylp çarı:• 
aında yalnız kaymak kokusu ve 
oyuncak gUrUltUıll doyulıırdu. la
keleden, defterdardan gelen ka· 
rışık Ye uğultulu bir kalabahk, 
bu çar§ıya aapardı. Ellerinde üzüm 
kiğıtlan, baiJarmda mavi püs· 
kUllU, nar kırmızısı feılcrle badi 
badi yllrliyen çocuklcır, lıte bu 
oyuncakçılar önünde, inatçı kU· 
çUk eşokl r gibi yak dir r, avazı 
baaerJardı. Bu Y rtodao öyle kU· 

" - B şlarınd a-

çllk bir ~ıngır mıngır tekerlekle, 
aynalı bir testi ile kurtulmak ko• 
lay mı? Çocuk raflarda pınl pınl, 
alh, ye_illl, morlu, yaldızlı arabala· 1 
rı, çiçekli davulları, oymnh atları 

glSrllnce ıUmDklerini bUabtitUn 
çeker, KOçllk, yumuk yumruğunu 
gösllnOn biri Oıerine baıhrarak 

alablldiğlne bağınr, gözünü oA'uş· 
turmaktan yaş getirir, bUtlln bu 
tehditlerin para etmediğini görün
ce de, oh olıun, inat olsun, öc 
olıun diye hemen oracıkta küçllk 
hacetini bırakıwerirdi ! .. 

* Saçı dökUlmUş, yUzO, senelerin 
lılerile çizgilenmiş duran ihtiyar 
oyuncakçı, gamlı gözlerle yUzUm• 
baktı: 

- HOdaya ınknr, gelecek yd 
değilse, bir · daha yıl köıel izlet 
çekilip, elimizi kolumuzu bağlıya· 
cağız. Bu Martla tam 25 yıl 
oluyor, bu oyuncaklar içinde 

çocuklar gibi oynadım durdum. 
Artık kimse gelip ce kapımızı 
çalmıyor. Biz de b6yle •.• Darbuka• 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANON;M ŞlRKE11 

TESiS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lngili:ı: liraEl 

Türkiyenin başlıca ~ehirlerile 

Pariıı, Marsilya, Nie,Londra ve 
Mençestcr'de. Mısır. Kıbrııı, lralc. 
!ran, Filistin TE' Yunaniatan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriyts ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turıu banka muameleleri 
yapar 

vi Püsküllü, Nar 
Kırmızısı Feslerle 
Badi Badi Yürü-
y n Çocuklara 
Hasret Kaldık! .. ,, 

l 

lar çalıp vakit geçiriyoruz. 
Elindeki dibi alınmıı teati fize• 

rine gerdlil deriye Yorarak gUldU: 

- N redeee e o eakl çubuk· 
lar, nerede şimdikiler !.. Arbk 
çocuklarda oyun oynamak heveai 
kalmadı. Daha dokuz yaııodaki 
bir yumurcak y maça gidiyor, 
yahutta, sinemaya... Hele o sine
ma yok mu o? .• 

Küçük dükkanın rafları ta§a• 
cakmıı gibi oyuncakla dolu.. Boy 
boy teatiler, boyunları bilkUk bek· 
leıJyorlar. Arabnl r, paslı çiviler
den aşağı aarkılmıt. idam edilmlı 

insanlar gibi soluk ve cansız du
ruyorlar. Köıedekl tahta çubukla 
sallandırılmış duran benekli davul· 
lar rüzgar vurdukça titretip 
oynafıyorlar. 

Bu kUçUk dnkkln, IBDki aı
mUı bir çocuğun oyuncaklarının 
mezarına benziyor. ihtiyar oyun
cakçı, dizi Uıtünde baıbrdığı 
küçük bir davulu tokatladı: 

- Ne idi o eıki günler?. 
Belki aiz de gelmişs:nizdir. Bu 
çarıı yok mu bu çarşı, ah dili 

o:sa da, 6ay:eae.. boydan boya 
iğne atsan, yer• dilşmezdJ, öyle 
kalabalıkta. Boy boy çocuk!ar, şu 
gördüğün kaldırım üstünde tepin• 
dikçe, ke} ifteo duramazdık, Cu
m ndan Cumaya oyuncak yetiıti· 

remezdilr ·' 
lhti} ar adam nefea aldı ve 

kllçUk davulu talaşların ortasına 

fırlatıverdi: 

- Şimdi çocuk yllzUno has• 
ret kaldık. Hani o giyimli ku· 
tamh, ıUslO çocuklara .. 

Geçenlerde ihtiyar bir kadın· 
nine torunlarını ıetlrmişU de, 

Sayfa 11 

Ktai Melctal>lan 

Çocuklarımızı 
Sokaktan Nasıl 
Kurtarabiliriz ? 

Geç nlerde gazetelorde tram' 
vay ve trenlere takılan, taş ataQ 
çocuklarm velilerinden ceza alı~ 
nacağını okudum. Bu karar n 
dereceye kadar doğrudur, bil~I• 
yorum. Ancak bel diyenin ver~ 

dlğl kararda mıntaka olarak To~ 
kapı· Bayazıt, Yenikapı· Yedikulet' 
Fatih • Edirnekapı olarak göste~ 
rlliyor. Buralarda oturan orta 
halli ve zengin ailelerin çocukla~ 
zaten sokağa çıkarılmaz:, geriJİ 
kalan ekseriyet fakir çocuklardır, 
Bunların anaları, babaları daha 
ıabah kar nlığında iılerioe gider, 
mecburen çocuklar ıokaklardı 
kalırlar. 

Bolediyenio bu tedbirlDdta 
hiç bir falde temin edilemi) o• 
ceğinl aanıyorum. ÇUnkU ıabab 

karanlığında Jılerlnı giden an! 
baba, daha idrake malik olmamı 
olan bu çocukların oa811 m ıuf 
olurlar? 

Çocuklarımızı sokaklardan kurf 
tarmak iıtiyorsak onları mt.şg\11 
edecek bahç lerle oyun yerle 
temin edeJim. 

Çocuk velllerlnden; Gill•r 

Doktorumuzun 
ı; Okuyucularımıza 
Cevapları 

Okuyucularımızdan I. Köktayaı 
- Üzüm hakkındaki yazımı 

tecrübe ettiğinize çok iyi etmiısi 
niz. Devam ederseniz dedlkl• 
mlz gibi kllo kazamr11mz. Ozne 
çekirdeklerinin mutlaka çiğnen• 
mesl icap etmez. Oznmle berabı.r 
yutarsanız. bunlardaki hassa ço~ 
kuvvetli olduğu için size faydl 
yerir. BUtlln tavalyelerlmlz te~ 

rllbey• mUıteoittlr. 
~ 

Bayan Bahıende ltıl .lya: 
- Ü:ıUntülerinl:ıl okuduk, ıU. 

kAyetlerlnizden geçirdiğiniz kor~ 
kuları ve endlıelerl de seziyorum. 
Bu tekilde husule aelen yorgun• 
luldar bir :zafiyeti aaabiyeden 
mütevoUittir. Sinirlerin sağlamiıAi 
kan kuvntile huaule gelir. Sıhhi 
vaı.iyetiolz ancok bir mua)·enedell 
ıonra teablt edilebilir. Ancak ~ 
zaman ıize daha faydalı cevaplai 
verebiliriz. 
~ . . ... ·::::a-n---- --~ 

oyuncak almak latedl. KUçDklefi 
den biri yUzUnO buruıtutup ne 
dedi bilir misiniz?. 

- A baba anne, ben b11 
J 

tahta şeyleri ne yapa11m.. Evdt 
demir arabam, demir çlmend.lf ~ 
rim var. Bunlar elimi pisletir. 

* Vapurda dönerken, tam 18 
yıl önce ylno böyle bir dönOıt' 
kucağımda. aağımda, ıolun;dfl 
dolan oyuncakları hatırladım· 
makara&ı çUrOyOnce .. kııımrnl •• <i 
diye mütemadiyen ISten kOçO~ 
davul sesleri kulaklarıma doldu!.' 

Reıit S•vket _ ............ -

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Hııır 
JO 14 EYLOL 935 132 

Arabi 1354 rı Rumi 1351 
l'.l Ccım.lhor Eyliil 1 

Ev kat Eurı1 Vaaa ı Vakit 
~ 

Gl1n•t 11 15 5 38 Akta 
Ôjle 5 46 12 09 Yataı 

lkLdl ~ 7J ıs 4c lmdlı. 
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Kadıköyde Mubakkak 
Bir Deline Var 

Yazan1 flatice flatip -49- 14 • 9. 935 

Uzun Boylu Adam Elinde Şamdanla Yürüyor, Kamran Da 
Mıknatıza Takılmış Çelik Gibi Sürükleniyordu 

- ÇözllnUz kollarımı a6z ve
riyorum aakln duracatım birt•Y 
yapmayacağım yalnız kollarımı 

çGzUnUı. 

Ve genç lnı hıçkıra hıçkıra 
atlamaya baıladı. 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • .. 

Y edl haftaya yakındır. Bu 
böyle dı•am edip aldlyordu. Tam 
yedi haftadır. Niçin, neden 
lıapHdildijinden bihaber burada 
nerede olduğunu keıtlremedlil 

bu kôıkte bulunuyordu. 
Atıfın eYinde bahçenin arka 

kapııandan çıktıj'a zaman kendini 
bekllyen bir takıl görmDttU. 

Otomobilde bir ıofGr bir dı 
ıof&rUn yanında ıu zenci •arch. 

O zenciyi bir kere de Nor
ten'un yatı Ozerlnde gördlljtlnll 
hatırlıyordu. 

Otomobilin içine binmlıtl •e 
otomobil Adeta aon ıur• atle ken
dlıiol o k6ıkten uzaklaıtırmııtı. 

Gece karanlıktL Karanlık re
cede takip ettikleri yolu pek an· 
lamamııtı. Nihayet bir Jetdı olo
mobll durmu" Zenci otomobilin 
kapııını açmıı kendisine elini 
usatmııtı. •e Genç kız otomobil· 
den aıatıya lnmiıtl. 

Karanlıkta mevklinl ta1ln ed .. 
•iyen aenç kız zenciyi takip 
etmlıtl. 

Upuıun &kçell ıecı ayakkap
larllı blçlmılı daj' yollllrlnı tır
manmak ne zahmetli fdl. O zifiri 
bir karaahkta çizgileri ı•c•ye 
kanıan bu l'Ölgeyl kUçDk Ye kor
kak takip etmiıtl. 

Nihayet bir koruya ı•lmlıler 
koruyu geçmiıler.. Metruk hlHlnl 
Yeren bir binanın karı111nda bir
denbire durmuılardı. 

Bu aırada binanın kapı11 açıl
mıf... Uzun boylu bir erkek kar
tılarında belirmlt••• Bu erke~i ta• 
,ıır gibi olan KAmran ona doğru 
Perlemit. ve heyecanla bir aesle: 

- Kız kardeıim diye ıormuıtu 
ita kardeılm nerededir. 

Canb bir insandan daha fazla 
!zerine ııkı aıkı klrll bir Amerikan 
beıl ıarılmıı bir lıkıletı benzeyen 
uıun ve ıa1ıf erkek fena tellffuz 
edilen bir F ranıııoa ile ıayet 
kuru ve amiranıı 

- içeri giriniıf 

lırl ayaklarına takılıyordu. Adeta 
bir aarboı gibi aendeliyerek 
taı merdivenlere dotru... Yft. 
rlldU. Sete çıktıtı zaman kar
tııındald duvarın parlak çinilerden 
yapılmıı oldutunu gördü. Bu 
çinilerin ortasında köıkUn hanıl 
tarihte H hangi ıultan tarafından 
yaptmldıfanı bildiren iki mıara 
yaldızlı bir hat ile yaıılmıfh. 

Uzun boylu adam elini kal
dırdı. Şamdanı aldı Ye yürümeye 
bıtladı. KAmran mlknatıı kuvve• 
tine takılmıı bir çelik parçaıı albl 
onun arkaıından adeta ıurukl .. 
nlyordu. 

ÔnUnde yUrU1en adam, renkli 
camlı •• yeıll krlıtal topuzlu 
yaldızlı bir kapı açta. Dar bir 
koridora geldiler. Koridorun 
zemini hatır kapla idi ve ortada 
eıkimlı bir yol hahıı uzanıyordu. 

Sat duvar tamamlle yeıil ve 
kırmızı çinilerle ıllıltl idi. Sol 
duvarda ArabHk fılınmiı dört 
kapı vardı. YllrUdOler. Bu kapıları 
l'eçtJler. Sağa lanılan koridorları 
takip ederek bir pıerdlven 
baıına geldiler.. Bu merdiven 

tahta bir merdivendi ve trabzan• 
lar nefis ceYiz bir oymadanda. 

Yabancı adam genç kıza bir 

ıey ıöylemeden aıağıya dotru 
inmeye baıladı. Genç krz bir an 
mütereddit kaldı... Nereye gldf. 
yorlardı acaba?. Nereye? .. Zayıf 

adam onun merdiven baımda 

kaldıtını anlar anlamaz arkaaına 
baktı ve baıllı " geliniz " mana
ıında bir lıaret yaptı. 

Genç kız ark&1101 dönmUttO. 
Arkaınnda Zenci bir dev gibi ko
caman ve mOheykel duruyordu. 
Ve ıeçtlklerl koridorlar slmılyah 
idi. 

(Arkuı var) 

Tallılm BallçeılDde 
Bu aktam: n yarınki Pasa.r gilatl 
15,30 da matine n akşam 9,30 da 

YENi OPEPET 
he7•U tarafından 

Muhli& Sabahaddin 
KOÇ KATIMI 

Operet 8 perde. 
Y asanlar ı Bedi• ve Vasfı Rize 
Beatıleyenı Muhlls Sabahaddin 

Tepeba91 Belediye Bahçealnde 

Bu •kıam 1aat ti de 

KARAGÖZ 
Her lalfta Perıemlte, Cuma. CumartHf, 

Paaar •ktamlan 

1 letanbul Beledlyeel lllnl•rı 1 
Huıuıt idare emeklilerile 6kı0zlerlaln Ey 101 935 Birinci 1 

ikinci Teırln 935 o, aylıkları 16 Eylül 935 Pazarteal gOnll Istanbv ı 
Ziraat Bankasından verflmefı baılanacaktır. Aylak tabiplerin~ 
Banka1a mtıracaatlan. (8.) "5589 

" 

Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden: 

Galata rıhtımındaki demir parmaklıklar için 345 metre murab· 
baı galnnize tel ile bu telleri kaplıyacak 612 metre köıebınt 
pazarlıkla aabn alınacağından ıartname ahkamı da'resinde feraiti 
lblmeyi haiz olup teminatı matlubeyi göıtırenler pazarlıkla ekıllt· 
meye gireblteceklerdlr. 
1 - ihale 17 EylOl 935 Salı gUnU aabahı aaat 10 da Liman banın• 

dakl Genel DlrektlirlOk Makamında toplanacak Müdürler 
Encllmeninde yapılacaktır. 

2 - Ekıiltmeyı girecekler % 10 nlsbetindı teminata akçesi ı 
42,S lirayı ••ya bu miktarda bir mebllğı havi hUkürn:t:: 
temlnatJan alınan bankaların bir:nden •eya borsada mukayyet 
rayiç •• mahiyeti itibarile kabul edilen eahamı ihale aaatinden 
bir aaat eYvel Genel DirektörlOk yezneıine tevdi etmlı 
bulunacaklardır. 

3 - Bu baptaki ıartnamı Le•aıım Şefliiinden talep oluna• 
caktır. ''M97 

" 

Demlıtı. içeri gtrmlıtl ••• Buraaı 
ıenlı mermer bir taıhktı. Ortada 
iki ıOtun ve iki ayak taı merdi· 
venle bir aete çıkılıyordu. Kenar-

da htr aehpa •ardı. Sehpanın lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı· 
tl&erlnde aUmUt bir ıamdanın 

b•ı kolunda b., mu• yanıyordu. Satınalma Komisyonundan: 
Genç kız içeriye afrdiktın 

aonra daha ilerlemekte tereddnt Merkezimiz ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi ve Urla Ta-
ettJ, fakat zayıf adam daha kuru haffuzhailesl aml>arlarına teılim ıartile 452 ton krfple maden kG· 
Ye daha aert bir 

111111 
mUrll ile 48 ton yerli kok kömUrU kapalı zarf uıulile ıabn 

Buyur•nuı dedL alınacaktı r. 
Biraz ıonra ıofanın ortas•nda A - Tahmin bedeli krlple maden kömtlrllnlln tonu 17 ve kok kö-

milrUnUn 20 liradır. 
bulunuyordu. Korku •• dehıet 
lçeriıinde arkaamdan kapanan B - KömUr!erin ıartnameai Merkezimiz Lenzımından paraıız alınır. 
kapıya bakb. Bu kapı kocaman C - Ekılltme 4 birinci teır :n 1935 Cuma gllnll 1&at 15 de Gala-
demir bir kapı idi ye zenci koca- da Kara Mustafapaıa ıokağında lstanbul Umanı Sahil Sıb· 
man bir demir kolu kapıya geçir· biye Merkeı.l satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
dikten ıonra iri bir aaabtarla D - Ekıiltme kapalı ıarf uıulile yapılacaktır. 
kapkyı kapadı KAmran arkaya E - Muvakkat teminat parası 649 liradır. .,._ 
dönmek için bir hareket yapauıb. F - Ekıiltmey• gireceklerin kömllr mOteahhldl olduklarına dair 
Fakat bu Anda uzun boylu ada• Ticaret odaımın 935 aenealnı ait vesikalarını ı&ıtermek mec• 

Eylul 14 

Altın Fışkıran Memleket : 4 

HABEŞiSTAN 
Fakirlik, Ha beşlinin Hi 

Umurunda Değildir 
Hep birlikte nehri sreçerken, 

ılımanı geçidin tam orta yerinde 
katarından indi. Kuıağından, boy
nuzdan yapılmıt bir su kabı 
çıkardı ve hay•anlarm ayakların• 
dan uzak bir noktada İuya bata• 
rarak doldurdu. Yanıma yaklaıtı 
•• taıı bana uzattı. Durmadan 
gUltlmeüyor, içmemi rica ediyordu. 
Nazik, mültefit bir adam oldutu 
•e bunu sırf bir muhabbet e11rl 
olmak Ozere yaph§'ı anlaşılıyordu. 
Boynuz kabı elinden aldım ve 
içindeki su1u ıon damlasına ka· 
dar içtim. Sonraları, ta AuHan 
ıultanlığına, Danakll çöllerinia 
kızgın kumları araıında kuruyup 
kaybolan noktaaına kadar mec
raaını takip ıttJ§'lm AYq nehrinin 
ıuyunu ilk lçlılm lıt• b6yle 
olmuıtu. 

Tekrar yola koyuldutumuı 
ıamaa Tigrlll doatum yanımda 
gidiyor. Bana Ado•a muharebe 
meydanında bulduğunu ıöyledltl 
V etterH tllfıngini gaıterlyordu. 
Bu adama iÖre Adiaababa, dlin• 
yanın en güzel ve barikulide m .. 
taını ihtiva edea bir rerdi. Katı. 
Yelerl, çetlt çııit •ilence yerleri, 
insanın dünyada mevcudiyetini 
rUya1ında bile g6remedltl eıyalar 
ıatan dOkkAnları Yardı. Arada 
ıırada susuyor, çebrealae kurnaz, 
bilmlt bir ifade Yeriyordu. Bir 
mUddet ıonra da ıGzlerlni elbl· 
1emla bir noktuana dikiyor. Ya• 
••ı r•••ı ylzGme dotna 
kaldırıyor •e gözlerini 1'1· 
zerekı bet • Şer, lıt • ılk • 81, 
vll • mo • to O diye kıılk ke
alk a&yleniyor, arkaııodan da kın• 
dl liaanlle bir ıllrD ıeyler ıöyl0-
1ordu. Anlatılan, &nce ıeçlrmiı 
olduju bot samanların hAtır&1ını 
yadediyordu. Bazen da 11ef Ye 
huztln ifade eder ıurette batını 
ulhyordu. Acaba bu yeni do .. 
tum, ecnebi icatlarının memleke· 
ti iıtlli etmesi kar111ında, yavaı 
yavaı deilımekte olan e1kl aadı 
hayat ve Adetlerin haıretiniml çe
kiyordu? 

Fakat bu mUteeaalr dakikalar 
çok ıUrmlyor, bir denblre yine 
eski net' eli halini alıyor· 
du. Acayip jestlerle oto· 
mobilin, biıikletin hareketlerini 
ye tuhaf tuhaf aeıler çıkararak 
bunlarJD motörlerlnin, kornaları• 
nın Ye çıoğıraklanmD ıedasını 
tıklft ediyor, ıtlr'atle arka11oa 
dönerek, kesik ke&lk cftmlelerle, 
hamallarmı:.;:dan benOı Adiıaba

bayı görmemiı olanlara bu ıehrin 
harikalarını anlatıyordu. 

Adlaababa, bu aaf halk Uze· 

Ya•an : L. M. Neıbltt 
rinde Adeta mıknatıs gibi bir 
ılr yapıyor. Yaylaların erk 
olsun, kadını olıun ergeç bir 
ılre kapılap Adiubabaya hic 
ediyorlar. Fakat bu hicrette s 
vet yapmak arzusu veyahut 
Umidl yoktur. Onları oraya 
rUkleyen, sırf meraktır. Ser 
bu adamların aklına bile gelmly 
birıeydlr. Onların itikatları 
göre, fakir olmaları, fakir doim 
olmalarından ileri r•lmektıed 
Fakir yaıamak onlar için muka 
derdir ve All•hın bu iradı 
takdirine karıı gelmek lmkin 
dır. Bu adamlar Adl1&baba 
gelince: oradaki kalabalık araaı 
da kaybolur ve bir tar•fa yeri 
ılrler. Nadiren köylerine a•d 
ederler. Ha•• Y• bayat ıerai 
ahttakları haYa •e bayat ıeraiti 
uygun oldukça kaf inen dallı 
laya tutulmazlar. 

Bilim ıen Tigrfllnln hlklyel 
rl, bammallarımızda, bir an ıvv 
Adisababaya kavutmak bıveıl 
kamçılıyordu. Ağızlarını bir k 
rıı açarak, ılıman Tigri'llnl 
hlklyelerlnl dinliyorlardı. 

Aralarında. e•velcı Adlaab 
bayı görmOt olanlar da, bilaUeri 
g6ıtermek lçla bu maaallara b 
ıtlrO de mOballlalar ıkli7orlard 

Bu n .. • ell rol arkadatımızı 
bazı ıarp Adetlerini Afrika 
jeatlerle tarif edftl blıl ıtıimıkte 
katılbyordu. Adiaababada ı&r 
lecek feYkallde .. ylerba kaqaan 
bir yabancının duyacatı hayre 
taHlr etmek iP.. ıBılırlnl birka 
ıanlye kapıyor •• batını tlddıt 
bir ıurette :randan yaaa aalbJ 
idi. Dilini damatıaa yapqtırara 
çıkardıtı acayip bir ıada ile bl 
ılşenln açıhfını tarif ediyor Y 
bundan ıonra da ıllerlle muhayy 
bir mayii, yine muhayyel bir bar 
data dökerek apana ııstnrllyo 

V • batını yukarıya kaldırara 
içer gibi yapıyordu. Sonra, ağzı 
bir kal'lf açıyor, aık 11k, ld• 
ıolur gibi birkaç nefe1 alıyo 
111rtlağını otuıturuyor. ıuratarı 
buruıturuyor •• bu auretlı d 
ıert ve yakıcı bir içki lçmlf o 
duğunu anlatmak lıtlyordu. B 
pandomima da bittikten ıonr 
Adisababada lçtltl içkilerin iılan 
lerlnl ıayıyorduı Kun - yak, Me 
tak • sa, Men • ta.. .. Bundan ıo 
ra da yediği yemeklerin lılmleriD 
ıayıyor ve nihayet Adiaababadak 
reami dairelerde, ıabahtan akta 
ma kadar mHa batında oturu 
durmadan okuyan ve yazı yaza• 
memurların taklidini yapıyordu. 

(Al'ka11 yar) 

ATLETİZM 

BALKAN OYUNLARI 
Fenerbahçe Stadında 

22 Pazar " 15 de E Y L O L 
21 Cumartıal saat 14,30 da 

29 Pazar ,, 1& de 

ÜÇ GÜNLÜK TOPLU BİLET 
Birinci 100, ikinci 50 kurut 

.Satddıf ı g•rler : 
mın aed yine kafi bir emir gibl: buriyetlndedirler. Akıl takdirde ekalltmeye pemıder. 

L-~_-___:B:::.:iı~u~r~·ı~nu~z:.....;:d~iy~•~te=k=r•a~r=~•=dı~. _._..:.__:;G:;....;.--~·~E~k~al~ltm~e~y-e~ıi~r•~c~e~k~ler<.;.....;.~u~a~t_,..;;..14~•__;ka~d=•~r _..;;.t•~k~lif......_~•~•k~t~u~~•="=•~•------...... --•.~~~~~ -~!Wl.----1i!!.!!!!_!~a.:....~&!!:!!!!U:t1-~=-=~---===ı===-.::&ıı:......~--
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OSı ANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(MI tar eke devrinin tarlbl) N.014& 

'•• Her hakkı mahfuzdur. ... ... Yaı.an: Zlg• Şakir -c __________ _.14 /9/35 • 

Hüküm etçi Ve Halif ecilerden Bazı Eş
raf Ali Galibe Taraftarlık Ediyorlardı 

iki vali, kartı karııya oturduk• 
ları zaman aralarında fU konuşma 
geçmlıti: 

Galip Bey - Mustafa Kemal 
Paıa hakkında Dahiliye Nezaro• 
tinden b·r ıifre aldım. Tabii, 
ıize de gelmiıtlr. 

Reşit Paşa - Evet, geldi. 
- Bu emre nazaran, ıayet 

Mustafa Kemal Paıa- buraya 
gellrH, ne yapacakıınız?. 

- Benim yerimde ıiz olaanız 
ne yaparsınız?. 

- Ben mi?. Derhal elini 
kolunu bağlar, lıtanbula yollarım. 

- Vallahi azidm; bu if, ıöy• 
lediğln kadar kolay yapılamaz 
zannederim. Kolay olaa dahi, 
ben, tyle bir zata kartı bunu 
Japabilecek kadar vicdansız bir 
adam olduğuna inanamadım. 

Reıit paıa, fikrini açıkça 
ı6ylımlştl. Onun; Muıtafa Kemal 
Paıa hakkındaki bu tehasaUıatı, 
Ali Galip beye derin bir düşünce 
Yermişti. Bu 11rada, bu dediko· 
duların hakiki mahiyetini anlamak 
için eşraftan birkaç ıat gelmlt; 
bu mesele etrafında konuıulan 
ıözler, birdenbire mühim bir 
nıabiyet iktlaap eylemlıti. 

Gelenler; hükumetçl •• hali· 
ftcilerden mUrekkeptl. Bunlar, 
AH Galip beyin fikirlerine taraf· 
tartık etmektelerdi. Müzakere, 
bir hayh bararetlenmlıtl. Tam o 
ılrada enak müdUrll odadan 
içeri sıirmiı; Vali Reılt beyin 
eline bir telgraf vermlıti. O anda 
Reılt paşa yerinden fırlamıı; 
telgrafı Ali Galip beye uzatmış; 

- lıte 1 • • Kendlıl aellyor. 
Buyurun, te•klf edin. 

Dl1e bağırmııtı. 

Ali Galip bey, Reılt paıanın 
uzattığı telsırafı almıı, okur 
okumaz rensıl ıararmıı: 

- Ben; tevkif ederim, dedim· 
ıe; benim vlliyetlm dahHinde 
olursu tevkif ederim, demek 
latedim. 

Diye mırıldanmıştı. 
Bir dakika •••el, bilyllk bir 

fecaat gösteren Ali GaJip Beyin 
bir dakika ıonra böyle korkak 
te zelil bir tavır alıvermesi, orada 
bulunanları da heyecan içinde 
bırakmııtı. Muıtafa Kemal Paıayı 
le•klf için Ali Galip Beyle mil· 
takereye ıiriıen bu efendiler: 

- E, ıu halde buyurun .. Jı· 
tllcballne gidelim. 

Demiıler, ve derhal ayata 
lcalkmıılardı. 

Vali Reıit Paıa tellt içinde 
idi. Hemen istikbal hazırlıklarına 
liriıti. Eşraf •e mütehayyizana 
lıGkümet daireaine celbetmiıtl. 
liep beraber , Mustafa Kemal 
Paıaya karı• rldilecektl. Ayni 
•amanda ıehirde de bazı mer&1im 
icra edilecekti. Fakat, vakit pek 
dar olduftı için bu huırlıklar 
)ttlımlyecekti. Onun için Va:i 
~ttit Paşa, • ordu müfettiı:iği 
ltarargibında sıhhiye reisi olup 
~tlcilit için Sivast~ bulunan • 

olctor lbrahim Tall Heyi hUkü. 
laıete ıetirtmiı; ıehr;n methaline 
)•kin olan Ziraat Nümune . 
Çuıliilnde Mustafa Kemal Pa· 
-.., .... ~.. ettirenk 

hazırhkların ikmali için vakıt ka· 
ıandırmasını rica etmiıtf. 

Sıvaa~a bu hadiseler cereyan 
ederken Amasyadaki vaziyet de 
şundan ibaretti. 

Mustafa Kemal paşa, Ali Ga· 
llp beyin vllrudu lizerlne Sıvasta 
başlı) an müna1ebetsiz harekatı 

haber a lmakta gecikmemiş; bu 
si .11i ve kahpece teşebbüsi ere gi
riıen:ere, mertçcsine bir ders 
vermek lüzumunu lıissetmitti. 25/ 
26 haziran gecesi yaveri Cevat 
Abbaa beye, ıu emri vermişti: 

- Yarın sabah, karanlıkta, 
cenuba hareket edeceğiz. Fakat, 
bu hareketimiz gizli tutulacak. 
Ona göre hazırlanın. 

Emrini verm.şti. 

Bir taraftan bu hazırlık de· 
Hm ederken, diğer taraftan da 
beıinci fırka kumandanı ve er• 
kAnı harblyeslylo görUıerek ıuna 
karar verilmitti: - Paıa, sabah 
karanlığında otomobille Tokat'a 
hareket edecekti. Fakat bu ha· 

reketi, hiç bir tarafa telgrafla 
hiidirilmiyecek •e mUmkUn olduğu 
kadar Amaayada ifıa edilmiye
cekti. 

Bu karar, aynen tatbik edil· 
mişti. Muıtafa Kemal paşa, biç 
kimse haberdar olmadan, Amas• 
yadan hareket etmiş, Tokada 
gelmiş, o geceyi Tokatta geçir· 
dikten sonra ertesi gUnU Sivaı 
va:iain~: 

( Tokattan Sl•aaa hareket 
ediyorum.) 

Diye açık bir telgraf yaz~ıı 
bu telgrafı da ( ordu müfettişi) 
unvanını kullanarak imzalamıştı. Bu 
telgrafta, hareket ıaati • bllllti· 
zam - kaydedilmişti. Lakin tel· 
graf, Muıtafa Kemal Patanın 
hareketinden tam altı ıaat ıonra 
çekilecekti. Tokat ile Slvaıın ar Hı 
otomobil He alta aaat olmaaına 
nazaran, Sivaı valiıi bu telpafı 
aldığı ııralarda, Muıtafa Kemal 
Paıa da Sivaıa airecektl. 

(Arka11 var) 

YUK·SEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat EnıtitUsUnün Ziraat, Baytar 
Faktilteaine Kız ve Erkek ve Orman FakUlteaine yalnız Erkek pa• 
raaız Leyli parah 'jYll ve niharl talebe alınacakhr. EnstltOye ya· 
zılabilmek için aıağıdakl tartlara uymak gerektir. 

1 - Llae mezuniyet imtihanım vererek Bakaloryasını yapmıt 
veya Lise Olgunluk diplomasarıı almıı olmak ( Bakaloryasını yap
mamlf •eya olgunluk diplomaıını almamış olanlar i.nıtitUye alına· 
maz) Ye Tfirk Tabiiyetinde bulunmak liiıımdır. 

2 - Iatanbul Üniversitesinin Fen FakUlteainden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları ıömeıtrelerden, muvaffak ol.iıuılar iae, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat Ye Orman F akllltelerinin llçUncü 
slSmeatreler;ne alınırlar. Ancak Baytar FakUltHine girenlerin bu 
Fakültenin birinci ikinci ıömestrelerlnde okunan Anatomt dersine 
de ayrıca devam etmeleri Ye Ziraat Faklllteıine girenlerin Ziraat 
ıtajını yapmaları ıerektlr. 

3 - EnıtltOye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı Ye 25 den 
yukarı olamaz. Nihart talebe yUksek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mealeklerinin lUzum gösterdiği 
beden kabiliyeti ve aağlamlıkları hakkmda tam teıekkUJIU bir baa· 
ta e'tl kurulunun raporu llzımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayeneainden geçirilerek ertlklerinfn lüzum gösterdiğ 
beden kabiliyetini göateremeyenlerin Enstitüden illtlğl kHllir. 

6 - Ziraat Fakllltesine rlrecek talebe Ankarada Orman Çift· 
Jlğlnde 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj mllddetince ta
lebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikt' paraıız 1ağJanır. 
( Stajiyer talebenin yemesi ve lçm11i de EnıtitOce ıağlandığı tak· 
dlrde kendilerine bu 30 lira verilmez) 

7 - Parasıı yab talebeılnden ıtaj veya okuma devrHl içinde, 
ıonradan meydana gelen mUcblr haller dııında olmak llzere, ken• 
dlliğinden ıtajını veya okumaaını bırakanlardan •eya cezel olarak 
çıkarılanlardan HUkumetçe yapılan maıraflan adeyeceklerl hakkın· 
da •erilecek numuneye göre Noterlikten taıdlklf bir kefaletname 
ahmr. 

8 - EnıtltUye girmek iıteyenler yukarda yazılı rapordan bar 
ka nUfus kağıdını, aıı kağıdını, poliı ••ya Urbayla~dan alacaklar. 
Uzildim kağıdını, Orta mektep ve liaelerde ıörmüş oldukları ıUel 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerl lllttlrerek el yazıları ile yaıa• 
caldarı pullu bir dilekçe ile •• altı tane fotoğrafı ile birlikte dojruca 
Ankarada YUkıek Ziraat Enıtltllıtı Rekt6rlUğUne baı vururlar. · 

9 - Pulsuzolan •• 8 inci maddede yazılı kiğıtların llifik 
olmadığı dilekçeler gelmemlı sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kiğıtlarlle baıvuranlar araıından kabul 
edilecek talebe diploma derecHlne ye baıvurnıa tarihine göre 
seçi:trler. 

11 - Cevap iıteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Baı•urma zamanı Temmuzun on beıinci gönünden EylB

lftn 30 ,upcu gUall .akpmma kadardır. Bundan ıoarald bq•oraialar 
kabul~~ .. 1757., U4CJ88" 

• 

Sayfa 13 

Gece Yaşayan /stanbul: 4 

Ugumaganlar, Ugugan 
Şelıri Nasıl Kaldırıyor? 

Ath, arabah çok kalabahk bir yığın 
her sabah lstanbula akın ediyor 

Fakat ana caddenin kapan
maması için hepsi de atlarım, 
ökUılerinl, •teklerini, arabalarını. 
kendilerine göıterilmlt olan yan 
sokaklara sokmuşlardı. 

Mehmet Ali sözfinll tamamla· 
dığı zaman, önüne geldlğlmiz 

bahçivanlardan bir:ıine ıokuldum 
ve sordum: 

- Patlıcan'.ar kaça'/ 
- Yüz tanesi 15 e 1 
- Domates? 
- Kilosu 40 paraya! 
- Biber? 
- Dolmalıkların kilosu 4, 

diğerlerinin 2 1 • 
- Kabak? 
- 3 den l 
- Bamya? 
°"":'" Beı kuruı 1 
- Faıulye? 
- Daha belll defli 1 
- Ötekiler naııl belll oldu? 
Bahçıvanın, ıoruıuma mana 

veremedlil ve bilmeyişime ıaıtıtı 
belliydi: 

- Gayet baaJt, dedi, blı ma• 
lımlza, raatgele bir fiat biçeriz. 
MeselA kabağa 10 kuruı lıteriz. 
Alıcı vermeyince etrafımızdaki· 
lerden kaça mDıterl bulabildik· 
leı ini tahkik ederiz ve biz de 
flatı oraya indiririz. 

Alıcılar da aynı vaziyettedir: 
Ben kabağa on kuruı isteyince 

hlç cevap vermeden ıılder, kabak 
alanlardan birinden, kaç para 
Yerdiğini ıorar ve gelir, ondan 
öğrendlğl fiah teklif eder. 

Bu ıur.etle, az zaman içinde, 
aehıelerhı Hatları kendlllklerinden 
teayylln eder. 

Mala niabeten talep azdır. Ve 
bizim mallar da bekletmlye gelmez. 

Bu itibarla, elimizdekini denize 
dökmekten kurtulmak için, teea
ıUs eden her fiata razı olmak 
mecburiyeti ııdeyiz. 

Çtınkli biraz nazlandıkmıydı, 
onu da bulamayız! 

O 11rada, bahçıvana, sırtı kU· 
fell bir aatıcı sokuldu: 

- Bir kllfe Aytekadın ver 
Mehmet ağabeyi 

Mehmet ağabey, kantara ıarı• 
lırken cevap verdi: 

- 9 kuruıtan amma? 
Satıcı, indirdiği kUfeıini ıntladu 
- Yok canım... Sarı Ali, Koç 

Ahmetten 6 dan aldı! 
Mehmet atabey, boynunu 

bnktn; 
- PekAla, ıel bakalım! 
istediğini alan satıcı uıakJa· 

ıırken. Mehmet Ağabeye ıordumı 
- Peki amma, ya ıana, ucuz 

almak için yalan söyledtyse? 
Mehmet Atabey, emniyetle 

ce•ap verdi: 
- Söyliyemez, çUnkO biz he

pimiz birlblrlmiıl tanırız! 

* Saat 7. halin içinde mey•a 
·ıatııı baıladı. Piyaaanan teaJı edi· 
Hı tarzı yine aynı cazip kadınla· 
nn lezzetli meyvalara Ye lezzetli 
meyvaların cazip kadınlara 
benzetildiği malum. 

Yakıl Kerealeciler Hail meyva· 
)arı dakadına benziyorlar. Fakat 
aade bu bakımdan değil. 

Kadın .nadir bulunduğu ve ele 
ıDç ıeçtiği zaman pahalıdır. 

Hovardalar pazarına kadar 
dOıDnce ucuzlar. 

Buradaki meyvaların fiatları 

insan'\, ho•ardalar pazarına düt· 
mllt kadmları batırlahyor. 

Ve clnım Buraa ıef talilerinin 
iki kuruıtan, besll bakire ya· 
nağı ılbi pespembe elmaların 
Uç kuruıtan gittiğini ve iri iri 
çavuıların k6yl0 cııarasından 
acoza aatıldıjını 16rtınce ln1an, 

' KerettecHu pazarım 117rıihti-

Yazan : Naci Sada/lalı 
yari bedavacılık diyarı gibi g&e 
rUyor. 

Hele burada armutlar, ara• 
mızda yaııyanlar kadar bile para 
etmiyor: 

Klloıuna 5 kuruş verenleri 
"armut 1,, diye parmakla göat .. 
rfyorlar. 

Taze ıeftalilerin taze elmala• 
rın taze armutların, taze Uıllm• 
lerin biribirine karııarak ıavrulaa 
kokuıu, bazı bAdlselerden çıkan 
iğrenç kokuları unutturabilecek 
k adar nefis. 

Eğer ıermaye ıahibl olıaydım, 
meyva loıyonları yapar, ve hAll 
çiçeklerle ut:aşan kııır ıtrıyatçı• 
Jara top attmrdım. 

ÇUokU bana öyle gelir ki, faraza 
yaaeminln kokusu, ıeftalinin k04 
kusu kadar ihtiras ııdıkJayıcı 
değildir. 

Çonkll blrlıi aadece koktamak, 
fakat öteki 1&armak, yemek tıta 
hını verir. 

Halden çıkan ıon aatıcılar 
arasında, ıehre dotru flerileyo
rum. 

Bağıra bağıra yOrUyen satıcı• 
lar, ve kaldırımlan zangırdatarak 
ıehrin yolunu tutan boı, dolu sebz 
Ye meyva arabaları kulaklan 
hattl beyni aağırlaştaran bir 
gllrUltO çıkarıyorlar. 

Bir gürültü Hl halinde akan 
bu atla arabalı ve yaya aatıcılar 
yıj'ını, ıehrin rllyaaını ve uyku• 
ıunu mahva aaldıran bir orduyu 
andırıyordu. 

Şimdi Takıimdekl manavın 
6nündeylm. 

KnfeJerde kurumla kurulan 
meyvalara sebzelere baktım. O 
lkl parlak armuda bile, eski bir 
naz azameti gelmişti. 

Kereateciler halindeki ıllnep .. 
ilklerini hatırlayınca onları tövbe· 
kAr olup da plyaaadan çekilmlı 
gllnahklrlara benzettim. 

Mana•a sokuldum sordum: 
- Şeftali kaça? 
- Sabah aabah pazarlık et• 

meyelim. 25 e olur. O da sizin 
için. 

- Elma? 
--Wlrmiden verelim! 
- Ya armut? 
- 25 kuruıl 
Haldeki aebıe fiatlarile bura• 

dakiJerin fiatları araaandaki fark 
da, meyva flatları arasındaki 

farktan aıaj'ı değildi. 
- Şu armudu, dedim, yirmi• 

den vermez mlıin? 
- Olmaz bayım! iki gözüm 

önüme akıın ki •.• 
Güldüm! 
- Yalan söyliyeylm deme, 

yeminin kabul olunuverirae ıöı• 
· lerinden oluraunl 

O, anlamadığı bu cevaba ku• 
lak a1madan, yarıda kalan ye
minini tekrarlıyarak tamamladı: 

- iki gözllm 6nllme akıın ki 
22 Buçuk kuruı aermayesi var! 
- Sen meyvaları, buıuıi tay• 

yarenle haabahçendenml getir• 
tlyor1un? 

- Neden? 
- ÇUnkn ıebze halinde ar-

mudu bet kurüıtan veriyorlar! 
· Mana• kaılarını hiddetle çattı, 

Ye: 
- Geç efendi, dedi, geç .•• 

Oradaki maUa buradaki mal 
bir mi? · 

Ve olanca ciddiyetini takına· 
rak, beni kahkahdan trıkayan bir 
tavılyede bulundu: 

- lnaaf et biraz l 

Yarın: 
Bar Ve Otellerde 
~ ltaıllh 
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74 Biat Denizlerıade 
Tir ki er Yazan: 

M. Turhan ·' Hadım Süleyman -Piri Reli- Morat Reis 

Piri Reis Şere( Kadar Servetin De Kutlu 
Bir Şey Olduğuna Kanaat Besliyordu 

P iri reis rer· 
çekten kHdlal ya• 
Jtı)'a vermittl, gcç
mit gllnlerln de• 
aizcihk tarihini 
kal~me almak ve 
o meyaode dayı• 

•ınıo yaptı&.:larıoı 

da bir ıyl can· 
landırmak fltiyor• 
du. Yuıl cak çok 
n pek çok t•Y 
vardı. Her sreçen 
srUnll.o ıerefli bir 
hatırayı uzata at• 
ınaa ı, yenl uvao
ların eakllorlni U• 

nutturma ı onua 
gftcllno gidiyordu. 
Bı lgen d ni.ıc" , hu. 
kesin elinde fU•• 
bilecek n berke• 
•İn dilinde ıea ola· :,.--:--
cak bir klt~p JU• ~,,.. t~ " . ;' ~""~ 
mak kayguıılo dal· ~~~~ 
gınle9ıp gidiyordu. ~~-==-

Arasıra lç"n• bir 
ergi de geliyor- P'ırl Reis gerçekten kendini yazıya vermişti ... 
du. Yatıı.t ak latedltl ıanh bldiae· \ Onu botlamaklüztlclt, nedamet nrici 
ler, ş nlı adlar cruında kendlDin ya• bir dlltüncoalıi!kti. 
rattığı itlerin Ye kendi adının da bu- Piri Rela bu dOtünceler aırHında, 
lunmasını iıtemekten geri ka!amıyor· Ör?•k tutup lmrenditl bilyGklerin 
du, dey.11na imreniyordu. Onu pık paraya pula değer verdiklerini de 
yükıek tanımakla beraber ayni Jllk· hatırlamıyor detlldi. Sözg-eliml Kemal 
&ekliğe yetlımeyi de ö&IGyordu. Bu Reis, Oç bet yGz altından artık bir 
özlem lçlnı yayılınca dClfllneelerl mizu bırakma •tb• Altmıt yıl deniz· 
batka bfr 101 al17ordu, ı6ıllode lerl b r ca keaen, koca koca 
engin ufuklar p at'!amaya baı:ıyorduı ülkeleri verıiye "•tloyao Barbuoaun 
Korkunç eava9lar, parlak zaferler, 111 6ldüt0 a1ln lki bin kö'.HI n 
zengin haılnelerle dolu ufuklar! altmıt bin altını vardı. Fakat onlar, 

Zengin badnelerL Pirl Reiı, feref yıpraıamu blr senet terk etmlılerdi; 
kadar ıervetln de k•tla blr feJ .Wu• tlSlueU.. Kendiai ne o ılShrcto ermiıll; 
tuna kanaat besliyordu. Hatta para• na da para toplıyabllmittf• Gerçi 
aıo şeref n töhret 7aratacatıoa da taaılmıı bir dODizcl idi. LAkla taı ıdrfı 
inanıyordu. Ona bu kanaati Yeren an, 6bfhlert.lnkiDe rare, Akdealzla 
hadiıeler blı değil, oo dotil. belki yanında Van g8lü kadar kliçDk kalı-
yO:ıdO. Saz gelJml Barbaroaun Vene• yordu. Buedan dolayı bOtlo luraile 
dik kıyılarıaa yaptığı bir akındaD karar erl1ordu. lık fırsatta bom 
dönüşDnO 18z ~nftne ıetirlyordu. 80- töbretlnl yllk11ltecek, laım hazineler 
yük amtral o dOnnı aıraaında faha· dU.ıecektlf 
bulun hiç r8rmoditi btr ala1la saraya Beri tarafta Recıp Rıls, Piri Beyle 
gitmişti. Alayın 6n0nde en aeçklıa yaphtı konutmadan dot111a tç tat-
gilzellerden bin kız yllrOyordu. Bun· kınhtın• ıidtremlyordu, candan doıtu 

lar ba~tan ayala kadar ipek n 11rma 
1 

n aillh arkadatı Selman Relae dert 
içinde idi, ellerinde birer tab k altın yaaıyordu: 
tntıyor!ardı. Arkalarında., kırmızı çu- - Vallahi kardef, dilim durda, 
hadan ya pılma zarif kostQmler giydi· kaaım kurudu. Bilim Piri Bey olmu 
rilm · t iki7D.ı genç k6!e gellyordu. fttyler dDtDnOyor, inanılmaz t•yler 
Bunların da eUerlnde altın tiardaklar, konuıuyor. Hamal bahtının lrılıca, 
kileler, tabaklar, 110rahllor Yardı. Da· uıkumrunun JUDUH f rendlğini hiç te 
ha sonra omuzlarında bir torba nltın H1111emi1li. (Arkuı nr) 

Balkan Şenlik
leri Bugü1ı 
Başlıyoa 

( Battarafı 1 inci yüzde ) 

Pazartesi gUnU: Guruplar 
Hrbest kalacak, sah günü gurup· 
lar GUlhan• parkında toplanacak, 
Eminönü, Galatasaray yolile 
sıidılerek Amta hor millet namına 
bayrak çekiJ sırasile bir çelenk 
konulacakt.r. 

Çarıamb gtlnO Yalovaya 
gidilecek, Pertembe günü sut 
18 buçukta Galataaaray lisesin· 
den Taksime kadar bir fener 
alayı yapılacak, 20 Eylülde Bele· 
diye bahçeaindo Balkan murah
haaar1 ıer fine Pergünt piyeıl 
temsil edi.ec•k, 21 Eylülde Fo.ıer 
ıtadında mer&1im yapılacak ve 
gece Beylerbeyi aara}ında balo 
verilecektir. 22 EylüJde guruplar 
strbest kalacak, 23 Eylülde Tak· 
ılm bahçesinde halk gecui 
yapılacaktır. 

Dün Yunan Ye Bulgar grup
ları da gelmlılerdir. Bulgar grupu 
istasyondan girerken: 

- Horra, horra Tfirkiye diye 
bağırmıf, te:ıahurat yapılmıı, kar
tılayıcılardan Emir oğlu Ziya bir 
nutuk ıöylemittlr. Akıam da 
Ödemiı efeleri ve zeybek heyeti 
ğelmiıtlr. Istanbul ilbayı Muhiddin 
Üıtlindağ lstanbullulara hitaben 
şu beyannameyi noşretmittlr: 

lst nbul Hem erllerlne 
BütOn dünyanın en gUıel t•· 

birlerinden biri olduğuna tOphe 
olmiyan lıtanbulun bu zenginliğini 
kıymet bilen insanların gözleri 
önüne yaymak, yurtdaş ve yabancı 
bu nimetten berke.o nasip nr• 
mek için ahnmaıı dUtUnUleo muh· 
tellf tedbirler arasmda festival 
şenlikleri tertip edilmeıl muYafık 
görlilmUştnr. FeatiYal bu akıam 
BüyUkadada Yat kulnbnnde bat
lıyacak Ye faaıla ile bir hafta 
sürecektir. 

lstanbula T• ı.tanbulluya faıla 
bir hayır fazla bir menfaat getir· 
miyo de matuf olan bu tqebbU· 
ıUn behemhal muvaffak olmaıı 
IAzımdır. Oaun için bilhassa bOtUn 
lıtanbul hemıerHerloin ve yurtdaı· 
lann bu teıebbOıD Hvmelerl, ku· 
rumların, ellerinden gelen hiç bir 
yardımı Hlrgememelerlnl ve ten· 
Uklere bUtOn ~çlerfle lttirak et• 
melerlnl sayın halkımızdan dilerim. 

İılanbol V Jisl n Bılıdiye Reisi 
Molıldtll11 O.tü•i•I 

b~unan 30kID~o~arınudmdab~er ~~~~~~==~~==~~~~~~~~~~==~~~~~~~

torba gi)mÜf okço taııyaa 200 k6le 
ve en ~oora sırtlarında ikltor top ça· 

ha olduğn halde 2000 ealr tönl1e 
J rlid ii'.üyordu. Bu bin km, dört yilı 
atuz köleyi, iki bin fÖYB}yeyl Barba
ros tek bir akında yakalamııtı. Onun 
kendi yoldatlanna dafıttıfı kı.ılar, 
köleler, altınlar, gUmOtltr fU b11 pta 
yoktu ve lb tto onlar, nraya Yorl· 
tenlerden daha çoklu. 

Piri reisin imrene 1 rene hatırı .. 
dıtı bu hadlH on bet yıllık bir itti. 
Şimdi hlllk n bele latanbul halkı, 
Barbnrosuo Venedlk kıyılarıada ı8a
terdlğl babadlrllğl anmıyordu bile. 

Fakat onun Jatanbula d8nOıte kur· 
duA"u alayı uutmuyordu, berrDo anıp 
duruyordu. Demek ki 11netl temıll 
edın h•rfıy, bir saferin hatıu11ndaa 
daha fazla 7a117orda, o halde aenetln 
kendi nasıl cazibeli olmasdıL. 

P.irl rela dayıalle ·heab pak ıemç 
iken- haylı dolıtmııtı, lıpan1a kıyı• 
Jarında, Akdui.ıln her k8111lade 
yelken kullaDmıf, dlm4a idare 
etmi9tL Gemi ıllnrlal Ye amiral 
11fatile yaphğı gez.itler dahi yıllarca 

snrm!l9tO. Fakat bGyGk bir Hnet 
1nhlbi olama ıttı. ÇGaka d .. ı. 
Oı.erin "'e para değlJ, bllgl aramııtı. 
Yarndılıtında okumaya, yazmıya btl· 
yak bir heveıl vardı. Bundan 8t0rll 
6mrlln0 herıOnOnü ''blrte1 8A"ren• 
m ck,. yolunda tarfetmlttl. Ancak 
timdi bu hayatın biraz aakat geçtiğini 
aalıyordu. Sernt de, ayrı bir tereftl. 

1 ~---E_m __ ıı_k __ v_e_E_Jt_~,.,....e __ a_n_k_a_•_ı_ı_ıı_n_ı_a_,. ____ I 
16 • 9 • 935 tarihine müsadif Pazarte i gününden 

itibaren baılayacak o1an Kıı vezn çalıima ıaatlerl 
aıağıda yazılmıştır. 

Sabah : 10 • 12 
Akıam ; 14 - 16 

Tarsus A eri an College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrl••t 1 Birinci T rinde ba,ıar. 
Tam dhrell Jlae oldutu KGltOr bakanlıtınca ta1dlk edilmlttlr. 

TGrkçe, foailfzoe, Fran11:ıea okunur. Ticaret denJerl nrdw. 
Leylt Dcret 220 llra, nehari Dcret 40 llr•dır. 

Fa.ıla malumat için dlrellt6ılGğe mDracaat. 

._ ___ _. Kayıt muamelesi yapllmaktadır. ~----

Beşiktaş Orman İdaresinden : 
Mnaadereli em•alden Fındıklıda 141550 kilo meı• odunu ile 175 

demet çalı ve Kemer Barga:ıda ı 250 kilo Meıe kömUrU ile 200 kilo 
odun ve iki baltanın arttırma Ue aatıhktır. Iat killerin B.ılktaı 
Orman ldarealne Te ihale gUoQ 24 EylOl 933 uat 14 de Beyoğlu 
Kaymakamlıtında mllteıekkU arttırma Ye aatıı komlıyonuoa 
aelmelerL "5317,. 

Dr. ETE. VASSAF Sinir vı akal 
haaYlıldari mtUıhu1111 

C.faleflw Orlau B. aparta•.. Tet.220IS ı.... ICadıklS7 8abarl7a lıerl Hlııak TeU079 
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M 0 8 A B A K A L·I 

BiKA ELE 
L------------------ Fran•Uc4da11 _____ J.,.. 

Bir Esrar Meraklısı • 
4-

10 ilk kanun aünU, koyu ılıll 
bir havada, akşam ıaat altı su· 
larında, Tllburi' den ge!en 55 nu• 
maralı katar, bir saat teahhUrle 
gelmişti. Birinci meYki yo!cuların· 
dan biri, o ara rıhtım llzerinde 
bulunan Böklanda ıeılenmiştl. 

Bu yolcu, genit bir kürke &a• 
rı lmııtı ve başında kocaman bir 
kürk kalpak taşıyordu. Üzerleri 
(F. S.) markalı mllteaddit bavulları 
vardı. Bunlardan yalnız ufak bir 
tanoalnl kendi eHne alarak, diğer· 
lerinin bir arabaya ytlkletllmeainl 
hamala emretmişti. 

Eşyanın hepsi arabaya yerleı· 
tirildikten sonra, yolcu hamalın 
paraıını ödedi ve arabacı7a da 
beklemesini tenbih ed•rek, yine 
elinde ufak çantasile, birinci mevki 
bekl~me salonuna doğru yUrD· 
mnıuı. 

Ceymiı Bökland: 
- Bir mUddet arabacının ya• 

moda kaldım .,.. onunla, ılıten 
ve trenlerin geçlkmulnden ko
nuştum; dedi; ıonra Southamton 
e)upresinde gelmekte olduğu 
haber Yer'1dlilnden, oradan uzak· 
laştım. 

Hakim, yabancı adamın, bekle· 
me o4aınna doğru yDrUdUğll vakit 
aaatin kaç idüginl anlamak için 
çok ısrar etti. Hamal, elifi elifine 
albyı çeyrek geçtiğ;ni ıöyledl. 

Avukat, bu defa da ıual 
ıormadı. 

Arabacıyı çağırdılar. Bunun 
da ifadesi hamalın ifadesinin aynı 
ldL Bllbaaaa, ktirldll adamın ken· 
diıinl tutup, beklemeıinl tenblh 
ettiği saat huıoıunda mutabık 
bulundular. 

ZaTallı adamcağız filhakika 
b kleml ti. HattA ıiain içinde 
okadar beklemişti ki, bir aralık, 
•nayı manet bOroıuna teslim 
etmiye nl1otlenlrken, dokuza ~ey• 
rek kala ıularında, kl\rklO Ye 
kalpaklı zat avdet etmlt Ye ara· 
baya binip, Ritz oteline çek· 
tirmlıtL 

Yine bu sefer d avukat hiç
bir ıey ı6ylemedL Mnttehim 
Smethörıt ise uyuklamaya baıla· 
mııtı. Öyle sanırım ki, bu derece 
IAkıyt ne bir mOttehim no de bir 
avukat g6rlllmUıtnr. 

Bundan sonraki ıahit, poliıler· 
den Tomas Taylar, 10 ilk 
Kanun aıllnU öğle üzeri, iıtRsyo
nun bekleme odalarında dolaııp 
da Tilburl ve Savuteod rıhtımı 
Uz.erinde trenlerin gelmesini kol· 
luyor hissini Yeren kıy af etılz. ve 
saçı ıakeh bakımsız bir adamın 
nazarı dikkatini celbetmfı oldu
ğunu ıöyledi. 

Birlbirlerlnl aıla tanımıyan iki 
baıka ıahlt de, aynı günde, saat 
altıyı ç yrek geçe kararlarında, 
aynı adamı birinci mevki beldeme 

salonunda birçok dolaştıktan son• 
ra, o anda oraya giren kllrklU ve 
kalpaklı bir zato karıı gidip k~ 
nuıtuğunu g6rdUklerf nl; bunların 
ne konuftuklarını duymadıklarını; 
mOteaklben iki adamın birlikte 
oradan uzaklaıtıklarını; fakat 
hangi iıtlkamete gittlklerJni kim· 
Hnln bllm&dlğlol ıöylediler. 

Bu Hnada, kendini toplayan 
mOttehim aYukatının kulatın 
ığllip blrıeyler fııladı; evukat da 
baı•nı tastlk makamında ıallıya• 
rak aUIUmsedl. 

RJtı otelinin milatahdemJerl, 
1aloıı bay Smeth611tlln 10 Uk 

r 
Hediye 

Veriyoruz! 
" Son Posta ,, enelki günden 
itibaren şu ıütunlBrda bir seri 
müsabakah hikaye neşrine başladı. 

Bu hikayeler, beheri 3, 4 gün sür· 
mek üzere 12 tanedir. Her hikii· 
yenin sonunda o hiklyenio netice• 
ıini kari tahmin edip yazacak ve 
12 ıini birden adrt1 ilı birlikte 
bize yollıyaoakhr. Hiksyeleriu ne· 
tloeleri, 12 nciai bittikten itir 
hafta eonra netredilecek va tah· 
minlerinde en çok i1abat edenlere 
birer h•dfye verilecektir. Bu bedi· 
yelt>r ıu ı•tretle takdim edilecektir: 
Blrlnclyeı Bir gümü§ kol ıaati. 
lklncire ı ,, ,, cep ıaati 
( kadınsa çantası ). 

OçUncOye: Birfotoğtaf makinemi 
Onuncuya kadar birer masa 1aati 
onuncudan 20 noiye kadar birer 
ıntirekkepU kalem, 20 noiden 
ıonrak.U.ıre muhtelif küçük hedl· 
yeler ... 

kanun, Çarıamba gfinll akıaoıı 
saat 9,30 aulannda -ye birçok 
eıya ile, açık bir arabada otel• 
geldiğine şehadet ettiler. 

Şahitler bundan ibaretti. Bunu 
mllteaklp Vladlvoıtok poJiı direk" 
törOnlln bir mektubu okundu. 
Direktör, SmethörıtUn, sonradan 
Rus tabiiyetini ihraz etmlı bir 
adam olduğunu bildiriyor, hak" 
kanda bilinen ıeyleri ve ezcUoılo 
ticaretini deYrederek Çarakoye 
Solo yatile yolculuğa çıktığını 
teyit ediyor ve onun hakkında 

birçok methn Hnada bulunuyordu 

Pek ıcçkin kim1elerden aıüte· 
ıekkll dinleyiciler klltleıl, Sir 
ArtUr lnglevud'un mlldafaaya 
baılamaaını ıabınu.lıkla beklr 
mekte idi. 

Billrılnlz ki bu zat, zamanı" 

mızm en zarif avukatıdır. Hal v• 
ta•ırları, llkırdıyı lıtihfafkArane 
bir eda ile ıUrUyerek konuımall 

meşhurdur ve blltOn dünyada 
taklit edilmektedir. Ancak bu 
sefer, daYa çetin idil 

Avukat zarif bir taTırla ayal• 
kalkıp ta söz• baıladığı ıamallt 
Siblryah milyoner AdetA darağ .. 
cına kadar çıkmıı gibi ldL 

Dlnleylcller arasında gUIDlll" 
semeler oldu. Hezimete doğru 

koıarken takınılan bazı taTırlal 
bilhassa ılnlrlere dokunur. 

Lakin bu anadan doğma ak
tör hiç.bir istical g8ıtermedL 
Yalnız, mubakkirAne edaıile ıuoU 
söyledi: 

- Vilyam KerıoY adınd• 
blriıinl 10 llkkAnunda çarpmba 

gUnU akvama ıaat 6, 15 Ue 8,40 
araımda katletmfı olmakla itti• 

ham edilmekteyiz; öyle ml? 8ed 

buna karıılık, maktOI Vilyadl 

Kerıonı. 16 ilk kanun çarıanıba 
glinll ö~le üzeri, yani katlind.., 

altı gUn ıonra canlı olarak gör•• 
iki şahit ikame edeceğimi 

Bu iddianın yaptığı tesiri tab
mın edebillrsinbl Bu, blrdeab...., 

mahkeme salonunda bir boma,. 
gibi patlıyordu. Başkan bile af•J. 

lamııtı. Ben ömrlimde bo deree• 
ıqırmıı bir halk il karşılar 
madım. 

Bana gellnce, esasen bu d1•9 

hakkıdda ben kat'ı bir kanaıat 
haııl etmiş olduğum için biçbİt 
ıuretle hayret etmedim. 

hny 
dirıı 
dah 
tttj 
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Pi••••,. 14-9-935 No. 14 ~- latanbul 4 Uncu icra Memur
ıuaundanı Tamamına yeminli 3 ehli 
.ukuf taraf mdan ( 897385 ) lira kıy
met takdir edlJen Beyoğlunda Hiiıe· 
yfnağa mahalleıinio eski ve yeni 
caddeikeblr ve tiyatro ıokaklannda 
ToJcatliyan otell ittisalinde 170/172/ 17.j 
176/41618/16 huıu11i 2/2/314/415 1enl 
ve 1sı1612012111 il& 6/17/IS/19/2512!/ 
l Ha 6/23/24./190/1/'l./8/4/5/6/7/8/9/10/ 
11/l!/18/14 eaki numaralarla murak· 
kam kayden ve ıeneden euf mOlk 
odalarile beraber dUkUnlar ve mağı· 
saları Ye hilen gerek ietiklil caddesin 
de ve gerek tiyatro sokağında ve pa
lllj dahilinde dllkkln ve mağaıa ve 
odaları ve bunlann ill&Unde apartıman 
ları müetemil elektrik n eu tealaatı 
me•cut Ye istik.lal caddeıile tiyatro 
ıokağıoa methaJleri bulunan büyilk 
puajlı ( Hıristakl hao ) namı diğer 
( Ste dö pera ) denilen hanın on lıiıH 
itibarile bir hiue1i ipotek borçtan do· 
layı açık arttırma ile satışa konmuı 
olup tartoameıl 1519/936 tarihinde di· 
vanhıoeye ta!ik edilerek 935 eenesi 
Teşrininvelinin 7 inci pazarteıi günü 
Hat 14 ten 16 ya kadar latanbul 4 
tincü İcra dairesinde açık artbrma ile 
11hşı yapılacaktır. Yapalacak bu art
tırma ikinci arttırma olup birinci art• 
tırmuıoda gayrımeolcul hissesine 2B<X>O 
liraya talip çıkmıştır. Bu kerre 
yapılacak ikinci arttırmada gayrımen
kul hiueıiue isabet eden muhammen 
kıymetin % 75 ini buldu~u takdirdti 
satışı yapılacllk bu kıymeti bulmadığı 
t4kdirde U80 numarala kanuna aevfikan 
1atıı geri bırakılacttktır. Arttırma be
deli peşindir. Arttırmaya ittirak ede· 
celı:ler mezkur hiueye ieabet eden 
mnhammen kıymetin %7 buçuğu nia. 
betinde pey akçesi vermeleri v"ya Milli 

Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

'1111111-• Yazan: z. ş. Her hakkı mahfuıdur · 

Rus Sefiri, Abdülhamit~e Mülakatının 
Gayet Gizli Kaldığını Söylemekte idi 

Kimbil:r, b\1 Ayetin te'ıdrile- ı 
~ldir; l oksa, geceden her biri 

1 
lrer kaşede sızıp kalan hafiye- 1 
•r n honUz mevkiler:ne ge:.,meme
ler:nı 1 neticesi midir; bemeden• 
~ . ıef ar et kapısı ön~nde uzun 

1•alı, çizmeli, dik dık bakan, 
~ bakıt ta inıanın kalbinde bi• 

Perme hisıi uyandıran biç kim• 
" iörlinmiyordu. 
~ Kapının önünde duran Hırvat 

Pıcı, bllyUk demir parmaklıklı 
~pıyı açarak geri çekilmiı; ara
il içeri girmi9tl. 

Tahain Paıa, bembeyaz mer
-er binek taşının önünde araba• 
dtn indikten sonra: 
b - Arabacı!.. Şöyle, tenhaea 

ı .. köıeye çek. Sen de arabanın 
~asına çekil. Sakın, kimse ile 
nuıayım, deme baiil. 

&L Mahrem bir vazife ile ieldl
"1ll için iımlml Yermek isteme• 
~· Mamafih, pek çok da bek· 
ııwtbıdim. 

Cevabını terdi. 

le Möıyö Zinovyef; çok söz ıöy· 
?tıesini aeven; hoıme9rep ya,;. 

tıtıı:teflt bir adamdı. Tahıla Pa
hya da rahat bir koltuk göate
t'tek lkr3mlara başladı. Fakat, 
•hdn paıantn gözll, bu ik· 

~~rtıları görmüyordu. Bir An evYel 
"tllli görUp uraya dönmek Ye 
~bdUihamidl aabırtıılık içinde 
ı.•kletmemek fıtiyordu. Ounun 
~•rı oturmaya lnzum aörmedi: 

'1 - Hiç •aktlm yok. ekHllna. 
~ Uıaade buyururnnıa yazif•ml 
il edeyim. 

~ Dedi, •• ıonra, kendiıinl 

4~'1Uk bir dikkat •• ehemmiyetle 
ıı1'.''1emeye hazırlanan aefire biraz 
"'ha yaklaıarak ıöıilne devam 
'tti· 

~ - Zatıılhlne, bilhaasa ıelim 
11Yurdular. 

-- S.fir, bu IÖzlere karıı hUr
'tle etilmiıtl. 

- DUn, Cuma Hllmliğından 
~ra, huzurlarına kabul buyu• 
tıılduğunuz zaman mahrem bir 
~~•le hakkmda kendllerile gö· 
-'"tlıüpUnüz. 

d Sefir, Abdlllhamldl ıöılerln-t:' ca7ch unauı. birdenbire 
t lferl parlamıt •• çebruinha 
' 1111 atmııtı. 

- EYet, ekıelinL 

b - Efendimiz ıoruyorlar; aca· 
' bu meaeleden ıeflr bazretletd•a baıka kimHler de haber
•udır; bu7uruyorlar. 
Sefir. telaşla cevap verdi: 

dt ...._ Hayır .• hiç ldmıe.. haberdar 
'ilıdir. Ancak, bqkltipten har 
il. Çinko onun da bu gibi itler
~ haberdar olma11, yazifeıi ik· 
~ Ildır. Baıka .. biç kimse •• hayır •• 

''•bnlyorum. 

, - Ybae, efendimiz ıoruyorlar; 
~•ba bu m11ele, hariçte de bir 
tıa teUe ıDyu bul•aımudur; buya-

)Otlar. 

it .._ lmmmkAn haricinde ekse
r-~'·· Hariçte naaıl ıUyu bulur. 
""' hazretlerbin mektubunu •.• 
"- .._ R~ca' ederim, tafıillt ver• 
.:11a. Çtınkll meselenin ne oJdu
dlı"' ıatiıahane bana a~ylem .. 
"1 tr. Tabiidir ki, kendilerinin 
~•hr.aa tuttukJarı blr1e7i de h111· 
\ ·~claa &tw"enmlye ceaaret ed~ 

t11a. l.atfea bu lıuamta hiç b1rweJ 
İllll. Aldajlm cnap U. 

fidlr, ekaelina. MOıaadenlde ..• 
- Fakat oaaıl olur, bir ...• 
- MUaaadenizi iıtlrham ede-

rim, eksellnı ... 
- Vazifeniz bu kadar mı? Za· 

b taban• baıka bir ıoy söyleme
diler mi 1 

- Bu kadar ekıellna. Şev
ketmaap efendimiz, baıka hiç bir 
ıey irade buyurmadılar. MOaaa• 
denizle ekıellnL 

Sefir, ıaıırmıfb. Adeta, ko
ıarcasına ıilratli yDrilyerek uzak· 
laıan baıkitip Tahıln paıanın 
ukaıından baka kalmııtı. 

lf. 
Sefir, ıalondan pkarken, az 

kalıın bir adama çarpacaktı. Bu 
da, hademe Vahan' dı. 

(A rkaıı yar) 
_ ........ ;ı ..... . . _, . ........................... --.---

Balkan Güreı Kongresi: 
nin Kararları 

DardUncU Balkan güreş kon· 
gresi dUn saat yedide toplandı. 
Kongreye Bulgar, Romanya, Y u
goslavya, Yunanistan •• Türkiye 
murahhasları iştirak etti. Kongre
de AtatUrk'e, RÔman}a kralına, 
Yugoslavya kralma, Arnavutluk 
kralına, Yunan Cumur relıine 
tazimat telaraflar1 çekilmcıine 
karar verildi. 

Geçen seneki rapor okundu 
•e kabul edildi. Beynelmilel gU· 
ret federuyon1arı tarafından ta• 
dil edilen güreı nlzamnameıl göz· 
den geçirildi ve minder 8-8 ola· 
rak kabul edlldi, hakemler seçil· 
dl. 936 1eneal gllreşlerinin Tür· 
ldyede yapılmaıına karar vori!dl. 

Türk fedoraayonuoun Balkan gU· 
reılerinde göıterdiği faaliyet tak· 
dlr edildi ve alkıılandı. Serbest 
gllreı için Balkan devletlerinde 
propaganda yapılmaıı karar altı· 
na alındı ve gelecek Hne bunun 
için bir organizasyon vapılmasına 
karar verildi. 

Şatranç Birinc;ıı 
Lodz, 13 (A.A.) - Ar11uluaal 

ferdi ıatranç turnuvası bitmiıtir. 

Birlncl mUklfat 6-5 puvaola Tar
takower-Leh-, ikinci ve tlçllncO 
mtlkifat 6 puvanla fino ·Amerl· 
kan- ı•lmlıtir. 

Rozetler 
Altıncı · Balkan oyunlarma 

alrecek atletlerle, mUsabakada 
muvaffakıyet kazanacaklara veril· 
mek Ozere lniçreye ılparit edl· 
len rozetler gelmiıtlr. Bir iki 
gllne kadar aUmrOkten çıkarı• 
lacaktır. 

bankelanu teminat mektuplarını tevdi 
eylemeleri llısımd r. Verari ve belediye 
rüsumu müıteriye aittir. 929 tarihli 
icra kanununun l 19 unou nıaddeıiue 
te•fikan ipotekli alacaklılar ile diter 

a.ıa.ka~aranın ve irtifak hakkı aahipfo
noın •ıbu haklarını ve huıuııle fai• ve 
ma1rafa dair olaıı iddialarını tarihi 

ilandan !O giin içinde evrakı mUııbite
)erıle birlikte rnemuriyetimize müracatla 
kaydettirmeleri akıi takdird• hakları 
tapu alcll lerile sabit olmıyaoların 
Hhf bede' inln paylaıtarılmuından 
hariç kalacaklara Ye daba fazla mala. 
mat almak lıt ;yeıalerio 938/127 dosya 
numarasile memuriyetimiıe müracaat· 
ları ilin olunur. (14460) 

ADEM• iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Gııbta Posta kııtuını 1<:!55 

lıtanbul ikinci ff,Aı MemurJutun• 
danı Bir mClflfle ait muhtelif ayak· 
kabı Ye il.tik n .alre ile mobil1a 
yaııhane ve 1aire aç k arttırma ıure
tile aablacaktır. lıteyeolerlo 19 EylCll 
93S perıembe aOnü .aat lS de Ga ata 
T opçulu cadde1ioda e1kJ Bor1a ha
nıade 1/2 No. lı mrtaaaya mllraccat 
etmeleri illa olunur. (14486) 

lıtanbul birinci if:&a memurlutua•. 
danı Mlfliı Aaop Abal1ao maauına 
ıooradao ıelea ve 7 IDcl aumara•ına 
kayıt olunan huiaeala iıtediti 15507 
Hra 18 kurut betinci ııraya ka,.t 
ltabulUae ifil• idare beyetiace karar 
nrllmlt olmakla evYelk.1 eıra cehe· 
lia ·a dlzetilditi illa o~unur. (1448S) 

Ebe Mekteb1ne Talebe 
Yazılmasına Başlanılmıştır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Mektebe gireceklerin Orta mektep mezunu olma11 •• 1aılan 

yirmiden aıaiı, otuz beıten yukarı olmamua lizımdır. Bu ıartlan 
haiz olanlarln getirecekleri kitıtlar ıunlardır. 

1 - Tıp FakUlteai Dekanlığına yazılmıı dilek katıch. 
l - Mektep diploması. 

3 - Sailık Ye •tı raporu. 
4 - NUfuı tezkereıl . 
5 - iyi hal ve ikamet klğıdı ( Polisçe taıcllkll olacak ) 
6 - Altı tane karlonsuz reıim. 
7 - Talfadan vaki mllrazaatlara cevap •erllmek lçla aclrelll •• 

pullu zarfın kiğıdlara eklenmlı olmaaı. 

8 - Kayd zamanı E1lüllba ıonuoa kadar her ıla 10-15 kadar yaphr 
9 - Yazılma için Tqa Faktll tell Bakanbpaa barurmahdır. (5572) 

Savfa ,.5 
---= 

Dan f"hrimize celeo YugoılaY n Bulgar rüreşçileri 

Spor 

Dördüncü Balkan Güreş 
Müsabakaları Başlıyor 

Müsabakalar Bugün Saat 16 Da Baı
lıyacak, Üç Gün Sürecektir 

TUrk spor tarihinin aayılı ha
reketlerinden biri olan dörDncD 
Ealkan gUı:eı müaabakaları bu· 
glin T ak•im stadyumunda bUyllk 
bir tören ile açılacaktır. 

Türk güreş federa&} onunun 
fikrile ileri ablan Balkan gUreı 
mlisa bakalan tam Uç senedir Is· 
tanbulda yapılmaktadır. 

Geçen seneki Balkan müaa· 
bakalıırında toplanan Balkan gU· 
reı kongreai dördüncü mUıaba· 
kalarında yine ı~tanbulda yapıl· 
masını kararlaştırmııtı. 

Eu mUnasebetle bununla d8r· 
dilnci'ı glireı mfisabakeları da 
topraklarımızda yapılmıı olmak· 
tadır. Birinci Balkan müsabaka· 
larındanbiri UatUste Balkan 1ıUref 
tampiyonluğunu muhafaza eden 
güreşçilerimizin bu defa da gir· 
dikleri işten muzaffer çıkmaları 
her TOrkiln en büyük an.usudur. 
Her aene gittikçe kuYvet bulan 
Balkanlı güreşçller~n bu spora 
kartı gösterdikleri önemi dikkatle 
takip eden güreş federasyonu 
Türkün bu en parlak zaferini 
lii ~ ikile muhafaza edebilmesi 
kaygt:ıilo Yakacıkta bir kamp 
kurmak ıuretile iılori daha sıkı 
tutmak lüzumunµ hiısettlrmiftlr. 

Yakacık kampında bil; tik bir 
itina He hazırlanan gfireıçilerımiz 
bu sabah kamptan inerek binlerce 
bal km önftode alkıılandıktan ıon· · 
ra teker teker Balkanlı rakiplerlle 
dördllnclı defa karşılaşmak Uzer• 
güreı minderine çıkacaklardır. 

En hafif ııkletten, en blyftk 
aiklete kadar kendilerine bllytık 
bir itimat bea:ediğimb glretçlle
ria bugGo, yana ve öbllrglln de
vam edecek olan llç anolllk m0-
1&raa)aru11n parlak bir zaferle 
netice \lermeainl bekleriL 

Beıim Kotalay 
MU-Nkalar Saet18 da Ba9h~or 

Dördllncll Balkan gtlret mlsa
bakalanna iştirak edecek olan 
Yuaoala• Ye Bulgar takımlan da 
aon kaUe olarak dün ıehrimlze 
ıelmltlerdir. 

MOaabakalar bugtln bftyllk bir 
açılıt törenile Taksim ıtadyumuo
da yapılacaktır. MtıubakaJara 
Aat 16 da bqlanacaktır. 

Atletlerimizin Deneme Ko
ıusu Bugün Yapı~ıyor 
Altıncı Balkan oyunlarına 

bllyllk bir dikkatle hazırlanan 
atletlermiz buıOn Kadıköy Sta
dındaki 1ahalarında ıon deneme 
kotulannı yapacaklardır. 

Balkan mliubakalarından bir 
hafta enel yapılacak ıaatll 
koıular onların ıon Yazlyetlerinl 

meydana çıkaracajl için dikkate 
pyaatbr. Baıinkl tecrlbelerden 
ıonra 19leeelı hafta baılıyacak 

GUre,çllerlmlzden Çoban Meh-
met, Y•'8r we HU-rln 

olan milsabakalara kadar saatli 
hiçbir tecrllbe koıuıu J•pılmıya• 
caktır. 

Bugllnden ıonra bir hafta 
idmanlar hafifleyecek Ye hemen 
hemen istirahatle ıeçecektir. , 

Bu,Un tecrtlbe edilecek mesa
feler: 110. 400 mania 100, 200, 400, 
800, 1500, 5000, 1000 uzun 
atlama. yilkıek atlama, ttç adım 
atlama, 11rıkla yUkaek ati ma, 
diık atma, cırıt atma, gftlle at• 
ma ve 4X 100 bayrak yarıılar ,dır. 

Balkan oyunlarmda hlkemHlr 
yapacaklar, bu gDnkD tecr8bt: ko• 
fUlarında yeril 1•r•nde nzife gi
recekler. 

Tecrtıbelere -t 16 da b..
lanacaktır. 

Balkan atletlzm oıunlan 
Genel -kreterl 

Balkan atletizm oylllllar1 p 
nel sekreteri Yunaah Bay Yo.
ıopuloı dlln hmir yaparlle tehe 
rimize gelmiftir. 

Bay Y orgopoloı Balkan oyu
lan lflerloi atletizm federUJO
nunda tetkik edecek, bitin ha
aırbldan gözden ıeçirecektir. Ya
nan olimpiyat komiteai hqkam 
Rliaopluı da Pazartesi sini ıeb
rimlzde buluDJDuf olacaktır. 
SovıeUule Yepllecak 

Maçlera Hezırlık 
Futbol Fecl .. QOBUnda• 

lalmlerl aptıda 1amb futboica
lano 16 Eyl61 Paaartul gthal 
Hat 17,30 da Beyotlu Halke•ia• 
aelmelerl. 

F enerbahçeden: Nlrul, Fikre\ 
Yapr, M. Rqat, Ce•at, Bedii, 
EaaL G. S. dan: AYDI, LOtfl. 
lbrahim, Necdet, Mllnevver. 

Beıiktaıtan: Htıınl, Nuri, Ş.. 
ref, Ltıtfü, Feyzi, Faruk. 

lıt. Spordan: HU8D, Vefada 
Muhteıem. Gtlneflen: Faruk, R• 
ı•t. Raaih, Sellhattln. 

• 
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Devlet Dımiryollın va Limanları lşletma Umum idarasi illnları 

Amele için 0/ 0 70 Tenzilat. 
15 Eylül 935 tarihinden itibaren beı L:lşiden mürekkep olmak 

•eya beı kiti Ucretl nrmek ıartile Aydın ha:ta dahil Ye Erzurum. 
Sarıkamıı, Buraa • Mudanya, Samıun • Sahil hatları hariç olmak 
lzere bltltlk ıebekedekl iıtaayonlaran herhanıi bir;nden diğerine 
fı bulmak Ye lıt•o dönmek Ozere Hyabat edecek amele için % 70 
tenzllA t yapılar. 

Bu tenzilattan lıtlfade etmek fateyen amelenin bulundukları 

jerlo en btiyük mlUklye memurundan •• memurun bu:unmadıj'ı 
'erlerde köy ihtiyar mecliıleriaden birer YHika alıp btaayoalara 
ıöıtumelerl llzımdar. 

Fazla tafılllt için lıtaayonlara müracaat edllmeHdir.(2515) (5416) 

Denlzyolları 
- I iŞLETMESi 
Aeeatelerl ı Karak41 Klprlbaı 
Tel. '216:1 • &lrkHl MllhGrtlarnde 

Haa Tel. 22740 

Tribzon Yolu 
KARADENiZ vapuru t 5 Ey· 

illi PAZAR aUnU aaat 20 de 
Riıey• kadar. "5239,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapurll 15 Eyini 

PAZAR glloU saat 10 da Mer· 
ıioe kadar. "5537,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 14 Eylül 

CUMARTESi günü saat 17 de 
Dikil.ye kadar. "5533,, 

lstenbul As liye B irinc i Hu• 
kuk Mi!hkemesınclen: M · d:ırn 
Margaritin Ht yoğlundll latıklUl cadde
sinde Süreyya psvıı ııpnrtımuıı • nda 
muılim M ulam .H. Merkol aleylııue 

açt ğı a\RcRk ela vuındıı teLliği mıık
tazi dflvctıyenın rııumııileyh B. Mer
kelin ı kametgahı,rn meçhul buluııma· 
11ı(la lıincıcu hukuk uaulu ırıulınltemde· 

100.000.000 

kişi 

tıraş 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

-------~ 
'r i kanununun 141 el rrıacldeıi mııcibin- z EH R A H A K K 1 41--------
ce b ı r &y mlidd"tle ilanen tebliğine İ İ İ İ 
ve tabkikııtın 2~- 10·9 J!) tarilı i:ıe mii- B Ç K D K Ş YURDU 
1adıf 11ıılı günll ıut 13,::o da ta likine 
karar verılınit ve" bu lıuııuea nıiitealllk Brüksel S 'ln'at M uallim mektebinden mezundur. 
dRvetiyede mahkeme dmınhanuine Tılll'!l. ıt k lyd na baı'anmıştır. Tedrisat doku z avdır. Kiihflr DirıktörlUfllndea 
t alik e dllm:t olduA"ıından müddeli taıdıkli ••hııd .. tııarnıt verilir. Dımılerı 1 Te,rinienılde batlanaoaktır. 
mezkOr zarf ı nıla itiraz etm edıği n ..._ ANKARA ı Anafertalar caddesi Beledlye kartısında 
tayin olunan giinde lı i7.ıat gt>l nıfz n ,.'l!Ei!!m•• Kınacı Zade hanı yanında Enver Apartımenı 3 cU ket 

ya hir vekil göndermedıği takdi rde 
muam,.Je l miiı eakıbei kaDun:yenin 
yapılacuğı m"zkur d ıw,.tiyen i ı:ı tebJiil 
makamın ll kaim olınak liıere ilin 
olunur. ( 450 ) 

• 
I** "'*"" Gal&ta' da 

1 LS'E i~tr'j-0 Rr 
1 

AvJstur, a mektepleri 

. 

Kayıt mu ıunt l fl! B lae başlamışlı r . ıı~r 
gliD ıaat (9·12) ve ( ~·6) y kadar 

mür1&c1o a\ olunması. 'l\l: 4209.) 

'------==---=--"' ~ Dr. lbrahim Zati 
Belediye kart ıın la Pıy :rlotl 

cad dH inde No. 21 
Herrüa lStledea ıonra hutalarını 

kabul eder. 

~ istiklil Lisesi Direktörlüğünden: ~ 1 

H E.\f gN .B U O ON DEN' bir ._ tüp T URAN tıraı kremi SATIN 
ALI NIZ. Memnuu kalmadığınıı ıakdirde, Sirkeoide Nur hanındaki 
Tur.an kumpanyaıı, &Upü &Qık olduğu haldı alacak n par&lllıı 
isıdA flıi erektir. , 

1 - ilk orta ve liH kıaıalanna, yab ve giıodllz, kız ve erkek talebe kaydıoa devam olunmaktadır. 

2 - Kayıt için berıGn '11at 10 dan 17 y• kadar ıellnebilir. 
3 - Iıtlyealere, kayıt ıartlannı bildiren lSireaekten bir tane par111z olarak aönderllir. 

Şehzadabaıı Poliı karakolu karıııında. 

Mektep Defterleri 
Türk Maarif Cemiyeti firmasını 
taııyan her nevi mektep defterlerinin aabı yeri 1alnız 
Marpuççulıırda Boyacı hanı altında 44 numaralı mağazadır. 

isten bul Yedinci icra 
murluOund•nı 

U.ukapanında Papasoğlü Müıtafa 
Çelebi mahal'eai cami ıokak eakJ 8 
ve yeni 16 No. lu hanede mukim 
iken elyntn ikametgahı meçhul Ki-

ıork km Mariçaya: 
Fatma n Şahver n Haoer 'YI aa

ireİ:ıin Mahkemeden al~7hiniu iıtihaal 
eyledikleri ilin ile uhdenizde bulunan 
n111f gedik hi ueıinin müddeiler namı· 
na kaydıoıu icrı:uile tuıırruf Hnedioin 
itaıı bııkkındnki karar üzerine hükmün 
ic raıı i9ia tarafımza berayı tebl iğ 
gönderilen lorıı. emri r. hrına· nri l~D 
m•eruhatta ıkametgilıı nııdan çıktığı
nız n yeui ıkametılhınıı da meçhul 
bulunıouı olduiundau Lir ay m üddet
le tarafınıza illuu tebligat icra11na 
karar verilmekte l - • No. lu fıkrada . 

yazılı ı,ı i,lıullinıD tebliği tarihi o den 
itibar•• bir ay zarfında yapmaoı ı Ye . 

yapmauaaıı illa hükmiine muhalefe. · 
tin U3 UncU maddedeki cezayı m ii ı
telıim olduğuuu:ı n muayyen mthl
detlerde lı• baıla•aı. Ye yatı raazH

aız İcra n lflia kuununun 80 uncu 
madd11lndı yazılı bükitmlırin tatbik 
olunacağı icra •mrl makamın.& ka im 
olmak üure illnH te,lii olunur. 

Son Poıta Matbaaaı 
~lılıMlotıT.W. 

~· "' ~ ~ ~ .. uıe 

TOZU iLE BiLCüHLI 
MU:rBAlıt EŞYA VI 
EDE VATINIZt.IANYO· 
L ARINIZI VE SAiAlYi 
VORU~HAW sız iN Ti. 
MiZLlYi9 PAALATA8i· 
LECE GiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

T 


