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a Su arında Bir İtalyan . Soğuklar Birdenbire Bastırdı 
. it G • • G•• ··ıd·· Dün Sıcaklık 11 Dereceye 
ıza ı emısı oru u Kadar Düşmüştür 

Assam ble Toplantılarını ı ·Habeş/er Bagra,;, 

G . 8 k Yapıyorlar 
erı ıra ıyor Londra, 28 (Ôzel) - Habeı 

hükumeti barış ieteğinln bir delili 
olarak aıkeriııl huduttan 30 kilo

İtalyanlar Habev lıu• 
dudunıı giden yol

ları yapıyorlar 

Roma, 27 ( A.Pt.) - Ôkonoml 
tedbirleri tatbiki ihtimalinden 
bahseden mehafil, bu tedbirlerin 
tatbiki huıusunun oUphell oldu· 
ğunu beyan etmektedir. CUnkll 
bu tatbikini iltizam eden devlet• 
lerln zararı, Italyanm zararından 

çok daha ziyade olacaktır. Filha· 
kika 1934 ıenesl zarfında Ingll· 
tere Italyaya yedlyUz. iki milyon 
liret miktarmda ıatıı yapmıı Ti 

ltalyadan beıyOz otuz dört mil· 
yon liret miktarında mUbayaatta 

bulunmuıtur. 
Italya, icap eden tedbirleri 

almıştır. Bu tedbirler ıunlardır: 
Muhtemel tedblrlarin tatbikin· 

den evvel kAfi derecede iıtolc 
yUcuda getirmek Urere bazı etya· 
nm ıerbest olarak memlekete 
ldhall, htlhli\kitın tahdidi, huğ• 
day iıtokları yQcude getirilmcıi. 

Nihayet Japonya, Almanya 
•• Brezilya gibi Uluslar s:syetesi 
azasından olmayan devletlere 
müracaat huıusu da derplı olun· 
maktadır. 

Eğer Uluılar Soıyeteal Oyr 
sinden olan deYletler, ltel) anın 

( Denmı 6 ınoı ylizde ) 

metre geri ı;ektikten baıka Eritre 
hududu ilzerindeki Akeum oehrini
de bo9altmayı dUşlinmüı lso de 
Baopiıkopoa ıehir mukaddcı tanın
dığından bu hareketin halk üzerin· 
de fen& teılr yapacağını aöylediA"i 
f 9ln bundan nzge9ilmiştir. Maama
flh builln Rabeşietanın bOyük 
bayramı olduğu için herku eğlen· 
mekte Ye yalcın harp tehlikesini 
unutmuı görünmektedir. 

• 
1 

Nevyork, 27 ( A. A) - Ulus· 
lar ıoıyeteslnfn diinkl1 kararından 
bahseden Novyork Times gaıete· 
si diyor ki: 

" Bu karar Eosyete in ılmdiyo 
kadar vermiş olduğu kararların 
en cUreflıl Ye en manalısıd r. 
Eğer Musolinl Uluslar ıosye' e i· 

ne meydan okuyacak kadl!f ke ı· 
dislnde kuvvet gcrllyordu ise ı a· 
vasını muhakeme edilmek üıero 
aıla sosyele}e vermemeli idi. 

Muıclinf d~ fİrndi vaktlle: "da· 
Yanı Se:ı.ara verdik, karar Seza· 
rmdır,, diyen Romalıya benıemek· 
tedl ·• 

Musolin·nın Sezar'ı da ' ıimdl 
Ce ı evreded:r.,, 

Futbolcular, Kazanacağız Diyorlar j • • • • • • 

"13 Rakamı Hangi Tarafın Kısmet 
Taliini KarartaCak?,, Bekligenler 

Kamota Tavla Ve Ping - Pong Partileri 
Çok Eğlenceli O~uyor 

Futhoıcuıar antl'enm•ndan •011ra 
6ır cred• 

-2-
Şimdi, kampn b""tUn fulbol· 

cUlerl bllylik b r 3 emele ıofraı.· 
nın baıında'.ar. Fenerli Fikretin 
dökük aaçlarını gizleyen bereyi 
kapan G11latasarayh Lfıtflnln, 
Fenerli Nlyazinln taba~ından 
köfte eııran Cici Necdet" n o 
iddlah Fener· Galatasaray nıU· 
aabakalarının bir yıl kadar uza· 
yan bir buçuk i:aati içinde b"r· 
birlerine adeta düıınan kesilo.1 
oyuncular o!duk!ar.na, o günlerde 
atadyomu dolduran ahRli kadar 
oahit lazım f 

Durmadan atılan kahkahalar, 
iç salonda çalınan ırramofonun 
seılni duyurmuyor. 

Ko!ay ayrıhnamıyacak kadar 
( Devama 13 flDcl ylzde ) 

••• Yazan: 

Mahmut Yesari 

••• " Son Poııta ,. ıevgıli okuyucu-
larına pek yakında ünlü yaz.ıcı-
mıs "Mahmut Yesari,. nin 
en yeni e.orini sunacaktır. 

••• "Kısmet Bekllyenler,, haki· 
ki hayatın bazen gUldUrUcU, ba
&on göz ynşı döktilrlicü ioyilzlc
riltt doludur. Bunlar "Mahmut 
Ye•erl,, nin her znman güzel 
ve ıç·li yazan kaleminden siıtun
lımı., bir ayn sadnktltıle akset• 
mektedir. 

••• " K ıımd Bekligenler ,, 
çok yakındo "Son Pos
ta,, da zevkle, lezzetle 
ve heyecanla okuya
caksınız. 

····-· 

Telaş Etmeyin, Rasathane Müjde 
Veriyor : Bugün Hava Açacak 

Kış birdenbire kendini gösterdi. ğuğu atlatmağa, grip, nezle gibi mÜ1.· 
Evelki gün birdenbire bozan hava, dil- iç hastalıklara tutulmamağa çalışmış· 
zelmemiş dün de, adeta kış günlerini lardır. Rasathanenin verdiği malOmcı· 
hatırlatacak kadar soğuk yapmıştır. • ta göre iki gün evel hava asgari on se-

Evelki gece şehire bardaktan boşa· kiz derecede idi. Böyle birdenbire ı:ıo
nacırcasına yağmur yağmış.bazı çukur ğuması şayanı dikkattir. Derece birden 
yerleri sel basmış,fakat tahribat yap- on bire düşmüş, ve günün en sıcak sa
mamıştır. atinde on beışten de yukarıya çıkma .. 

Bu yağmurlu ve soğuk hava dün de- mıştır. Evelki gün saat on dörtten dün 
vam etmiştir. pardesüler sandıklardan saat on dörde kadar tam kırk bir mili
şemsiyeler kılıflardan çıkarılmış, hatta metre yağmur yağmıştır ki bu da yağı· 
hiç mubalagasız bazı yerlerde kurulu şın fazlalığını göstermektedir. Hava 
sobalar bile yakılmış, sobalarını kur- bügün öğleden sonra temamen düzel· 
mamış olanlar da mansz:al yakarak so- miş ve açılmış olacaktır . 

lngilterenin Cevabı Anlaşıldı 

Loıidra Yeni Taahhüt
lere Girmek istemiyor 
Paris, 27 (Özel) - Gazeteler sarfedllen mesainin bilinçoıunu 

yaptıkları sırada : 
Fransa ile lngiltere arasında yapılan hususi müzakerelerin bir 

sonucu olarak ça!ışma birliğinin t•min ed:ldlğlni sö:; lemekte ve 
iki devlet arasındaki yakınlığın göze çarpacak c'erecede ileri git• 
tiğlnl kaydederek memnun görUnmektedirl~r. Maamaf.h Avru· 

( Devı:mı 8 Oncü yüzde ) ..................................... ·-··············· .. -··· ...............................................••..•.....•..• 
Diplom~tları Uğraşttran Bir Mesele Daha 

Memel işi De 
Sarpa 

Londra, 27 (A. A.) - Reuter 
ajansının sandığına göre, Lıtvan· 
ya hükumetinin çağrı· ına ic abet 

eden Kaunas' 2akı lng. h bü} iık 
el~is'. Pazar gi..ınU seçımlerin Y• -

ıl cağı Memei'e &ldecektir O 
gün, Frar.sa ''e Ha:y.ı da Me· 
me/de tcmıil edi m.ş bu.l.nc k· 

ln:dır. 
Almanlar Momnun Dean 
Lcndra, (Özel) - Dey l Mey· 

lin Beriın muhabiri yazı) or: Pa· 
ıar gilntl Memel'de yapılacak 
olan umumi intihabatın tamam.le 

( Dna•ı 14 Gocil 7lbde) 

r 

Mo;m•lilc bulundugu y11ri aö•i•rBn 
harıc• 



2 Sayfa 

[Halkın Se~i) 
Kışın 

Nelerinden 
Şikagetçisinl• ? 

iki ,Oac!lr hanları• re•ıl de
littl H •okaldarda 1az n l'açl• 
ılnfl aalataa allmetler bellrmlye 
b:ıf)ada. Bja mllaaHbetle din bir 
muhanlrlmls, rut .. ldllderlae 
1ukarıdald •uall nr•uıtur. Ve
rUea eenplan aıafl1• yuıyoHz. 

ArnavutldSJ GUlb•hçe sokalı 
14 numarall hane Refet: 

- K•ııa ael•rlDtlea •I fikl1et~1i•? 
sı. bunun •k•lal 80r•aaıs, ee•ap 
Hrmek içla hayli clDtlame1• mecltar 
blrrclam. 

Fakat kıtı• flklyet edllec6k 
tarafları o kadar bol ki, haal'i birini 
ayaeatımr, han•l blri•inden ba1la1 .. 
cafımı ıaıırıyorum. 

lnHn yazı, bir triko l'Ömlekl• •• 
•• kira• •"'r••d•D bile seçlreblllr. 
Fakat kar olan karalc t B1Ie mi 1•? 
Palto ·•ter, od•• l•tv, kamır l•ter. 

Yatmur, kar, camur, •otıık.. 
Amaa dostum, kenllm ba hh•L 
Çlnkl adeta Bllmdea, 11laadaa ko-
•aıur l'lbl lrperlyoruml · 

* AkArer, -bn aok•lı, 43 
numaralı hene feflk: 

- Aazlm, J&Z faldrlerla, kıt sea· 
slnlerfa mn•lmidir. 

K lorlferU aaloalarda 1aıa1u, 
radyo'u otomobillerde klrk örtllaea 
lnm:ınlarıa kıııa ne•laden tiklyetl 
olur ki? 

Siz srldfp de bu •uall, bittin bir 
Jazı köpra altlarında, çap ıandıklı· 
rında, kırlarda, ea•I avlularında •• 
J•t•e 1alaldarıacla ••çirea 9ıplalıla· 
ra, 7erab' •re, H kimHıls çocuklua 

Onlar 1aaıa. lalı olmaua tabiatla 
•ıma1e.lae aıjıa•ıtlardır. 

Şimdi tablatia de pdrla• •lr .. 
raeaklar 1 

Bu itibarla. fl•dl tltreyl tltn1e 
cea• takırdat•aktan .ı •• dert , ... 
mıra bUe imlcb balamJ&calıLlartbrl 

Tacirler Memnun 
Değil 

Tlrkofl• tqldlltıma pllftle
tllerek lıtaabal Ticaret Oda .... 

da 14fv•dilecek ticaret odalan 
meyanına konulma11 dllfGalldl-

ğllnO ve incelemelere bqlanılda
iını yazmııtak. 

Odanm tamamen delil. .. ael 
Hkreterlik n ıeflikler kaldırıl-

mak ıuretile laımen llj'Yedllmffl 
ve Tlrkofiae balb bir mDes .... 

hal;nde çab1ma11 da yapılan la

celemeler ••J•Dın ela bulanmakta

dır. Odanın llğYedUm•l tan.
vuru bir luaım tlccarlar araamcla 
iyi kartılanmııhr. Bu tOccarlar 
odamn kendilerini tatmin eder 
mahiyette it Japmadıitm, ticari 

t•bliilerin odadan daha enel 
Ttrkofia taraf1ndan .Japaldığın1, 

bu suretle de odanın lDzumıuz 
bir mlle ... ıe halinde kaldığına 
ı3ylemektedlrler. 

SON POSTA 

r·--D_A_B_İ_L_İ __ B_A_B_l_B_L_E ___ l 

Mlaaflr uçmanl•r aUbaylar1mız bırefnıdan sellmle111yor 

Rumen Tayyarecileri Bugün Gidecekler 
EYvelld aabah ıehrlmize ,.ıen Rom•n tayyareleri, bavanm fenab· 

tı ytlzladen, din de Ealdtehire gldememiılerdlr. Bal(Oa hava dtbeJ. 
dlil takdirde gideceklerdir. 

Okullarda 
Dersler• 
Başlanıyor 

Ônümtlzdeld pazartell gOnl 
btıtUn orta okul ve li1elerde yenl 
,.ı derslerine baılanacaktar. 

Açıkta kalan talebenin yer• 
lettirilmeal iti de nibayet bir 
haftaya kadar bitm!ı olacak ve 
latanbul tarafında açılan lkl or
ta okul. gelecek ayın onunda 
derslere baıhyacaktır. 

Otomobil Kazıları 
406 uyıh kam1onet GO•Dr 

Ayanda A1upqah Falıri1e1e 
çarpmqbr. 

Jf. Şof6r Halinin 3952 aayalı 
kam1GDile IO •rda tramn1 
Maçka yolu lurlade çarpqm..-
lardır. 

Bir Arabae1 Tekerlekler 
Albndı Kaldı 

Acem Allaha clft be1pll 
lraba• .. ,... ,aklı olarak Nl
pnt••ndaa pçerkea beyfirler
den ..,irlnla lrkmul lzerlne ara· 
ba devriJmif arabacı Ahmet te· 
kerlelder albnda kaldıpdan iki 
a7aiıod1an 1aralan•ıtır. 

Şeker Kaçıkçdarı 
Şeker kaçakçıhla ıapmalrtu 

ıuçlu Edirnell Karabeldr ile u
kadaılarıma daruımuına dewam 
edllmi1t duraıma talaldkaba , .. 
nlfletilmed lcln baıka atne bıra· 

· lulmlfbr. 

cumhuriyet a ........ 
H•mrllkları 

Ônllmlıdeld Clmlaurlyet bar
ramında her JUrtdaıın lnkilAp 
lltlklll menulan lıerlade ıGyle'fl" 
lar verebilmesi için tehrlmlzdeld 
birçok meydanlara kDrıll•r kurul
maıı kararlqtınlmıfbr. 

BakırkÖJ/ 
Çimento 
Fabrikası 

Bakırköy ~imento Türk ano
nim tlrkotl biuedarlarıodan bası• 
ları ikinci ticaret mahkemesine 
bir dava açarak tirketin idare 
heyeti mukaneretının tatbik edll
memeainl iatemiılerdL Mahkeme 
geçen c:elıeainde, ihtiyati blr 
tedbir olarak, bu mukarrerabn 
tatbik edUmemuine karar ver
miıtl. Dftn muhakemeye donm 
edıldi. idare heyetinin avukatı 
Necati bu tedbirin kaldırılmaS101 
ve muhakemeye devam edl!ebil· 
mek için daYacalardaa teminat 
abnmaıım iatedL Karar bqka 
bir alo• baraluimıftır. 

iki Dilenci Hakkmda Takibat 
Yapllıyor 

Caddelerde dileaeillk eden 
Cemil •e Muıtafa acllarıada lld 
kiti yakalaomııtar. Bunlarıa ça• 
btmıya iktldarlan olduiu ula• 
11Imı1e haklarında takibata bar 
lamııtır. 

Kahvede Biribirlna Girdiler 
Pomak Mustafa, kunduraca 

lbrahim, Hayri, Kenan adlarında 
dört kiti Akaaray millet caddeıl 
Ziyanın kahYe bahçesinde rakı 
içerlerken aralarında kaYga çık· 
mııtar. Kahvede bulunanlannda 
kar1tmaaile blyD1en bu kavıa ela 
iki kiti d6Ylllmftf, Hayri ile lb
rabim de kundurac:a blÇ&klarUe 
yaralanmıılardır. 

Doktorlar Toplanı•or · 
Şehrimizdeki doktorlar, Gole 

mllıdekl Cuma ,Untl Etlbba 
odasında fevkalide bir toplanb 
yapacaklardır. Bu toplanbda ıon 
bir yılın itleri lzerinde 16rlltm .. 
ler 1apılacaktır. 

20 llkte9rln 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

la11• itine •erilen 3-em TUrlc 
elu•uDaa kall11ama •• çojalma 
ıafıada btlluadatuaua IMlsreaidlr. L ________________ __. 

Türk - Yunaq 
Anlaşması 

Yeni Anlqma Ayba11nda 
Mer 'iyete Girecek 

. Don Atinada imzalanan Ye 1 
llkteırinde meriyete ıfrecek Ye 
alb ay •llrecek olan 1eal Tllrk • 
Yunan anlaıma11 bono uıulO ye
rine umumi kllrinıf ko7maktadar. 
Anlaımanın esaıları kömllrden 
bqka bütlln tlll'k mallar1 bedel• 
)erinin yllzde eUW ... bed dısm, 
ylzde ellisi mabtellf Hretlude 
kallanılabilecek •e ldlrinı 7ola7la 
ödenecektir. 

K6mllrlerfn n bedelleri par
tlt 1oluyla adenecektlr. Transit 
malJar serben da•lzl• 6denecok· 
tir. 225 Kiloya kadar canlı hay• 
vaalanmaDD rami 7 madeni 
Drahmiye, yaban domulanma 
ruml 15 Drahmiye lndirilmlftlr. 

Yanan takdiri kı1met komll
yonlan kıymet biçmekte Tirli 
•eDf• fehadetnam.&erlal .... a
lac:aldardu. Anlapnadaa mide.
Yer taka bonolan 1..ı ul•ı•a
mllddetl eusmda Yuma mala al· 
makta lmllamlabilecek •e t ...... 
lanmamq lauausl taku maam.ı.. 
ler1 tamaml ... cald.lr. 

iş Kanunu 
Projesi 

Sanayi Bblijl idare heyeti 
herıftn toplanarak it kanua 
projeıJal tetkik edecek Y• proje 
hakkında bir mutalea ba11rh7a• 
caktır. Bu mutaleacla kaaunan 
ltçl Ye it sahibi, için faydalua 
ye ıanrJan tasrih ecllecektlr. 

Erkek Kız Daıa11nı Yeniden 
Bati andı 

Dıdlkodu111 haftalarca •e• 
erkek kaz, Melebat • Remziye 
da·va11na lçlnd ceuda 7enldea 
laaılanm11 ye ilk d11n11malan dlla 
J&palmııtır. 

Muhakeme ıkU palmtlf, du
raıma T 9frin a1ına baraldlmlflır. 

Türk Orunlerl için 
tilrkoflate Tlrk llrlnlerl için 

daimi bir lihjti nDmune meıherl 
açılma11 kararlattınlm•fhr· Meıher 
1alnnda açılacaktıt. 

Paz•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

EylOl ~ - - -

( Gflnftn Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Bir Yugoslav llbayı 
Şehrimizde 

Yugoslavyamn Sava eylletl 
llba11 dtln ıebr"miz• gelmif, Be
lediye tarafından Perapalaı ot .. 
:Jne miıafir eclilmif tir. 

.. « * 
latanbulun Kurtuıu9 Gana 

6 Tepfoievye) latanbulun kur
tul111 ıüoUdllr. KurtulUf bayra• 
mının parlak bir ıekilde kutla
laamaıı için Belediye ve kaman• 
danhk tarafından proıram huar• 
lanmaktadar. 

Jt ... • 
Çocukları Koruma Yurdu

nun Kamp1 
Çocukları koruma yurdu tara

fmclan He) beli de bir kamp açıl
llllfbr. Kamp bu hafta bitecektir. 
Yurdun himayea"ndekl çocuklano 
Slmer Bank fabrlkalanncla ç.•hr 
malan kararlqbnlmııbr. 

• • * 
Tran1Y11~ 'lrketl lflerl 

Tramvay tfrketl ile 8a11a
dırhk Bakanlı;. ara11nda henlbl 
bal eclllmem·ı meHlelerln koog. 
plmamaa yakında bqluacakbr. 

* • • 
i8111et lnönU Okulu 

Fındıklıda 7apalmakta olu 
{lamet ln6n0) ilk okuluna 1011111 
bit.ittir. Bo yıl okula 800 t.
lebe almacakbr. 

• * • 
Yeni Çimento Pebrlk•• 

SIYuta karalacak bir Çimen
to fabrikaa lçla Sim• Baak 
laamhldara baılamı,hr. 

• -tr .. 
Tel•_, Ye Telefon ..... 

Şehrimizde bulunaa Poıta 
T elıraf ve Telefon Genel Dire
tarl Nazif, dlln telefon dlrekt6r
ııp iflerlle uğrapufbr. 

Jt • * 
Onlverstte Salı GUnU 

Açllı•or 
0...enltede denler, talima .. 

aa•e m11ciblace, uh ,ono elle 
NktarBn &Çlf autldle bqhya
cakbr. 

Ba 111 ÜalYeralteye 7enldea 
~ecek olan iç Profeıklt 
healz •ahabere edilmektedir. . ... . 
Dl•unuumumfye KomlHrl 

Parlate bulanan dGJUa•umae 
mly• komlıerl ba1 AH Rısa 
latanbala d6nm0f, Fiaau Bakaa
hta ile temaı etmek llzerı 
Ankaraya gitmlf tir. 

Jt • -ti 
Guraba Hastanesi 

Sallık BakanLm •e Evkaf 
cHrekt&rlilğtl enıpektkleri, Gura• 
ba haataneainde bazı teftiı' erde 
bulunmuılar, hutanenla kıı ihtl
J•çlaranı te8blt etm·flerclir. 

Hasan B•y - M6ıyölcr, baylar!. ftte I - Beıl•rlalz, fU Habot itini bir J0-1 - Yoku, dOnyeyı yine mJ atee• ı -Nafile, cevap veremv· iniz. Be d• 
bPn de geldim aramza.. bakalım .. hnaa koJaeak m ?. ..ip, anMIU allatacak bir barp mi gidiyorum.. der~imi Marko paıaya 
J pıy"raunuı ?. ~tla,auk?. anlatacatım L 
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Gözlerinize Dikkat Ediniz 

Tuva tinizi Nasıl Yapa
c '"' nızı Da 

Atıız, Burun Ve Gözler 
Bir yllzlln en alıcı kıı;mı hiç 

şllpheılz ki gözlerdir. HatUi eıkl· 
ler ''kaola göz, knla!ll söz,, dl· 
yerek gHılerln ehemmiyetini an· 
latmnk isterlermiş. 

Bir kadının da ilk işi cyyeJa ı 
gözlerinin gUzolliğlnl temin etmek 
olmalıdır. Yfizil!ı diğer tarafında 
çirkin ikler bile o)sa gözlln çeki· 
clllgl onları görünmez bir balo 
getir"r. Bazı kadınlar gözlerini 
gü1el göstermek için kaşlarını 

uzatırlar. Halbuki kaş ancak g6z· 
lerden kısa iı -o zaman göı uç• 
larının hlz&1ına kadar getirmek 
llzore uzatmalıdır. Ta kulaklara 
kadar uzanan kaolar bUAkls gayet 
snldl oluyor. Gözlerjniz ufak lae 
ve büyllk görllnm r.ıl yUziinllzo 
daha iyi gidiyorsa burnunuza 
yakın olen köşel rJne bir damla 
ruj koyunuz. Sürme için de ay· 
nnnıa kerıısındo her renk ve her 
biçimle tecrübeler yapınız. TA 
size en çok yakııan renk ve §ek· 
il buluncıya kadar. 

Burun: Eğer burnunuz uıunsa 
ucuna açık renk, yukar1Sına da 
koyu renk pudra elirUnUz. Ge· 
olşse, etli ise, burnun iki yanına 
açık ve sırtı için de koyu renk 
pudra kullanınıt. iki ç şlt pudra 
knl an nklıı bUJ"nun daha birçok 
ku ı.rları kapatılabilir. 

Ağza gelfnco eğer yilıUnUz 
geniş v bUJ Uk, ağzınız küçlikse 

..ru)'a dudaklarınızı kahnleştırmıya 
uğraş oız. Biliikfs eğer yllzftnUz 
ufak dudaldarınıı kalın ise o za· 
mnn da dudağınızın yaJnız bir 
kısın m boyayarak nğıınızın yll· 
2UnUze uygun görünmesine çalı· 

şınız. Eğer parlak dudak seviyor• 
sanız, ruj sUrdUkten sonra üzeri• 
ne biraz da krem sUrllnOı. Ruju 
dudağını:ıo kalemle &llrdUkten 
sonra parmağınızın uclle yaymaz 
ve d..ıdağa içirmlye uğraımazsa• 
nız iyi durmaz. 

Çeneniz bUyOkae yine ortasına 
biraz ruj sürerek bunu aaklaya· 
bilirsiniz. YUzUnllz ufak lıe ku· 
lak:armızın memelerine qlraı: ruj 
.ıUrerJtmlz bUyük görllnmeslne 
yardım eder. 

Evimizi Nasıl 

Bu gördUğUnUz yer ne bir 
oturma odası ne do misafir ıalo· 
nudur. Burası ıadece çalışma 
oda~ınm istirahate, dlltUnmeye 
mahsusı kOçlik bir köşeıf dir. Eıa• 
ıen kanepenin raha•lığı da insana 
derhal istirahat fikrini veriyor. 

öylüyoruz 

Güzellik 
Bilgi•i 

Gözlerlnlztn altında siyah 
halkalar varsa - Bunlar ek· 
seriya yorgunluktan, uykusuzluk· 
tan olur. Gidermek f çln pamukla 
souk su kompresi yapınız. 

* 
Gözlerlnlz blrlbrrıne ya-

kın& - Gözlerinize sllrme çe• 
kerkcn veyahut klrpiklerJnlzl b~ 
yarken ortadan baolayıp kuyruk· 
lara doğru sUrUnUz. Gözlerin 
buruna yalan kı•mını boyamaymız. 
O zaman g6ılerlniz birlbirinden 
uzakmı§ glbf görünür. 

\ ~ 
YUzUnUzUn mesame eri 

bUyUmUşs - Bol bol souk 
ıu kullanınız. YüzUnUzU glindUz 
temiz tutunuz. Bilhassa buna dik· 
kat ediniz. Zira gentı mesamat 
ek&eriya cildin temiz tutulmasın· 
dan ileri gelir. 

* Clldlnlz kuru ise - Yil· 
zllnUzUn makyajını sı-ece kremle 
temizleyiniz. Üzerine tekrar bes· 
leyicl bir krem ıllrUp gece öyle 
yatınız. 

Döşeyelim? 

Kumaşı çizgilidfr, mamafih kol· 
tuklarını buna uydurduktan sonra 
oturma odası Yeyahut miilafir 
salonu için do blSyle bir takım 

mllkemmel olur. Dıoarıda ayrıca bir 
de camekAnı vardır. Orada da yine 
rahat bir koltuk aöze çarpmaktadır. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Bujjulama Köfte 
Köfteler ale!ade tava köftesi 

gibi hazırlanacak. Yalnız dağıl· 
mamaıı için pek az ekmek içi 
konacak. Hatta biç koymaıanız 
daha iyi olur. Bir ımhanın lçino 
pek az yağ konulacak. lçino 
köfteler &ırala nacak. .Daha üstüne 
domates kesil~cek. Sahanın ağzı 
kapatılıp köfteler bendi haline 
bırakılacak. Bir taraf10 kuardığı 
tahmin edilince açı1ıp köfteler 
çevrilecek. Üstüne ayı.en kızarmıı 
patlican konacak, yine biraz 
domates kesilecek, tekrar ağzı 
kapatılıp köfteler iyice kızarıncaya 
kadar pitlril cek. 
Kıymeh Patates Kızartması 
Patateı~erl kaynatmız, soy• 

duktan sonra iyice eziniz. içine 
tuz blber katınız. Hamur haline 
gelinceye kadar un koyunuz. 
Hepı~ni bir araya karıştırınız. 
Elinizle bir yufka halinde açınız. 

istediğiniz biçimde, (yuvarlak 
dört k6şe) kesiniz. Her parçanın 
ortaıına soğanlı kıyma koyunuz 
ve yayınız. Kızgın yağda pembe 
pemba oluncaya kadar kızartınız. 

Pa kalye Çörenı 
Lazım ohın ıeylcr: Bir kilo 

un, beş kuruşluk salep, beı ku
ruıluk bira mayası, be§ kuruşluk 
ekmek mayası, bir kaşık karbo· 
nat, biraz &Jsam, bir çorba kaşığı 
krem torlar, aeldz }'Umurla, fkl 
yUz elli gram yağ, iki yllz gram 
şeker. 

Susamdan maada hepsl karıı· 
tırılıp suluca bir hamur yapılacak, 
Osttt örtnlOp o gece bırakılacak. 
Ertesi günU hamurdan ufak par
çnlar alınıp uzun uzun yuvarlana· 
cak. ÜçUnUn birden uçları birleş· 
tirilip saç gibi iki örüm örülecek. 
Diğer uçlar da birleştlrl!ecek. Yağ 
kağıdı yağlanıp kağıdın Uıtline 
konacak ve fırına kağıtla snlmn• 
cak, listnne de yumurta sllrillecek, 
susnm serpilecek. 

Ev KaUını 
Neler 
Bilmelidir ? 

Meyva Lekelerl 
Peroksit ldrojen mnhlülU mey• 

va vesair lekelor için pek eyidir. 
Tabit beyazlar için. Yalnız bunu 
çarşıdan alındığı gibi kullanmak 
doğru olmaz. Hatta teairsizdir. 
Bunun için bu mahlüle birkaç 
damla amonyak veyahut çamaşır 
sodası mahlülU koymak ldifidir. 
Ve sıcak kullanılmalıdır. Çünkü 
o zaman daha müessirdir. 

~ 
Boyaların Rengini Sabltleştlr

mek için: 
Boyadığınız kumatların rengi· 

nln sabit kalmasını istiyor1anız, 

peroksit ldrojene biraz aıit karış• 
tmp, boyalı suya damlatınız. 

)#.. 

Havluların Ortası Esklylnceı 

Yüz ha•lulnrının ortası eski· 
yinco ortasını baı geçecek ka· 
dar oyup çıkarın. Etrafını bastı
rın. Dört ucuna şeritler dikin. 
Başınızı eğip de yıkadığınız zaman 
boynunuza geçirin. Sizi omuza 
havlu atmanın rahatıızlığından 
kurtarır. 

Çamaş:ir Mo-
I delleri Ve 

arkalar 

Elbisenin vücutta 
iyi durması için 

lttakl çamaşırların 
biçiminin uygun 
olmaıı icap eder. 
Eninden boy ) npı· 
lan yandan yut• 
maçlı gömlekler 
eski bol bllzgülU 
elbtselerln albndan 
belki giyilebilirdi. 
Faknt bugU .. kü 
kloşlu, verev elbi· 

selerin altına hiç gitmez. Bu gllnkU çamaıırlar kloş, vllcu .fo yatkm 
olmalıdır. Bundan başka burada gayet basit g6mlek işlemeleri 6rnek· 
lcrl de görüyorsunuz. 

Lc:::====================================================-=t 
Annelerin Çocuk Bakımı 

• 

Ya 
ı· 

r z eş Y Ş aG .. 
c 
ocuk Elbiseleri 

1 

Burada bugiln de şık ve elci 
bir çocuk elbl11 si örneği g5rllyor· 
sunuz. Yıkanır cinsten bir ku· 
mnıla çocuğunuza böyle bir elbise 
yaparaanız, çok hoıunuza ilde
cekt:r. 

a ı ız? 
Çocuk boş yaşını geçtikten 

ıonra biJ• muhakkak gllndüz 
uykusuna yatırılmalıdır. Bu yaşlar 
çocuğun en fazla müteharrik oJ· 
duğu zamanlar olduğu için çabuk 
yorulur. ·HatUl uyumasa bile hiç 
olmazsa &essizce uzanmalıdır. Ço• 
cuğun huysuzlukları ekseriya fa~a 
yorgunluktan ilerl gelir. istirahat 
bunun önUne geçer, çocuğu d,n
lendlrlr. Hırçınlığın önUnU alır. 

On bir buçukta böyle ~ lr 
lıtirahat saati konduğu gibi ak· 
şam kahvaltısından sonra da yl c 
hiç olmazsa oturduğu yerde oyun• 
lar oynamaıına ve meıe1A: Kendi 
kendin• re11im yapmıya teş\'ik 
edilmelidir. 

Akıam yatmadan evvel mllm· 
kllnse çocuğa sıcak bir banyo 
yapını:ı. Bu knbil değilse o zaman 
sıcak su ile bUtüo vllcudilnll sil:· 
nlz. Kışın çocuğu Uoütmemek için 
bu sobanın başında yapılmnhd.r. 

Mümkünse çocuk ynlnı:ı odada 
yatırılmalıdır. Hele çocuk sltı 
aylık olduktan sonra yalnız } at• 
mnsı çek daha iyidir. Y otak oda· 
sın da pencereler } az kıı açık 
olmalıdır. Eğer rUzgftrın doğru· 
dan doğruya çocuğun üzerine 
gelmesini istemi} onanıı o ıaman 
yatakla pencere arasına bir para• 
van koyunuz. 

ÇocuA-un UstllnUn örtUlerl ııcnk 
tutucu fakat hafif olmalıdır. Bu· 
nun lçlo de eYden yapılmıı seyrek 
örgü 1n batanlyeler en iyidir. 



f' r., fa 

Talih 
- Karım, hiç 

bir gfin öğlcdon 
evvel uyanmaz. 

- T alifn var , 
dostum, b nim 
karım sabahı~ 
yin erkenden 
uyanır, sokata 
çıkar, senin ka· 
rın uyanıncaya 

kadar en aıağı 
bet lira aarfeder. 

Unutacak 
Garaona 

fırdı : 
- içki 

unutmak 

ba· 

getir, 
isti· 

SON POSTA 

r °' 1 Helvacı lskambill 

Dokuzluyu H"'l att .n; 
Alchm işte bir!iyle; 
[u sefer fena çattın; 
Sakın ha yapma hiylo. 

Kır papazı, yok bacak; 
ikili onda ııakrn; 

Bekliyor sonu ancak; 
Ne do gülUyor bakın •• 
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Şimdi 
- Siz Iıtan 

bu11u mu8AJıiuz 
- Dörtle U 

evet. 
- O ne d 

mek? 
lstanbul 

geldiğim zama 
yirmi kilo idim, 
timdi seksen'icl" 
lo geliyorum. 

lyı lıaç 
- Mide rı• 

hataızlığan ne old 
- Doktorum 

Alt elde neyi çektin; geçirdi. 
Papazı mı oh ala - iyi bir llAt 
iki g"tmedln tokdio; mı verdi? 

yo~mKederlerl· - Oh çok tllkllr.. ':abala durma hAlA l 1769 da ne olmuıtu ? - llAç v~ 
• nid mi? Canınızı kurtardığınıza mı ıevfniyouunuz? Napolyon doğmuıtu. medl amma, ka• 

Mizahçı Ya 1774 t•? nma yemek pi-
-- Hayıt borç• Daha mUhim bir ıey ı Otomobilin paraaını L tirmıyl yaıak 

larımı J hıoliz ödememiıtim 1 - - Napolyon bet yaıına gelmlftl. etti • .......................................................................................................................................................... ---
Korkulu 

Bu gece ev sahibimi rO· 
yamda gördüm. 

- Desene sen bu gece yine 
korkulu bir rllya görmlişsilo 1 

Mahkemede 
Kaç yaıındaııoız·ı 

- Yirmi beı .• 
- Evli miı·oız? 
- Hayır bay hiklm; amma 

nlyetlm var; hani eeten doıttan 

eli yUzü dUzgUn; ıözU aohbeti 
yerinde biti varsa ... 

Fatih tahta çıkar çıkmaz 
no ya,Jmıştı? 

Tahtın üzerine oturunr-
miştl. 

Değil Mi. 
Genç erkek söyledi: 
- Demin biriıi hayvan gibi 

bağırıyordu. 
Genç kadın söyledi: 
- Ben ıarkı aöyliyordum. 
- Yani hayvan demekten 

Altı Ayhk 

Yeni doğan çocuklara 
acıyorum; kıvırcık olmıyan 
.açın naııl bir t•Y oldu
ğunu ne görecekler, ne 
de işiteceklerdir. .. 

Berber dOkkAnının Oı-
tUnde bir yazı vardı: 

" Altı aylık ondüle ,, 
Yazı değiıti: 
Sekiz aylık, on aylık, 

on iki aylık oldu. 
Müzayedeye konulmuş, 

artıran yok mu? 

• 
Bu gfdiıle Adi salataln· 

rın da, kıvırcık 11Jataya 
benzemek için berber 
dUkkinlarmır 1ıittikJerlnl 
göreceğiz. .. 

Altı aylık kn:ırcık yap· 
tıranlar, aceba alh yaı yarı· 
yacaklarrna ımin midirler? 
Ya; üç ay ıoora ölü ve• 
rir:erae zarar etmiş olmı· 
yacaklar mı? 

. ' . . . ·. · .. . · . . .. 

Bülbu:un sea:ni dio '. i. o :-um •. 
Yalan, ben konu.tmı.;yorum ki 1 

. . ..... . 
~ . . .... 

Altı Ayhk 

Kıvırcık koyunun eti 
makbuldür; kıvırcık ıaç• 
lanın da acaba öyle mi? 

• 
Bir kadın gördüm: 

Altı aylık kıvırtılmıı 

saçlarını ıu ilı taramıftı, 

ne hoı ıey; amma su aaç• 
)arından ensesine akıyor• 
du ne çirkin ıeyl 

• 
Maşa ondillaıyonu, elek· 

trik ondUlaıyonuna baktı; 
- Ah, katili 

Dedi . 

• 
Taze kadınlar konuşu· 

yor]ardı: 

- Altı aylıj'ımı beğen· 
din mi? 

- Ben yeni yaptırma• 

dım, epey oldu: 
Yaşlı kadın ıöze karııtı: 

- Üç aylıklardan ne 
haber, ver:lmeye baılan• 
dı mı? 

Demediniz Mi 
Uıak; bir elinde bir koltulr. ~ 

bir elinde bir koltuk eve dönda. 
bay taıırdı: 

- Bu koltuklar nı oluyor 
Ahmet? 

- Ne olacak bayım ılz söy• 
lomedinlz mi? 

- Ben mi söyledim? 
- ETet, tiyatro için iki kol• 

tuk al demlıtlnlz. 

Ne Çıkar 
- Mantar satıyoraun amma 

zehlrliıini, zehlraizinl bilmlyoraun. 
- Ne çıkar, mUıteriler de 

bilmiyorlar • 

- Şemsiyeni kayıp mı e ttin ? \ 
- Hayır, temsiyeml kaybeden · 

buldu. 

Söz 
Adem Havvayla HYifiyorduı 
- Söz ver. 

Dedi. Havva ıorduı 
- Neye? 

- Daima bana ıadık kala• , 

cağınal makıadım, bülbül demekti; bülbOI 
do bir hayvan değil mi? 

Düşünce 
Kocaburun, kibar adamdır veıse!am ...• Bilezik 

Anne, yaramaz oğluna danldı: 
- Bugünden ıonra bu evde 

1eram&:ı'ık yapılmıyacak .• 
Çocuk dilıUndU. 
- Ne düşUnüyoraun? 

Eeni evden atacak mııın 
anne! 

Kabiliyetli 
Patron, yeni girecek işçiye 

anlatıyor9u: 

- Burada uyunmaz, ça'ışılır •• 
- Ben ikiıini de ayni zamanda 

yapabilirim patron! 

Tuhaf 
Eımer Bayan 

aarıım Bayana 

&ordu: 

Niıanlın 

D81ıl? 

Niıanlım 
mı, o artık nlıan· 

lım değil 1 

- D "zlerfme kapanmadan evYel, parkelerin cııı
Janmış olup olmadığına dikkat et, dememlı miy• 
dim .•• 

- iyi olmuı 

esasen bu dala· 

nın biri idi, ay· 

ıddınız demek •• 
- Hayır ev· 

leodik 1 

Aklllanmıştır 
- Nişanlın, evle diğiniz zaman 

seni l :; tediğl g:bi idare edeceğini 
zannediyordur, değil mi? 

- ihtimal verm•m; bu ilk 
evleniti değia 

r- "' Altmıtaltı 
Sineiin kızı bende, 
Atıyorum al yirmi .. 
Ne var kf sanki sende; 
Koz biç Hna gelir mi ? 

Kapahım bu birli .• 
Ver bakayım onluyu 1 
Olma fazla ıinirli; 

Ben kazandım aen uyu ı 

Bir iki derken on Uç; 
Üç daha gltaem b iter 
Kazanmak değilmiş gtıç 
Kazandımaa kim ne der •• 

Mizahçı 

Ne Olsa 
Bu nasıl lı, borç para fıte· 

mek için e' ime ge:miyorsunuz da 
beni kendi evinize çağırtıyoraunuz. 

- Böyle daha 1) i, ne olıa 
ben ıiıl kapı dıtarı etmemi 

Yumurta 
Yumurtayı an• 

latıyor:ardı : • 

- Bir gilnlUk 

yumurta ıuyun 

dibine iner, lkl 
günlük auyun 

ortasında kalır, 

l>ir haftalık ıu• 

yun yUıUno çı

kar. 

Serseri, ıeneriy;e anlatı) ordu: 

- Kadınların bilezik takma• 

larana ıaşıyorum; bunun kadar 
eziyetli bir fey olamaz. Hani 
bize de arada ı rada kelepçe tak• , 
takları zaman aynı eziyeti çeki• · 
yor\IZ ya 1 

Meraklı sorduı 

- Ya bir ay• 

lık, havaya mı 

uçar 1 

- Tanır mıaın 1 
- Hayır. 
- Hayvanları lıimayı cımlyetlode hadır. 



Toprak Altında 
Bir Teneke 

~~!!.ul:.~.:~ata 
baih Saladinevo köyllnde Voli 
Cusdanof namında bir definecinin 
evine ıelen bir mluffr, Türk 
11nın yanındaki Muıtaf apaıa (Svl• 
leapad) dan ı•ldlglnl aöylediktea 
tonra buna, Terkler Bulıarlıtaa· 
6a çekilirken köyla bir açıkl .. 
tında ı&mlUI birkaç aandık alt~n 
bırakbklan hakkında bir ıır aç· 
••• Bu defineyi de kendlıine, 
latanbulda yaıayu blr Tllrk ka• 
dula, lfıa ettiğini •• bundan 6tllrll 
ralaız albnlann bir çeyreğinin 
ıönderllmuinl latediğini ıöylemft. 

Bu yeri ilk &ace misafir kazmtı. 
iline Yerdiil klreklede Cuıdanof 
topratı cHıan atmıya baıladığı 
bir ıırada toprak albnda bir 
ı•yleriD parıldadıtını görmtııler. 
Nihayet burada 299 bftyllk ve 
99 tane de kllçtlk ıan Ttlrk albnı 
IJulmuı!ar. 

Asıl, ıömnln olan 1&ndık do
laıu altınların tam yerini bulmak 
için J.tanbuldakl TOrk kadınını da 
buraya getlrtmlye karar vermit· 
ler. Yol ma1&riff olarak 26,000 
leva olmut-

Aradaa birkaç vakit ıeçtlkten 
aonra Cnzdanof ıöıUnde durma• 
rarak •Ylnde ukh buluaan attan 
torbauadaa çıkardıtı bir iki albnı 
nrrafa ıatnrerek bunlann kaçar 
rD• Jeya edecejinl ıormuı •• hl~ 
bir para etmeyecetl cevabını 
ahnca ıabıtaya koıarak baıından 
ıeçenl anlatmııtır. 

Tatarpuarak aW•-•• J•P
biı tahkikat netlcea:nde Iıtanbula 
diye ortadan kaybolan meçhul 
mlaafirln Dinil Haıırciyef namında 
bir dolandırıcı oldutu •e bu un 
tenekeden yapılan nhte albnlar 
O• muhtelif ka1lerde birçok 
kGylUlerden hep ayni ıuretle 
bf rkaç bin leYa daha dolandırdıjl 
~nlatılmııtır. 

Etl•M 
T•frlka 

No: 101 -- -
Fakat lnıanlann aevgia1adekl fanilik 
qkı iman gibi, ibadet gibi yllkHk 
bir lnanıtla benİmHyenlerl Uyan 
ettir~yor. 

Belki ben ı•Ygly• bayi• çe.
rDmez •• yenilmez bir imanla 
lnanmlflm. Belki de hayatta haki
kat olan meYılmlerla &lllmll ve 
dlrllitl gibi 1evıll•rin de birbirinin 
yerini ahpaıından ibarettir. Fakat 
ben Budaya can veren Hlmalayanın 
81aaum lnsanlan ılbl aıkt okadar 
&lmez ve yıkılmaz bir hayat mih-
rabı olarak kabul etmlti~ ki bu 
imanı benden ıökOp çıkarmak 
lmkinı yok. 

Bunn anladım artık.. Etrafım· 
dakl bu çerden çöpten fark11s 
16alll eınafma karıı merhametten 
baıka bir ıey duymuyorum arbk .• 
Nefret etmet, hırslanmak ılbl 
beıyt ve cloıl duygular bile 
onlar için naa1111..a. 

inandım kl ;;v lda on 
bet glln yaıa'Chm. ı dön· 
mek lmkim varma? ~ lllr bel
kL Fakat klmbllir ki Bana o iki 
baftahk bliy'ik aaadetl veren er
kek de bir ıOn ıelip cinsinin öte-

Amerlkada: 

Harp Filosu 
Manevralara 
Başlıyor 

San Pedro, (Kalifornlya) 27 (A.A) • 
Harp filoau bat komutanı amiral Re· 
eYee, pasartHI ba9lıyaralc d8rt fGn 
ailreeek olan blr tabiye maneYraaına 

bazırlaamalarıaı bGtün r•mllere em· 
l'etmlttlr. 

Maanralana nerede J•pılacata 
itar•t e dilmemittlr. 

Slbaylar, hu ini karar haldua411a 
fikir ylrltmekten çeklnmitlerdir. 

Avrupa Meaelelerl 
G8rUtU1dU 

Vatinrton, 17 (A.A) - Rounelt, 
Hull Ye Fillpa llo AYrupa 11\Heleleri 
hakkında bir konuıma y.ıpmııtır. Bu 
konutm• aoauada biç bir diyn Y•· 
rilme•lttlr. . 

Grevler 
Vatin~o .. 27 (A.A)- Virrlnl m •• 

dea bqka yerlerde Linyit rrnl bit
mittir. Virılni'de patronlann aoa da• 
ldkada aralarıadakl anlatmayı imza• 
lamaktan vazreçmlılerd ir. 

Ruzvelt Dört Söylev Verecek 
Va9lnrton, 27 (A.A) - Rounelt, 

din Birleıik deYletler topr. klarında 
bir seziye çıkmııtır. Bu fHİye bilylk 
bir anem Ynllmektedir. Rounelt, bu 
resi aıraaında d3rt aöyl•Y nrecektJr. 

Fransada: 

Hava Ordusu Şef
leri Toplandı 

Parl.. 27 (A.A) - Dan l'•aeral 
Doaaln'la toplaatıya çatırdata hna 
orduau tefleri kooferaa•ı, teknik ••· 
Hlelerla lncelenmHI H bllhuH a,u,. 
larda rttnalltl• artırılmHı çareleri
nin HfHlni koYAlamalcta ldL 

Rusyada: 

Manevra Hazırlık
ları Yok 

Moıkon, B7 (A. A.) Morol •• 
Maaıurl hlkQmetlerl araaında lconut
malarıa yeniden batlamak lzere 
balandufu bu sGnlerde SoyYet RuaJJ 
llt Mol'ollataa hlkQmetlerlaln mütte
rek manaYralar hazırladıkları•• dair 
·çıkaa hal: erler Taa ajaau tarafıadaa 
yalanlanmaktadır. 

ld erkekler gibi kDçDIDp mah•ol
mıyacak. 

Bu ihtimal benim • iki hafta
lık ıaadetimi de çlr8tecek. Ben o 
on beı ,anıtık ıaadetlnl hayalim
le 1af81arak bnttln Gmrllme 10-
dum 1udum katabllfrlm. Fakat 
o leziz saadeti bana Yeren erkelin 
de Gtekller ıfbl oldupnu 16rllr· 
aem hayalimdeki aaadeti de kay
bederim. 

Buna bir çare yar. 
Artak o meı'ut gllalerln canlı 

habraııaı yaıatmak için yaıa· 

•ak. • 
Mabakkakkl en dotruıu bu. 
O halde bu iğrenç, b11 kirli 

lnıanlar arasından 11yrıhp ıltmek· 
ten baıka çar• yok. .. 

Bunu yapacajım. AlbD bqL 
~rum yalnız benimdir. Haya
limdeki lkl haftalak coıkun aık 
ıibl •• 

* Bahçe kapııının zili vurdu. 
Ali Sami Bey geliyor. 
Alt kaptyı açmak IAzım. 
Flora kalkamaz. Annem uyu

yor. Onun .kartıllDll rlD•· (Ellza)yı 

1 

Ulu•lar Kurumu kalya ile llabetlstanı avlamak laterken ... 
( De1ll E '. •prHte çıkaa bir k rikatlr) 

Almanya Diplomatik Faaliyetini Arttırdı 
•• 

Litvanya Sınırında Onem-
li Görüşmeler ·oluyor 

Macar Başbakanı Litvanya Sınırında 
&erlin, 27 (A.A.) - Hnaa ajan •ı 

a1tarı b;Jdirlyorı 

Göring tarafından gey:k nına ça· 
rırılaa Göb öı, dll a 1 nında M c r 
aiyr.H adamlarJ bulundutu halde, Al
men • Lltvany:ı aınırıada bulunan Me• 
moalaaa relmlttir. 

Lehiataaın Berlin elçial de, aon za. 
manlarde, Memonit nde, Görlnr "" 
Lehiatan •I bakanlıtı yöaetger;Je bir• 
likte aY1anmıthr. 

Diter taraftan Von Rlbbentro, hl· 
rlncl tetrlnde, Lehlataada ava çıka• 

caktır. 
Bu, Al••• diplomatik faallyetinla 

baıtangı cına bir it ı ret r ibl görülmek· 
t e ye Lehiatanla Çekoalovakya araa ın· 

dakl 1r•r1rialltia, So~et tea'rlala ve 
niha1et ltalyaa • Habet anlaımazlıta· 
nın ortaya çakardıtı meaelelerln Me
monlen rörltm•lerinde mevzuubaha 
edlldlfl we1a edllecetl aan ılmaktad ır. 

Alman H•vaBakanıYönetgerl 
Budap•tte. 27 (A.A) - Batan u

çak alanlarıaı rezmek Y• Macar ha
yaeılıtıaın ylSaetmenlerlle temaa et• 
mek lıere Macarlataaa r•lmit olaa 
Alman ban bakanhtı y3aetıerl 8. 
Mllela, birkaç .Ua dalaa burada kalı• 
caktır. 

çıkarmak dotru detlJ. O sarhoı 
kafa ile kııa belki de tamir edil
mez bir mlln11ebetılzllk eder. 

Arkama bir caket alarak 
indim. 

F akıt kapıda o birli• konu• 
ıuyar. 

Elektrik dllfmeılnl çevirdim. 
kapının 6nll aydınlandı. 

Araladım, ilk 6nce Hula.I 
Be1ln bulanık gözlerini glSrd8m. 

Onun bu ı•ç •alrlt bizde ne 
iti Yardıl 

AH Sami Be1 onaı ~ 
- Gir bakahm dlydrdu. 
ôtekl gGılerlnla klrİI •• ha,. 

yaalqmıı bakıılannı JllOmde 
ıezdlriyordu. 

Kapıyı ıonuna kadar açt! 
fakat onlar girmeden bea Gn .. 
rlne çıkbm. Ali Sami Bey afalla• 
mıfb. 

- Beyler, dedim. la•lcre otel
ler memleketidir. Fakat bura11 
evdir. Aile yu•amdır. Buraya 
yolcu kabul edUmeL Yanımızda 
bir panalyoa Yardır. Geceyi ıeçlr
mek latlyoraamı hemen mDracaat 
edin. 

Hulikıl Be1 aptlı aptal Jhl· 
me bakıyordu: 

Ali Sami Bey kendini topladı: 
- Şakayı bırak GIUae•en, 

dedi. Bir parti taYla 01m1acafl• 
ha1dl bize •lıld 11,1 .. 

Hul6al S.1 elhDI tatmak llter 

... .. .. . ...... ----·· 
Japonyada: 

80000 Ev Ve 190 
Köprü Yıkıldı 

Tayf undan 230 Kiıi Ôldü, 
54 Asker Boğuldu 

T okio, 27 (A.A) - iç bakanlı ta ta
rafından yayılan bir blldlrlt1 dan hl· 
kim alren ta1funda 230 kitinin lS!
dlltGnl haber Yermektedir. Ka1bo
lanlar 195, 1aralananlar H ldtldir. 

Bundan beıka, Japonyaaın bab 
aahlli açıA' oda mannra 1apaa harp 
r•mllarlne men.ap dealz albay Ye 
aaferlarindea 54 kiti de bot-lmuıtur, 
Bir çok remiler, au hortu•larındaa 
haaara uğramaı ve tayfalar denize all
rüklen mittir. 

Tayfunda 80,000 H ye 190 klSprl 
yıkılmıthr. 

Tokio, B7 (A.A) - Dört Japoa 
dHtroyerl blr tayfuna tatulmuf, bu 
arada 41 nefer dal.alar taraf ıadan 
allrGldenmlttir. Bundan batka t aJf a• 
lardua biri ölmlt. ona 1aralaamııtır. 
Deatroyerlerden 2 al lSne•ll bir tekil
de haaara utramıthr. 

gibi davrandı. 
Biraz geri çekildim. 
Onlarla arbk anlayauklan bir 

dille konuımak llıımdıa 
- Ali Sami Be11 dedim. Ara· 

mızda biç mOnaaebet kalmamııtır. 
~Otlla bağlar kopmuıtur. Re1mi 
rabıtanın beace biç kıymeti olma• 
dıfl i,Pn kararımdan beal döndl
recek'tiebep te yok demektir. 

Bu karardan ıoora tabii bu 
evde ya benim ya alzla yerlnb: 
ıok demektir. 

Eğer eYde kalmak fikrinde 
IHniz bu gece mllaaade edin. Bb 
yarın ••tınacak bir 1er baluru. 
Bunun için ec.bep de aormay1D11. 
izahat da lıtemeylnlL 

Budala ıf bl olmuılarcb. 
Ukırdımı bitirir bitirmez içeri 

çekilerek kapıyı 6rttUm. 
Artık blrıey lıitmiyordum. 
Hınçtan ılolrden athyacak 

ıf bl oluyordum. 
iki ıarhoıun yllı8ne kamçı ıibl 

inen bu kalfllayaı onlardan fazla 
beal yormuıtu. 

Y ataflma maadıtam zaman 
dltlerlm birbirine wruyor. GGs· 
lerlm doluyordu. 

ltrendltlm, nefret etUtlm ıe,. 
ler karııma çıktıkça tayan edl100 
rum. Akal ıfbl bittin bunlar da 
en yakmlarımdan ıellyor. Bana 
hayat arkadap olan adaman lıl.
lerlmln, dlflncelerlmla hepalal 
detll, yan11n1 olaun pa11afma11m 

Dil Bayramı 
Dolayısile 
Bir Anış! 

Dil bayramı. baıkıı bir yer.ie de 
yazdım, iç' mi:ı.:ı bOylk b r HYlnç 
verdi. Gazamcıze ıı •k 1r•tlrdi. Okur 
)'RZ rlar için her bayramın özllnl dl• 
tOnmek, ıcY .nçJerini o dGtlnce içinde 
yürll.mek r~rektir. Be~ de dilimiz 
adına bir bayram kuruluncaya kadar 
o dilin çektlti itkenceleri ı.Sf e bir 
r<izDmün 6nllne retirdl• Ya yaptıtı· 
mız bayramın yGcelitial bir kere Claha 
ualada111. 

Ent, dilimizin 1lalerce yıJdaa beri 
çelct:ıı itkeacelerl uautmamalırız. 
Atacak bu uoutmayııla dilimizin bu· 
ıün erditl 3ırlrlltla detulai kaY• 
rayabllir:z. Bunu yap•ak, o lfkeace
leri habrJamalc bit de rttç detlL 
lıt• aize yer ylzliade ilk konutulan 
bir dil olan Tlrkçeai-, lnartuluıa 
ermezden önce, aokuldafu blti•dea 
bir 6rnek: 

" Hcallz ne na•I alıaa pe1da H 
•• Ylcudil biaGduadaa eael' hlH1da. 
Bir Yeçhlle mutGrllhalala ki ba1abala 
mematan aleHeYidar. Surete ••lea 
amal ••rlser Hm•rei melul hiyeldlr. 
Cer'etilrıaıyealn Heri ucak tedliı 
Ye telli• olur. Eter •labaclla dahi 
berkararı yaz'aaabık rlncl &aYlyel 
ru'bU hiraada mlazeYI olurNn •itfer 
yerine mi'ce; H •ırh yerlae çader 
ihtiyar eyleyeaia. Veuellml al& 
menltte"'beGlhllda I. 

Ey aayın okuyucu. Gelltiılzel blr 
tarih klta hından aldılı• fll JUIJa 
TGrkçe diyorlardı. Saray Ye karnını 
aara1dan atılan kemiklerle doJUran 
kara kaf ala bilrenler, du1plan in• 
meye utramıı uzanlar laep ba bl5lm 
dil kullanı1orlardı. Vudill• lSr
nektekl o pe1dalar, lalHJdalar, 
Aleaaenlar, gGzel Tlrkceala bafrln• 
lSrGlmlt dikenJerdl H dUlml& ba dl· 
kenler içinde •• atar blr ifkeacenln 
acıaıaı yafıyordu. 

Dil bayramı, ylkaek dlll•l&la dl
kendea. ç3rçapten kartaldufuna blH 
hatarlataa bir fladlr. KapltlJh1oa• 
lardan kurtuluaca aaaıl HYlamltHk 
dlllmW aaran iplerla, ar•aalana al
kip atıJmaalJe de IJle •eYiadJJı Ye 
aninlyoruL Fakat aeYlaclmi• dillml
ain yalnıa kurtaluıan• ılSrmektea 
dotmuyor. Onun, •• blylk tanılmıı 
dillere lcaynaklılc ettlfial de arbk 
anhyoruz. TDrk tarihi aaaal enıba IH 
Tlrk dili de lS1ledlr. Yer yld o ta
rihin ıtıfını, inHnlana dlll de o dllla 
izini n izerinl taııyor. 

S.Yinmek ye kanat da1mak hak· 
kımızdır. 

M. T. Tan 

isterdim. Fakat tallln &nDme çıkar
dığı iki erkek de bozuk ruhlu, 
glSntllıDz, gurunuz inanlar. Evini 
bir mukaddeı mabet tanıyan ka· 
rısına hiç olma11a 1&1lnOfte hllr
met göıteren, keadl hayılyetlnl 
kayvanca aewklerlnla Dıtthlde gG
HD bir erketlm olaUD laterdim. 

Olmadı. 
Bu birblrlerlnla •ti mah

IOklan birer birer tecr8be etmlye 
lmkln yok. Imklm olan birıey 
yaraa hayabmın bu cepheabal 
artık kapamak. 

Yirmi yaıında, ba1atuu o 
cepheden gelecek uvlden kapa• 
aaak kolay olacak ma ? 

Bunu tecrlbe etmedim. Yalnıı 
bu ıeYki paylqtıla erkelderla 
eY, aile, çocuk •• ••ırl tanıma
dan hayYan gibi ıata ıola aaldı· 
rıtlarını tecrübe ettikten •• lğrea• 
dikten ıonra bitin Hvtlalal 
çocuğunun baıına koyup gençlik 
ydlarını Ademle Hav•a maceraıı• 
nan hatıraıile geçirmek herhalde, 
çok 111 olacak. 

Ze•kine, aefıiae Ye •ilence
ılne dOıknn bir kadın oluydım 
zaten bunları dOıllamezdlm bllel .. 

BlltOn gece gözllml ldrpmadan 
döndOm, durdum. Slnlrli1dim. 
Kal' t m bir konyak içtim. Awa
ma , uyku gettrmek için mlll)r 
ıebe llİz aaçma bir kitap aldam. 
Sabaha karııydı. Galiba allroltln 
teılrl Ue dalau11m. 

1 Arkuı yar) 
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.. •· 
(siyaset Aıemı), SON DAKİKA.. ' 
Jialga Hükllmeti 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtJ 
Harp Ma•rafını ' -

Atat ürkün 
Teşekkürleri 

Ankara, 27 ( A.A ) - Cumur 
Başkam Genel Sekreterliğinden bil· 
dfrllmiıtirı 

Nereden Malta Sularında Bir İtalyan 
Çıkaracak? 

Dil bayramından ötOrtt yurdun 
hır y rlnden gelen n yuddaılarıD 
1evlnçleriııl göıteren ku•lama yazı· 
larına teııekkürlerini iletmeye, Ata• 
türk, Anadolu Ajanaını ödevi .. 

.. ı,!!:1.~t:ı'k=~~ ·rutn~~.,.. .. ,::~:; Denizaltı Gemisi Görüldü· 
ıeferl için Muıoliai aeredea para bu· 

~ıtir. (fj 

Ankara' da Bir 
Rakı Kaçakçılığı 

lacak? 
Faılıt diktatCSrDn ıllib altına ça

tırdıfı muauam orduları, Afrlka7a 
akın akın ~~aderilen 1ayııız fır'k.ala• 
n bHlemek, beupııs harp lnazımı 
tedarık etmek mil1onlara mtıtevakluf· 
br. 

B• aıa1rafı kim BdOyor, ralaut da 
kim ldeyeeek? 

lıte harbi• yaklatblı fU ıırada 
laer ltalyan bOylk bir korku ile blrl• 
birine ba ıuall ıormaldadar. 

Bunua ee•abını kıımen Muıollnl• 
ala ıoa kablae lttlmalanndaa birin• 
de tekllf ettlfl malt tedblrlude bal• 
mak kabildir. 

ltalyaaın malt •azt,etl fena, hattı 
Jek fenad r; Ye ,ıtttlrçe daha feaalat
maktadır. Ge~en Nlıanda, •ali aeae-
•I• ba1lan11e1nda lta17an bltçe• 
ıinde ( 36,500,000 ) iıterllnr •tık 
Yarda. Liret ur1al•ıı " bu 
atar ylk albnda Hl•• lüıblr 
samu Hflam olmıJ•• ltalyaaıa bl• 
tin mali ya1'91 çatlaaaıya baılamıftır. 

Borç tla art•aktadır. ltalya uzlae
•ın afuıtM •11 aarfıadald açı .. 
15.000.000 laterlbaıe çıkmakta ldL 
Ba da eyftlkl 7ekbt lla.,.. edilir .. 
bafl• haıy•ıa dahili barem 
( t.800.000.oot) laterllasr ıibl mltldt 
bir yekbe ballt olmaktadır. 

Geçen 1eae, harici ticaret de feaa 
bir YUlyette idi. Bu aene daha ber· 
batbr. Bu •eaeal• ilk Hklı a11 sar
fıada ticareti hariciye pllbçoauadakl 
açık, ıeçen 1eaenla ayni a7lan aar
fıada ki atıkba 12.500.000 lnıtlls H· 
raaı daha fazladtr. 

Ecnebi mtmleketlerla ltal1an ı .. 
hamına ae kadar kıymet Yirdlklerlnl 
ulamak için a,.ndra .,.. Nnyork 
bo11ılarında ki fiyat cetnUulnl 1a1-
dea ıeçirmek klftdlr. 

ltaıyaalarıa ,asde Jedl faisli n 
100 liret'lk e1hamıaı Ne.,.,orkta 60-70 
lirete, yine 100 liret kıymetinde olan 
Ye ltalyaa lallc6metlala timdi plyau
J• çıkaracatı ylade bet fal.U tah•i
llta ile d•tittlrilecelc o1aa rbdi u., 
buçuk faı.Ji eehamı Loaclrada ancak 
60 llret• 1atılabilmektedlr. 

Ecnebi •emleketler ltalraya yap
taklan kndi,t ke .. ııterdlr. lialya 
bu,aa utla aldı.. her tefi• paraıuu 
peıln 8dtmek mecburiyetindedir. 

ltaıya barft•• kadar laarp laamrbk· 
ları için 30 •1110• letwllndea fada 
Hrfet•lttir Ye harp batladıtı takdirde 
bunu• ilk aa&aluıada 50 mU10• iater• 
llap daha llatlyaf laaaıl olacakbr n 
•arp uzadıkça bıa ihtiyaç bittabi ıtt· 
tikçe ••tacaktır. 

ltt• ba,ı. mali bu lcaııaf&hk 
lıiade Ma1ollal talaa11iil ettltf blyU.k 
lmpuatorlufu kuracak para11 tedarik 
edec•tfnl ıauetmektedlr. 

Son ittilaa• edilea tedbirlerden biri 
de yiıade iç buçuk faldl tah•llatla 
detittlrllmelr IHr• piyaaa7a ylade 
bet falall J••I talayil&t çıkarmak 
olmllftar. Hlkt•etla, ,Sttlkte dilf
mekte o'aıa ylsde iç buçuk faizli 
tahYilibn reatlerUe detlttlrllmeei 
lçla ••lk aruında •lal •• ılmulll 
bir propıaraadaya ıirltllmiıtlr. 

Y •ni tabYU&tln kıymeti 100 liret 
olap 96 lirete uttlmakta •• Hkl 
tabYllAt 80 llrete, yaal pİJaaad- li 
liret fazlaya abnanakta •• bu d tlt· 
tlr•edea 15 llretllk bir fark haeıl 
olmaktadır. 

ltalya haılneli ba auretle ilk ham
lede 50 • IS5 milyon leterllDS Ye Mı
J ı ayıaa, ynl kayıt •llddetlala hf· 
tamıaa kadar da 40 • 45 milyon lter
llaı elde edeblleeefl kaaaatladedir. 

Muaollal de •a mtibadele uyeıla
de harp •auafıaa kartalık olarak 
(140) mUyoa ı.teıll•s toplamak lml
dladedlr. 

Bolzanoda, ukerl maneYralar e1-
aaııada alıtedilea mahat kabine içti· 
maaada ltalyaa tebaaa1aıa elinde bu• 
ıa .. a em•bl eıhamıaıa Jbd• bet 
fabli Jtal7aa taJayUltlle teWlll ••c
buriJeti kararlqbrılmıftL 

Yine bu içtimada firketler tara• 
fındaa halka Yerilecek temettl mlkta• 
mua Jlad• albp ı•,memul •• bun
•• fuluını• p.latlyat alıteli olarak 
hıfnclllmeal tle takarrtır •t•lftl. itte 
ba ıuretle toplaaaa ihtiyat akçHi de 
rakında laOktmete deYredllecekt r. 

Ba laafta 10aanda hal,. hanlraıı 
tarafnulu Hfredllea hllbçoda la 
a7aa 1 k oa sini zarfında alhn ;ıtok•••• ( 2,500,• ) iaterllns ekıildıtı 
r6eterilmlttir. Bu para ltalyaaın ecn•bJ 
••mleketlerde 1apmı1 oldutu maba
raat bedelidir. 

balyanın bu,nnkft aJtıa karııhft 
rl.ıd• (51) • teaezzGI etmlı ye Jiret 
~. alha kıymetine niabetea yhde (35) 

( Bııtarafı 1 iaol J{\zde , 
erzak tedarikine mani olmıya 
kalkıtacak olurlaraa bu alellde 
bir abluka demek olacak ve 
boaa karp ltalyao donınmaaı 
mOdabale edecektir. 

Aaaamble Toplantllarıaı 
Geri B1r•kıyor 

Cenevre, 27 ( A. A. ) - Uluı• 
lar ıoıyeteıi ••aambleal bDroıu, 
yann toplanacak olan heyeti umu· 
mlyeye usamblenln datılmıyarak 
yalnız toplaablarıoua ıeri bırakıl· 
masım teklif etmeye karar ver
mittlr. Bu karar, durum icap et· 
tirirae auamblenia 24 aaat içinde 
toplantıya çağrılmaıanı mllmkllo 
kılacaktir. 
ilah ••18rtnda ltelr•m Dealz· 

altı Gemisi 
Londra, 27 ( A. A. ) - Royter 

ajanımm Maltadaa latihbanna 
göre bir ltalyan Denlzalb ıemlll 
ada ıulannda a6rllmD1tllr. Gec .. 
lerl 12 projoktGr denlal ardmlat• 
maktadır. 

* Cenevre, 27 ( Özel ) - Kat'ı 
taY1lyeler raporunu · hamhyarak 
konseye Termlytt memur edilen 
"13,, ler komlt .. ı ba aabab çalış· 
mıya baıladı. Ve nıtUıte iki celse 
akdettl, celselerln birinde naili 
çalıımaaı lhımgeleceğiai karar· 
laştırdı, lkinciıinde de Betler 
komltHinde de bulunmuı ol· 
mak ııfatile anlaımazhjın fnce 
noktalannı kavramıı olan Möıy& 
Madariıa'yı baıkaa ıeçtl. Bundan 
ıonra Habeıiatan durumunu an• 
laaak la•• blr ••rlrcl gladerll
mell hakkmda Habet imparatora 
tarafından yapılan mOracaatl elı 
aldı ve &yelerden btlyl\k bir Jo .. 
mloın tekUflnl mDnaılp g6rerek 
bu mllracaatin incelenmesini ken• 
dl araıından ayırdığı Uç kifilik 
bir komlte1• buakb, aynı zaman· 
da da Hab•t imparatoruna bir 
telıraf çekerek mllracaatlnl ince 
lemlye bafladıtanı bildirdi. Ayııl 
zamanda da Habeıiıtanın herhan
gi bir ıınır bAdlaeaJae meydan 
yermemek için orduıuau ıımrdan 
30 kllomeh'o ıerİJ• çektlll hab .. 
rlnl Habeıı.tanın bant lttetln• 
bir delil ayarak bu hareketten 
dolayı imparatora tetelddlrde bu
lunda, komite ;rann tekrar topla· 
nacakbr. 

13 ••rln R•pot"u 
Parla, 27 - 13 ler komiteal 

tarafandan hazırlanacak raporun 
. Italya için, 5 ler komitıl tarafıa
dan hazırlanıp da Italyanın red· 
detmeal yllzlladen hftkllmıftı kalan 
rapordan daha az mllıalt olaca
tına bDkmedilmektedlr. Bunun 
Hbebl kon1eyln daj'ılmadan 6nce 
yapbğl toplanbda Tllrkiyenln, 
Ruıyamn Ye Romanyanıa Betler 
komitul raporunda ltalya lehine 
g6sterUen önerıeleri muballğah 
bulmuı M karpt rey Termit 
o!malarıdD'. Zira Eko dö Pariı 
tıazeteslne 18re bu H! leri de ıöz 
önllne almak ll:ıım gelecektir. 
t .... kenderlyede Bir lt•lyan 

Zabiti 
Lo:ıdra, 27 ( A. A. ) - Royter 

ajanımın bkender"yedeıı haber 
a'dıfana g6re bir ltalyan Tayyare 
sabiti teraa,ede teYkif edilmiıt r. 
Bu zab.t bir nakL' e a-emis ne 
yUklenen erıalo tetkik etmekle 
meıgul iken yakajı ele vermit 
ise de casusluğunun laabata kabil 

JJI. • • . 

Musolini: "Hayab, Sulha 
Tercih Ederiz,, Diyor 

Pariı, 27 - Komada bulanan Franıız gazetecileri Muıollnl tara• 
fmdan kabul edilmiıtir. Muıolini ıunları ıöylemiıtlr: 

- Her ıeyl dUıUndllm, her ıeyl heaa p ettim, her teJl hazırladım 
200.000 ltalyan çocuğu uluaal liayaiyetimlzl korumak için dotu 
Afrlkaıına gitmitlerdlr. Onlar icabında ölmeye hazırdırlar. 

Eter bize : Sulbi mil, yokıa hayabaıza mı tercih ederllnb?. Diye 
ıoracak olurlaru hayab, sulha tercih ettijlmid tereddtltallz aöyleye
ceiis. 
• 
i taly anlar la lngilizlerin 
Arası Yeniden Açıldı 
Roma, 27 ( A.A ) lagiltere aleyhinde gazetelerde 7apalmakta olan 

hOcumlar birkaç zamandan beri ıllkilnet bulmuı ldJ. 
Trlbllna ganteai yeniden laglltereyl Cenevredeld blltlln anlatmaz• 

hklann Amili olmakla muahaze ve bu YadJde lnglltereye hncum 
etmektedir. 

TribUna gazetul bundan baıka ltaJya'ya karp aLnacak bDtlla 
tedbirlerin •• yapılacak ablukaların bir harp hareketi olarak tellkkl 
edileceğini lll•e etmektedir. 

lngiltere, ltalyanın Rakibi Değil 
Loodra, 28 - MakdonaJd Tilbury' de Yerditl bir 96yleYde lngll· 

tere· ltelya doıtluğuna lıaret ettikten ıonraı 
" Biz ltalyanın rakibi değiliz. lnglltere Strua cephesini tutmak 

arzuıundadır ,, demiıtlr. 

İngiltere Büyük Bir istikraz Yapıyor 

Ankara, 27 (Özel) - Bir ra
lu fabrikasının Ankara ıubeai biı 
kamyon kaçak rakı ıatarken el• 
rmft meıhut halinde yakalaamır 
br. Bayi tczkereıi almıyaD aceatt 
ralaları bir kamyona ,UldetmllJ 
ufak bayilere .. tarken haber alai 
lnhlaarlar memurlan tarafmdu 
ba11lmıı ve kamyon ile rakı mll• 
udere edllmiştlr. 

Nazilli Dokuma 
Kombinası 

Moıkov.a, 27 ( A.A) - Haf(f 
Mekanik Imal&t Genel Dlrekt6rl 
Zubjltald, Nazilli dokuma kom
blna11 için llbumlu olan makin_.
ler haklanda Taı ajan11 aytarına 
palan ıGylemlıtirı 

Makfaeler 1936 lklnclklaunandt! 
fabrikanın kurulacağı yerde ba
lunmuı olacak ve kombina 1937 
Iklnclklnuaunda tam olarak kuruJ. 
muı bulunacaktır. Bu ıuretl• 
fabrika 3 a1 sonra çahıabllecektlr; 

Girit Adasında Grev 
Hanya, 27 ( A. A. ) - Kralh

ğın kurulmaıını protesto makıa
dl1l• 24 aaatllk bir grey llAn edll
mlftir. 
Almanlar Uluslar Sosye

tesine Dönüyormuı 
Loadra, 27 - Cenenedea 

abnan haberlere g6re Almanya 
Uluslar Kurumu tarafından kea• 
dlalne albo eaul '1zerlnden mi-

Loadra, 28 (A.A.) - 0.,1 Ekaprea sıazeteai, kara. tlenla •• laa• hlm miktarda &dlaç p~a •erllııı 
lnanetlerlnia yeniden techld için lngllterenfn 150 veya 200 milyonluk dil' takdirde yeniden UIU1lar 
bUyük bir llltlkraz aktedecealnl yaııyor. Kurumuna gireceğini blldirmittir. 

R -1 t T. ·ı'.6. L /ı • -1 B ı Hava Kurumuna 50000 lira auos a 1.ngı ı.ere e ınue uıunan- Şehrimizde teclmenllk yapan 

l ,,,.. kil Ed'il . 1 -1~ Mudanyab Hayri amada hamiyet ar ~ efJ mışıeruır ••TV bir yurtdaı TDrk haya ka-
Atlna 28 (Özel) - ltalyanlar on lld adalarda 1apmakta olduldan ramm 50,000 lira teberru •tmit. 

tahkimata faaliyetle deYam etmekte Ye adalana mubafuua tedbir- bu para lle Madan1a nammA 
ferini artt1rmaktadırlar. Altropalya ada11nın tahldmabyla Jenldea J•!9'. bir. uçak ıatm alınmı!tır: 
ıetirdlk'erl 1500 aaker utraımaktadır. ltalya• gemileri Adalara gelip Bırıncı lspekter Şehrımızdc 
giden bitin gemilerde araftlrmalar yapmaktadırlar. Birinci Genel lapekter Abidia 

Karpat ada11na 25 tayyare lle Kalobo muhribi ve dlier bir harp O.... ba ubah Ankaradaa 
gemlal ıelmqtir. BuraJ& topçu lmwTetlle 500 aakeria 1(6adullece;t ............ plmlftlr. 
ıöylenmektedJ~. Rado• aduıada laafltere lehinde bulunan birçok Tayyarelere Saldıran 
kimseler tovkıf edllmlttlr. Kuo. aduaada bltla ewlu •• bl11k Akb b T t ld 
binalar •ııal edilmiıtir. a a u u u 

KaHmnoıda gecı gtlndD.1 blrçoll tay1are, denlzalb pmilerl •• Y eıilk&yd•, kanatlan 3 metreyi 
torpltolar dolaımaktadır. balan çok iri bir Akbaba 1ak .. 
I l V b • B •• 'I' ' laamıfbr. Bu iri kup orada ıta yan na ınesi agun ~ opıanıgor tayyarelere ıaldırdıtı ı6yleniyor. 

Roma, 27 ( A.A) - Bakanlar Meclill, yana Muollnlnln Baıkan- Trakyada Bir Toplanb 
bğı albnda toplanacakbr. Yapılıyor 

Sajlık Bakanı Refik T• mu .. 
teıar HDsameddin bualln Aaka
radaa t•hrimiae relmlılerdlr. 
Bakan ve Mlıl8fal', buradan 
Trakyaya geçeceklerdir. Murat• 
hela Bakan, Mllıtqar, Genel 
lspekter •• Trakya Valllerinla • 
lttlraklerlle blr toplaab Japıl .. 
caktır. 

Küçük Anlaşmıya l lzmfrde Bir Alman Tayfa 

K Mahkum Edildi 
arşı &mir, 28 ( Ôıel) - Umam-

Ber:in, 28 (Havaı) - Macar nusdaki bir Alman vapurunda 
başbakanile yapılan g6rllşmeler arkadaıını GldOren tayfa S.butf. 
etrafında te hm inlerde bulunan yen Ağır Ceza hak yerinde ıor-
bazı diplomatik mahafll de guya çekilmft Ye bet yd ağar 
Bulinde küçük anlatmaya karp hapse mabk6m olmuıtur. 
merkezi Awupada bir blok t .. kil 775 Yeni ÔX...etmen 
eçi'.meıi dDtüoüldDğUnll bildir- ~· 
mektedir. Ankara, 28 - Bo yıl Gpet• 

........................ ·--·-
00
--··- men okullan 775 mezun Yermlf, 

o~amadığından tah'iye edilmittir. bun'arın hepsinin tayinleri yapa]. 
L. man zabıtası bu glbl eşhasa mlf, bir k1U11 da btaabula tayin 
karıı olan teka~ yudler·nı bir kat edllmiıtir. 
daha arbrmıtlır. J • d f h• J f" k 

Eden Dlplomat"k Tealrler zmır e n ııar arın lfe 
Yapıyormut Deposu Yandı 

Londra, 27 (AA) - Liberal lzmlr, Ti - lahlsarlar idare· 
Star gazeteıl b r müddettenberl ıinln fişek depoau, bir patla 
Ce evrede bu u ıan U.uslar kuru- nelicesndı yan~ııtır. Zarar 60 
mu iı:eri bakanı E · ea'nin Londra bin liradır. 
d ı yap l<m bazı diplomatik te• S 1 1• t • b .. 
sirlerle u~ra mağa mecbur kaldı· •Üt a ıma namesi tat lK 
ğı ı ~ azmaktadır. Ediliyor 

Habe,ıatan Seferlik llln Sllt talimatnameıinin tatbikine 
Etmemi' başlanmıtlır. Hilell stıt satan 

Adılllaba, ~7 ( A. A. ) - HU- esnaftan çok ağır para cezaları 
kumet genel sefer&..erlik ılin edil· almacağı için artık temiz ıllte 
eliği bab ri ıi y lan amaktadtr. ku uımamız beklenebWr. 

Çerez Kablllnden 

Arapların Gece MuhabbeM 

Eakl sadrazam Tnfik paıa nükte 
•• sarafetil• llD almıfb. Külliyata 
Letaif müellifi Faik Bqat merhwa · 
oaua bir fıkruını ıöyle nakleder: 
•Bir bayram Paıanın ıfyaretine 
gitmitfün. Meıiaa kon10lo1U Zeki 
Efendi de orada idi. Sohbet an~ 
ıında, Zeki Efendi: 
- Almanl..r ne garip adamlardır ı 
Geceden pek hoılaaur. Gelirlı:ea, 
dikko~ ettim: Beyotlunda nelı:adu : 
birahaneleri vana hep kuytu, lot , 
yerler. İtlrilertnde llmba yıkıf · 
oturuyorlar!. 1 
Demesile, Tevfik Paıaı 
- Sade Almanlar mı ya ? Ar•,.. 
da geceden pek hoılaaııtar. U..-

1 
maval okurken dahi bOJ1la.• ı ~ 
leyi ) diyip dıınırlu. BilmH ıaıiJ 
obt cevabını verdi. J'ajlı ~ 
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Kanadı Kırık Leılekler : Kari Me1ctaMarı ;, 

Alman - Türk 
SanagiVe Ticaret 
Klavuzu 

Kalender Olan Leyleklerin Hiki yeai!.. Bir Durak 
Kanatları Kırılıp Yeri Lô.zım 

TUrk - Alman ticareti gftn 
geçtikçe artan bir duruma girmiı· 
tir. Bu devamlı lnkiıafı gözönllode 
tutan bir Alman b&11m evi [*] 
faydalı bir kitap çıkarmııtır. 
Glbel bir kapak içinde 355 aayf a 
tutan bu eıerde Almanyadan alaı 
yapan Tlirk lthalltçıaına faydalı 

olabilecek blltlln bllgller tolan• 
mııtır. 11 Alman· TOrk sanayi ye 
ticaret kılavuzu ,, derin bilgi ile 
yaıılmıı bet mekaloyi Ye 16 fa1ıl· 
da da Alman endOıtrl YI ekono• 
mlk faallyetlnl inceliyor. Haber 
aldıiamıza glSre bu ey, yakında 
bu klaYuzun Almanca1ını çıkara• 
caktır. Almanca kııım Ttlrk mala
nllerl ve ihracatı hakkında ma• 
l6mah baYI olacak Ye Alman 
ltbalAtçısına TOrk mallannı tanıta• 
caktır. 

Elimizde bulunan ve Tnrk 
lthalltçı•na hitap eden ldaws 
gtlzel bir TOrkçe ile yazılmııbr. 
iki memleket ar&1ındakl ticari 
lnklıafı glSıteren muhtelif maka
leler araaında Theodor 1. Tantzen 
tarafıadan yaıılmıı bir tetkikle 
dikkate deler bir kıamıaı aıaj'ıya 
naklediyoruz: 

BusllD mallanaı utmak için 
lkbsadl propaıanda yapan bOyUk 
deYletler bunu bir cepheden ya· 
par Ye lıtihıalAb için yeni 
tatibllk 1&halan ararlarn bu 
takdirde elde etmlı olduklan bl
yllk veya klçllr muYaffaklyetler 
hiçbir zaman daimi bir mahiyeti 
haiz de;ildir. 

Bunun muyaff akf yetH bir n .. 
tice Ytrmeai husuıunda en mllhlm 
nokta, malını satmak fçio uira• 
p11 meml•ketla bWI oldup ka
dar ayni kıymette mal almaya 
mlbeyya oJmaaı Ye bu huıuıtaki 
talepleri naıan itibardan d6r 
tutmamamdır. lbracahn arthrıl
mua buna mUte•akkıfm. 

Bu mutalealarda Al•anya ile 
Tllrklye gibi memleketler menau
baba detlJdJr. Ç&nkll Alman1a 
bir lkbnt 1ahH1 olmadıta 
sfbl az Yeya çok bir ıurette ida• 
rem altmda bulunaa bir mDıtem
lekeye de maJik delildir. Kendi · 
ihtiyaçlarıma tat.lal lçla malik 
olmadıta emtiayı harlctea ithal 
etmeye mecbur oJdaktaa bqka 
diğer memleket mallannm daimi 
bir ıurette Ye bftyllk bir miktarda 
abcıaadar. ihracatın azalmuından 
nafi bilmecborlye yapılan ltlıallt 
tahdidat.na rağmeo Almanyanın 
1934 ıenealnde ithal etmlf oldup 
buı mallann kıymetleri beneçhl 
atidlr: 

Umum T•ldredea 
lthallt lluk ltlaalit llark 

YID " 154391000 • 8110000 
Pamuk ,. 231206000 • 4863000 
Kemdlr ,. 7863000 • 168000 
Yumurta,. 74046000 • 1252000 
BarHk • 40360000 • 535000 
Butd•J • 16919000 • 1558000 
Arpa ,. 54-378000 • 4712000 
Dara ,. 23778000 • CMQoo 
Ham deri,. 51622000 • 114000 

Tllrldyede btihulaba tezyit 
Ye tanı.imi halinde Almanyanıa 
oradan yapacağa itbal&t meyamn
cla lfbu maddeler çok mDhlm bir 
rol ifa edebilirler.,. 

.•. TOrk-Alman emtia mUbadele
ainin en mllblm 1ailderlnden biri 
iki memleket arasında eıkldenberl 
mevcut olan doıtluktan bqka bir de 
bu iki memleketin emtia ihtiyaç
larının yekdlğerinl telifi Ye tatmin 
etmekte olma•dır. 

Okurlarmızdan Alman endll .. 
trlıl ile ilgili olanlar bu kitaptan 
birer. tane edinmelidirler. 

f*l Oeeellıchaft für AaHenhandeJı 

Leylek mızldm hayyandır; 
hacılar gibi mUte•ekldl, dervlıler 
gibi kalender mahluktur ve ara· 
mızda miibarekliiin senbolll ola• 
rak kullanılır. Fakat hikmeti· 

uda upus Jn, ılpıinJ, bap gtl· 
nqe daha yakan adamlar l~n 
leylef in lıml nedenae o yumuıak 
mlbareklitlnl kaybedip klrlenlH· 
riyor. Tıpkı mazlum, ıuçıuı, bir 
kazaya utrayıp aıırlardanberi 
tezyif gayyaaana batan effekler 
gibi •.• 

Geçenlerde yolum Eyllpıulta· 
na dtııtn. Ben Yapurdan lnerkea 
yukarı mezarlıklar Dıtllade ıtlrtl 
ıUrU leylekler uçuyordu. EyUp 
çocuklnn ellerinde tenekeler, ıo
kak ıokak dolaııyor, gGzlerl 
göklerde, bpkı Bektafl derYiflerl 
gibi, hep bir atız aallanuak bat
rıııyorlardı: 

Leylek leylek handa 
Yumurtaıı ti.Yada 
Dön baba d8nelim, 
Hactlara g1dellm f •• 

Leylek her çocutun ı&allade 
b'tr aaray kurar ve ahıap konak• 
ların, eald J•pı e•lerin bacalarını 
bir yaz içi• sayfiye yaptılar mı, 
o yıl semte Hvap Ye koblyet 
ıetlrlrlerdL 

Bir zamanlar Beylerbeyinde, 
g&ğllıftne maYI bir bontuk alilı 
bir leylek vardı ki, kadınlardan 

çocukken duyduğum bAll kulak
lanmdadar. 

- Mllbarell hay•anl. Bu yılla 
9 yıl oldu, h~ca gidiyor!.. Rab
blm bize de naılp otsln!. 

EyOpıultan camii avlusunda 
ılmdi kanadı kınk, ak1ak, dUtllk 
gagalı Dç leylek geziniyor, ,Over
cinlerle omuz omuza, HYap fate
meye selenlerln bujday, mısır 
aerplntllerlne koıuıuyorlar. Baıan 
anlerlne dlerler, tıkembeler atı• 
lıyor •e hep o, omuılannı bOkOp 
bir ayaklan tlıttlnde durarak 
ıGkyaıBne bakmıyorlar. Ne bek· 
llyorlar?. Uçamadıldan için gam 
· Y• kuaYet içindedirler. Slrllp 
ıf dea, •calr cftyarlara slç edea 

werb•Jng Mbb. •orm. OrienthaoHlt Bu da ile.terde uçanl9mak hllatm• 
nrlaı G.M.B.H. Berlia W 8S 11111• içlenen lerlekleraen lalrldlr 

U B Takılmde iş bankası aaatfnla 
çamayınca, Ü• bulunduğu durak yeri yaz ııcak• 

tün Bir Kı• JçJene larında tahammUlsDz bir hal alı· °' yor. Glineı bUtln kızgınlıtı ile 
lçlene Kendilerini bura11• 1 yakhğı lçla klmae du-

ö 
ramı1or, tramYay bekleyemiyor. 

Nasıl )dürüyor- Beklemek isteyenler de kanulup 

1 f hastalanıyorlar. 
armış • • • 8u hal yalnız yazın o}ıa, Dl 

Erip camii avlusunda sDrDden •rn kalan Uç ak .. k lerlek, 
Ustte ı K8ylerde kör kahveleri 811Unde halkın bllkıp 

beslecllll lurık kanaUı bir leılek 

y&Yrularını, ditiJerlnl, erkeldorlnl ı yGzDne dikiyorlar. Y uıa ·o maYI 
mi? sökyllzUnü, aıcak baYamnı, ıUrl 

Uçamamak; yllrllyomemek, aısre- ıtırll leylekleri dnınue dBtDne, bir 
memek, tutamamak stbl acı, ağır aabab bUz.llldUklerl yerde canllZ 
ıeydir. Fakat glSkyllzlhıden top- kalaveriyorlar. 

rağa ka61mak kadcır hiçbiri oka· 20 yıl olda, bu bayYancıklarla 
dar köta •• ez.ici olamaz. ufraııram. Le7Ieklerln lçlenmui 

11- kadar klStU, fena, atır ıey aör-

Blr aralık cami du•arı dibin· medim. Onlar, &imek lıtedlklerl 
de didim pftldlm sedaea iç zaman 6l&yorlar. Bit leylek yeme
akıak, kırık kanatlı le1lekte bir meğe, ıezlnm•meğe, boynunu omu.-
canlanma olur gibi oldu. Kanat· )arına sokup tek ayağı lizerlnde 
larını çırpıp koımak, kanatlarını dtıılinmeğe baıladı mı, artık 
açıp uçmak için koıuıtular. Fa· OmidJ keı.. Hani bu bir çeflt 
kat Oç dört adım gidince yorgun intihar gibi blrıey... Aradan d6rt 
1orgun durdular ve ıonra uıun, sun geçmiyor, lıteclilderln• kaYU-
kırma11 saaalannı kGkyllztlne fUHriyorlar. Bunan için ben bu 
kaldırarak ince tahta ıulerlle acı halleri birinde sılSrthıce, hemen 
acı, mahzun mahzun, haarotle alıp ötekilerden ayarıyorum. B6y-
bairaıtılar. lece bu ölmek lıteğinl 1a1ılmak• 

Cami~in lıtftnde V ıeklinde tan kurtarıyorum. 
bir leylek kafileal geçiyordu. Ve ihtiyar aeıini biraz alçatb: 
hep uzua ıü&Ollp durgun uçuıla· - Size tulıaf bir feJ ıöyliye-
rlle akıyorlardı. Benim g6kytızUao ylm mi? Leyleklerde ditl, bitin 
•• akak leyleklere bakbğıau ıtlrll erkeklerine blldmdir. lfte 
gören, kollan ıı•ab, baıı takkeli bu toprakta kalan leyleklerin be-
blr ihtiyar gllldO: men ekaeriıl, hepal de erkektir. 

- Bu yıl llçleıtller. Gelecek Kanatları neden mi kınlar 1. Baıit 
yala Allah bilir 1. Tann ldmıeaia ıey.. Diılleri arhk onlan beğen• 
kolunu kanadını kırmaıın l lıte meı, yahut onlara kazarlar ye bir 
böyle hasretle ytıreklerl puala· gün bir kaç ağız ı•ıa darbe1in-
myor 1. den aonra, kanatlannı kınp bıra• 

- Yazakl. Bunlar her yıl birer kırlar. Belki de bu bir nevi kı .. 
lklfer burada kalırlar •ı ? kaaçhk ) Oztlnden olur. 

- Belll olmaz 1. Geçen Jd MObarek hayvanın difiıl bile 
kartallarla harp Yardı. Hep u~p tfmdikl bayanlanmıza bememete 
aittiler. Geriye gelenler az oldu. çahııyorlar detil mi? 
lçleriad• yarah selen oldu. işte, 
bunlardaD ildll de o 1aralılardan. 
Bir dalaa uçamadalar, kalakaldılarl 

ihtiyar, kollarının ııvanık yen• 
lerln1, biraz daha yukan kaldırdı: 

ihtiyar, gevrek sevrelr, bpkı 
kocamıı leylekler gibi ıWdO: 

- Heh, heb, beh, heh! •• 

- Leylekleri benim kadar bi
len Joktur. Eyllpte haca dediler 
mi, hemen leylek hatıra selir. Her r 
yd bayi• birkaç leyleği erimde 
bHlerlm. Şimdi dört tane Yar. Gla 

JO 

z 

TAKViM 
CUMARTEsl Hwı 

Üç de buradaydı.. Her yıl 6lenin 
yerine bir ikiıl geliyor. 

- Bukad&.r ıık mı öltıyorlar?. 
- Ôlmiyecek ıey mi o uçmak 

ha1retl... Hani bizim dauuıJamız 
vardır ya, onların da baıtahtı bu. 
Hole bir kıt ba1tırmaya .• BllzülQp 
bllılltlp içleDi1orlar, g6zlerini ıök 

28 EYLÜL eaa 146 

Arabi 1354 ~ Ru•I 1151 
28 Cem.Ahar ErlGI IJ 

Ev kat Esaa1 - v ••• 11 Yakıt laaal Yuatı 

Glut il D4 5 55 Ailp• u- 17 51 
öt(• e °' ıı 05 Yata J Si 19 31 
lkt.ıtll 9 ,., ıs • l•dk 10 ,. o.. 15 

ile.. kıım da yatmur ve karda 
bu durak yeri batak, gGl halini 
alıyor. 

Tram•ay tlrketl buruını budu 
camlarla kapatıp eyi ye muhafa
zalı bir durak yeri haline setl
tlıirse çok eyi eder. 

Gedlkp .. ada Ealrd Keaaleddla 
Cami sokak Ne, 12 ti• 

AH Erttlk 

Bir Genç Mektepli Kızın 
Yerinde Bir lateAi 
Yedi 1enedenberl Tllnelde 

Sent-Elizabet Fran11z SGrler mek
tebine giden bir Tllrk kızı blae 
rudıiı blr mektupta diyor ki: 

- Her yıl idman bayramı. 
nada ıenliklere pmekten bll 
neden mahrum kalıyoruz? Yln• 
her yal milli bayramlar yapılıyor. 
Bir ço~ mektepler bu bayramla• 
nn geçit resimlerine if tlrak edi4 
yorlar. Yllrelderinla batlln temiz. 
llji lle milli duygularının zeyJdnl 
buluyorlar? Bundan d• biz aedea 
mahrum ediliyoruz, boyaumuz D_. 
den bUklllll kalıyor? Hocalarımı• 
Tllrk, blz TUrkliz. Blltlln bunlara 
raj'aıea bu bayramlara lttlraktea 
neden mahrum kalıyoruz? 

Maarif •eklletlnln nasan dlk
katlal celbederlz. 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

İamlrde M. U'ya: 
- Biz ancak kendi mahmm 

ıerl ahyoruz, o kadar. 
lf 

Ktttahyada Abdullıh'aı 
- Mektubunu• çok kan1ılr, 

maliyeden Ye aylak meaelealndea 
bahıedlyor1unuz amma, bir ıey 
anlaplmıyor. Daha açık ifadeli 
bir mektupla Yadyetf taırlb .. 
diniz. 

* Kumkapıda H. Özalp'• 
- Sizin meyzuubabı ettllfab 

mektep ya mllbendla mektebi , .. 
but da Sultanabmetteld un' at 
mektebidir. Bunlan turlh etme• 
mlpinlz. MDbendiı mektebine ille 
mez"nu alırlar. Lerll meccanldlr. 
San'at mekiebln• ilk mektep ... 
&onu, 16 yapnda •ilam olanlu 
ahmr. Buradan çıkanlar torna-. 
elektrik~, maranıoı olarak 1f 
görllrler. 

·--·-· -·--·-···--· .... ______ .,,,, 
Boa Poıta 
iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin e1u yuıalle 

bir ıütüoan Ud ııtan bir 
( ıantim) 1aJ1)ar. 

1 - Sayfuına fÖN bir IU• 

timin lliıı flatı ıunlardırr 

.. ,. ... ,,. 
1 2 

400 250 
Krt-

uyfa 
3 s 

200 100 
Krt- Krto 

80 

""" 
S - Bir ıantimde Yuati ( 8) 

kelime vardır. 

4 - İnce •• kalın yazalar 
tutacaklan yere göre 
santimle ö!çülür. 
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Yazan 1 Hatice Hatip -61 - 28 - 9 - 93i; 

Osman, Kamranın Kaçırılmasındaki Bütün Şüphelerini 
Bir Amerikalının Üzerinde Toplamıya Çalışıyordu 

ittihatçılar zamanınd~ bir lkl ıeh· 
benderlıkte bulunmuı... Senorer· 
denherl çalışmıyor... Herhalde 
esbabı emlikten bir zat olacak ... 

- Evet.. Eıhabı emlAkten bir 
ıat... I 

Peki ôtekl kızkardeılerl ne· 
rede? ... 

- Avrupada ... 
- Avrupada mı?... Niçin 

Avrupada ne yapar orada ?. 
- Tarih ve arkeoloji tahsiline 

gftmlı. 

Turgut: 
- Tarih ve arkeoloji mi dedi 

tarih ve arkeoloji öyle mi ? .• 
- Evet.,. 
- Emin misiniz ? ... 
- Tabii eminim dedi. 
- Son o genç kızı tanırmum? 
- Hayır... Evet yani hem ta· 

nırım ... Hem tanımam... Üç HDI 

evv"l iki kız kardeşl dalma be
raber görilrdUm •. Fakat dedim ya 
o zaman tanıımazdık.. Bu defa 
Modada kendisiyle beraber tanıı· 
tığımız zaman ... 

- EYet 
- Kendisiyle tanııtağımız za• 

man kız kardeıi burada yoktu •. 
- Bana bu kaçırma veyahut 

kaçma hidiaeslnl baştan bir kere 
daha anlatır mısın •• BütUn hAdl• 
aeyi amma .•• 

Osman dUıUndö.. Ve aoua 
anlatmağa batladı. Evvel! genç 
kııla olan mUnasebetinden bahsetti •• 
Sonra onu nasıl tanıdıA'ını, onun 
kotrasına gelişini, aralarındaki 
muaıakayı •e timdi bunlan anla· 
tırken birdenbire nazarıdikkati 
bir bAdiae llzerinde tevakkuf ettiı 

-Şimdi aana anlatırkın aklıma 
geldi... O gece en son dansed•n 
adam ıu Amerikah zengin herifti. 
Önce kotraya iltica ettlA'I gUn 
arkaıından gelen do o idi... Dlln 
gece onun 1&ndalında kendlelnl 
gördüğllmll :1annettlm. 

- Evet. 
Turgut kendi fikirlerini izah 

etmf yor Ye dinliyordu: 

plAjında bulunmakta lmiı. 
- Bunu noroden biliyorlar. 
- Allah... Allah birader ..• 

Nereden bilmesinler, daha ertesi 
gün kız kardeılorln Kolberg' den 
bJr mektup gelmlı ve hilA mek· 
tuplar muntazamen gelmektedir. 

Turgut hiçbir ıey söylemedi .•• 
Bir müddet dütUndtl. Sonra gar· 
sona seslendir 

- iki kadeh dahL 

- Peki pasam. 

- Amma mezeler daha iyi 
olaun. 

içtiler, hep ıuauyorlardı. Oı· 
man muannit bir bakııla yata 
bakıyordu 't'o Turgut masanın 
llzPrindekl tabakta bulunan leb-

lebileri teker, teker ağzına atıyor 
ve dalgın, dalgın çlğneyordu. 
Nihayet bu ıUkQtu Oıman lhlll 
etti: 

- BUtlln bu mesele hakkında 
ne dllşUnUyoraun?.. Bana yardım 
edebilecek miıin... Bu genç kız 
lstedi~i bir insana kendi arzuıile 
mi kaçmııtır.. Ne zannediyorsun 
söylesene .•. 

Öteki hep dalgındı konuıtu. 
- Evet senin nişanlın kendi 

arzu Ye ihtiyarlle baloyu terket
mlıtir .. Fakat ona gelen mektupta 
ne yaııh idi ••• Bunu bilmek IAzım. 

- Bir aılr. 

Kahkahalarla gllldU: 
- Aık mektubu, baronun or• 

taımda bu tekilde yollamlmaz ve 
Aııkını takip edecek genç kız ise 

bir rezalet teklinde balodan çıkıp 
aıvıııp gitmez... Bu mektup tUp
beslz bir tehdit mektubu idi .• 

eğer iki sevgili böyle beraber 
kaçmıya karar verecek kadar 
biriblrlerlne merbut iseler .• elbet· 

te bir gün klm1enfn haberi olma· 
dan gözden kaybolmak kolayını 

bulabflfr... Bir gün kız Iıtanbula 
alıı veriş etmiye iner bir daha 
d6nmez. 

Neden. neden gece yatısı kaç• 

mıya bir mecburiyet hissetsin. 
- Demek o atıkım taklbet· 

memlştlr öyle mi? O mektup?. 

- O mektup bir tehdit mek• 
tubudur. Diyorum sana. Ve in· 

san kaçırmak için bu en basit bir 
çaredir. Hiç to orijinal bir t•Y de· 

ğlldlr. Bu mektup bir tehdit 

mektubudur. 
- Peki amma bu genç kızı 

ne ile tehdit edebllirler. Bu genç 

kızın kendisini tehdit edtm bir 
sırrı olmalı ki... O da biç tered· 
dUt etmeden onları takip etsin. 

(Arkası var) , ... ____________________________ ___ 
BÜYÜK 
HAFTALIK 
RESiMLi 

Bugün Çıktı 
Bu sayıda okuyacaöınız. yazıları 

MEŞRU FIJHUŞ, GAYRiMEŞRU FUHUŞ ••• , 
ORHAN SELİME MEKTUP .•...•....•.... 
AKLA KARA •••••••••••..•. , •.•••••• 
KESATLIK .•••••••••..•••.•••..•••••• 
KLEOPATRA •..•••..•.•.••.•••••.•.•• 
YENİ HAYAT HAREI\ETLERi ••••••••••• 
GÖLGEDE KAHRAMAN ••••••••.•••••••• 
Osmanh Sarayının en çirkin padiıe.hı 

Ye en güzel halayığı •••••••.•••••.••••••• 
MEŞHUR ENTARlLlLEP . • • . • • • . . . • ••••• 
Osmanlı dnrinde Demiryolları .••••••••••••• 
Kayzeı Vİlhelm'in GİZLi HAYATI •••••.• , •• 

SABiHA ZEKERIY A 
NAZIM HiKMET 
CEMAL NADIR 
REŞAT NURi 
NIZAMETTIN NAZiF 
M. ZEKERİYA 
MAHMUT YESARi 

M. TURHAN 
HİKMET FERiDUN 
HÜSEYiN AVNi 
l ARMAGAN 

Altın Fışkıran Me 

B A 
eyaz Adam arın Başına 

Türlü Felaketler Gelir 
19 J 9 da terhlı edilerek Al· ı 

manyaya avdet etmiş. BUtün öm• 
rünU Afrikanın kızgın gUneıi altın• 
da geçiren, Berllnin aotuk kıılarl• 
na Ye ıehrin harpten ıonrakl feci 
hayatına dayanamayan bu adama, 
bir glln arkadaılarmdan biri. Ha· 
beşlıtanınl bir Ar11merut olduğu• 
nu, fıaıldamıı Ye : 

- Orada dilenciler bile at 
llstUnde geı:iyormuı, dUıtın bir 
kere f Demiş. 

BUtUn tecrübelerine rağmen, 

bu cazip masal, Wider'in zihnin· 
do yer etmiı Ye hıayatan dönemeç• 
}erinde ekseriya olduğu gibi der
hal Habeıiıtana gltmlye karar 
vermif. 
Yaşama 'artları Çok Al11dır 

Nihayet birkaç arkadaıtle 
birlikte Almanyadan hareket 
etmlıler ve Bahrıahmer, Aden 
ve Cibutl tarlkile Hab•tiıtana 
gelmlıler. Yolda hiçbir kArlı lı 
yapamamıılar, bir müddet sonra 
yaylalara çıkmıı~r ve burada, 
hayatlarını kazanmak için her 
rastgeldiklerl ite sarılmıılar. Ya· 
ıama ıeraltl çok ağır olduğun· 
dan. arkadaılarından bazıları, yol 
paralarını biriktirir biriktirmez 
Almanyaya' danmUşler. Bazılar da 
kalmıı Ye hor nasalaa ölmlyecek 
kadar hayatlarım temine muvaf· 
fak olabilmişler. 

Wider do kalmiı. Maden lı· 
lerlnden. mimarlıktan. mobilya· 
cıhktan ve her türlü müteahhit• 
ilk işlerinden anladJğı için burada 
tutunabilmiş. Yaylalardaki diğer 
Avrupablar glbl oda büyllk bir 
servet yapamamış. MaamRfih dl· 
ğerlerlne nazaran 7lne mUrefeh 
bir hayat temin edebilmiş. 

iyi bir evi, iki atı ve bir kaç 
tane de hizmetçlal Yardı. Bu hiı• 
metçilerl, bir maden tlrketl he
sabına dahilde dolaıbğı ve ol· 
dukca p~ralı bulunduğ ıaman• 
danberl kendisini terketmemlş· • 
lerdl. Wlder He oğlu bu seya• 
hatler esnaıında 11tmaya tutul• 
muılar ve biç bir it göremeden 
parasız ve pulsuz avdet etmlıler· 
dl. O zaman, ölUrse bile biç ol· 

Yazan: L. M. Nesbltt 
letl ruhiyesindo aramak icap 
eder. Her no kadar Habeşiatan· 
da esaret resmen IJga edilmişse 

de, yaylalarda bu gibi g6nUllll 
eaaret adeta umumidir. Hela 
Danakil Ulkealnde eakl usul esa• 
ret bUtUn çıplaklığfle devam et• 
mektedlr. 

Beyazlar1n Fellketl 
Habeşistanda beyaz adamların 

talihi çabuk ve çok acıklı bir 
surette alt üıt oluverir, onun için 
felaketli zamanlarda, hlzmetçllerbı 
aylık almadan ve efendilerinin 
vaziyetleri dtızellnceye kadar 
hizmetlerine devam etmeleri in• 
san için bUyllk bir tesellidir. 

Ben de Wtdr• • kısaca kendi 
hayatımı ve aergllzeıtlerlml anlat• 
tim. Rand' da bir maden idare 
etmlı olduğumu ötrenlnce dost• 
luğumuz bUıbUtnn kuvyet buldu. 
O ıu 111rada bazı fnıaat teahhUt 
etmlı, bununla uğraşıyormuı; faw 
kat yakanda memlekette yine 
maden aramıya çıkmak nlyetlndı 
lmif. 

Sıtma Nöbetlerl 
Ben de Habeşlıtandan ayni• 

ma.zdan evvel memleketin baıı 
meçhul kalmıı yerlerinde . bir . 
keşif seyahati yapmak lı tedlğimi, 
fakat sıtma nöbıtlerlnl geçirme• 
den yola çıkamıyaca~ımı ıöyledlm. 

Haatalığımı itidir lıltmez, bu 
bllyUk kalpli adam derhal kendi 
evlno nakletmekllliml teklif etti, 
Bu davetini memnuniyetle kabul 
ettim. Birkaç gUn ıonra otelden 
çıkıp onun evine yerleımeml ka• 
rarlaştırdık. Bu, beni tekrar neı'· 
elendirdi. ÇUnkll bu ınrada Fer• 
mor, Ras Tofari'nln muhafıı 
kıtaatında bir vazifeye tayin edil· 
mlştl ve blltUn ıOnllnll tarayde 
geçirmeye mecbur bulunuyordu. 

(Arkamı Yar) 

Heyecan ... Korku ve sergtızeıt 
filmleri eevenlere ... 

AL KAZAR 
Sinemasında 

3 gUndenherl 5000 kiti tara• 
fından görUIUp takdir edilen 

Nihayet delikanlı dUn nloan· 
hsının ağabeylle kendJ arasında 
geçen hadlaeyJ ve ondan eYvel 
de Ömerden merkezde dinleditl 
blkAyeyl anlattı ••• 

Fiyatı 10 kuruştur. mazsa doğduğu yerde gamule· 

~-------~------m·•••n=·----~-----' wı• diye ~oou A~aQqa NDU - Bu uzun boylu zayıf, 
kısa boylu ılıman adam hlkiye
sinl onlar tıitince polise mUra• 
caat ederek bu 'ak'ayı anlatmayı 
muvafık görmilşler. 

- Peld bukadar mühim bir 
hidiıeyl neden daha evvel poliae 
bildirmemişler. 

Çllnkll bu hAdlaenln haklka· 
ten yaıanmış bir hadiı• olduğu• 
na inanmıyorlarmış. 

- Neden?. Genç kızm Moda 
çayırında baygın bulunmuı oldu· 
ğuou siz söy.Uyoraunuı. 

- Evet fakat genç kızın ld· 
diası çok saçma ve glllilnç bir 
iddia imiş. Çünkü KAmraıı o 

gece kız kardeılnin sesini itittiğl· 
ni kız kardeı"nin imdat diye 
b. ğırdığını duyduğunu anlatmıf. 

Olur a!.. 
- Olamaz!.. 

- Nasıl olamaz? .• · 

- Basbayağı o!amaz... Çnn-
kü gece yarl81 modada kımılda
yan bir çuval içinde bağıran kız 
karde~i. Almanyada Kolberg 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Gidiş geliı Tam bilet 
\inci Mevki il inci Movk' 

1 - Köprllden Kınalı ve Burgaz 27.50 20 
2 - Köprüden Heybeli ve BUyUkada 30 20 
3 - BUyUkada •e HeybeUden Köprüye 30 22 
4 - Burgaz •e Kına hadan Köpı llye 27,50 20 

Ekonomi Bakanlığınca iki ay için tatbiki taatik edilen tenzllit 
h adalar ücret tarifesi Vf' ilgili i11keleler yukarıda yazılıdır. Tenzl!At 
ynlnıı gidiş ve dönUı tam biletlere münhasırdır. 

Bu tarifenin t/ilktoırin/935 tarihinden itibaren tatbikine baş· 
lanacaknr. (5984) 

Istanbul Gümrükleri Sat1ş 
Komisyonu Reisliğinden : 

M. K. N. Ağ rlığı Kıymeti Cinsi .. şya 
K. G. L K. 

1253 680 81,64 Şişede maden suyu 

1254 34 3.60 " ,, " 
1252 342 42,50 ,, " ,, 
Yukarıda yıu.ılı eşya 30/9/935 günü aaat 14 de açık artırma 

ile ıahlacaktır. lstekli:erin yUzde yedlbuçuk teminat akçelerini bu 
aaatta kadar yatırıp makbuzlarım Kanunen muayyen zamanda ko· 
miıyon baıkanlığına vererek artırmıya girmeleri ilan olunur. (5832) 

göndermişti. 
Ayhkaız hlzmetçller 

Hllbeıiıtanda hizmetçilerin SiHiRLi ADADA 
çoğu, dar zamanlarda, aylık ala• 
madıkları halde bile efendll•rlnl 
terketmezler. · Bu, efendilerine 
karşı olan sadakatlerinden ziyade 

kendi kendilerine itimat edeme• 
diklerinden ileri gelmektedir. Onun 
lçln boğazı tokluğuna oturmıya, 
efendilerinin tekrar iyi ve mil· 
reffeh gUnlere kavuımasmı bek• 
lemiye razı olurlar. Esaretin nıem· 
lekette hali dev:ım etmesinin 
sebeplerini, yerlilerin itle bu hi· 

2 devre 14 kısim birden. 
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Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

1 - 10 • 935 Sah 
ak~amı 20 de 

OLÇOYE 
OLÇU 

lieyoğlu 3 üncü sulh hukuk hakimliğinden; 
935/87 t Sa} ıh dosya ile EmlAk Eytam Bankaıanın boğaziçlnde 

Balta limanında ıet mahallesinde Çayır civarındaki sebze bahçesin· 
deki oda da mukim iken halen lhametgahı meçhul bulunan Andon 
zimmetinde kiradan 160 lira alacak davasının duru1Jmasmda : 
kira mukaveleılndekl imzasını lnkArı halinde istiktab yapılacağın• 
dan bahslle ylrml glln f aaıla ile muameleli gıyab kararının ilanen 
tebliğine karar verllmlt olduğundan muhakemesi olan 26/10/935 
saat 10 da itirazla mahkemeye gelmediği takdirde iıtiktabdan ka· 
çılmıı ve vakıaları kabul etmiş sayılacağından muameleli gıyab 
kararı teblii makamına kayım olmak llzere ilin olunur. . (231) 
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SON POSTA 

Marta Eggerth Tekrar Tiyatroya Dönüyor , 

Hiç Durmadan Boyuna Çalı
şan Bir Karı Koca ! 

Ramon Novarronun Şimdilik Yeni Bir Projesi Yok 
Franıız gazeteleri ı 
- Birkaç glin ara ile Parlı aemuından lkl yıl· 

dız geçti, d iyorlar. 
Bun:ardan birinclıl 11Bitmeyen Senfoni,, ve Kaıta 

Diva fllimlerfoiJi unutulmaz aan'atkArı olan Martba 
Egıerth'dir. lı< ;nc:ıl de Ramon Novarro'dur. 

* Martha Eggertb Berl;nden geliyordu. Amerlkaya 
gidecekti. Paristen yalnız gelip ıeçtl. Bununla be• 
rabcı• meraklılar onu ıimal iıtatyonunun ıarında 
birkaç dakika için görcbilmiyo vakıt buldular. 
Sun'Jliğin imkin verebildiği derecede ıarııın, genç, 
güzel~ hele çok cana yakındı. 

Gazeteciler fırsat bulmuıken kaçırırlar mı? He• 
men etrafını aldılar ve onu ıöyletmiye çalııhlar. 

Martha Eggertb ı 
- Eerlınde, Frans Lehar'ao .boatoledlfl "Aık 

Me' odiıini,. oynadım. Bu filimin rej iıörlUğUnU Tour· 
yanı ııski yaptı. Kendislte ilk defa birlikte çalııı• 
yordum, ve çok memnun kaldım. 

~ 

Yarın Nor-
mandia vapuru ile 
Amerlkaya ıidl-
yorum. Orada 
Mösyö Andre 
Litvak'ın sahne
ye koyacağı çok 
aöaterJll hl r Ma· 

'* car operetini oy· flamon Novarro 
nayacağım. Biti· Parla tayyare , ~ 

• ' 

Daima bllyUk bir gezici olan 
Douglaa Fairbankı buıtınlerde 
Karlıbat'tadtr. Resmimiz bu aan
atkirı elinde bir bardak zayıfla• 
tıcı ıu olduğu halde ıöıtermek• 
tedir. 

_..__....... ·----·811·-- -----
Amerikada Artiıt Hayatı .• 

Kard•ı ne denin? Stüdyo 
mukaYeleml yenilemek için ko

. camdan ayrılmamı ıart koıuyorl 
- Haklıdır, dedikodu o!maua 

, ıaaa töhreti nuıl temin edecek? 

rlr bltirmoz Ber- m•ydanında u• 
llne döneceğim. çaktan iniyor 

Zira orada çevrilecek bir filmim da···---........................... _._ ............ -

ha vardır. Ondan sonra da Parlae Boşanmayı 
gelerek 0 Opera Komik ,, de oy· S f 
nayacağım." evm yen 

- Hauıl plyHlerde ? A . / 
- EYvelA Barbler dö Sevil' de, r tı, t 

ıonra La Yle dö Bohem' de. Bu 
lllt piyesin ıarkılarmı İtalyanca 
ıöyllyeccğim, ıonra Manon ope• 
raaını oynayacaA"ım, bunun ıarkı· 
!arını da Franıızca ıöyleyeceğlm. 
Bl:lyor muıuouz ki, bir Fraoıız 
1ahnHlae ilk defa olarak çıkı• 
yorum. 

- Öyle ml? 
- Evet, Yakıl ilk sahneye 

çıkııım Budapeıt• operaımda 
olmuıtur, fakat aradan ne kadar 
zaman geçti blhıenlz? Tiyat
royu bırakıp ılnemaya &'eçtim .• 
Amma olmdl lklıinden hangisini 
daha çok HYdiğiml ıormayınız, 
cevap veremem. Y alnıs en çok 
aeYdiilm beıtekirlardao biriıinln 
Schubert, ötekinin de Schuman 
olduğunu ıöyleyeyim ..• 

Kocam Jan Kiepura Berlinde 
kaldı, bir fılml bitirmek üzeredir. 
Yakında o da Amerlka1a geiecek. 
Subibch'in bir filminde oynaya
caktır. 

Ramon Novaroya gelince, onun 
Parlse nnıı Jfaba ıHıiı sadaaız 
olmuıtur. ReldAmdan bıktıj'ı için 
midir, yok1a bu defa IUzum 
görmedl§'indea mi, nedenae gele• 
ceğlnl biç klm1eye haber verm .. 
mitti. Bu ıebeple tayyareden, 
ark111ada bir gabardin parde1U 
Ue çıktılı ıamın karıııında ıa· 
zetecl bulmamııtır. 

. . . I 

Ramon Novarro l1Viçr•y• git• 
mektedlr. Sonra Londraya döne• 
rek bir lngilis operetinde oyna• 
yacakt11. Buıtıa için aloema pro
j .. l roktur. Amerika ıazeteleri Marıaret 

=Haftanın 
İngllterede: 

That' s a good 
girl adında bir 
filim yapıldı. in· 
gillılerln Fran· 
ıız ıan'a tklrı 

CheyaJler gi b 1 
bir artistleri Yar
dır. ismi Jach 
Buchanandır. Bit 
revUde ıarkı ı6y .. 
lemeılnl, seyirci 

gOldUrmealnl, 11nU 
bınJI görUome• 
ılnl pek i1i bilir. 
Bu filim sırf o

r· 

= 

Filmleri --

nun için yapılmıı That'• a Goad Glrl fllmlnda Jach Buchenen'ı n 
Y• aenaryoıu da komik bir vezlretl 
Hn'atklrın bOtlln meharetlerlni mııtır. Tıpkı oaun gibi 1&n'atk 1r 
göıterebllmeılne mUıalt bir ,.. olacaktır. Fakat bu kolay değUC.ir. 
kilde yazılmııtar. Bu itibarla blru töhrete Yarabilmek jçln binbir 
sıkııık, biraz da karııık ıörOn· maniayı atlayıp geçmek laZ1md11. 
mektedlr. Elflr kendiliğinden yan Genç kız yeise kapılmak Uze-
operet, yarı vodvlldlr, fakat için.. redir, belki de lıteğinden vazge• 
de bir yenilik yoktur. Bununla be- çecektlr. Fakat tam o sırada 
raber ln1&nı gWdtırmediğl, ln1&na annesi bir cinayet yapar, bütUn 
aeYk Yermediği aöylenlrae hakııı• gazeteler bu me1ele ile meıgul 
bk edllmlı olur. olurlar ve kız da bu arada şöhrot 

Amerlkada: Wine, Women kazanır. Doğrusunu söylemek 
and aonıı, edı yerilen fflm tiyatro liıımgellrse mevzu çocukça, biraz 
hayabodan blhlıtlr: Bir genç kız da gayri ahllktdir, fakat fi imde 
vardır ki. yUkı~k tahılll bitirip de birçok tiyatro ıahnelerl, büyllk 
hayata atıldığı zaman annHlnin göıterller bulunduğu için epeyce 
izini takip etmek heYealne kapıl• rjabet kazanclağı ıöylenmektedlr. 

Rudolt Forster YUksek Mektep ach altında 

reni bir flllm yepmıtllr 

Kulis Dedikoduları 

Dünyanın En Uzun Kir
pikli Kadını •. 

Hollyvood'ta ilan edildiğin• 
g5re yalmz Amerikanın değil, 

fakat bütün dnnyanm en uzun 
kirpikli Ye en bllyOk g6zlll kadını, 
11 T ee116f Slı .• ,, filminde baı rolO 
oynamıı olan FrancH Drake'dlr. 

* Joe Morrlson hayat.Din bUtUn 
hareketlerinde ıolak olmama1ına 

.............................................................. 
Sullavan'ın rejılSr Wllllam Wyler 
ile eYlendiğl gUnden bugilne ka· 
dar tam iki yıl geçtiğini yazıyor. 

Bunda gayritabii görülebilecek 
bir ıey olmamak lazım. Fakat 
Amerikalı mHlektaılanmızın fev• 
kalide buldukları nokta bu mUd· 
det zarfında kankocaoın yekdl· 
terinden aynlacaklarma dair tek 

bir rivayetin bile çtkmamıı ol· 
maııdır ki Hollywood yıldızlarının 

~ ara1ında görülen ıeoel kaideye 
ııt ıörUlmektedl. 

rağmen Golf oyununda Hğ elini 
kullanamamaktadır. .. 

Sally Bleme daha evnl glrlı• 
tiği taahhUtler dolayııile The 

Milky Vay filminde rol alamıya• 

cacaktır. Paramount onun yerine 

Helen Mack'I angaje etmiıtir. 

Bilindiği üzere bu tilmin bat ro
lllnU Harold Uoyd yapacaktır • 

* 
Eieanor Whitney adını taııyan 

genç kız geçen haftaya ıelioceye 

kadar yalnız kendi muhitinde 
tanınırdı, fakat birkaç aya kadar 

bUtUn dünyada ıöbret kazana• 
cakbr, çUnkU Paramount bu 18 
yatındaki genç kızı bir mekte51 

temsilinde görmilı ve kendisinde 
bir yıldız olmak iıtldadrnı Lula· 

rak derhıal angaje etmlftir. 



. 
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Men Dakka Dukka 
13ir zamanlar çakalla deYı 

ıayH iyi arkadaı oluyorlar. O 
kadar ki yalnız içtikleri ıa ayn 
aid ) or. Bir ıh çakal dev17eı 

- Arkadq. dl1or, ıa nelarla 
lteki tarafuada ,aa.ı bir pker 

bmııı tarlua Yar. Eter bol 
llriına ahr karta1a pçlrlilla .... 
tarlayı ıllterlrl& S.n flk• 
kamı larıma tadına bakarken bu 
do derenin layıaıada J•Dilft 
balık kılçıil. kımlk fala balar 
yerim dedL 

Bu pllD devenla hofU•• ılttl. 
Y · zmok bilmeyen arkadafı çakah 

lıartına altb, nıbrba ltekl taıafıaa 
ıeçlrcll. DıYı b.... tarlaya 
da!dı . Çakal da aelarla keaanada 
bir aıatı bir yakan koıarak ae 

buldiıe yatu1ordu. Deyeye ı&re 
çok kOçllk olduja lçla lıemeac .. 

dk doyuy•dL Halhukl devı d ... 
ha yedijbad• hiçbir flJ anlama
mıı' ı. 

Çakal braa doyar do1mu 
hemen bajva, laa1lara .,.,. JU

karı kOf••i• bapach. K61lller: 

"E1YÜ, kam11 tarı.... bir 

çakal Pmlt ıallba, ... dl or ... 
delik dlflk eder, ka.tebek JUYa
Ma çetlrlr. Gidip ..- ........__ 
dediler. 

Fakat tarlaya pllp de içeride 
bir de deye ıklhlcı fına laalcle 
kızarlar. Çakal .... kaçar 
bunlar cleftJI rablarlar. v. Wr 
slzel lllabrlar. Yul d6Yerler. 
Zazalh deYeala caaım çakanrlar. 
Tarladan clqarı atarlar, ticlerler. 
Onun lzermı deye cakaha , ..... 
JB ldaıır .. laa1dl hm de ılclellm 

baı'I, aırtma bla de ...ı bfllJa 
ı•çireyfm der. 

Çakal laemıa deYenla mtaaa 
atlar> Tam rolaa orta .. a ıellacı 
de•• .. niyı bayi• 7aptua, çakal 
kardeş. Bak llrclla al llUa 
yliziladea batım• aeler ıeldl ? 
Niye &yle bafırıp çafınL-. ıeaini 

k&ylülere duJtırdaa? di1• IOraaca 
pkal da: 

- e ..... bıı.y1a 11&111 •· 
capnı. Bealm Adetimdir. Yemek· 
ten ıonn keyfim plir. Şarka 
16ylerim. Deve hiç auial çaku
madı. Nıbrin ea deria Jeria• 
ı•linceı 

- Çakal kanlet ... ;&ylı 
Wr yoftrlamak idi,_... cledl. 
Çakal da. 

- Aman yapma lnaam. Sonra 

hen nı olurum. Sırtıadaa bqaıatı 
J11YU1amn-. Ytlzmek de bUmem. 
Nı,. yavarlaaacaluaa aaakL 

- Nı bileyim, ldetı.dlr. 
Yemekten aoara benim de keyfim 
,.ur, f6Jl• bir yuYarlanayım 
demullı aayu lçhıde dOameaf 
bir olda. 

TabU çakal da nymı lçlae 
JUYarlltnda ve bopldu aitti. Deve 
de rahat rahat Jllzlp kar aya 
çalda. 

Bittin modeli incı bir mukaY
YUUI •utH pplfbna. Makav-

ftJI nenda hala,ım dl11 lalç 
dlfla .. 11&. Evdı hlr allrll aıak-
lraha ........... puta bta1an 
..n.. ı.te ........... ,,. 
muka"ama olur. Aanenlıdıa ba 
lmtulardaa bir tuı lateyla. Oa
clu çakaracalna makanaya ba 
......ı •••klaJIL Kuruduktan 
aonra etraftaki b.. al1ah çls
allerln lltlad• alclerık modeli 
kulp çakana. Ortada keailecek 

dlJe JW parçaJI ela etnfı1a1 OJUP 
pkana. Arabama 1ularuıı, lal-

al, •ka•m. aoktalı çı1sıllerdea 
afala c1otn btla11• A. B. C. D 
lfaretb parçaları da yiaı noktah 
clzgllerdea lçırl dotnı katlayıa 

~a parçalan arabamn 1anlarına 

zamlday~ Rıa•la ortasında da 

Od taae aoktalı çizfl var değll

ai? Haal o kealp çıkardığınız par

çalarıa JaDIDcla. Ha itte bura• 
otarulaak yer olacak. Ooma lçla 
noktala çizperclen bunu da kaaa
pe tlbl katla,... 

Şimdi 1lne annınlzdea lld ta
.. bot aakara lltı,U.. Bunlu 

otom.wJla tıkerlilderi alacak. 
Bir tanui iki la tık•lek, &teki-
t. arka tekelelder. Makaralana 
lçlann lace talata çubuklar , .. 
clrlD. Ba pıbaklan bir ağaçtan 

koparablllnlals. Makaral~nn içla
d• ıeçın bu cubukluua uçlan· 

Ufacık Tefecik 

- A.. A.. Şuaua 1abladaiı '9-1 ıt.lbüt Lat:ama•ıttı. Balık oaı 
ıüe'ı........ • ............ . lala da Wı O..uala ~ doyar?. .. k llW. aeaiDtili de Jale Jaopma 

Bea kocaaa hlrme 18bladam. sltlaatı4ti"' q.t il~ 

Gülelim 
Biriacl mevki tlrende iki yolcu 

birbirlerlle arkadaı olurlar. 
Haya da çok aıcak oldap için 
pencereleri açarlar. Banun lzert .. 

· temls haYadaa ftlln ko:nqmiya 
b .. larlar. Ve biri 6tekiae der kiı 

- Ben berkMe bütOa ıeoe 
açık pencere ile yatmalanoı ı&y
lerim. 

Oteldı 
- Galiba ·doktonanuz. Her

kul temiz haYaya ahıhrmak lati-
7oraunuz. 

- Kim, bea mi ae mba .. bet. 
Size dotruaau ll7Hyeyim 0 hır
ımm ,.da ondan. •• 

Yarıılı 
Bir Oguıı 

Birbirlndea epeyce 1aal alb 
, .. metre kadar ....._ kallP 
hkh Od çisgl çfzllecak. Oynamak 
llteyu çocuklar ıllerlnı birer 
keae Ujıclt alıp ba ~lzıllerdee 
bir taneıbWa O.tine 11ralanacak• 
lar, birisi ele oyu11u idare ed .. 
cek. Oyunu idare •clea " pk " 
diye aeslealace oynayanlano hep 
ellerindeki keae kltıtlanm &ıle
rine yetlııblldıklerl kadar uzata 
barakacalrla•. Y ahm ayakları hiç 
kımıldamlyacak. Soara bir adımda 
ba kljadıa flerialne buacaldar. 
Ayaldanm Yerd• lamaldat•adaa 
1ln• ıylllp kltıclı alacaklar, &al .. 
rlnı koyacaklar, Kliıclıa Derisine 
buacaldar, ejtlip Jlnı kq.dı ala
caklar hD,le, blyle brpndald 
çlztlye • yaran çocak OJWD• 
kuamr. 

Katıda ahrkek a1aldanm ,.,. 
elen bldınna v17ahat lrltatla 
,.... o çoeuk ..... cllaer •• 
OJD .. ,_ıdea ., ...... . 

m ela ....ı.deld tekerlelderla or
ta••clakl ,..rlaldarda pbrm. 
ip ....... ,. ta..- bir oto-
mobil. 

Eiw • oyacalda .,,.... .. 
tacak kadar blJlbe•I• kani .. 
.. lcla ppahWnhalL 

karikatür: 

- s... Od bnt bort .... 
nnJlm. Y .... bir kantam Yar. 

- ı... ,.lr. ftlpopo ..... ..................... 
cm olAa. 

Geçen ki 
• 

Bilmecemizde 
Kazananlar 

ı• •1"il ta
dWi bfmecemlz. 

I 
de hlriıaoi ikra• 
miyemis oları bir 
mektep 9antuını 
lateabul 111 
inci okul il 
lacl Slftıften 
u.. .... 81n
g81 kas ...... 
tır. Talihli oku-

7 Eyini tarllall yucnımuzla 1s
b1Jmecemlıde bl- tanbelda bulu• 

a'ln dllw ka-
rlael lkramlyemlı r.uanlıana pa• 
bir 7a11 takı••• sartui, ıumu
kaaaaaa 21 laol teıi öfledell 
mektept•D Altu ıonra hediyele-
Ga ılni ldatthuı .. 

ıeJ. •hden dmalaa 
IUamdu. Tqra obduımı- h~ .. 
lul poe&a ile gönc:t.rilir. 

0.falof'la Şeref tobk No. S t. 

,... ' Neriman, Lmlr Karantl-
• 

ne ı. .. pe 11okak No. 18 da Feriha 
Yontu~, lJ.ı1lerl>e1I Y ahlar oaddell 
No. 57 4e al1t&7 mı Nar'7• Esdan, 
A)'Yal il g41mrllk GMdlll tatboı Ali 
oflu Recai. 

Ha7rl7e liı..S 6 iDii IUUf Mualla 
Dol... 0.Ydet, Ankara maQU
Kuptun larda topga 10kak No. 
..... '1 ele Söiha, İltanbal 

Alemdar ..ulea Qatalvewm• 110-

kık No. SO de Sermıt Uluto7, Bar1& 
Mııradqe g1fte ouaar A&apoUIÜ blti
tlflnde No. ~ te DoJ ... 

Bmwgln ona olada Ala te Tar

•re1&· pi Bedri, Koa7a Erı7· 
k•pll 1111 ıabe 8 muhulbi 
Ke.._ O.mal ofl• TeYlilı: S.. 

,ar, Baıp1 ada m11arlık tokak N o. 
' te Zeki imi SeYim, Qoma tap• 
....... amlaaa Nillat B., ofla N• 
ıl Otaıöı. 

S.7oflu 11lntlmektep19 Nıod• 
1 Lmon l Şnı5r, Y nlwll U.ıll 
1 8allll Neaatl, laluab.ı 1 l,aol mek
tep D ......._ , ... ,..., 

N•, d..Uden ,.&nce " as 
dalaa glverdalerl anutaJ..dum. 
Yakan pbaadaa ..... tldfp 
pnlana ,........_. YereJlm. za
Yalhlar ld.blHr ne kadar acık· 
mıflarclır ,. dedi. Elne J•• ça
natuu aldı. Doin ı&vırdalerla 
raama atttL Yem atmaya bafladı. 

Fw'ı t ....,...,. ••• ploa 
bl r gDYerclo Yardı. Ötekilerin 
bncllalaı oyaa yapmak lçla aak
lanchldaruu anlada. Merak ebaıya 
baflacll. Fakat ıl•erclaler Nmua 
daha fula w• .. •• da1ana
madalar. Hepal gMaachldan Jer-
dea Wnr birer çıktı. 

e. raramu Mlda .. verc:lnl 
aaldaachldan yerlerde balahlllr 
.Walz? Babmca 1erlerlal lpret 
edin. au.ıee;rl n.lp bize yol-

laJI•· Biz de llze tini ... el 
becli1eler Yencejls. 

Şekerleri Bir 
Külahın Alhnda 
Toplamak 

Kljllta Gç tane kllAlı 1apm. 
OÇ tau de ... afaa. Kl'llaluı 
maaamn liatlbae bqapğı k07uD. 
Her birinin altma da bir tebr 
kapat& Şimdi arbclapaaa .&,• 

lı1ecetin1s ''' ıu: 
- Sair. Ş. il ..... 'fU 

.......... ....,.... deiB llil ., 
Şimdi .. ......... lae,.S hlr 
kllllm albu toploacak. 

Arka ....... .-..k ..... ....... -•·-racalr. falla• 
pflaa Jldlllsı Hkacak. O 
aman m lld lddllD dıv~ 
Bir taa..W ahp ba,..aa .. ,.... 
llab. Şekerleri de abr atz-aa 
atanma. Ondu aosa da ı 

- itte pdtla ••? Şekerlerla 
..... Wr ldlll1ula .... topla
dım, derllnlz. 

Arbdapms b• itte k•dlalne 
paf pk•adltma, 1111a siW maa ....... h._., ......... 
llllK ... 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

'1 > Yazanı z. ş. ,. ,. Her hakkı mahfu:1J11r 41_,., 
Doktor, Yaldızlı,Şatafatlı Arabadaki Ka
dınlara Y aklaşmıya Muvaffak Olmuıtu 

Fakat yarın birdenb:re bir, dok· J 
tor Ali Sedat Bey; doktor Ali Sedal 
Beyefendi; Ali Sedat Paıa o'.u· 
vermek, itten bile değil. Ah tali!. 
Neredesin? .. 

Acı bir sea: 
- Dur!. 
Diye bağırmıı; u anda iki 

yağız katana ıahlanmııtı. 
Doktor Ali Sedat ıaıırm; ba· 

ıını arahadan tarafa çevirdiği 
zaman, dona kalmıfb. Ara bacı, 
birdenbire yan sokaktan çıkan 
bir bisikletli çocuğa bağırıyor; 
bntUn kuvvetli• dizginlere a!nla· 
rak ıahlanan hayvanlan zaptet· 
miye çalıııyordu. 

Fakat, hayvanlar fena halde 
lrkmllılerdl. Arka ayaklarinın 
lzerlne kalkarak ön ayaklarını 
haYada aallıyorlar, acı acı kiıol· 
1orlardı. Vasiyet, çok feci vo 
tehlikeli ldL Arabamn içinden 
ıelen kadın çığlıkları, doktor 
Ali Sedadm tllylerinl Urpertmlıtl. 
Bir anda, hayyanlano önilne atıl· 
mak •• arabanın okuna y.apışa
rak b:r felAketin önUnil almak 
latemiştl. Fakat daha ilk adımını 
atar atmaz, kudurmuı hayvanlar 
arabayı tiddetla llerl doğru atı
rDkl•miıtl. 

Artık felAket muhakkaktı. 
Araba ılmdl caddeye fırlayacak; 
blrka, kiti, bu çılrın hay•anlann 
ayakları altında kalacak, araba 
da bir yere çarparak parça parça 
olacaktı. 

- O da yar ya.. Öyle iae, 
bakam. 

Adamlardan biri doktora ita• 
ret etf: 

- Goç arabanın yanına. 
Ded·. 
Arabacı ile lıpir, derhal bay· 

vanları ıökmüı:er, arabayı teh· 
llkesiz bir hale getirmişlerdi. 

Doktor Sedat Ali, bir adım· 
da arabanın yenma atlamıı, der· 
hal arabanin kapısını açmııtı. 
O zaman, hazin bir man:ıı:are ile 
karıılaşmııtı. VUzUndeki siyah 
peçe1i bir tarafa kaymıı olan 
genç bir kadın yan•ndaki yaşlıca 
kadının göğsüne başı:ıı dayamıı 
Ye gözler~ni kapamışb. 

Y afla kadm, Sedat Aliyi gö
rllr görmez telit ile: 

- Doktor... Doktor .• 
Diye bağırmııtı. Sedat A11, 

bu kadının bir ecnebi olduğunu 

anlamış; temiz ve faaih bir 
fransızca ile: 

- Ben doktorum, madam .. 
Hiç telaş etmeyiniz. Tehlike ka!· 
mach. Müaaade edi ıiz de, arkada· 
şın ızı muayene ed~) im. 

Derken. o genç kadının bi:e
ğini kavramııtı. 

Genç kadın, he}ecandan ha· 
)ılmııtı. Her halde, itinalı bir 
tedavi lazımdı. 

Ali Sedat geri çekl:miı; omuz. 
başında duran iki arnavut tll· 
fenkçlye: 

- Bu hanımı derhal eczaneye 
nakletmek lazım. Kalbi çok zayıf. 
Eğer bu baygınlık uzun devam 
ederse, bir tehlike başgösterir. 

SON POSTA 

BARONiA 
TUVALET VA~I 

l:JIR TURAN m mulatıa . r. 

.. --. SAMSUN'da ' 
İıtanbulun en meşhur açık ve kapalı 1 

FlORYA KOLONYALARI 
Samıunı?a A~ni Peker'ia 1aat 
mataza1ında 1nutlaka arayınız. 
Yeni ye huıuıi e•analarla yapılan 
lu ko'o ıyaları bir defa tecrilbe 
etmeğe kafi 'lr. 

E9alz esanslar geldl. 
-- (~ski Müftü Zacj ~ H. Avni .,.1 

,1---------------H aya ten ne,esi 
D~nç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLER 

Yorgun vücutları 

cin_çleıtirir. 

iKTIDARSIZLIGf 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
~iderir, ya9amak neşeıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. 1etanbulda 
fiyatı 150 kuru9. Tahiliit için Galata 

Posta kutuııu 1255 

Bereket Yersln1 ki, arabacının 
meharett ha fellketln antıne geç
mişti. Bir taraftan tekerleklerin 
firenini bOtOn kuvtetile baaan 
arabacı diler taraf tan da mahl· 
rane bir manevra çevirmiı; 
hayvanları, oradaki bir tahta
perdenin Dzerlne aevketmiıtl. 
Bu mPnia karııaıoda kalan bay• 
vınlar da, o anda duruvermlılerdJ. 

Demiıti. Bu iki Arnavut '------------~ 

Arabanın durdutu 1erle7 Ali 
Sedadın bulundutu yerin arası, 
elli altmıı adımdan lbarettL Ara· 
badan daha blll kadıa çıtlıldan 
ltitilmekte ldL Genç doktor, ka• 
dınların imdadına koımak mec• 
buriyotlnl biuetmlıtl. Nitekim, 
teıadllfen orada bulunanlar da 
koıuımuılar, arabanın etrafını 
çeYlrmiılerdl. 

Fakat arkadan ılratle gelen 
bir araba derhal tevakkuf etmlı; 
kırbaç ıeaine karıtan 1ert bir emir 
ıadaaa yllkaelmitti: 

- Hadi bakalım.. Çekilin •• 
Dağılın.. Yallah.. 

Arabadan athyu iki adam, 
poniıısca ellerindeki kırbaçlan 
savuruyorlar, oraya toplananlan 
datattyorlardı. Eğer doktor Ali 
Sedat birdenbire geri çekilmeaey
dl, o da b&flna bir kırbaç yiyecek· 
ti. Fakat b6ylece bu kırbaç dar• 
beılnl geçiıllrdikten ıonra, mil· 
lAylm bir 1eıle: 

- Ben, doktorum. Hanım•· 
fendller, çok korktular. Belki 
lhtlyaçlan vardır. 

Dedi. Ve o anda arabadan, 
telAılı bir kadın ıesl ltitlldi: 

- Doktor.. Doktor. 
O lkl adamın araaında allr'atle 

ıu muhavere geçtiı 
- Doktoru bırakalım mı, 

bakıın? •• 
- Olmaz. Klmıe ile konu.

mıyacaklar. 
-Fakat •• Ya kadınlara birı•J 

elaru? •• 

tüfekçi, biltUn bu ıözler içinde 
yal&ıız (tehlike) lkelimesine ehem• 
miyet Yermitlerdi. Aralarında 
Arnavutça kıaa bir konuımadan 
ıonra, kendi bindikleri arabayı 
oraya çektirmiıler; kadınları 
epeyce gtıçllikle bu arabaya 
blndirmlıler; hemen oracıkta olan 
eczaneye nakletmitlerdi. 

Eczacı Sokrat, bu bldiaeden 
birdenbire ıaşırmıı: 

- Amma da uğurlu ayağın 
yarmıt

Manaıını ihtiva eden mllte· 
bessiın bir nazarla doktor Ali 
Sedadın yUzOne bakmııtı. 

Doktor Ali Sedat. timdi vazl· 
yete hükmeden ciddi bir tavır 
almııtı. 

Sandalyeleri yanyana koymuı; 
baygın kadını, yaılı kadının dizi· 
ne yatırmıştı. Ondan ıonra da : 

- Biraz eter Yer. [Çabuk bir 
kordiyal yap. 

Diye, eczacı Sokrata emirler 
Termiye baılamııh. 

Genç kadın biraz •onra gaz-
lerlnl açmıt ; dalanı dal;ın etra• 
fana bakmıfb. O anda gözleri, 
doktorun ıözlerll• karıılqmıştı. 

Yatlı ka dm, birden bire sevlnoe 
miıti. Çok fasih ve ltl•k bir Fran• 
ıızca ile hlAiyatını bildirmek 
latemiı: 

- Ah, doktor.. Bilmem ki ; 
ıize mi, yoksa talie mi teşekkllr 
edeyim. Baıan f eli ketle 1&adet 
bir anda gelir, derler. itte, bu, 
hakikaten öyle oldu. Zaten ılnlr• 
!erinden rahatsız olan hanımım, 
hayvanların daha ilk ıahlandıA'ı 
zaman bayılınrdi. Ej'er teaadOfen 
ıiz orada bulunup ta buraya nakil 
ettlrmeae idiniz, bu bayıınbk 
uzun ıürecek Ye f Upheli.I ki iyi 
bli netle• Yermiyecektl. 

(Arkuı .. 

Geceleri ıık ıık abdeste kalkanlar rahat 

etmek için KATRAN HAKKI 
kullannıahdırlar. 
yollarının nezle 
lyileıtirir. 

Zira Katran idrar 
n iltihaplarını 

... Dr. lbrahlm Zati · 
Belediye karı ·ı ın la Pıyerloti 

eaddHinde No. 21 
Her~üa Bt'edoa aoıar& haataların ı 

kabul eder. 

z 

Sayfa 1S 

Altıncı Ba ikan Oy unları 
Yarın Kapanıyor 

En Son 400 Metrelik Bayrak Yarısı 
Müsabakası Yapllacaktır 

Altıncı Balkan oy unlarının ya• 
no ıon mliaabakaları yapılacaktır. 
Balkan oyunları müsabakalar.oda 
Türk takımının üçUncU vazİj ette 
yer alacak gibi limit verici dere
celer yapması ihtimalinden bah· 
setmlttik. 

Atletik sporlarda milletlerin 
blribirlorine yakın olan vaziyetle
ri mevsim zarfında elde ettikleri 
derecelerle ölçülür. Balkan oyun• 
tarından evvel bu müaabakalara 
lştit·ak edecek millef erin atletleri 
arasında yapılan müsabakalar bl· 
ze hakikaten btıllik limitler ver· 
mit ve takımımızın kendi toprak· 
larında Romanyalılardan üstün 
derece almaları fikirleri bu itin 
At nalarınca tahmin edl:miştl.. 

t 00 Metrede s~mibiıı biç bek· 
lenmiyen çok bozuk yarı~ı bize 
birinci işaret gibi bir ihtardı. Bi· 
rincilik yeri Uzerinde münakafa 
Ye tahmin:er yüriittllen bir atle· 
tin altıncı ge:itl şöyle bir talisiz· 
llğe atfedi' miyecek kadar ehem• 
miyetliydi. 

Yugoslav Mikiçln 1. 7 5 gibi 
l:.lr }' Ukseklikten aştıktan ıonra 
r a:kan birincisi olması, aynı me• 
ıafeyi aşan PoJyoıun ikinci olu• 
fU da bl rim hak; ki derecelerimiz 
üzerine fena tesir yapan bir ne
f ce idi. O mesafeyi aıra ile Hay· 
dar ve Cıhat mevsim içinde ko
laylıkla atmıf ve aşablliyorlardL 

Uı.un atlamada 6.88 gibi bir 
dere.cea:ni 6lçtilğtimUz, her fırsat• 
ta 6.75 ftzerinde dolaıan diğer 

at]etlerimizf ıı uzun atlamada mU• 
sabaka harici kalmalan ne ıekll• 
de tevil edilirse edilsin bizim 
heaabımıza ve aleyhimize kayde
dilen akıiliklerdir. 

Bu ve buna benzer hiç 
Omit edilmek ıöyle dursun 
beklenmiyen bozuk derecelerll) 
inadeder gibi birbirini tenkit et• 
mesi bize Balkan dördllncülUğUn• 
deki bu yeri mutlak •~ muhak• 
kak belA etmişti • 

Nihayet 19 puvanla bizim Oc 
zerimizde yer alan Romanya bun .. 
dan dört ay evvel yapılan Mara .. 
ton koşusunda kazandığı 11 aa• 
yıdan dolayıdır ki bizi mDıknl 
vaziyete soktu. 

Yarın yapılacak mOsabakala,.. 
da bize derece, kazandıracak mu
aabakalardan biri üç adım atla• 
madır. 

Polyosun on dört metro üze• 
rindeki derecesi ona JAylk olduğu 
mevkii vermeğe kafidir. 

iki Yugosla•ın 14 metrodaa 
fazla gülle atması bizi Yunanlılar 
la llçllnclllükte bafbC'f& bıraka· 

caktır. 

A:tıncı Balkan oyunlarının en 
son müsabakası 400 mdroluk 
bayrak yarııı olacakbr. 

1931 de birinci gelen TOrlı 
takımının buglln de ayul 1an11 
vardır. Balkan oyunlarım bir bl· 
rinclliklo kapayabilmek sevkinin 
bize kalması ayrı bir zevktir 1 .. 

Besl111 Ko,ala~ 

İtfaiye Töreninin Başka Güne 
BIRAKILDIÖINA DAiR: 

28 Eylül 935 Cumartesi allnll kutlulanacak olan lstanbul 
Itfaiyesinlıı YıldönOmft Töreninin havanın yağmurlu olmasından 
dolayı tehirine mecburiyet ha1ıl olmuıtur. 
Ayrıca töıcn gtınll gazetelerle ilin edilecektir. ''6001,, 

Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akil 
haatalıklarl mtltehuıı11 

Cata.o}lu Orhan B. apartınuaı Tel.2'JOH EY. ı(ad,kö1 Bshır ıelıarl aekak T.ı.SaU 

( 
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E bise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çocuk Muşambaları 5 5 liradan itibaren Empermeabillze Gabardin 16 'l lfradan 

8
,S PardeıUJer J itibaren 

Çocuk PardesUlerl ' " " Erkek ve kadın muıambaları 11 ,. 
Erkek Elbiseleri 15 ., ., Kadın P~rdesUleri 12 1/2 ,, 

lsmarlama Kostüm/er 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

T e d: yatta buy nk tenzilat lml!'!!m'l'mm,.~"'1'!1d .. 

Saraçbanebaıı Horhor caddesi ~ 

Leyli - Nehari 
l<ız - Erkek Hayr·ye is s • Ana • I.k 

Ortı:ı • Lise 
(Tam devreli) 

ltk ıınıflardan itibaren ecnebi llaanıoa çok ehemmıyet verilir. Kızlar kıımı nyrı dairelerdedir. Mektebin hususi 
otn1 ;;,.•,..r· q .. nı>hııri talebe hergüo evleriodeo aldırılır. Iıteyenlerio ndrHİne tarifname göndtrilir. 

Ilı. Hergün 10 dan 16 ya kadu kayıt yapılır. Telefonı 20530 ; .. ..~, . 
' ',. 

~ı 

Sağlam, değişmez bir 1 

Gelir mi istiyorsunuz ?. 
Paranızı: 

ADAPAZARI 

Tlrk Ticaret Bankası ın 
faizleri her ayın başında ödenen 
kuponlu vadeli mevduat hesabına 
yatırınız. 

1 

HEMEN BU GÜNDEN blr tUp TURAN tıraı kremi SATIN 
ALINIZ: Memnun .kalmadığıoız takdirde, Sirkecide Nur hanındaki 
Turan kumpanyası, tUpU aoık olduA"u halde alacak ve paramzı 
iade edecektir. 

; Maliye V ekiletinden : 
Eıki gUmUf mecidiye ve aksamrnm 1 ıuhat 1936 tarihinden 

itibaren her hangi bir kıymetle mUbadele \'aaıtaaı olarak kullanıl· 
mıyacağı ve bunun hiJAfına hareket edenler hakkında da takibat 
yapılacağı 2257 No. lu kanun mucibince ilan edilmiıtiı. Müddetin 
hitamına aı bir zaman kalmıı olmaama mebni halkımızın yedinde 
mevcut bulunan eski gUmUf paralarının i•rek vergi borçlarına t .. 
diye edilmek ve ıerekH illln olunan ffatler llzerinden tebd.I ettiril• 
mek için Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar illln olunur. 

(5933) 

upuı11l.ıe)I ııınıuvg •1 nı.Şo{og 

•.upzıs>111.111z11d tıı•• •A nı>t•W .1111111A1:1 •iıı•• 
•1111ızuaı ap11ıntA•:I ·.1rP•l>t•wııq ep.1eıunBnq ıappnw 
nDnpıo •ıwıa uıAaı uıuıs11po ıe.1a:>1ı uı&ı •-«ıısaı : n~ano 

·z!U!PO opUJHIJ pAA9 ueııq U;JPUIHAJJHI DJUJJUtJf! •.ıP.1•nuaw 

Nn>1•0~ 
H\f ,NV Ava 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - GUmrUk Muhafaza kıt'at hayvanatı için 48 tane tevhit aeme-

rinin 30/9/935 Pazartesi ırUnU saat 16 da pazarhğı yapılacaktır. 

KUMBARASINA 
SAHiP TALiHLiLER 

il 

a 

Birinci ikramiye 

ıo o lira 
ikinci ikramiye 

250 lira 
10 kişiye 100 erden 

ıooo lira 
20 kişiye 50 erde11 

1000 lira 
175 kl,lye 10 ardan 

1750 lira 

Denlzyolları 
IŞLETMBSI 

AHatelerl ı Karak81 KöprGb•fl 
Tel. 42562 • llrkeol MQhGrdarHde 

Hao Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
• KARADENiZ vapuru 28 

Eylül CUMARUESI gUnU saat 
20 de Hopa'ya Kadar. "5929,. 

2 - T aaınlanan tutarı t 164 liradır. ..-......... w ............. ___ , ..... . 

3 - Şartname, evaaf Komiıyondadır. G5rUlebllif. J 
4 - lateklilor, 0 o 7,5 tutağı olan 88 liralık vezne makbusa ••ya 

Banka mektuolarl!e Komi1Vona srelmeleri. ••5919,. 

Son Posta Matbaan 
............... 1'olıll 

Mlpllll ı A. .._ e. ..... L ı. 

EM 
KURŞUN KALEM FABRİKASI 

801 
501 

Mekteplllerln, MUhendlslerln, Ressamların, Devalrln 
ihtiyacını temin eden her cins kaleml yapmaktad1r .. 
Her kırtasiyecide satlhr. Ecnebi mUmesalllerlnden 
kat'lyyen Ustun ve ucuz olan çefltl&rl •taGıdad1r ı 

No. lu Mektepli kurıun kalemi 
No. lu 

DAGDELEN 
1, 2, 3, derece sertlikte reı;lm kur9un kalemi 
10 muhtelif sertlikte en iyi cins kurıun kalem 
M.:ıraogoz kurıun kalemi 1011 

99 
701 
702 
901 

1319 
132, 

No. lu 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 

Tcıçı kurıun kalemi 
B vo C, 2 eerllikto devair için Kopya kurıuo ka.liml 
A, B, C, O, Renkli kopya kalemleri 
bir ucu kırmızı, bir ucu mayi kalem 
6 renkli kalem 
12 renkli kalem 

NURKALEM : Türk yapısı, ucuz ve UstUndUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmahdır. 

,._. ................. ! ........................... , 

ıMuhayyer Hasan Şevki~ 
1 P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

Dünyada emsalsizdir.. Her yerde arayınız. 
Paris yazıll etiketlere asla aldanmayınız. 

l!Jsv.et Damiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
D. D. numarala gidlt - dönU~ yolu tarifesinin Eyllll 935 so-~ 
---

84 
nunda bitecek olan mer'iyet müddeti, Birinci Kinun 935 sonuna 
kadar olmak Uzere ve aynı şartlarla Uç ay daha uzadılmıı· 

tır. "Z733,, 115888,, 

# 1 .. KARYOLA veMOBiL y Anm 

lHem ucuzunu hem gilzellni almak için lıtanbul Rızapaıa yokugunda 66 No. 

A S R i M O B i L Y A magazaıım ziyaret ediniz. 
·~----•AHMET FEVZi Tel. 23407 ~---mmıı•• 

l ______ ı._t,_•_n_b_u_ı_B_•_•_•_d_IY_•_•_ı __ ıı_ı_n_ıa_r_• ____ ~J 
Açık Eksiltme llAnı 

1 - Eksiltmeye konulan lı : Yalova kaymakamlık konıtında 
yapılacak möble iıi keılf bedeli 604 lira 34 kuruıtur. 

2 - Bu ite alt ıartnameler ve evrak ıunJardır : 
A - Eksiltme ıartnameıl 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri ıeraltl umumiyesl 
F - Keşif cetveli 
Iatiyenler bu ıartnamelerl ve enakı belediye levazım mUdOrltt· 

ğUndo görebilirler. 
3 - Eksiltme 4/10/935 tarihinde cuma gUoO aaat 15 te Daı, 

mi encümende yapılacaktır. 
4 - Ekailtme açık yapılacakhr. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklinin 46 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan baıka aın~ıdaki veıikaları haiz olup g6ı· 
term11l lAzımdır, Möble işi yaptıA'ına dair Nafıa mUdllrlOğOnden 
taıtik edllmiı ehliyet veıikası. ( 1 ) (5756) 

lf- >f. 

Toptan alım ve satımı merkez halinde yapılmakta olan meyve 
ler gibi limon, mandalina ve portakal toptan alım ve satımı da 
Belediye kanununun 15 iucl maddesinin 58 inci fıkrasına istinaden 
merkeı halde yapılacaktır. 

lklnciteırln ayının ortasından sonra yukarıda yazılı meyve)~ 
rin başka mahallerde toptan alım ve satımına izin verllmiyeceğin· 
den ilgililerin bllme1i için keyfiyet Uiin olunur. (B.) (6016) 

.---------• TEŞViKi ŞANAYI ' 

K~!.~~~i; .~~-~~ır. o!~~.~~"· 
Talebe kaydı baılamıştır. 

-- Ç9rtıkapı Y•n.•n Feyzlltl •raaaında No. 6 Tel. 22994 


