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ı,abeşliler İtalyan Taarruzunun Yakın Olduğuna kani 

Makineli Tüfenklere Karşı Hususi Si
perler, Gizli Çukurlar Kazılıyor! 

Adiıababaya Çağırılan Belçikalı Zabitler Fas Alay-
larını Talim Ettiriyorlar ••• 

Loadra, 6 (Özel) - Harrardan 
i'elen haberlere nazaran ltalya 
kuYHtlerloin Danakıl hudutları 
cıvaranda ve ErJtred•kl A1ab ka· 
aabaıının cenubu garbtıinde tah· 
ılt etmektedirler. ltalyanların bu 
noktada yapacakları bir taarruz 
Wollo mıntakaamda Habeı veli· 
ahtının kumandaıındald Hçme 
aıkerler tarafından bUyUk bir 
muka•emete maruı kalacaktır. 

ltalyanların sonbaharda yapa• 
cakları bir taarruzun merkezinin 
Harrar ıehrJ olmaaını velbu taar· 
ruzun Assab ve Ogadenden ilerle· 
yecek iki kol ile takviye edilmesi 
tahmin edilmektedir. 

Şehir, aevkulcfı noktainazarın· 
dan müdafaaya elverlılidlr. Şıbre 
yaklaıabilmek için geçilmesi icap 

ı 
eden dar geçitler, kayalarla dolu 
.. ı yatakları ve 1&rp arazi tam 
bir gerllla harbine mllsaittir. 

Harrarda bulunan 5000 Habeı 
askeri sıece gUndnz Belçika zabitleri 
tarafmdan talim ve terbiye edilmek
te ve hergUn Ciclga, Daggabbur 
•e Gerlogubi''Ye mliaellAh mUfre· 
zeler Hvkedilmektedir. Ogaden· 
dııı Cimma'ya da kUlllyetll sev· 
kiyat yapılmakta olduğu ıöylenl· 
yor. ltalya Somalisinde ve ltalya 
ordusunda bulunan yerliler grup 
grup kaçmakta ve Habeıistana 
iltica etmektedirler. 

Şeyh Abdullah Kutbi ve Şeyh 
Ömer Ezberi gibi gayet nUfuzlu 
klmıeler hududun her iki tarafın· 
dold mua:Umanlar araaında pro-

( Devamı 6 ıncı yUzde ) 

Durum Gittikçe Vahimleşiyor /ngillere 
lngiltere ile ltalya _Arasın- Asker 

~~d.~ ~~~> ~!~. ~.~~~Ç~•~· ~D~~~~k · Topluyor 
lfalyan ajanlarının Mısırda lngil• üzere aA"lar gerilmiıtir. 
ie~e aleyhinde propaganda yap- · Adadaki topçu ihtiyat efradı 
tıkları hakkında buraya bir ha· siJAh altına çağr1lmııtır. lnıaat 
ber gelmlı ve gaıetele..-do ıid· ve fen taburlarile Milis kıtaatı 
detli bir aıabfyet uyandırmııttr. glSnUllU kaydetmektedir. lngilte· 
Slynsi çevenlerde . logilterenln reden Maltaya 800 asker daha 
ltalyaya bir protesto göndermeıl gönderilmlı ve bu suretle adada· 
l>"eklenmektedir. Umumi vaziyet ki lngllf:ı kuvvetleri 4200 kişiye 

lbliğ edilmiıtir. 
çok karııık •• vahim sayılmak· iki kruvazör ve Glorioı famin· 
tadır. cJeki tayyare gemisi Cebelütta· 
r.:. * rıktan Maltaya gitmişlerdir. 

Londra, 6 (Özel) Maltada · (LUtfen 6 ıncı ıayfamızda ıon 
~tlyUk limanm aA"zma tahtelba· haberler kıımına bakınız) 

Bir Kısım ihtiyat Deniz 
Kuvvetleri Silah Al· 

tına Çağırllacak 

Londr~, 6 (A.A)- Alınan ha· 
ıı haberlere göre lnglltere bllkü· 
metl IU:ıumu halinde, tersane ve 

limanlarda çalııan k,.dro adam· 
larından mürekkep denl:ı ihtiyat 

kuvvetlerini ıilih altına ça§'ırmak 
fikrindedir. 

.. Gitti 
Son Posta 

Okuyucularına, mevelmln 
en cenll yazllar1nı, en gU· 
zel tefrlkalar1nı dolgun bir 
•eri hallnd• takdim ediyor. 

1- Gece Yaşayan lstanbul 
Iatanbul güaUn 24 saatinde ayaktadtr. J'akat biz akşam ıttnıı babnoa 
herkea nine çekilir, uyku7a dalar 18Darız. Halbuki lstanbulda blnlıroı 
ki9i .. ardır Jd bunlar akıamdan aabaha kadar çalııır, didio.lr, utraıır . 
OoJarıD ı•o• bayatı, biıim gUadilz hayatımızdan ook baıkadır. 

2 - Can Çekişen ''Boğaziçi,, 
1 

Eonebilırin .,Boafor,, dedlkleri cıBoğadı,:1,. bugün oan çekiıiyor, ölmek 
üzeredir. Artık güzel Boğaziçine bir menr taşı lııımdır. Bu ölüm haa· 
ta11oın ıon hıçkmklanol Jİz, .. cançekiı•n Boğaziçi,, reportajıoda ıöı 
yaıları döke döke dinllyecıkılniz. 

3 - Türkler Kainata Meydan 
Okuyor! 

TUrk topçuları Bilyllk Harpte "Çanakkale,, boiazını ıeçmek .. •atiye.o 
llişman donanmaıını kiloilcük mermilerle naenl batırdı 1 Bu oylı bır 
lengame ki, öyle bir kahtame.nhk deıtnnıdır kl bunu anuak kahraman 
rürk aıkerl baıarablllr. Bu yeni tefri"am,ı, eiıi, bütün ruhunuzla, bU· 
tün uluıal nrlığınızla saracaktır. 

4 - Müsabakalı Hikayeler 
"Son Posta,, okuyucularına her gUn umu abak&h hikayeler,, okutt.· 
oaktır. Siz bu hikayelerde mevsiınio en gQzel yazılaranı . okudukta.n 
başke, .alırlar arasında bir poUı hafiyesi. gibı. dolaşacak, katıller, caoı
ler hırsızlar yakalıyacakemız. Bu mUcrımler• bulduğunuz takdirde de 
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0 n Posta,; dan dolgun bir para mUkiifatı alaoaksıoız. 

5 - Habeşistan Ve Habeşi/er 
Habe~iıtan binbir 111rar ile dolu bir .Afrika llindletanı~ır. ' Fakat bu 
koca ülkeyi bugilne kadar baıtao baıa dolaşım ancak bır tek Avrupalı 
vardır ki on.un d• hltır6.tını biz ele geçirdik ve yakınd& bu heyecanlı 
hatıraları ıiz de lesı:etle okuyacakeıoız . 

6 - Sokak Çocukları 
B"r muharririmiz lstanbuldaki sokak çocuklaril• konuıtu, onların acıklı 
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aceralarını dinledi n yazdı. Bu yazılarda siz, ıokak ~o~uğuo~n blr 
dilnya kadar zengin maoeralaı tavıdıklarını öğrenecek n ıçınız tıtreyı 
titreye okuyaoakaınız, 

1 

lzmir, Samsun idman 1 
Yurdunu Yendi 

Beş Senelik Bayındırlık Planı 

"Son Posta" Bu Yazı Ve Tefrika 
Serisini Size Pek Yak~nda Hep 

Birden Sunacaktır. _____ _J 

L-------------------== 

Dankü maçta bir gol kurtarılırken 
1Y azısı 14 üooU sayfamızda] 

Doğu illeri Baştanbaşa 
Demir Ağlarla Örülecek 

/raıı. Dış işleri Bakanı Dün Geldi 
Ve Akşam Cenevrege Gitti 

Kizımt Han Dün lran 
Trabzondan Başlayarak lran Hududuna Kolonisinin Zly~retle· 
·K d G.d k y · B. H y rini Kabul etmıştlr a ar ı ece cnı ır at apılıyor --

Ankara, 6 lr
0

an Dış itleri Bakanı KAılmi 
(Özel) - Bayın- \~ Han dftn Ankaradan ıehrimlze 
dırhk Bakanlığı \, gelmlf, Iıtaıyonda meraaimle kar-

Fen Heyeti reisi ' ıılanmıştır. Kiıımi Han dotruca 
Necati doğu il· • Iran konıoloshaneııine gitmiş ve 
lerinde bir tetkik "" f, bir mUddıt istirahat etmiıtlr. 
gezisine çıktı. , /'\- · - Kazlmi Han aktama doğru da 
Kendisine mil· \ '\ 
tehassısla.r refa· oıll .-~,, Iran kolonlıinln ziyaretlerini kabul 
kat etmektedir. -er-~=-=- .'\ etmiı, kendllerile ayrı ayrı konuı· 
H ..t.\. muştur. 

eyet önemli .......,."e1'i~~A'T'\,..:A.< 
tetklkİerde bulu· ..__ - Iran Dıı itleri Bakanı Ulu11lar 

nacak, Cumuri-
yet bayramında y ırn ! yapılan l>emlryollıırıoın geçece§'l 1erlerl röıterir harita 

Diyarıbeki;e ulaşacak hattın, bun· \ >erler ve . eaaa noktalar teıblt 
dan aoorakl kısmının ıı•ç•ceğl ~dllecektir. (Uevamı 13 BncU 1Uılle) 

konseyi toplantılarında bulunmak 
Uıere dün akıamkl ekspresle 

Cenevreye hareket etmiı, Sirkeci 
ııarınc:la t6renle uj'urlanmııtır. 

Kuzınıi Ha11'ın /otogrof mahôrlbimlz 
tara/uıdan dün ç.kıı.a hir re~ınl 
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Sesi) • DA Bi L 1• ( Ollnlln Tarihi) BABBBLIB Bir iki En Bilgiik 
Gayeniz 

Nedir? 
Takalm Sır ... ıvu. caddesi 

~2 No ..... Nlbat l 
- Bealm aıle Jlkaek mevkilerde, 

JlkMll aene•d• a-ldm yok. Zatea 
bence •aadetla • t.lrülc ıarn da, 
lrltllaHl •Gc bl!Jalar, eaaeler bea
lemelltedtr. S.•batim ,.....di olıun 
batımı koracak bir yaatıktar, barı· 
aaealır bir çatıdan, mideme f•clireeelr 
iki kap aıcall remektea mahrum kal· 
mıyayım da klfl. 

Eh, feletla, tallhla .. la elmwt 
bir tarafına ı•tirebftlp de, kafa11 
.. , .... içi ltlm• d.ak b1r de haıat 
,oldata koparablllrHm. Ne mutlu 
beaa. .. 

Balnrkllr emr•zı •kffr• ve 
-•biye hasta.esi ba••czacısı 
Bekin 

- Bizim aibl memur lnHnlarıa 
- b.,.at p,.aeri D• elaWür kl1 .... 
.. ımam, ekallderimbd taauda,...~ 
lecejla Wiae .... Uİ ~ ..... ID 
.WmHloe ,..... Ta.. iN -.U. 
laaaalıta bayrı dokunabilecek laue
ketlerde de buhwablllrHk• n ildlJ&Ç 
ifinde kalmıı ,.Iualarrmıu 1ar4ım 
edeblllr1ek ıaadetlmls tamamlanmıı 
., ... 1\ 

e .. ", w. •ı••• .,11.,.ta, w. 
kı•mt ,.....w., bir la••• ,ahfmaW., 
lıtlr llıuımı da haatahkla geçen kıH 
lmrö, bOylk r ıarelerln hıraite sehlr
leyenler, plpı.aa olmıya bile nldt 
IMılamıyacalr pfllferdir. 

En mH'ut inHnlar, kanaatlcir 
elanlardır. 

Fakat bittaltl kanaati, miakln bir 
tneWJ laalla• nrdırmamak prtfle. ... 

Ouudar, a.1ıarba91, Mev
levl sokaıı, 4 No.h hene Har· 
reddin Net'•• 

- En bl1ük a-•1••1 aaaaas bir 
•ısla ••lenebllm... Ye tıı.t-daa~wt 
4e•am ettljlm tanare plJaaa-oıuD• 
tlan W. nr- wnep ,.. pleltil
mektir. 

Çlalcll .. cla•laya du.lara 161 
elarl,. ..... ka•p da laaftalıtıa Is 
luraıunu artbra arttua .. net NWbi 
elabilecetiml umacak kadar ltayal~ 
nat detill•. Paraya ancak p•a çe
kiror. O da •Jaöe ,-.. 

Bu ltlbaıla, ben. bCltOıı ümidimi 
•nara batlamakt.aa batka çare bu
lamadım. 

Yatıll Talebenin 
Ödeyece§I Para 
Kllltnr Bakanhğı, yatılı olarak 

okumak iateyen talebenin, iter 
Yiliyete göre, Yermek mecburiye
tinde oldutu mebllğı tesblt et• 
mit Ye DirektGrlUklere bildlrmfıtir. 

Buna g ... , Galat-ay 250, 
lstanbul ye bmlr 200, Ankara 
225, Ealdıehir 180, Bahkealr 175, 
Adana, Bursa 160, Çanakkale, 
Diyanbeklr, Edirne, Tekirdağ, 

2oa1.W.k. Guiu.t•p. Kayae.d 
•• Manladaki mektepler lçia 
150, T rab.on 145, Kenye, Ku
tamonl, lzm6t. Siwaa, Yozsıat 140, 
Afyon " Bilecik ıao, Tolrat. 
Niide "KlılM1a ip. 120 lira 
p.twibizılr. 

Yugoslavya Kralı ikinci 
Piyerin Yıldönümü 

D&n Yuıoılayya kralı ikinci 
Pl7erin doğumunun yıld8ntlml 
mllnaıebetile dun ıehrlmiz Sent 
Jorj •• S..t Aadn kl.....,inde 
ruhani Ayinler yapılmııtır. Ayin• 
den ıonra da Yogoılavyanm An
kara 1eflrl taraf&ndan aefaretha· 
nula Y ealk6ydeld blaa11Dda ko
loninin tebrikleri kabul edllmiıtlr. 

Ruimde IJln emaaanda Yu· 
plaYJa Hffrl sı&rllmektedir. 

Şair Halit Flhrillin Çalman 
Etya11 Bulundu 

Nftanhtfında otaraa pir Halit 
Fahrinin hizmetçisi Hati.c• tara· 
fmdan çalman bir çift Mıaır iıl 
ve bir çift de kllpe ve iki peçe 
zabıta tarafından bulunmuı Ye 
Hhiblne lad• Hilmiftir. Hizmetçi 
J akalanmııtır. 

Yangın Ba9langıcı 
Sirkeci Serdar ıokak 4 aayıh aıçı 

dllkklnının IJacHı tutu9111119 .. da der
hal •Ön .. lr! mlfttlr. 

Anadolulu Talebe 
için Pansiyon 

Yük•ek Talı.il Talebesi 
Kooperatifi Pan•iyon 

Açıyor 
Geçen den yıla ba11nda ku

rulan ylbelr tahlil talebeal 
kooperatifi harada tahallde balu
nan Anadolalu talebeye umumi 
bir panalyon teala edecek, bunmı 
için de eaki Mercan ldadllinl ıa· 
tın alacaktı. Geçen yılki çalııma 
devrellnde buna imkln buluna• 
mamııh. Bu yıl bu it baıanla • 
cakhr. Panılyoııda kalacak tal .. 
bedea ayda on bq lira lcret alı
nacakbr. 

Paraaız •• mahtaç talebelere 
cffter pamlyon tqkilitlan bura• 
da te•hlt edilmek •ntile heci. 
Ya yedirilip yabnlecakhr. 

Bu panıiyon bir kütüphaneyi, 
mllzakere ve mUsamere salonla· 
rını •e aın .. a dairemi de ihti· 
Ya edecektir. 

ilk ~.e Ortamektepler için 
Oz Türkçe Kıraat 

Yeni Dil Klavuzları Bir Haftaya Ka
dar Satışa Çıkarılıyor 

Knftlr Bakanlaft De.tet mat· ı kuu .. alacakbr. Laka bez clltll-
ha&1ında yeaf dU klawılannı lerin çifti aek1en kuruıa aatıla• 
bastırmaktadır. Oemanlıcadan caktır. 
Tlrkçeyo olan k111ın tamamen KlltOr Bakanhğı ilk ve orta 
Laı&lmıı ve hazırla&m?fhr. Şimdi mektepler için iz Türkçe kıraat 
nrlqedea Osmaa.bcaya kıamının kUaplan da baatırmaktad;r. Dev-
basılma1 na bı:ııianmııtır. Bu da Jet matbaaıı bu kıraatları mek· 
bir haftaya kadar bitecek •e der· teplerin açıldığı güne yetiştirmek 
hal ıııatııa çıkarılacaktar. Klavuz· için ıeceli, anodüzlü çabtmak· 
larm hu ikıdnden de ytb yir19İfei' tadır. 
bin nUsha haz.rlanmııtır. Banlar- KllltUr Bakanlığı TOrk tnihl 
elan yirmi beter bmi 6iretmenler kurumUe ortaklama olarak EYliya 
içindir. Yn:a bini de halka ~ok · Çelebinfa obazuac• cldlnl de bin 
ncu fiatlarla etalacaktır. Klavuz· auaba olarak kıymetli reaimlerle 
lar ylnal da.der formadll'. Ve her ballumqbr. 
cildi yirmi ....... kuruta satıla· Bu dkilla bapna Ali Mmıça 
aldaı. Y..._ talebe çifthıl (30) ,._ 915 H yılmda ,.pb"'it 

Pazar Ola H•••• •· Dtror 

1 
lzmirde Rejim Satırla 

Al h d 
Dllslz CemlyeU Mektep 

ey İD e Açamlror 

B 1 Dilaizlu umiyetl bir mektep u unmuı •cmak içia te .. bba.ıerde bulaourar. 
Bi S latanbaltfakl Ntır, dilıis •• ldSrled 

r uryeli Tacir Dün 01ıutma1r, ooı...a bu na'•• ötret••ll 
Muhakeme Edildi l•tirordu. Yapılaa te .. blıtG•ler aoaa 

Peliı, dlln SUJ'ye tabumc:lu •rmit. falut b8yle bir mek•ep tHlıle 
Halill Abdullah Sabanı adlı bir a• lmkla ıörllememiftir. 

paci yabbyarak mlddeiumaml- OçUncU • a..!ı M:tettfflllr 
üi• •••ittir. ~· da tudur: Abchllah zeogln bir tlccar- Mer .. eai Eraurumda lıuluaaa 
dır. qi de Tlrktttlr. Eti ile he- tlçtincCl mlfettifllje tayla edil .. 
raber lzmfr panayınna aitmit. Enuru• aayla•ı Ta•••a. aı ortalan• 
sıörmlı llOnra bir camiye tılrmif. dotıu •azifeıine ltqhyacakbr. 

Orada ml'enln Mithata Tnrk • * « · 
rejimi aleyhinde ilkler ıöylemiı, OallUd.,.da B•ıı••rhk 
ppka siyealer kAflr olw demif. Beledirenia Oıldldardakl bayın1 
bmir polisi telgrafla latanbul Em· Clırlı.k programına ıare geledtl 
niyet clirektBrlltlnl haberdar ıeaere kaclar lakeledea Mth1ualf 
etmlı Ye düa de kendiai yaka- Oıkldar içiae dotru otuz metre .... 
lanlDlfbr. aitlltmde bi• cadde açılacaktır • 

Suçlu dün SuJtaaabmet birind Jt- Jt- « 
ceza hlkiminin önüne çıkarılm..- Kara~ealz .. ferleri Artbr"41 
tır. Suçlu kendiainl ıöyle mndafaa Karadeatade ••nim •laaaebetll• 
etti: ltlerla art1a .... daa d0Ja11 •apu p . 

- Bea ~ocatamu bir ,..... ketlwl H Utta oJaa Hferlerlal artı.-. 
meldebiae YWmek l~in bmire ........... S. laaftadu ltlbarea Ku .. 
gittim. Orada akrabamdu ilk dealae haftada iç ••pur laareket •dfe 
tedrlaat maf ettltl N .. ' et Zlıhtl- cektir. 
nlln evinde miaafir kaldım. Ben • Jt- -fi 
Halep te Tllrklere yardam ederim. Genel Nutus &ayımı 
Iıte bqımda ıapka Yardır. Şap- 29 ilk tepla puaı ... , . :yap.._. 
kanın gllnah oldufunu ıGyllyen ak ..... Dlfua .. ,... uurbldall 
adam ıapka glyorml. Ben bura· bltlrilmek heredir. Sarı• cedv.U ... 
dan lngittereye gldeceifm. Bayle bir llaftaya kadar alakadar me•.,.. ~ 
bir mleulal ele tanımam. lara detablacÜhı'. 

Bndaa 10ara hlldm Retlt ~ '* • • 
lunun kefaletle Hrbut bıralal- Yeni LI .. T•l•beal 
maana ve mahakemulnln p1n Bir llafta enoel bpaaaa Y ... 
mevkuf olarak de•amına karar U..dea ·~·kta blaa talebeluia ._. 
verdL tJlaa•lan l.tanbul U..alade ya.,.ı.. 

Köylü CıgaraSI Sa- oa1mr. • • • 

tanlar Ceza G6recek Eski Eserler Talhlr Edlle~ 
Şehirde aatıllDUI J•Nk olaa EYkaf ldarul, kendine alt, b .. ı 

k8yl8 .... n1an .... ··-•IJet• ... ... ..... :r•.W.. .... •tt• .. 
rağmen aatılmakta olmaal, lnblaa· cektfr. 

ran diğer aigaralarwn aarfiyabna Onlver:ıtec1! Ko!terana 
oldukça mDhim bir darbe nrd .. 
ğu iddia edilmektedir. Din, Tıp Fakllteelodw, Fraa~ 

Bunu nazandikkate alan lnhlaer Profeıartı Bepjl tarafandaa, "f renı.'f 
ala modrea tedavi-1 " laakkıoda bil 

ldareal, mevcut takibat t .. ldlAbaı koaferau Yerllmlttlr. 
geniıletmiye karar vermlı bulun· « .,. « 
maktadır. Bunun için kolcularıa Asfalt Kald1r11n 
adedi arttırılacak~• bunlu daima Yeal 1apıla• Hbae laalinla rahtıtl 
mua7yea mıntakalarda kullanıl• bo7u llı 6nlodekl mlydan aafalt fi 
miyarak takibat daha NliJQ bir kaldınm olarak ytnlden 1apılacaldU', 
tekilde temin edU.Cektlr. BarHı düa 46 bin lirara mlteahhl4İt 

Hrllmlttir. 
Yakalanan k6yll ılp1alan Jf> _. lf-

muadere edilmekte •• aynca GUmrUlder U111um MUdUr 
para ceza• da alan .. ktaclır. lnlıi-
aarlar idarul, aarf bu aigara aata- Yeklll 
ı:nı bir nevi tlcant aahlyetiae Glmrükl• ••um •ldlr ••idi 
sokan ethaa. fotopaflarile bera• Mala•ut Nedlm clla l.taabula ... 
ber yegla yegla t•blt etmektedir. mittir. Bugla auıulu.al turizm ko!f 

Bunlar, bltlll kolculara Yeri- ırHlode bulunmak Gzerı Peıte;ll 
lecek •• faaliyetlerlnla 6alae lza• hareket edecektir. 

mi surette ııeçilecektiı. "' « « 
-·-......... --·---.. -·--·--- GUmrUk Ve Ekltler Balra111 
deniz atlasından reokli bir harita Gamrlk ve ekitler bakanı Rla& 
da ilin edilmittlr. Oauaca didin •ın lnhiaarlu ldanılade met19l 
de baadma91•a deYam edilmek• olmufbU'. 
tedir. Matbaada Piri relıln Am.. . Jt- • • 
rlka huituile bahrlJ• kitabı ela DarUs .. lallaJa 411 Talebe 
baıılmııbr. Bir haftaya kadar bu Allaacak 
da neıredilecektir. Bakanlık -.. ~.,. ba yal u t.ıelte • 
dan IOIU'a yeni n•iJ•t lçla bir aacaktw. Alr=.eak talebMla kw'alul 
profr .. ha•rleyacalrbr. 1' Er:llde çekilecektir. 

Ki ı 

bir ' - Çabalayıp ainNcaldar, Boıua ı -Bunun lçla bir de talimatname lla• 
1 .... ..-rı~ iade edealdermif.. llrflJorlanm .. 



7 Eyldl 

Hergün 

Başkaları 
Ne 
D(qorlar ? 

~IHA!'I HAR91NDEN KORKULUR 

Yazan: Vls1eo11t S11owd•t1 
Eıld laıtllıı Naaırlarıadu 

•• MusoJininin hırsı Habeıiıta• 
nan iıtilAalle yataıacak değildir, 
bu teşebbUıte muYaffak olursa, 
ikinci hareketi AYuıturyayı yut• 
mak olacaktır. Fakat bu teşebbllı 
Almanyayı harbe sUrllkliyecek 
v• bugün bDtUn Anupa millet• 
leri b:riblrlerlne bir takım karı .. 
laklı anlaşmalar ve antlaımalarla 
bağlı oldukları için, bir cihan 
harbini intaç edecektir. 

,. ltalya·Habeı anlaımazlığın· 
da bütün bu ihtimaller dahildir. 
Bu harbin 6nlln• geçilemezse 
• ki bunun için pek aı llmit var 
gibi görUnllyor • yeni bir cihan 
harbi dotacak •• bu yeni harp 
bugllnkU medeniyet• son vere· 
cektir. 

Bu neticelerin önUne ıeçmek 
hemen de mümkllo değildir. 
Meğer ki bUyUk Avrupa de•letlerl 
Ameri' a ile el ele 'Vererek Muıo
lininln karı11ına çıkaıa •• ona 
dünyan n kendi aleyhinde oldu
j'unu göstersin. " 

lf. 
HABEŞISTANDA HARP 

l'aza11: G•n•ral S••I 
Ccnub1 Afrika AdllJ• Bakanı 

., lngiltere, ltalya· Habef har
binden, Avrupaya taalluk ettiği 
nlapelte, uzak kalabilir. Fakat 
Afrikada cereyan edecek bir harp 
logllterenin Afrikada bulunan 
Sudan ye Mısır gibi ıömDrgelerl 
Uıerinde mllhim aklıler yapacaktır. 

" Bo:ıco ıuraaı muhakkaktır ki, 
ltalyan n Habeıistanı latilA•ı bUtlln 
Afrikada zencilerin Ye yerlilerin 
beyaz arka karıı fena hisler bH· 
(emesine ıalk olacakbr. 

"Rus· Japon harbı Auupaya 
karıı Asyalalar araıında bir dnr 
manlık duygusu yaratmada mı? 
ltalyamn Habeşiıtao teıebbllıll 
Afrikalılar Uıerinde daha mühim 
tHlrler yapabilir. 

"Afrikalılar Anupahlara dllt
man gözlle bakmazlar, fakat bu 
harp bö~ le bir düımanhk doğu
rabilir ve Avrupalıların Afrika• 
daki me•kllerlnl ıtıçleıtirebillr. 
Blltün Afrika, bu da•ada Hab .. 
şistandan yanadır, Ye bir harp 
bil tun Af rlka efkirıumumiyeainl 
Avrupamn aleyhine tahrike kAfldfr .. 

İT AL YANIN ROY ASI 

Bir Amerikan gaııetHlnd•• 

•• Her kıt'a ticaret ıemllerl, 
donanma Ye aym zamanda kara 
m nfaatlerl için kıymeti haiz bir 
köıey• sahiptir. 

ltalya kendi Somallıinde Gar
daful adındaki dar burnu kon
trolu altında bulundurmaktadır. 
Bu saha Aden körfezile Hint 
Okyanoıunu birbirine blrleıtirir. 

Şimdi Habeşiıtanı da alınca, 
ltalya bu burnun arkasını da ala· 
cak ve Sudana kadar uzanmıı 
olacaktır. 

ltatya ıomalisinfn meıabaaı 
139,4aO mil murabbaı, Eritre 
45,783 metre murabbaı, ve Ha· 
heıistan 350 bin metre murab
baıdır. Bu ıuretle ltalya Afrika· 
da 535 bin mil murabbaı bir 
sah i gal eden bir imperatorluk 
kurm . ş olacaktır. Ayna zamanda 
Aden körfezi ile Razkazar'm ce• 
nubunn düşen bütün Kızıl denizi 
kontrclu altına Rlmıı olacakbr. 

ltal) anan Ha beıiıtan meHle-
llnde bukadu muaar olma11 
band. ndar. 

Re&imli Makale a Oyuna 

0111• mutlaka kumar demek detfldlr. nm silthattal, alııllkını bozar. 
BiJiki• oyunun hım fikri hem ahlaki blı~ok fa7daları 

vardır. Oyun zelılmızı biler, maabtımıu ku•••tlondlrlr. 
Olrü•t ve Hbtrlı olmayı 3tretlr. 

Oyunu bir kumar haline •okanlar, yoyahat bir kumar 

Fakat kumar haline •okul•ıyH OJU•r dimaf ldmaa• 
}arının eD allelldir. KOçükler ·~ia oyuacak •• iıe, bilytlk· 
ler l~in de oyu• odur. 

SoYyet Ruıyada btltln ftçl kulGplorinde ıatrauç, briç 
sf bl dotrudan doğruya zekl7a dayanan oyualar teı•lk 
tdllmektodlr. Oyun oynayınız, fakat kumardan ka~ıaıL 

olarak oynıyanlar oyunuD bu mozİJotlerlal ıuilıtlmal edea
lerdir. Bu defa oyun tehlikeli bir ya1ıta olur. Ve oynıya-

1 DABiLI 
Bir Ana Ve Dört 
Çocuğu Zehirlendi 

Bışiktaıta oturan Kirkor kızı 
Yozgatlı Siron, dtın Slnanpaıa 
zade caddesinde 49 numaralı 
dllkkAnda yoğurtçuluk yapan Ma· 
nastarh Y orgl oğlu lspirodan yo
furt almıı Ye evine ıötDrerek 
dört çocuğlle beraber y .. 
mit·•• Fakat biraz ıonra, 
ana ve dört çocuk zehirlenme 
allmetlerl g6ıtermlye baıladıklan 
için derhal h&1taneye kaldınlaıı .. 
lardır. Yoturtçu lıpiro da yaka· 
)anarak mllddelumuaıtliğe ••rll
mlıtlr. 

Yapılan fenni araştırma neti• 
cealnde, yoiurtlara, iyi tutmuı 
ıörllnmek için, niıaıta gibi unlu 
maddeler konduğu ve bunlardan 
da Ptomaln haııl oldup için te
aemmDm doğduğu anla11lmıthr. 
laplro mftıtantikliğe Yerilmlttlr. 

Devlet latbaasmda Basım 
ı,ıerl 

KlltOr Balraalıtı neırlyat umum 
mldlrl Faik Reıit Yayım H Devlet 
matbaa11ndaki ba11m ltlerlal tetkik 
etmek lçln din l.tanbula golmiı •• 
geç vakte kadar matbaada meıgul 

olmuıtur. Y!lrıa tekrar Ankaraya 
dönecektir. 

Bulgariıtandan Bir Seyyah 
Kafilesi Geliyor 

Sofya, 6 ( Özel ) - Balkan 
ıenllklerl mUnaaebetlle lıtanhula 
bUytık bir aeyyahat tertip edil· 
mtıtlr. Bulgar seyyahları, ayın 
19 unda Istanbula hareket ed .. 
ceklerdlr. 

lıtanbulda Gllreı Olimplya
danal lıtirak e,· ecek olan Bulgar 
pehli•anları~ da bugftnlerde lstan• 
bula hareket etmek için hazır
lanmaktadırlar. 

Balkan festlvallne girecek olan 
YuıoslaYJ•h bir genç kız 

Görülmemiş Bir 
Şenlik Hazırlanıyor 

Balkan Şenlikleri Çok 
Parlak Olacak 

lıtanbulda yapılacak olan ilk 
Balkan feıtl•alinln ıimdlye kadar 
16riilmemit bir ıenllk olma11na 
plıplmaktadır. Komite busıtınler
de 1>9k hararetli bir ıekilde ça· 
lqmaktadır. Din ilbay Muhiddin, 
aaraylar mldlrl\ Sezll de birlikte 
oldutu halde 3 elektrik mDhen
diıl ye feıtl••I komitesi ile bera• 
ber Beylerbeyi aarayına gltmiı 

İstanbul da 
Tifo Arhyor 

Şehrimizdeki tifo •ak' alan 
artmaktadır. Dnn, Gureba h&1· 
tanesine yatmak iıteyen tifolular, 
J•r bulunmadıjı ileri ıOrDlerek 
ıerl çenllmiılerdlr. 

Ba mtlnaaebetl•, aathk me
murları, halka •• mekteplerde aıı 
yapmaktadır. 

Birinci Genel MUfeltiflik 
Aılyiş Müşavirliği 

Emn11et Mllfettiflerlnden Cemı 
Birinci Genel Mnfettltllk Aaa1ft 
MDtaYirlltln• tayin ec:lllmlftir. 
Cem'i, bu ay nihayetine kadar 
reni yulfeal bquada buluna
cakbr. 
Denizden Çıkardan Bir Adam 

Dtha aabab C.rrahpqa ha .. 
tanealne lclria .. dh denizden çıka
nlmq bir huta ıetlrilmiıtir. 
Hasta biraz aoua da 6lmftfttlr. 
Mlddelumumllik tahkikata b.,
lallllfbr. Tablbiadtt de cesedi 
muayene etmlt Te Morıa lıal<L
nlma11na ltızum g&atermJıtir. 

KUllUr DirektörlUIU 
Şehrimiz kültllr direkt6rlllğn

ne, Çapa kız muallim mektebi 
Edebiyat muallimi Terilğin tayin 
edileceği tahakkuk etmektedir. 

---·:-----------------ve yapılmakta olan teılsatı ıöz-
den geçirmiıtlr. Sarayın her aalonu 
bir aJrı renkte sıizll ziya Jle 
aydmlablacaktır. 

Ayın onUçUnde Sirkeci latas· 
yonuna mlUi elbiseleri fle gelecek 
olan YugoılaY ÜniYeraitelilerf Ünl· 
yeraıt•llermlz tanfandan millt 
r.eybek elbiaeal giyllmit olduğu 
halde kartılanacaklardır. 

Onlveraitell ve llaeli talebeler
den bazıları Zeybek danaı 8ğren• 
mektedlrler. BugOnden itibaren 
bu dana derslerine .Azade ve Selma 
S.Hm Sırrı da nezaret edecekler· 
)erdir. Muzfk iılerl Ue konaena· 
tuYar tıj'raımaktadır. 

Saya 3 

r 
Sözün Kısası 

Tanrı 

Şi/a Versin I 

--------- Ek ·Ta -
Tanrı ıifa versin! baıka bir 

dlyecegim yok amma, ben bu ha· 
beri hayra yordum dersem, Y alao!. 
SllAhlan bırakma konferanıı baı· 
kam Bay Henderaon ağır hasta 
lmif. Bunu bildiren ajans telgrafı, 
aayın başkamn aağlık durumu 
çok tehlikeli bir hal almııtar, 
dl yor. 

Adamcağızın yftreğinemi indi 
der siniz?. Yokıa utancından ıi· 
nirleriml 1arsıldı? Her halde, Ul· 
kUye bağlılık bu kadar olurl Bay 
Henderıon yıllarca beslediği, ta• 
bakkukuna bunca emekler aar
fettlği, gezdiği yerde, gUctı yet• 
tlğl, dili döndüğD kadar ona olan 
lnancıaı berkeH yaptığı bir emelin 
ıuya dilftllğtlnD, tath bir rllyaoın 
kibuaa çevrildiğini, güçle yumurt• 
lanan bir yumurtanın cılk çıktağ'· 
nı, ekilen arpanın yerine darı 
bittiğini görllnce, gurbet elinde 
para111 kalan Azeri giblı 

- Ôrt ki ölem diyor. 
Ah, zavallıcığın teeuOrUnO, 

yeılnl Ye hicabını naaıl da anlıyo
rum!. DD,OnUn bir kere: Hangiıine 
1a11aın? lnsanlan, bu yaıa geldJji 
halde, taoayamadığına mı.. Kal
burla ıu taıımaktan, ipe ile ku· 
yu kazmaktan, horozu yumurtlat• 
maktan, &lltyO diriltmekten daha 
gftç, daha çetin, daha imklnuz 
bir ı.. piıtlğlne mi.. Ulular Ku
rumunu kurmak huıuıunda mll
letlerla samimi olduklanna inan• 
dıtına mı.. Yoksa yer ytlzDndekl 
iki milyara yakın insanın kendl
alle bıyık altından al&J ettikl .. 
rln• mi? Hansı' birine ?t 

Bu dliflDcelu lnıanı haata 
da eder, deli de eder, öldOrllr de. 
Hanlya bir fıkra Yardır: 

Herifin biri eYlenmlf. Tam ao
••Y pdiğl ı•ce. heyecandan 
mı, her nedenıe, yatağımn içinde 
bir kabahat lflemif. Sabahleyin 
bir tlrlll kalkamumıf. 

Nihayet dllı&omllf, taıınmıt. 
hentız bir gecelik karııını karıı• 
ıına oturtmuı : 

- Ben bu ıece çok korkunı 
bir rftya gördDm.. Demlı. 

- Hayırdır, lnıallah 1 Nedir, 

bakayım? 
- Minare minare llatllnde, 

daha llstnnde yine bir minare, 
onun da Oatünde bir tepsi.. Tep
ıinln içine beni oturtmuılar.. Sen 
olaan ne yapardın ?. 

Kadıncağız. 
- Koçuk kabahatimi lıler

dim.. Deyince, kurnaz herif: 
- Ben bDyOğOnO iıledlm, 

kurtuldum !. Demlı. 
Bay Henderaonun uğradığı 

ıukütuhayal beni deli ederdi. O, 
ölllm baıtaıı olmuf. 

Tanrı gecinden veraia 1 

iki Macuncu Arasında 
Beyazıt Taı banda macuncu 

Şerafottin ile macuncu Şnkrn 
araaında bir çırak meıeleıinden 
kavga çıkmlf, Şükrll Şerafettinl 

iNAN iSTER İNANMA! 
J batandan ağırca yaralamıştır. 

8 Yaşında Bir Çocuğun Marifeti iSTER 
Avrupadan yeni ••lea bir kon1oloı arkadaıımıa1a I -TOrlı:iye1• gidiyorum, amma, korkuyorum, dedL 

konuıuyorduk. Batından geçen bir nk'ayı anlatb. latanbulda çok hutalık varmıı. Burada aıılandım 
.. Bir gOn, dedi, bana bir ecnebi mtlhi•dlı paH· filla amma .. 

portunu viEe ettirmek üzer• geldi, bu zat bir mOhen· • . 
di•ti, ve Tlrkiye'do bir mUeHHe tarafından meml•· Derhal ı3dDtl lcHtl• •• kendlılal lemın •Uım. 
kete wetirtlllyordu. Fakat tolaı ve endlte içinde ldl, Fakat fU Niıantaı nda lajım ıularile yıkanan boı• 
•ise muamelHi 1apıhrkea teroddlit ye aıkıntı içinde taDların memlekete yaydıtı zararın ta buralara kadar 
bana dert randu weldltltti dltlnor•k UaOldilm. " 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Rum Mehmetpaşa mahallesin· 
den 8 yaşında Ali oğlu Şevket 
arkadaıı Mehmet oğlu Mustafa 
çocukla kavğa etmiş, Mustafayı 
taıla ağ rca yeral mışhr. 

Bir Dolandırıcı Yakala"dı 
Ak,ebir BankHından sahte 

imza ile 10 lira dolandıran ve 
yine ayna ıekilde sebte mektupla 
birkaç ttkcar dolandarmı;-a yelt .. 
nen Ştlkrtl yalıalanmıfbr. 
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4 Seyfa 

HAHKEHElERDE c_•• •• • • 
nOQ.QUKLbRI M iZ 
Babasını 
Kaybeden 
Bir Yavru 

- Hl, hi, hi, hl ... 
Adliyenin ikinci katından bir 

çocuk ağlayıfı yükseliyor. 
Meraklılar çok .. Hemen etra• 

fmı sarıyorlar: 

- Neye ağlıyorsun kUçUk? 
- Babamı kaybetlim. 
- Kim aenin baban. 
- Abdurhman. • 
- Senin adın ne 1 , 
- Yılmaz. 
Bu, altı yaşana kUçll Yılmaz 

dehıetl sağ tarafmda ta topuk
larına varan uzun bir kılıç, sahi
ne yaraşır bir eda ile sallanıyor. 
Sol tarafında da omuzundan asılı 
renkli ve kocaman bir davul .• 

- Ağlama küçük! Şimdi bu· 
luruz babanı.. hem bak sen yıl
maz olacaksın? yılmazlar hiç 
ağlar mı? 

Yılmaz gözyaılarını dindirdi. 
Ve ağlamak değil, etrafındaki· 
lerin kendisini takdir ve gıbta 
ile aeyir ediılerinl ıllzerek atı· 
lilmsiyor... Amma bir eli dalma 
kılıcının kabzasında •. 

Bir kadın görUndDı 
- Yılmaz, Yılmaz!. 
Yılmaz koıarak kadınan kol· 

larına atıldı ve babasının kendi
sini kadına bırakarak eve gitti· 
tini öğrenince: 

- Haydi çabuk gidelim tey· 
ze.. dedi, gidelim d~ babama 
bent mahkemede bırakıYermeıinl 
öğreteyim .• 

............................................................. 
Gedizde 

: Bir Kadını At Çitnedi 
Gedf z, (Özel) - Uıak huıuıt 

muhaaebe iıyarı Mehmedln eti 
atla gezmefe giderken yolda atU 
ıendeleml9, kadıncafız yere dttı· 
milf, at karnma baaarak geçmlı 
ve biçare kadın ölmUttUr. 

Gemlik Gençler Birliği Kongresi 
Gemlik, ( Özel ) - Gençler 

birliğinin yıllık toplantııı yapılmlf, 
yeni idare heyetine TUreJ, Ata, 
mahir Bakır, Ahmet uzun boylu 
ıeçllmfşler, işe baılamıılardır. 

Oııma 

. Bir Doktorun 

. GUnlük 
Notlarından (*) 

. Çil Lekeleri 
Bir hasta kadın müracaat eUJ. Yü
ziindekl çlllerden n güneı fada 
olduğu zamanlarda btınlann çoğal
dığından bahaetti, muayene eUim. 
Asabi idi. Bazı, ince -ve beyaı cilt
lerde ekseriya olduğu clbJ bu haı
ta.da da boya yapım guddelerin 
faaliyeti ve tahrişi yüzünden çıkan 
çilleri için ıi.lblUme ve giliserinden 
mürekkep bir ila9 te.vııiye ettim. 
Bundan sabahları yüz:ünü yıkama
dan ç'lli yerlere kilçUk bir pamukla 
hufüçc 8Ürmeııini ve aradan on bet 
dakika geçtikten sonra eabunıuz su 
ile yıkamasını, bir hafta böyle de
vam etmesini tenbih ettim. Nevro
patln ilicıudan geceleri yatarken 
bir küçük tatlı kaşığı biraz ıhlamur 
içinde nlmasıoı taniye ettim. On 
beş günde çiller geçtiğiai VtJ iyileş
tiğini ıöylllyor ve bize teşekkür 
ediyordu. 

(*) Bu notları k11eip 1aklay1n11, yah \: 
bir a~bllme yapııtırıp kollek•iyon yap~ 
nıı. Sıkıntı •amanını:zda bu notlar b t 
dolıtor aibl lmdadını1a yetlıebllir. 

SON POSTA 

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

HABERLERil MEMLEKET 
**· 

Muş Bayındırlaşıyor 
--------

Evkaf V c 1Uray Elbirliğiyle Çalışıyorlar 
Muı, (Özel) - Bu sene Mut 

uray itlerinde göze çarpan bir 
hızlanma vardır. Şarm bUtUn 
caddeleri yeniden yaptırılmış, btı
tUn ıokaklar IUkı Iambalarlyle 

~ 

aydınlatı!mışhr. Yeni ilbay Niyazi 
ı şehrin ıu f 9lni halletmek için 

incelemelere batlamıştır. Evkaf da 
eski dükkAnları yıktırmakta, ye• 
rine asri mağazalar yaptırmak· 
tadır. Güllü hamamı da yeniden 
yaptmlacaktır. 

Bu yıJ inıaat da çoğalmıştır. 
yeniden birçok yapı yaptmlmak· 
tadır. Elazizdeo yeni bir motör 
getirtilerek mevcut ılnema maki· 
neal ftletilnıeye baılanılmıthr. Muşun genel 9örUn11,u 

Muşun şimdiki halde bir or· 
tamektebe, bir hastaneye, bir 
eczaneye ve bir difçiye ihtiyacı 

vardır. Bunlar da tamamlamraa 
Muıun bütün ekaiklerl tamam· 
lanmıı olacaktır.~ 

Nazilli Küglerinde Son Posta : 

* 

Hamidiye Köyüne Bir Mektep Aç
mak Lazımdır 

Cıvar da~Iarda bulunan ayılar 
bağlara lnmiye ve zarar vernıiye 
başlamıılardır. Halk Tanm ve 
mücadele MOdUrlDkJerine mllra· 
caat ederek ayılarla mllcadele 
için alllb ve cephane verilmesini 
iıtemJı, verilen ıllAhlarla derhal 
mllcadeleye baılanarak birkaç 
ayı öldUrUlmOıtUr. 

Nazllll, (Özel) - Hamidiye 
köyU 50 haneH V• r 30 nUfuılu 
kUçUk bir köydllr. 

Köy aeferberllğe kadar çok 
bUyUktU. Manifaturacılar, kahve
ler, bakkallar vardı. Fakat harp· 
tenberl küçUldU, tenhalaıtı. 

(Hamidlye) köyll 55 Hnellk 
bir maziye maliktir. 1296 yılında bir 

Karacabey Köylerinde Cümhuriyet 
Anıtları 

-~~-·--···------~ --

Uluabatta CUmhurlyet anıtı 

Karacabey (Öıel) - Karacabey köylerinin Cübmuriyet alanlarrnda 
birer Cümhu'rtyet anıtı yapılmaya baılanılmıştır. UJuabat köyünde 
yapılan anıt çok güzel olmuı Ye törenle açalmııtrr • 

== = 

30 Ağustoi Zafer Bayramı Her Yerde 
Büyük Törenle Kutlulandı 

Yozgat, (Özel) - 30 Ağuıtoı 
Zafer ve Tayyare bayramı burada 
her yıldan daha büyük bir törenle 
kutlulandı. Öiretmenler, talebe• 
ler de ıöylevler ıöyledller. Güzel 
bir ıeçit resmi yapıldı, Iımet 
lnönll okulunda bir balo verildi 
ertesi gUnU de ıUndUz ve gece 
uray sinamaaında bir müsamere 
verildi ve Yobaz Y aalo piyeai 
temsil edildJ. 

* Niksar, (Özel) - 30 Af uatoı 
Zafer ve Tayyare bayramı, Hava 
kurumu menfaatine 3 bin klıl 
önUnde pehlivan gUreıleri ya· 
pılmııt:r. 

* Gediz, (Ö:ııel) - Zafer ve Tay-

Gemltk uçak yazısında adı ge· 
çen kUçUk lnver 

k111m çerkeıler burada iıkAn edil· 
miı, her birine beşer döntım arazi 
ve kafi miktarda kır verllmlıttr, 
ıon aenelerde komşuları (Toygar) 
köyile aralarında bir hudut lhti• 
lafı çıkmış Allabın kırlarını pay
laıamamışlardır. Toygarlılar eı· 
kldenberl plAnsız olan bu yerle
rin bir pl4nını yaptırarak (Hami· 
diye) libre ait olan bazı araziyi de 
kendi hudutları fçeriıfne almak 
latemitlerdlr. 

Senelerce ıüren bu hudut 
ihtilafı her iki k6ye de zararla 
olmuştur. 

(Hamldlye) köyUnUn en ente· 
reaan adamı (Ahmet Hoca) dır. 
Ahmet Hoca 326 danberl bu 
köyde muhtardı. Bu aeueki se• 
çimde muhtarlık baıkaaına geçti. 
Buna rağmen yine köyde Ahme· 
din ıözU tutulur. Ahmet Aydın 
idadiıiodo okumuıtur. 

Bu köyde eskiden medreH 
v~rdı. On sene evveline kadar 
da hususi hoca ile okuma itleri 
idare edilirdi. Şimdi mektep 
yoktur. 

(Hamldiye, Toy gar,, -Kırcaklı·) 
birbirine yakın köylerdir. Bu Uç 
köy için bir mektep yapmak 
mümkündür. (Hamidlyo) kllyllnde 
yazın bahçelere göçerler. Şu mev• 
aimde köyde insan . görünmez. 
Akar aulıuı yoktur. Suları kuyu• 
dan alırlar. Yalnız Tepe dibinde 
iyi ıulu (Karadeli) dedikleri bir 
çeıme vardır. Köyün varidata 
çiftçilik iıleridlr. Bu yıl köy bllt• 
çesl 150 Ura kadardır. (Hami· 
diye) köyUniln dablJi ev teşkilAta 
oldukça muntazamdır. DUğiln· 
lerde kızlar ağırlık verir. Bura• 
dan baıka köylere kız vermez· 
ler. Kızlar tarlada çalıımaz. Ev 
İfleril~ meıgut olur. 

1,1;• u',.bj;;•-·b~;~bc;;iiki;A~;t•İ~~j;~:-
nılştlr. 

* Gemlik, (Özel) - 30 Ağuatoı 
uçak bayramı çok güıel kutlu
landı. Kutlulama ıırasında ıeyir· 
ciler arasında bulunan Enver adlı 
ve bir ay önce pencereden düşe· 
rek yaralanmıı kUçUclik bir ço· 
cuğun hiç klmıe tarafından öğ· 
retllmeden yaralı ve 1&rğıh baımı 
aöıtererekı 

"Uçak 
Yaralar1mızı saracak 
Bizi kurtaracak ,, 

----ı 

yare bayramının kutlulanma11 pek 
parlak olmuş, kutlulama törenin· 
den sonra sporcular Atatürk ani· 
tına bir çelenk koymuıtar, Utak 
ıençler bir:lğl ile Gedlupor ıra• ıında da bir maç yapalmııtar. Ma9 

Diye söylenmesi herkeal heye· 
cana dU1UrnıU1tUr. 

Ey:ut 7 

mpımı• • • 
~11111 ~ lb&lll~/11 
.................... 
Karilerin 
Sorularına 
Cevaplarım 

Ankara H. Y enerj 
Bence kız hakbdır. Göıterdlil 

ıebepler kuvrilidlr. Daha okumak 
isteyen, ve evlenmeyi birkaç aene 
101.raya bırakan bir kız artık senin 
için bayat arkadaıı olamaz. Kız 
kardeşlle evlenmemekte ısrar edl
yoraan, kalk memleketine git. Bu 
aileyi rahat barak. Hele kıza karıı 
yaptıgm tehdit bir erkek için 
kUçUkIUkttır. Kız 1&na bir iki defa 
iltifat etti diye ondRn intikam 
almiya, onu kirletmlye nu h9.kkın 
var? 

* Gedikpaşada Ali Ertürks 

Mekteplerin açılmasına şurada 
ne kaldı ki 1 Zaten o vakte kadar 
ıiz kn:ln edreılnl de Öğrenebilir• 
ılniz. Yalnız kızı lıtemeden evvel 
hakkında tahkikat yaptırınız. Bu 
kız kimdir, neıi var, nesi 
yoktur. Şimdiye kadar naaıl 
yaıamııtır? iyi bir ev kadını 
olacak meziyetleri var mıdır?, 
Bu tahkikat mfiıbet netice verir• . 
H, o vakit resmen talip olursun. · 
Sanırım ki o da aenden böyle bir 
teklif bekler. 

Paoıaltıda R. Taıar: 
GUzel bir gence kendinizi 

1evdirmeye çalqıp nihayetsiz 
ııtaraplar çekeceğinize, bu aencl 
biS1lyatıoızdan ıllmeye gayret et• 
seniz daha iyi olmaz mı? HuıuıUe 
haıkaaını aa•en bir genci aevgili
ılnln elinden almak kolay it mi? 

lt
Ankarada Bayan B. 
Halinize acıdım. Artık bir 

arada yaıamanıza imkAn 9örmU· 
yorum. Mahkeme10 başvurarak 
boıanma davaıı açımz. Elinizde 
mevcut birkaç kuruıla da küçük 
bJr Jı tutunuz. MUıtakil hayat 
ılzi rahata kavuıturur. Sinirleri• 
niz yatııır. Erkeklerden oka• 
dar nefret etmeyloiz. Daha 
gençsiniz, tekrar evlenebilirainiz 
ye batt4 evlenmeniz zaruridir. .. 

lııtanbulda N. M. 
Acınacak vazlyetteainiz, fakat 

ılze ne 1apablllriz. Evini ve 
yavrularını bırakıp kaçan bir ka· 
dından ne hayır beklenebilir. Onu 
kanunen eve getirte bilirainiz. Fa· 
kat ne faydası vardır? 

Yalnız ortada bir facia var. Ikl 
çocuğunuzu ne yapacaksınız? Mem 
lekett• onları yerleıtirecek bir 
mllesse ıeyok. Onları, bakacak bit 
kadın tutmağa da haliniz müsait 
değil. Bence asıl mesele budur • . 

Nöbetçi 
Eczaneler 

TEYZE 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıun· 

lardır: 
Kl\çükpazar (H. HUınU), Alemdu 
(Cağaloğlu), Beya:ılt (S tkı), Şeh1&· 
debatı ( Ünl\'ersite), Fener ( EmH
yadi), Aksaray (Ziya Nuri), Kara
gümrük (Arif), Şehremini ( Ahmet 
Hamdi), Samatya (Erofi!os), Kadı
k<Sy Üıküdar( Faik ve Namık ) 
Bakırköy (Mukez:), Betiktet (Nail) 
Sıırıyer ( Aııaf ), Heııköy ( Halk ) 
Kuımpaşa ( Merkez ), B~.yükada 
(Şinasi), Heybeli (Yusuf), Uskü~nr 
(ittihat), Beykoz (Beyke:z), Anac:o· 
luhiıarı ( Anadoluhisarı ), RumeJl
hi1arı ( Rumelihisarı ), Patabahçe 
(Paıabahçe), Eminönü (Beneaaon), 
Şit'i (Feyzi), Beyoğlu (itimat, Kin· 
yol, Tarlabaf ı), Galata (Kapılçi). -
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~albu.ıtındd 
(i Öfı()Ü 1( Lll<I ~il 

ltalgada Unutul
muş Bir An'ane 
ihya Edil(1Jor 

Italyanın Venedik t•hrlnde her 
lı .1• 1 l yıl "Bayron,, adını 
ngı ız ıa ' taııyacak olan 
Bagro1t v• yüı:me mUaabaka· 
güzm• mfl.. )arı yapmak için 
sabakaları halk arasında iane 

toplanmaktadır. Tertibi dllştlntllen 
lllllıabakalara .. Bayron ,, . adanın 
••rilmek lıtenilmesl sebepsiz d .. 
ilidir. 

Filhakika 1818 yılanda bu 
bGyUk lnglllı: ıalrl Ven edik ıehrlnl 
ll1aret ederken kendisine genç 
bir zabiti tanıtırlar: 

- Bu aenç zabit kurıun 
1•ğmuru altında Tuna aebrlnl 
rtızerek ı•çmlftlr, derler. Mn
lremmel bir ythUcll olan Bayron 
hu ıenç sabite V enedlk ile Udo 
•raıında kendlıl ile bir ylızmı 
rar111na İtrlp giremlyecetlnl ıorar. 
Zabit mUıbet cevap verir. MU• 
iabaka yapılar Y• Bayron bu mit• 
ıabakada birinci gelir. Ve o glln• 
den itibaren de her yıl Bayron 
ilamına Venedlkte bir ytıı:me 

lbUıabakaaı yapıhraa da blliha.ra 
bnutulur. lıt• ltalyada diriltilmek 
lıtenilen mOsabaka bu mOsaba• 
lradır. 

• F ransıı bUtçesl her yıl 42 mil· 
Fransız büt· yar frank olarak 
çeslnln son hesap edHmekte

dlr. Bu para, bl• 
rakkamı zlm paramızla ta• 

llıam 3 milyar 360 milyon lira 
•der. Bizim bUtçemlz iae 200 mll· 
Jon Ura etrafında dolaıtıtına 
IÖre Franaanınkinden 17,5 defa 
•ı demektir. Fakat ntlfusJar ara• 
ıındakl niıbetl de göz önllnde 
tutmak llzım. Bizimkinin kat'Jıl 
reni aayımda anlatılacak, 18 mil· 
ron tahmin edilmektedir. Fran• 
lanan lae 40 mllyondur. Şu halde 
lallfuaa nlıbet edlllrae Franaanın 
btttçeal bizimkinden 17,5 defa 
cletil, 7 -8 defa fazla demektir. ... 

2C& 

o ciTCIYli hayatın ltıkıdır. 
Onunla görUtmlyell bir ay 

l•çmlttl. 
ikimizde bir ay blrblrlal ıör

llıtmit iki yeni ••linin arzuıu Ye 
lıtyecanı yoktu. Onun meıhur 
Praı ıeyahatlnden çlrUk bir 
lbnon gibi döndUğO belli. Baaa 
l•llnce.. Ha1tayım. 

Hayatta birbirine kartı yazlf .. 
Itri olan lnıanlar gibi Villa dı 
Roıe'un gotik çatııı altında top
laıadık. 

O yakında lıtanbuJdan ıele
ttk mUhim bir doıtu Ue bOyDk 
bir lı P•tlnde koıtuldarını anlatıp 
duruyor. 

Para, lı, kazaç ve kumar. 
Gevezellk arasında iki ıece 

~ix lea baioı'de kalıp oynadıtını 
a&yledl. GUlmemek için kendimi 
tuttum. 

Prag nerede Alx leı balnı 
ilerde!. Tam sıra11 idi: 

- Bu eğleoceJl oyun ıehrlnln 
Çekoslovakya topraklarına ı•ç· 
tliiril bilmiyordum! 

Demek klfi ldL 
Suat11m. 

SON 'POIY& 

HARİCi TELGRAFLAR 

Yun~nista~da Rejim Me- Aa:~ =50 Yılda 
selesı Gerıye Bırakılacak Bir liigai Hazırladı 
Çaldariı, Yunan Temel Yaıaşı~I! Bir 
Madde Eklenmeıine Karar V ermif ..• 

Eıkl Yunaa Kralı; Çaldariıle Görüıecek 
Atlaa, 6 (Özel) - Gaaeteltrln bir 1 

çotu Hkl Yunan kralını• kaplıcaluda 
bı:lunaa Baıbakaa Çaldarla lle ko
nutmak itin bir uçakla LoDdradaa 
hareket ettltlal rasıyorlar. ,,. 

Atiaa, 6 (Ôul) - Hlkilmet taraf
tarı Katlmerlnl ıazetHI Batbakaa 
Çaldarlaln Yunaa t•••l JHa11na 
reji• mHtlHialn lltrldı laalledllH .. 
ğlne dair bir madde lllY• ettirerek 
thadlllk ıeno1dan YUi•t•IJ• karar 
Ytrdlflal baber almııtır. 

Batta Atiaa ŞarbaJI .,•luaaa ltlr
çok ılyaH, endtlatrl kurullaıınıa reji• 
itinin lltrlJ• bırakılm111Da calıımala• 
rıaa karıı General Koadlllı ı • HlkQ. 
met bu kurulların bareketleıla• kane 
ıaoak detlldlr. Yuaanlataada 8sgtlrllk 
rejimi caridir. HerkH kanun çerçtYHI 
lılade kendi dGtDndlklerl itin pro
paganda yapablllr " demiıtir. 

Yun•n Uç_akları D• Gelecek 
Atiaa, 6 (Ôzel) - latan bulu slyaret 

edecek olan Yuaaa doaanmaalna 
han kuvntlerl genel ku•andam 
General Reppaa'ın kumandaaında yedi 
denls uçatı da refakat ed•cektlr. 

Mekslkoda: 

Dini Mallar 
UJuslaştırıldı · 

Mekalko, 6 ( A. A. ) - Cömur 
Baıkaaı, dini malların ulu.Jaıhrılmaaı 
laakkı•dakl kanunu lmsa etmlıtlr. 
Bu kanun, ayın 30 uadaa itibar•• 
tatbik edilecektir. Mabedler, papasla
rın oturdu§'u binalar, aeminerler, 
faklrhaneler, dini kolltjler, manaatır· 
lar n dini topluluklara alt Hrma1•· 
lerle blıtln binalar uluaal mallar 
ara1ına dabll edllmiıtlr. 

Çlnde lnglllz NUtuzu 
Yokohama, 6 (A.A) - fnl'lll• lal

kOmetiain ekonomik danıımaaı olup 
flaaaaal bir latitare IJdnl ile Çin'• 
•idea LelrhroH, bura1a l'•lmiıtlr. 

Japon ••ntelerl, Leltlaroaa'un Çin· 

Söylenecek, anlaplaeak. Babai 
açılacak t•yler pek çok. 

Evlenme klğatlarım11:1n konıo
loıhanede bıkledlğlnl benim ka· 
dar kındlıl de biliyor. O batır
lamıdığı gibi benim de hahrlat
mak aklımdan ıeçmlyor. Annem 
bir aktam bahıl tazelemek için 
hazırlandı.. Kapattım. 

Birkaç ılln ıoara ldL 
Bir daYete yalnıs olarak giden 

Ali Sami ev•I döndUftl ıaman 
baaa blraı dejiımlı görUndO. 

Ne kadar zeki olıa ln1an ıl· 
nlrlerlne hlldm olamıyor. Bana 
öyle geldi ki diHnln altıada mey• 
dana çıkmak lıteyen ve kafasında 
beynini kemiren 1* ıey var. 
Zorlaaaydım belki ç6z0lecektl. 

Şuurumu idare eden ıisll bir 
kuTYet dilimi tuttu. Sordurmadı. 
Fakat bir iki gftn bana kartı mu
ameleel blras 1Uphell ıörOndD. 
Sonra tabltlettl. 

Şimdi lıtaabuldan ı•lecek 
mlhlm mlıaflrlnl bekliyor. 

Daldan ı•ldlğlm tD•deaberl 
Etr•f Beyi ancak bir defa tıı .. 
fonda bulabildim. Bu da bir te-

Eski Yunan kralı JorJ 

Litvanyada : 

Çiftçiler Hükumete 
Karşı 

Varıon, 6 (A. A.) - Lltnayadaa 
selea haberlere sar.. çiftçiler lr'l!YJ 
yalaıs deYam etmekle kalmamakta 
belki timdlye kadar grtY alanı dıtında 

kalmıt olaa bölgeltre de yayılmaktadır. 
Sll&hh kuvHt\ere kartı koymak 

n1• pazarlara inen irinlerin ıönde
rllme• n• ... .ı olmak albi auçlann 
laarp dlvanıaa gönder1lecetl tehdidi 
laakkında hlkQraet tarafından Jayalan 
lltn da hareketi durdurmamıthr. 

de lnıillz aU.fusunu kuw·Yetlendlrmete 
çalıtmak IJdnl ile mlkellef oldutu· 
nu aanmaktadırlar • 

- = 
ıadtlf oldu. Bugünlerde memle
ketten Anupaya gelen de•let 
adamları pek çok. lnlçrede 
batlayaa bazı diplomatik tema1-
larda oaun da bulunma11 l&zım. 
Bunun için Parlı aeyabatinden 
ıonra yine metguldtı. 

Hattı bunu Ali Sami Bey de 
ı&ylemiıtl. 

Bir aktam, AU Sami Beyin 
daYetll oldutu akıam telefon et· 
tltlm ıaman onu buldum. On 
ıtınlUk bir m•ııullyetl olduğunu, 
beai ı&rmek için ıabıraızlandığı· 
aı, battl kabllae, hemen Rodı .. 
yaya ı•Up çay içmemizi ıö1ledL 
Rodloya Confederatlo caddeabı· 
de 1akln temlı bir çayhane. Bu
na imkla görmedim. ÇOnktl Ali 
Sami Beyin herhangi bir ihtimalle 
dönmesi ıe•medlfim bir n•tlce 
verebilirdi. 

Hayatta ce•apıız kalacak bir 
metkie dDtmekten çok korkarım. 

Etr•f Beye dedim klı 
- Üzllllyorum. Sıkılıyorum. 

S.ılnld lıltmek bana yeter. Bot
luk içindeyim. Ne olacağımı bil· 
mlyorum. Beni arayın. 

Onun Hılnl dinledim, dlnledlm. 
V • bu akıam panıımanı ya• 

pılmıı bir atar yaralı gibi bay• 
ıanhklar ıeçlrdlm. 

• 
Ali Sami Beyin methur wı 

mlhlm mlnflrl ıılcll. 

Orijf nal Bir Eıer Meydana 
Getirilm iıtir 

Parlıa, 6 (A. A.) - Fraoaıs akade· 
alal, 5 lkinciteırin 1885 te yaai 50 yıl 
ınel batladıtı lütab bltirmitf r. 

Bu Her "Zyıomatiqu." kelimealle 
bitmekte.tir. Kelimelerin anlamlarına 
daha zeni'· a Ye Jeni mlaaUer katan 
akademi bu lüıab ile orijinal bir eatr 
meydana ı•tirmlttlr. 

Lilıata ıeçlrllmit olan kelimeler, 
lau gOnkO liaanda kullanılanlardır. 
Akademi, m•Hll "mldlnette"•lıçl kız· 
kellmHI l'lbl •unkkat ı4'rUnen ke• 
llmelerl lu.ata ••çlrmemlttlr. Fazla 
eaklmlt n artık kullaaılmıy.a kell• 
••l•r de kaldırdmıtbr. 

•Cabler" "bar" • kablo çekmek • 
•ealot" "ca•mouylag•" • fl&lemek, 
tebdlll kıyafet etmek • , 4' puard ,, 
•ıarap· ıtbl 1enl tabirler pek çoktur. 
Ekono•fk H H•J•I llayattakl derla 
detltlldUderl ıaateren Jenl kellmel•· 
rln hepılae U~tatta yer Hrllmiıtlr. 

Amerlkada: 

Floridadaki Fırtına 
Felaket Oldu 

Ruzvelte F eliketin Resmi 
Bilinçoıu BfldfrUdi 

Mlaml, 6 ( A.A ) - Florlda yar
dım f dareıl dlrektöraaaa tahminine 
rlJre, fırtıaadaa 400 eakl muharip 
6lmDt n ıarar, bl,Uk bir feliket 
t•klinl alacak kadar 6ntmli ol• 
muttur. 

Kırmızıha9 Batlnaı, Runelt'• 
telefon ederek feliketın reaml bilin• 
çoıunu kendlalae blldlrmlttlr. Bu 
blllnçoya göre, hOYiyetlerl teablt 
ıdllmiı 2t>6 311 Yardır. Bunların 
200 il Hkl muhariptlr. 

60 kadar •lır olmak Oılre 251 
lı:lti 1aralanmıttır. 

ispanyada: 

Süel Suikastten 
Bahsediliyor 

Madrld, 6 (A.A.) - Polla, olddl 
tedbirler almıya dnam etatektedlr. 
Sat cenall mın1uplara, ıolların lıaa 
hareketlerde buluamak Clsere haıırhk 
1aptıldaranı ılnmaktadırlar. Sollar 111 
bir aOel ıuikaattıa babaetmektedlrler. 

Yeni yetlıen zenginlerden. 1 
Nlfuzu da t&breti kadar aalgan. 

Onu daha ilk alqam Jtmıle 
daYet etti. La Rfıldencı'm klcltlr 
ıalonunda. 

O kadar 11rar etti ki, b6ylı 
da•etlerde buİunmamıya karar 
Yerdlif m halde gitmeye mecbur 
oldum. 

Mtthlm ve nDfuılu zenıfn bllttln 
eılerl gibi hoyrat bir adam. Fakat 
ralancı Ye itr•tl de olıa bir 
nezaketi Yar. Bana klll'fı çok naılk 
da•ranmıya çalqb. 

Bundan önce b&yle bir ahtape 
tan uJradıtım çirkin muameleyi 
uautmadatım için çok alır ve 
ıotuk davranıyordum, Ali Sami 
Bey d• bunu farketmiıtL Fakat 
bir t•Y ıöylemedl. Y alo11 bakq· 
!arından anladım ki vaziyetimden 
memnun değil 

Gece oldukça iyi ıeçtt. 
Onu otelde bırakarak döndl· 

tnmnı Yakıt AH Sami Bey: 
- Na11l buldun Hul6ıl Beyi? 
Diye sordu. 
- iyi adama benziyor. Dedim. 
- Çok zenıindlr, dedi. Bir 

lılmlz Yar. Munffak oluraak artık. 
- Ne olacak 1 
- Hiç çabımadan 6mrUmUıtln 

ıonuna kadar meı'ut yata1acaflz. 
GOldtım. 
M11'ut , ... mak için banka 

ıft•leriae çek v•rm•.rl klfl 16-
ren launlar pek ,ok. 

S.yfa 6 

Eşine Hoş 
Görü11mek 
l•tiyen Kadın 

Son Poıta acıklı bir muhakeme 
h aberi yaulı. Hak yerine düşen da-
nnın özQ ıudur: Bir kadıncatız ko
cuına candan batlı. Oaa bot ıörün• 
mek için elinden gelH Hkl çatların 
"Hezarı fen,,leri ıibl her telden çala· 
cak. Bunu yapamadığı için gözOaCl 
etin"n gözüne dikiyor, emir bekliyor. 
Kocuı da ıaka aenr bir adam ola
cak. Bu durumda• •ilence konuıu 
çıkarmak lıtiyor. Bir gln kadının ku
lajına etlliJ or ı 

- Gllzellm, diyor, ba aiyab aaç 
aana yakıtmıyor, tunları kınala da 
aara olıun. 

Kadın, yürekten gelen bir hızla 
aaçlarını kınalıyor, lurmısımıı tel bir 
taç altında erteal ,Un etlal kartılıyor. 

Duydutu •Ö• tudur. 
- Ne çirkin, ne çirlda. hiç bu 

yDH kınah ••t yakıtır mı? 
Kadıncatı• inliyor: 
- Ne J•payım tlmdl? 
- Kot berb•r9> dlbladıa aaçlannı 

keltlr. 
Bu buyruk da reriaı l'etlrlllyor, 

fakat kadın budalalıkla ilham oluna· 
rak evden atılıyor. 

Gelitl aGzel bir haber l'lbl okunan 
bu vak'ada ae deria incelik, kadın 
n erkek ruhlannın kartılıkh duru• 
munu belirten ne acı bir itaret var. 
" Etine güıel g3r0nmek • hutalıtıylı 
o baatalıtı çltnemek kabalıj'I tarihte 
az mı rol oynamıtbrl.. l,te Tukçak 
Hatun?. Bir imparatoriçe olan 
o ıüzel kadın da bu haatalık 

yOzOnden kahra utramamıı mı1dı ?. 
Okuyucularımın araaında belki hatır· 

lamıyanlar bulunur dlJ• o blk&1eyl 
Jazıyorum: 

Tukçak Hatun, lıhanlılardan Argon 
Hanın karııı idi. Kocaaı Bakıl Y• 
Kam denllea Oflrtlkçllere çok ina-
nırdı. Onlardan biri Argona bir uzun 
ömür macunu 7utturdu, Han buta• 
landı. Batka bir Kam, oDun omus 
kemltlnl at•ı• tatap laa1talıfın aebe· 
bini aradı Ye .... "BlyD .. dedL Bu Hfer 
lndlemey• .UlflldL Tukçalr Hatundan 
kuıkulanıldı n kadıne•fı• ltkenc•J• 
konuldu. Met•r "•tine bot ıörlnmek 
lçln " bir muaka JHdınp topraf a 
gömdBrmüt lmlfo Bu anla11hnca savallı 
Tukıalıc Hllme malakQm edlldL 

imparatoriçelerin 1apbl't bir iti 
aaf yUrekll bir Jlrmfnel a11r hanımı 
Dlçln ltl•mHln? •• AJıplanacak taraf, 
l::u gönll bathhtını alıkhk aayan 
erkefln duJl'HU H dltlncealdlr. 

M. T. Tan 

Ali Sami Beyin dOJmak bil· 
.-ılyın kaı:anı bır11nı g6rdtıkçe 
benim paraya dlfmanbjlm ar• 
tıyor. 

Methur nOfuı:la mlaafirl iki 
ıDn jeneYde kaldı. Sonra Ali 
Sami Beyle beraber Parite gittiler. 

Gitmezden önce Ali Sami 
Beyla ıararı ile ••de bir aqam 
remetlne daYet ettim. Pek tek· 
llfıfz olmayınca evime, J•••i• 
mlıaflr dayet etmek fikrinde 
değilim. 

AH Sami Bey baaa çok kuıyor. 
Bukadar erime dltkDn oldu• 

tum halde mlaaflrden aevk alma• 
yıpma hayret edlror. 

Misafirden ıeYk abp almamak 
meaeleıi yok. Y almz lıterlm ki 
evime gelen ıoframa oruran aJı. 
babım, dostum bana )'&kın, kafa 
denğl, tekllfllı ln1&nlar oltunlar. 
Kocamın it amkadqlan arHında 
töyle allelerlle tanıtıp HYittltlmlı 
kaynaıtığımız klmae yok kll 

Hulfıli Bey elinde bir paket 
Maron• glace H bir demet çiçekle 
geldi. 

Hele lıYlçrede bu menlmde 
pek az olan gllller pık hotuma 
Kitti. 

AH Sami Bey de çiçek aevdl· 
ğimi bildiği için evimi çiçeksiz 
bırakmiyor. Fakat bu mevlimde 
cenuptan ltalyadan gelen çiçeklere 
karıı lıvlçreliler adeta dOıman 
oluyorlar. En btlyOk mataıalarda 
bile gOn oluyor bir tek ıOI bu
lunml) or. 

(Aıkua nr) 



-- - - . 

e sa,ıa SON POSTA EJlll 7 

(Siyaset liemt) s o N DAKİKA . 2L r Ankaradan l 
1935 Ağustosu l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİl Tuzlu Ve Şekerli 
1914 Ağustosuna ' MaddeltJr de 
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BilyDk nvatı• tulhlnl laceleytn c d B K. ·ı·k e· K 
ba:ııFıan ıız muharrirleri 1914 .aA"uıf?- enevre e eş ışı 1 ır o-
ıuD\:n ilk ~alerlade legıltereaın 
takip ettiği ıiyueti muabaze ederlerı 

- lngiftereoin Dıt fıterl Bakanlıtı et T k · ı Ed · ıd e 
ufukta harp teh'lke~l belird iği saman mı e eş 1 1 1 
bir teroddOt denesı aeçlrdJ, bu har•-
keU ile de tehlıkenio tahakkuk etme
ıioe ıebep oldu, eter Fransa ile bir
llktı harbe a lrlt•cetiol daha ilk da
kikada ı6ylem!t olaaydı, lmld.nı yok, 
Almanya harp açmaya eeaaret ede

---~~--------~-··----------~~~ 

mezdi,, derler. 

* 
1914 Atuıtoaanda böyle bir dev-

Komitede Fransa, lngiltere, ispanya, 
Polonya Ve Türkiye Delegeleri Vardır 

let olan Avusturya, o zaman kOçOk 
1ayıJım Sırblıtana taarruz etmek ni
yetindeydi. Hdd iae karı ·sında batan 
dGoyayı leh n aleyhte olarak iki 
kıımn ayrılmıı görGyorduk. ibre 
mevkllade loaill•re Tardı. 

İtalyanlar Dün De Konseyi T erkettiler 
Cenene, 6 (A.A.) - Italyan Habeı aulaıma:ılı

lını tetkik ve bant yolu ile bir hal ıuretl bulmak 
üzere beı klılllk bir komite reımen teıekldll 
etmlttfr. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uzlaıma komlıyonunun 
baıkanlığına bpanya deleıeıi MadrJaga ıeçilmiıtlr. 
Komite yana toplanarak Italyan tlab .. anlqmu
htının eauını tetkik edecektir. 

Cenene, 6 (A.A) - Komey uzlqma komltul 
lılnl bitlrdiktea ıonra ltalyan deleıesl Alolıl kon
aeyde tekrar yer almltbr. KonHy bundan iç it 
daha çıkarmııtır: 

1935 Atuatoauoda iae o eeld h&
dfHnln bir batk• Ç•tldlne ıalalt olu· 
7oruz: Büylk bv dnı.t olaa ltal7a 
klçtUr H yan TÜf I uyılan Ha betli· 
taaa aaldırmak niyetindedir, h&dlıe 

k ... ııanda acua ikiye aynlmıtbr. Ve 
bs defa ibre yerlade lawUtue yerine 
Franaa vardar. Ve 1914 yılında l..,U. 
terenin glSlferdltl 118yleaea tereddldl 
bu defa o, 7apar glfrGnmektedir, 

Komitede Frama, lagllt .... , lıpan1a, Polonya 
•e Ttırklye delegeleri Tardır. 

Kooıey ha.ausi olarak toplantıda bqkan Habet 
delegelerini davet edince ltalyan deleıelerl ayağa 
kalkarak saloadaa çıkmıılarchr. 

Mandalar, afyon •• ıraıuluıal teırtld meıal me
ıelelerL 

Komitenin teıkillnde muhalif HJ •eren La•al bu ıon meaole hakkında usun bir rapor 
okumuıtur. olmamaflır. 

lf 

• • * 
En Son Dakika 

lnglltere balyanın Habeı tlzerladekl 
arzulanoa mulrızdır. ltalya lae Fran
aanın t enddildtlnden Teya yarım 

muzaheretfoden ceaaret alarak iıt•
f inde 11rar etmektedir. Bizim l::urada 
ileriye atlrdGJfüİıGz ıorgu tudur: 

•• 
Sulh Um itleri Belirdi 

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

- Franaaoın bu vazi7eti ı~nel bir 
fhtllifa aebep oluna ileride lnglllz 
tarlhçtleri 1914 için Fraaıız tarilaçile
rinlo ıöylediklerlal tekrarda haklı 

olm17acaklar mı1 

Deniliyor Ki: Italya, Uluslar Kurumuna 
Karşı Koyamıyacağını Anlamıştır 

* Tarihin bir tekerrGrd.. ibaret 
olduğu iddJaaı belki yerinde detildir. 
Fakat muayyen hidJ1elerin muayyen 
abnl n terait içinde ayal naticelerl 
doturduldan bb kaide olarak kabul 
edılmiıtfr. - ir 

Çerez Kablllnden 

Arnavudun ÖmrU 

İngiltere DııBakanı 
Acele Cenevreye 

Hareket Etti 
Cenevre, 1 (Ôz.el) - Uluslar 

kurumu konaeyinln llçftncft gUntı 
dttndft. Dftnkiı görtlımel~r ıonunda, 

blly6k ıerılnliğl n ge•ıediği ı&
rWdU. 

Arlık Habet - ltalya luzıf1Da• 
Padiı:ah .Beşinci Mehmedi İttihat- 11Bdaa dotan ge•İf •e korkulu 
çdar kandırıp Ramelidı n Arnı&- anla.-Ulağın barıt JO ile halJe-
vutlutun bi• kısmında gesdirmiı· dilmeai Umitleri çok utm1ttll'. 
lerdi. 
Durulan makaatlan, aynhk ana ltalya Ulualar kurumunun 
ve istidadı gösteren bu hanli ~&- maatau• •e el birllti1• çahfmua 
lı:ını 7blliden ÜllD&Dh ca•• .. na karşıunda aykırı işler yapılamya-
uındırmak, baflılıklarım a"nınoalı:tı. caja ukikatilll anlamııtır. 
Halbuki bu Myahat akaüeaiı icra Loadra, 7 (Özel) - lntıilten 
etti, o da badca r 0.. Jtlul Bakanı Sa•uel Hoar, 
Beşinci Mehmedin bu 11yahatlaCle 
çolr taoıoan yazıcılanmızdan biri de Batbakan Bald.tn ile uıuıı bir 
teırifatçı aıfatile maiyetinde bulu- girlpie Japbktaa 800ra derlaal 
nuyor n Pad .. hın giillnç nzlya- C•ewnye hareket etti. lnıHtere 
tinden memleket henbına utaao D11 ltlul Bakam Uluılaı Kura1D11 
duyuyordu. KoaMyiala yeal toplantıamda çok 
Bir cün. Kca• ~Ji,.tt 1Ucak önemli bir nutuk 116yliyecek •e 
merkuleNdea biriıade Mlaaayor- Italy• - Habq anlqmazlığuun 
lanb. Amant ~ Wrf. bant 1olDe haDedilmesl için yeni 
arkadqımııın da laaaaı buJomap teklifler yapacaktır. 
bir mecliıte, kiwNlir .. _...... ---· -------·-------
ıu müraiyane löderi aöylMiı 
- Omrllmln yanu, PaditaLua yi
lllnll garmeyi ia&emak.le seçti ı 
Arkadatımız, hemen, yumdaki u
ta döodü1 Ye: 

- E~ah r dıdi; timdi öbir JUW 
da, ıörctuğüne göreceğine plpıaa 
olmakla 1191011: 1 

Tı/lı 

Tahminin Fevkinde 
Zorluklar 

Cenevra, 6 ( Ôıel ) - ltalya 
ile Hab8fİatan aruuada bir aalat
ma fonaliltı bulmak lizere bet 
kltiden miirekkep tali bir komite 
teşkili kararı tahminin fevkinde 

Vehip Pata n..adene Gı.ttı• zorlukbr!a karf.lasmıthr. Bunun 
"K dart sebebi •ard r: 

(8aftarah 1 ı.ei aayfıula) J - ltalya l:a komitede Fran· 
pajanda yaparak halla ltalyanlar ııa •e lnpiz deieaelerioıa bulun-
aleyhine tqTik etmektedirler. maamı iatemediğinl biJclirmlftir, 

Eald Oımanlı kumanda.alana- akıi halde kendia nin tiye bulun-
dan Vebip Pa.., maiyetinde bir durac.aiını IÖj lemiıtir. 

2 - Kocae1 in dftn yaptığı 
kaç amele böllğtı ile O•adme topJanhda Mös;a ( Litv~nof ) un 
fitmiftir. Burada makineli kuY- ıöyledıil nutuktan dolayı Rusyayı 
vetlere karıl huıuıt Iİperler da iatemediğinl bildlrmlıtlr. 
vUcude getireceği ve yolun nıtftn- 3 - KOçOk devletler mltme ... 
de muhtelif yerlerde gizli çukur• ıillerinl de istememekte, çftnkt 
lar. lca7su~aaı .nvlı111nmalri ... H. ___ ._~ ........ ...-..... _. ... · '"""· · 1 • · 

Konsey Bugün Gizli V• 
Açık Toplantılar Yapacak 

Cenewe 6 (A.A.) - Uluslar konseyi bugUn aaat 17 de evvelce 
gizli celse ve sonra da açık celıe hallnde toplanacakbr. 

Alolıi Avenolu ıörerek jeze'in kullandığı ılddetll llıaadan dolayl 
reımen tiklyette bulunmuştur. 

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

Habeşistan Delegesini Değiştirdi 
Cenevre, 6 (A.A) - Hnbeı hUktimetl P-aristeki elçlıl Tekley'I 

Ceneneye de bat delege tayinine Ye dünktı lildiseye ıebep olan 
jeıe'yi ona muavin vermeyi kabul etmiftlr. Italyanın ·tekrar konaey 
toplantalarında bulunmak için buna muvafakat etmui muhtemeldir. 
Je:ıe konsey jn öğleden sonraki huıust toplantıaına a•lmemiıtlr. 

lngiltere ile ltaly~ Arasında Çıklln Hadise Mühimleıti 

T aymis Italyan Ajanlarını 
Ittiham Ediyor 

Londra, 6 (Özel) ---Gizli ltal
yaa memurlarının Mısır gazetele
rini elde etmeye çahıtıklan ye 
bu gazetelerle Inılltereye kar11t 
propaganda yapmak lltedlklerf 
iddia edilmekte ve ba iddia bl
toa Loadra matbuatında iri harf. 
lwle Jant.akta, btUdlmetta h .. 
rebte ıeçmeal iatenmektedir • . 

Loaclra, 6 (A.A)- Tlmeı ıa
aetai, fimdi Ya.uda J•pılao gizli 
.,. iace propaıaadadan bahMt
meld•dir. Bu guete ezcümle di
yor ki: 

«Mııırın durumu, ltalyanın a
zel dikkatini bu Dikeye çekmek· 
teclir. M:•ırda bugün bir propa-

•ttikJeriai un~aktadar. 

4 - Geriye kalan c:le•letlerla 
m6meuilleri iM ba tali komitaya 
pek fazla ma'uliyet ytık l enece
iloclen iye olmayı kendiliklerin· 
deo iıtememektedirler. 

Cenevre 6 (A. A.) - Mıatr 
Eden, Laval, Be.k •e T ~.fik RnştU 
Aara bu aabah kendi arala rmda 
bir toplantı yaparak vaziyeti ko· 
nıışmuırar ve hiç bir karar alma
dan eaat 12,20 de aynlmıılardır. 

l
·-g~d~ · bqlamıt ıörlnm•ktedlr. 

Bir Mıaar ajanıı oldujunu id
dia eden bir kurum, laiUtereye 
kartı •• ltalyadan 1ana bau J&· 
zılar yaymakta Ye gazetelere pa-
ramz dağdmaktadır. 

Gazeteler, dolambaçh bir yol-
dan lngiltereyi tenkit n Mınr 
hllkumetlerioi lngilten tarafından 
ıatıa abnmat olmakla lttiham et
meje da ••t edilmektedir. 

Londra, 6 (A.A)- Sayaul çe
venler, ltalyanın Mıurda lniilte
reye karp olarak sarfettiii faall
yellerlu yakın bir zamanda Roma 
nezC.:lnde b:r proteıtoya sebep 
clabileceğini aanmaktadırlar. 

komiteye mDmuliller bulmıya ça
laf&Caklardar. Fakat dt-•letler· 
den ekaerlai bu komitenin Wfl'" 
laıacağı bllyUk meı'uliyeti yük
lenmek arzusunda değillerdir. 

Endüstri Okulları 
Ankara, 6 - EndO.trl okul

larının bet yıllık endU.tri plinına 
uygun bir ıekilde ıılahına Kültür 
Bakan ıjı tarafındaa karar veril

i tir. 

Ankara, 6 (Ôzel) - iç Bakan• 
lıktan belediyelere bir tamim g6n• 
derllerek ıekerll ve tuzlu madde• 
Jerin flatlanoın eıklsfne göre 
aynı olmasının nazarı dikkab Yt 
ıtkAyotl celp ettiğini, bunlano 
hakkında ılmdiye kadar ne gibi 
tetklkatta bulunulduğunu, fJatlanQ 
ne niapelta dllımeslnin mllmldlG 
olduğwıu soracak ve yapılacak 
tetkikler neticesinde ucuzlamaaa 
münasip görUlon miktara sıöre 
bu günkll satıı flıtlarmın tenzili 
emredilecektir. Bu suretle pubt, 
ıeker ve tekerleme, vesaire fiatla• 
rınm indirllmeal mUmkUn olaıa 
cakbr. 

Kondills istifa 
Etmiyecek 

Atlna, 6 (A.A.) - Harblyf 
Bakanı General Kondllisln iatll~ 
edecelloe dair dolqan pyialaruı 
a.WUz oldufunu blldlrmiftir. 

Arıiv Genel Direktörlüti 
Ankara, 6 (Özel) - bir artf'f' 

blna11 yapdmaaı hakkında topl .. 
nan komisyon işini bitirdi raporun• 
Baıbakanhfa Yerdi. Komisyoa 
memlekette iki mllyon tarihsel 
enak bulunduğunu blldirmlıtfr. 
Bir Arşiv ıenel dlrektörlUğU kg. 
rulacaktır. 

Avukatların Sın1f1an 
A vukatlarıD mnıflara ayrılma 

lıl bitirilmlıtfr. Taınlf edilen 300 
avukattan 9 u 1000 lira vergili 
feYkallde mnıfa, 50 il de birinci 
ıınıfa, diğerleri de ikinci Ye 
UçUncU ıınıflara ayrılmışlardır. 

F e•kalA.de ıınıfa ayrılanlar 
içinde Abdurrahman MOnip. Pat 
Tranko, Şeklp Adut, Dimitrf 
Motkopulo •e birinci ıınıf a ayrı
lanlar içinde de, Sadettin Ferit, 
Haaan Hayri Ye Halil Hilmi ha• 
lunmaktadır. 

Yugo Kral Pi yerin Yıl 
dönümü Kutlulandı 
Belgrad, 7 (A. A.) - Kral 

Plyerln yıldannmn Belıradda ve 
batlin Yugo.Iavyada bUyUk töre~ 
lerle kutlulanmıştır. 

Bir Kadın 3 Ayaklı Bir 
Çocuk Doğurdu 

ÜılrOdarda Naciye adında bir 
kadın 3 ayakb 610 bir çocuk 
dofıurmuıtur. Çocuğun bir ayalt 
wıJerkep ayala•• benzemektedir. 
' ... n 'inanda Bomba Pat• 
.qJı 3 lngiliz Askel'İ Ôldii 

Simla, 7 (A.A.) - Bir tayy .. 
reden bombalar bopltılukera 
bombalardan biri patlam11tır. 
Üçli lnailfa aıkerl olmak liıen 
11kiı kiti 61ml1t Ye 6 11 lnglllz 
olmak üzere 30 kiti yaralanm&f" 
tır. iki uçak tamamlle harap 
olmuıtur. 

Köylüye Bu Sene De 
Buiday Datıblacak 
Ankara, 6 - Tarım BaJun. 

lıiı icap edeae bu aene, muhta9 
köylllye iki milyon liralık buğday 

dağıtacaktır. 

Zecri Tedbir Demek Barıf 
Demekmlf 

Loadra, 6 (A. A.) - Deyli H .. , 
rald ıazeteıi yaz1yor: 

.. Uluılar ıoıyeteal Dyeai old 
56 devlet tarafından zecri tedblP • 
lorin mUıtereken tatbiki demek,ı 
arı domcbtlr. 
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Size 

Tuvalet Eşyasını 
Nasıl TemizJemeJi? 

Kirli tarak, klrll fırça. ldrll 
bir podra sUngerl kirli bir tabak, 
bir bardak kadar belld de ondan 
fazla iğrençtir. Tuvaletine, ıUıUne 
meraklı bayanlar arasında bile 
bunu ihmal edenler pek çoktuı • 

Podra allreceklerl temlzleııtıek 
için ılık köpliklil bir ıu yapmalı 
ve bunun fçersinde yıkayıp temiı· 
ledik,cn sonra mükemmelen çal· 
kalat malı ve bir havlunun Uatilne 
bırakılarak lrnrutulmalıdır 

Tır.ınk için kulianılaı ıUetler 

de aynı şekilde yıkanmalı yaloız 

bunlar sabunlu lilU ilo çalkalan• 
· malıdır. 

Snç fırçaları, içersin• bir u 
amonyak karıştırılan bir auda 
yıkanmalıdır. Yalnız bunlann 
arkalarına ıılatmamıya dikkat 

etmelidir. 

Yağlı tarakları da temizlemek 
için ev•ela petrola babrmalı Ye 
•onra fırçalamalıdır. Eğer fazla 
kirli değilse sabunlu bir ıu da 
kafidir. 

Süngerlerin temiz durması için 
lıe onlara arasıra bir ıfrke ban• 
yosu yaphrmalıdır. 

................................. --······--·--··--
Hiç Durmayınız •• 

Eğer ıokak papucu al nıya 
niye.t iniz varsa modelini lf oydu· 
kumuz papuçlr.r gibi bf' çift 
hemen ısmarlaymıı. Sok ık için 
bund n rahat, bundan şı& papuç 
olamaz. Ökçeler nin ral atlığma 
bir bnkınız. Sokağa, htıe lstan· 
bulu l sokakları ıa mu~.akksık ki 
ancak böy:e topuk l akışır. Bu 
Papl.çları lıterseniz bu sene pek 
hıoc a ol.ın ketenden de ıımarlıya 
bl if.'S.nlı. 

--·-·-- ... , ______ ___ 
Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Kabakll Yumurta 
Yarım kilo kadar kabağın 

derisini kazıdıktan sonra iri bir 
rende ile rendeleylniz. Sonra yı· 
kayıp sıkınız. Bir kabın iç:ne 
biraz yağ koyunuz eriyince ka· 
hakları içine atımı ve piıiriniı. 
indirip soğuttuktan sonra fçlne 
beş altı tane yumurta kırıp iyice 
k~ıştırıp çarpınız. Yine tavada 
biraz yağ kızdırınız ve bu kaba· 
ğm yumurtayı kızgm yağın içine 
döküp pltirinlz. Bir tarafı pişi :ıce 
altüst edip 6tekl tarafını da pi· 
şiriniz ve tabağa alınız. Tuz tabii 
konacak fakat karabiber de ko
yarsanız daha iyi olur. 

Fır1nda Etsiz TUrlU 

Tor:Uye konacak sebzeleri 
ayrı ayrı ayıklayıp, az ıu ile 
haılayınız. • Sebzeler böyle ayrJ 
ayrı piıtikten sonra onlara bir 
tepsinin içine yerleıtirinlz. Üzer· 
lerlne yağ kızdırıp dökünUz. Dl· 
ğer taraftan yarım kilo sUtün 
içine Uç dört yumurta çalıp ka· 
tınız. Ve sonra bu • yumurtalı 
ılltll tepsideki sebzelerin listllne 
bo,altarak fırına satınız. Üstn 
kııarınca çıkarıp sofraya veriniz, 
ga} et lezzetli olur. 

' . .,. . 
; lllİI . _,. 

. . 

onun vaııtası olan oyuncak da 
elbette ki bllyUk bir yer tutacaktır. 
Yalnız çocuk meıelelerl lle uğra• 
ıanlar, burada bizlerden farklı 
dütünUrler. Onlar biz bUyUklerin 
pek hoıuna giden sUılU, mubte
ıem oyuncakları beğenmezl~r. 
Çocuklar için basit, kolaylıkla 
bozulup yapılabilen gösterlısiz 

olanları tercih ederler. 
Oyuncak alırken en doğru 

yol onun seçimini çocuğa bırak· 

maktır. Kendi alAkasına göre en 
iyi oyuncağı kendisi herkesten 
daha iyi bulur. Çocuğun o zaman 
bir şey yapmağa yarıyacak ıey• 
leri seçtiği görülecektir. 

Oyun oymyarak çocuk maha• 
ret kazanır, ellerini, parmaklarım, 
hatta gözlerini kullanmasını öğ· 
renlr. Meaeli: Zille oynıyarak 
çocuA'iın eşyaları tutmayı öğren

mesi gibi. Boı makaralar, çamaşır ı 
mandalları, elbiıe askılan, bir ipe 

dlzilmit düğmeler, yıkanabilen 
kumaıtan yapılmıı oyuncak 
hayvanlar, tahta parçaları, çocuğa 
verilecek en iyi oyuncaklardır. 
Çocuk bunlarla binlerce şey 
yapnuya uğraşır ve saatin naaıl 

geçtiğini anlamaz. · 

Dikkat edilecek diğer bir şey 
de çocuk oyuncaklarile oynarken 
onu yalnız bırakmaktır. Eğer bir 
iki defa ıiz de otıunla beraber 
oynamıya kalkarsamz çocuk buna 
alışır. Yalnız oınayamaz olur. 
Oynamak için her vakit yanında 
birinin bulunma -'JO& ister. 

Eğer soba~an veyahut diker 
bazı ıeylerden çekinerek cocuğu 
odada yalnız bırakmak lateml· 
yorsanız aeyyar bir çerçeve yap· 
tırınız. Bunu odanın bir köıesine 
yerleştiriniz çocuğu oyuncaklarile 
berabu bu kefesin içine ko} u• 
nuz. Bu suretle tehliked:n ıakı· 
nalmış olur. ............................................................... 

Acaba Naııl Yapsam? 

Çok defa elbiseye biçim bu· 
lunur da yaka için bir tUr:n karar 
yer.Jemez. Sizi düşünceden kur· 
tarmctk için buraya iki güzel 

Eğer karışık sebzeden hoşlan• 
mnorsanı•, o zaman bunu mese)A 
yalnız kabakla da yapabllirs;niz. 
Yalnız kahakla yaptığınız vakit 
eğer ilk önce kabakları su Y.eri· 
ne ıUtle başlarsanız o zaman 
elbette ) emek daha da lezzetli 
olur. J yaka örneği koyuyoruz. 

__ ... ,,, ......... ~,._, __ ... 
Ev Kadını Neler Bilmelidir? 

Marmelath Pasta 

LAıım olan 9eyler: Süt, y~· 

murta, yağ, bira mayaaı. 
Maya, ıllt, yumurta, yağ hep 

bir araya karııacak, aldıiı kadar 
da un katılıp ) umuşakça bir ha· 
mur tutulacak, listU örtnlerek ılık 
bir yerde en aşağı iki saat hıra· 
kılacak. Sonra hamur tekrar iyice 
yuğrulacak, kUçUk kUçUk parça· 
lara ayrılıp her birinden bir yufka 
açılacak, yufkalar biraz kalınca 
olurıa daha iyi olur. Yufkalar 
bardakla keailecek, aralarına mar• 
melat konup katlanacak, iıtcrsenlz 
dilberdudağı biçiminde, isterseniz 
mantı nya ılgara böreği biçimin· 
de de ıarabilirsiniz. Hamurun 
hepıi bu ıekilde heıırlandıktan 
sonra yağ kızdırılacak ve bu 
kızgın yağın içerisinde her biri 
pembe pembe oluncaya kadar 
kızartılacak. Tabağa çıkarmadan 

evvel altına bir tabaka toz ıeker 
aerpilocek, üzerine bunlar aırala• 

Ev Kadını 
Neler Bilmelidir? 

Dantel perde yırtılınca tamiri 
gayet kolaydır. Yırtılan yf.re bir 
par~a kAtıt teyelleylniz. Sonra 
bu kAğıdın tlstünden dantele ka· 
dar ıık aık makine geçiniz. Ki
tıdın her tarafını maklne!ettikten 
sonra makineden alın , .• kağıdı 
yırtıp atın. Perd•nlz gayet belir
alz bir ıuntt• tamir edilmlt olur. 

* Toz Alırken 
Pek çok klmaelcr toz alırken 

bezi hafifçe nemletirler. Halbuki 
bu nemli bez eşyanın tahta kıı· 
mının clllaını bozar. OııuııçOn 
bezin kuru, yumuıak ve lllylU 
olması lizımdar ki hem iyice toz 
ahı.ısın Ye hem de eıyanın cilası 
bozulmasın YO çizilmesin • .. 

Yatak Odası için .. 
Bir metre kadar boyunda ince 

tahtalardan iki Uç kanadlı rıralnı 

menteşeli bir çerçeve yahut uf ek 
bir paravan yaptırınız. Tahtala· 
rını boyatınız. Gece SO} unduğu· 
nuz zaman elbiı~?erinizi a&mak, 
havalandırmak, hs.v)unuzu ko}• 
mak için bu çerçevenin y&tak 
odaıında pek lıe yaradığım gö
receksiniz. Keza onu yaparken 
bluz gibi elbiac gibi katlanmı· 
yacak ıeylerl fitnler Olüler buna 
aaarsanıı: pek rahat olur. 

* 
Meyvalare Sinek Gelmernesl için 

Birı;okları meyvaları tabakla 
büfenin Uıtünde örtüsüz olarak 
bırakır. Ne kadar korunaa lmkAnı 
yok bunlar yine eve sineklerin 
hücumuna 6ebeb olur. Buna mani 
olmak için ıemslyeciye gaz be
zinden yalnız iç taraftan değil, 
dııdan da açılıp kapanan ufak 
ıemsiyeler yaptırhnız. Ve mey· 
vaların üzerine bunu koyunuı. 
Bunlar açılıp kapandığı için tel
lerden daha kullanışlıdır. 

nacak, tekrar bolca 
konacak ve böylece 
tabaAa latif edilecek. 

toz ıektr 
kat kat 
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J 

- lıten artmaz, ditl•D artar 
derler .. 

- Y anlıı ıöz; itten de artar 
ditten de amma dltlden artmızl 

Mevsimin Oelltl 1 

Avdan, Avlanandan 
Şimdi av mevaimlymiı, meğer 

ıimdiye kadar bfz hep mevıimab 
sinek avlamııız. ... 

Akıllı bir adam için bir it Yar, 
bir dükkan açıp gazetelere ıöyle 
bir ilin bastırsın: 

.. Avcı:ara mlljde:,, 
"Her cinı Yurulmuı av bay• 

Yanı sattbr,. 

* 

Paraşüt 
Bay Suphlnin 

tuhaf btr hu) a 
vardı, damdan 
düıer gibi söz 
ıöylerdi, Bf r gün 
arkadaşlarından 
biri hatırlattı : 

- Damdan 
dDşer gibi ıöz 
ıöy lem ekten vaz• 
~eÇHn f 

- Bay Supbl 
boynunu bUktU : 

Vazgeçe
mem, amma 
baıka bir çare 
bulurum. 

- ?????? 
Paraıllt 

takarım 1 

Eğlence 
Kibar bay .. 

na ıordumf 
- Yazı naııl 

geçirirsiniz 1 
- PlAjda •i· 

lence ilci 
- Ya kıt•·· 
- Gelecek pi· 

lAj eğ:encelerlni 

gözUmUn 6nUne 
getirmekle! 

.. ' 

L.r .:e.1 iK , uç o.ur, 
Bu hal pek gü llnç olur; 

1 

\ 1 

iç.eri . d ... u 1..ı rı_ ı 
Ayıramam, güç olur. 

Ne Zarar 
- Ej"er, foaul· 

ya, enğinar, pat· 
tıcan, albi aeb· 

. zelerl ahp yetiı
tirmemiı olıaİar
dı, biç birini yi· 
yemiyecektikl 

- Ne zanr 
var, konıervele· 
rinl yerdik! 

Korkmaz 
- Ben vahtl 

hayvandan hiç 
korkmam, evim· 
de, bir aralaa, 
iki kaplan, bir 
timsah Yardır, 

- Canbmı? 
- Hayar dol-

durulmuıf 

Klfl 
- Piyangonun 

bOytık ikramiyesi 
1ana çıkana eline 
geçen parayı ne· 
relere ıarf eder
ıin? 

- Birçok yere 
••veli eYlenirlm • 

- K•fi, bar 
kalarını aaymıya 
lllıum kalmadı! 

- Sizinle evlenebilmek iç~ 
herıeyl fedaya razıyım : Şeref, 
Şan, Servet.. 

O zaman bana ne kalacak? 

1 
Bot Sizler ı ' 

Gözü Görmeyen 
Dilenci yaklaştı; gözleriie ıöz• 

)erime bakb: 
- GöıQ ıörmlyen bir faklı 

lçJn 1adaka vermez mlıinlz? 

- Göıll ıörmlyın fakir ne
rede? 

- K6tede bayım, poliı gtlle 
yor mu, gol mi yor mu, onu göHt• 
liyor. 

Avcının ıilihından korkma· --------------------------~----------~------------------------------
Öyle 

malı, ekaerlya nişan aldığı yeri 
vurmaz. .. 

Uıta awcı ıllihile, acemi aYcı 
da atı.ile atar. .. 

A•a giden her avcının bfr 
ldSpeii vardır, fakat avdan dönen 
a vcılarm çoğunun kGpefi vurul• 
mut olur. .. . 

Av hayvanını para ile ıatın · 
alan avcılaran burunlan çok bu
ıaı olmalıdır. 

Ben dajda ta•ıan aylamıya 

.. birde bıldırcın avlama11 tercih 
edenlerde nimi 

* Avcının ldbarı yanında bir de 
•• uıağı gGtDrllr. Tllf•il atan 
av uıağıdar, fakat aylanan yiae 
kibar avcı olur. · 

Hakikat 
Kasap eıki 

ınUşterlıini yol· 
dan çevirc!t : 

- Neye hiç 
et almıyoraunz 1 

- Doktor ~a· 
fjf şeyler yeme
mi tavıiyo etti. 

- Daha iyi 
ya, bizden bir 
kilo et alın; ha· 
kikatte aekiı yUz 
gram tutar; ha· 
fif olur. 

Yath 
Ana kıı biri· 

b i rl e rl n • çok 
benzerJerdl. Gö· 
renler iki kardet 
zanneder 1 • r d i; 
hikmetinden ıu· 
al olundukta: 

Mlzehçı 

Yaz 
••ffocanm yazdığı gibi,, 

Şitm•n ytlzdtl ıahildeu, 
Kendine yol açıyor .• 
Geldiğini her gören 

Uıaklara kaçıyor .• 

Şurada bir genç erkek, 

Göı ediyor bir kıza.. 

Sokuluyor •lilerek; 

Dayamlmaı bu hın .. 

Genç kidıa ıanki bir ku1t 
Kocakarı bir çalı .• 
Hep erkekler tuUurmue; 

Yine eaki maıalı 1 

'•Hele nrlı:i bir tablo; ,, 
0 Göne ıııar Anibal., 
Kumrallardan bir filo; 

Bir de eemer Amlral 1 

IMSET 

"An&11 yaııaı 
hiç göıtermlyor, 
kıza da oldujıın• 
dan yaıla ılrll• 
alrordu ... 

Ben yaıhyım amma gençlere niıbetle ••• 
?111111 

- Tecrllltem çok fazladır ••. 
- Ben de 1enetlm çok falla4ar dlyeeekıla 

dlıı 11YbtmlftlmJ 

- Annemin kulaklan biç du1• 
mazi 

- Fena ıey; i>bllr dllnyadan 
çağırdıkları zaman da duymıyacakf --- .................. __ .._.__.. .......... ...-

Flkral•r 

Geri Ahnmaz 
Bay M. bir mağazanın aahibi 

idi, mağazaaında bir leYha asıla 
dururdu: 

" Satılan mal geri alınmaz,, 
Kızını istemiye evine gelecek• 

lerdl. O ıün levhayı dükkandan 
ıöktUrUp evine götürdü. Ve ıalo
nunu göze iyi görünecek bir 1e· 
rlne aıh. 

Karşıhk 
Avcılar, &1'.ıtn av\na çıkmıı· 

lardı; Asla nı gördüler, biri: 

- Gözüne nişan alalım! 
Dedi, öteki karşılık verdiı 
- İmkAn yok, biz ıilih atınca 

aöılerini kapıyacakl 

Kalp 
Sana lüzumu olmıyan bir 

liran Yar mı? 

- Var ali 
- iyi amma bu Ura kalp •• 

- Onun lçla bana lüıumu 
1oklyaJ 

Sis 
"Yarım mıarl çaldım,, 

''Sarmıı yine lfikını,. 
Y •yılmıı hem her yere 
Uıa.klarJ yakıoı 

Kaplamış birdenbire .• 

Vapurdayım ne fena, 
Göz gözü görmüyor hiç; 
Bakıyorum dört yanL. 

Ne tavuk nr ne plllç t 

Elim çarptı bir ele, 

Kalbim vurdu tıp tıp tıp 

.lolaıuk bir gibeUe; 

Karanlıkta göı kırpıp. 

Şqlım, ıaşb, bep fathk; 

Kolayca oldu bu o•y; 
Az zamanda anlattık 

lılütuayit peyapey 1 

IMSET 

Sarııın kadın evine geldi. Eac 
mer kocası onu bekliyordo; sarı• 

tın kadın tatlı tatla glllllmaedi: 
- Bak, dedi, bugün hergibl 

gibi aaçımı kıvırtbrıp lUzum1uz 
yere para harcamawm. 

- Ne iyi arhk HD de lkhı .. 
da al11ıyor.unl 

- Ôyle amma dört kat mıY. 
ıimllk rop ıımarladıml 

Müjde 
- Anne bana bir ı•ker YU

Hn HDB bir mOjde verecj'jml 
- Al ıekeri ver mUjdeyll 
- Salondaki vazoyu devirdim, 

lorılcLI 

- BlltUn bir ıeceyi ayaklarının ucunda ı•· 
çiraem ••• 

- Ben de b6yle bir ldmH iıtiyordum. 
- Atlonı ıana anlatma11 için mi? 
- Hayır, pe~lkirlml J•P••• lçlaJ 

kız? 
Nual 

dl*? 
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Geçen hafta Melek ~e ?~era 1 Artist}eri Leslie Howard, Kay 

Ermeni San' atkô.rı 
ilk Renkli Filim Londrada 

Beğenilmedi 
Re•kli Filim 

3 
Usulünü Mükemmelleştirene 
Milyon Lira Irat Var 

Yılda 

Londra, (Eylül) - Soa yıl 
içinde yapılan renkli fillmlerla 
en büyüklerinden biri olan 
Bechy Sbarp AYrupa piyaaaaıaa 
çıkaralmııt:r ve iki haftadaaberl 
Londranın en 11k ılnema Hlonu 
aayılan NeY Galleryde glSıterll· 
mektedir. Ve tabit derhal böyle 
bir ilii ve teceaaOı uyandırmıtbr. 

Kendi beaabıma ben de bir 
genel cereyana kapılarak filmi 
ıörmeye gittim, ilk söz olarak 
hoı bulmadığımı ıöyleyeceğlm. 
Fakat mak1adım yanht anlaııl
masın, boş bulmadıjım ıey fil· 
min mevzuu veya oynamf ıekll 
değildir. Renkli uluıudur. 

Zira bana öyle geldi ki, renkli 
film yapma usulleri henUz kıva• 
mını bulmamışlır, •e eaer diye 
meydana çıkanlan ıeyl hakikatte 
boyalı kartpostalları andırmakta· 

dır, o derecede ki inaan faıla • 
brmalayıcı renklerin blrbirloe ka· 

rııtmlmaaı karıısında nihayet bı· 
ka,ak aiyabla beyazı aramaktadır. 
Buna eldlyerek, Bechy Sbarp fil· 
mloe ıUje olarak abnan kitaba aa-

dık kalmmadığını aöyleraem, ~eylr• 
ellerin fazla memnun kalmadıklarını 

tahmin ederalnlz, aanırım. 
GOnUn birinde gerçekten 

re•kli Ye tabii filim 1apılabilecek 
mi? Bilmem. Y alnı• S.dy Sharpıa 
rejisör& olan zat dört bet yala 

kadar bUtUn fllimlerin renkli 
olarak yapılacakları, bununla be-

Frank Borzag Yeni Eserlerinde Mu
vaffak Olamadı 

e• 

Avrupalılar"Kadife Uze-
rinde,, Filmini Bekledik

leri Gibi Bulmadılar 
Amor ik al ıl ar 111 

.. kadife Oıerlade " 
adı altında yaptık· 
ları yeni bir filim 
A•rupada aabınıı· 
lıkla bekleniyordu, 
•• bir " t•h•Hr " 
olacatı eanılıyordu. 
Bunun sebebi r•jl· 
ıör Frank Bonaır 
tarafından yapıl-

•ıı, •• Key Fran• 
ılı, Georgc Brend, 

Varren Willlan 
ılbi artiııt:er tara
fından oyncnmıt 
olınaeıdır. 

Tanıamıı bir 
•inema mOaekkldl Y•rr•n wllllam, ~•Y Fr•n•le, Georg Brent K•dlfe 
der ki: Üzerinde filminin Uç oyuncusu ... 

- Sinemadaa anlayan bir adam hulba etmek kabildir. 
Frank Borza tarafından gizli çnril· Oeorre Brend bir tayyarecldir ki, 
lbit bir filmi bet dakika Hyretle mühim bir kRZada anneıinl, babaaını, 
kl•ln tarafıadan yapılmıı oldutuau nlıanhı ını k11ybettikten ıonra kendi-
••ımekte mltkilAt çekmez. ÇlinkU ıinl ıenc:riliğe •urmuıtur. DüıOncuiı, 
bu keyfine ır5re, serizlt bir bayat 

baaaa •ık H biı aahnelerlne 1aoamal<tadır. Varen Villlam bu rencl 
onun kadar ateı •• heyecaa Hren yola ıetirir lmldile Kay Fraa.la ile 
~İr rejiıör yoktur. Frank Borzag bu nlendirlr, 0 ırenç kızı içten içe 
udretlai, ltalyan kanından mı almıı· Hvmuine ratmeol Fakat ewleameden 

tır, bilinemez, fakat bunun böyle 
1 az ıonra K"J Franıiı kocaaını meıut 0 duğu muhakkaktır." edemiyrcetinl anlar, onu aerbHt 

Fakat hemen herkHin bu fikirde ı bırakır, yalnız bu ayrılık çok ılirmez, 
• maıına ratmen yabancı raıetelerde tekrar birletirler." 
:;adutumuza röre "kadife Ozcırinde. Avrupa ırazeteleri Frank Baraatın 

inal beklen:lit• kadar ıtızel çıkrr..,. .bu fiUmdi futa mu.Yaffalc o!am2 ma• 
lllatt.r. Filuaia ıljeaial iki le ntu:a aıaı acelere ıelmHiae atfediyorlar. 

Bechy Sherp fllmlnde orna• 
r•n genç yıldız Fr•ncee 

Dee filimden bir 
•ah nede 

raber bazı aUjelerl yine ıiyab •• 
beyaz bırakmıya mecburiyet g&
rOlecetl fikrJDdedlr. Bll fikir 
dojru olaun ••ya ol•aıın, fen 
ıahaıında iptidai araıbrma dey. 
res:ntn geçtiği muhakkaktır. 

E1aı bulunmuı •e koulmuıtur. 
Şimdi muele bu HHı aatlam· 
laıtırmada, loceleıtirmededir. Bu
ıUn Profea6r Kalmua adında 
Amerikalı bir zat Yarclar ki, zeY• 

ceal Nathall'nin yardımı ile Oç 
eaaa?ı renk olan kırmızı, mavi Ye 
ıarı7ı imtizaç ettirebilmek için 20 
711 mtltemadiyen ç•lııtıktan ıonra 
ilk neticeleri elde etmlf •• T echni
color adını taııyan mOeueHaln 
bqına geçmlt •• timdi 16aterlJ. 
mokte olan filmi Ttlcade ıetir
miıtJr. Bu, bir adımdır •• mubak· 
kak bu adımı dlierlerl takip ede
cektir. EaaHn Koka l•mlnde bir 
lngllia miiboadiıl de bu yol nz .. 
rindedlr ve o da yirmi Hneden• 
beri çalıımaktadıı:. .. 

Profeaör (Kalmuı) u ilk tecrl
beslnin Yerdiği nttticeden ye'H 
dOımUı aanmayanız. Bu dakikada 
zeneıi ile birlikte London FUıua 
atlldyolarınan baıına geçmiftir •• 
Korda Ue birlikte çahımaktadır. 
Kanaate gör• Oç yıla varmadan 
renkli filmi kemal derecesine 
çıkaracaktır. Şimdi yapacağı ilk 
film yine renkli olacak ve mev• 
%uunu lngiliz kıraliçesi Eliıabetin 
hayatından alacaktır. 

Jf. 
Londra mahRfilinde 1anıldığı· 

na göre renkli filmi herkeain 
kolaylıkla iıtifade edebileceği bir 
dereceye getirerek ihtira beratını 
alacak olan mUhendia muhakkak 
ki kend:ıine yılda (3) milyon lira 
varidat temin edecektir. 

• 
Unutmadan aöyliyelim, Bechy 

Sharp filmin rejisörü Roupen 
Mamulyan adında, uzun mOddet 
önce Amerikada yerleımit bir 
Ermeni •an'atkArıdll'. 

salonlarında bu moV1ım ıçınde Francıs, WiJliam Gargan. 
göreceğimiz fillmlerin adlarını l lsanın Hayatı (Golgota): Ar• 
yazmıştık, diğer büyük ı :nema· tistleri Edvige Feuillere, Harty 
larımızm bu yıl gö&teril•cek filim· Baur, Conıtant Remy. 
lerin listesini de bu hafta aıa· Jan Dark: Artistleri Angela 
ğıya geçiriyoruz. Salloker, Heinrich George Güa-

TUrk Sinemasında Göeterllecek taf Gründgen. ' 
Flllmler Kadınlar T erzihaneal: Artist• 

Altın Tophyan Kız"ar: Artiıtleri ler~. Mono Go1a! Pierre Brasıeur. 
Dicle PewlJ, Gloria Stuart, Adolph Coııette Darfeuıl. . 
Menjou. Kal.yente: A"~iıt~erı DolorH 

Aık Bandoıu: Artld'.eri Fer· Del Rı o. Pat O Brıen, Glenda 
nand Gravey, Betty Stockf;Jd, Farrell. . . 
Madeleine Guitry. Kara Yılgı: Arhstlerı Paul 

Aık ÔJQm Ye Şeytanı Artist- Muny, !<•ren .. Morl~y, Mae Marsb. 
lerl Kate de Nagy, Plerre Blaoc- Kazıno do Pa!ı: Artiatleri Al 
har, Gina Manes. Jolao:ı, Ruby Keeler, Glenda 

Ateşli Kelebekler ı Artiıtlerl FarKllk 
Bette Daviı, Wiliam Powell, Frank 0 otlar Mektebi: Artistleri 
M H b Rence Salnt Cyr, Raımu, HenrJ 

c. uı · . Rouasell. 
Barkarol ( Venedık Şarkıaı ) : Prenses Tiirandot· A f tl ı 

Artlıtleri ~tlata• Fröhlicb, Lida Kate de Nagy, Pierr~ Bı:~~b~: 
BaroH, Hılde Hildebrandt. Andre Eerley. ' 

Ba1anlar: Artfıtlerl Joan Blon- Satılık Kadın: Arliıtleri Ka 
deli, Dlck Powell, Ruby Keeler. Francla Ricardo Cortez L ı! 

Bir Mayıs Gecesi: Artiatlerl Talbot.' ' y 
Kat~ Yon Nagy, Fernınd Gravey, Seviımeler: Artistleri Ruby 
Lu~ı•n Baroux. • Keeler, Dick Povll, Pat O'Brien. 

Çangene ~aron: .Artııtlerl Adolph Şahane Fahlt• .. Madam du 
': ohlbrDck Danıele Parola, Jaqu- Barry,,: Artistleri Dolorea de Rio, 
ehne Francell. Rel(ioal Oven Anit L · 

En B~yük laf.er (~Orkçe aöz· Uçuruma 'doğrua: 0
ft:;;i.stlerl 

10 ) : Artıatlerl Loıı Wl.son, Ralph Brigitte Helm, Henry Rouaaell, 
Morı~n, Georg• Breakaton. . Françolse Roaay. 

Erııllmlyen Saadet : Artlıtlerı Yalmıyan Adam : ArtiıtJerl 
Gaby Morlay, Charlea Boyer, Pau, Muni, Bette Daviı, Margaret 
Jaque Catelaln. Undaay. 

Gece BUlblllll ı Artiıtlerl Vahıi Atlar Kralı ., Rekı ,. • 
He~fJ Carat, Monlque Rolland, &Gmer Slnemaeında Göeterll .. 
Edıth Mera. cek Flllmler 

GBzelJer Reıml Geçidi : Ar- S · · · 
1iatleri Jameı Ca R b Dmer anıema11nın fılımlerl 
Keeler Joan Blond:;;ey, • y lç_lnde iae Henrl Baur ile Simoa 

Ha;lkalar Barı: A;tiatlerl Do- Sımonun oynad!ğı "Slra~ ~özler,. 
lorea Del Rlo, Ricardo Cortez. Rchard Tauberın ~evırdıtı .'' Şu• 
Franciı bertin Aşkı ,, , Pıerre Rıcbard 

Ha;a Fllo8U: Artt.tlerl Aaaa- WiWm Ue Kate von Nal'ynJn tem• 
bella, Jean Murat, Cbarl•• V aoeL ıll ettikleri 11 Bağdat Yolu ,, , 

llihlar Eğleniyor: Artfıtleri Hen Maıda Şna1duin bqrolll oya .. 
ry Gar~t, Fl~relle, Jeanne Boitel. dığı 0 Aık Kadrili ,, kordelilan 

lngllia Aıanı (tUrkçe ı&zlO): baıta gelmektedir. 

935 Yılının Yeni '' Buluı,, /arı 

Sinema Semasında Yeni 
Beliren Küçük Yıldızlar 

Robert Teylor, Fred ~ak Murrey 
Sinema müteha11.aları bu yıl Bu iki gençten blrinclılnin 

Hollyvood ıtOdyolarma denemek görUndüğU ilk filıoler doktor Sociot3 
için a:mmış olan ııençler araaında Times square Lady Murder in fleet 
bilhaaa ikisinin göze çarpbğını •• W est paiııtofthe adlarını tatır. ' 
bunlarda zamanla bü}Uk )• ıldız .. 
olmak istidadının ıörUldliğünO Fred Mak Murrey ise Gıdıp 

ı 
ıöylOyorlar. Saydıkları adlardan gelme b:let, 99 numaralı araba, 
blriociai Robert Tay!ordur, ikin• Roberta, laimaiz adamlar filmJeriu! 
ciai de Fred Mak Murrey. çeYirmiıUr. ' 
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Uzunsakalın Bitip Tüken
meyen Aptallıkları 

Bizim koca aptal Uzunaakal 
bakın bu defa da ne yapar. 

Sünger pastaaı bizim aptalan 
pek hoşuna gldermiı. Pastacıya 
gidince başka paata yemez hep 
ondan lstermif. Fakat blr tl\rlll 
doymazmış. "Şunu evden kendim 
yapayım da doya doya yiyeyim 0 

der. 
Ogün de arkadaıı Topsakal 

misafir gelir. Uzunsakal hemen 
içeri koşnr. Yaptığı pastalardan 
birkaç tane alır Topsakalın önüne 
koyar. 

u Bak ben yaphm. Ye baka
lım beğenecek misin?,, der. 

Topsakalm pastayı ııırmasile 

elinden atması bir olur. " Bu ne 
ynhu! Sen bunu sabunla sicimden 
mi ynphn. iplik, iplik, acı, tatıız 
bir şey.,, Uzun.sakal şaşırır. Oka· 

dar uğraştıiı halde pastası beğe
nilmemif ti. 

- Yok cınım hf ç sabunla 
ipten sünger pastaaı yapılll' mı? 
Dün çarııya 1ıittim. Birkaç tane 
sUnger aldım, tencereye koydum. 
Dün akşam hiçuyumadım, sabaha 
kadar hep kaynattım, sabah da 
şurubunu koydum, UatünUn ıUıle· 
rl:ıi yaptım. 

T opsakal gUlmekten katıldı. 
Pastalar senin olsun HD bana 
peynir ekm\k getir razıyım, dedi. 

Tuhaf Şey 

Dilenci 
Köpekler 

Londrada tren lıtaayonunda 
Viktoru tanımayan yoktur. Viktor 
deyince aklınıza bir adam gel· 
mealn. Hayır, hayır. Köpekten 
konuıuyorum. Bu köpek ıöyJedl· 
iim yerde tam yedi sene dilen· 
ellik etti. eiraz evvel ölUnce tam 
2,700 dolar paraıı çıkmaz mı?. 

Şimdi onun yerinde Jack 
adında bir köpep vRr. Jack ge· 
çenlerde bir hafta içinde tamam 
20 dolar para toplamıı. 

'1;ine baıka bir istasyonda 

Haftanın Bilmecesi 
Saklambaç Oyununda Ebe Şaşırdı 

Greps adlı bir köpep daha dilen· Bir gün bütü.1 bu resimde 
cilik eder. Fakat bu topladığı gördüğünüz kalabalık kıra git· 
parayı kendine saklamıyor, ya• r-i~ler, saklambaç oynuyorlardı. 
kındakl yatı mektebindeki anasız Öyle tuhaf yerlere ıaklaoıyorlardı 
babasız çocuklara veriyor. Şimdi· ki zavallı ebe saatlerce uiraıır, 
ye kadar bu okula 200 dolar biç birini bulamazdı. 
para vermiş. Bu sefer de ebe olmak sırası 

s==-::;~~,;-============:;==================:=::============================================================================== 

Baybabaya gelince epeyccsiai 
bulup meydana çıkardı. Fakat 
o da birtürlU hepsini bulamıyordu. 
"Hah, işte maymunu yakaladım,. 
diyerek elini uzattı. Fakat may
mundan baıka daha abcap, 
baykuş, köpek, bir kuı, bir de 
orman bekçisi var ki, Baybaba 
onları henüz bulamadı. Acaba 
siz ondan becerildi mislnz? Ne 
dersiniz?. 

Dünyada 
Bayat Ekmek 
Kalmıyacak 

Bunu Siz De Yapabilir Misiniz? 

Bir Rus Alimi ekmeğin bayat· 
lam rnınıı için bir yol bulmuştur. 
Bu adam deniz yosunundan pelte 
gibi bir şey yapmış, adına da 
Agar • Agar demiı. 

Agar • Agar biraz ekmeğin 
hamuruna katılıyor. Bunun hiç 
tadı o~madığı için ekmeğin lezzeti 
de hiç bozulmnyor. içine bu pel· 
teden kablan bir ekm•k alh ay 
•onra bile bugUnkft kadar taıe 
olu) or. 

1 - Birglin Melibayı bliyUk 
babaaı ço~wrdı. Bak ıana bir 
oyun oynıyacağım dedi, ve elin· 

deki bardağı, masanın UıtUndekl 
paraların Ozerlne kapadı. 
2-Şlmdi Meliha sıra eenlo. Bar 

dağı hiç yerinden oynatmadan şu orta 

F aydalıı Bilgiler 
Yükselen Güneş Krallığı 

Yükselen gllneı kırallığı ne
rea:dir biliyor muıunuz? Japonya. 
Japonya doğudaki en uzak mem• 
leket olduğu için sabah güneıinl 
ilk önce onlar görllrler. Onunçin 
Japonlar memleketlerine yiikH· 
len güneı kırallığı adını Yermekte 
pek haklıdırlar. 

j.ıponyanın bayrağı da zaten 
glincşi gösterir. Rengi kırmızı 
beyazdır. Ortada kwrmızı bir gU· 
neş var. Bu güneşten bayrağan 

üalline kırmııı ışıklar yayıhr. 

Japonya da Iniiltere gibi hep 

Yazısız 

. / 

adalar llıtUndedir. Bu adaların 
bazıu ufak baDaa bllyOktOr. BU· 
yüklerinin Ostünde yüksek yUk· 
ıek dağlar Yardır. Bunlardan bir 
taneıi bir yanar dağdır. Çok 
)'liksek olduğu için tiatn her za· 
man karlıdır. 

Japonların en tuhaf ıeyleri 
evleridir. Bu eyler öyle küçUk· 
tUr ki uzaktan bakılınca bebok 
evleri gibi durur. 

Bunun Hbeplerjnden biri Ja· 
ponyada sık ıık yer deprenmelerl 
olmasıdır. Onun için büyük evler 

Hikaye 

daki yirmi parayı çıkarabil r m;sin? 
3 - Meliha düşündll, tatınc!ı, 

yapamadı. Onun ü1erlne büyük 
babası yava, yavaş örtüyü çek· 
miye baıladı. Yirmi para da örtü 

ile beraber bardağın altından ç.ıkb. 

4 - Dur büyük baba ben de 

Görülmeyeıı 
Yazı 

Çocuklar giz?I ıeylerl pek se· 
verlır. Onun için ben de size bir 
ıey öğreteyim. Gizli yazı. Kiğı· 

da bakınca bombof. Üıtünde hiç 
yan yokmuı gibi durur. Fakat 
azıcık ateıe göster~nce hemen 
yazılar meydana çıkar. Şimdi bu 
yazı naaıl yazılıyor diye merak 
ediyorsunuz değil mi?.. Sütle •• 
kaleminize temiz bir uc takın, 
allte btaırıp yazın. 

·y;;;ı;y~;:--·-·----

Evlerin hemen hepsi bambodan 
yapılmışhr. Bu da kamış gibi bir 
ıeydir. Japon evlerinde bizimki· 
lerde olduğu gibi kapı ve pencere 
yoktur. Oda duvarları da iki 
kamıı arasına gerilmiı kaim 
kAğıttan yapılmıştır. Bunlara zaten 
duvar demekten fazla paravan 
demek doğrudur. ÇUnkU istenil· 
diğl ı.aman, istenildiği tarafa 
doğru itilip açılabilir. Onun için 
Japonların evleri aabiden birer 
odadır. Fakat çok oda lazım 
olduğu gün hemen bu kağıt 
duvarlarla istedikleri kadar oda 
yaparlar. Bllyük bir salon liıım 
olunca da hemen bunları kaldı· 
rırlar. Japon evlerinde ne iskemle, 
ne masa, ne de karyola vardır. 
Yerlerde ya hasır, yahut ta 
halılar vard1r, bunların üstüne 
otururlar. 

Yemek yiyecekleri zaman her 
biri önil~e küçücük alçak bir 
masa alır. Onun Uatllne bir kase 
koyar ve yemeğini bu kisenin 
içinden çatalla değil, çubuklar 
ile yer. 

samı bir ıey sorayım. Bu iki sayı 
ile ondan daha küçtlk bir eayı 
yapabilir misin? dedi. 

5 - BUyllk baba düşünclil 
taşındı bulamadı. Onun üzerine 
Meliha bakın ne yaptı, Rnladınız 
mı? BUyUk baba da ıaıırdı kaldı. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru 

Hallendenler 
24 Ağustos tB

Konaol 1 rih U 
b' l Saati ı • 
me· 

cemi~de •birin ol 
ikramiyemiz olan 
bir konsol saa
tini Cağaloğ!u 

Himayei Etfal 
sokak No. 1 de 
Metin Knrol ka· • 
aanmıotır. Talih· 
Ji okuyucumuzla 
lıtanbulda bulu
nan diğer kaza· 

24 Atuatoı ta· 
rlhli bilmecemlzde 
birinci ikramiyemiz 
olan bir mektep 
çanta11nı kazanan 

latanbul Yeni Ne- nanJarm pazar· 

alt U.ealnden Oı• teei, Cumart~i 
man Nuri Ölçer. günleri öğleden 

sonra hediyelerınl 
ldarchanemiı;den almalan lôzımdır. 
Taora oK:urlarımızın hediyeleri posta 
ile gönderilir. 

Soma belediye relal oğlu Nazmi, 

1 AlbUm 1 Cağaloğlu Molla fenarl 

caddesi No. 18 t• Servet Jlnkkı, lzınit 
HacıhUrrem mahallesi N"o. 20 Vahtı, 
Fntih Omerefendi cudde1ı1i No. 19 ela 
Fitnat Ünal, Siva.1 Kırz.-dc uukliynt 
anbarı memuru Nureddin oğlu fJrıhit, 
Cıığaloğlu N o. 58 do Nihat, .l\da~a 
Necatiboy mektebi 5 inci sınıftan Abi
din, Edirnekapı yağl;ane çıkmazı No. 
11 de M. Kemal. 

Beyoğlu İtalyan lise1i 157 Nuri 

1 Losyon 1 Tunçer, İstanbul 1 inci 
mektep B·S ten 225 Neriman, Fener 
binbn§ı Kemal Ünal'ın oğ:u Gilngör. 

Sultunahmet Saraçhane ıokak No. 
BUyUk 23 te Nimet, Adana mo· 
Sulu bilye atelyeaind• Necdet, 
Bova Fatih 13 Uncü mektep 

629 Necdet, Maniıa Akhlaarı bükumeı 

Eğer saklambaç oyununda iyi 
ebelik yapabiiiyorsamz hiç dur· 
mayın, işe iirlıln. Şu bulunamıyan 
yaramazları bulun. Resmi her 
tarafa çevirin. Yerlerini fıaret 
edin, bize yollayın. Baybabe, onu 
yorgunluktan kurtardığımz için 
her halde size gayet gUzel bedi· 
yeler yollayacaktır. 

"••••••••••••••••••••••••••ınııııııııııııııaııııııııııaıııı .. 

Hikaye: 

Akıllı Eşek 
Uzun zaman evvel bir ttıccar 

eşeğile beraber şehre gidiyor. 
Oradan iki çuval tuz alıyor. Eıe
ğin• yOkletiyor, yavaı yavaı ka• 
sabanın yo!unu tutuyor. 

Yollannın OıtUnde bir de dere 
vardı. Buradan geçerken eıeğln 
ayağı kayıyor, ve derenin içine 
yuYarlanıyor. Çabahya çabalıya 

kalkancıya kadar sırtmd!lkl tuzlar 
eriyor. Kalkınca bir hafiflik du· 
yuyor. Bu eıeğin pek hoşuna 

gidiyor. 
Fakat tllccara tuz lazım. He· 

men şehre dönüyor, yine iki çu• 
val tuz ahp eşeğine } Ukliyor. 
Yola ko} uluyor. Det eye geliyor
lar. Artık eşek kclaymı bu!duya •• 
Bu sefer mahsustan yuvarlanıyor. 
Ve kalkıncıya kadar yine tuzlar 
eriyor. 

Fakat bu s . fer tüccar da itin 
farkında olu) or. Hemen yine şehre 
gidiydr. Amma bu sefer tuz ye• 
rine sUnger sabo alıp yüklUyor. 

Yine ayni ycldanl kasabaya 
gider1erken dereye geliyorhır. Eıek 
işin farkında değıl. Yükü hafifle· 
sin diye yiııe mı: bsuıtan ka.\lp 
derenin içine yuvarlanıyor. Ha 
kalkayım, ha kalkayım derken bir 
türlil yerinden kımıldaynmıyor 

uihayet kendini zorla doğru!unca 

bir de bakıyor ki } likü hafifi.ye· 
ceğine eskisinin bdki iki belki de 
üç misli daha ağır olmuş. 

Tüccar da iç"n için güll\yor. 
Eşek bu ağır yükün altında inley• 
inleye kasabayı buluyor. 

= 
caddesi No. 48 ne Nuri, latımbul kıl 
ortamekt•p 820 Müıerref. 

' Sonu rarıe 
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Dlnrarı Dlrmeren Dizler 
ı o··nyayıHiçGörmcyen Bir ihtiyar 
di Yalnız Çiçeğe Hasret Çekiyor o şı· Tütün 

ihracatı 
Sofya 3 ~Özel) - Bula'arfı· 

tanın 1935 yıh tu
Bu sen f • tnn lhrecab, 80D 

çt1n gıldan yapılan lıtattstik· 
f azi dır lere g6r ilk dört 

y •çin 9.99J.144 kiloyu bulmuı· 
tın. G çen yıl yn dene ı: r
fında J•pılan 7.805.078 kllo
d n ibaret olan ihracattan bu 
miktar Ud ilyon kllodaa faz· 
lnd r. 

ŞliyAnı dJkkat oJan okta bu 
yıl ihr c t n he hep nln 
Al any y.a r pılm11 o asıdır. 
D km k ur ilyo kilonun 
8.297.961 k loau Alınaoyay sev• 
kol şt r. Aluı 1a ile B 1-
s@riıtan araıında makine ve tUUlıı 

k sı Ote ili yapıl n an-
laıma bu durutn or ya ,ıkmı· 
ın yogane mildir. 

Almanyada sonra ikinci de
rec de lacı ol n Mııırdır ve al• 
dığı miktar 432 bin kilodan lba· 
r tttr. 

B lgarfs n tutUn Ufterl-
lerl ara da fr , Holanda 
ve Danimarka da iyi yerl rle ha-
111" b l tadırl T. 

* Ôtedenberi hJrlım fşlorl ve 
ı bu lvluln ktik 
ıngllt11re llB hlıği e leket· 

twizm ı r s8z go · l edl· 
llnc a lavfçr Fransa, ltaly 
gelir ve b 1arın ıy n d logil· 
ttrey bir y r yumak dtiştl· 

nUl ez. 

Bu durumu glSz 6nUnde tutan 
bUyük lnglliz ekonomisti profesör 
Ogllire « The Tfmea » gaz.elesin· 
da dikkat d ğer bir yazı neş
r tın tir. Bu yazıya göre 1934 
yılmda lngilterey gelen seyyah• 
1 r yUzOoden giren para miktarı 
25.573.000 loglllz lir ı olarak 
tahmin edil ktedir. Sa7ın pro
fesör aynı yıl lçlnd lnglltereD.ln 
en bllyUk ıibracat maddelerinden 
o n yllıılll me tm 28.846.000 
ve m d ö r ise 
31.854.000 liralık birer gelir te
min ettiğini ll!ve ederek turizm 
ehemmiyetini tebarllz ettlrme'kte-
dir. Profes5re g: r bu durum 
)'I d J1 ıd fnglltwe lebiDe 
ol rak rtm kt dır. Makale ine 
nlh y t ertrk profea~r f1I ma
n h c 1 :yl kullanmaktan ken-
dini ri 1 mıy-0r: «Dnnya buh-
ranı zUnden maU n mın dışa-
nya •tohlikl re kad11r g&ndo--
remf yor :z. O a1de turizme &lem 
verelim; mllsteb1ik mallarımızı 
)'erin ik etmek !zen in· . )) -
BUT-UN ULKE.Y I 

HERCtU_N 

PCllA!\AMAZSINIZ 
r4KA~I 

Göz nurundan mahrum çocuklar kallertma yazllarla okuma 6trentrlerken ye makine ile yazı yazarlarken 

" - On Altı Y aıımd iken K rşıki · -
Komşumuzun Ut Çalan Gelinine 

Gönül Vermiştim, Fakat ..• ,, 
Çapad D Çukurboıtana do~, 

dlşl dl l k yanım duvarı rfJe 
kaplı ıenle yoldan sağa saptık. 
Köıeba ıoda kllçük bakkal dük· 
kAnında kara kuru bir delikanlı 
kııık bir ~e bize kartı ıokak· 
t ki kDçlik, kiirgir bir eYI göı· 
terdi: 

- lıte, jU iki ba amak mer
divenli evi. Dedi. 

Kapıyı bize, koçuk, so1uk 
ylh:10 bir lnıc ğız açtı. Sakıı 
gibi, sapıarı, tomiz tahta merdi· 
venlcrden çıkarak, kUçUk, az 
ı0ı1U, duTarlarmda artid resim· 
leri, tel reıimliklerde karptpos• 
tallnr dolu bir odaya glrdJk, 
b ki dik. 

Bana bu evi salık v ren arka· 
daı fıııldadı : 

- Şimdi gelecek olan adam 
eıki defterhane k4tipler1nden 
Sabri Beydir. S nf konu mak 
istediğin ma onun kardetidlr, 
Bütün ömrU, hep Sabri Beyin 
yanında geçti, yaıı 60 a yaklaıtı. 

Bir aralık kapı açıldı. lçerlye 
kllçük, çok küçük, %ayıf, ınznk 
yUz1U, mahcup bakıılı bir zat 
girdi: Eıki :lditfp Sabri B. Şf dl, 
bol bol 56 eında görllnllyor. Saç• 
lan bembeyaz.. Eski BabıAU ıelA• 
mı, e ki kalem efendisi fltifatile 
bize "beyanı boı medi,, etti •e 
mak1&dımızı ıordu. Biz anlattıkça 
ikide birde: 

- Ôylo mi efe cilm, pekAIA, 
çok mllıınılp, hayhay, emroder
ılnlı. baıllıtUne efendim!. 

Gibi ince, mah \•lyetkir, nazik 
kelimeler kullamyordu. 

Nihayet ayağa kolkb, bir çeJ• 
rak aatlik ıbir aeclkmedeo ıonra 
kapıdan yine g6ıündU. Fakat bu 
defa yallllZ değildL Yanında hem• 

•beyaz ıaçlı, ınt beyaz ıakailı bir 
ihtiyar yardı. Vncudn liri lkat 
bnkolmOı, ytbft gerilmlıtl, g~zleri 
hep aynı yere bakıyordu. Y avaf 
yaftf en: 

- Hoo geldhiiz. ıafalar getir
dlnia !. Diye m1rddandı, peııcue 
yanındaki mJndere oturdu. Ye
nlden birer 11.Merhaba,, daha 
yaptı. Gözleri hep karıı duvar-
daki artiıt reıimlerine dildlmiştf. 
Basen bizimle lkamıturkea yalnız 
luılak bbar.tıyıor, rikodü ~ek 
aı .oynapyord.u. Bir aralık dudak.
fara gerildi : 

- Beni dinlemek fstiyormuı· 
ıunuz, dedi. Çok llA.. Sabr;nin 
ricalarına dayanamadım, r11zı 
oldum. Yaram dqllecek a a, 
ne ziyanı Yar. Sizi memnuu ede
ceğim ya J •• 

Durdu, elile aakalıoı 'karııtırdı, 
gnzlerlnde çok ince bir bup 
vardı ı 

- Amma, dJye ilA•tl etti. 
Bir ıartla.. Reamlml çekmlye
ce'kıiniz. Size yalvarırım. Açık 
ıöylOyorom. Sabri • kadar 

• 

yalvarmamıı olsaydı, Size kın· 
dimi acındırmata çıkmazdım. 
Eter resmimi koyacak olur-
aaoız, o reamJ garememek 
nuıl çıkbğını anlıyamamak aıa· 
bile kıvranacağım, bir. Sonra da 
binlerce okuyucuyu duruıumla 
Qıere'k rahatsız etmek istemiyo
rum. Bu)lurun timdi, iOrun, co-
'8p vereyim: 

Bay Snbrinin eğabeylsl Bay 
JsmaU,, alelac le gjydirllmlı pan
tolonunun cebinden ıarı bir men· 
dil çıkararak enaoıJ UzerJndo 
gezdirdi Ye başanı eğdi: 

Kısık, çekinien bir aeıle: 
- Çocukluğanuıu anlatın nız:ı 

rica d c ğlml. Dedim. 
ihtiyar adamın yüıOnde bir• 

denbire keskin bir takım ~lzgl• 
ler p yda oldu, dudakları bU• 
ıOtdn, g6zlerlnl kaldırdı, ya· 
nımdakl iskemlıye bakb. 8 tUn 
karanlık hatıralarının izleri yalnız 
gözlerinde yokta. Yalnız göı.l 1 
değl9memf1, bakııını kaybot• 
memlttl: 
~ Çocukluğum dJyorsunuı 

amma, benim hanıl çocukluğum· 
dan ıoruyoraunuz?. Hiçbir ıey 
görmeyen bir insanın, her ıeye 
haaret olanların çoc11kluğu, genç• 
li~l, ihtiyarlığı •ar mıdır?. Fakat 
ımadem ki lıtedlııiz, anlatayım. 
Ben tamam 7 yatına kadar.. kör,. 
olduğumu anlamaaım. Ondan ıon• 
rr• akranım çocuklar arasında 
konuıulan ıeyler• dikkat ettim. 
]kide birde: "A... Bu kAtıdın 
renai aanl,, ,.Şu tekerlejo bakın, 
yusyuvarlak,, .. Nah bak11aaa, bu· 
)utlar geliyor .. ,. "148abam geliyor,, 
0 1Amba yandı,, gibi acayip ıeyler 
duya duya dilfl1Deka1dım. Ben hep 
karaalık içinde idim. Bir ırUn Al
ilah rahmet eylesin, anneme .aor
muıtum: 

- Anne, bak çocuklar lıor 
ıeyt gtsrUyortar. Onlar benden 
\C:laha bltyftk mtl?. Ben 11• ıaman 
~6receğim!. dedim. 

lhtJyar adamın glWvi hap.o 
anmıtb. Yarı gfil,..r, yan ağlar 

bir ıeale mırıldandı: 
- Okadar cahilim ki, hiç bir 

ftey &ğrenmediğ:m baldo, hlkmetl 
lhUda, AUah içime bir ha11asbk 

azineai yığdı. Eh, Sabri olma• 
18aydı, belki daha ev•el ılbibıe 
ı•Urüne ölecektim ya .• 

Bay Sabri yerinden oynaıarak: 
- Canım. Ağa bey... Diye 

mırıldandı. 

Oturduğumuz bu patiska per
deli, sDslU, gftnetll kilçUk odada 
ıçok derin •e seısh bir yas bava11 
esiyordu. ihtiyar bir ay11ğını bU· 
'.kerek altına aldı, yarı batdnı 
kurdu: 

- Çocukluğt!_m bu.. 9 yaşım· 
da bana kapıları, aokaklan, in· 
aaoları dinlemek haıtaJıiı ael• 

Göz nurundan mahrum çocuk
larcfan mUte,ekkll bir or,keatra 
dl •e bana " kör ,. dedik· 
lorlnl duydum. .ŞimdJ alıttım ya, 
ne ise.. Sabahlan çok erken 
kalkardım. Babam da kalkar, 
beni bahçemin Lalwa penc .. 
remize oturtur, kah•altımı verlrdJ. 
Sabahın 11rlnllğindo horoz bajı• 
rıılarının, kuş cıvılblarmıo aeai 
'kadar benl oyalayan hiçbir ıey 
hatırlayamıyorum. 

1 tiyar adam gtlldU ı 
- Sabri de bilir ya. 16 ra

fımda bir b.udalaJık ettim. Karşı 
ıkomtumnmn hergflu dW1DAdan 
ut çalan gelinine :gönlll .erdim. 

Ha. ne denin Sabr1, batır:ıyor 
musun? Mahalle birlbirine g1rdl. 
Herke• bana acıdıydı da .. 

Bay Sabri yerinden kımıldadı: 
- Canım ağabey •• Bunu da 

nereden u7duruyoraun? · 
ihtiyar bize döner gibi yaph : 
- Ef endiın, kusura bakmayın. 

Sabri beni çok ıever, ona mtn
net!anm. Yan yaşamamı da o.na 
borçlu yam. Y ooo, yooo, itiraz 
etme, Sılbri.. SözllmO de kesme •• 
Ne diyordum efendim.. Ha, lfte 
ömrllmflzde bir defa da böyle 
ut çalan komşu geliıılue g6n0.l 
verdik,, yatağa dnıtllk, aylarca 
in edik ve fyileıtik. Ondan •onra 
hep evde oturup, yalnız dinlemek 
ile yaıaJık. 

- Affedin, ufak bir sual 
•oracağlm: insanların ıekillerlnl 
naaıl tahmin edersiiıiz? 

Durdu, bapm dikti, ıbayretlı, 

Karilerin 
Sorularına 
Cevaplarım 

OkuyucUlanmızdan O. Tuyulı 
- Mevzuu baha ettiğiniz mek• 

tebtn kayıU n kapenmışbr. Mat• 
m fib taludll ilç senedir. Mcıktpt 
marangozluk, maklnlıtJfk şub l 1 
de vardır. 

* Sınsta mualllmMehmet Altay OıtUrke 
- O yazımızda mevzuu bahla 

mualllm mektebi mezunları 6 ı• 
nıfh mua\Um mektebi m zunlarıdfr~ 

lf 
Doktorumuzun Cov p~erı 

Salihli okuyucularıl:Qızdnn M hmed ı 
- Hastalığınız içi dahu e 

yelden geçmiş ateşli bir hastahk 
c.lup olmadığım r emı ınıtı 
Katı ıoylero " alkola karşı du• 
yutan bu hareket nbl olm nı • 
dan ileri geldiği l 1 slul vcrlyo ' 
Bunun için Tuzla lçm su\arniden 
pekAUl istifade edebilirsiniz. Bu~ 
ırada yapacanığıı bir haftalık 8 
kuru hastalıkların yüzde ltmi mı 
l7i cıd c ktlr. 

Ayrıca gllndeUlr doktorumu• 
sun notlarındaki meyve knrnııı 
de ba§laraınıı. Yemeklerinizi d 
iyi çlğneylnlz. Yemeklerden e~I 
bir paket Sudnb btraı su lçlnd 
eritip alırsınız. __ ......... -····---..... ······ ....... ·-·········· .. 
elayla, serzenlı vo kızgınlıkla kn• 1 

rıpk har ketler yapb: 
- lnaanlaTı, n ııl ı tabml 

derim?. Ellerinin, ayaklarının 
ıekillerl hemen hem n i.z;n gör
dUğUnUz gibi.. Fakat bıızı y rJe 1 
bana yabancı.. Aolatamıyacağım 
bir biçimde yabancı .• Mesela lkl 
ayak llstllno nasıl yOrUndllğiln 
aşardım da, benden ba kn bet 

k sin dört yaktı olduAunu anını 
dım. Bazı geceler rüyalarımda 
acayıp mahluklar görllriirllm. Bun• 
lar bana dünyadaki mah'üklara 

kil vermek 1'1n bir n vi rehb f 
olur) r •. Kuıları yuvarlak, tOylD, 
d6rt ayaklı bir ıey benıetirim. 
Diyorum ya, muayyen hiçbir ş • 
kil bilmem.. Size bu şek1Ueri n· 
latmama imkan yoktur. 

Temiz bir latonbul Türkçesllt 
konuJan bu ihtiyarda konuşm$k 
kabiliyeti de okadar kuvvetli ... 
Gazetelere çok meraklı imiş .• 
KUçUk yeğenlerlne bergtin kitap
lar, gazeteler okuturmu • Gençli• 
Alnd de onun bu merakını en çok 
tatmin eden d Bay Scbri imlı. 

Yine ııkılarak kısık bir seılı 
ıordum: 

- En çok hnaret duyduğunuı 
ı•Y nedir?. 

- Çiçek... Dedi.. Durdu, dtl
ıllndO, gUldil: 

- Bundan 30 • 40 sene e•vel 
de en çok kadın gözllne hasrettim. 
Çftnkn bana Sabri romanlar oku,.. 
ken erada insanların hep kadın• 
la11~ göı.lerloe bakınca sevdiklo
rlnJ dlnlemiftlm. 

Ha, doill mi Sabri?. Amma, 
ıimdi geçti. Çiçeği ,ok özlüyo .. 
rum. MeaelA gUllln... Kokuıu bu 
kadar gUıel olan gtllttn rengi, 
ıekll klmblllr ne kadar can ,,. 
kicidir. ı 

Bay Sabri oturdutu yerde eU .. 
rlnl önllne bağlayarak yere ba• 
kıyor, mahzun mahzun ağaboı' 
•ini dinliyordu. Acı Ye utbrap 
ihtiyar adamda yoktu. Ahcımlı 
gibi konnıuyor, hem de gUıel 
kelimeler, cUmleler bularak konu• 
ıuyordu. 

- Ya dllnynyı aml tahayylll 
ediyorsunuz?. Dedim. 

- DUmdUz:.. ÇDnkU t>okata 
her çıkııımda beni biri kolum• 
dan tuttuğu için karpma b:r şey 
çıkmı}or. Evlerin toprak lhnda 
olduğunu 1anırdım amma. ronra• 
lara bana bunun y nlışbğmı a6y• 
le diler. 

Durdu, nefes aldı, glildll: 
- Bir de dllnya portakal gtb~ 

yuvarlak diyorlar. Buna birtUrlO 
aklım yatmıyorl. 

R111lt Şovlc•I 

, 

• 
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Kadıköyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazan ı Hatice Hatip -42- 7 .. 9. 935 

Yer Altındaki Yol Dümdüz ilerliyordu, Mahzendekileı· 
iki Büklüm Yürümeğe Mecbur Kalmışlardı 

KadıklSy yani Cbalcedolneda 
·onun namına bir de klliae yapıl• 
mııtır... Şimdi o kilisenin yeri 
malum değildir ..• 

Mimar hep duvarlara bakı· 
yordu: 

- Fakat bu bina 303 aene
ılnden daha e1kidir zannındayım. 

- Maamafib eğer bu mahzeni 
Pekmezotlundaki yangın harabe· 
ıUe blrJeıtlren yolu görecek olur• 
1anız onun muhakkak daha aon· 
radan yapalmıı olduğunu anlıya· 

caksınıı. Buyurunuı da gidelim. 
Şimdi kuYvetli bir ııık duya• 

nn içine glSmUlmnı dlSkme d .. 
mirden bir kapıya 'eYrllmlıtl: 

- Her halde yola bakacak· 
ıınııya 

- Tablf ... 
Kapının GnUne ıelmlılerdL 

Genç yabancı arkada kaldı. 
- Buyurunuz efendim. 
Ömer emniyetsiz gözlerle o 

adama baktı. Onu tanımıyorlardı. 
Geceki ln1&nlardan biri olmadı
dığına naaal hUkmedllebllfrdl. 

- Siz önden gitaenlı dedi. 
Ellnh:de sizin fener Yar. 

Yabancı adam da Ömerl acı• 
bir ylp bakııla sllzdUı 

- Peki efendim 
O öne dUıtU. LAmbaaı yolu 

aydınlatıyordu. Fakat bu adamda 
1Uphe etmekte Ömerden geri 
kalmıyan Uiml ihtiyaten ellerin• 
deki mumlu feneri bırakmamıştı. 

Yol dar bir yoldu. Bfrer, bfrer 
ilerleyebiliyorlardı, fakat llırle• 
mek için eğilmek IAzımgellyordu. 

Burası gayetle basık duYarll 
bir dehllzdl. 

Ömerz 
- Burasının tarzıln1a11 d .. 

minki mahzenlnkioe benzeml• 
ror dedi. Bu daha ıonraki devir
lere alt beıbelli 4 Uncu, 5 inci 
aıra alt bir ıey zannediyorum. 

Yol epey uzundu. Yabancı 
adam muntaıaman feneri ıağa 
ıola tutuyor .• iyi bir rehber gibl 
onlara her tarafı göıtermlye gay• 
ret ediyordu. Yan tarafta çökerek 
kapanmıı ve dolmuı pencereler 
yardı. .. 

Yol dUmdUı gidiyordu. Hiç 
kıvrıldığı çarpıldığı yoktu.. LAmi: 

- Zannederim Moda cadd .. 
ılnin altından geçtik dedi ıanne• 
derim bu yol ıu tlrketl binas•nın 
altından yeni aparhmanların biz:a• 
ıındao ilerliyor. 

- Evet ben de öyle tahmin 
ettim .• 

- Maamaflh hava pek temlı 
değil .. Bayağı insan nefes alırken 
tıkanacak gibi oluyor. 

Ômerin ızhrabı yalnaz hava• 
ıızhk değildi boyu hepılnden 
uzun olduğu için adeta lklbüklUm 
yürüyordu: 

- Omuzlarım tutuldu. 
Diye ılkAyet ediyordu. 

* 
Dehlizin nihayetinde artık 

kapı yoktu. Toprağın içine oyul
muı ve adeta baaamakları da 
kaybolmuı bir merdiven baıma 

[ aetmitlerdl. Yabancı önden yUrU· 
dU.. Merdiveni tı rmandı. Onlar
da arkadan çıktılar. Şimdi küçük 
bir daireye gelmitlerdi. Çıktıkları 
merdivenin baı ndaki taze 
toprak Ye taı yığınından 

anlaıı.l:yordu ki buraaı yeni kazı
larak açılmııtı. Yabancının elin• 
deki elektrik feneri projektlSr 
ııığı a-lbl bir anda bu kUçük 
mahzenin her tarafını Ômerle 
LAmlye göıterdi. Burada ytrde 
kocaman bir kUp g~mUlU idi. içi 
yarısına kadar toprak dolu bir 
küp. Yabancı adam: 

- Eıkl klllHlerde yağ kan· 
dlllerl için IAzım olan yağları 
böyle mahzenlerde ve böyle kUp· 
lerln içinde aaldarlardı. Yanılmı· 
yor1&m buraaı eakl bir klliHnin 
kandil yafı depoıudur. Eıkl bir 
kilisenin: 

4 
Ve ıonra kendiliğindea ıöyle-

nlr glbh 

- S.ntÖfeml kiliaeıinin yal 
depoıu kim bilir?.. Belki de bu 
tahminim doA'rudur? 

YUrUdU. Ötekiler de onu tcklp 
ettiler. Bir merdiven daha çıktı· 

lar ve ıora kendilerini bir bah· 
çede buldular. 

Burası bUyOk fakat metruk 
bir bahçe idi. ller'. de taı bir 
hayuzun başında Uç iri çam ağaç• 
(arının sıeniı gövdeleri yardı. Ve 

çamların dalları civardaki yüksek 
apartımanlarla boy ölçüşllyordu. 

Daha ileride bir bostan kuyusu· 
nun tabtala.rmın bir kısmı kırıl· 
mıı dolabı görUnUyordu. 

Üç delikanla da dııarı çıkar 
çıkmaı ellerini kollarını gererek, 

1ıonf11 geniı nefes aldılar. 

Ömer elbisesinin tozlarını ıl• 
lerken Lami' eı 

- Azizim, dedi, ben bu dar 
· ?>ldan dönmek niyetinde degillm. 

Ve yine dikkatli gözlerle ya· 

banca delikanlıya bakmakta de
wam ediyordu, 

Elbisesinin kumaşı harjkulilde 

tuzeldl. Dikitl vt biçkisl de öyle. 
Kravatında, yakasında da başka 

bir ıarafet Ye kibarlık · vardı. 

YUıU barlkulide aevlmll idi, gU
zeldL Zeki gözleri pırıl pml ra• 
nıyordu. 

Kırmızı yüzünün çizgileri insana 
emniyetsizlik de~ll, bilakiı nAmU· 
tenahl bir itimat telkin ediyordu. 

Llmt elindeki feneri ıöndüre• 
rek çıktıkları• kapının yanına 
bıraktı: 

- Mademki buradan dönmek 
iıtemiyoraunuı, dedi, haydi ai· 
delim. 

Yabancı da: 
- Buyurunuz Beyefendiler .• 

diye bahçenin kırmızı parmaklıklı 
kapııına dotru ilerledi. Ötekiler 
de onu takip ettiler. Şimdi hep 
beraber dııerıya çıkmıılardı ve 
genç 'adam durmadan konuıuyordu. 

- BUtUn bu gördüklerimiz 
fevkalAde calibldikkat ıeyler .• 
Sent Öfemlnln iıml yazılı olan o 
taş .. F enlke lisanlle olan o kıta be •• 
Sonra biribirindeo bu kadar uzak 
bu iki mevki arasındaki yeraltı 
yolu .. Hepıi, hepsi çok entereıan .. 
BUUln eakl kiliselerde olan şu 
kandil yağı depoıu bana burada 
Pekme~oğlund~ bir kilise bulunduğu 
zannını veriyor... Aıağıda yazılı 
olan Aya öfemia yazısı bana bir· 
takım zanlar veriyor ... Belki met• 
bur Aya Öfemi killsesl burada 
idi. Evet Pekmezoğ~unda... Bilir· 
&iniz bu kilisenin tarihi bilyUk 
bir kıymetl vardır... Bu kilisede 

dördOncU meclisi ruhani toplan· 
mış ve Papa Büyük Sen Leonun 
mümanaat.ne rağmen ruhani kuv· 
vet ve kudreti Ko tantaniye pat• 

riğlnln eline vermişti... Eğer bu· 
rası o klliaenin mevkii ise bunu 
teabit etmek çok ehemmiyetli 

bir ıey olacaktır ... 

KHtirme gitmek için Çarıkçı 

mahallesinla dar evleri araıından 

geçiyorlardı. Gene yabancı sözüne 

devam ediyordu : 
(Arkası var) 

latanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
400 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril· 
mealne karar verilen Ye tamamına ( 1200 ) lira kıymet takdir 
edllen OskUdarda Hayrettinçavuş mahallesinde Çeıme aokağında 
11kl 6 yeni 4 numaralarla murakkam maa mUıtemllat bir dükkanın 
tamamı açık arttırmaya yazedilmiıtir. 
Arttırma peıindlr. Arttarmaya lttlrAk edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenln % 7,5 nisbetlnde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 
MUterakim vergi, tanzifat, tenYiriye Ye vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnameal 16/9/935 tarlhf.ıe mUsadif Paz:art~al 
gllnll dairede mahalll mahsuıuna talile edilecektir. Birinci arttır• 
ma11 8/ 10/935 tarihine mUsadif Salı gllnü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadaı- icra edilecek, birinci arthrmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Akıl t~kdirde son arttıranın taahhüdü haki kalmak Uzer• arttırma 
on beı gUn daha temdit edilerek 23/10/935 tarihine m.Usadif 
Çarıamba iUnll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın listlinde bırakılacaktır. 
20Ö4 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddeılne tevfi· 
kan hakları tapu ıicillerlle aabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
allkadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve maıarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 glln zarfında evrakı mUsbltelerile birlikte Dairemize blldirmel-.rl 
liz:ımdır. Akıl takdirde hakları topu alcillerile ıablt olmıyanlar 
aatıı bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenYiriye ve tanzliiyeden ibaret olan Belediye ruıumu ve Vakıf 
lcaresl bedeli milzltyededen tenzil olunur. Daha fada malfımat 
almak lateyenlerin 9341765 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz 'H takdiri kıymet raporunu iÖrtlp anJayacaldan 
ilin olunur. (5362) 

E1lül 7 

lngillz Amelesi Papaya Müracaat Ettiler 
ee 

''Hemen Musolininin Onü-
. ne Çıkınız,, ilahi Kanun
ları "Ayak Altına Aldığı
nı Hatırlatınız,, Dediler. 
Margate, 6 (A.A) - Iıçi bir

likleri kongresinde ıöz ıöyliyen 
B. Lanıbury demiştir klı 

.. Papaya ve bUtün eveklere 
mllracaat ettim. Isa'mn yer yU• 
sUndekl bu mUmuıillerfola, Ro-
maya giderek Muıollninin karıı· 
ıına çıkmaları, ilihi ye beteri ka· 
nunları ayak altına aidatını ken• 
disine ı6ylemelerl ödevi ile mU· 
kellef olduklarını hatırlattım.» 

lngiliz l9çi parf ıl nAmına ılSz 
ıBylediğini kaydeden B. Lansbury 
ıunları ilAve etmlttir: 

11Ar111ulusal hayata yeni bir 

Uçak Silahları 
Değiştiriliyor 

Pariı, 6 ( A. A. ) - Fraaııı ılel 
havacılığının yıldızı bulunan Rene 
Fonck, anıızın Hna Bakaolıtı tira• 
fından, uçak atı ı okullarında reıml 

bi' vazifeye çatarı lmııtır. 
Uçak ıillhlarının yenldea tanzime 

muhtaç olduA'u a-izlenmemektedir. 
400 kllomelre yapan en ıoa ıletem 

uçaklar üzerine deneçler yapacaktır. 
Ayni zamanda ıOel pilotları hRZırla• 

mak huıusunda kullana:ao uıullerl de 
inceleyecektir. 

Bu auretle meıhur Franıı.ı; uçmanı, 
18 yıllık bir fasıladan ıonra, tekrar 
havac ılık aerYiıine g irmektedir. 

Belçika ile Sovyetler Ara· 
sındak! Mukaveleler 
BrUkael, 6 (A. A.) - Pnrla· 

mento, Sovyetlerln Belçika tara• · 
fmdan tanınmaıına dair olan 
anlaşma He, Belçika - SoYyet 
tecim mukavelesini onaylamıştır. 

Uluslar Sosyetesinin 
Nizamnamesi 

Cenevre, 6 (A. A.) - ikinci 
enternasyonal bürosu, uluılar aoı· 
yete1l nizamnamesinin kesin ola· 
rak tatbikini ve icabında bu 
huıuıta tedbir alınmaaını llglll 
hökfımetlerden lıtemlştlr. 

Bulgarlstanda Bir Propa· 
gandacı Ve KomUnlatler 

Yakalandı 
Sofya, 6 (Üzel) - Zabıta, ye

ni Zağra havalisinde birçok ka· 
sahalarda ıabık çiftçi partlıinln 

lehinde propağanda yapan Savlno 
köyünden Gospodln Pavlof na• 
mında biri yakalanmııt.r • 

Sofya, 6 (Özel) - Zabıta, 
Gabrovo kasabaıında bir mağa· 
rada gizlenen komüniıtlerl yaka• 
lamıştır. Bu yUzden Gabro şeb• 
rinde de birçok tevkifat yapıl· 

mııtar. 

Uçaklar arasında mUsebaka 
Londra 6 (A.A.) - lngiltere 

etrafında yapılacak olan 953 mil· 
ilk 11 Kıral kupası ,, yarııma lı· 
tlrak eden 36 uçak bu 1&bah ae• 
kizde havalanmıtlardır. 

Bunlardan baıka, resmen kay• 
dedilmemiı 30 uçak da aynı uçuşu 
yapmak üzere diğer uçaklarla 
birlikte havalanmıılardır. 

.Amerlkalalar ltalyan Muh· 
terasını Hatif Buldular 
NeYyork, 6 (A.A.) - Nevyork 

TlmH gazeteai yazıyorı 
" B. Musollnl, Habetlıtana 

karı• muharebeyi tamamlle muhik 
göıterecek genltlikte veaalk ileri 
ıUreceğinl ıöylemlıtl. Halbuki 
böyle bir muharebeyi muhik aöı· 
terebllecık delil olmak bakımın• 
dan ltalyaa mubtaruı pek ıajlftır. 

esaı kurmak gerekdlğl fikrinde· 
ylı. Dünya rekabttt esaıı üzerinde 
yaşamaya devam edemez. Bir 
dUnya ekonomi konferanaının top-

·lanmaaı gerekmektedir. Barııa 
varmak için yUrUnUlecek tek yol, 
uluslar araıında lı birliği ile eko• 

nomlk barıı vı adalettir. Harp, 
hiç bir zaman yapıcı detJldir. 
Inandıtımız ve yapıcı olan biri• 
cik ıey, uluıların, bolluğa eritmek 
için kavga edeceklerine, bu bol
luğu paylatmak çarelerini arama• 
)arıdır. 

En Eski Türk 
Grameri 

Amerikalı Profesörün lı
tediA'i Kitap Gönderildi 

Ankara, 6 (A.A.) - Tllrk 
dlll araıtırmı kurumu genel 11k• 
re terliğinden: 

Amerlkadau bir genç, 1&yın 
Bayan Afete bir mektup yazarak 
orada bulunan bir profea6rlln ea 
eski Tür aramerl Oıerine yaıılmıı 
bir eseri tetkik etmek lıtedijln~ 
bu yolda bir kitap varsa, tanl• 
yeslnl Yeya glSnderllmealnl rica 
etmff. Bayan Afet, Türk dili ku• 
rumuna bu yaıııı blldirmlf, kg. 
rum eski TUrk dlll üzerine yazd· 
mıı olan -DivanUl61ıatüttllrkl
den, Türk dili araıtırma kurumu 
üyelerinden Kntahya aaylavl B. 
Besim Atalayın çıkarmıı ve bu• 
gllnkll dile çevirerek • TOrk dill 
kurulları· adile butırmıı olduğu 
kitabından iki nüıha alSnder
miıtlr. 

lladogllo'ya Nl9an 
Relma, 6 (A. A.) - Guel kurma1 

ı•fi geneHI Gamolln, ftal1an genel 
kurma1 t•fl ıeoeral Badoalioya, 
lejiyon dooör nlıanınıa bGyGk haçını 

ver mittir• 

Arsıulusal Çocuk Esirgeme 
Kongresi 

Bu ay içinde Atinada, arııuluaal 
bir çocuk Hlrgeme kongereal 
toplanacaktır. Şehrlmlı namına, 
bu kongreye çatırılan murabbaı 
için dün çocuk eelrgeme kurumu 
merkezinde yapılan bir toplantıda 
Uç namzet seçllmlıtir. Merkeı 
bunlardan birini glSnderecektir. 

Adliyede Yaz Tatili Bitti 
Yaz tatilinin ıona ermesi 

Uzerlne dllo Adliyede bUtUo 
mahkemeler açılmıt ve duruıma• 
lar yapılmııhr. Mahkemelerin 
açılma11 dayacı ve dinleyicileri de 
hemen çogaltıvermittir. Adliye 
koridorları dun birçok dinleyici 
ve avukatlarla dolu idi. 

Tophanede Bir Otomobil Kazası 
Dnn Tophanede feci bir oto• 

mobil kazası olmuıtur. izzet Muı· 
tafa adlı bir delikanlı batından 

. tehlikeli surette yaralanmııtı~ 
Yara~ı Italyan ha1tanHine kaldı· 
rılmııtır. Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Nureddin el koy· 
muşltır. 
-~~~--~~~--~~~---

TepebaŞı Belediye Bahçesinde 
Bu akşam saat 21 de 

KARAGÖZ 
Her laaft• c.am.. CumartMI. p._r allfaml.,. . 
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Düşünülen Y egine Şey Büyük Ve Mu-
kaddes Gayeye Erişme·kten ibaretti 

Lıglllzlerln Dlyarıbeklr •e baYall
•lnden lıtanbula naklettikleri on 
bini mütecaviz tüfek mekanizma• 
ııoı taııyan kafile Havzada tevkif 
olunmuş; lnglllzlerin mütehakkim 
•aziyetlerine de ilk darbe vurul· 
lhuıtu. 

Nihayet [ 1335 • 1919 ıeneal 
liaılranm 13 UncU Cuma gUnU 
••babı ) birdenbire Havzada: 

- Paıa, Amasyaya gidlyormuı. 
Sözleri duyulmuı; Mustafa 

kemal Paıanın tam yirmi glln· 
denberl ikamet ettiği Belediye 
dairesi blnaalle, cadde boyu halk 
lle dolmuttu, 

Muıtaf a Kemal Paıa; balkın 
laaaimt tezaburatı araımda, mal
)•tlndekl zevat ile hareket et• 
llıiıU. Bu (bUyllk yolun yolcuıu) 
belediye dalre1inin 6nllnD doldu
'•• balkı ıellmlamııı 

- Allaha 11marladık. 
DemlıtL O ıaman heı taraf

tan coıkun Hıler yOkaelmiıtf. 
- Uturlar olıun, paıam. 
- Allah aelimet, mu•affakf• 

)et verain, paıam. 
- Blıl unutma. Her fedaklr

Ltı ifaya hazırız, paıam. 
En bOyUk fedakirlıtı kendlal 

)tpan o btıyUlc yolcu, o zamsa 
•~ ı&zlerl de ili ve etmlttl: 

- Daha, pek çok 16rliıecetfı. 
Muıtaf a Kemal Paıa, bu ıon 

tlhnleyl yalnız burada değil; cad
de boyunda yolanu keHD Ye 
~•iplerinin bUtUo offet ve 18ml
-.ıyetlle Yeda eden halk kDtlele
"'1.e de birçok defa tekrar ey• 
....... ti: 

Belediye relıl ile memleketin 
•traf ve müne•verlerloden olduk· 
k kalabalık bir heyet, Mustafa 
l<tınal Pa9ayı (Memduhiye) değlr
~•ninin önOne kadar tetyi etmiı· 
•rdt. Burada, • belki bugUn için 
~h•mmlyetsiz ıörüoen, fakat her 
'lllde o gün için bOyUk bir ma• 
~· ve mahiyet ifade eden • bir 
ldiıe ıuhura w•lmlıtl. 

Memduhlye önUnde, kafile 
1••akkuf etmiıtl. Artık burada 
;•da edllecekti. Mustafa Kemal 
'ta, o aralık habrladığı bazı 

l•yleri, belediye relıl lbrablm 
''•ndtye not ettirmekte idi. HaY· 
ıaı.ıardan biri Paıanın kulağına 
'iildf: 

- Paşam!. Biraz yavaş sUyle
~hlz. Yabancılar, ıiıl dinliyorlar. 

•dl. .. Muıtafa Kemal Paşa, bu 
)lbancıların kim oldutunu anla· 
'bale için etrafa göz gezdirdL Gö
~lln, ıapkah birkaç adam UlftL 
lllllar, Merzlfondan Samıuna 

tiden ve Mustafa Kemal Paıayı 
~tada görür görmez, daha ya· 

1
1ndan görebilmek için otomobil· 

t'tinderı inen üç Amerikah ile 
u'"cUmanlarmdan ibaretti. Paıa 
' belediye reisinin yamna iyice 
~akutnıuşlar, konuşulan ıeylerl 
inlemek telerd;. 

Mustafa Kemal Paıa, bunları f ~tllr görmez gUIUmsedl. Setini 
Iraz daha yükselterek : 

) - Gizli, ıakla hiçbir ltimlz 
tıak. Seaimizi bUtUn dünyaya işit· 
~~ek iıtiyoruz. Varaın, bunlar 
• 1thıinler. Hem artık, it lıten 
•eçtL 

L.. {)_edi. Ve ıonra, ba11nı tekrar 
~1• Reialae pYİrerek ılk• 

r 
Hk aeıle, Yerdiği emirlere devam 
etti. 

• 
Evet 1.. ı,, lıten geçmişti. Ar· 

tak dütünUJecek bir şey varsa 
o da, bir an evvel o (bUyllk ve 
mukaddes gaye) ye erişmekten 
ibaretti. 

Bu (büyUk ve mukaddeı gaye, 
Mustafa Kemal Paıamn Amas· 
yaya mUvasalatinden tam sekiz 
gUn sonra (21122 Haı.iran 1335 • 
1919 gecesi) Amasya haıtane· 
ıinln bir dairHinde - ıonraları 
(Karanlık oda) namı Yerilen· bir 
odada [ 1 J tebellür etmi9ti. 

BuiUne kadar (Karanlık oda· 
nm esrarı ) iıminl taıiyan ve bir 
çok kimselerin dımağında kor
kunç bir hayal uyandıran bu tarihi 
vak'a ıu ıurotle cereyan eylemiıti. 

Artık fi'len harekete geçen 

(1) Yedi aekla Mae kadar enel haeta· 
•• tamir •• •••ıl edlllrk•a maa'.eaef bu 
tarihi oda yıkhrılaut, dlie.r kıaıo.lara lllY• 
edllmlt, t.u kıymetli hatıra Ol'tadan al.in• 
mittir. 

1 Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve 
Rumeli teşkilatı milliyeı:nl blrleı· 

. tirmek, bir merkezden temıll ve 
idare etmek için • Anadolunun 
merkez) bir yeri olan • (Sı•aa)da 
umumi bir ( heyetimilliye ) top• 
lamiya karar vermiş, - bu kararanı 
da yaveri Cevat Abbas Beye dikte 
ederek • şu ıuretJe teshil eylemiıti: 

J - Vatamn tamamiyeti, mil
letin lsliklBli; tehlikededir. 

2 - Hükumeti merkeziye, der
uhte ettiği meaullyetin icabatını 
ifa edememektedir. Bu hal, mille
timizi madum tanıttırıyor. 

3 - Milletin latiklAJinl, yine 
milletin azim ve kararı kurtara• 
caktır. 

4 - Milletin hal ve yaz'ını 
derpif etmek, ve ıadayı hukukunu 
cihana lıittirmek için, her tOrlO 
tesir ve murakabeden azade bir 
heyetimllliyenln vücudu elzemdir. 

S - Anadolunun bilvUcub en 
emin mahalli olan Sıvaıta mUJt 
bir kongrenin Hrlan ln'ikadı ta· 
karrUr etmiştir. 

( Arlr&11 •ar) 

YUKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnıtitUsUnUn Ziraat, Baytar 
P'akllJteaine Kız •e Erkek •• Orman FakDlteıine 1aJnız Erkek pa
ra11z Leyli paralı Leyli ve nibarl talebe alınacaktır. EaıtltOye ya
ııla bilmek için aıağıdakl ıartlara uymak gerektir. 

1 - Liae mezuniyet imtihanım nrerek Bakalory&11nı yapmıt 
veya Lise Olgunluk diplom&1an1 almıı olmak ( Bakaloryaıını yap
mamıı yeya olgunluk diplomaıını almamıı olanlar EnatitOye abna· 
maz) Ye Tl\rk Tabiiyetinde bulunmak liz.ımdır. 

2 - Iatanbul Üniversitesiain Fen FakOlt11inden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları ıömeatrelerden, muvaffak olmuşlar ile, 
ikiıl kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerinin UçllncU 
slSmeıtrelerine ahmrlar. Ancak Baytar FakUlteaine ıirenlerin bu 
Fakültenin birinci ikinci aömestrelerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat FakUlteıine girenlerin Ziraat 
atajım yapmaları ıerektir. 

3 - EnıtitUye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı Ye 25 den 
yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yav kaydına bağh değildir. 

4 - Parasız Leyll talebeden mealeklerinln )Uzum gösterdiği 
beden kabiliyeti ve sağlamhkları hakkında tam teıekkUllll bir baı· 
ta evi kurulunun raporu lazımdır. • 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinln lüzum gösterdiğ 
beden kabiliyetini gösteremeyenlerin Enstitüden illılğl kesilir, 

6 - Ziraat FakUltesine girecek talebe Ankarada Orman Çift
liğinde 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince ta
labeye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız 1ağlanu. 
( Stajiyer talebenin yemesi ve lçmHi de EnıtitUce ıağlandığı tak· 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez ) 

7 - Parasız yatı talebeılnden ıtaj veya okuma devreıl içinde, 
ıonradan meydana gelen mUcblr haller dııında olmak Uzere, ken• 
diliğinden stajını veya okumaaını bırakanlardan yeya cezel olarak 
çıkarılanlardan HUkümetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkın· 
da •erilecek numuneye göre Noterll~ten taıdlkll bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek iıteyenler yukarda yazılı rapordan bar 
ka nlifus kağıdını, atı kağıdını, poliı veya Urbaylardan alacakları 
Uzgldim kağıdım, Orta mektep ve liaelerde ıörmUş oldukları ıUel 
dersler hakkmdaki ehliyetnameleri lllıtlrerek el yazıları ile yaza
cakları pul!u bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doiruca 
Ankarada YUkaek Ziraat EnstitUıU Rektörlüğüne bat vururlar. 

9 - Pulsuzolan ve 8 inci maddede yazıh klğıtların lliıik 
olmadığı dilekçeler gelmemit sayılar. 

t O - Vaktinde tam kiğıtlarlle baıvuranlar arasmdan kabul 
edilecek talebe diploma derecesine •• baıvurma tarihine 16re 
seçi.iri er. 

t 1 - Cevap isteyenler ayrıca pul ıöndermelidirler, 
J 2 - Baıvurma zamanı Temmuzun on beıincl gUnOnden Eyli· 

ilin 30 uncu aUnD akfamına kadardır. Bundan ıonrakl bqYuranlar 
kabul edilmez. .. . • ..1757,. "4080 .. 

Sayfa 13 

Bcs Senelik Bayındırlık 
Planı 

( Bıtterafı 1 inci ylıde ) 
Yeni hatbn nerelerden geçe

ceiiol umumi olarak teıblt ede
cek olan heyet Diya11beklrden 
itine baıhyacaktır. Yeni yapılacak 
olan demiryollarını ıöyle ayırmak 
mümkUndOr: 

1 - BUyllk ka1&ba ve ıehlr
lerl ana hatta bağlayacak olan 
demiryolları. 

2 - Elazizden haşlayacak olan 
ve Vana kadar gidecek olan ana 
demiryolu. 

3 - Erzurumu Bayburt • GD· 
mUşane yolile Trabzona bağlıya• 
cak olan demiryo!u. 

Birinci k111m içinde Gaziantep• 
Narla ve Urfa - Akçokale yollan 

vardır. Bu iki mUblm ıehrlmlıden 

bilhasaa Gaziantep • Narlı yolu 

derhal yapılacaktır. Bu yol 50-65 
kilometre araıındadır. 

Urfa • Akçekale yolu Ozerlade 
dütllnlllen nokta, bu hattan belki 

de Siverek yoJile Dfyarbekire 
bağlanmaaı olacaktır. 

Elazlzden çıkarak Vana kad1r 
ilerleyecek olan ana hat Murat 
suyu kenarını takip ederek Mu,. 

yaracak Ye oradan Van ı&lllnlla 

etrafını dolaıarak Vana afrecek· 
tir. Bu hat çok mtlhim olacak Ye 

Iran tranılt 1olu dotrudan doA

ruya demiryolile Anadoluya bat
layacaktır. 

Bu hat llzerinde ikinci dere
cede fltiıak hatlarının yapılma11, 
Muttan Siirt• dopu bir batla 

Siirdlo de bu hatta batlanma11, 
Mardin ile Siirt Araıı da blrleıtl• 
rilerek bUytlk hattın Mardlnde 

Eıki Kitaplarm Tasnifi 
\ 

KUtllphanelerdeki eald yazma 
kitapları tasnif lıinl çabuk bitir
mek ve bu kitapları lıtif ade edi-

lir bir halde hazırlamıı olmak 
için 17 kitillk bir ikinci komslyon 

daha ıeçilmlt ve iıe baılanmııtır. 
Şimdi bu iıte 22 kiti çabıacak 
ve ta1nif iti çok kısa bir ıaman• 

da bitirilecektir. 

Profesörler Kitaplarmı 
Hazırlıyorlar 

Ünlveraite profeıörleri, kendi 

ihtisasları dahlllnde yazacakları, 

kitapların hazırlıklarile utraımak• 

tadırlar. Her profesör, bu ders 

yılında kitabını neşretmiı buluna• 

caktır. 

Tıp FakUltealnde 
Tıp FakGlte1inin tedri• H imti-

han talimatnamesinde bazı mllhlm 

deti9lkllkler yapılmıthr. 

....... ·-···-············-········ .. ·-·············---
Kayıp - Adapuarı Emniyet 

Bankaaında Namımıza 1·8·928 tarlhll 
bir adet on liralık hl1ae Hnedlml 
kaybettim. Yenlainl alacağımdan 

hllkml yoktur. Hendetin Klftk köyGn· 
den Ali otlu Yuıuf 

' 

Bağdat battlle iltisakı da dUtUr.0-
lecektlr. 

lranden Karadeniz• 
Trabzondan baılıyarak yapı• 

lacak bat Bayburt üzerinden 
Erzurumla blrleıerek Karadenizl 
Irana bağhyacaktar. Bu yol bil· 
ba11a aakerl noktainazar ve tran
sit bakımdan çok ehemmiyetlidir. 

Necati heyeti tetkiklerden 
döndilkten ıonra neticeyi muf as· 
1al bir raporla bakanhğa bildi· 
ncektlr. 

Karadeniz Sahlllerl 
Doğu lllerinl Batı vilayetle· • 

rimlz kadar, hatt& daha 11kı bir 
ıekllde örecek olan demir ağla· 
rın ikinci bir kasım lnşaah da 
Karadeniz aahilinde olacaktır. 
İnebolu ile Çankm arasmda •• 
Ka1tamoolden ıeçecek olan bir 
hat Ankarayı Kaıtamoni •• lne
boluya bağlam11 olacak ve 
Samıun Amasya hattı üzerinde 
Ha nadan, çakacak ikinci 
bir kol bdazın mevkii 
Dzerlnde bu hatla birletecektir. 
Bayındırla Bolu • Adapazarı mll
temmlm battı bu ıebekenln son 
lılenecek kıımı olacaktır. 

Bntun bu hatlar için dört 
••ya beı senelik bir plln haz r
lanacaktu. ilk k111m inşaat doğu · 

Ulerinde •• Ellziz ile Van arası 
kıımı Dzerinde olac:akhr. Bu hatlar 
1apıbncaya kadar Trabzon· Kızıl
dize aruında Oç grup halinde 
otobOı aef erleri çalııacak ve 
b6ylellkle Trabzon • Iran tranılt 
Jolunun ehemmiyeti artbnlmıı 
olacaktır. 

Yeni Ye çok mUhim bir ti· 
mendlfer proiJaımna baılanılmak 
Uaeredir. 

JC Toplantllar, Davetler ) 

larayer 1rençler •ahfeli tarafından 
7.9.35 Cumarteal irini bir npur te
aeızülaG tertip edllmiftl. Bu ırHI bazı 
esbap dolayıalle 14-9·3S Cuıaarteai 
•llallne tillk edllmlıtir. O gln npur 
aaat Oçte Sarıyerden kalkacak .,.. 
botas lakelelerine ' ulrayarak Btıyllk

adaya •ldecektlr. Bu gezlatinln fGnl 
olmÜı itin çok çalııılmııtır. 

Çın•rcık Gezisi 
latanbul Viremi& ıavaf kurumu 

kendi ll7elerl için 8 Eylfil paıar gllntı 
Çınarcıta kadar bir 1reı:inti tertip et. 
mittir. Vapur köprilden 9,30 da kal
kacak Kadıköy, Caddeboıtanı, Bn. 
yDkadaya uğrayarak Çınarcığa gide• 
cektir. Aynı lıkelelere uğrayarak 

22,30 da köprGye 1relecektir. Çınar· 

cıktan (19) da kalkılacaktır. •.•........................................................... 
Yeni Neıriyat: 

Tifo ve dizanteri - Mua Yene ti 
Sıhhiye Kurulu tarafından 11 aağlık 
lSğütlerl ,, hatlıtll• çok faydah bilgi· 
leri n•tredllmektedlr. Kilçük risaleler 
teklinde çıkarılan bu kitaplardan 
iklnclıi 11 tifo " Ye '' dbAnteri ,, haate• 
lıklar .n ı, bunların korua.ma •• tedavi 
yol\armı anlat•yor • 

Hollvut - Hollvud'un 194 numa
ralı sayısı birçok gDzel ruimlerl •• 
en ıon alnema haberleri ile Uluaa 
dağ nda kırk gün iaimli filme ait. on ' 
dotru handiıi hnl olarak lntıtar 

etn\lttir. 

~-------------------------~ Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı;yi zengi '1 etmiştir. 
· 19.cu Tertip 5. el Ke,ıde 11 EylU1 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mllkifat vardır .•• 

.. 
,. . 



1 l Sayfa 

nizlerinde 
e Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Piri Reis- Murat Reis 

an, Kocasından Giz i Olarak Sultan 
Mahmudun Yardımına El Açmıştı 

Bunları muhterem 
eıloiz. si ı.e anlatM 
mamışsa, anlatamı-

vmsıı yakında ben
den dinlerısi ntzl 

* Jnn, HavTn ro-
lil oynamaktan dön1 
modi, yilreğin l sua 
turnrAk kafas ını ; 
ıöyl otti, TOrklerln 
adadan çekildik· 
leri gün kocnlık 
1>ak larının hepsini 
blrden kullanma 
ıınıı rnza olacağını 

ı6yleyerek Via Ru· 
VAyı bQabQtün yu
mutattı,Sultan Mab. 
mutla Sder Reisin 
müzakereye glrit• 
meısino izin aldı. 

Şimdi Amiral dö J 

Silveyra, Gilcerat 
hllkümdnrından da· 
ha hararetli idi. 
Yapı lacak mUzake • 
relerden çıkacak 

sonu bekliyordu. 
Sultan Mahmut, bir 

uzlatmn yolu arıyor 
m ut gibi davra• 
narnk fıtl bet on - Çıkmıyor Amiral, çıkmıyor... ÇiJnkU efen .. 
gün siirüncemed• dllerln Ufllklerla dUello etme 1 Adet dedllmiş ••• 
bırakacağını ve bu suretle TOrk ordu- ,- l 
.. un~n azıks ız kalar~k geri çekllece- Tefrlkamızın ikinci Kısmı 
gln ı kuvvetle oranlıyordu, amlralı dn Pf I R . 
ltnndırıyordu. r ıs 

Halbuki onua pl&nı bOabtltOn Ttfrlkamızın birinci kıımı 
bntkn idi. TürklerJa yiyecek bulama· bitmek üzeredir. Ondan eonra 
mak yilı.Dnden kaleyi dGtGrmekteo Piri Relain seferi başlıyor. Piri 
vazgeçeceklerine inan bHlemekle Reis, Türk deniı.oilerlnin tın ünlU-
beraber müzakereye girlt ekten lerind n ve Akdenizin belliba.şh 
maksadı Safer: Rılı ile ja 1 görOf" hakimlerinden Kemal Reisin yeğe• 
türmeye, bulucturmıya çalı§ır gibi nidir. Hind denizine doğru yaptığı 
görOnilp gQıel kndını tuzaa-a dOoUr· efer, heyeoanlı h8diııelerle doludur 
mekti. Bu emeline erip de Janı bir ve gerçekten romandır. 
ltere ağa knpatıraa, gelecek ırOnlerde Tefrikamızı başındanberi oku-
onu mutlaka elinde bulunduracağuaa yo.mıyanlnr lklııol kıaını takip ede-
knnnat besliyordu. Sultaa Mahmudun bilirler. ÇOnkü bu kısım baılı 
duıDnccalne g8re kadınlarıa kuıtaa b şına bir tarih sayfası ve bir 
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Futbol Şampiyonasi Yarım Nihai Maçı 

1 ' msun 
u 2-4 

idman 
Yendi 

Vur-

Dlln Takı'.m ıtadyumunda 935 
mevsimi Türki}e futbol birincilik· 
lerinio dömifinal maçı lımir Altı· 
nordu kuHibiyle, Sıamıun idman 
yurdu arasında oynandı. 

lzmir takımı iki gün evvel pek 
d beklcınilmiyen bir oyunla eı· 
klşebir Dcmirspor takımını mağ· 
lup edince Samsunla dömlflnale 
kalarak final maçın yolunu bul• 
muş oldu. 

Kırmızı pantaloo, sara göm· 
lekle ilk önco ıahtıya çıkan Sam· 
ıunlulnr güzel bir meraı'.m!e halkı 
ae'Amladılar. Bunları lzmir Alta· 
nordu takımı takip etti. 

Oyun Altınordunun hUcumlle 
başladı. Ve hemen pek az sonra ı 
Samauo kaleai sıkışmıya, lzmirin 
ıağdan, ıoidan hücumları kaşı· 
sında bucalamıya baıladı. Uzun 
müddet bu çemberden kurtulama• 
yan Samsunlular merkezden sağa 
açtıkları blr htıcumu lzmir kale· 
aino kadar indirmeye muvaffak 
oldular. Sol lçln kuvvetle çektiği 
şilt on sekiz yarda İçinde lzmir 
mDdAfiinin e!incı çarptı.. lzmire 
verilen serbest nıruı Samsun sol 
hafmm kuvvetli bir şOtly !e gol i:e 
neticelendi. Yirm:nct dakikada 
beklenmeyen bu sayı Samsunlu· 
farı gayrete gelirdi. 

Üıt Uate yaptıkları hücumun 
birinde Samsunluls.r 25 inci daki· 
kada kornerden de ikinci aayıyı 
kolayca kazandı. iki sayıd.ıın 60n

ra lzmir takımında yeniden bir 
canlanma baıladı. Otuzuncu da
kikada lzmirln gllzel bir akını 

ıerbest vuruş ile neticelendi. 
lzmir mekez mua•~ninin çek-

tiği serbct vurut kaleci tarafın· 
1 dan kurtarıldı. Izmir bu kaçan 

fırsattan sonra sık 11k Samı:.ın 

• ,. 

/ 

Diinka 111açfan h•gHa11lı 6ir •öriiniiı 

hafif bir plise ile Samıun kalealne ı Balkanlarda 
soktu. Oyun ıon dakikalarda lz.. 
mirin hakimiyeti ile geçmlı dllrt Bir "Slav Kupası,, Tertip 
iki lzmirlo gallbiyetilo nihayet• ~dlllyormu9 
lenmiştir. Sofya, 2 (Ôı:el) - Geçen glln 

lzmir takımı: Sabahattin, Ziya, Bulgar ulusal futbol federaıyoou 
Cemli, Osman, Adil, Vedat Adli, baıkanı D. lvanof, Vlyanaya gi-
Sait, Teriik. Mazhar, Hamdf. derken gazetecilere, dönDşte eylü· 

Samıun takımı: Emin, Akif, IUn 8 veya 9 unda Belgrada da 
Fadıl, Mahmet, Salahattin, HUae· uğrayarak bir "Slav kupaaı,, vD· 

cude getirilmeaıl için Belgrad 
Türkiye Bat Pehliva• 1 federasyonu başkanı Andrcevlç il• 
nını Seçme Güretleri görUıeceğinJ ve bu Slav kupasına 

da Polonya, Çekoslovakya, Yu-Çocuk eair&"eme kurumu &"C• 
nel merkezi tarafından tertip edil· 
mekte olan TOrklye bat pehlin· 
nıaı seçme güretlerl 1 "1kiacl teı
rinde Ankerada yeni stadyumda 
yapılacaktır. Bat pehlivanlığı ka· 
zanaaa 500 lira hediye ile bir de 
madalya Yerilecektir. BütOn Tür
kiye pehliyanları bu gOreıe çait
rıbdır. 

yln, Mehmet, Saffet, Servet, Mu· 
rat, Celil. 

Hakem: Galatasaraydan Suphi 
idi .•• 

Bugünkü Maçlar 

goslavya, Bulgaristan ve hattA 
Sovyet Ruayanın da gireblleceğlol 
söylemittir. 

328 Bin Seyirci 
lngilterede yeni futbol meYıtınl 

geçen Cumartesi baılamııtır. ilk 
maç geçen aeoenin blrincial ile 
ikincisi arasında olmuştur. lngiJ. 
terenin en meıhur takımı Arsenal 
en çetin rakibi Sanderlandı Oç. 
bir mağlup etmiitir. Bu maç da 
68 bin ıeyircl hazır bulunmuıtur. 

de.tan parçaaıdır •e çok Jıeyecaıılıdır. 
far lL ları yoktur. Kafese aokulup ok· l 
fllDDD, iyi b slenen ku1r ~U ltl bafaraD --------·--------
adama kolay ısınır t dOtOnmOyorlardı. Çilakll ilk duvar 

, kalesini yokladı nitekim otuz do· 
kuzuncu dakikada ilk sayıyı yap· 
talar.. iyi bir vaziyete giren maç 
lkl tarafın karııhkh hUcumlarl'o 
ıeçmlye baıladı. Zaman zaman 
lzmirln hAkimiyetl göze çarpı· 

yordu. 

Galatasaray ile lstanbul
apor Ve Beiiktaşla Bey

koz Karıılaşıyor 

lngiltere lik maçlarının ilk 
gtinU muhtelif aahalarda yapılaD 
maçlarda 328 bin seyirci bulun· 
muıtur. 

J an da, Safer Relıle ttmlll edebil- dibine kadar ıftttlrG!en htlcum laatla-
mek ve onun aıkınn ihanet etmedi· rıaın ıorlayııından k ledeldlerlo kor• 
ğlnl belli edip bahtiyarlık belgeainl ku duyduklarıaa IDanıyorlardı. Durum. 
aevgilisloln elinden almak için gerçekten de Tllrklerin çıkarına uy-
• l:ocasındaa glz:ll olarak • Sultan gundu. Birinci, lldncl n OçClncO 
Mnhmudun yardımına el açmııtı, bu engellerin nihayet bir veya bir buçuk 

8le ruhlu hGkOmdarın kendine tut· ay içinde yıkılacaıında tOphe edil~-
lrnn olduğunu bllfyordu ve bu tut- m zdL Fakat eldeki uık orduyu 
ku nluktan istlf ade tmek 

0 

lıtlyordu. ancak on ~On b al yeblUrdi. Bu mOd. 
D uvl'r üzerindeki konuımalar sırasın• det içinde yiyecek bulunmazsa muba-
dn onun kendine .~zile, katile ver.. sarayı yOzllıtO bırakmaktan baıka 
diğl itaretlerl do unutmuyordu. Evine çare yoktu. Buadan ötOr Safer relıi, 
döner dönmez, vaktlle · Safer R ise teılim mllı.akereııloe glrltmek için 
gönderd iği, boğazdaki kayalığa gidilip biraz rlyecek nrllmealol ıart koı-
gellnirkeo kürek çelltirdiAI deolzçiyl m k emrini de nlmııtı. Y almz bu 
çnğırltı, yuııını değiotlrorok uzun bir ıartta fazla ayak dlremiyecektl. 
1 Ağıt yazdı, Safer. Relıle fııpılacak ÇünkO kaledekilerin ordudaki yiye• 
müzakere aıraıında keadlılnln de klaa cek durumunu sezerek terslite bat• 
bir müddet için onunla temaa etme• lamalarından çekiniyordu. 
ıılnl tcımlo ettlgl takdirde her emirle- Sultan Mahmut, Safer relıl k ndl 
rlne boyun cığeceAlnl blldlrdl ve k.OçOk sara7lnd kabul etti, "dUnkQ 
mektubu hllkOmdua yolladı. doıtuo bugOn dDıman. olmaaınn 

Dem ok ki Jan n Sultaa Mahmut lnıinmadıtınl • ileri ıOrerek aöze 
aynı yolda yOrOyorlardı, makaatları ıirlttl• Beriki beylik kelimeler arayıp 
pek bııtka olmakla beraber ılelı nr• bulmıya kalkıımadı, birden makaad 
vermlf görOnQyorlardı. Kadın Safer girdi. 
Ralal Q'ÖrUnccı naııl olu kendlal oaa - S•ltaaım, . dedi, beni ıreç. Ben 
yeni bnıtnn • Ydlrlp kalidea katmaya ıu ırlbdltlln orduda bir hiçim, de• 
yol bulacaQ'ını umuyordu, Sultaa Mala· nlzde bir damlayım. H r t•Y S ley• 

udu bu uturda kullan•lra hasırla· maa paıadır, o da buraya senden 
nıyordu. Beriki, o lara blrleıtlrmlyı 8ncekl aultanın ınketll hGDkara y.np-
cah lf gibi dnranarak laıt kafeae tıfı yalvarıf, yakarlf ÜHrİDe ftlmif• 
koymayı taenrlıyordu. tir. Konuk çatırıp da aoara kapıyı 

fote kalenin TQrklere tHllml m .. kapamak kande g8rlilmlıt r. S ley• 
zakeresl böyle dOtllaceler lçlade ve man paıa an gOcOoe rıfden budur. 
Sultan Mahmudun yaptıtı teklif Ilı Yokaa dllnyanıa ıu bucatı d ki bir 
nç ıld ı. Stileymıın Paıo, gllalQlıe yly8'" palanga içi ne hOnk&r ordu g8nde-
celderl d8rttcı bir derccnlne lndlrllmit rirdl, ne TOrkltr sahm6t edip yol 
olan oek rl açlıktan korumak kayıu• a ardı. Onlar ıatnldaldan itin -ıel-

alle l:ıu mfiznkereyl oaaylamıı ve Gil· diler. 
[Ark111 nr] cerat hQl<ümdarının delege olarak ıöa· 

d rllmeıılnl ileri alrdDtO Safer Relıl 

hemen o ite memur etmlt tL 
Ne Slllcyman paıa, e ılafer relı 

Sultan Mahmudun dlz19 • ~aeafıaı 

0r. A. KUTIEL 

ikinci devre baıladığı 2aman 
iki bir vaziyetin değiımeıl için 
hor ne kadar lı:mlr takımı fazlaca 
gayr t etti lae de iki tarafın 
bozuk oyunu maçın zevkini ka· 
çırmıı oyun g lişigllzol O) nanmıya 

baQlanmııtı. iki tarafın yarış eder• 
c sine kaçırdığı fırıatlerın hadal 
beıabı yoktu. bmir hücum hatta 
Samsun kalesine yüklendiği bir 
ıırada yirminci dakikada bera· 
bcrllk ıayıımı yapb. Hemen Uç 
dakika sonra hmlr sol içi UçUncU 
sayıyı yapnrak oyunun şek• 
llnl birdenbire Uç iki lehine 
ç Yirdl. Samsunun ıon dakik lar .. 
da parlayan hllcumları bir netice 
nrmlyordu. lzmir solaçığınıo kuY• 
vetle ortaladıKı topu lzmlr ıaalcl 

Hava kurumu maçlarının en 
hararetli oyunları bugün Takıim 
•tadyumunda yapılacaktır. 

Birinci sınıf kuli.iplerlmf zln 
bOyllk bir gayretle oynadıkları 
maçlar nihayete doğru gittikçe 
hızlanmakta dır. 

Buglln Galatasaray ile lston
bulspor arasında yapılacak maç 
yeni me\'lim oyunlarının en mtıhim· 
lerlndan sayılacak kadar ehem· 
mlyetlldlr. 

Bugllnkn maçlardan biri de 
Beşiktaşla, Beykoz maçları sene· 
lerdenberl çetin oynanmakla 

töhret bulmuıtµr. Beykoz takımı 
idmanı yerinde bir halde sabaya 
çıkarsa bu maçta da sürpiriz 
bekllvebllirlL 

/a•lr o• .S.•ıcı• ldı•llll'I llr uMa . 

Leningrat • Prag Maçı 
Leningrad, 6 (A.A) - 30 Bla 

klıl önünde oynanan Lenlograd, 
Prıığ futbol maçı 2-2 beraber• 
kalmıştır. 

T oplanh Geri Kaldı 
T. I. C. L lstanbul bölgesi bar 

kanlığından: 
Genel yasamız hakkında gö

rüşmek Uzere bölgemize bağlı 
birleıik kulüplerin birer murab• 
hasmı 7-9· 1935 cumartesi gUoU 
saat 14 te bir toplantıya davet 
etmiştik. Halbuki o gUn gerek 
Türkiye bfrlnciliklorl yapılacağın• 
dan ve gerek Balkan gUreş oyun• 
lan hazırlıkları için bazı arkr 
daılarm bu itlerde vazife alnuf 
olmaları dolayuile bu glln içlo 
bu toplantıya lmkln · kalmamıştır· 

Aynı mevzu üzerinde konur 
mak lçln Bölgemize bağlı bUtllO 
blrleıik kulUplerlo salahiyetli bi' 
rer murahba11larını 5-1().ı935 cu"' 
marteal gUnU ıaat 14 to bölg• 
merkezinin bulunduğu Beyoğlll 
Halkevl blnaaına göndermeleri 
önemle yayılır. 

~ 

r TAKVİM 
~ 

-
Gla CUMARTESi Hıııı 

JO 7 EYLOL 935 125 
~ 

Arabl 1354 

il 
Ruml USl 

7 Cem.Ahar Atuıto• ~ ~ 

Ev kat EH•I Vuatl Yakıt taaa1 Va•~ - ıs '' QDneı 10 57 !5 32 Akıaıa u-
ött• • 17 JI U Yet11 J :u IO Jf 
llda41l 9 ID 15 68 la•IJ. 9 J3 3 ., 

_,,,,ııııj 



-====7===Ecyl=~=-=z-=-::ıc:a-=================================~SON POST~ ~-==~==;;===============================-======~Sa;;;;,yf~a~~l~S===::ı 
Türk Anonim 

~.,,...,...,......__ Y azıı.n: Z. ŞL ~i'l!!Elilli:a:i:Dm:alm:::!J> Her ho.kkı mahfuzdur ~:ı:ı=" 

Pişkin omiteci Ermen· Arkasından 
Gelen A ak slerinden Kuş u anmıştı 

Gittim, ıefirlo beraber olan 
ava ı öylec.e b"r: l kandil ettim. 
Tamamı tam mına m •~enin 

zUne basmış m. O zaman me· 
rakım bl\abütll arttı. Hele 

fir, s l .... ktan dönfişte baş· 
Atibf çnğınp ta yine bir teY· 

L r konuştuktan v b;lıbaşa vere
r k bnzı ş•yler yazdıkt n aonra 
artık mcıakım., zaptolmaz bir bal 
tdı. Ben nasıl olm bunun dibini 

lerlm; dedim. Başkatibin yaz
ğı kağıdı gözden kaçırmamıya 

arar \'erdim. ÖtelH Rus odacıya: 
- Hadi aen git tc, biraz ra-

tlan. l3a k 'bln i;ino ben ba-
rım. 

t bel herifin 
ondan !onra 

, Mösyö Neij..dof'un yamndan 
yrıl adı . Pervane gibi, etra• 

t da dö p dola m ya baıladım .• 
Ne:tdofi yazdı, çizdi. Bk iki defa, 
S firin yanına gitti geldi. Bu İf, 
o talık kararıncıya kadar davam 
etti. Ba tip nlhay t yazcbğmı 
bitirdi. Son f s fire g8sterdi. 
So r k dosy dolabına 
kilitledi. Adeti i biliri • Bu dola
bın anahtarım J&Dıno almaz. Ken• 
disl sefarethanede yokken belki 
sefire bir kağıt laz ım olur diye, 
dosye dolabını an.ahtanm kendi 
Yazıhanesini orta gözUnd~ knçllk 
bir çay kutusun içine atar. Bu 
gözU de kllltledikt n eonra anah
tarını, m ı ın çuhesı altında 
saklar. Bu u ikinci katiple ıefir 
blllr. F t bilirsin ya, açıkg6z 
olduğum için ben çoktan bun n 
farkına varmııımdır ••• Ne ise, bu 
akşam da Hyl yaptı. Ben, aralık 
kapının ö llnde, gö:ıucu ilo onu 
gözetler en, anahtarı oray 
ladı. Sonra beni çağırdı : 

- Toknthyanda bir dostun 
tiyafeti var. Bi:ı madamla oraya 
davetliyiz. LAzım olursa, bana 
haber verirsin. 

Dedi. Acele acel çıkıp gitti. 
S f rethane kapısından çı ıncıyn
kadar rka odan gittim. Ondan 
&onra odaya dön relr içeri girdim. 
l<apıyı arkasından killtfedim. He .. 
rn agıdı çı rdım. · Okumiya 
b ladım. Baktım ki, içinde blzo 
R<ire blrıey yok. Yi y rine koyup 
<>d dan çıkac khm. Bilirmisin, 
• l Şeytan kulağıma ğildl: 

- Budala! Aç gözthıIL. Orta
lı 1 karma karışık etmek için, it· 
t fıra t Bu fır1 tır. 

D di. Hem oray,a oturdum. 
lcltJdın koPJeılnl aldım. Iıte 1a• 

b getirdim. 

Kevork usta, Va hanın s6yJo· 
dllil:erJ i b yll bl dikkatle di 
liyor; dinledikçe nazarJarı derba· 
leşlyordu. Sanki o anda, UstUl>aıı 
hğ ve lek i lod ofan o meyha
beci silinmlt; yorfne ciddi bir 
diplomat g:clmiştf. Kevork. usul 
~auı kfüğdı masanın altındcn 
ah ~ na verdi. Sonra barmı sal

lıyarak: 
- iyi iş.. çok iyi f • Haydi 

:en şimdi yavaı yavaı buradan 
i.(alk. Doğruca merkeze git. Bu 
~kşam orada (Maırok a!ıbnr) nö• 
t etçtdir. Ona söyle, f a on Mikail 
~Siren efendiye mn'U.nıat versin. 

.. bir de, Der 0scıpe abu 
: der&ln. Onlar toplanınca~a ka· 

ar, b da buı: yı kapar, g.ıi· 
tiın. Bu aece 61Cağı ıı· 

1 cıı§'ma bu lıi miizaker 
bun bir karar vermelL 

D di. 

etmeli, 

Vahım, m yhan yf sessizce 
terk mioti. Hu• radarının tit• 

k ve sarımtırak z:il sile 1 yıkile 
aydıolatıımıyan dar yaya kaldı· 
rımı Uz rlnde11 yürllyeı k bu ten· 
ha sokakta llerliyC!'du. Blrdenbiro 
arkasından lkl &) ak sesi duydu. 
Bır pişkin komitacı büsbiltün ev
lerin dıvara:ıa soku'du. Vaz~yetinl, 
takır keyif bir s11rhoş haline uy• 
durdu. Şimdi haf.f hnfif sendell· 
yordu. f r;kat biraz ileride - o 
zaman (Mektebi Sultani) denilen, 
bugUnkü (Ga!at !nray lisesi) nin • 
dıvarma gizl nrni9 iki gö:g 16· 
rünce titr di. Birdenbire geri 
dönmek IStedi. Fakat o anda, iki 
koluna iki edam girdi. Bunlardan 
biri, ıert b 'r sesle: 

- Yilrü bakalım, ahbap. Mer· 
k ze gld ceğiz. 

Dedi. Vahan, f 1 gOrUltilye 
hoğm k; sesini, m.eyhanedekiler 
ve bilha1 , Kevcrk ustaya du
yur k ist dl Şidd ti s"lkindl: 

- Ne lst:yorsunuz, ' benden. 
Siz kimsiniz?. Ben tebeadanım [J) 
BcnJ ıurada turaya götüre ez· 
ıinf z. 

Diye bağırmağa başladı. Fa· 
kat o anda gözlerJnln içinde bir 
Iİm§ek çakt1. Suratında ıaldıyan 

tokatın erdiği ıerscmlikle duva
ı- nııhlanmış gibi dUl'an iki glil
g dtı hnrekete geldi. Bu dört 
kişi, Vahanı kanadılar. EI;erile 
ağzını kapadılar. Bır tek söz da .. 
ha söylemesine meydan bırakma· 
dan silrUldiyerek ( Galatasar y ) 
binasına götürüp kapıdan içeri 
soktular. 

Bu adamlardan Uçll, V abanın 
etrnfında sımı~kı bir çember çe
vir.mişlerdL Bir tanesi de alt 
katta sol taraftaki dar ve ka
ranlık 'koridora d lm ; dipteki 
odadan içeri girerek, köşedeki 
kUçük yazıhanenin önUndo yazı 

yazan bir adomın ycnına yaktaş• 
mıi: 

- Süreyy Beyi.. Kara Ha· 
çatoru buldu . Tuttuk, getirdik. 

Diye fısıldamıştı. Sur yya B y, 
yeriod n fırlamı ı. Ufak tefek, 
sıska ve mariz çehreli, • irin gibi 
ıan renkli blr adam olan Sürey
ya Beyin gözlerinde keskin bir 
ihtira al vl par!amııtı.. AeJ n 
Musevi olan Süreyya Bey, Muıevl 
fİ'.V "nl pek az: an ran tel h bir 
acsl sormuştu: 

- Ne s5yliyorsun, Kenan. 
Ş , Sıva Raybola Kara H ça-
toru mu?. 

Hem de, ta kendlsloL 
rede? 

Dışarıda. 

Omda ne tutuyorsunuz, 
getiı:senlz buray • Arudml% mı, 
\Uerlnde sllldı var mı?. 

- lia}ır.. D parmağ ı 
bile dokunm dık. 

- Arayın. Üz rinde ı:lali 
Tars alın. Başlta hiçbir şeye cf<t" 
kunmayın. Üxerinl b n ura~
cağım. 

( Arkası vor ) 

Bat T• dit •· iftJ larına aotuk alıın
IıQma, romııtlı:mn Te nevraljiye karıı 
en tesirli ll!çbr. LUtf•n lamine n 
aalcallı markaaına dikkat. Her ecza• 
nede bulunur. 

Beyo lu Tapu udUrlU n· 
den: Buynkderede BüyllkderD cad
d s"nde eski 110, 112, 114 yeni 12S, 
127, 129 No. larla mnrakkam iki e 
bir kıt'a aru 8/9 hiucai Sotiri oğlu 
Yorgi vo 1/9 biasesi Deapino n S/9 
hiuea: Gnvril ve H rlsto ve DesPino• 
oun 4 Şaban 1236 tarihli hficcet ile 
uhtelerio cfe fken vefatlaril• gliderf
len llmö.ha)>erde ynz ılı vereso ııaıu
larına lntilcalen aıuamolei tesclliycsl 
talep edilmiş ise de mezkur hüccetin 
tapuca kaydı mo·cut olmadığından 
sen tsiz taaarmfot ahkAmına g<ir• 
taklkntı mnhalilyo icra kılınaczğından 
it' u emlnke ta ııanuf iddtas nda bulu
nanlar mt-9cut o'duğu takd ird tarihi 
ll4n•ndan itibaren bir ay urfında 
Tapu l\fildür!tlğOnde Beyoğlu T apu 
Bafmemur'uğuna 933/5230/5231 mun• 
mele No. sile mOrac-aftım ifAn 
olunur. (443) - ------

" 

Elektrik Şirketinden : 

n A 

a 
Anadolu ciheti ile Bllyfik da v Heybeliada elektriği hakkında ' 

Hükümetle Türk Anonim Elektrik Şirketi araSJnda aktedileıı 23 
N!ann 1931 tarihli mukov lenam ~ yulrarda ıöıO geçen havaliye 
aydınlatma Te ev ihtlyaçlan için veri.len elektriğin fiahnı 5 J,000 
liralık bir meblAğ toplantncay k dar, lstanbul tarifeılne nl.>b tle 
yüzde 5 arttırmayna Elektrik Şirketini mezun kılmıştı. 

Bu art şimdi } erine getiri mi olduğundan bundan ıonra Ana
dolu ciheti ile Büyükada v He} bcliad el &trik s rfiyatma Rum il 
c:betindekl fiatlar tatbik edilece tir ki bu da, aydınlatma fiahmn 
kilovat ant başı ıa aş tğı yu arı O, 75 kuruş inmesini temin 
d cekür. 

aş Orman İdare.sind n : ---
Mn d r li emvalden Fındrkhda 1415.50 kilo meşe odunu ile 175 

demet çnlı ve Kemer lurgazda 1250 kilo Met• kömlirli ile 200 kilo 
odun ve iki baltanın arttırma ile aah 'ıktır. lıteklile.rln Beşikta1 
Orman idaresine ·n iha!e gUoO 24 Eyllil 935 saat 14 de Be. oğlu 
Kaymakamlığında müteşekkil orttuma Te aatıı komisyonuna 
gelmeleri. "5317,, 

Kült ·:r Direktörlüğünden : 
1 k EKTEPLERDE 

KA YD NA EYLÜLÜN 
TALEBE 

B RiNDE 
BA LANACAKT R. B'rınci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LA LA daha vvelki doğumlulardan arta kalanlar alınacak• 

tar. ÜL ÜR D REKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulundukl rı yere n yakın okula, çocuklarını 

kı.}ıt ettirmelerini vsHlerden rica eder. "5015,, 

PRU 

egoğlu Mınta ası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Adları ve fıl rl. aşağıda yazılı kazanç ''ergiıi mlikellefleri merıup olduklan Maliye ıubelerinc ver

mlı oldukları 931 takvim yıllarına alt kazanç beyannameleri beıap mütahasııılannca deftcrlerile kar
ıılaıtırılmak için göıterdiklerl ticaretgah adreslerinde aranıfmıı lso!er de buhınamadıklanndaa defter
lerini getirmek lçin kendilerin tebliğat y pmak kabil ol mamqbr. Huk k usulB muhakemeleri kanun\I" 
nun 6 cı maddeli de'iletil kazanç ka unun 45 inci maddesi mucibince on beş gün içinde Galatada 
gOmrilk karşısında Hüdanndigir han hesap mfitehassıa'.arı Bürosuna defter ve vesikalarım getirmedlli• 
im takdirde kazançluıom re'ıea takdir edilecck:cri ilin olunur. 

• N.. ismi iti Ticaret yeri 

60 Bayındırlı Esat Ye priki 
' ' 

65 Yorgl Raptopula. 

93 V abram Hamil yan 

15'1 Kö oğ 

195 Madam E. Fetaki 

Ziraat allb 

Gramofoncu 

Komisyoncu 

EmlAk ıimı n 

Şapka mağaz:aıı 

G. Danup han 34 

Şabkulu caddesi ke
bir No. 420 
Voyvada Adalet 
han No. 21 ,,, 
Mr.ıhmudi; c C. yetim 
han No, 138n 

Oturdağu yer 

Şişli Et.fal hastaneıi ıokak Ed'a \ 
apartıman No. 4 
Tarlabaşı Yağhane ıokak No. 9 

Ferfdiye Aşıklar sokak No. 13 

Ayni }erde 

Beyoğlu metro hao arkasındır 

17 No.1 
244 Saime Kabile 

Galip dede Tekke 
caddesi 426 No. 
Şişhane kırako:u Mi- Emekyemez mahaUesl 

42 Niıip Habip 
03 T•alr lluat.fa Ahmet 

Komisyonca 
MUhentliıa 

nar~ ıokak No. 12 
G. Mınerve han 35No., 
Arsia.n baa No. 5 

Taksim Sevinç ıokak No. 56 
Kalaııü aparltmanı No. 9 
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Rotbart 
SU partine 
tıraş 

bıçağı 
10 tanesi 

100 kuruıa 

Mond Extra 

Gold tıraş 11111 bıçağı 
IO tanesi 
75 kuruta 

Her 
yerde 

•atıhr. 

Zevcinin aşkını mabalaza 
için m•cadele ediyor ı 

Meıhur bir ı1nema yıldı.a; "hiç blı 
trkl"ti muhafaza içla mGcadel•J• girit 
m•k zahmeti detmu,, diyor. Halbuki 
birçok kadıalar bu fikirde detlldlr1er. 
Onlar, ıınçlerlnln batka kadıalar ÜH• 

rlndeki dikkat aaııarlarını kemali hat• 
retle takip ederler. Fakat bunlar ayna• 
1• bakarak biraz da keadi kabahatleri 
o}dutunu biliyor!ar mı? 

Blr erke§'İn, beyaz n 1umu1ak bir 
ılldl, taze n genç bir teni takdir naaar• 
larile aeyretmHI p•k tabiidir. Bir kadua 
yOzilnfin buruıtutunu, güzel n:n ıol• 
dutunu görllnce evveli &eTcinln na• 
zarı dikkatini celbedıcek bir geaç kıı 
tazeliğlol iktlup etmek çaruiH tnH• 
.Ol etmelidirkl, bu hail haııırda her ka
dın için kolay Ye mGmkQadGr. Her ak· 
ıam yatmazdan evYel yalaıı penbe ren· 
gladekl Tokalon kremini kallanınıı. 

Siz u7urken easacınıı Gzuinde lcrayl 

tHlr edecek yllzOn aayıf dlltmGt adel•· 

lerlol kuvntlendirlr, buruıuldarı gide• 
rlr Ye cildi gençleştlrir.SabalaleyinyüıO· 
nQzde buıule ••len ı•yanıhayret tebed. 
dili naııarı takdirle aeyrıdinlz.GllndOı 
için beyaz ren,.indeki (yatııır;) Toka· 
lon kremini kullanınıı. 

Bu krem milnbHit meumatı aık· 
laıtırır \re bGtOa ılyah bealeri kay• 
bettirlr. Bu geneleıme tedavi tanı 
aayuinde ••••inin aıkmı yeniden 
kaııanmata muvaffak olmuıtur. 

Salacak'ta K 1 Z K U L E S 1 Bahçe gazinosunda 
7 Eyi Ol Cumartesi aktamınden P•z•r •aba hı ne kadar devem 
edecek olan muazzam ve ilk kır baloau bir çok yenlliklerle 
fevkalide olarak tertip edllml,tlr. Ma•alar1nızı evvelden 

tedarik için •cele •diniz. Tafslllt el llAnlarında ~ , 

~ Aslpln Kenan 
1 &izi •oGuk algınhQından, nezleden gripten, be, 
1 •Oralarından koruyacak en iyi lllç budur. 

~ ismine dikkat l:»uyurulmaıı 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğünden: 
1 - Okulun her Uç kısmına yazılma 2 EylOl 935 Pazartesi 

gUnil başlayacak ve 25 Eylül 932 Çarıamba gUnOne kadar ıUrecektlr. 
Yazılma işleri Pazarteıl, Çarıamba ve Cuma günleri uat 

1 O dan 16 ya kadar yapılır. Yazılma iıteyenler bir dilekçe ve belli 
belgelerle okul direktörlUtUne baı Yurmahdırlar. 

. 2 - Yüksek lktiıat ve ticaret kısmı Üç, Ticaret Lisesi bir 
ihzari Ye Üç aıli, orta Ticaret mektebi Dört ıınıfladır. 

3 - Yüksek lktiaat Ye Ticaret kıımlle Ticaret liıesfne yaıı· 
lncaklaran en az liıe ve Orta okul derecHinde Frans1ıca bilme
leri gerektir. 

4 - YUkHk İktisat ve Ticaret mektebine lise meıunlarından 
Bakalorya veya oll'unluk Jmtihanlarınl pek iyi ••ya iyi derecede 
vermit olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebile Ticaret HHslne yazılmak için baı 
vuranların Hyııı her kııım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
geçtiği takdirde içlerinden müracaat tarihi ııra1ile pek iyi. veya f yl 
derecede mezun olanlar •e bunlar arasından da tahılllerine ara 
vermemiı bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her Üç kısımda yazılı bulunan eakl okurların 25 EylOI 
935 tarihine kadAr okul Direk rlüğline baı vurarak okul harçları• 
m vermek suretile kayıtlarına behemehal yenilemeleri l'•rektfr. la
tan bul da bulunmayanlar kayıtlarını yenilemek için okul Direktör· 
lUğUne mektupla müracaat ederler. "52IO,. 

- - - - -- ------------------------
Dr. ETEM VASSAF Sinir ve aktl 

haıtahkları müteıia11ııı 
C•i• oilu Orbın 8. apartımaaı Tel.210H Ew. ıCadıki1 Bahar:1e ileri .oluk Tel.6U7i 

SON POSTA 

Denizyolları 
lfL.ETMESI 

Aeıateled ! KaraldJy Kllprlbaşı 
Tel. '2K2 • llrk .. ı Mlhlrclanade 

Haa T .ı. 22140 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 8 Eyllll 

PAZAR gllnU saat 10 da Mer· 
aine kadar. "5335,, 

Ayvalık Yolu 
MERSiN •apuru 7 EylUl 

CUMARTESi gUnU ıaat 17 de 
Ay•alık yoluna kalkacak ve 
bu posta bu ıeferUk lzmlr' e 
kadar gidecektir. "5334 .. 

-----------------------~ Trabzon Yolu 
VA TAN vapuru 8 Eylül 

PAZAR gUnU Hat 20 de Ri-
zeye kadar. "5366,. 

Şiir Kralımız 
Fllorlnah NI· 
zımın ( Adliye 
Bakanlığandan) ge• 
lon (Avukatlık 

ruhaatnamea1), 
evvelki glin ( Baro relsllğf n· 
ce) k•ndlslne verllmı, ve 
( inzibat mecllalne ) de 
usulen tahllfl yapılmıştır. 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTIDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
ıiderlr, yaıamak neıeaini iatlt eder. 
Ecsaoelerde bulunur. lstaııbulda 
fiyatı ıso kuruı. Taflilat için Halata 

Poıta kutuau 1255 

Şehremini Hava Kutumu tarafın
dan 8/9/935 Pazar gilnü ŞehremlDinde 
34 tbıcll llkmıkt•p bahçHinde bGyUk 
yatlı 

PEHLiVAN 
MÜSABAKASI 

yapılacak n baıa 100, bat altına 50, 
bDyOk ortaya 30, kOçGk ortaya 20 ve 
deeteye 10 lira müklfat verilıcektfr. 

lıbu mGtabakaya ıampiyon Ban
dırmalı Kara Ali, Tekirdatlı Kooa 
HIHyln, Afyoalu SGleymaa, Bulgar• 
1ah Molla, Bulgaryah Arif Ye daha 
birçok peblinnlar tıtlrak edeceklerdir. 

Ey161 7 

ZEiSS PUNKTAL . 
Gözlük taşları deposu: 

Gr. ANESTIDiS ( FENNİ GÖZLÜKÇÜ) 
latanhal, Sultanhamam Hat1uzlu Han No. 5 

..... 

~ 

Herkea bir gözlük kullanmaktadır. Fakat 
gözlük alırken dikkat edllecek !D m~him 
nokta gözlük tıııının olnıidir. Daıma iyı b!r 
gözlük taşilo gözlük kullanıhraa hem iltrı• 
deki zafiyete meydan vermezslniı, hem de 
gayet berrak ve 1tçkin görebilirsiniz. O~u~ 
için dUnyada ıöhret kazanan en blrmol 

ZEISS 

ZElSS PUNKTAL taılarile göılerlnizl 
kurtarınız. Hakiki ZElSS Puoktal taılarını 
satan latanbul ve Taıra mağazalarındaıa 
ZElSS fabrikaeının Huıuıi flat lietılerl 
üzerine ZElSS Punktal gözlGlı: taşlarım 
arayınız. 

PUNKTAL 
TAŞRADA ZEiSS PUNTAL, SATAN ACENTALARIMIZ: 

Ankara 
Adana 
Buna 
Bahkeaj, 
El iliz 
Eıkltehfr 
Gaziantep 
Glretoa 
iı:mlr 
Kayaerl 
Konya 
Maniıa 

Mersin 
Samıua 

Sivas 
Trabzon 

Bay 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
h 

" 
" 
" 
" 
H 

" ,, 

" ,, 

R. Tnfik 
M. BOrbanettha 
R. Tın mas 
H. Erdla 
H. Tatar 
ş. Saatçi otlu 
A. Erkılıç 

Z. Demirok 
K. Aktaı 
Z. Sa atman 
N. Şenkoa 
ıt HOına 

J. Nuri 
A. Bekir 
s. Şakra 
K&mll Salim 

Bankalar caddesinde 
Oroıdlbak ka1111nda 
Gui-Paıa caddHlnde 
HGlulmet cadd .. iade 
Saatçi .. raılllıitl 
KBprl bqıada 
Şt.fa eenaHl 
lıtıkamet ecıanHI 
HUll eoı:aaeıl 
Saatti H .. adüllctl 
Sarraf n •lılGkca 
Sarraf Ye r8ı:1Gkçü 
Fototraf .. ıaaıaıı,ı 
Belediye caddeılade 
Saatçi n göılGkçG 
Yısal Ferala ecsasaHI 

; 

Anadoluda acentamız olmıyan ••hlrlerde acenta 
aran maktadır. ve gözlUkçUIUle a,ını olanlar 
yukardakl adre•lmlze mUracaat •t•lnler. 

v 

Mağrur ... Çok magrur .. 
Çünkl: 

Güzel olduğunu 
biliyor. 

Ellnde GUzelllk 
tıllaımı ver; 

KREM 
PERTEV 

Akçakoca Türk Hava Kurumundan : 

Pehlivan Güreşleri 
8 EylUlde yapılacağı ilin olunan yağlı pohll•an gllreılerl, but 

nokaanlarrn tamamlanması için 14 EyJUle bırakılmııtır. ıDreılere 

alrecek pehliYanlar ona göre tedbir almalıdırlar. Vapur akşaml 
Sirkeci rıhtımından kalkar, Sabahleyin Akçakocaya varır. 

Sümer Bank 
Ge11el Dir•klörlüğünden: 
Bu ıene Bankamız nam ve heıabına 

tahıi\ için ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebenin ıeçim imtihanları görülen lüzum 
üzerine talik edilmiıtir. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitiisü Rektörlüğünden: 

25 Eyllll 935 tarihinden 31 Mart 936 ıonuna kadar Ankara 
YUksek Ziraat EnstltUsUnUn 375 • 425 talebesi l!e 100 • 120 mUr 
tahdemininln sabah öğle ve akıam yemeklerinin 20 Eyml 935 C~ 
ma gUnll saat 15 de Pazarlıkla ihalesi icra edileceğl~den taliplerıD 
izahat •• ıartnamulnl parasız almak Uzere En~tit~ idare MUdür-
ıux.une ve pazarlığa lıtirak edeceklerjn iha!edeo bır saat evvelin• 

Karıp - Tatbik mlhril•O ka1· 5 k ı ki n 
btttlm. Y enlılal kazdıracatımdaa kadar 4056 teminatlarını EnıtitU veznesine yatırara a aca 8 

bilkmü 1oktur. makbuıla birlikte idare ve ihale Komisyonuna müracaat-
Hall9 Fenırladeı Tahtaminare m'- ları. "2461,, "5328,. 
h~l~nla ~~a aob~ada U ~-~~~~~~~~~~.=.~-~~~~~-~~~~~ 

...... ; ..... :~::!~;::-~:::-:.:~:~~ .. :······· (,...PBAayNanO.MRUAZME Ay ~a~çes~de 
"'""1"' IHdlltt ı Tolılr ~ 1 •Mr*• • ._ "-· s. ..,,. a. 1.91 


