
Nevşehirde Yakalananlar 1 

Gizli Ayin Y apa~ların 
Muhakemesi Başlıyor 

....... 1. - • ....... o .......... 

Nevşehir Ve Ürgüpten Hidise ile 
Alakadar Bazı Kimseler Getirilecek 

Ankara, 27 (Telefoala)-Nev· Nevıehlr Ye Or,Opten lal• 
lthirde tarikat Ayial yaparken ya• dl .. ile alikadar bazı kim11leria 
lıalanao 25 suçlu hakkındaki tab• de ıatirllmHi mulatemeldir, 
ldkat llerilemiıtlr. Bir OturUkf;U Yakala11dı 

NeYıeblrli Yuıuf kızı ıe1h ·Ankara, 27 (T elefonla)-Cihan 
lerife ile SOleyman otla Ahmet d 68 
•• baılanna topladeklar.ı ıuçlula· beylinin dondurma klylın ea 

Ajtrceıada muhakemelerine yaıında Ömer namında biri Ufl-
ttamba ıDnl bqlaaacaktır. rllkçUIDk yaparken Jakalanm11tır. 

il 
d;ıeyi zabıta cGrmllmeıhut ha· Ômcrln torba11nda bir çok kitap 

pde tubit etmiftlr. çıkmıfbr. M .. ollıtl g••I •'"•• aılcer/er• •lgl•o ••rl••r 

~Y==-a---ğ.....;.l_ı _G_ü;.._re~ş--M_ü_s-=a=-=-b-a--ka_m_ı_z Hab~ş- lt~lgan Kavgası 

Çoban, Dinarb Mehmede, Kara Ali De 
Müliyim Pehlivana Karşı 

Gaıetemlı ta
tıfından tertip 
•dilen alatwka 
••Ilı ,aretfen 
r•ran da den• 
•dfJec•ktir. a. 
lcaların iki11ai ... 
latlaçalllllf olacak
lar. Bu mDaaba
lraJarda baf8 
atlretecek olaa 
•• Torldye bat
S>ehlivanı unYa
llıaı taııyan Ka• 
ra Ali ile Ye bu 
llalna1eb•tle dla 
tızun uzadıya ıl
rllıtlik. Uzun Ye 
'•pılı YDcadlle 
Lir heykeli aadı
rau ' Kara Ali, 
hayatı hakkında 
blıe ıuaları ılye 
••di: 

-Bandarma-
Elikll-W, .... ,.,. 

likli-. ile• nrw.. ..,,,...,, .. , 6111• "" 
1'kethade çiftçilik ile utraıaallta V J • i B 
olclatum ltir ., •• arkauflarua n.tırıı•ıın os 
ta,afıadan ,...... teıYik etliltlim. E k ı 'r. 

Bundu oa Mt .... enel ı• ıe ı ıra'lllptı 
:••nelim, Buı•• e• ba1111 o• Ed•n Adam .• 

tt J•11acla olmak Dler• iç 
ti'lıelc çocuk baba•yı-. Alaturka 
1ailı ı&retlere bunda• oa ıene 
••••I bqlaclım. .... e kathw 
llleıol•ketla muhtelif yerlffj•tle 
re~ J•pbm Y• hemen bunları• 
•p11ndea muyaffakiyetle çıktım. 

L (1931) •e (1932) yıbnıa için.le 
llyUk bir hareket ıöıterea yajJa 

rreş'erde bq pebllvanhk mllıa• 
b alcasana ittirak ederek TOrklye 
le aıgehlivanbğıaı kazaadım. An· 

arada. Atatlirkln de huzuril• 
~eref .verdikleri bu mnaabakalar• 

a kımsenin karııama çıkmaya 
eeaaret edemediii Bulaarlıtanla 

( Dnamı 1! htel 1tJ•d• ) 
-----~. ,_.,._.."--·~ ·----------

Çeru• (O.el ) - EYvelW ... 
Çonmcla tuhaf ye tuaf oldut
kaw 4a aa Wr yaJs'ap rulu
•ıPr· Y eııacba Kınluoku kl1ln• 
4-a Ete kala1a ima Hila• a.U. 
,.nç bir kadı• lautala•arak 
Çon•• ıelmit Y• Mellfleket 
lautaaeıinde lylleıt-ikten ıeara 
kardeti Eı• lle birlikte taauhk• 
lan Yıınkıl Hlaeyi•ln eYi•de 
miıafir kalmak lıtemiıler. Kadı· 
aın ,nzel v• cana yakın bir ıey 
oldutunu aörea Yüzükçü Hll .. 7in 
kar.f eı~nden HOıaayı boz bir 
•ı•k'• trampa etmelerini teklif 
etmiı ye bu teklif de Bay karde
fİD pek botuna ıitıa,tir. Gece 
olup da Yüıükçl Hüd)ia Hlma
eıa parmaklar•• ,azık .-eh els 
.. ...... pince malca ~ 
la lrrr•'" •• -.. ıu,... 

.... - .... -·~· •• il ............. -

UDIKÖYDE MUHAKKAK 
BiH DEFiNE VAR 

... 
!'efribll Batfadı 

"1118 de Harp Ol_,., roma
•••• t>ust• allrayet bulmuftur. 
Onu yerini alu yeni ~e 10n 

. •erMe meraklı &efrikamıı İH 
•1• •yfada yer alnuıtır. 

KıdıklJd• Muhakkak Bir 
llfinı Var 

Sn •nece meralıh •• culp w ...... , 

Garıp Bır Çıkmazda 
Devletlerin Aralarında Hararetli Bir 
Paıarlıkbr Gidiyor Amma Şimdilik 

Pek Su Sızmayor 

Uluslar Kurumu 31 
Temmuzda Toplanıyor 

P..;.. 21 (A.A.) - Ulualar 
-••JelMI .... .,.... ia a,.a JI 
iade taplaaacatı ,_,. MWlftl. 
.. kteclir. 

Frauanıa ltal1aa • Hab" ... 
laımazlıtına kar11 alacalı dunm 
daha belitilmlı • tayin edilmlt • 
delildir. B. Lavalin Fraaaayı ln
,Uh Ye ltalyaa doıtlupndaa 
mahrum etmemek ve ltundaa ba .. 
ka uluı· ar ıoıyeteai prenalplerlae 
ba;:ı kalmak ıur.tindeki politlka
ıının kabine tarafından onaadıia 
ıGy leamektedlr. 

Dipfomatik çevenler, uluılar 
ıoı, etui konıeyinia, ltalya ile 
Habe$lstanın uzlaımak &zere tek• 
rar konuımalara baılamalanm 
temin ettikten ıonra, toplaatı11na 
10n vwebileceil fikrindedir!er. 

( Dna .. 6 ICI Jlde ) 

Filyos 
Yolu 

- Ankara 
Faciası 

Bir Fen Adamile Karısının Ve Bir Mü
teahhidin Ôlümile Neticelen~n Vak'a 

Zoaıuldak 26 (Ôıel) - Fllyoı • 
Ankara hattı Oseri•tl• iç caaa 
•al olaa ve iki çocut- tla ya• 
ralanmaııaı intaç etlen Yak'a 
kııaca haber Yerildi. Vak'aaaa 
tafıilltı iç ııılatacıdır. 1azıyerum. 

Devlet dem'ryolları ldarelinlıa 

laat mOfettitlerlnden mUbendll 
Bay Tiryaki, yatıında refikaıı ve 
iki çocutlyle Ankaradaa otomo
ı,iUe yola çıkmıılar •• Ankara • 
Fllyoı hattının ray döıenmeaJ 
tamamlanmıt blr yerinde de oto
dereziae binerek zoaıuldaia ha· 
r.ket •tmltlerdir. 

OtoclereılDI bu bat Dzerladeld 
laiMta laabnlartla lttri ... re 

1 

H•ttı• ille lcı•mı açılıp lcar6•11lar 
lc•ıl.lrlc•ıa 

ııeçm:ı. Otoderezl ı Fil c • istika· 
met ade b r hayh yol a'm ıtır. 
Snr'ab ualte vaaa 1 (60) kı.omet• 
redir. Bir arı Demiiyem lnrind .. 
ki tlnelle ... ltiriaı • ·-., c.-

o.ı-· ıs -- Jble ) 
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Bulunan 
Mozagikler 

V• Halk? 
KDçUkpazar, Hacıkadın ma• 

hallesl Mehmetpa,a cami so• 
kalı 1·2 numarala hanede Salt: 

Sulhnabmette moz:ayik bu'unduğu· 
au sraıatelerde okudum. Mozayikler, 
Bisana samanında• kalma realmler• 
mlf. Benim bir tGrHl akıl erdireme• 
dlflm ıey, aklı baıında geıin•n a
damların ta bilmem aereden kalkup
ta lltanbula mozayila bulmıya relme
lerldfr. Yer yOıGnde ruimml kalma• 
dımıkl yerin bilmem kaç kulaç dlbinl 
lıelerler? 

O ite nrfedllecek para. ile iç 
bet fıkaranın karaıaı doyuraalar 
fena mı olur ? 

lf 
Kızıltoprak, Arabacı •okak 

1 numaralı kBfk, MUzdat: 
- Gazetelerde iÖrdltOm rulm

lerlne bakılına, Sultaaabmette ıoo 

bulunan moıallder, dloyanın en 
bGyQk mouyiklerldir. 

Bence, blıdekf moıalkleria AYru
pahlar tarafından araaıp baluamuı 
yOz kıı:utıcı bir ıeydlr. 

Kendf topraklarımızdald hazine• 
lerlo meydana çıkarılmuile bir parça 
da kendlmiı utraııak iUnaha mı 
gireriz? 

Beace ıon bulunan moulkl 
1erinde bırakmak, •• etrafını dunrla 
tnirtmek çok mOnaalp olur. 

O takdirde, Sultanahmet n 
Ayaaof 7a camilerlle, HkJ ba•amı 
içinde toplayan Sultanabmet meyda. 
nının taribt deterl daba 11n,tnle§• 
tlrllmlt olur. 

* Sinekti bakkal, GUnet aokak 
9 No. dUkkln Habip: 

- Mozaik mi buluomuı ? Nedir 
•? Yenir, içilir blrıey mi bari? Bu 
)'•ta ıeldlm, biç duymadımdı bu lıml. • • 

ArnavutkBr, Saka aokak 17 
No. lhaanı 

- Ne 1apa71m bulunmuı1a ? 
Dlayada Japılacak it kılmamıt ılltf, 
topraj'ı kazıp rlılmll kaya; 1abut da 
boyalı mermer arayaaların a•ıllarıaa 
ıaıarıml Onlar herıeyden eYvel, 
kendilerine akıl Yerecek birer hoca 
arHalar daha iyi ederleri Mozaikleri 
arama11 toprataa albadakilere bıra
kılım da dertlerlntiae den era1alıml 

Plajlarda Doktor 
Bulunacak 

Belediye Bunu Temin 
Edecektir 

Son zamanlarda plljlarda 
bazı ant hastalık ve fenalık ıeçi· 
renler garUlmektedir. Hıfzıaaıhha 
Kanunu plajları birer doktor bu· 
lundurmay mecbur tuttuj'u hal· 
de ılmdlye kadar hiçbir plAj 
aahlbl bu mecburiyete uymamıt
tır. Belediye, p!Ajları ıimdl bu 
noktadan tetkik etmektedir. Dok· 
tor bulundurmayan plajlar cezaya 
çarptırılacaktır. 

DABILİ BABI LiR 

82 • 
1 

• 
1 Verg· •• 

Maliye, Değirmenciyanın ütün Mal
larına V az'ıyed Etti 

Bir Hırsızlık 
lstanbul MaJlye Tabıll MUdOr· 1 

luğu (82) bin liralık •ergi ııı1.. Tavcı Edirneli J 
dfği f çln 011p Deifrmencf yan 
hakkında haciz kararı almıı ve Roza 
mUkellefio Bebekteki yalııına, 
Şltlidekl apartımaD1na Ye Balat
taki fabrikaaına Ye fabrikaıının 
aylık ldra11 olan bin liraya ve 
fabrika teeiaahna hıclz koymUJlur. 

y-;_Jnız Oaep Dekfrmenclyan da· 
ha evvelce fabrikasını elliıer bin 
liraya Oımanlı banka11 ve Doyçe 
Oryant banka ipotek ettirdlti 
için hazine a't'Ukatlan bu 
ipoteklerin muvazaalt oldu 
ğunu Ye ecnebi bankaların 
Gayrımenkule taaarruf edemiye
ceklerini ileri ıUrerek bankalar 
aleyhine daYa açmıılardır. Oaep 
Değirmenci yan değirmeni f çln 
Avrupadan 8 milyon franklık yeni 
makine getirtmfı ve bedelinin ya• 
rıııuı da ödemiıtir. Takıltlerlal 
muntazaman tediye edlyormuı. 
takıitler bitince maliye bu makl· 
nelere de haciz koyacaktır. AIAka· 
darlar bugDnkü tedbirlerle hazl• 
ne menfaatinin korunduj'unu 
ıöyJDyorlar. 

Bu Açıkgöz Kadından 
Sakınınız 

lstanbul polisinin birçok de• 
falar teaçll etmlı olduğu 0 Edlrnoll 
Roza,, isminde bir taYcı MuıeYI 
kadın vardır. 

Bu, zaman ır:aman beyaz te
nekeyi gllmtış, ıarııını albn, keteni 
ga bardln diye ıafdJllere ıokur 
turmuını pek iyi bilir. 

Bu kadının ıon zamanlardaki 
tav tekli de adi muıambaları. 
ıu geçmez gabardin diye yuttu• 
rabilmeıidir. Son zamanlarda bu 
ıekllde birçok klmeeleri dolan
dırmııtır. Dun de Mehmet iımln• 
dekl bir muallimi ayni ıekilde 
dolandırırken poliıler tarafından 
tutulmuıtur. 

Bir Araba Parçalandı 
Kadıköy hattında çalqan Ah· 

medln ldareılndekl tramvay, 
ŞtıkrUnUn arabasına çarparak 
parçalamııtır. 

Cürmümeıhudu 
Eşyalar Satılırken Memur

lar Satanı Tuttular 

Poliı, bıraızlık ıuçile ıenç ve 
tamnmıı bir aileye menıup birini 
teYldf etmlıtlr. Şevket lımlndekl 
bu genç, eU~de bazı kıymetli 
•na bulunduğu halde, çarııya 
gelmlt ve bunları aatmak için 
oranın esnafına müracaat etmlıtlr. 

Bu enayı gören çarıı Hnafın· 
dan bazıları paıarhta glrlıtiklerl 
bir &ırada, buna, oradan geç• 
mekte olan ılTll memurların dik· 
kati çekilmlıtlr. Memurlar eıaafa 
gösterilen etyayı görünce, bunların 
Nemll zadelerin aparhmanından 
çalıomıı •ıyalar oldatunu ula• 
mıılar Ye genel yakalamıılardır. 
MUaadere edilen etyalar Nemli 
zade allealne ıöıterUince filhakika 
kendilerin alt olduğu meydana 
çıkmııtır. 

ltalyan - Habeş lbtilifınınlBinaların 
P

• Şerefiye 
ıyasamıza Tesirleri Borçları 

ltılyan • Habeı lhtilAfmın ıeh
rlmlzde de akisleri, bilha11a plya• 
uda tHlrlerJ glSrUimektedir. 
Liretin borsada dUıtıU, limandaki 
Italyan Yapurlarmın çağınh11 •• 

Cltalyanların biıdon Yapur 1atın 
almak lıtemul gibi akiılerden 
ıonra piyasada da bir takım 
hareketler baılamııtır. Bilha11a 
zahire plya1aıı bu hareketlerden 
en çok istifade etmelitedlr. ÇUn· 

kil ltalyanlar piyaaamızdan kUlll· 
yetil miktarda zahire almaktadır· 

lar. En çok alınan zala.ire bakla 
•• arpadır. Bandırma, Biııa ve 

Karabiga haYaliılnde lıtlhaal 
edilen bUtUn kuru balda mahsulU 
ltalyaya aönderllmek Uzere top· 
lanmaktadır. 

Bir taraftan Italyanın piyasa· 
mızdan zahire mUbayaa1ı, diğer 
taraftan borsada liretin dUşUıU 
piyaaada yepyeni bir durum 
yaratmıf. Bu durum ıudur: 
ltalyaya takaa suretile mal sa· 

tılmaktadır. Yani ltalyadan ne• 
kadar mal ldhal edilirH o kadar 
mal aatmak zarureti vardır. Bu 
Taziyette de eıkiden ldhalAt tftc• 

carları ihracat yapan firmalara 
baı vururlar, yUzde ondan on iki-

ye kadar prim Yererek ihraç edi
len mallara mukabil ithal takaaı 

yaptırırlardı. Fak at ılmdl liret 
dUttUğll için ldbalit aıalmıı, bu· 
na mukabil ltalyanlar mal aldık• 
ları için ihr.-cat çoğalmııtır. Eı· 
kiden ihraç ettiği mahn paraıını 
idhalitçıdan alan ihracatçının 
timdi eli böj-rOnde kalmııtır. 

Bu •aıiyettede iıltr tersine 
dönmUf, eaklden ldhalatçı takıı 
yeslkaaı almak için ihracatçıya 
prim verirken timdi ihracatçı it· 
ba! Atçıya prim vermiyo baılamıı· 
br. Bu prim yUzde birden yDzde 
Uçe kadar değişmektedir. ltalyan• 
Habeı harbi ibtlmallnln bizim 
piyasamızda yarathğı yeni durum 
lıt• budur. 

•Fer ağ Ye iatlkıl lılerlnde m .. 
lamelelerln belıdJyeden geçmesi 
mecburiyeti kaldınlclajı için be• 
lediye binalann tH•flye r11mlal 
almakta ıttçlllk çekmektedir. 
Bunun için kaymakamlıklara bir 
tamim yapılmııtır. Bu tamime 
göre hor ka1makamlıll mmtaka• 
ıında ıerefiye retminden bor· 
cu olan ne kadar bina Yar
Yaraa adreıleri teıbit edilecek ve 
bunlar hakkında da duruım11ız 
hllkllm alınarak bu hllklmler 
tapu slcWerlne kaydettirilecektir. 

Bu ıuretle ferat Ye intikal mua
melesi yapılırken Tapu ldare•I 
binanın ı•rofiyı borcunu ke
aecektlr. 

Bir Otomobil Kaza11 
Su Şirketi ıeflerlnden Reıa• 

dın idaresindeki 931 numaralı 
busuıl otomobil, BtiyUkdere cad· 
deıinden geçerken Alman mek• 
tehi hademelerinden Alfandarlye 
çarpmııtır .. 

P•z•r Ol• H•••• 8. Dlvor Klı 

... . . . 
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ı [ tilin/in T arilıl] 
Bir iki 
Satırla 

Bir Profö örUn Tetkik 
Seyahati 

Fen Fakültesi Jeoloji ProföJ 
ıörU Bay H4mlt Nafiz bir al 
mezuniyet alarak, tetklkatta bui' 
lunmak üzere A lmaoyaya g~ 
mittir. 

* * * Romanya GÖçmenlerl Geh 
mekte Berdevam 

Romanyadan göçmeo gelltJ 
devam etmektedir. Dnn de Adalli 
vapurHe 600 göçmen gelmlftlf'. 
Bunlarm kaYaklarda karantinedt 
fenol temizlikleri yapılmış ve ayn 
yapurla Geliboluya ıönderilml.ii 
lerdir. 

* .. .. 
TUrkoflsln Yeni Vazlfeel 

lltanbul mıntaka Ticaret 
mUdllrlUğll tetkllAtı Iağvedlldikte. 
ıonra ekonomi lılerlne alt roa~ 
muamelelere villyet tarafmdan 
bakılmaya baılaoılmıı, fakat bj 
itler artınca yeni bir teıkllİi 
yapılmaaı dUıtıntUmOştD. 

1 
Bu yeni teıkilAt yapılıncıya 

kadar ticari muamelolere Türko~ ı 
ffıin bakması kararlaıtırılmııtır. 

• • * 
letanbul Köylerlnde 

IHelye Tefkllltl 

Belediye, ıon Kağithanı yaa• 
gını dolayııile, Iatanbul köyleri~ 
de itfaiye teıkllitı yapmayı Yf 
tqkilltı olanları kuvvetlendlt< 
meyi kararlaıtırmıştır. Bu aradj_ 
telefon hatlarının artırmatı eli 
dllıUnlllmektedlr. .. .. . 

lnhlear Sandıkhir1nda 
Kaçak Kibrit 

Balıkeair - Kibrit bayilerim 
den birinin kibrit sandıkları JçlM 
de lnhlıara alt olmayan ve kaç ~ f 
addedilen kibrit kutulan çıkmı1t. 
br. Kibritlerin iohl1arlara a 
olan bu ıandıklara nuıl kon 
dbiu araıtırılmaktadır. 

* * .. 
Kastamonlde KendlL-

Fabrlkası 

Ekonomi Bakanlığı tarafıoda1ı 
1apılma11 dllştınülen kendir fab• 
rlkaaı için, en muvafık yer Kaaıt 
tamonl g6rUlmllttUr. 

• • * 
Genel Emniyet Dlrektö,. 

IUğUnde ITaylnler 
Ankara Emniyet Direkt8r 

Muavini Şinaıl Emniyet Genel 
DirektlSrlUğü ÜçDncll Şu be M" 
dürlUğilne, Altmcı Şube Muavld~ 
Behçet de ondan boşalan Ankar4 
Emniyet D irektör Muavinllğin• 
tayin edllmiılerdir. 

Yolcu - Hasan 8.1 dünden beri ha· ı ... Uyuz auı oldum acaba 7 •• Bir dok· 

br batar kapDıyorum. tora ııldip ıöltor .. m mi? 1 
... Yoku bir hamama aidlp tertemiz 1 lluan }J, - HeJki hamamda ıe9aı. liO>·•· 

yıkanıam ıeçır ml ? ae uyıııu aldtğ•u 7erı iade t•mlt eiurea.a 1 
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Hergün 1 Resimli Maka _-e a iki Çocuk a 
Tarih Meraklıları 

• Almangada Ne Olugor? 

• Süt işi 
* 

Tarih Merak/darı 
Bizde filozof yoktur. 
Bizde Ali• yoktur. 
Bizde Avrupa ar.....a Na 

adamı yoktur. 
Fakat bizde tarih meraklııı 

•• tarih bilgini çoktur. 
Okadar ki bilmem hanıl pa· 

~ahın hangi aıçııınıo ıakalında 
kaç tane lkıl -vardı, ıize a&yler1er. 

Bu tarih bilginleri tarihimizi 
didik didik etaıiflwc:lir. Bilm .. 
dikleri vak'a yoktur. 

Fakat. •• EYet fakat bllmedik
l•rl bir ıey vardır: Metod ve ilmi 
ıaru1. 

Tarih bilirler amma, l.tanbulda 
ayağımızın altındaki Bizanı sara• 
)'lnı meydana çıkarmak için bir 
Bakeaterin gelmesine lhtlyaf 
Yardır. Bizimkiler tarih blllrlor 
•nıma, Ayasofyanın mozaiklerini 
)'ine ecnebiler meydana çıkanr. 
Biz tarih biliriz amma, ilmi görl
ttlmliz olmadıtı içia izah ed .. 
IDeyiz. Türk tarihini mUll bir 
g6rUşle tetkik etmek ancak aoıa 
zamanlarda mtimkll• olmllfbir. 
ÇUnkD tarJhl görtifümll& bafka• 
larından kapma ve kopyadu. 

Biz tarihin vak' alarını toplanL 
Fakat bunlar ara ... clakl 'bejiarı 
Ve mllnaHbetlerl tamim ac:lip 
ondan bir aantez yapam•JIL 

Bizim tarih bilpılerJDin bDgi· 
leri mektep talebMİllla bU.ıUerin• 
benzer, onlar aadece MYY• birer 
kütUpbane halinde çalafırlar, iıt• 
o kadar. 

Bize bu clejil, biz• metod Ye 
llmt görtıı liz.amchr. Vak'a1ara top
lamak kolay, fakat on1an bir 
nıetodla ve ilmi g8r6ıle tetkik 
ıhnek ~· 

* Almangada N• Oluyor,? 
Almanyada yeniden bir tiddet 

devresi bqladı. 
Katolikler ve protiatanlır ılcf. 

detle kovalanıyor, tutulup kamp
lara gönderiliyor. 

Sokakta raıtıelinen Yahudi
ler dövtllllyor. 

Almanya es1d muharJplerl olan 
.. çelik miğferlller ,, lnglliz 
muharlplerlnl Almanyaya davet 
etmişlerdi. lngillz muharipleri 
Almanya ya gittiler. Fakat 
birdenbire "Ç•Jlk Mıtfor,, teıld
lAtı dağıhldt, paralan ellerinde• 
alındı, liderleri tutulup kamplara 
atıldı. 

V • davetli lngillı muharipleri 
ıaıırıp kaldılar. Elleri böj'ürle
rlnde geri döndüler 1 

Neden bu 9iddet? 
Çtınktı Almanyacla Hltl• 

dOşnıanlan tekrar bat kaldırmaya 
baıladılar, ve "1>u defa daha 
lcu, vetle ve daha ısrarla. 

Hitler bu baıları da kıracak, 
o doğrulan baılan ezmellni bil;r. 
Fakat bu defa kırılacak batla· 
rın çokluğu onu korkutacak 
kadar fazladır. 

Hitler ve Almanya yeat bir 
Luhran arifesinde prtlnGyor. 

* Süt Mesele•l 

Hayat lttr takım çoçuldarı kOçUlc raıta lfe atar. Bun· 
laraa 1a anaları ha.tadar, ya evde ken c! laine bakaenyacak 

ayıp sayarlar. Fakat büyOyftp de hayatla kıırıılaıtıkhn 
z .. man, hamlıklarını 1lnh r ve u af -d~yarlar. 

bir kötGrGm babaları vardır. BüyDklerin yapamadığını 
bunlar, kOçlk Ye mtltnan kazançlarlle kapatmıya çalı

ıırlar. Fakat bu klçDkten b!ltlıyıın laayat kH·ga11 onları 
plfirlr, olpnl•ttıru ~e ileride bayat onlar için .korkunç 

Çocuklarımız ı erkenden ite a'ııh rmak herhn~de gele
cekleri bckımından onl ~ ~çi ııı fay al •d ır. Yahud i erin 
çocuklarmı n ~ aıl haz ırlad · klnr nı Te f efttir dikluin tetlrik 
ediniz, o vakit lu uaulün ne kad. r f yda.ı aeticeler 

nrdiğlni ıörcceksin 'z. -Çocuklarım z • .hazar elbiae gibi 
hazır fikir ve haz.ar p raya alıı tırmıyal :m . 

olmaktan çıkar. Hazar y'yea n hazır yetlteo çocuklar 
oaJara J'•aırCSde bakar n .alaJ ederler. Bunlar ,alıtınayı 

DABILi BABIRLBB 
-- ~ 

1 

Çöp • • 
ışı i~erliyor 

Meğer Elimizde Bir Servet Kaynağı 
Varmış Da Haberimiz Yok 

QSplerln deni&e ablmıyarak 
glltre yapılmak •• içindeki cam, 
kliıt, paçana ve kemikler ayn· 
larak bunlardan aanayide latifade 
edilmek fikri etrafmdald çalıfma• 
lar de•am •tmektedir. Belediye 
çöpleria evlerden toplanma11 •• 
ı•larJa temizleameai için bütçesine 
her yıl 500 bin Ura tahsisat kor 
makta, toplanan çöpleri denize 
döktlrmek için de 25 bin Ura pa· 
ra vermektedir. Halbuki Yapalan 
totkikatta 1anaylde istifade edil· 
dlğl takdirde .çlplerln denize 
d6klllm• aıaarafıwn iki miali gelir 
temhı edec•ii tesblt edilmiftir. 

Maaaafih Belediye bu •ahau 
bir tecrllbe yapmadaa ev.el 
ft"akfortta teplanacak Beynel
milel temizlik .kongreaiae aidil
mainl •• orada •erdedilecek 
fikirlerden Wlfade .edilmuinl b· 
rarlaıbrllllf tır. 

O zamana kadar ıebrin temiz. 
itil · durdurulamıyacai• için eğar 
çöpleri evlerden toplayıp denize 
dökmek için bir tepkkül tara• 
fından müracaat vaki oluraa bu 
teıekkUle hem çöplerden istifade 
etmek halda, lıem de ftçyllz bin 
liraya yakın bir para •eritecektir. 

Bir Gümüş Hırsızı Yakayı 
Ele Verdi 

Bunlar Ankar.ada Çalınmıştı. lstanbul
da Satılmak İsteniyordu 

latanbal pollai, Ankarada ya• 
palan mnw. bir gllmilf bırsızh
ğınlll faillerini meydana çıkar-

mafbr· 
Ankarada 10yulan bir kuyum-

Cll dDkklmndan JÜz kiloyu geç.en 
glmlt parçalar •• saire aprll
DUfbr. 

Bu ..,.pnculuğun htaobula 
abetmui ihtimali Gzer.ine Anka
ra zabıtam lıtanbul zabıtasına 
_..caat etmlf, poliı le icap •den 
tedbirleri almıfbr. 

Nihayet bundan iki .-a.a anel 
bir adamın muhtelif Jı&•Dt k&J. 
Ç91erile prfldakl kuyumculara 
bat TUrdatu haber atınmlf •e 
bunlan 1&tarken cürmü meıhut 
baliade tatelmqbar. 

O.mu, ba Jakalanlf ıkal'fl· 
unda kem kim •tmeğe batiuut. 

fakat glm(iflerl nereden aldıiım 
bir tül'lü upat edemediii içia 
nüıayet jtiraf a mecbur olmuı Ye 
ild yüı kiloya yakın glimilfilu 
nerede aakb olduğunu, arkadq
laruım da kimler bulundujunu 
birer birer itiraf etmiıtir. 

l1t<mektep ihtiyacı 
Bu yıl l.k mekteplere ıeçen 

yıllara nlsbetle daha fazla tale
benln mftracaat edeceil umul• 
maktadır. Geçen yıl mekteplerde 
641 48 ta!ebe okumuttu, bu bale 
gör-e bu yıl bu mıktar, daha çok 
artacak tar. 

Aakerlerln latldaları 
Silah altwde bulunan e&adm 

talHi iflerlıae alt lmdalanna pw1 
yapıflırmıya lDzum ol111adıtı Ma-
1,ece ta.Wh edlmlftJr. 

Süt meaıeleıi en ıonuada ı..J. ====-------------------------------------, lediliyor galiba. 
Sağlık Bakanbğımn lıuırladıta r 

"anun bu işi hallederse, dojruı11 
taşmalıyız. 

Bu it bir kanun iti lınlt de, 
bunu şimdiye kadar kimae farket
hlenıi ı demek. Bu bu!uı Krutof 
Kolombun yumurta hikAyeafni 
ha t rlatıv or. 

B:r -kanan ile ıllt meseleıl 
hall .. di '. ebilirmiş de, biz timdlye 
kadar bu kanunu çıkarmağa 
leıebbüs etmemişiz. 

Ne) ae geç olsun ,Uç olmaııL 
Biz temiz ant içeli• de, •arllll 

/STER iNAN /STER l NANMAI 
•• Uray ( BelediJe ) E•af blro111 tÖJI• "'11• lld fad irilmemlıtlr. Tarlfelerl baclirilea ftrler de ate. ona 

dan beri 1uya halkın aldaamaaına ••rl o1.-k lç~n •ınıf laıılkıa utn1amı7acaf1 lika aaalaallenllr. Soa,.. 
:~hn gazino, lokanta, otel, panıiyoa siW yerlerm menba aulanam laceleameai Te fiatlarua paUh IMalua
tarlfel~riai tetkik ediyor •• iikidebir ı.• tarlfelerl Jlstk• maaı da .aynı .. .-iden hikiye .imtıt. Y erd~n çıkan muyuo 

1 
· d ' dik ıunu .ucuzlattık, bunu ucuzlatıyoruz n rlmrOtfl n muamele nrl'ı•l .au varkı deha pkbfl 

~;. ~:v:di•l~r nrlyor, biz de bunlan laalka 'blldiriyor· ı yerde pahalıya mal olaut oM•a? N iha1et aıalatılıyor 
k F k t i in içyOzflne bakılırea mH•l• hlc de b8yle iri lıunlar 111Jardır iıitlp ltfip de Jlfile karıa doyurdu

:: :idi:. ~.,:ı tarifeler tetlrik .. ilmlttir. Fakat Mr ilci tum•• biklrelerdeadir ve 11• suyun ucuzlı7acafı, nı 
li Ü_. lmalıı: --.doa ... L.: .. bJıo umumi pria tariW de tmifelerln lneetli nr.Ur • ., 1er m .. ema o .-..- ~ .• 

JSTE.R JNAN JSTER lNANMAI 

r---------------, 
Sözün Kısası 

iki 
Beledi genin 
Farkı 

..._ ____ Senrer Bedi 

Aıkclsun Antep belediyeıinel 
lhtlkarla daJllflllanm en k•tirme 
ve dahiyane yolunu bulmuf. Ba· 
kıaız naaılı Gnmnı para flata yUk· 
aelloce kuaplar etin kiloıunu 
kırk kuruta çıkarırlar. ihtar, tek
dir, tehdit 96kmu. Kırk kunq ta 
)ark kuruf. Bel.diye bu ayak di· 
reyife karşı mahkemeden, kanun
dan, nizamdan, emirden daha 
teıirlJ bir çare buluyor, kendisi 
dört tane dUkkio açarak ılaemen 
iıe başlıyor ve etin kilosunu 35 
kuruştan sabnca derhal fiatlar 
d6ılyorl 

lıte Istanbul beledlyeaine m&
kemmel bir örnek, değil mı? Sebze 
fiallarını dlltllrmek için zerzevat• 
ç.ı'ığa, meyva fiatlarını dlltürmek 
ıçıo maoavh~a, içki fiatlarını 

düşürmek ıçın birııhaneclliğ~ 
llA .. baılasın; rekabet kanununa 
elinde bir balta gibi kullanarak 
hltnn yiyecek, içecek fiatlarmı 
budayabilir; evet, buna muktedir• 
dir amma yapmaı kL.. Hatta, 
aksine, fll'JB açsa ekmeğin klloıu· 
BU yirmi kıanttan, bakkal dlkkllU 
açaa ıekerin kilosuna elli kanat
tan ıatmıya kalkar. ÇllnkU bizim 
baledlye kibardır "• meseli 
Aııt.p balediyeai aibl bir kaaap 
dilkkiaı açaa fiatlarlDI Ud ıaiıline 
çıkararak duvara ıöyle bir levha 
aHn .. Yartdqf Pahah et 1•1 
Ç6nkl ucuz atla yalmlsi tabu 
olur!,, 

......... ·---··---···-·-·------·---·· 
3 Hırsız AhbAp 
Şehirde Soymadık Yer 

Bırakmamq 
Mnddeiumumilik dlln Şamucf.. 

dJıa nama diğer Koço, Andavalh 
Mehmet •• Muıtafa adla llç hıraız• 
hk auçlusu hakkında birinci mDs-
taatak Bay Ramuaadan tevkif 
kararı alaııflu". Bunlar iddia edil
dijiae göre bir seaedeoberi latan
buJun muhtelif aemtlerinde tam 
(14) eY aoymutlar va ıuraya bu
raya yllzlerce parça kıymetli efY• 
ıatmıılar. Bunlarla beraber Mah• 
mut, Yuıuf, Mehmet Ali, Molla
kulu adlı d6rt ıaçlu da iıtlntak 
bAklmloe verilmlılerdlr. Bunlann 
suçlan da bınızlık ~ıyayı bfterek 
a1mıı olmalandır. 

Şarlo Poliste 
Fakat Bu Şarlo, Öteki 

Şarlo Değil 
Polia; ŞarJoyu bir dayak me

aalesinden dolayı yakalamıflır. 
Fakat hemen haber verelim 

ki, bu Şarlo, meıhur komik Şarlo 
değildir. 

lstanbulda da ayni adı hfıyan 
diler bir adamdır. 

Şarlo ile nlşanlı11 Ôdokli,., 
Beyoğlunda Kalyoneukallağunda 
oturmaktadırlar. 

AJai m•lwllede Jine Ôdobiya 
lımiade diier bw im Yardar. 

lld Ôdokıiyalar, aralarında 
bir kı.kaaçlak yllzüaden ka•ga 
et.ittir. 

Neticede Şarlo Ue nl .. nlım, 
diğer Ôdoksiyayı d6Ydllkkrinden 
tutulmuılardır. 

Do~enllerin Maaşları 
Doçentlerin maaılar1 nzerln· 

de bazı deiitiktikler yapıla~ağı ' 
Ye blrçoklarımn maaılarmın artm 
tınlacağına dait' bazı ıazeteler
de yaular yazılmıftı. Halbuki 
ıimdi b6yle bir şey 111evzuubahı 
~.Udar ve kadroda blltün do
~ltlerin maaıa, eakiıl ıibl 

~'~ • 
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~ 1&4ıiDlli1 H HKEH lERDE 
GOQDÜKLIJ~i Mi z 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Hasmını Taşla 
Vura Vura 
Öldüren Adam 

~an yada 
Ve Kinin Ye
tiştiriliyor 

ahve, Karabiber 
ÜskUdarda Cemal adında bir 

işçi kapı komıu11u Rızanın ölU· 
müne 11ebep olmuş. Rızanın ablaaı 
Remziye Cemalden davacı!. Suç· 
lunun cezelanmaaile bernber 
(5000) lira menevl zarar l11tiyor .. . 

Duruımaları ikinci Cezada baı· 
ladı. Reis Remziyeye: . 

- Rızanın senden baıka kım· 
sesi yok mu? Diye ıoru ( sual ) 
açtı. Remziye ~nce: . 

- Kimsesi yokl Dedı. 
- Karııı, çocuğu? 
- Karısı vardı ayrıldılar. Kızı 

Yar. 
- Kaç yaşında? 
- Yirmi yaılarında. 
Genel Savaman ıöz aldı: 
_ Ölen bir kimsenin hakkını 

arayacak olanlar aacak onun 
mlraıçıları olabilir. Rı~anın k11~ııı 
ve çocuğu bu!unduguna gore 
ablası Remziye mirasçı olamaz. 
Ve tabii dava da açamaz. Duruı
madan çıkarılmasını iıterlm. 

Mahkeme heyeti dUtündll we 
bu talebi kabul ederek Remziyeye: 

- Remzly•, sen ölenin kar· 
deşiıin amma, ona ıenden da~a 
yakm olanlar Yar. On~n lçın 
davacı olamayacaksan. Şımdl din· 
leyiciler arasına geç, lıtersen 
dinle!. 

Duruıma Amme namına baı
ladı. Şahit olarak içeriye Ha}'riye 
adında bir kadın çajırıldı. 
Bu kadının anlatııına nazaran 
Cemal Rızayı adeta boğarc&1ına 
&ldUrmUştUr. 

İlk kava-• ehemmiyelliıı bir 
eıya parçası yU.zUnden çıkmıt ve 
Cemal, Rızayı kapısının önünde 
yakalayarak altına almıf, kocaman 
bir taıla muhtelif yerlerine vur· 
mıya baılamıtbr. . 

Etraftan yetiıenler Cemalın 
altından Rızayı kurtarmıılır, zaten 
zayıf ve kuYvetalz bulunan Rıza, 
baygm bir hale gelmiıtir. Aradan 
yarım aaat geçmeden Ce~al 
tekrar Rizayı yakalayarak üstüne 
saldırmıı •e ıırh üıtUoe binerek 
yine bir taıla kafasının ıurasına 
burasına indirirken Rızanın yUıU 
gözU kanlar içinde kalmıı Ye 
ölgün bir aesle ancak ı 

- Yapma Cemal, zaten h11• 
tayım.. Beni öldörecekıln 1 diye
bllwiı. Fakat Cemal daha ıiyade 
hiddetlenerek : 

- Geber 1. Zaten aenl &ldUr-
meden bırakmıyacajım, diye 
dövmesine devam etmlıtir. 

Şahit kadın a-öılerlle gördiliU 
hu vak'ayı acıklı blr dille anlatır 
iken önce davacı •e ıonra da 
dinleyici yerine ıeçen Rızanın 
ablaaı Remziye bu acıya daya• 
namamıı, mahkeme 1alonu içinde 
gözyaılarını tutamıyarak hUngUr 
hüngür a~lamıştır. 

r 
Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bu ıece nöbetçi tcıaneler 
ıunlardıra 

1ıtanbul tarafı; Şehıadıbaoıada 
( lımail Hakkı ), Y enikapıda ( Sa
rım )1 Haf ızpaıada ( M. Fuat ), 
Şehremininde ( A. Hamdi ), Sa
matyada ( Rıdnn )1 Cibalidt ( Ne
cati Ahmet ), Eyilpte ( Hikmet ). 
BeyaııUa ( Cemil), Balatta ( Hü· 
aamettln ), Oağaloğlıında ( IJbeyt )

1 

Yemişte ( Benıaıon)1 Bakırköyünde 
( Merkeı )1 Beyoğlu tarafı; Takııim 
Boıtanbaınuda (İtimat ), Tepeba
ıında ( Kenyoll ), TarJabaı.nda 
( Tarlabaşı ), Galatada ( Kapıiçl ) 
Şişlide ( Şişli ), Kuımpa,ada 
( Merkez ), Haıköyde ( Halk )

1 

Alanya ( Özel ) - Antalyada 
yetişt ;rdiği ve iyi netice aldıiı 
kahve, kinin, karabiber fidanla• 
rın n kaaabamızda da yetişip ye• 
tişmiyeceğini tetkik eden Sıcak 

iklimler nebatları mUtaha1S111 
bir tecrübe ekimi yapmıı· 
h. Fidanlar bilyUmUştür. Alı· 
nan netice mlltaha111ısın umdu· 
ğundan UstUndtir. Bu nettce mu .. 
teha1111ı çok sevindirmlıtir ve bu 
sevinçlo bir tölen vermiştir. 

Gazipaşa nahiyesinde yapılan 
tömbeki ekimi de iyi neticeler 
vermfıtlr. inhisar ldareal 1 bin 
kilo tömbeki satın· almııtar. 

Tömbeki ziraatinin ıeniılettl· 
rllmesl kararlaıtıralmıı, köylüye 
ekim ve hazırlama itlerini öğret· 

mek Uzere bir de mlltahasaıı gön· 
derJlmiı tir. 

Ormanlarda da amanejman 
ameliyeıfne baılanılmııtır. Bir bat· 
mllhendlsle muhtelif orman mil· 
hendiılerinden mürekkep bir fen 
heyeti ıelmif, ça!ıımalara bııla• 
mııtır. Amanejmanı yapılacak 
ormanlar, Eriklice, Teıblhli, Kara• 
belen, SöğUt, Maha, Karatepe Ye 
Tenisli ormanlarıdır. Bu orman
lardan g~çmen evleri için kereste 
hazırlanacaktır. 

Antepte 
Bir Köpek Üç Kiıiyi Isırdı 

Gaziantep (Özel) - - Ku· 
duz oldutu 1anılan bir köpek 
çarııda 3 kiıl ııırmııtır. Köpek 
öldUrUlmUı, cesedi muayene edil· 
mek Uzere belediye baytarlıjına 

teslim edilmiıtfr. 

Antep Halkevinde 
Çalışmalar 

Gazlaetep (Özel) - HalkeYI 
çalıımalırı öaemli bir llerlleylı 
ıöstermektedir. Evin ıUıel aan'at• 
ler · ıubeal timdi ye kadar iki 
resim aergiıl1 bir de daimi Yerli 
Mallar ıerıisl wUcude ıetlrmlıtlr. 
Temıll bölUmU tlmdlye kadar 30 
dan fazla temıil wermiı, halk 
derahanesl ıubeal lnglllı:ce, Fran• 
ıızca Ye hesap deralerl kur1ları 
açmıı, Yatandaılar bundan çok 
latif ade etmlılerdlr. Halkevlnde 
timdlye kadar 36 umumi halk 
toplantııı yapdmıt- 120 den fazla 
konferanı, 34 kon11r verilmlıtlr. 

.,. 
' DOLASAMAZSINf Z 

FAK.ATI 

Kadı~öy t.arafı; İıkele c~ddes~ndt ~"'t:#ı. ~ 

1 ( Sotıryadıı ), Yeldeğırmenınde ~ft "O• 
( Üçler ), Düyiikadada ( Şinaii 

1 
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A lanyada tecrübe tarlalarında çalışan ikl köylü kadın 

Karabiga 
Ekin Yangını 

Blga1 ( Özel ) - Karablğada 
ölil Mebmedin çiftliğinde bir yan• 
1 10 çıkmıı, her biri onüçer de• 
metten yapılmış iki yüzden artık 
buğday kllmelerl yanıp kol ol· 
muştur. 

Yangın, o cıvardakl tarlalardan 
kopardıkları mısırları kızartmak 
için küçük çocuklar tarafından 

yakılan ateıin buğday anızlarına 
geçip alev alm&1mdan çıkmııtır. 

Yangın çıkar çıkmaz bu çocuklar 
hemen kaçıp gözden kaybolduk-

ları için hanıl çocuğun buna H· 

bep olduğu anlaşılamamııtır. 

Karamaııda 
Hatuniye 
Medresesi 

Karaman ( Öıel) - Hatunlye 
medreaed Karamaaın en gUzel 
Herlerinden biridir, nalını 11n'ab 
itibarile pek llerJde olan bu yapı 
Karaman oğulları tarafından yap
brılmııbr. Üzerinden aaırlar ı•ç .. 
miı olmasına rağmen eser botun 
güzelliğini muhafaza etmektedir. 
Re»imde Hatünlye medrt111inin 
feYkalAde san'atkirane lılenmlı 
olan kap111 ıörUlmektedlr. 

Mu,ıa Hava Kurumuna Yardım 

Mut (Özel) - Hava Kuru
muna yardımlar devam etmekte· 
dlr. Tüccar F ettab Ye Ali ZUlfl 
kardeıler Kuruma 120 lira teber
ru etaitlerdir. 

·)Bir Bayır Yüzünden 
Sekiz Köylü Birbirile 

Dövüıtüler 
Kızılcahamam, (Özel) - Ka· 

samızın Yıldırım Elvfren köyünden 
Karabıçak oğlu Şevki ve Şllkrll 
ve Şakir oğJu Ahmet H Çankırı• 
om Baatak köyünden Glvur otlu 
Ali, Aıağı Kapı köyUoden Kara 
Ahmet oğlu aatalmıı ve Koca 
Murat ile, Ramazan otullarındao 
Salihattin oğlu Muıtafa we Yu
ıufun aralannda Akköy bayıra 
meseleafnden dolayı bir ka•ı• 
çıkmıı ve neticede Muıtaf a ıol 
Ye Yuıuf 1ağ bacaklarından ve 
bir tanesi de afzından yaralan• 
mııtır. Zabıta vak'aya el koymuf, 
hepılol derdHt ederek, mecruh
lan Ankaraya ıöndermfttlr. 

Kızılcaha1namda 
Atatürk Günü 

Kızılcahamam (Ösel) - Ata• 
tUrkUn Kınlcahamamı ilk ziyaret 
ettikleri glln Atatllrk gUnU olarak 
kabul edllmittl. Bu yıl Kızılcaba
mamhlar bu gUnll buyuk göste• 
rllerle kutlulamıılardır. O gün 
için bUyUk eğlentiler tertip edil
mlı, pehlivan güreşleri, akropatlk 
bUnerler yapılmııhr. 

Kızılcahamam da 
Bir Cinayetin Gizli Failleri 

Yaka landılar 
Kızılcahamam, (Özel) - Bun• 

dan bir müddet evvel kazamıza 
balla yukarı KaraYiren köyünden 
BllAl isminde bir köylü, bir gece 
ormanda, kafa11 taıla eıllmek ıu· 
retlle öldUrülmUıtU. 

Bu cinayeti yapanların Yıldı• 
rımdere köyUndeo Köıe oğulla· 
nndan Ibrahım oğlu M•Ylflt ve 
Sadıh oğlu Ömer olduğu anlaııl· 
mıı ve lkiıl de yakalanmıılardır. 

Biga Gençlerinin Gezintileri 
Biaa, (Ôzel) - Biıa öğret· 

menler birliği, yanma Biga temıil 
heyetlle ıehlr bandosunu alarak 
bir ıezintiye çıkmıtbr. Bu genç· 
ler, Ezine, Bayramiç ve Ayvacığı 
dolaıarak t•mılller verecekler, 
sporcularla maç yapacaklar, bir 
haftada merkeze döneceklerdir. 
Elde edilen hasılat uçak kurumu· 
na verilecektir. 

MUreftede Kiremit Fabrikaları 
Mürefte (Özel) - MUreftede 

tuğla ve kiremit yapılması itine 
yeni baıtan başlamıştır. Birçok 
yeni lmallthaneler tesis edilmiıtir. 

Trakyada yapılacuk göçmen 
evlerinin kiremitleri bu lmalatha· 
nelerde 1aptırılmaktadır. 

.a • 
mııı 1 ~ L & lllll l /1111 .. , ................... . 
Şu Kötü 
.4.deti 
Artık Bırakalım 

Orta halli aileler, kızlarını 
evlendirecekleri zaman damattan 
eıya ve para n~amına ne koparır
larsa kir sayıyor ve birçok ıeyler 
istemekten 11lolmıyorJar. 

Zaten evlenmek yUkUnU llze• 
rine alan erkek, daha işe ba şla• 
madan lhtllll ettirici bir metalip 
Hıtesl ile karşılaşınca UrkUyor ve 
kaçıyor. Bu suretle ana baba 
kızlarına karıı bUyUk bir gUoah 
fılemiı oluyorlar. 

lıte size bir mi1al daha: 

* Ankaradan V. M. rumutilt bir geno 
yazıyor: 

"Bundan birkaç glln evvel 
evlenmiye teıebbllı ettim, kızls 
aörOillp konuıtum. Ailesi nfn mu· 
wafakatlnl aldım. Ben ayda yUz 

Ura kadar kazancı olan bir kUçUlc 
aan'atklrım. Ben kız tarafana 
muayyen bir para vermeği ve 
bUtlln ma1arifln onlar tarafındnn 
g6rUlmeainl teklif ettim. Bunun 
üzerine bana şöyle bir Jiıt• 
verdiler: 

6 Altan bilezik, 
J GUzel taılı yOıUk, 
1 Gelin elbiH takımı 
1 Yazlık pardt10, 
1 Çift iıkarpln, 
J Tuvalet takımı, 
Ayrıca 600 lira nakit pare. 
Ben bu parayı vermem dedim. 

Lfıteyl kıza gösterdim, haberi 
olmadıtıoı ıöyledl. Şimdi ne ya
payım, naaıl hareket edeyim. ,, 

lıto çok tamam piımiş aıa 
ıu katması bunR derler. 

Bu aileye para Termeyi teklif 
ediniz. Alabileceğinizi alır, onlar
dan da muayyen ~ir ıey lıtemez· 
ıinlz. Ne verlrlerae raıı olur· 
ıunuz. 

Ev kuran, beraber yaşayacak 
olan sl:r.lersiniı. Kızla anlattıktan 

ıonra ailenin fıtediklerlne ehem· 
miyet vermez, geçer alderainiz. 

"" Tnıanhda Ferit: 
Kızı ıiı kendiniz için mi ah· 

yonunuz, aileniz için mi? Aileniz 
muvafakat etmeyebilir Siz kızı 
Hviyonanız ve onu başlı başını~ : 
şeçlndirebileceğinize kani isenız 

tereddOt bile etmeden evleniniz. 
TEYZE 

------------------------r-
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Cumerteai 

(*) 

Teşevvilşü akli 
Sinemaya çok meraklı fillmler tari· 
hini esberlıyın n altı senedenberi 
ıinıma filimlerini feda edemeyen 
bir mektepli kııın muayene ve 
konıtiltaayonuna davet edildim. 
"Raaputin., filmindeki luraJiçe ro· 
lüoü taklit ediyor. Bağırıp, şarkı 

ıöyliiyor ve emirler yeriyordu:. .. 
Anne ve baba11 çok nazlı buyut
tUkleri Yt her arauıunu yerine 
getirdikleri bu genç. kııl~rı elne~~ 
filimlerloin ve artııtlerıoln teeırı 

altında iıabını bozacak kadar rnü-
1aadekir davranmışlar ve lıir 

asabiye buhranından ıoora haııta· 
lanan genç kıs ( akli bozukluk 
manya) huııule gelmi,ti. Altı ny 
mahtelif tedaviler vo aylık su ban· 
yoları1 ilaçlar yapıldı. En ıon ~en~~ 
banyolarından çok fayda gordu. 
Hasta t imdi muhatabını tanıyor ve 
ı kin yaşıyor.' 

(•) B ..ı notları kealp uklayınız1 ya hut 
bir a 'bllme yapııtırıp kollok • i1on yapı• 
nıı. Sıkın tı samanıoız:da bu notlu lllr 
doktor gibi lıııdaduıısa 711tl9ebll ir. 



1:1 Temmuz· 

•·ırı;rn• 
1#\atbudtınd.ı 
(J Ö~DÜ l(LE~i ~İl .................. 
Doktora l.Jzüntü 
Veren Bir 
Muayene 

Menim batında, kUçUk bgillz 
- lngilt . çocukları uaıında 

erenın b" U ll'k bir 
M ır g ze ı ve 

en guz•l ço· aıhhatlillk mUaa· 
cuğu bakaaı yapıldı. Bu 

nıUsabakayı Mlstr Gringer'ln lkl 
Yatındaki küçOk kızı Kathlem 
kaz.anarak birinci mUklfatı aldı, 
fak•t ne garip ve n• feci bir 
lesadUftur ki, lngilterenin en ıtı· 
ıel ve en sıhhatli tananan bu 

~ 

Çocuğu, büyük mükAf atı kazana• 
cağından bir 11at ıonra birden• 
bire ölmUştUr. Bazı lnglliz gaıe• 
leleri 1 

- Bebek 
diyorlar. 

nazara ıeldl, 

F•kat yine ne garip •• ne 
feci bir tHadüftür ki, bebeiin 
ölUmünU teıbit• gelen doktor, 
llıUsabaka e1nasında ııhbatllliğinl 
ltıbit eden doktor olmuıtur. V • 
hıuayenedea ıonra: 

- Hayatımın eu UzUntlllU mu· 
1Yeneal bu oldu, demiıtlr. 

* lnglltere, kutup çevrealnde 
Kııı kutup- coğrafya tetkikatı 
t yapmak üzere bir 
a geçir•cek iki haftaya kadar, 

_kadınlar oraya blr heyet 
lönderecektir. Bu heyetin Uç 
tlyeıl vardır. Bunlar karalarını da 
birlikte götürecekler Ye kııı ku• 
lupta, buz duvarlı bir kubbenin 
içinde geçireceklerdir. Y anlaranda 
telıiz de buluoacaA'ı için lngllte• 
re ile temaalan kHilmlyecektlr. 

• Avuıturya tayyarecllerlnden 

TaJll/ar• Herr Robert Krav· 
f eld bet beyalrUk 

ucuzlagor &dl bir motosiklet ~ ...... ____ ___ 
lbotörU taııyan bir tayyare yap
hııı •e bu tayyare ile bir aaat 
20 daklkadada Fran11adan Inıil· 
tereye geçmiıtlr. Franıız hUktı· 
lbttl bu çeıit tayyare yapanlara 
)'~zd.e kırk prim nreceti•I vadet 
hıb ııtır. Bu takdirde bet beygirlik 

lr tayyarenin ( 900 ) Türk lira• 
.,!!na aatılmaaı mOmkUn olacaktır. 

~nun beni ihmal ettiğini bile 
ile kurduğum bu hayatı bozma• 
~~k için ona uymağa çalıştım. 

•çbir zaman hatırımdan aeçlr
hıezdim ki o benden ıUphelen.
~ek Ye benim için duyduklarına 

1
nanacak. Gururumu kıran bu 
nanaıı oldu. 

Sormadım. 
Dedikoduların nerden geldi· 

linı, neler söylendiğini de 11or· 
llladım. Zaten bu sonradan gör· 
lllleler alemi o kadar cılk ve 
ç rkef ki 1 
b Bana tamamile yabancı gelen 
u lğretiler, züppeler Aleminde 

~~ çok zengin olup herkesi ken· 
ne tapındırmak vahut bunlar 

" ' < b~asından ılb:lllilp çıkarak orta 

8 
r bayat sürmek. Emin Toıun 

8 ey beni zorla bu Aleme soktu. 
it u herıeyleri iğreti insanlarla 
b?Ynaşamadım. Bana keıki basma 
}' ır entari, patiıka örtülü bir 
k ~inek masası, demir bir hastan• 
aryolaıı vererek aakin, mes'ut 

~aşatıaydı. Kocam benim olsaydı. 
l "1nı benim olsaydr.. Bu IUks, bu 
(~~- ve pırlanta rezaleti içinde 

" ım o kadar fakir kaldı kil 
L· . 8Utlin yalnızlık gecelerimin 

•rdtrnif hıncı bu fırsatla içimden 

~ON POSTA 

· aARİCI· .·TILOBAFLAB 
Almanyada Oturan 

Yabancılar 
Fikren Kontrola Tabi 

Olacaklar 1 
BerJln, 26 (A. A.) - B. Goebbelı, 

lSıel komiHr B. Hanı Hinkel'i, Al· 
maayada otura• Te arl ırktan olmıyan 
yabancıların fikir Ye 1an'at faaliye• 
tini kontrola memur etmlttlr. 

Hinkel, Naıl cereyanıaa ilk katı· 
lanlardan biridir. 1923 MGnlh lhtll&llne 
itlirak etmlttlr. Hinkel'ln tlddatll bir 
YahuıU dütmaıu eldutu ıöylenmek• 
tedlr. 

Kral Karol 
Diyor Ki 

Ben Romanyada lıtfbdat 
Yapmıyorum 

BucarHt, 26 (A:A) - Kral Karol, 
• A11oelated PreH " mGmHıllin• 
demlttir ki: 

- " Rumenler, otokrul T• lıtlb· 
dat lıtemeder. UluHn hiçbir zaman 
dlktatörlOtD kabul etmek ıorundı 
bırakıhnıyacatı, parl•mento nya 
herhaaıl bir özıGr mtlea1e1eyi datıt· 
mak HtebbOıGnde bulunulmıyacıtı 
muhakkaktır. " 

Kralın dlyevl. krallıta ait yetkeleria 

( ulibiyet J genitletllmHI için temel 
d · t' · ı · funda bası yuuanın eğıt ırı muı yo 

ut cenah çeTenlerl tarafandan yapı· 
lan propaıandaya cevap . tetkll 
etmekte ve uzua uıadıya ıncelea· 
mektedlr. 

Hebaburglar• Kartı 
SoAukluklar 

Londra, 26 (A.A.) - Royter ajanıı 
Vlyaaadan öğreniyor: 

Slyual ırörmenler ( mütahitler ) 
rumt çevenlerde Habıburrlara kartı 
glSıterllmekte olan ıotukluktan dolayı 
hayret içindedirler. Son 24 ıaat içinde 

-tıç Avusturya eyaleti • Noralbersr, 
yukare Avultur7a, Tlrol• Habıburıla 
rın Avuıturyaya dlSumelerine karıı 
oldutunu ilin etmlttir. 

Almanyada Döviz Meeeleel 
Berlin, 26 (A. A.) - Ekonomi 

bakanhlı, yabancı mal Hltiplerlne 
tedlyatta bul11a•alr lateyea Alman 
lthal&tçılarının bunda• böyle dlJYI• 
mlıaadui almalara ıerektlj'ial ilin 
etmektedir. 

Bu yeni nlza•n•mealn rHml 
ltlaallta etldıl -te1iri- yoktur. 

franead• Soyeal Sigorta· 
ıaran lalahı 

Parlı, 26 (A.A.) - "lntranelfHDtn 
gaaeteıla• diyeyde bulunan ft Bakaaı 
8. FroHard, yaz tatlUndH enel 
ıoıyal ıigorta uıullerlade •trıtl.mler 
• iılihat. yapılaoaJıaı ıöylemittır . 

taıtı, aktı. 
Ferahladım. .. 
Bir haftadır yalnız banyolarım 

için evden çıkıyorum. 
Emin Toıun Beyin gidltl adeti 

beni beklediğim aOkünet• ka· 

vuıturdu. 
Avukatım Sadi Ziya Bey her 

akıam telefon ediyor. Emin Toıun 
Bey centilmenlik etmit- Muka•ele 
ıartlarmı olduğu gibi kabul etmlf. 
Perıembe akıama ~eldllmlı her 
ıeyi tamamlayacak ye Adaya 

gelecek. 
Para ve ıüı beni hiç allkadar 

etmiyor. Derler ki yahus sevıl 
aaadet getirmez. Para da lıter. 
Belki.. Fakat yalnız parama da 
insanı me1'ut etmediğini kabul 
etmek lazım. Emin 1 oıun Beyle 
evlendiğim .zaman arkadaılarım 
adeta bu elle tutulur saadetin 
heyecanını bana duyurmak ıçın 
müsabaka yaptılar. GUlllyordum. 
Eğer niıanlısı tarafından ha1lı 
arzular uğruna aldatılmıt bir kız 
olma1aydım Emin Toıun Beyle 
ev~enmeye imkanı yok razı ol· 
mazd\m. İki buçuk aylık Ada 
hayatımda da anladım ki mutlak 
Hvıi olmadan botun o pırlantah, 

Japonya, Ordusunu Baş
tanbaşa Y enilcştiriyor 

60 Milyon İngiliz Lirası Daha Sarf edile
cek, Uçaklar İki Misline Çıkarılacak 

Kara ordulannda da ıilAh yarııı hızlanıyor 
Tokyo, 26 ( A.A) - Gazeteler• Proıram, 1986 1ene1lnde batlırarak 

alSre ordu tarafından kabineye yeal bet yıl lçlade tatbik edilecektir. 
bir mGdafaa proıramı nrllmlttlr. Bu Proıramıa tatbiki için 60 milyon 
program, ordunun yetriminl, kuYnt· fogillı llruı harcanacaktır. 
Jeııd irllmHlnl, eakilerin yenilerle Hava kuYntlerl lkl miıllne çıkı-
değittirllmeainl hedef tutmaktadır. rılacaktır. 

Felemenk Kabinesi Almanyada Yahudi 
Çekildi 

Lahye, 26 ( A. A. ) - Kablae ce· 
kllmlttlr. Kraliçenin, Colijn kabineıl
nln iltifuını nazarı itibara alacaj'ı 
rumen bildirilmektedir. Kraliçe, 
Bakanları gDnlDk itleri çnlrmeye 
memur etmlt ve timdf kl mGtkGI 
durum karf1111nda Dlkenln menfaati•· 
rint korumak Gzere ellerlnden geldlfl 
kadar çalıtmalarıaı keadileriadea rica 

etmlttlr • 

Dnlet Bankuı iılronto flatnu 
yUıde beıten altıya çıkarmıttır. 

Krallçe, .. ,.ıaTJar kurulunun lrato
llk partiıl baıkanı profe1lSr Salbenel 
yeni kabineyi kurmata memur •t
miıtlr. Amıterdamda ılJylenditlne 
ıöıe, 8. Salbeue, florini tlmdlld 
altı• deterlade t•llmalr nlyetiadedlr. 

Bugln Hollandadan FraaH n 
Amerlkaya yeniden altın yollaadıtı 
haber nrllmektedlr. 
Romanya Bankası DlrektörU 

BGkreı. 26 ( A.A )- Uluul Banka 
Genel DlrektörG çekllmittir. 

renkli, tatafath hayat kııın çam 
dallarını donduran ' feerik kar 
yığınları ılbi lnaana zevk yerine 
Urperm• Yeriyor. 

Perıembe aktamı Sadi Ziya 
Bey geldi. 

O, benim bu ayrılıktan ıalul· 
madıjıma emin oldutu için kendi 
hHabına iti de iyi idare ettiğine 
H"llnlyordu. 

- Her ı•Y lıtedltf mlr: gibi 
oldu. Mukavelenin bUtUn ıartla• 
rını kabul ettirdim. Iıte etyanın 
f erat 1enedi, lıte on bin liralık 
çek n bunları önllme koyarken 
fliye etti 1 

- RHmi muamele 11manla 
bitecek. Bunu iki tarafın vekilleri 
idare ederl.r. Size göre bir ıey 
yok artık.. Parayı b•nkadaa 
alacak mumız? 

- Bilmem. 
- Alıp kendi heaabınıza yine 

bırakın. Kıymetli bir çekin evde 
durması doğru değildir. KöıkUn 
konturah eyliil ıonuna kadar 
olduğunu Emin Toıun Bey ıöyledl. 
Siz .• 

Sözllnll kestim : 
- Adada kalacak deklllm. 

Sakin, Bahçeli bir eY.. Boıtancı, 
Erenköy taraflarmda bir kötk 
arayacaj'ım. 

Annem de bu fikirde idi. 
Sadi Ziya Bey sıülümıcdl ı 
- Inzf nya çeklllyoraunur:. Bu 

kadar gUrOltUlU bir hayattan ıon• 
ra lbım. 

Ben de ıUldllm ı 
- Dinlenmek değil, unutmak 

için.. O kadar çok insan tanıdım 

Düşmanlığı 
Berllo 26 (A.A.) - Bohum, Kar· 

U.ruhe, Mannhelm, friburı, willlnıen 
urayları, y11hudilerla yüzme haTuıla· 
rına girme.ini ya1alc etmlttlr. 

Amerikanın Brterafhlı 
Kanunu 

Vatington, 26 (Özel) - Amerika• 
aın lıitarafhğ.nı koru7acak kanunların 
kabulGne engel olanlara karıı hOkü
met bü7Uk bir munffaklyet kasan• 
mıtbr. Yalnn: Roznlt, konıre ruı
nameıiain fazla yllkltl olmuından 
dolayı, bitaraflık kaaununua derhal 
lrabula için lırar etmiyecektlr. 

SlSylenditlne ıöre, lioa.,e toplan
t111na ıoa Termedea eTTel, ıi"h 
teclml n f•all Gzerlnde bir kontrol 
bllroıu kurulma1ına dair olaa kaaua 
kıı bul edilecektir. 

Alman Çellk Mllferlller 
Berlia, 27 ( A.A ) - "Stablhelm " 

denilen Çelik Miğfer Birlitlnla dofu 
Pruıya'ıındakl bOtGa ıubelerl kapa• 
tılmıt TO malları alancedllmittir. 
( mOudere edllmittir. 

ve bu insanları o kadar fena 
buldum ki bunları, bu çehreleri 
unutmıya çahıacağım. 

Sadi Ziya Bey bana hak verdl. 
KnçUklUğUmU, babamın beni 
na1ıl yetiştirdlj'inl pek iyi blldlil 
için benim böyle aamlmt olmıyan 
bir hayata adapte olamayacağıma 
o da inanıyordu. Tıpkı Kadıkö
yUndekl evhnlıde oldutu ılbl e1kl 
gUnlerlmlzl konuıarak, ana, ev, 
aile doıtu havası Ye kokuıu 
içinde geç vakte kadar oturduk. 

Ne garipti ki bu iki buçuk 
aylık bağlılık hayatı çlbUldUğll 
gün annem benden çok ııtırap 
çekti. Karı koca bağlarının böyle 
gUrültllsUz, ı.orıuz kopunrmeal 
onu altüıt etmiıti. Fakat ilk H'• 

illik günlerimde görmediği neı' e• 
nln beni bırakmadığanı görünce 
kendine geliyor ı 

- Kader, kıımet, itte, di-
yordu. 

Bir aralık bana ıordu: 
- Gebe olmak ihtimali var mı? 
Bunu ben de istemezdim. Ço· 

cuğumun babası herhalde benim 
kocam kalmalıydı ve çok tükür 
böyle bir tehlike yoktu. 

Sadi Ziya Bey giderken Ada· 
dan ineceğimiz ıaman haber 
vermemizi rica etti. 

Emin Tosun Bey; Hyahate 
çıkacağını aöylemlı. Hatta son bir 
ümit olarak: 

- Ona evlAt gibi baktım. 
Emeğim geçti, herhalde plıman 
olacak demlı. 

Erkek dütOnccıL Kadının 

., 
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IBIU t51U~ 
lnsan 
Ruhunun Ebedi 
Zaafı 

Şu satırları Naim tarihinden, 
bugünkü dile çevirerek, alıyorum: 

.. Şeyh kıhğmda Faslı bir ser• 
aeri dördüncü Suitaa Muradın, 
b:r yol bulup, yanına çıktı . Bakırı 
altın yapabileceğini söyledi. Bu 
lılere pek değer veren hUokAr 
ıeviodl, derbeder feybe yer gös• 
terttl, ocak ve çömlek - Çanak 
gibi gerekil ıeyleri verdirtti, biraz 
harçlak da gönderdi, bakırın altın 
olmaıını göıetlemiye koyuldu. 
Şeyh, kapandıiı yerde hu mut• 
faktan sabah akıam tabla tabla 
gelen yemekleri atııtrap enıe yap
makla meığul idi. Bir gün Hün· 
klr, onu çağırttı. Haftalardanberl 
ne yıtphğmı ıordu. Şeyh de koy• 
nundan bir külçe çıkanp sundu: 

- işte, dedi, bakırdan yapıl· 
mıı bir altın parçaaıl 

Hnnklr, kuyumcular getirterek 
külçeyi mehenge vurdurdu, cılk 
çıktı ve hemen şeyhi boğdurdu, 
leıinl bornUzUne 1ardmp denize 
attırdı! 11 

Şu sabrları da gUnlUk bir 
gazeteden alıyorum: 

"DomikoVlki adlı •e Polonyala 
bir klmyaker topraktan altın 
çıkarabildiğini ıöyleyerelr birçok 
dalavere çevirdiği için Parlate 
hapsedilmiıtl. Uzun ıUren bir 
ıorup araıtırmadan ıonra ıerbest 
bırakılan bu adam lta!yaya geç
miı ve San Remoda yerleşmiştir. 
Kimyaker orada kiraladığı evin 
dört yanından topladığı toprakları 
laboratuvarında erldip ıüzgeçten 
ieçirmekte ve çıkardıkı altınlarla 
dört klıilik all11lol bey gibi 
geçindirmektedir.,. 

iki fıkra ara11Ddakl ayrılalı 
yer Ye ıahıı lılmlerJnden ibaret. 
On yedinci a11rdakl Faslı Şeyh, 
timdi kimyakerı Donlkovlıki ol• 
muı 'H sahne de htanbuldaa 
San Remoya geçmlıl.. Deklşme• 
yen kaklkat ise açık: Aldatmak 
•e aldanmak. Bu lnaanların ruh& 
larındakl ılllnmH ıaafan yıpran• 
maı damga11dırl.. 

M. T. Tan 

yüreilnde bir dUğtım bırakmak. 
Ona: 

- Acaba, 1ablden betbaht 
olacak mıyım. 

Endişesini Yermek. 
Bilmiyorlar ki kadının guru& 

runa vurmakla nedamet değil 

intikam hislerini körllklUyorlar. 
Bu duygularla bayatı tepen kadın 
kaldırımlarda aOrUnH 7lne neda• 
met etmez. 

Annemin de bntnn endişesi 

bu. Yüzüme bir ıey belli etmek 
istemiyor, fakat gözlerinden anlı• 
yorum ki benim heyecanla altüst 
ettiğim bu hayatı özliyeceğlmdea 
korkuyor. 

Ana UzUntUıll .•• 
Hakkı var. 
Kim bilir belki bayat s ı kmtııı 

çekeceğim. Bu ikl buçuk ay 
içinde gördllğUm ıOılU yaıayıtı 
bulamıyacakım, bu muhakkak. 
Fakat onun: 

- Artık aramızda bir şey 
kalmamıştır. 

Demasinden sonra ben ayak· 
larına kapanırcaaına özür dileye· 
cek, yalvaracak. En tabii şeyleri 

bi '.e inkara kalkacak ol11aydım ne 
olacaktı. ŞUphe yok çirk:n ve 
haksız dedikodularla fİşen Emin 
To11unBeyi teakin edebilecek ve bel• 
ki de 'beni tehdit için &avurduğu o 
ültimatomu geri alacaklı. Bir yerde 
okumuştum. 

( Arkuı var ) 
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Tam Hızile 
ilerliyor 

HABEŞ IMP ARA TORUNUN YENİ DiYEVI Atatürk'ün 
Teşekkürü • • Gelecek harbin en tHlrll ıll&lala• 

nadan biri olmak Ozere tanınan 

u9aldardar. Bundan atari bitin uhaılar 
ellerindeki uçak uyı11nı çotaltmara 
HY&fmalda beraber bualardan azami 
l•lifade etmenin yollarını arıyorlar. 
lıte, bava maaevıalarıaıa b\rbirial 

imparator Italganların Karşılaşaca-
latanbul, 26 ( A. A. ) - Cumur 

Baıkanlığı Genel Sekreterliğin
den bildlrilmlıtJr: , ğı Zorlukları Açığa Vuruyor 

Lozan aiinllnlln 12 inci yıld&nll• 
mOndea ötllrll yurdun her tara· 
fından gelen kutlulama yaıılarma 
teıekkDrlerfai iletmeye, AtatOrk, 
Anadolu ajansını memur etmlttir. 

t aklp etmui bundaa Uerl •eliyor. Bu 
arada, bu nevJ maneYralara en çok 
ehemmiyet veren ve bunları •ık yapan 
memleketlerden biri de lagilteredlr. 

lngiltere, bundan birkaç ay evvel 
b6yle bir deneme yaptı. Şimdi tekrar 
175 taarruz uça§'ının lttirakile btr 
lklnciılnl tecrGbe ediyor. lngillı hna 
manenalara j'eçen pazartesi kapalı 
bir ha.ada, eabahteyia erkenden bat· 
lamııbr. Tatbik edilmHI i•t•Hn tea, 
lr.uvYetll blr ha•• taarruz koluaa kartı 
uçak topluile anı tayyaıelerinia ae 
dereceye kadar te1ir g6ıterebilecek• 
lerlni anlamaktı. Manevra ılSyle bat• 
lamııtın 

115 Uçak Loadraaıa cenubuadan 
Jr•lerek Londraya doj'na •ç•ıya bat
lamıtlardar. Bu tayyareler, muhtelif 
taraflardaa yola çıkmıtlardı n apı 
~ruplar halinde idiler. bk muharebe 
aafh11ı 1ründ01 ıeçtl. 

GOndlz hncumu yapan tayyarelu 
Londrayı bombardıman edip dlSndlk
ten IOnra rece hllcum tayyareleri 
faaliyete geçmitlerdfr. Bu tayyarele
rin banda kalma kabiliyetleri daba 
fazla oldutu lçla fHe blcuaunua 
tHlri daha tiddetll olmuıtur. 

Nazari olarak bu manevralardan 
ııkan ıudurki blr 'luaım bGcum tay
yareleri kendilerine hedef olarak sıöı
terilen mevkilire kadu Ulaıabilmlt 

•• Londran111 bir kıımtaı altüıt et• 
mitlerdir. 

Şimdi, lnılllılerl Franıtdar •• on• 
lara 8teki milletler takibederelc aynı 
manena1an tekrarlayacaklarclu. 

GörOlü1orki .ıl&h yarııı tam haz
la ilerliyor. - Siireyya ---,--·--·-.....----· 

~ 

Çerez Kablllnden 

Atlretln ••rUen 

Abdllhamit devrinde, Bektaıı eeyh
leriaden birini, oami mihrabında 
oturup iıret ediyor aı,. jurnal 
ederler. Adamcağız, Meoliıi lııfeıa
yihte IOJ'IUY• çekilir. 
- Bu iıin aıh var mı r 
Sualine, ıu cevabı nrir: 
- Azizler 1 Ben tıret etmez clefi
lim. Fakat malumu zarafetlnta, bir 
ioııan keyif için demlenir. Demlen· 
diği yerin dı mümkün olduğu 
kadar ferah, iç açıcı, açık, manza
ra11 lıoı olma111 şarttır. Bisim 
dergah bu nıafın hepıiai de ha-
hdir. Bundan bqka, rakııı bol, 
her türlü eıııbabı tarbı mUreUeptir. 
Hal böyle iken, rahat •e huzurumu 
terk ile nnp, cami mihrabt · gibi 
dar, maoıaruı yok. penceresi, 
havuı, aakaııı, havuzu yok, ku-
vetll bir yere tıkılarak dem çek• 
mekten ne ha:ı. duyarım 1 Bunun 
için, emin olunuz ki hakkımda 
IÖylenen ıöıler, bir kuru iftiradan 
ibarettir 1 

Tı/lı 

Parl., :l6 (A.A) - Habet hn· 
paratoru, Parl1Uar ıaıeteıinln 
öıel aytarıaa qatıdald diye.t 
Ttrmlıtlr: 

Ulu .. ar IOIJeteeiala karanna 
ıll•enim Yardır, bele Fraua Y• 
lngiltere lıakh tarafdaa, Janl 
blalm tarafımızdan olaraL f'.akat 
ltalyadan yana toprakça Ye ya 
ekonomik biç bir l•tiyaı mlmldln 
dejildir. Ve eter harp bqlarıa 
ordumun ilk ••feri •e aıkerlerl
mla lldbetiae ortak olacatım. 

imparator ltaly•n hezimetinin 
muhtemel oldutunu ı6ylemlt Ye 
aebeplerini aaymıftır: 

t - ltalyan ordaıu Fran11s 
•e lngtltz Somalılan taraflndan 
ild1• aynlmıfbr. 

2 - ltalyaa krtaab ylbek 
dajtarda fltph• edilemlyecek ıor· 
luklarla karıılaıacakbr. 

5 - G.jan ç6llhıde içilecek 
au 1oktur. 

4 - Bir ,ok aomalıh ve Erit· 
reli Italya kıtaatım terkedecek· 
lerdlr. 

imparator, ılllh herine am• 
barıo konulma11ndan "• Belçika, 
Ç"ekoılo•ak Ye Amerika firmala· 
rıyla olan mukavelelHin bozulma· 
ımdaa dolayı teesat\rlerlnl bildi,. 
mittir. 

Bir Yıldırımın 
Zararları 

Bir Türk Öldü, Öbürü 
De Yaralı 

SofJa. 26 ( Özel ) - Dem 
kua11mn Borotia k61tlne dtııen 
bir 7ıldınmdan ( 50 ) ya11nda 
Cemal Alt namında bir Tllrk 
~lmUı ve (30) JAfındaıı Şaban adlı 
bir arkadqı ajır ıuretl• yara• 
lanmıftıra 

Ankarada Açıkta Talebe 
Kalmıyacak 

Ankara. 27 (Telefonla)- An· 
kara maarif mUdllrlllill bu yıl 
•ınıfJarda aan 'at deral okutmak 
auretile hiç bir talebeyi açıkta 
bırakmıyacaktır. Mektebi olmıyan 
k6ylerde kunlar açılacak Ye mo
aWmler için el ltlel'I atelyeıl açı• 
lacakbr. 

Depremler 
Ankara, 26 ( A. A. ) - Tarım 

bakanlığı meteoroloji enatltllaDn· 
den: 

Bu aabah aaat 4.25 te Balıke· 
ıirin 25 ldlometro kuzeyinde ve 
saat 4.55 te lıtanbul'da 10 ıanlye 
devam eden depremler olmuştur. 
Zarar yoktur. 

/ngiliz Somalısı 
Sınırında Kanlı 

Çarpışma olmuş 
Roma, 26 ( A. A.) - Havaı ajansı bildiriyor: StefanJ ajan11 

ay içinde loglllz ıomalııı ile Habeılıtan araHnda1d 11nıra yakın 

Palloraheide Habeı ukerlerile laailiz aomalı1111daki Arçeiaa b6lge-
1İn• aıenaup bir ıUel mllfreze aruında kanlı çarpıtma olduğu hak· 
kında Cibutiden bir haber almııtır. Çarpıımada ilç yerli lngi'lz aıke .. 
rlnin 6ldUjil blldirllmektedir. Stefanl ajanaı diyor ki: 

Bu vahim hldJHnio akisler haııl edeceii sanılmaktadır. 
Filhakika kendilerini mtldafaa etmiyen Somalı lngil:Z memurlari}· 

le Habet memurlanna ka111 pek ziyade hiddetlenen Haberjunfa atf. 
reti yerlileri mukabeleibilmilil tehdidinde bulunmaktadırlar. 

-
Habeş- ltalyan Kavgası 

Garip Bir Çıkmazda 
Kazaları _ Baıtarafı 1 lacı ytlzde ) 

Rom• Ko•••m•ları Çıkm•zd• 
Londra, 26 (A. A.) - Reuter 

ajanaanın diplomatik aytarı 7a· 
DJor: 

11 Şimdi Romada yapılan ko
nuımalarm baılıca amaçlarından 
biri, ltalyayı, Habeşlıtana ait 
lıteklerlnl ekonomik bir alanda 
tahdit etmek Uzere kandırmıya 
çalıımakhr. Bu teşebbftı ılmdlye 
kadaT muvaffaldyetalzlile uğra· 
mııhr. 

f l'anıız çeYenleri, uluılar aos
yeteal konHyinln toplantaıından 
evvel bir uzlatma eaası bulunabl
leceğlal ummaktadırlar. lagillı 
çevenleri, Fransızlar kadar nikbin 
değildir. 

Amelik• OmltH GörUnlyor 
Vatlngton, 26 (AA.) - B. 

Normu DaYll. uluılar ıoıyeteıl
nhl, Habeı • ltalyaa anlaımazh· 
tana bantçı bir ç6ıge bulmiya 
mumfak olacaj'ını ıöylemlıtlr. 

B. DaYia, Fraaaanın. ltalyaya 
arka olmak için ulutlar I09yete
aindea •• fngiltereden &Jralmaıa
nm hiç muhtemel olmadığını lllft 
etmiftlr. 

lnglffzlerl11 &lllh Ya .. ıı 
Muvakkat 

Londra, 26 (A.A.) - Taymla 
ıazetnl yuıyor: ltalya Y• Habe
ıittaaa lilih ı&nderllmeal için 
lıtenilen mlıaadelerin reddi hak
kında lngllb: hlkftmetlnln yerdiği 
karar, muYakkatttr. Ketin olarak 
tatbik edildiği takdirde bu karar
dan, alllb fabrikaları olmayan 
Habetlıtan zarar aörecektir. 

Taymlı, ltı.l1an • Habeı anla .. 
aulajuaa barlfÇI bir çöııe bulu
namazıaa, bu meaelenln 19nidea 
inceleneceğini lll•e etmekteclU. 

Ulualar aosyeteal konteyl. harp 
etmeleri muhtemel olan ilkelere 
ıilAh · ihracatı mHeleal ile de 
meıgul olacakbr. 

Asker Sevkıyatı Berdevam 
Napoll, 27 (A.A.) - .. Binca• 

mano ,, Yapul'u, don napoliden 
yola çıkm1ttır. 

Bu vapur, doğu Afrikasına, 
mltralyoı ıruplarma meuup 30 
allbay Ue 1100 aaker ve aömUrge 
lutalarına mentup 150 ıllbayla 
800 nefer ye aynı zamanda 600 
oıman • mutahusıs iıçi • ile önemli 
miktarda harp aerecl- malıemeai. 
aötllrmektedir. 

Blancamano vapuru, Sinaya 
uğrayarak ayrıca 21 1tilbayla 580 
aaker yllkliyecektlr. 

Bu suretle 200 den fazla stlbay 
ve 3000 nefer taııyan vapur, ltal· 
yan Somaliainde Moaadiç) oya 
&itmektedir. 

hrlate GörUtm•ler 
Paris, 26 ( A. A ) - Bu aa· 

bah Laval ile lngiliz büyük eıç·11 
arasında yapılan görüıme Habeı 
meselesi hakkında olmutlur. 

ltalyanın Cenevreye olan tek· 
lifleri Uluılar konıeyinin geri bı· 
rakı.macı sonucunu Yerecek önem .. 
de &a)ılmı~or. 

Şimdi Londra, Pariı Ye Roma 
arasındaki konutmalara hakim 
olan teY Cenevre toplantııınm 
pek yakın olmasıdır. Hal yolu 
bu'u ması için olan konufmalar 
şimcll ikinci fana geçmekudir. 

Oyelw Çeltrılda 
CeneYre. 26 (A. ,\) - AYeaol 

konaey Uyelerlne g8nderdJğl bir 
telgrafta konaeyin toplantısı için 
31 temmuz •• yahut 1 atuıtoı ta· 
rlhlerini öaeraemiıtlr. 

Romanya' da Bir 
Rezalet 

Döviz Kaçakçılığı lıine 
Ayan Baıkanı da 

Karııtuıldı 
Sofya, 26 ( Ôzel ) - Bulgar 

aaıetelerlne Bllkreıten bildirildi· 
ğlne aöre, Bllkrqte meydana çı· 
karılan bllyllk dövb kaçakçılığına 
Ayan mecliıi baıkanı Tonl lliye .. 
ku da kanıtınlmııbr. 

Toni lllyeakunun bu yUzden 
tevkif edileceği de dylenmektedfr. .. 

Bftknı, 26 (A.A)- Son gDn· 
lerde çıkan d6vlz meaelul llzerlne 
bazı gazetelerde kendlıine yapı• 
lan hücumlardan dolayı uluıal 
banka dlrekt6rtl B. Dimltreako 
iıtifa etmlıtlr. lıtifa mektubunda 
B. DimltrHko kendi pbıına ya• 
pılan hftcomlardan bankanın ıa· 
rar sıGrmeme•l için çekildlllal 
blldlrmekte ve bu hftc•mlara ce
Hp yerebilmek için özgllr kal· 
mak istediğini a6ylemektedlr. 

istifa kabul edllmlt Ye yeriae 
dlrekt6rlftk lflnl de aarmek Dsere 
Teodoreako c:Urekt6r aeçllmiıtlr. 

Parasız Sinema 
Ankara, 27 ( T elefoala ) -

Halkewl tarafaadaa açık bawada 
halka param tlnema göıterllme• 
ğe baflanmıtbr • ----
Hava Kurumuna 

5000 Lira 
Ankara, 26 (A.A) - lzmlrde 

Flllbell Sllleyman oğullan Tllrk 
havfl kurumuna 5000 lira Yermi.
lerdir. Hava kurumu genel mer
kezi bu değerli yrırdımdan dolayı 
bir teıekklir mektubu g6ndermlttir. 

Önlemek için 
Ankara Belediyesi Şid· 

detli Tedbirler Aldı 
Ankara, 27 (Telefonla)- An• 

kara zabıtası ıehir içinde muaye 
yen ah'atten fula afden otomo
bil ıoflSrlerlnl ılddetle cesalandır• 
maktadır. Kazaya Hbeblyet ve-' 
ren ıof&l'lerden ehllyetnamHI ' 
derhal alınıyor. 

Batbakan .ı'rabzond8 
Trabzon, 26 ( A. A ) - Ho

padan hareket eden Baıhakan 
lımet lnönft Rlzeye çıkarak bir 
mOddet çahımıı Te 25 temmuz 
akpmı Trabıona yarmıftır. 

Türle Tarihi 
Aara~tırma 
Çalışmaları 

Aakara, 26 - KUlttlr Bakan• 
hja Tlrk tarihi arqbrma kuru
muna program olarak •erllecek 
eaaıları g6ıteren bir ön proje ha
zırlamııtır. 

Bu projeye ı&re bittin devlet 
ve uluı kurumları Ttırk tarihi 
arafhrma kurumuna yardımda 
buluaacaldardır. Ankarada bir 
tarih Arti• bioUl yapdacakbr. 

Maslak Yolunda Kaza 
EYYelld sıftn Maılak yolunda 

yine bir kaza olmuı, ıof&r Mustafa 
Nureddloln ldarealndeld otomobil 
Mehmet lıminde bir ıucunua 
arabaıına çarpmıf, Beygir eıilml1t 

Mehmedin de-~~~!!.!.!!~~.~~!!~ 
Münakasa Tehiri 

28171935 pazar gllnll yapıla• 
cak olan Uzllm nakliyat mllnaka• 
sa11 tehir edilmiştir. 

Tutancıl muhtan ~ 

BU REKORA NE DERSiNiZ? 

80 Defa Evlenen 297 
l(adın Aldatan Adam _ ........ ~ ................ --w9 . -----

Rom en Zabıtası Eşsiz Bir Kadın 
Avcusunu Kaçarken Ele Geçirdi 
Sofya, 26 (Özel) - Btlkreşten 

Zarya aazetesine bi!d'.riliyor: Ro
men zabıtası ıınırda Macariatana 
kaçmak tqebbüıünde bulunan 
aörlllmemiı bir ıahtekir ve ka· 
dm avcısı yakalamış.ar: Yapılan 
tahkikat neticesinde bu adamın 
Koatantl.ı Manef namında 80 de
fa evlenen ve 297 kadına aldatan 
curetkirın biri olduiunu meydana 
ç .karmııtır. 

T ah ki kat derialeıtirildlkç• bu 
kurnaz Don Juan'ın kurbanlarını 
avlamak için her tarllfta kendiol 
çok zengin bir baron olarak ta· 
nıttığt aıılaıılmıttır. 

Kostant n 'in reamen tesblt edi
len 297 kadından maada bir çok 
kurbanları da olduğu a67!enmek· 
tedir. Bu ııaiz kadın avcıaa eY-

lenmek makaadile aldatbjı kadı ... 
lana hakiki yilılllderile mOceP 
herlerlol alıyor, bualan uhteleril• 
deilştirlyormuı ... 

Zengin ve kibar kadmları da 
aldatmata muvaffak olan Kor 
tantln sevgililerinden aldıit çek• 
lerle bankalardan klllliyetll para 
çekiyor Y• ortadan bir mftddet 
için kayboluyormuf. .. 

Romen ıabata11D1n ele geçiP 
dlil bu ıahtekirın dolandınca-

hk yOzftnden, Avrupa merkezleri 
hapiıbanelerinde de bir kaç defa 

..?..~!!!l1...!~!!f!}.~.!!!.ı.ı:: .......... _ ... ..,..; 
Kayıp - Tatbik milbDrOmO k•r 

bettim. Yeniıini yapbraeatımdan hüP 
mi 7oktur. Müll'- Se7ri•efalad .. 

mltekait Oanlk 
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Ellerin j ORiJiNAL ŞAPKA MODELLERi j 
Sıhhat Ve 
Güzelliği 

·-
Beyaz fil diti glbL Kolay

lıkla har.eket edebile._, Jh•I 
hareketli e!lere 11hip olmaJI 
hangi kadın istemez? 

Eğer biraz dikkat Hrf•.._ 
ber el grlzel olabilir. nya htf 
olmazsa güzel görünebilir. Fak• 
bu gilzeliik için evvelA eliD ah
hatini temin etmek llmm. illerde 
kanın deveranı iyi olmala, maf• 
•allar ııhhatte olmah, kolaf lılda 
lıat eket edebilmeli, vı nlbqet 
elin deriıi de sıhhatli .ı.ahflır. 
Biitün bunlar içiıı 11~ OD 

dakikalık ve haftada iki defa 
da yarımtar saatlik bir uman 
•ermeniz icap eder. 

Evveli elinize ıu hareketleri 
haftada iki defa yarımpr ıaat 
Japtırmalmnız. 

• r 
; . 

1 

Bu yaz ıapka moda• otadar 
çtfit ki.. Her tip luan gayet 
kolaylıkla kendine yakııan ıap
DJ'I bulabilir. Kenarh kenarsız, 
pait burh, hük, kalkık kenarh 
ppkaların hiçbiri de demode 
dejildir. 

RMIDimlzdı Oç dlkltll şapka 
modeJI vudır. Bunlardan hele 
1111 tlllll olan pek orljinaldlr. 
Ve ba tapka sonbahara bir ha· 
mlıktır. Siyala faydan yapalmııtır. 
ÔnUndeld tal de siyahtır. Yalnıı 
f"ll'•D kurdele beyazdır. 

I 

-
Bu seneki beyaz ıapkalar da 

lıep goıren kurdele kullanılmak• 
tadır. Genlı kenan ıiyab kadife
a•n güllerle ansltt f8pkanın da 
yanından 1arkan kurdele yine 
ıro,rendlr. 

Bu ıapka baıırdır. Yana 11cak 
gllnlerindı uzun boylular için 
bDhassa ıayanı taHiyedlr. Kııa 
boyluların bu kadar ıe~lı kenarla 
ıapka iJymelerl doiru değildir. 
Zira boylan bUab&tlln kan ..... 
nllr. Onlar orta ke11arh M snesell 
tepeıl erkek ppkaıına benzeyen 
dJ.ier ıiıedelimizdeld ..,kaya 
twdh etmelidirler. Zira bunun 
hp•Iİ yübekçe oldutu lçha boyua 
uzun g&rDnmeıha• yardım eder. 

Ba ppll:a hem huırda11 hea ku
maştan yapı'.abllir. Rengi koyudur. 
Kurdeleıl kahve reni'I goi'rendir. 
Sol taraftaki tUy f1e yetil renk· 

tedlr. Bundan baıka reılmde ayak· 
kabı ve çanta modelleri de gör
mektHinlz. Bu Hne çantalarla 
ayakkabılar aynı deriden yapıl· 
mKta ve bl çimleri aıajı yukan 
blrlbirine bemetilmektedlr. Dikkai 

ederHnlz ıiz de her iki 9alltama 
da yanındaki a,.kbpiarU. allı• 

lerialn bir oldujuau ıl• de ıin
ceksialz.I 

Bugün Ne 
Yemek Yapsam? 
Kaşar Peynirli Patlacaa 

Patlıcaaı. tıpkı kamıyank 
tçfn oldup P>i erialarıadaa yar•· 
lacak. Bir tabağın içeraine biraz 
kaprpeynlrf rendelenecek, bu 
peynir yumurta •• maydanozla 
kanftmlaak ve patlıcımfarm 
lçenhıe yine tıpkı karnıyarıfıu 
kıymam ae tekHde doldnr~!oyona 
ayı... d.r.hırulecak teırccr.eoin 
iç·nı nraı..acalc llaeriıı• bol'ca 
J•••k yağa konacak; Tencerenin 
kapağı sıkı ııkı kapatılacak. 
Yawaı ateşte kencl buhuau ile 
biç R koymadan plıirilecek. 

• 
Kabak Pilakisi 

Kabaklar dörde bölünllp bl
yak büyUk keıilecek. içine bol 
110ju •• domates Ye bir miktar 
da armııak k<>Mllup karıfttrJlıı· 
cak tencerenin içi- .t.ldur.ı..cak. 
Tuza, zeytinyafL • katalacak ve 
buua da kapağı ıala aıb kapaj-1 

sıkı 11lı l:apatıbp pişirilecek. Ve 
ta6if ıojuli: yenecek. 

• 
Domates Pilifrial 

Domataıl1r J•lun• kurulana• 
ca&. 0.talaruadaa ikİJe. daha 
bU,tıbe dörde b6lllnecek, 
tencerenin içerılne zeytinyağı 

Ellerinizi bir mOddel •W 
ıabunlu auda tahmus. Çıkarıp 
kuruladıktan ıonra be.ı.,ıct bir 
lıtreıa ıftrftntb. Ma..... l\stlH 
bir hayla ko7anm. ilk hareket 
el:erde biriken •• çallfllUI•, ro
lbatizma yapma11 ~in lhtiyarlıjı 
bekleyen asit orikl çıkarmak 
~dir, Dinekt• ... ta kolu
nuzu maA•• ld•• cllmcll& 
koyun. Avuçlar aptı cfotru iM• 
lra~ak. Şimcl 6tekl elintdn par
mak uçlarilı lıer orta parmaitn 
dibinden batiaJ•• •• laıalka l.elka 
hareketlerle bilep detru maıaj 
yapın. Orta parmak Wtince •1111 

[ ÇOCUK ŞAPKA VE El .BISELERI 1 
konulacak. Soğanlar halka 
halka kesilip fnr yağın içinde 
ldtwellfl olllll'CIJ1I bdar 
bt1alaealr. 5-ra ~dne cfo.. 
matuJer b0talblacalr. Pirinç fl:o
Dnlack. ilk ldlA do••teı lçiD. ya
,_ iaiYe fincanı pi~ kifldir. 

teyi diğer parmaklara da yapı• 
n12. Bu hareketten makaat ellerde 

uyutup kalan bayat kanı lıaar•· 
kete ,.tinnek n te•lzle..ktlr. 

lldad parmak aral•rıaa Ye 
hilbasıa bafparmakla plaadet 
P&rmatı aruına manj ,.,..k 
Oçllacllsll. DkHjWlıil maaa,a 

dayayınaz. Bileifaid ta atısJm
caya kadar arkaya, ine l.eldlall. 
lca p eder1a &teki elle de ,_. 
dun ediniz. V ı tenra Hkiı 4efa 
bl!eğinizden itibaren dairevi ha• 
roketler yapmaz. 

D~rdnncüın her parmafın111 
ayrı ayn çekiniz. 

Beıiaciai : iki elinizin parmak• 
lan araıanda çekiıme ve kavga 
lllUsabakan yapımz. Bunlar eliol-
zhı ııhhati f çla.. Baıka bir ıh 
de gftzelliji l9fn llnlll ola• ,.,. 
leri alyleyecef iz. ------.... ---·--------·---·----

Renginizin 
Güzelleım•İ için 

Clatapan çlpjinja lawnt
leadin.ek •• cilde reni& Y•mek 
hu-.aada pek blytllı fa1dMI 
•ardır. Bu ~eğla klkOnD ala
c•kı1n11:. Alqamdaıı Wr lt&rdak 
doluıu lteyaz ıarabıa içiıı• b• 
lcatca koyup ajaını kapatacak• 
'Uırz. BDt&I pc• öy!ece bıraka
~kıınm. !rteıi gtln8 lile y•· 
llıejiadea yanm Hat evvel bu 
far•bı içiniz. Y ...... j Mt,lls Wr 
iıt.lıa lle )'lyeeek ve az zamanda 
reıı gintztn de dOzeldij'ini ıöre
C.K JalL. 

ÇocM elld
;.ı.riıule •• ,ok 
-.ıarulkbte .W 
ueak ..,, r~ 
.. tJı, ...... 
ohnaaıdır. S&ııl 
lldıaci, llçllacl dereced• kalır ... ilk 
--•cak ıeJ .ıblaeeiD ÇOC111fUD 
.,.,.ıtç• hareketine mtıaalt o!-
-.lw. Burada a&ı dHiinHz el· 
W.ılerin içi de ba •mendir. 

Dolabınıza, Büfenize Ka
nacalar Dadanmış.sa 
Blfmizin Wr ,an nereden gel· 

diğini anlamadığınız karınca· 
tarta dollmlf o!dujuua g6rür· 

SÜL e-· ar.D tahiallatuM gibi 
yuva'arı mu::ıyyen olmadığı içb 
kurtu:mak güçriir. Fakat aalatc>· 
c6'jımz .. ylt'ri ,.?.-az, karm· 
calardası .,,, kalıaadığ• P-

llclıl )'azlık elbisedir. Tepesi açık 
yalnız bir baatla tutturulmuı, 
kenarlı ıapkaya dikkat ettiniz: 
mt?. Y aslık elbiaeler lr~maıtan 
yapıllDlftır. Fakat dijerl ıonh-

............ 
, • .ı lıılbll& 
E;. -baıı..la 
ıocoiaa•• iyi 
iir lnyaf9tle gft" 
d&mek lateyor

anız, timdiclerr laanrlanma n 
Jakan kollan cL.nttıl, .,..., 
..... lrglidm 14dttı ... 
ha eRilı-,i bor •-Mtwhlııde 
lrmlye lu4ı.,,wa. 

BiLMELiDiR 7 · 

rürallnllz. 
Bilfenin veyahut dolabın lçinl 

ene~A ıabunfu a11 t!e we .onradan 
iı;mto fle iy~ce slFinir. T mrl 
ka.madığını ve kar,_..._ ,..i. ı 
..._ tND+ ~~ttadığıa• ıfirBnce 
aynı pyl tekrarlayl9C. j 

---····· ................................... ... 
'l'olratı Bayan Beikt1t ı 
Siz utanma}'I kaldırıp >'ine 

bir cilt doktoruna mltıacu.t ı~utı. 
Sord'uiunuı: ıeye en<.ai oaJar 
bir çare buJabllirJer. 

Maydaaor wa iltmlr• n-. 
de aJld.JlfH. IOlln. kapajl bpa
tWp pfllrillacek Plrinçl• pifiıace 
lntlirlleull n. tabii bu da -tak , ..... 
--·----------------·~~--·--

Ev Kadmı Neler 
Bilmeli 

Tahtakuruaundaa Kurtul· 
malt için 

F-. k lıauıuıta okad81' iler
J.dt ld.. &..hangi Lir lnıa .1 ıa 
liıumlln evlncla takakwnM111tfan ve 
pllulw ...,et etaeel. teehellik· 
._ w lptidaillkten baıka bir ıey 
.. t' 1 • &ınlardan kurtwmak 
ICliıa .._ Wrçoli: illçfar nrdar. 
Fakat bualar biraz pahalı 
elduğu için aynı teeirl p.tenn 
.. illa: evde de lwmrlıpbllinl:ıiz. 
h m. lıazw ilkm hemen J•n 
n.... mal elacaktır. Bir miktar 
petrol aLnıso. içine biraz naftalin, 
biraz tahtakuruıu fozu, biraz tla 
dblOme ko1unuz. Bir tOlbentten · 
allzUp bu ll~lara 11kmağa mahıuı •n tulumbaya doldurunuz. Bll
tU. ewe we billrana ta&talmru
ı~ tlPhelendiğlniz y...,_ı 
........ • mllddat kapalt tutu
..._ Y alna blraz clmert olmatuı 
•• iol bol sıkmMıız. liumdar. 
Aynı ,.yt iJ;rkaç ıUo Dıtnıtı tek• 
raılar .. rua tahtaiuruıundan eaer 
kaJmadıtını aar6...ant&-. Ej.r . 

eftDlai pfre y0r .. Q ... ~·· ltJ'lll 
hAlrı• bunclao da lwrUllMi-
Urain.iı. 

• 
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Doğru 

- Ben biıik· 
letlmle lı~anbul· 

dan Ankaraya 
on dört saatte 
gittim. 

- Yalan s6y· 
lil)orsunl 

- Yalan söy· 

lemiyorum, doğ· 

ru ıöylUyorum; 

ben eksprese bin-

miştim, biı.kle

tim de yan.mda 

idi. 

Yalan 
Atıyordu: 

- Bir lokanta 
biliyorum; çorba, 
et ıebze tatla 5 
kuruıa. 

- Yalan! 

- Yalan ol• 

r 
Seni Seni 

Anlıyorum ııerçekten 

Sevır: mi yeni yeni 
Seviyorum seni ben 
Ku seni Hol Hni •• 

Kız ııe'un bc:na biraz, 
Bu kadar da naz olmu; 
Okı, ~ um o bembeyaz 
Bembeyaz teni ten: .. 

Elle tutmak isterim, 
Alıp yutmnk islerim; 
Kah unutmak isterim 
Yanr ğındakl beni. 

S na ne!er dedimdf, 
Seni pek çok ıevdimcli; 
Yet : ıir, sende tmdl 
Sev beni beni teni.. ( 

IMSET 

L~------------~ 
Beğendlrememlştlm 

B,1)an yeıi hzmetçi)e söyledi: 

- Kocam olur olmaz yemeği 
beğenmez, pİfirdiklcrine çok dik
kat etıncl.sinl 

Çağıramalll 

Bir bahçeniD 
önünden geçi• 
yordum, bir ka. 
pek Uıerlm• 
hücum etti, sa• 
hf bine bağırdımı 

- Köpeğini 

çağırsana! 

-Çağıramam 

- Niye? 

- Kulağı 18• 

ğırdır. 

Bende 
iki kiti kartı• 

laıtılar. Biri gül
dD: 

Inıan, dedi 

bazan bu dala• 
larla konuımak 

mec bu rl yetind• 
kalır. 

maaına yalan; 
amma 
değil mi? 

ucuz 

- Erkekler hep öyledir ha• 
yan. Ben ölen kocamla tam on 

BUyük kızın esmer, kUçüğil aarıtın • ıene beraber yaşamıştım; bu on - Bir ıapkn giymek iki ıaat ıUrer mi 1 

Öteki de gDJdlt 
-Ben deşhn• 

dl aynı ıeyl da. 
ıDnUyordum. 

- KUçOğU doğurduğum zaman ıaçlarım ıarıya sene içinde bir defa bile yemek - Dun et ki iki şapka giymedim, Yoksa dört 
boyalı idi. beğcn&rememişlim. saat beklerdin 1 

....................................................................... ~· , ...................................................................................... . 
Vurmadım 

KUçUk Doa-an ağlıyordu; 
dul ar: 

Niye ağlıyoraun? 

Ayte bana tokat Yurdu. 

Sen ona vurmadın mı? 

- Vurmadım ya? 

Ne yaptın? 

O bana tokat vururken el· 
ler'm boşta dağildl, kulaklarını 

çekiyordum. 

Evlenmenize baba11 mı 

mani oluyor. 
- Evet, ifla. etti. 

Hayal 
Arka da ıı m 

aolumu dl:rttll: 

- Şu karıı· 
• da; geçen kadını 

gördUnmU nı fev· 

kalade ıey. 

Baktım, arka

daıımın fevkalA· 

de dediği kadın 

çirkin, çok çir• 

kindi. 

- Boıuna va• 
kit kaybediyor· 

ıunl 

Dedim, sor· 
du: 

Niye? 

Son Defa 
iki delikanlı 

arasında: 

- Sevdiğin 

kız seninle evlen· 
miye razı oldu 

mu? 

Oldu. 

Ne dedi? 

Dün yme, 

benimle evlene· 

cek misin? Diye 

ıordum. Sana 

son defa hayır 

diyorum, dedi. 

Fazla Sıcakta 
Bir buz dolabı alacaktı, göı· 

terilen mo~ellorl küçük liuldu: 
- Iliiyük, daha daha bUyUk 

isterim. 
Sordular: 
- Bunlardan bUyllğllnll ne 

yapacaksınız? 
- Fazla ııcak havada, karyo· 

lamı içerisine koyup yatacağım l 

Sende bu ha· 

yal kuYveti var

ken müthiş bir 

romancı olurıun! 

- Koc.am, çocuiumun kumbaraaındakl paraları 
a·ıp ıarfetti. 

- Ne fena 1 •• 

- Fena ya, ben o para ile kendime ıapka ala• 
caktım. 

- ,::,.ıbahtanberı on ot:f .t de.• 
nize girdiniz. 

- Dokto · on beş banyo ya
pacaksınız, ~edi. 

1 Fıkralar J: 
Cevap 

Meıhur riyaziyeci ölüm döte
ğiode yatıyordu. Sesi sedası ke· 
silmiıti; konuımıyordu. Konuıtur
mak iıtediler, ıual sordular, ce· 
'ap vermedi nihayet birinin ak· 
Iına gelip sordu: 

- Onikinin murabbaı nedir. 
Rıyaziyed sayıklar ıibl cenp 

verdi: 
Ynz kırk dörtl 

ı, 
- Aılan gibi kuvvetHyfm, 

maymun gibi kurnazım, blSyle ol
olutum halde kendime bir it 
bulamıyorum. 

- Bir hayvanat bahçeılne 
mQracaat eti 

Dava 
Avukata gitti: 
- Bir davam 

Yır, dedi, avu· 
katım olur mu· 
sunuz 1 

Olurum, 
paranız yar mı? 

- Param yok 
amma blr atım 
ile iki ökUzlim 
var. 

- PekllA, da· 
va ne davaııdır. 

- Beni bir 
at, iki öküz çal• 
makta lttiham 
ediyorlar. 

Kime Söylemeli 
Bay hiddetli idi, bayan da 

hiddetıi, bay bağırdı: 

- Kıllmıza ıöyle o herife 
varıraa, beş para bile aarfetmem. 

Bayan düşündü: 
- Bunu; kızımıza değil, kızı· 

mn alacak adama ıöylemeliylm! 

Bilmiyorum 
Garsona sordular: 
- Bu balıklar ne kadar za• 

mandır bu lokantada. 
- Bilmiyorum bay ben bura• 

da çalışmaya baihyalı ancak on 
beş gün oldu. 

Palto Yenilenince 
- VHtlyerde çalııan kadıor. 

ne çok bahıit verdin. 
- Bakaana o bana oaaıl bir 

palto verdi. 

na 1 

- Rum baya bayılıyorum ! 
Ben de Yahudi baya• 

Rakı Yok 
Mahmut Ye-

1ariye, Yerli mal• 
lar 11ergiılndekl 

inhlaarlar pav• 

yonun dan bir 
bröıür verdiler. 

Brö9Urlln ilzerind• 
11içkilerimlz., ya• 

zıh idi. Y eaarl 

BroıDrUn yapra~ 

larını karııtırdı. 

Okudu. bir da11 

ha okudu blı 

daha okudu 

Yanımdaki 

Ragıp Şevkiye 

dönerek bağır

du 
- Niçin ıeç kaldığını küçük kardeıino ıor• 

dum. Hay çat
layacaiım, burr 

da rakı yok 
hel 

- Ne Dedi? 

Şimdi Dit•• rllzDj81111 deiiştlrip a•lecelr, 
dedi. 
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Her Kadın Mutlaka 
Güzel Görünür! 

Bazı Şartlara 

Amerikadan Avrupaya Bir 
Artiat Geldi 

Bu hafta Amerikadan Avru
paya dönen sinema san'atk!rları• 
nm baımda Konıita Montoneıro 
vftrdır. Kendiıinln rivayetine 
bakıhrsa Avrupaya dönmealnla 
sebebi Rober Siodmak'nı yakanda 
u Pariıı bayati ., adı altında ç.evi• 
receğl !_ilimde rol almıt olmaııdır. 
Bu, doğrudur. Konıiha Moııb· 

Irak Çöllerinde Kaybo -
muş B~,. Müfreze 

.. 

Filmden heyecan nrioi bir görlintlı 

Amerika gazeteleri, rejisör batında müfreze kumandanı ça• 
John Ford'un gerçekten görül· •uı rolünde Viktor Mak Laglen 
meye değer bir eser vUcude g•· yardır. Re11mimi:ıde bo flimdon 1 

tlrdiğinl ı6ylUyorlar. Bu eserin bir parçayı 1 '5rl\yor1unuz. 
adı 11Kaybolmuf,, bir mttfre:ıedir. 
Göze çarpm&11nın, fe•kalido 
beğenilmesinin ıebebl lae mevzu· 
unun ıon derecede baıılt oluşu, 
buna rağmen ıeyir edene ıonu 
gelmez bir heyecan nrltldir. 
Buna aktörlerin ustalıklarını da 
eklemeli lbım, seyirci onlarıa 
yUzlerlne bakarlten duydukları 

korkuyu, acıyı, UzUntUyU kendi 
lçindo bulmaktadır. ..Kay bolmuş 
mUfreze,, Irak çölünde keşfe 
çıkmıf, yolunu kaybederek kum 
ç6llerlııe dalraıı, bUtlln efradı 
birer, birer ölmUı, bir Inılliz 
ıuvarl kıta~ııdır. Oynayanların 

negro gerçekten Parlıte oynaya· 
eaktır. Fakat unutmamalı ki, 
Amerikalılarda artlııtler, moda1ı 
çabuk geç.en san'atkarların ilk 
ıafında bulunurlar. Bir müddet 
parlarlar. Sonra aerçekten fev
kallde bir kudretleri yokaa hemoo 
ıönerler ve Avrupanm yolunu 
tutarlar. Buna eaki aıker dilinde 
.. muzafferane ric'at,, denilir. 

.bıtnl b~~lı lıaşına keııdiıi yaşıı.luu bir 
••n'atıcar : .ı\lub Laglen 



Kari lle/da61an 

/\ ·cvşehir li !er 
Hastane Ve 
Fabrika istiyor!. 

lir okuyucumuz yazayor: 
Neytehlr 20 bin 11üfuaile orta 

Anadduoun en gfizel ka1Abala
rmdan biridir. Bu a&fusa rağm•• 
kat bamızda ilç doktor, bir ec
~a:>e, ufak bir dlıpanaer yardır. 
Fakat Nevtehirln butaneai olma
dı:ı için apandiait, bıçak vıya 
-kurçunla yaralanma •ak'alannda 
ba t lar Niğde Yeyahut da 
AnSG:.raya gönderiliyorlar. Vazi
yeti ı nezaketini takdir edersiaiz. 
Meaeli tahm:nen senede SO .. 60 
basta yollarda çektikleri ez.i1et 
~e s::ıraıntıdan ya baıtanıdı ve 
1ahut da yolda ölüyorlar. 

Bunun ıçın NeYtelıir• bir 
hastane J•pbrılmaaı llizumu, ,nn 
geç~·kçe daha bliyUk bir ihtiyaç 
:halini alıyor. Y alnu Nevıebir 
değil, Ürgllp, A•anoa vı Arapeun 
üçe eri de yapılacak bu haıtan .. 
den iaUfade edecektir. S.hhat •• 
içtimai mua••n•t V ekllıtinia 
nazan dikkatini cılbederlm. 

Diğer taraftaa Nevıeblrln bir 
SOJ!la weya şarap f abrlkasına da 
ib1i) acı vardır. 

ÇünkD burada deneblllr ki. 
Anadolunun en gilzel beyaz aza.. 
mil çıkar. Her aeoe yllzlerce 
ki!o tizlbn Ankara •• lstanbula 
aevkedillr. Kurutulan bıyaz llztlm 
de inhisarlu idareaiae aablıyor. 
Fakat iki ıenedeaberl fiatlar 
~ok dltOk. Bu yüzden bağca, 
•yetiştirdiği mahsulün dl~al 
alamıyor we bağcılıktan soğuyor. 

lnlıiaar Bakanı Newtellirde 
bir fabrika } apacak oluna hem 
bağcı'ığımıı kurtarılıp lnkqaf 
a-'t-cek llem de Tnrkiyenla en 
glizel ıarabı elde ıdilmlı ola· 
caktır. 

Bu bmuata allkadar makam
lann dikkat nuan•ı çekwim. 

Ne...-Wr ecuas ..,._ Nwl ~ 

Jcnebl Patronlar Klçllk San'at
loı~ Kanunona lukıllll Bir 

Cephe li Abyırlar? 
Ktıçtık aaa'atlar kama pk

bkta n aonra Tlrk iKUeriaia ra
laata YI ip kanpc:ajuu ..... 
7orduk. Bu uaudU1uz ancak 
.pr• yanya Jerial bulabildi. Blr
~ok itlerde ecaehilw •eudildller 
•• onlana yeriai Tlrk ltçller 
ald·. Fakat aan'atlarda vaziyet 
değişmemif, el'an aki llalinl mu• 
lıafaza ediyor. Buna en caDlı 

miaal çuvalcılardır. 
Asma altında ytizlercı çuvalcı 

nasında çalııanlann >izde 80l 
acnebi ifçilerdir. Tirk p•alalan 
ea ufak bir hatadan Y• laiç 11-
aamsuz Mbeplerd• ifl.U.clea 
çıkarımlar. Hem ... zaa•m...da 
it bnabltth değifti. Çayal U... 
IAtbaneleriobı aalaipl..ı.dea baa
lan da ecoebl oldap ~. ec
nebileria iftea •e•dil•eleriae 
8UkabU, onlar da Wr c.plae 
ald lar. Lnaıitbanelerindekl Tldı 
ltçileri çakarmay bafladalar. S., 
tloğrudan doğru lalkimetia b
••n~oa kU)I dayadıkları bir 
kuvvettir. Ba ylzdea birçok Tlrk 
Yatandqlar, iti- açılıp it bt.la
eak•Rrım aanll'larken, blRltla 
iııiz kaldılar. Bu launata allka
dar:ar&n a ıundlkbtlal celbeden-. 

6m•• TiFOBIL 
Dr. lh_ ..... 

Tifo ve 1>9ratifo hutahldan•a t1na{. 
mumak i9in ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Biç rahatllzhk Hrmn. Hmeı 

"!llı-.. .aabilir. Kutma 66 Kr. .--r 

B ~ 11 raa11 a •• 
Sütle Maya Burada Evleniyor Ve Ço
cukları Yoğurt Burada Doğuyor L. 

Yoğurt Mandıralarında En Güzel Koku, Tatlı, Yumuşak, 
Ilık Süt Kokuları.. En Güzel S.ı De Kovalara 

Dökülen Süt Şırıltıları .•• 
Tatlı, ,. ..... 

pk bir alt kokaaa 
yanık hannaalar-

clan ti dealz kı,.. 
11na kadar yay .. 
llyor. Maadra1UD 
upuzu11 taı biaa· 
81, yaz ıllaefl 
altında uyuyor.Da 
var diplerindea, 
çalahk •e otlarda 
•ta .ı. klçlk, 
uzun dilli kerten
keleler kaçıııyor, 
btıyllk, ihtiyar çı· 
nar ağacı, hıfll 

h11ıl hıııldayorda. 
Kı11 Yalovada 

yoj'urt maadra-
81111• bllyllk kap1-
ıu 6nlladı durwı· 
ca, aerJn bir rllz• 
gir yl\zllmUze, 
kı11k, boğuk bir 
•• kulapıza 
çarptır 

Bea t•d•ta•tayım 
dedim 

Alıp bı11•• kaça}'ı• 
decll-. 

pkardu dtlftllk· 
p koYalar tız ... 
rladı yaj klptlk· 
lerl toplamr1D1f. 
O, acll yojurtçu• 
lar tibl bu yat· 
lan oalar topla· 

madal'llllf. Kova• 
lar içinde maya 
U. kanpk kalan 
dtler, bir u ko
)'111apaca, yoprt 
t•ekelerine bo
ıalbhr, ubaha 
kadar bırakırlar• 
mq. Sa bableyln, 
bapıl de motnr
ı ... takalar• yllk 
letillr, latanbula 
yoUanırmıt-

Delikanlı ylhll 
al ıverek gtll
dlh 

Kıyı Y alo•a· 
da herkeste bir 

Kıyı Y alonDtD 70latt maacbrHı ltçilerl, reıimlerinl 5ektJrlrken .. KlçlH 

-Amma, ıl& 
h1111u kolay 1&n

ma71n bayım. Sil

ti fulakaynatar, 
mayayı fada atar 
açıkta çok tut ..... 
an, yoprt Kitti 

ıarkı ıöylımık tlletl Yar ıankL. 
Ti t.keledea, ka•b• tokaldann· 
dan tutun da, klçtk aiallara, 

7alak batlanaa, hrmaalara dal
yanlara, •andualara kad.r her 
yerde berk11 bir ıarkı mırılda· 
na yor. 

YoğıJrt .....trua kap111nda, 
tatlı, yumuf&k, 11cak ıllt 
kokusu, blltllD huaual71tile 
bun11mna dold.. lprl 
ainrk•11 Wr a durala
dı-. uj'claa Jldmlu ... 
çmclana .. maıkhk ~ 
ta. Dlelp bakb•: 

iri, pil iri, koc•••a, 
lanam balar lair ikaı•, 
Hl bir atefia az.iade 
.,..... aaprak 1ra,.., ... 
Ne bpa,..L Tıpla Gani 
im,- afbi, biti• ......... 
lar, batla Hçlar aaald Hl 
.....,.ek fakuclayor. Alefha 
yamada, kaıanın ba11acla 
durmaia lmkln yok. 

datlan lala prattık r,. diyorlar 

l Ja uzananı. bani boatan kuyula-1 
nnda ıulan, uzak yırlerı kadar 
~tiren, tahta yollar ıibi dart 
a&1111 kuta. ince ptah cla1aldar, 
toprak WOade kurul... ylH 
azua, d6rt klSfell tOmıekler ••• 

işte ıtldln kard.,t yoturt 
burada yapalar. Yahut ılltlı, maya 

Toprak zeminli mandra 
binan içine gtrdiifmb haf.. 
de, bizi ki ... karııiamada. 
0.riadea ıelea • "alıp 
b&fUDI kaçayua dıdlm ,, ftçiler •Dt glyGmlerl •e yoturt tenekelerHe bir 
prkau olmua, lıasaD burada burada eY!eniyor ve çocuklara 
biç ld .. ınln bulumadığım ıa· Joiurt harada doğuyor. 
nacak 1.. Biz iprl per sinnez, bostan 

Ynrtıdllk~. ıoldald lldeel byulanaa M a6ttlren tahta yol-
blyllk kapıdan, •u ıarıltı11na ben· lan benzlyeo ylbek 
ayan bir pnlb sittik~ı artmı7a J.-den •Pİ' ko•alara dt bo
bqlada. pltaa licivert kasketli dellkanh, 

Bealmlı lterabv, OIDU%bqı .at ılylmlall bırakb. Bize: 
beraber JlrlJID doatam imla· ••Bayarl., etti. Sit kokaau 
tı•a etildi : barada, toprak koka• u~ ne 

- Aman. dikkat ıtl. lçerWe slzel blrl..-lf.. Sara •ra yoj'urt 
yıkanan kadna madın falan... •oftlan a.ra ıara dt alJlmleri 
Glldt\m. vı yoğurt tenekeleri.. Dııarıda 

- Ne :zarara YarL 8ir k6yl8 duyduğumuz 811 fll'lltaı burada 
dayalı yeme.ten a6zb arkacla daha koyu •• fakarbb bir baldı 
eltmeuin!.. etrafa yayılıyor· 

Arkadqia •lhml beaim de Delibnh bizı, mandırada ıU· 
içime elifti. Ne tekim •til• ,... don kard91i yoturdu na11l yap
Hnce, teredclltlı ıb .. mm lçwi tddarını anlattı: 
uzattık: Ob, çok ı&ktirl.. Gizi- Silt enelA o ıayya ılbi d ... 
mlz, amduiomaza detil, balda· ria kazanda adamakıllı kayna• 
pmuzu buldu: blrmıt. ... ,a gliyllmlere döklUtlr, 

Uzun, toprak zeminli Wr deh- maya atdar, get.riHp,r1>f5yle ytlk-
llz.. Tam orta yırde bo1dan bo- nktea kOYa!ara botaltdannıf. Slt 

mi, ılttl. Bozuldu ma bcmalda. 

• 
Ben ba yoğurt mandruun, adeta 

koiala benzettim. Slltler ...... 
mayal1r lliç, fU llciYırt kuketH 
delikuh, bapnda Jlln, pufkah 
takU.Uı etrafa brvm ••tan pos• 
bıyıkla muhacir, zayıf küçük bir 

dıllkanlı, bir de karııık 

] 

1&çlı, f aiyab iı ıömlekll, 
alçUk bıyakh itçi de dok· 
torlar •• 

"i Poıbıyıldr, yln takkeli, 
p.fkah muhacir, dıprıda 

kazanı kaynatıyordu. Haal 
bizim bir Maiye Janıacla 
duramadıtımız kızgın ateı 
li, kızıın kllmıt kazamnı ••• 
Ozerindı yDn bir f anili, 
kalın bir beyaz ınmlek, 
iti, JDD bir yelek, beliade 
kalın bir çaya).. Bu adam 
nuıl aıcaktan pati,, deyip 
patlamuyor, nuıl tırden, 
ateıtea kaftlllmuyor ? 

Poıbıydda muhacir bir 
prkı tutturmuıtu elindeki 

aracla uzun tahta kepçe Ue hem 
kazam karııbrıyor, hım de g6zle
rİlıi, gk kapaldannıa etleri arum· 
da kaybederek, aüdlı akile ma
nldaaayordu: 

Ooooof elinizden elinizden. 
Kurtulaydım dilinizden 
Yetil ltqh ördık olaam .• 
Sular ~mtm gölüntlzden. 

Bu kugın alef kar,ıaında n 
içmeme&llk baai bir nevi delilik 
a birader?. 

LlciYert ka•ketll delikaalı bize 
yoğurt mandıraaının dehlizinde 
herteyl ı&terdi. Sütleri, k6ylliler, 
ubah ılln 111tından gellrirlerlllİf. 
Yazan baradaa latanbala sinde 
bin teneke yoprt g&nderilirmif. 

T aza, acrin, gtızel alt kokulan 
aruaoda ıöze çarpan en ıtır.el 
beyazhk Jtçllerin ciltleri.. Bem
beyaz .. Çoli yo;urt yemekten, çok 
.Ot içmekten mi ? .. Delik anla 
ı&liiyordu: 

- Hayır, bk atzumıa bir 

H•ngl Mektebe 
Glrecelralnlz 7 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarımız 

Diizcede S. iilpıgut oğlu Doğaoll 
- Kırıkkale aakeri liaeainill 

kayıt Ye kabul ıartlan 9 Temmuz. 
kDçlk sıhhat mektebinJn kayıt ve 
kabuln dı 20 Haziran tarihli gr 
zetılırimizde çıkmııtır. .. 

Tarııuıda Ortamektepte Ömer Sey• 
feddineı 

- Sorğularmıza cevaplardır: 

1 .. Mektepte iklnd bir mua1enı 
yapılmaz. 2 • Leyli meccani imti
hanlarda bakalorya teklinde, yani 
'iç aınıfın denlerlnden imtihaa 
yapılar. 3 .. Mevzuu baba kitaplar 
llç aımfm eaaılı derılerini ve mr 
lümaboı havidir. Bunlar, daha 
ziyade talebenin pratik çalqma• 
için netredilmiıtir. 

• Gölcükte Huana; 
- Elinizdeki diploma orta

mektebe ıamU değilalr. Binae&' 
aleyh ya1ını1: mlaait İH aan'at 
mekteplerine, Gedikli Kara, Denlı 
KUçUk Zabit mıkteplırine girr 
bilinlniz. 

Jf. 
Kiliste M. F. M' e: 
- Akşam Kaz San'at mektr 

binin kayıt Ye kabul ıartlannı 
8 Temmuzda, Selçuk Kız aao'at 
mektebinin de 28 Haziranda 
netrettik. Aynca Ankara ismet 
Paıa Kız Emtitll•lintlo ıartlan 
18 Haziran tarihli ıazetemizde 
vardır. Bu tarihli ıuetelerimisl 
buldurarak prtları okuyunuz. 

* Kanmpqa Uzunyolda Neode'8; 
- Sorgulannıza cevaptır: ı

S6zln ve yazıh dersleri ancak 
Klltlr Bakanlaiı tayla •der. Sah· 
itye mektebinin kayıt -.. kabul 
ıartlan 20 Haziran tarihli ıa· 
zıtemhde çıkallfbr. 

~ 

E.kitehirde A. Tekhıe: 
- Var.i1et eacak, •.hhi mu

ayene neticeaiııde anlaplır, blı 
kati bir teY aöyleyemeyiz. Nafıa 
F .. ••kteblnia kayıt •e kabul 
ıartı 2 Haziran, Orman mekte
biıaln 19 Huiran, Çorum kOçllk 
ııbbat mektebinin de 18 Temmuzt 
tarillll gazetelerimizde çıkmııbr. 

Jf. 
Hana Merkez mektebi 888 Kemal 

En•'•; 
- Size Konya YI Erzincan 

aıkerl orta, Kmkkale aıkeri ıa· 
nat mektebini taYaİJe ederiz. Bu· 
lundupnuz a.kerlk tubealne bat 
vuracak olaraanız, m• battıharr 
ketinid bildirirler. Ba mekteplerin 
kayıt •• kabul prtlan da 9 Tem• 
mu tarihli ıazetemhdedir. 

* Oku~uculannuu Birkaç saz 
Bitin .. ktepleri.ı ka) at ve 

kabul pıtlannı .C Hu:irancld 
18 Temmuza kadar cleYam eden 
uyılanmızda yazdak, baza •ek· 
tep.erin kaptları lr•paoda. bazı• 
lan kapanmak Ilı.endir. Binaen• 
aleyh mlifklll olaa ob1acula• 
rımız biae yazacaldan aektup
larda bu kayıt •• bbulleıia çık• 
tıiı ıazeteı.ri iıletaeli Ye laet 
birine S er kurufluk pul fhd.,.. 
melidirler. Ba auretle late411derl 
mekteplerin kayıt •• kabul prt
lanm muataam bir aarette el1r 
rinde bulacaık Ye istifade ecir 
celdsdİr· 

1 1 

damla dt, bir b11k )O~urt ko) ... 
mayız. Yemeyiz, içmeyiz ki.. 

Bu mini mini parlak yoğutl 
teneke eri iç~nde ODaarın bl il• 
yaza hep böyle a6lü l oğurt J•P"' 
malda geçiyOl'llltlfe Bueu ifilell 
bizim arkadaı glildti: . 

- Sizin yaptıjıoız l:ir .. y mı7· 
Mtaobulda 81itl au yapıyorlar ı .. 
clecil. 
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Ku··çu ... k Fı·no Herkesten AmmaTu a Geçen glln Orhan sevine ae• 

d 
Yine annesinin odasına iİltİ. 

B.. •• k ı J Gör Ü - Anne ıon gllnlerde radyo-UYU ş er da ltep Çini açıyor1unuı. Dinleye 

~ , .··· fi?'[; • • ~ \4~~-~ ··~ 
-Kelebek. KeJebek Çocuk· ; 1.,~1~, IY 

lır. Bakan ıiıe ne ıöyleyeceğim. 61~~- ~ ~~ .-
Alta yaıındald Avni ile kardeıl -~·©': , ~ e o:ı • 

beı yaıındakl Ayten amcalarının 1 ıeylerf yutarken bahçede bir 
' oduma koştular. kıyamettir koptu. Haydi, hep bir· 

- Bir itim çıktı, çocuklar. den dııarıya fırladdar. Gene 
Bir iki gün için lıtanbula alde· Fino aman ıu Flnodaa. Önüne 
eeğlm. Dönünce bunun acıaıDI bir Ankara kedlılnl katmıı kova· 
çıkarbr. Bol bol eğleniriz olur layıp duruyordu. 
aıu?. Ben yokken Gülfidan kalfa Çocuklar Finonun Gülfidan 
ılze gllıel gtııel bakar. Siz de kalfa da kedinin peılnden koıtu· 
Yaramazlık yapmazsıaız emi?. lar. Ne ise g8rlllt8nDn 6nüne 

- Hiç OıUlmeyiıı amca. Bir ıeçtller. Fiao da ortadan kay• 
feJ yapmayız. Amma çabuk dön boldu. 
kuzum amca.. Çocuklar yorgun argın içeri 

O gDn btittlaı gla çocuklar dinlenmeye ılttiler. Bir de ne 
bahçede köpekleri fino ile oya•· ıasr1nnler. Güzel lılemeli bir yas· 
dılar. bğı Fino diılerlnin arasına almıı, 

- Haydi çocuklar. Oyuncak: didik dldik didikleyor. Onları 
lannızı bir tarafa koyun, . lçerı ıörftac• odadan fırladı kaçtı. 
ıelin kavalb edin. Bakın ııze ae Çocuklar Gülfidan kalfaya ne 
aUıel ıeyler hazırladım. ı&yleyecekler diye dUtUnllrlerken 

- Finoyu da çağıralım, 0 da Gnlfidan kalfa içeri afrdi. Y 11tıtı 
bir ıeyler ye1ln. 0 halde ıörünce renıl attı. Y aı· 

- Fino, Fino, Fino.. bğa doAru yürümeye batladı. 
Fakat Fino ortada yoktu. · Eline alır almaz. " Ha, bur aday• 

Fino güllerin araıana glr•if. ~uı. .., ,, dlJ• 1evJnçll 1eYiaçll bir 
doğu bir kemltl gGmm•i• ugr.. batırdı. 
ııyordu. Btıttln ıftller mahYol· - Altan yUıOğfl. Elma1 yttıOjil 
111aıtu. Hepılnln kaklerl meydanda buldum. Doldururken içine di-
ldi. Çocuklar bunu görDnce pek ıttrmlttlm.. Aferin ıu Finoya ne 
lzOldUler. Fakat GUlffdan kalfa. iyi etti de ıu y11tığı p~çaladı •• 
.. H dl ıiı ıimdi içeri gelin, Çocuklar da aevlndıler. Artık 

ay d dl. Fl ker ıeker llıtün• verdl-
ıonra bir preıiai buluruz,. e noya r d 1 1 gördükten ıonra 

Çocuklu içeri girdiler, Glilfl· l~r. Bu . a fr 'ı k ı i değil mi? 
dan kalfanın hazırladı; güzel bır de mUka atama Y 

Bir glin postact uzun sakala 
bir paket getirdi. Paket haluın· 
dan ıellyordu. Fakat acaba için· 
de ııe \'ardı. Birer birer klğ..tlan 
•çta. içinden ıayet atızel ltlr çay 
takama ç•kb. 

- Ah canım halacıtım. Ça• 
Ya meraklı olduiumu bilir. 011.un 
için bana bunları yoJlamıf. Aman •e de ııbel ıeyltr. Bari bir ~D 
top ıakala çaya çağırayım dıy• 
dUtaııda. O alla aeldi. Uzun 1&· 
kal bir tt\rltl çay sofrasanı hazır
layacak yer bulamadı. - 11Pencere önllne hazırla1am 

dinleye Çin alfabetinl yazmayı 
öjreadlm. 

Anneal oğJu•un bu kadar ak· 
lına taıta. 

- Sahi mi, yaz bakayım oj• 
Jum, akıama baban gelince ona· 
da ıöylerlz. 

Orhan hemen eline kAj'ıt, ka• 
lem aldı. Kitıdın üzerin• TUrkfe 
harflerle .. Çin alfabe1I,, diye 
yazdı. o zaman aanHI aftlmeden 
katıldı. 

- Seni 7aramaz, HDI beni 
aldattın ha •. Neyae akıllıca aldat• 
bn. Biri aktam babanı da aldat. 

Beı Kibrit Çöpüadea Bir 
Yıldız Yapabilir Mlıiniz? 

Bir Su Damlaaının Kerameti 
Beı tane kullanılmıı kibrit 

ç8pll ahn. Onları ortalarından 
blkUn. Bir halka ~izin. Kibritleri 
bUkülmUı tarafları bu halkanın 
ortasına uçlarını da kenarlarına 
ıelmek Uzere yerleıtirin. Bu yu· 
Yarlağın aaııl olup yıldız biçimini 
alacatma ıaııyonunuz değil mi? 
Ben de eYvelıi alıin gibi ıaıtım 
amma.. Sonradan aklım erdi. Ba· 
kalım sizin de erecek mi?. Şimdi 
bir bardak su alın. Parmağınızı 
bardağın içine sokun. çıkarın. 
Ucunda tabii ıu damlaıı kalacak· 
br. Bu damlayı klbrltlerln btıklll· 
mliı uçlarının üzerine damlatıa. 
lf•r bu az ••Jfyor.. birkaç 
damla daha damlatan. Kibritler 
ıılanaoca açık uçları blrlbirlerlle 
blrleıecelr. KıYrak uçlar ortadan 
çekilecek ve tıpkı bir yıldız hiçi· 
mial alacak. lnanmaz1anız bir 
deneyin. 

Arkadaıınıza Sorunuz? 
iki Papucu Bir kibrit kutu

suna Sokablllr MI? 
Arkadaılarınııla bir araya ı•· 

Uac• sosunuz. 
- içinizde bir çift papucu 

ktlçllcllk bir kibrit kutuıuna ııi· 
dıracak var mı?. Bu ıuali duyun· 
ca arkadaılarmız gUlmiye başla• 
7acaklar. 

- Sen bizle alay ediyoraua 
ıaliha. hiç öyle şey olur mu 1 

O zaman ılı: 

- Peki ılz inanmayın, ben 
yapayım da görün deırainlz. Bir 
klğıdın Ozerine "bir çift pabuç., 
kelimelerini yazar, kibrit kutusu· 
nun içine koyaraınız. Bu kadar 
koley bir ıeyl akıl edemedikleri· 
ne kardaaılarınız da gülecekler. __ _. .............. ·-···· ... ········-····-········-
prken arkadatı Top 1akal da 
alay ediyordu. 

- Nafii• Uıuu ıakal aklın 
hiçbir iıe yaramadı diyordu. 

Karikatür: G ) ) 
Z il G micinin Başına e en er ava ı e /.. 

_:A -a .. •DI kazanayım dırkıa.
Kocaburua teUM - .... 

Şu iki Köpeği Bulabilir Misiniz ? 
JJ 

~·t.14 .. .,,,. 

Blltiln kuıları bir tallş almıftı. 
Hem kanatlarını çırparak uça uça 
yllrUyorlardı. Hem de tavuğa aeı· 
leelyorlarclı: 

.. HllçUk taYuk kllçUk taYuk, 
dlkkatet. iki kocaman kBpek ge• 
liyor. Seni kümesinden dııan çı· 
karacaklar. ,, 

Zavallı tavukcağızm ödtl pat· 
ladı. Satına bakb. Soluna baktı. 
Bir tUrlU klmaeyl göremedi. Ne 
yapacağını taıırdı. Kümesinin içine 
daha çok ıokulmıya uğraıtı. 

Halbuki köpekler fena köpek· 
değildi. Sırf tıvuğul ziyaret için 

.. . " 
geliyorlardı. Amma ne bilsinler. 

Siz timdi peki amma.. Ku~es 
nerede diyeceksiniz değil mi? Ba• 
km size ıöyleyim. A harfinden 
baılaym B ye kadar bir Çizği çi• 
ıln. B den C ye C den D ye böyle 
ııra ile ta R harfine gelinciye ka, 
dar hep çizğilerle harfleri birleş· 
tirin. KUmes meydana çıkar. 

Köpekleri bulmak için de resmi 
her tarafa çevirin. Bulunca yer· 
lerine iıaret edin. Bize yollayın 
bizlde ıize hediyelernizi göıidere• 
lim. Haydi Bakahm. en evvel kim 
gönderecek. 

Geçen Bilmecemizi Doğ
ru Halledenler 

ttn~!meo~~~~ ı-···-----B~Ş·k·~-········~ ...... _ 
• tep me• 

anla•• oe· Memleketlerde 

Tellhll Oku• 
yucumuz 

mlzde birinol lk• 
ramlyemiı otln 
bh mtktep f&D• 

tuını lsta11bıul 

98 inci ••9'· 
tep A/8 tep 
19& Faruk 
De•I• ka1~9-
mı1Ur. 1'alt)dl 
okuyucum u ı 11, 
t.tanbulda bulp-

2017 /935 tarihli nao diğer kan· 
uyımızda.kl bilme• nanlarıo cumar-
ceyi en iyi halle· te1i n pazarleıi 
der•k birinoi mü· öğleden ıonra 
k:ilfat olan mua hediyelerini blz-
1&atini 1.tanbul ut matbaamız· 
ikinoi tlkmektep ta• dan almalHı il· 
lebeeinden 740 zıadır. Taıra 
Mehlika kazanmış okurlanmızın he· 
ve hediyuini al· diyeleri poıta 

mııtır. ile ıönderilir. 
V uneoiler Müverrih Hayrullah ıo· 

1 All;tUm 1 kak Ne. 6 te Nurfülniaa 
Fikri. Divauyolu Plyerleli cad. Siaa· 
nağa. daireler kat 1 de Burlıer, latan· 
bul 15 inci mektep S tinotl ıınıf Öıde· 
mir Bingöl. Çaaakkıı.le or._ mektep 
B-8 ten 861 Reıtt ölıeaalp, İaiaııbul 
Kız orta mektep 820 Müıerref, Eaki· 
ıehir uçak fabrikaaı lenzım Md. 
yazıcı M. Emia Özdemlr, Samaun ::)a
itbey mahall .. i mümeHill Ali Rıaa 
oğlu Sallhattin Erol, Ankara kıı llHıl 
11nıf 0·2 den 887 Fnzlye. 

Galata Danüp ıigorta han N. 7 de 

1 Losıon 1 Lehpter Karvaııid .. , ls
taubul l:Jllyilk Reiitp14• oad. Haydar 
D. apartıman 2 inci kat Kemale"i11, 
lıtanbul Erkek Liıt1I 803 Nihat 
Özoan. 

lıtanbal Pangaltı li1eıl 370 Zıı.reb, 

1 
MUrek· ı Kmlteprak 6 ıncı llkmek-

ke11ll tep 66 Faıilet Kamil, 
kalem Uıuoköprtl belediye k&Il• 

tar memuru kızı Feride Çelebi. Be1a• 
ıit Mithatpaıa oad. Blytilı: Baydar 

Resimde gördüillnliz insan• 
ları dülaer zannetmeyin. Hayır. 
Onlar Inıilterede bir san'at mek· 
teblnln talebeleridir. Burada on• 
ları mekteplerinin yıkılan baca• 
ıım tamir ederken gttrllyoraunuz. 
Ne iyi. Kendi ff)erlni kendileri 
a6rllyorlar delil mi ? 
r -, 

1 

KUçUk okuyucul•r1mıze 
Mektebiuiz tatil oldu. Dilmece 

hediyeleriniz hala mektep adresine 
gönderilmektedir. Mektep kapalı 
olduğu iQİn elinize varma.makt~d~r: 
Bugüne kadar olan hedıyelorınızı 
de m•ktepleıden araymız. H edi
yelerini zin kayıp olmaaıoı . iatcmi- f 
yeceginiz tabiidır. Onun ı ç n mek· 
tepler açılana kadar LilmecelerJniza ) 
eviniain adresini yazınız. 

aukak No. 14 te Nuriye Yıldız, Kızı!.· 
cahamam mal direktörü oğlu N. 
Sayın. 

( Sonu yarın ) 



Kadıkiyde Muhakkak 
Bir Deline Var 

Yazan ı Hatice Hatip -1-

-1-
0nu bu gece uyutmayan t•Y 

muhakkak ki bu mfHhfı ııcaktı. 

Balodan erken çıkmıı 'e bir 
komıu ile H'vell kapıya kadar 
aellp bir saattenberl yatağa yat• 
mıı olmasına rağmen bu ııece 
onun gözüne uyku girmiyordu. 

Balkon kapıılnı, oda kapı11nı 
ardma kadar açtığı halde, lçerde 
bir parça hava yoktu. Ve bu, 
küçük Kimranı bunaltıyordu. 

Gündüz mUthfı bir j'Uneı 
kaaıp kavururken ve Moda çayı• 
rındaki bütlln binalar Marmara 
tarafmdakl yUzlerinln pencerele-
rlnl ve pancurlarını illDefe ıım• 
ııkı örterken o, zarif bir denli 
pljamaaınıa içinde .. Balina., mot6• 
rUnUn tepesinde, sabahtan d6rda 
kadar denlı yarıılarmı 1eyretmiı 
ve tabii vücudu bUUin g8neıfn 
hararetini emmiıtJ. 

Şimdi UıtUne yalaız ince mua• 
Undeo bir gecelik giydijl ve 
keten bir çarıaftan haıka da bir 
örttl çekmedlji halde bUtlln 
Yllcudu eayır, cayır yan yor •• 
ııkara Uıtüode eanlı bir ba• 
Iık gibi yatağın içinde çırpıDlyor, 
vücudunu oradan oraya atıyordu. 
BUtUn vUcudll 1açlarının dibine 
kadar ter içerlıiode idi. 

Y arıılarl Hyrederken heyecan• 
dan harap olmasına ve bu akıam 
Kalamıı Deniz Kullibllnlln yarat" 
çılar. ıereffoe verdiği baloda da 
oldukça yorulmuı bulunma11na 
rağmen gözllne uyku girmiyordu. 
Ve lıt• bunun için yataktan doi• 
ruldu. Ayaklarını karyoladan dı· 
ıan uzattı. 

V antllAtörll prize takmak Y• 
odada blraı hava yaratmak ıat .. 
1ordu. Batı okadar ıiddetll atrı .. 
yordu ki.. EllerJJe ıakaklarını 
••karken aaatlerce dentıln nıerbı· 
de ve gUneıJn altında niçin Ye 
kimin için kaldıtını dlltUndU. 

Osman F eyıl için... denizde 
okadar saat kalmııtı.. E1aaen 
Osman F ıyzl için dejllmlydl ld 
bUtUn bu ıon gUnler Ali VAmıtın 
yUı:Une aUIUyor ve onun motısrlı 
gezmek için yaptığı davetleri hlt 
reddetmeden kabul ediyordu. 

Osman F eyzl için... Kalamıı 
deniz çocukları kulUbUnlln en 
mahir kotracııı Oıman F ıyı:I 
için... Onu, denizde görebilmek 
için •. 

Osman Feyzlye hayran olan 
yalnız kendiıl değildi. 0, iki 
ıenedlr Ustliıte kazandığı yar11lar 
ile Moda, Kalamıı, Fener dej'iJ, 
bUtUn lltanbul kızlarının llihı 
oluv•rmlıU; BUttın lstanbul ıpor 
meraklılarmın da gözbebeğl .. 

Onun bu HDe bıyntlmllel 
mllsabakalara lıtlrak edeceji 
ıöyleniyordu. 

Klmran hep ıakaklarıaı elleri 
ile ııkıttırırken bugUnU dUıUnU· 
yordu. Bugün o kotraaında yine 
ne harlkulAde olmuıtu. Sababtaa• 
beri hiç esmeyen rilzilr aankl 
onun ortaya çıkmasını bekliyor muı 
albl onların yarıııoa a1ra j'elince 
ufuktan koıarak gelmiıtl Yt muU 
bir köle gibi beyaz yelkenleri 
hemen şiıirlvermiıtt. 

Kotra ile yanlarından geçerken 
Kamran onun dar kalçalı, genfı 
omuzlu vUcudlinU görmUıtU. Üzerin 
deki gömleğin yakası açık Ye kol· 
ları sıvalı idi. Çok kıllı bir göğıll 
ve çok kıllı kollar• vardı. Fakat 
no adaleli, ne menun, ne erkek 
bir vucudu vardı onun. .• 

Osman Feyzinin saçları gayet 
kııa kesilmişti. Bu 1açları 

galiba rüzgarla gözünün önfüıo 

dUşmıin diye böyle kısa keıtirl· 
yordu. Her halde bir zamanlar 
bokaa da heYH etmlı olacaktı. 
Çnnkü burnunda tuhaf bir biçim• 
alzllk .-ardı. 

Kamran Adeta lıtlyalda ona 
bakmııb. Bir kurt gözU gibi par· 
lak g«Sılll yllzüne ve kurt dlılerl 
gibi sivri sivri va bembeyaz dlşll 
kocaman ağzına ••• 

Fakat öyle bllyllk bir iştiyakla 
ona bakmııtı ki Ali Vamık da 
bunu Hzmlıtl ialiba Ye birden· 
bire motörU fıletmf ı ve denizi 
dolduran aandalların, mot5rlerin 
ara1ından uzaklaımak lsteml9tl. 

Ali Vamık onu kııkanıyordu ••• 
Fakat bu, KAmranın umurunda 
d•tlldl. 

Anneal Ali V Amıta kızdırdığını 
farketse herhalde ılnlrlenirdl. 

ÇUnkO Kadri Beyin karıaının 
bir tek arzuau Yardı ı Evlitlarını 
zengin kız ve erkeklerle evlen• 
dlrmek. Oğullarının en bUyUiO 
Ömer henO~ tYll değildi, Ve 
anne11f e birlikte zengin bir kız 
aramakta idi. Fakat onun ktlçllğll 
Fatin anasının bUtlln Umltlerlnl 
mahvetmiıti. 

V • mUhendlslik dlplomaaını alır 
almH, temiz, namuslu fakat pa· 
raaıı bir soydan genç bir kız ala• 
rak Anadoluya gftmlıtl, Şimdi 
orada çahııyor. KöprU, tUnel, 
demiryolu Inıa eden bir mUteah· 
hldln yanmda idi. 

Klmranm bUyDtU olan Han· 
dan da acaip çıkmışb. Anneelnin 
zengin izdivaç projelerini alttlıt 

eden bir kararla A nupaya arkt• 
olojl ve tarih tabılllne gltmiıtl. 
Onun bu aidlıtne mini olmak 
iıtlyen annHlle babası ona tahıll 
paraı' YermemJılerdf. Fakat · O 

maarif Yekllıtlnln yolladığı tale· 
belerden olmak için lıtlrak ettiği 
bir mllsabakayı kaı:anmııtı. Üç 
aınedlr Berllnde bulunuyordu. 

Şimdi annesinin botun Umldl 
Klmranda idi. Ali Vamık 
çok dUrUstü, çok namuılu idi Ye 
bilha11a Kamrana fena tutkundu. 
Bundan baıka da onun lstanbu· 
lun Hyılı zenıin ailelerinden biri· 
nln çocuğu olmaıı kııınm refahım 
latiyen bir anne için bulunmaı 
bir meziyetti. 

Halbuki kllçUk KAmran anne• 
ıinln btıttın arzularına ve Ali Va
mıgın ltmiı vı terbiyeli aıkma ve 
·hayranlığına rağmen kendiıinde 
Ali Vamığa kartı bir meyil hfı· 
11tmiyordu. 

Blliklı, kalbinde böyle meyli, 
o daha birinci defa olarak ko· 
nuıtuğu Osman Feyzlye lnrtı bu· 
luyordu. Oaman Feyzi bu akıam 
baloda olduğu halde onun lngiliz 
komıuhırına takılıp ••• ıelmasine 
İebep olan ıu menhus baı ağr111 
da j'itglde artıyordu. 

* Uf bu ıece nofeı almalc im· 
klnı yoktu aaliba: 

Biraz rUıglr ıöyle denizden 
doğru gelen ve yoıun kokuıu 

getiren blr rUzgAr olsa idi. Sular
dan gelın hafif, nemli rlltubetll 
bir rllzglr .•• 

Bakııları, açık balkon kapı· 
tarından dııarıya bir akvamarln 
gibi ıeffaf ve mavi ıııkh göt• 
baktı. Bu gece inanılmayacak 
kadar gllzel ve inanılmayacak 
kadar parlak bir mehtap vardı. 
Ve bu ııığın alhnda dıniz hiç 
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kırışıkıız ve tıpkı gümUıten bir 
ayna gibi uzanıyordu. 

Evet bu gec• denJz Seba 
Melikesi Belkisın ziyaretine haıır· 
lanmıı bir Hazreti Süleyman sa· 
rayının döıemelerl gibi pıral pırıl 
yanıyordu ve yantUaUSrü prlıe 

takmak için yerinden kalkan 
genç kıı bu manzaraya daya• 
namadı ve adata ipnotize olmuı 
gibi çıplak ayaklarUa balkona 
doğru yllrlldö. 

Balkonun mermerleri ıabah• 
tanberl iÜneıin hararetini emmiıtl. 
Şimdi altında külhan yanan ha· 
mam taıları gibi ııcacıkta; hatti 
kollannı dayadığı ıu parmaklık• 
lar adeta deriıinl yakıyordu. 

Gözlerini kısarak ta aonıuı· 
loklara uzanmııa benzeyen denize 
bakarken bu ııcak baya içinde 
gevıemiı ılnlrlerlnı ıltglde reha• 
yet ııeldl. 

Ve yine onu dUtUndU, bu 
gece onunla oynadığı ilk dansı •.• 
EH, onuo avuçları nuırh kocsman 
ellerinin içinde kaybolmuştu ve 
kocaman kolu belini tamamlle 
kavramıştı. 

Kulaklarında hAll onunla ilk 
oynadığı rurnbanın ahenııl oynu• 
yordu. Ne gllzel bir rumba idi bu .• 

( Arkası Yar) ...........................................•.................. 
Kadın 

Kıya/ etindt1 
G11ze11 Bir Hırsız 

Çorum, (Özel) - Bu, resmi 
aörüpte bir kadın ıanmayınız, 

yanılırsınız. Bu, resmin aahibl bir 
erkektir. Adına Çorumlu Clmen .. 
tin oğlu Ali derler. Ele avuca 
ııjmaz cıva gibi bir heriftir. cı
mıneğln Aliyi Çorum zabıtası iki 
yıldanberl aramaktadır. Bu yaman 
adam hem kaçak, hem de 50-60 
vukuata olan hırıız, seraerl ve kül· 
hanbeyinin biridir. Son günlerde 
Alinin kadın kıyafeti ile gezdiğini 
haber alan Çorum po!iai evvelki 
glln Aliyi gördüğUntlz kılıkta ya• 
kalamıt vı hakyerine vermiıtlr. 

Kardeılni Boz Eşekle 
Tırampa Eden Adam •• 

( Daştarafı 1 inol yüzde ) 

gecenin ilerlemit saatinde sokağa 
fırlamıştır. 

YüzUkçtl Hüseyin ıoranlara: 

- Ben, bu kadını kardeıl 
EHden boz bir eşekle brampa 
ettim. Size ne oluyor?. demiı 
fakat kadın köyünde evli olduğu 
için bir araba tutularak hayır 
aeveo ln&anlar tarafından Yozgat· 
taki köyüne gönderilmiştir. ............................................................. . . . ' 

SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün sızde bulunmayan ner şeyi ..... 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
ı<.UTUSU 200 Kro. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Yağlı Güreş Müsa
bakamız 

[ Baıtarafı 1 inci yüzde J 
Arifi, Manisalı Refiğl, Dinarlı 
Mehmedl yendim. 

Çoban Mehmet, Bulgaryah 
Cemali mağlüp edemediği için 

müsabaka harici 1&yıldıklarandan 

onlarla kartılaımaklığıma imkAn 
olmadı. 

O tarihten sonra bat pehli· 
vanlık müsabakası tertip edilme· 
dlğl için şurada, burada hiç bir 

kıymeti olmiyan mUsabakalara 
haklı olarak girmedim.. Benim 

bu müsabakalarda seyirci kal· 
maklıjım bin tUrlU manalarla 
karıdandı. Gazetenizin pek ciddi 

olarak tertip ettiği bu milsaba· 
kalara koımayı bir vaıife olarak 
kabul ettim. Bu lı de ıonuna 

kadar gllreımek ve muvaffak 
olmak en büyük arzumdur. Baıa 

güreıecek olan MUIAyimin gaze
tenizde söylediği beyanatını na· 
zarı dikkate almak lAzımdır. Ken• 
dlsi Amerikada iken bat pehll• 
vanlık müsabakası yapıldığını ve 
bundan dolayı bu müsabakadan 

mahrum olduğunu her fırsatta 

ileri ıllrmektedlr. Ben bundan 
bir mana çıkaramıyorum. Halıp 

~ orada iae arı:n buradadır. Pek 

yakında karşı karııya yapacatımız d 
müaabakalar kimin ensesinin kalın \) 
olduğunu kolaylıkla meydana 

11 
çıkaracaktır. ,, ) 

Kara Ali bize YHdiil bu ma• 
lômattan aonra pazar gllnD yapa· 
cağı müsabakalara kadar G6ıte• 

pede istirahate gideceğini ıöy• 

lemlıtlr. 

Kara Ali buılln tam ( 34 J 
yaıındadır. 

Galatasaray Avrupa Tür. 
nesine Çı~ıyor 

Galata1arayın Uç 
kıymetli oyunouıu; 

Münnnr, İbrahim, 
Danyal 

Galata.ar ay 
birinci futbol 
takımı Aiuato• 
ıun ilk hafta11 
yirmi glln ıllrecek bir Anupa 
turnHinı çıkacaktır. Yuıoılavya, 
Peıte ve ajlebilhtlmal Viyanada 
yapacağı bu Hyahatte yedi maç 
oynanacaktır. 

Galataaaray takımı bu Hya• 
hat için lllzenıu kadar hazırlan· 
maktadır. Seyahate çıkacak takı· 
mın kuvvetli olması için Beılk 
taştan bazı oyuncuların da ka· 
fileye iıtirakl ihtimali vardar. 

Atlet irfan lnglltereden 
Geldl 

Memleketimizin en kıymetli 
atletlerinden lngilterenln Kembrlç 
Unlverıitesin de~ 

tahıll yapan :,. -~--~ 
G a 1 ata ıaray lı 1 _. l 
gUlle atıcısı J~ .,~ . 
irfan, Rasih, ~ . 
bugt\11 Londra· 

1 
"' 

dan ıebrimiH t;'. 
gelmlıtlr. t. 

İrfan ge . n 
1j· 

1ene Zaırepde " 
yapılan beı:ncl N 

Balkan oyunla· 
rında aülle at· 
ma UçUncUlti• 
ğUnU kazan.. lafan 
mııtı. 

Oksfort - Kembrlç atletizm 
maçında gülle atma birincisi ve 
yeni rekor yapan irfan ıehrimiz· 
de yapılacak altıncı Balkan oyun· 
larında gUlle, diık ve çekiç at .. 
ma mtıaabakalanna fıtlrak ede· 
cektir. 

Boka Ma9lar1 

Galata1aray bokı ıubeal tara• 
fmdan menimin ikinci bokı maç· 
luı bu akıam Galata1&ray aalo
nuoda yapılacaktır •• 

Bizde tarihi oldukça Hki olan 

boka zaman zaman parlamıı IH 
de pek harlı ellerin tecavUıUne 

uğrayan bu ıube bir tUrlU llyık 
olduğu ehemmiyet ve alaka nı .. 
rinde mevkllnl muhafaza edem•• 
mittir. 

Halbuki Galatasaray kulUb8 
tarafından tamamen amatörce 
tertip edilen bu ıon maçlar Umlt 
edilmeyen bir kalabalık ve o 
niıbette ciddi bir alAka il• 
karıılandı. 

Bu akıam 8,30 da baılayacak 
boks maçları Hnelerdenberl g6ı• 
mediğimfz bOylık bir hareket 
olacaktır. Kini ile Klryıko, En· 
verlı Nuri, Fahri ile LeYI araıın• 
da baıll baıına bllylk bir ıhem0 

mlyet doauracak olan maçlar 
ıöyle ıuden yapılacak bir kar,.. 

Klark Fahri 

latma detlldlr. Panayot Ilı Fren· 
ko, Klark ile Nlko, Leon Ilı 
Haralambo araamdakl mllıabaka• 
ların da ayrı ayn birer ehemmi• 
yeti vardır. Bu akıam yapılacak 
boka maçları kim ne . darae desin 
Istanbulun en heyecanlı bir ıpcr 
hareketidir. Rlnı hakemliğini 
memleketin maruf bokıörU kllçllk 
Kemal yapacaktır. 

1936 Ollmplyadı Tehlikede 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nev• 

york Herald ıazete1lne ııöre, bir· 
letfü Amerika atlet amat6rlerl 
birHğl baıkanı B. Maboney, Al• 
manyamn dini meseleler yllzllnden 
atletlere kartı ayrı muamele 
yapbğı anbııhrsa Amerikamn 
1936 olimpiyatlarına girmlyeceğini 
ıöy: emlıtir. 

... . , 1 .,,, • , • ı ı ı • ı • ..__ • • • , . _,,__, ıııawı ı ... ........-

~hlıditd 

$ıhir'llyatnıı 

ııımııııııııı 

ltlll 

Tepeba,ı 
Belediye bahçeıindı 

2S Per9embe: 26 C'.lm• 
27 Cumate1I, 28 Pa:ar 

a-Unü aktamlara 
saat 21 de 

DEL i 
DOLU 

Operet ;.j Peı de 

Bebek, 1.taDbul, Şltll1e tramny varılır 
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OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN, 
( Mltareke devrinin. tarlbl) N.o 9& 

Her hakkı mahfuzdur. ~ ., Yaıan: Zit1• Şakır·-----------. 27/7/85 "'-" • 
çüncü OrduMüfettişiSamsununUmu-

nıi Vaziyetini De _gözden Geçirmişti .. 
Fakat Mustafa Kemal Paşa; 

•kur, aakin ve mUaterihti. J, 
tndlsinl karşılayanlarm gözlerin· 
•, kendisine IAıım olan cevheri, 
uluverrniş· sabahın mahmur 0 11· 
e ·ı ' • ~1 e altın gibi parlayan kııa bı• 
~!arının altında, memnuniyetini 

steren tath bir tebessllm be· 
tın itti. 

dl Şu anda t~lih, en garip bir 
Vesfnl gösteriyordu. 

1 
Bu buyuk kumandan, daha bir 1 evvel, aıkerlikten istifa ederek 

I tıadoluya geçmeyi, baıına top· 
;Y•cağı imanlı Türklerle ıon Türk 
~ Urdunu müdafaa etmeyi düıUnU· 
, ordu. En parlak zaferlerin ona 
~1 ferefll bir !Dlikifat taııttıgı 

cıı11 bile vatan ve millet uğ· 
rıınd f btı a eda etmiye hazırlanan bu 
d YUk kumandan, ıu anda mura
):na •rmlı bulunuyordu. Taliln, 
dte en haklı bir mtıkifab eseri· 
• " L:I; o, daha bir ay evvel ıu 
tlllda ayağını bastıia toprağa bir 

1
.\fll olarak kavuımak iaterken; 

1!1trıdt ( üçUnc'1 ordu mUfettiıl ) 
l~~•nını taııyor; yaralı bir aalan 
() 1 düşmanlarına dit bileyen aon 
l' •rn.aıı)ı ordusunun baıına ı•çl-
ordu• 

Oçtınco ordu mtıfettlıl Muı· 
_.,, Kemal paıanın maiyetinde 
lu tatlar bulunuyorduı 

l - Miralay Refet bey (3ntl• 
tQ kolordu kumandanı olarak) 

2 - Miralay (Manaatırla) Ki• 
bırn. bey (Mllfettişllk ırklnı haf"' 
iy, rtlıi) 

h 3 - Kaymakam Mehmet Arlf 
lk~}' (MUfettitlik erkanı harbiye 

ilci relıi) 

f tt 4 - Binbaşı Hüırev bey (Mtl· 
' itlik birinci şube müdürü) 
f t S - Blnhaıı Kemal bey {Mü
' tftllk topçu ıubeai müdürü) 
't l~ - Miralay (doktor) Ibrahlm .,,' t bey (Müf ottiılik ııhhlye dai· 

$ reisi) 

h 7 - BJnbatı doktor Refik 
' 1 (Sıhhiye dairesi reis D"Juavlni) 

he 8 - Yüzbatı CeYat Abbas 
y (MUfettiılik aeryavori) 

(F..,: - Yüzbaıı Mümtaz bey 
Anı harbiye mUlhakı) 

h lO - Yüzbaşı Ismail Hakkı 
'Y (ErkAnı harbiye mUlbakı) 

(F. l 1 - Yüzbaıı Ali Şevket bey 
llılr zabiti) 

(1( 12 - Yllz baıı Muıtafa bey 
e.rargAh kumandanı) 

h l3 - Mülazım enel Hayati 
.:~) (ErkAnı harbiye riyaseti ya· 

ı,h ~ - MU1aıım eYvel Abdul· 
•y (iaşe zabiti) 

he l5. - MUlAzım evvel Hikmet 
lı" y (ÜçUnctl kolordu kumandan· 
aı Yaverj) 

daveti Uzerine Samsun eıraf, 
tliccer ve mllnevverlerinden bir 
çok zevat, Mustafa Kemal paşa• 
yı iıtikbal etmişler, beraberce 
mutaaarrıfın odasına girmiı'.erdf. 
Samsun hUkümet dairealnin garp 
cephesindeki köşeyi teıkil eden 
mutasarrıflık odasında mutasarrıf 
tarafından takdim meratimi icra 
edilmiı; Muıtafa Kemal paşa, kö· 
ıedeki koltuğa çekilmiıtl. [ 1] 

Şu anda bu odada buluna~· 
Jar; Musta:a Kemal pata ve maı· 
yetlndeki miralay Refet beyle 
mutasarrıf. (15 inci fırka kuman• 
danı. erkim harp ka)makamı 
Asım bey) ve Samıun halkından 
da 00 bet zattan mürekkepti. 

Mustafa Kemal paıa; kudret 
ye imanını göıteren müateribaoe 
bir vaıiyetl• koltuğuna yerleıtik· 
ten ıonra gözlerini Samsun 'lulara 
çevirmiş; ilk ıöz olarak ıu suali 

aorduğu lşitilmiıti: 
- Memleketlnb: na11l? •• 

Bu aual. bir kaç saniye cevap-
11z kalmııtı. Hitap, umuma oldu• 
ğu için herke• birbirinin yüıüne 

bakmıı; verilecek cevabı birbirine 
bırakmıftı. Fakat sUktit biraz 
uıun ıUrünce, bu mühim ıuall 

(l] Şimdi o tarihi köıede (Muı
tafa Kemal pııa) nıa bir reami bulun• 
maktadır. 

cevapıız bırakmamak için Nemli 
zade Galip bey söze baıJamıttı. 

Fakat bu mUliikat, alelade bir 
hasbıhalden ibaret değildL Mem• 
Jekette cereyan odın vekayl Ye 
hadisata nüfuz edebilmek için 

söylenen sözleri büyük bir dikkat 
ve ehemmiyetle dinleyen Muıtafa 

Kemal paşaya, her ıeyi açık ve 
aolAhlyettar bir lisanla ıöylemek 

icap etmekte idi. Bunun için de 
(Karadeniz Türkleri Mtıdafaai hu· 
kuk heyeti) nde umumi kAtiplik 
etmit olan (Avukat. Kemal Hlk· 
met bey) e itaret edildi. Bu zat, 
bizzat takip ettiii memleket m•· 

aelelerfnl büyük bir sela1etle bab 
ettl. 

O anda, memleketin derdi 
ıunJardan ibaretti: 

[Ortada, memleketi ka11p ka· 
vuran bir ıekant vardı. Fakat 
bu şekavet, Adi bir çapulculuktan 

• ve ıoygunculuktan ibaret değildi. 
Daha ilk gUnUnden itibaren dlnt, 
milli bir mahiyette baflamıı; glln 

geçtikçe tlddetini artırmıfta. Aa.ır• 

lardan beri bu haY&lide TUrkler 

ve Rumlar, birer 6z kardeş gibi 

yaıamiılar; her işde, el ele vere• 

rek çalışmışlardı. 
(Arkut var) 

Sovyet Rusyadaki Heye
timizin Tetkikleri 

Moakova, 26 (A.A.) - Türk 
ekonomik heyeti batında B. Celil 
Bayar olduju halde Nogulnsk'dekl 
elektrik fabrlkaaının radyo mer
kezini gezmittir. DUn gecı Ağır 
EndUatri Komiserliği, Türk heyeti 
şerefine bir kabul reımi yapmıf 

ve bunda ] Urkiy• BtıyUk Elçial 
ZekAi Apaydın ile bUtUn heyet 
Ye elçilik ileri gelenleri, Ağır 

EndUıtrl Komiseri, Dıı Bakanhiı 
ile Ağır Endllıtri ileri gelenleri 

hazır bulunmuılardır. 
23 Temmuzda Celil Bayar 

beraberinde Zekii Apaydın, B. 

Sovyet Rusyada Bir Kaza 
Moıkova, 26 (A. A.) - Moııkova 

a . de '-anliyöaDnd•· bir otokarla y reıın •u 
bir tren çarpıım•f, otokarda bulunan• 

di . ııımnt 7 si varalanmıştır. 
ların ye il u , , 

Amerlkada 8ıcak Kaımamıf 
Nevyork, 26 (A. A.) - Üç srönden 

beri Nevyorkla bilkOm ıllrmekte olan 

k d 1 11 ya"'an yatmurlarla 
nca a ga t • 

nihayete ermittir. 
çın San'at Eaerlerl 

L dra 26 (A.A) - Suffollı 
on ' 1 . 1 

kruvaıörU için san'at eser erm 
dün karaya çıkarmıf ve eserler 
akademi depolarına taıınmıttar. 

1 
B. Kreıtinski olduğu baldı 
8. Kallnine tarafından ka· 
bul edilmi9tir. Görllıme, oldukça 
uzun aUrmUştUr. TUrk ekonomi 
bakanı ile bUyllk elçisi aynı gUndı 
B. Voroıilof tarafından da kabul 
edilerek uzun uzadıya görUşmUt
lordlr. 23 Temmuı akşamı Türkiye 

elçilliinde bir ıölen verilmlı ve 
bunu bir kabul reaml takip etmiı· 
tir. Bunda ağır endüstri komiseri 

B. Kosengoltz Kreatlnskl ile dıı 
n ağır endüstri ve dıt tecim ko· 
mlaerliklerl ileri geltmleri hazar 
bulunmuşlardır. 

ASiPiN KENAN h 16 - MUlbım sanl Muzaffer 
'Y (MUfettiıllk yayeri) 

b, 17 - Birinci sınıf katip, Faik r 
Y (Şifre katibi) 

1\1 18 - DördUncli sınıf katip, 
h 'ıcrn.duh bey (Şifre katibi mili· 
a ı) 

., 

TAKVİM ' 
Halis ve hakiki tabletleri sıh

hatinizi ıoğuktan H bUtiln airı· 
)ardan korur. 

la) {l\1UfetUş, Mustafa Kemal pa• 
ltl ' hıaiyetinde bu zatlardan ba· 
ku Ettı olduğu halde doğruca bll· 
le ~et dairesiııe gitmişti. Sabah• 

Hn 

QI• 
Jl 27 

CUMARTESi 
TEMMUZ 935 

H111r 
88 

Arabi ~ Rumt 1'51 
,5 Rebllllahar t5S4 1/ Temmuz 14 

Vaklt Hun! Vaott Vakit uaaJ Vua 
1 

--=- =-<=--"11=~""'1 
' Gllıu•t 9 )9 4 51 Akıa• l:.ıl - 19 52 

Öjle 4 48 l!l 'lO Yat11 J Sı 21 :l4 

16 17 lmlllı. 1 12 !l 44 
ndl 8 4S 

Sinir ve akıl bastıılık1arı müt. 

Or. ETEM VASSA'F 
Caialoğlu Orhan B. aparhmanı Tef.2:lOJS 
Ev. l(adıköy Bahar:ye ileri aokak Tel.60791 

Zayi - 935 de lıtrnbul ikiacl ilk 
mektepden aldığım ilk tahsil tasdik
namemi kaybettim. Hıikmü olmıya-
~ıığı ilAn oluaur. Necati 

Kalelerimizin Anahtarları 
Bunlar, Bir Seri Halinde Müzede T eş

hir Ediliyor. Belgradın Da Dört 
Anahtarı Var 

Topkap1 müıeıinde her on beş gllnde bir, bir kollekıiyon te9hir ediliyor 

Topkapı aarayı mllzeal direk· ı tarların UstUnde o devre ait 
törlüğU her on bet gUnde bir ta• olduğunu gösteren yazılar da 
rihl eserlınden bir kollekalyon vardır. Bunlar ara1ında Belgrat 
teşhirin• karar vermlı ve birinci kalesinin ( Sava ) ve ( lstanbul ) 
partide eski mUhUr kolleksiyo- kapılarının anahtarları çok mC· 
nunu ziyaretçilere açmııtı. Şim· himdir. Bazı kale anahtarlarının 
dl dı dedelerimizin fethettiği ka· Uzerinde de Llltin harflerile ka· 
lelerin anahtarlarını kıymetli bir r.ılmıt yazılar •ardır. Üzerlerinde 
seri halinde teıhire baılamııtır. (PT. NEUVE) n (PT. POMPEL) 
Her kale fetbedildikçe anahtar• ve ( P. C. T. 1 ) yazıları bulunan· 
Jarı gUmUş ve altın tepıller için• )ar çok mühimdir. Tahta anah• 
de meraaimle saraya getirilir tarların Oıerlerlnde de yine LAtln 
ve huıusi hazinelerde saklanırdı. harflerlle ( Yeniçeri kalesi ) , mll· 

Doğuda ve Batıda on binlerce hfmmat anbarı vesaire gibi yaz~· 

Tllrklln kanı ve Cbnı pahasına lar vıardır. 

alınan kartal yuYaaı gibi kalelerin Teıhir odllen anahtarların 
BBrayda toplanan anahtarları mll· aayıları (300) kadardır. 
hlm bir yekOn tutmaktadır. Hab, Her biri bir zaferi aöyJiyen 
ku~af, kitap ve mHkukAt ırlbl •• birer yurdu açan bu anahtar-
koıeksfyonları ne kadar pabab Jar Lıy •t b. ·ı · k k d a m... ıçı emıyece a a• 
oluraa olsun para fle tedarik mühimdir. Son devir kalelerine 
etmek mUmkündUr. Fakat eııiz h ı 

k h ı bi dl .c • 1 ait ana tar ar gUmUştur ve bazı• a raman ar.n rer ya gar o an . d 
b ht l t d 

'k t k larının OstUne altın yal ız ıürül-u ana ar .arı e arı e mı 
• t ğ' n kil d v 'ldi V il mUttUr. Eskilere niıhetle çok 
ıs e ı mum o egı r. e m • 
yonlarca Türkün kanile alınan bUyUktUr. Bunların bazılarının 
bu anahtarlar kadar da Türk üstünde ait oldukları kalelerin 
ulusu için kıymetli bir kolekıiyon kabartma reaimleri, turalar ve 
olamaz itte ıaray dlrektörtl Tah· bazı sUsler vardır. Bunların içinde 
ain Öz bize bu anahtarların taa• (Si:lıtre) ve (FethU:lslim) kalele• 
nif edilmiı bir koleksiyonunu rlnin anahtarları çok sanatkarane 
veriyor. yapılmıştır. Bunların Uzerinde 

Eski kale anahtarları muhtelif (meftah kalel FethUllslim 1237) 
ıekillercle ve umumiyetle demir· •• ( Klaı hakaniden Siliatre ka· 
den ve tahtadan yapılınıthr. lesinin meftabıdır 1234) yazıları 
Bunların içinde Belgrat kalesine vardır. 
alt dört anahtar vardır. Bu anah· 1. H. 

Filyos 
Yolu 

-
( Ba.ştarafı 1 inci yüzde ) 

kılmıt ve işte bu çıkıştan sonra· 
dı ·ki facia baş göstermiıtir. Oto· 
dcrezın tünelden çıktıktan ıonra 
yine aynı sür' ati muhafaza ede
rek koıarkeo çok yakınlardan 
bir oiınend:fer dUdüğU iıiti:miıtlr. 
Bu düdük sesUe beraber bütün 
hızile üıerlerlne doğru koımakta 
olan balaı trenini de korkudan 
bUytıyen gözlerinin önünde bul· 
muılardır. 

Bu korkunç vaziyet karşısmda 
Otodereıini idare eden adam 
kendiıiııi derhal dışarı fırlatmış· 
tar. Tüyleri ürperten bu an 
karıııında ıouk kanlılığını kay· 
betmediği anlaııla:ı mUhendiı 
Tiryaki her iki çocuğunu arka 
arkaya dışarı fırlattıktan sonra 
karısına Baralmıı onu da fırlatmak 
iıtemlşlir. Fakat kadın şişman 
ve romaliz.mah olduğundan vaıi· 

Ankara 
Faciası 

yetin icap ettirdiği çabukluk gös
terilememiş ve bir iki saniyelik 
zaman içindo ototerezinln üstün• 
korkunç bir dev gibi saJd1ran 
lokomotif olanca ıiddetile otoya 
çarpmıı ve kendilerini demiryo• 
lundan dışarı atamıyan mühendiı 
Tiryaki ile kanıı paramparça 
ol mu ılardır. 

Tiryaki çok temiz, dürllst bir 
fen adamı olduğundan böyle feci 
bir kazaya kurban gidişi muhitte 
derin bir acı uyandırmııtır. 

Merhumun çocuklarından biri 
de ağır yaralıdır. Ototerezlni ida· 
re eden adamda aonradan aldı• 
ğı yaranın teıirile hastanede 
ölmu,tor. 

Kazanın. iki istasyon arasın• 

da işleyen palas treninin otodere• 
zının ge' iş zamanına tahmin 
edememeıiuden ileri geldltJ 
anlaıdmaktadır. 



Yazım: 

M. Turhan 
Piri R i•- ~fırrn• RciR • Hattım Snleyrıınn 

Ayas Paşa Pratik Davranıyor Gibiydi. 
Emirler, Önceden Tasarlanmıştı .• 

Elçi, alnler :çindon çık yo:muı 
gibi •cvrnçle ulond:ıa ayrıldı. Bet oa 
dakikadanberi rö2üne bir mezar u.ze• 

rine atılmıı kara bit Örlü ribl görlluea 
gök. timdi mav! bir ııGlüm• ·y f' ben
ziyordu, içine fer;ahl.k Yeriyordu. 
Bununla beraber bir ayak önce orildaıa 
•r.ray de11ilen bu korkunç 7erde11 
uzaklcımak i•tiyordu. Likia H raz:amı 
iflSc-medea HYJfamaz.dı. 0 Hbeple 

Divan kitipltrinden biriııı döndü ; 
- Yaz l dedi. Mısır val~i Süleyman Pataya bir hüküm yar; t •• 

yine kubbe altına ıeldl, hllnkArıra göı:lınO dört açmaaını, yolunu izini 
ftrmanına ıöyledl, emir bekledi. ıuna buna belli etmemHlnl benim 

Ayaa Paı•ı yapılacak lıl çoktan tnrafımdan ~1Je. Bak, Bahidlr Şahın 
kararloıtırmıttı, hllnkAra da fikirlerbıl 5ldGtlnO sen daha yolda iken bls 
onaylatmıftı. Elçlnla, kubbe altında ötı"•ndik. Ç9akl denls ıG.ttlnde de 
diz çö~üp emir beklediğini ıı5r0nce cHıı11lar nr. Hela Venedikliler, yolu 
divan kltlplerindea blri.ae daadO; bile henüz ötrenUmeyea yeni dünya• 

• Son Poıta • 
İstanbul gelir n para 
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Zehlre Borsasında 
Buğday fiatlarrnda düıkön:ük 

devam etmektedir. Dün boraaya 
390 ton buğday, 103 ton da un 
sıelmiştir. Yumuısk buğdaylar 6 
kuruş 30 para ile 5 kuruş 20 para 
arasında, sert buğday1ar da 5 
kuruı 10 para ile 4 kurut 2 bu· 
çuk para araamda muamele gör• 
mllf, 332 ton yumuşak, 129 ton 
sert buğday aatılmıtttr. Un Hatları 
690 kuruıla 455 kuruı araaında 
değiımiı ve 552 çuval uu satışı 
yapılmıştır. . ........................... ·--····························· Yaz, dedi, Mı•ır Hlial Sllleyman dan d• [Amerika demek iıtiyor] dQ. 

Paıaya bir h8kilm yu. HemH Sil· rüıt haberler alıyorlar, bize dahi alSrllr ribi •örünGp kuv.etlt'rini göz· 
HYftekl sremiler• uker doldursun, f1111dıyorlar. Haydl timdi 7erine git, lerde b8yük rö•termeyi çok iyi !be-
Hint denizine yelken acıın. GDcerat dinlen, yınn erkeaden yola çıkmaya eerirJerdl. Şu Hint denizi itinde de 
1111ltanı BahAdir Şah, Portekizliler huırlan. Bir iki uat •onra ın:ket:Q aynı feyl yapıyorbrdl, bir küç.ük 
elinde can vermezden fSnc• mGlklal Hünkarın ib•anıaı alıraın. kiğıtla koca bir harp açmakta aüçlük 

Temmuz 2!.J 

YÜKSEK ZiRAA1 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

8u yıl Ankara Yükıek Ziraat EnatitOsUııün Ziraat, Bayii 
Faknlteıine Kız ve Erkek ve Orman Fakülteıine yalmz Erkek P' 
rasız Leyli paralı LeylJ ve niharJ talebe alınacaktır. EnstJtOye yi 
r.ılabilmek için qağıdald tartlara uymak gerektir. 

l - Lise mezuniyet lmtihanmı vererek Bakaloryuanı yapllJ~ 
Yeya Liıe Olgunluk diploma11nı almq olmak ( Bakaloryaıını JI# 
mamıı Yeya olgunluk diplomaaını almamıı olanlar EnıtitOye abal' 
maz) ve Tlirk Tabiyetiode bulunmak llzımdar. 

2 - lr.tanbul Üniversitesinin Fen Faknlteainden naklen gelec .. 
olanlar orada okudukları ıömeatrelerden, muvaffak olmuılar il" 
iklıi kabul edi:erek Baytar, Ziraat ve Orman Fakllltelerinin nçnocl 
sömes'.re!er:ne alınırlar. Ancak Baytar FakOJteaine girenlerin 'b' 
Fakültenin birinci ikinci ıömestnlerlnde okunan Aoatomt dersioe 
de ayrıca devam etmelorJ ve Ziraat FakUlteaine girenlerin Zlra•t 
stajını yapmaları gerektir. 

3 - EnıtitUye girecek talebonln yaıı 17 den aıağı •• 25 de' 
yakarı olamaz. Nihari talıbe yUkıek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mealeklerinln lnzum gösterdiJ 
bedeıı kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkmda tam teıekkUllU bir bal" 
ta evi kurulunun raporu lAzımdır. 

5 - Enstitüye yazılan ta:ebe iki ay içinde, yeniden sağlık •• 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinln lüzum iÖsterdijl 
beden kabiii} elini gösteremeyenlerin Enstitnden illılğl keallir. 

6 - Ziraat FakU:tesine girecek talabe Ankarada Orman Çift' 
liğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj mUddetince ta• 
labeye 30 l.ra aylık veri:ir. Yatacak yer Çiftlikte parasız ıağlaoıt• 

( Stajiyer talebenin yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı tak' 
dirde kendiler;ne bu 30 lira verilmez) 

7 - Parasız yata talebealnden ıtaj veya ckuma devrHl lçindtt 
ıonradan meydana gelen mücbir haller dı§ında olmak Uzere, keD' 
diliğindon stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olar~ 
çıkarılanlardan HUkumıtçe yapılan masrafları ödıyeceklerl hakkıO" 
da Yerilecek numuneye göre Noterlikten taadikll bir kefalıtnaf81 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek iıteyenler yukarda yazılı rapordan bar 
ka nüfus kağıdmı, aıı klğıdını, polia ••ya Urbaylardan alacakl8" 
Uzgldim kağıdını, Orta mektep ve liselerde ııZSrmllı olduktan ıUtl 
dersler hakkındaki ebliyetnamelerl lllıtlrerek el yazıları ile ya~ 

caldarı pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruc• 
Ankarada YUkaek Ziraat EnıtitllaU RektörlUğUne bat vururlar. 

9 - Pulsuz olan •• 8 inci maddede yazılı klğıtların ilitik 
olmadığı dilekçeler gelmemlı sayılır. 

10 - Vaktinde tam kiğıtlarlle baıvuranlar arasından 

edilecek talebe diploma dereceıine •• baıvarma ıtarlhlne 
aeçillrler. 

l l - Cevap lıteyınler ayrıca pul f6ndermelidirler. 
12 - BatYurma zamanı Temmuzun on beşind gllnllnden Eyli' 

IUn 30 uncu gUnll akıamına kadardır. Bundan sonraki baıvuranl-' 
kabul edilmez. "'1757,, •!.4()~ 

tnketli hünkAra vHiyet etmiftir. Ayu pafa, pek pratik dnranıyor çekmez gibi bueket ediyorlardı. 
Artık ora.ı b:dmdir. Sllleyman Pa,. ıib!, aörünOyoraa da vorditl emir:er S fer Reisin elçiaine bir kaftan, latanbul ikinci icra memur· 
hız r gidip o ülkeyi ele alacaktır. [*) hep önceden tuarlanmıv, hesaba n Uç b"n altıa harçlık ve bir at gönde• luDundanı Haczen paraya çnrilme-

Biraı: durdu, diifündü v• •oua kitaba uydurulmuı ıeylerdtr. Çünkll rilmtti. Hil1akir namına yolfonan bu a1ne karıır yerilen n tamamına Ud 
yine katibe yDzllnü çevirdi. Safer Reiıin elçisinden daha önce armnğanlor,a Ayu Pata. bir hançer bin lira kıymet takdir olunan Botaı 

- Mckke ıerifine de bir hGkOm l.taabula gelen Hintli Prenı, De1hl katmış n elçinin hemen yola çıkma• içinde iıtinyede Mabmut Çavuı ma• 
yaz:. Bnhtidir Şahın oraya 7olladıfı Padifalıu Sultan fskeaderln otlu Bür- sını bildlrmiıti, Ulaklar karadan gide- hallulnde lıtia7e caddHinde ukl 
havnclcri eka:k•iz gediksiz buraya luıa bey o büyük ölke fu:erlne celdcrdi. Elçinin de durup dinlenme- 33, 35, 37, yeni 29, 31, 33 No. lorla 
gaaderıin, onlar n bir defteri bizim .ı den, at autından inmeden onlara uyup 
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Sultan SGleymnnın ua, nalrluinin de Suriyeyi, FUiıtlnl, çölQ atıp SUveyf murakkam ıayrı menklAttan ;., o • 
yanım ızdadir, hilçOlc bir ek•lk çıkarla dikkatini çelditi gibi Venedlk balyo- berzahından Mıııra ıitmeal lbım ge• bir 11nhllhaoe ve 30 No lu •llkkAn 
Şer fın burnunc.an çıkarırırıı:. Bunu da •uaun haaıl k•ynakludıua ald11'- nı · 1 · d . ..ı 1 -e 83, SS nhtım mahalli Ye 37 No l• • ~ fiyordu. Yemen ıı crın en 'CIO ayı sor- .. 
ani t. [**] •ÖJlemeyerek Babldir Şahın ölümüııG guya çekilmemeyi en biıyftk bahti7ar• dllkkinıa vakfiyetiadeki mahalle n 

Kil.ip çıkmcn elçiden yana döndü: bildirmesi ubebile d• GGcerat lılcrl hk aayıın ılçl, bu yorucu gidişi de 00 altı hlHe itibarile bıt hla1eai Y; 

-EY14t, d di, •e• de Mı•ıra fide- (btünde uzun atıımalar yapılmıotı. enikonu nimet biliyordu, •nine HYlne ıırf mülk mahallin kırk Hldz hiıse 
eek olc.nlarla bile yola çıkacak•ın. Hattı Burhan beyin ıreUıinden Oç yo·a çıkıyordu. ltlbarile OD dlSrt Hhml ile 38, as No 
Sfileyman Paıanın yanında konuk beı !'in •onra Mı•ır nli•ine bir emir Onlar, bualln bize yalan l'elecik lu cmlAkln :ıalnrlarındakl rıht m 
kalacnksın, onunla gemiye binerek yollayarak donanma itlerine hızla k•dar kısa bir zaman içinde o uzun mahallinla tevJili yen hlaaui 
GUcer .ta g"decekıin. Safer Relıle, dOzea vermHi, uzun bir ıefer yo'ları aımıt1ar, Kahlreye ulaomıtlnrdı. ııçık arttırmnya lkonmuı olup 
b ·r ) ol bulupta görlltllrıDn timdi için harulıta gir"ımeai büdirilmitt". On yıldan beri Mısır valili~lnl elinde 28/8/935 2 unlemeclne raatla7an Çu• 
( Surat ) dıı vıılllik yapan Mutafaya Demek ki i'cliıiglzel hareket edil· tutan SQlcymaD P•t•ı kendilerini ıamba gOnll 1aat 10 dan 12.ye kEdar 
benden ulAm sö,Jeyecek•ia, Mı•ır miyordu, fakat yam•n bir 2öıtcrit divanda kabul etti, l.taubuldan yolla- dairemizde rçık arttırmuı icra Ye 

valisine C.\ndan yardım ederlerse n yapılıyordu. Hint denizine gitmek için nan klğıdı yanf yavaı okudu, arttırma bedeli takdir olunan kıymete 
iıler yolunda bittikten sonra buraya karar verlllrkeaı Marmnrada bir ae· Gllcerattan ıellp yola Mı•ıra çenilea nazaran utıtı mukarrer blHelere 
gelirlerse Yemendeki ıuçJarının bat•t· alati yapılma.. iateniliyormuı ribl elçinin de Aya1 pata atzından söyle· muıip kıymetin yllzde yetmit beıiai 
!anacağını mUjdeleyecekılo. Kendileri• davranılıyordu. Ayas ~•faların hiç diğl aözlerl ele dinledi, aoara ulaklan buldutu takdirde meı:kür gayrı men• 
nin yararlıkları glSrOlmedikçe 1Uzle- bir durumda, boşlamadıkları bir biçim ukban lta11ya konuk verdi, elçiyi kOlAt bt11elerl alıcısı uhduine ihale 
rine bakılmak imklnı yoktur. Mırıa itti bu idi. Onlar, dOımaıu kGçllk yaaında alıkoydu, koautmaya koyuldu, olunacakt•r. Akal halde ıon arltıra• 
kann ederler, Yemende yaptıklarıaı KemaH hançerle TUrdu, Zab-eyl_t_ h_O_kli_m_e_tl_· Bu tefrikada btiyllk bir yeri olan nın taahbüdtl baki kalmak tlı:ere nrt• 
orada da yapmaya kallutırlana •OD• •h• baııaa reçtl, lıtanbul. elde• ..ıe ba"tçer Slleyaıan pııp, O•maaWar deYriain ıtırma on bet 1rün mOddetle uutıla-
ları fena olur. ÇDnkl bir Porteklıllye ~uwnUle r•çea Yemen ldaraalal dheltmelı ea uautulmu aimalanndan blrldJr. rak 12/9/935 aOnle111ec1ne ra1tlayaa 
ae yapacakHk onlarada ayaı .. yl için oraya Cfdtie Beyi HilH7i• lla denizci Oaa. uzvi bir ek.iklitindH dolayı Perıembe ai\nU •aat 10 daa 12 ye 

Herkes kullan•r, çUni': 
çıkmaz, bulaşmaz, iyi 91 

ucuzdur. 
Slll•Jman Reisi 1olladı. Kara•anh lakcıu:hr u•ım deatyordu. Fakat kendini ya• kadar yine dairemizde yapılacak olan 

Japarız. bunlar tarafıadaıı Hıldı, blikGmet Hüıeyln kıntlaa ta•ıyaa çatdaılan 'Ye ıöa ikinci açık arttırmuında •ez:kur 
1

_ 

Elçi, el ftpOp çıkmaya laasırlanar- B•Jf• alinde kaldı. O, blras Hara Uldl, ıeli•I Bıçni, udart Juanurtalı •rkek,, fayrı meakullt blaHlerl en çok art• Doador " 
ken ıu •Öz:lerl alS7ledi: yerlae kentlliiğlıaden Muatafa Rumt ıdlı bir cOmleaile oaun eııia bir yitlt oldu- tıraaıa alıcıu ilatande bırakılacakdır. H O R H o R o H 1 

- Şevketlü HOnkirın Yemen çebea a-eçtL latanbul •nu heı bulmadı yfH tunu .~,ıemeldea ıerl kalmamıttır. Arttırmaya ıirmek i•teyenlerin mu· od• 
d t ._I k lı: Sllle1maa Reisi yolhyarak Hayretli• Hamu u Eminönü Valde kıraathanesi yanı 

itlerini unutma ıtını o il aça Getekteu de öyle idi. KıH l:oylu kadder kı•mctten h1Hel mezkureye T f n4ı31 Beyi vali makamına oturttu ve Muıtafa J ele on ı .. - .1 
adama anlat (**"). Slleyman paıaya Ruhi de kesildi, Ukl• Hayrettin Hamsa ol•uına raJmen çok kuYvetll ve t.abet edea kıymetin yOzde yedi bu- ------~ 

(l) •Padııah, SDleyman Paıaya SDveı Bey Sllleymın rel1e HJfl sıhteımediilnden çok çeYik lllr ada•dı. Sa7ıaıa •nnı• çutu ni•betinde pey akçul nya ulu· -- - ··-·-· ~ b"J .. 
1 

.,eti' 
A lrabn yeır•ı M ıtaf bl L k tı, ı d t "" "tlerll herk le ıal bir baakanıa teminat mektubunu kullln nehinden doğan ı cum e ı.• limanında senen kadfrra, mavna •• 188• m • • a ' .. aa ın Y•P ar a yap 16 • ı eae parma 

011
,.. 

dal yapmaamı emretmf.ttl,. • PeçeY! • onun baıını kopardı, ılllb arkadaıı Saferle ııırtmııtı. Sonraları çeYlkliflal kay- varmelerl 1izımdır. Hakları tapuya mllkellcfiyetleri borç~utya ai1ttı~. !tfll 
(2) "Bahldlr Şahuı albn n sllmUı Yemende bUkOmet aürmeye koyuldu. Fakat betti, •kla ••tmas hlılmde fİfmanlr.da. kayıUı olmayan ipotekli alacaklılarla çok malümat almak ı• eyen erıD ,,,,, 

dolu Uçylz aandıktH ibaret olan hHlnHI Mııırdaa orda ._ doaanaa .-.ımekte o'du· Glçll kuYYetll 4 uıak, kendl•lnl ancak diğer alAkadarların ve lrtlfak hak- 935 Çarıamba iUnUnden ıonrn el ... 
d 1 b 1 1 lıd tuııu tılttace iki 7olda1 tellıa dUıtUler, k hl ı 1 in bu haklarını ve la'" 

Mekkc en ıtan a • getr ı.,. • Fertll 1erloden kalduablliyorlardı. Ukin bu ı aa par D ın :zde arrk ye ,uılı bulunduru 4 "' 
Tarlot • kendllerladen enelldler a-lbl candaa olma• k b 1 k h d buıuıile fais ve mHarlfe dair olan :r 41 J" 

(3) Daha enel kıaaca a5ylemlttlk. Safer nıak için Gllcerata k•ç;lar. llılıutafa oract. afırlılıl tapyacda ~a_t il u mal it e lddialarıaı ilin tarihinden itibaren olan arttırma ıartnamesile 93 eı"" 
Rel•, Yemende Oamanlı haklmlyetlal kur• Surat nllal, Safer da ahldlr Şahıa ndrl lı:olıy olmuyor il. r.m r at arıa oau No lu doıy~ıında meYcut ve ın J 
maya aavaıan Türklarden blrldlr. Yemene eldu. Ay .. Pqe ile Kıuıuat SOle71DalllD tatarken belltrlnin kırıldıt'ı glSrlllQ. yirml rtl• içinde evrakı mü•bltel•rile mahallin enaf, mcanha veı11ire• ~ 
1~20 7 1 arına doğru Çark.. lakender Paıa Y••H ltl dlylp de ••ç u7dıklarl hldlH Jordu. Btaauala beraber Jltltlitl birlikte dalremlıe bildirmelidirler. 

1 
d' . ktf_..-

acllı biri, ilk Osmanlı .... ıı.ı owaı. 1ollu- budar, oalann Yamea .... uaı Harrettl• Ham- Jerinde ı•ı, ılfmaalıfı enıel olmasa Ak•I t'kdlrde haklan tapuya kayıtlı ıöıterir yazlyet ve ta' ırı ..ıJ 
K 1 dl 1 1 rt bl l sa Berl 3ldlrlp 1ıı-ı11 baılanu Yem•de lıı ... I l tı b dellnla P•Yl8f..... raporunu o'kuvup z.nlayr bilece mıftı. ema a ı b r 7e11 ço ıa t on• ateıe atılmaktaa ıe lamual. o mar•• ar aa 1 e ' -

öldU dü, ZObeytte blkB• .._eye b,wltıt.. Wr mOddet ..ıta .. ı alr•lt elmaluıclar, Aıku » W .......... lıluklr •a711 mıa- S\lo eluar. 11~5'> 
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YALNIZ . GENÇ 
BIZLAB iÇiNi 

t Ben kocamın bu kaba preıan· 
•ıyonu karşııında kızarıp boza· 
~rken Murat Bey Adata bu 116ı· 
erden bir gurur hissediyor, ıab· 

1111' 0 ehemmiyeti hakkında hasıl 
•ttıw • gım fikri, göı~erimden ISaren· 
lbelt iallyordu. 
ta. lı: kocamın fikrini kurcalamıı· 

Yıne Murat Beye dönerek ko
llullbaya başlamııtı z 

d - E, söyle bakalım, it bura· 
1 lbı yoksa taırada mı?. 

le - Dedim ya Ömer bey. Böy· 

d 
ayale Uzerlııde anlatılacak ıey 

•liı. 
- Canım, hele biraz çıtlat. 
- Burada ..• 
- Alınacak mı, ıatılacak mı? 

d - Bir elden alınacak, bir el· 
•n •atılacak. 

al, - Gördün mU iti? Bir elden 
ı, bı, elden aat. Eferim Murat 
d •a, 8•na. Hele ıu, malın cinsini 
' •öyle. 

- Tiftik. 
- Elli bin kilo mal hazır. 

la - Biliyorum. lth ben de bu• 
~· için bir an evyel konuımak 

Yorum :ya. 

• 
Kocam, ıı•vıemlıtl. Uzaktan 

•ndiaJ l • ne e ma ıekerl 161terllen 
~ ç a&zıu bir mahalle çocutu ha
,,ı~· ıelmi9tl. Etrafına 11Sz ıez· 
... ,dl. 

iti - Akıuta Aleminde ahıamın 
li nl ıabaha koymaya ıelmez. 
lo~le ıurada bir mahallebiclye 

•alalım da. konuıalım. 
Dedi. Murat MJ, kocamdan 

.. laa yUkı•k dOıllncell olduğuna 
IG•terdl: 

lal - Canım, bu Yakıt mahalle
.:.• dtlkkAnına girilir mi?. Ada· 
) atllerler. Gel ıurada Londra· 
.:. alrelim de birer de ıotuk 

• içeriz. 
Ce•abım Yerdi. 

.._dÔmer bey, bu kirb it karıı· 
lllil • baıka dnıoncelerl tama· 
bu• unutmuı olmakla beraber, 

'
"~em ki nasal olup da beni dO
..... blldi. 

...... - Gudaıl.. Birahanede iti 
-.tanı. 

\at - Uzatmayız canım. Kııa 
&rız. 

1( Murat Bey, aayet pitkindl. 
ıc:anıı~ bu teldlfıiz ticaret. ar• 
•dl fi, ıkl Oç kelime ile onu ıkna 

V•rmlıti. 

d 'fı.Fakat, ıok11k ortaıında ol-
1> 11 ça yükıek aesle cereyan eden 
li u 1konuıma, beni ıinirlendirmiıtL 
hı' e, benim re'yim alınmadan 

rahaneye gitmeye karar veril· 
lllell b . lfk ' u alnırl8f m•mi fena bir 

'Y• çewlrmlıtl. 
• karar~aıtıralacak ticaret itinin 
.. •te ·ı ha 11 e meıt olan kocam. bqını 

na bevlrdi: 
- Hadi gldek. 

te Dedi. Derhal kaılarımı çattım, 
•ap verdim: 

"1 - Nereye? •• Birahaneye ral? •• 
llaııl olur, Ömer Bey? .• 

alrd~· hiç aldırmadan koluma 
a, i ' Murat Beyin arkaıından 
.~n de ıUrOkledi. Birahaae çok 
lcö •bafıkb. Ancak aol taraftaki 

•;de bir iki bot maaa Yardı. 
icadı oğuk ve çatlak ıuli bir 
~ 

1 
o; haykıra baylara tDrkl d: ~Yordu, karmakarıtık ıazlar 

'eli llıumundan çok fazla ıtırtltD 
" >ordu. Dar •• aıkı11k .... ıar 

ı Dipteki maaaya yerleştik. 
Murat Bey, herhalde buranın 

epeyce itibar!ı mUıterilerinden 
olacak ki 1ar1onun biri, yılıtık 
tebe11Umlerle karııladı. Elinden 
1apka11nı aldı. Elindeki peçeteyi 
oturacağımız aandalyelerin tıatUne 
çarptı. Murat Beyin emirlerini 
dinlemiy• baıladı. 

- Bana bir Altınba1o GOıel 
b!r aarnııaakh cacık, beyin 1&la· 
tası, lıtakoz, Ömer Beyi.. Sen 
de içersin. Bira mı, rakı mı?. 

- Birayı içip te nideylm, 
gardeş?. Boşuboıuna hamalhh mı 
edeyim?.. Ali, buz gibi lrahı 
dururken. 

- Siz ne buyururaunuz 

Hammefendl? .. 
Kadmların fikrini en ıoara 

ıormıya alıımıt olan bu 
adama aksi bir cevap vermediği· 
me hayret ediyorum. Mektepte 
aldığımız dersleri hatırladım. Ko
camm neı'eslni kaçırmampk ve 
onu mlltklll bir mevkide bırak· 
mamak için ıOkün ve itidalimi 
muhafazaya mecbur kaldım. Fa• 
kat, vaziyetten boınutauzlutumu 
ıaıteren bir titizlikle : 

- Bira. 
Diye mmldandım. 
Murat Bey, o kadar plıklndl 

ki, benim cehremln . çatkıalağına 
eht~•t bile •ermedi. Garaona 
emir •vmekt• devam etti. 

- Bira.. HaYyar. Kaz ciğeri. 
Kaıar peyniri. 

Garaon slder ıftmu. derhal 
kocamla o mabut ticaret lti•I 
konuşmıya baılamlılar, beni ta· 
mamen unutmutlırdı. 

SıkıntımdMn, bopm botum 
boğuluyordum. lkide birde aa· 
atime bakarak ııkınbmı onlara 
da anlatmak iıtiyordum. Bir 
taraftan içki, diğer taraftan 
da o kirh ticaret ifi, ko
camı çarçabuk ıarhoı ediver
miıtL Bir saat kadar ıUren mO· 
zakereden ıonra, bir Inıillz ko
mlsyoncuıu tarafından iıtenllen 
tiftlklerln ne ıuretle alınıp ıabla· 
catı tekarrlr etmlfli. Y apalan 
heıap mucibince bu lıten on d~rt 
bin lira kazanılacak, bu da ara• 
lannda takaim edi!ecektl. 

Kocam, bDyllk bir sevinçle 
bir kadeh rakı daha içtikte• 
ıonra bizi yalnız barakmıf, tu· 
valete 1itml9ti. 

O zaman benimi• baıbaıa 
kalan Murat Bey batını bana 
doğru eğdi: 

- e·zım Ômerln evlendiğ'nl 
duydujum zaman inanmamııtım. 
Hay kurnaz Kayaerili. Durdu 
durdu amma, turnayı da g5zllnden 
vurdu. Zaten bu dnnya b6yledlr . 
Armudun eylalnl ayılar yer. 

Dedi. Biraz evvel kocamla 
canciter ılbl ıörDpn, hatta ko
camın Hkl ye becerlklllilinden 
lıtif ad• eden ba adamın llılerl, 
beni ıerHmletmlıtl. 

Burada da bu ıuretle keadlal 
161terea erkek ruha, hiç flpb .. 
alz ki iyi bir derı hak etalıti. 

Fakat Murat Bey, olur olmu 
deni aabyacak kabiliyette değiJ. 
dl. Beyotlu kaldarımlannda 11-
rlne ıDrbe, DUll'iapD kalbi, 
benim en kab ı6dmden bile 
zerre kadar teeullr hiuetmf , .. 

cektL , .......... 

B ayanlar! 
Artık yorulmaktan Ye Uztll· 

mekteo kurtuldunuz. 
Olanca emetiaize ratmen 

ar.ıu ettitinlz ıf bi temiz ve beyaz 
bir çamaıır elde etmete muvaf· 
fak olama11ınız. 

Halbuki çamaıın kendi ken· 
dine yıkayan •• her kumaıa 
parlak beyazlıtı 'HHD: 

TURSIL 
kullandıjınıı takdirde hem zah· 
metten kurtulacak, hem de iate· 
dlğiniz gibi temiz ve beyaz ça· 
maıır elde etmiı olacakıımz. 

Şu halde, ılı ı.t:rabat ediniz 
ve çamaıırınızı ı 

TU RSiL·1
• 

yıkatınız. Neticeden hayrette 
kalacakıını'C. 

TURSiL 
Terkibinde hiçbir muzir 

madde olmadığı gibi 
çamaşırınız için kat'iyyen 

tehlike teıkil etmez. 

İN ' y .. o- ~l!J 

anı rlrN-Dr\.~ .. z~ o:dll!ı 
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150,000 kişi aym fikirde: 

RADYOLiN "· GRiPiN 
Pavlyoau en hltHadeH pavlyondur. 

Bu mlkayi tabR bulmalısınız. 
Qllnkfl dit maeunu kullananların °/0 99 u 
R A D Y O L 1 N 1 tercih ediyor ve baş, diş, 
adale atn&a teken herkes CI R i P i N 'in ne 
Jurmetll bir mttstahzar olduğunu biliyor. 

----~------~------------------------------~---------------·---

MONiR NUREDDiN 
•• ukaMtlan Bu ak,.•du ltlbar.n 

PA•DaAMA 
- ,,_ ______ _ 
SahiM ı R. Xökçü Neır. :Ufidlrti : Tahir 

A1ri kukla aan'atkarı ı Salıh Öadoğan 

ÇENBERLiTAŞ 
Aile •hçealnde 
A•rupadaa ıetirdiii 
elektrikli kuklalarla 
tem9iUer yapıyor. Bu 
defa görünüz 1 

Alafr•11•a -z • caz 
Sünnet düiüo)erine 
de rlder. 

Herşey için kullamlan sabun 
TURAN, HURMA adım verdiği yeni aabunu aayıı d•ğer 

mUıterilerine takdim eyler. Bu aabundan beher kutuda 24 
Yeya 12 adet bulunur. 

Herıeyl yıknmak için kuJianılabilecek olan bu aabun, 
ger.k eşı:z kalitesi v• i•rekse idareli clmaaı ayeıind• 
herkHin büyUk teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA aabunu, hem •oğuk ve hem de •ıcak ıuda bol 
kapok baııl eder. 

HURMA Hbunu her evd• bufonmaladır. Flyah : lçlnde 24 
Hurma aabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruftur. Ve lçind• 
12 Hurma ubunu bulunan kutular yalnız 40 kuruıtur. 

HURMA sa bununu bakkallarımzdan arayınız. Kutunun 
DıtUndeld MA Vl KUŞAK ambalijın hakiki oldutunu labat •der. 

HURMA ıabunu TURAN mamulltındandır. ,, ______________________________ ,.r. 

~--~ MUSİKİ ME~AKLILARINA MujDE : 4m __ ... 

Blçlk Çiftlik Parkında 
Salıdan maada hw ak,.m 

Deniz Kızı Eftalya Sadi 
Kemani &ADI, Kanuni ARTAKI n ayrıca bir buçuk ayduberi İzmir'de 
bulunan kıymetU ıan'atkirlar 1.etaobul'a gelmiı ve parlum.ıı ıeolendirmiı• 
lerdir. Her aktam altıdan itibaren Kemençeci ALl!KO, Plyaniıt YORGO, 
Klarnet ŞEREF, Banço EDiP, Kemani NECATI n MAKSUT, Okuyucu 
YAHYA, HAMiD ve TAHSiN ile memleketimizde tanınmış Bayanlardu 

mürekkep heyeti muıikiyi diollyecekainiz. Telefon ; 49398 

Velie1endlde 28 Temmuz'd• bafhyor. 
Altı hafta, Pazar günleri saat on beıt• yapılacaktır. Trenl•r 
ucuz ve aıktır. Büfe vardır. Mtııterek bahtı zenfİndlr. Birinci 
mevki : Elli kuruı, ıllbaylar il• okullulara yirmi bq kuruıtur. 

ikinci Mevki parasızdır. 
Ben ve arkadaşlarım Çiftlik Parkiyle olan alakamı keıtiğimdea burindea itibard 

babQtsindt ıeanılımına ba11ıyaoağımı aaygı değer diııleyioiler• anedırim. 

MO NiR· NUREDDiN 
Bayındır Belediyesinden: 
Acele Bir Bando Muallimine ihtiyaç vardır. 
Iıteklilerln muallimlik ·Ye ehliyet Yeaikalan ile •• mOmkOa ı .. 

blızat müracaat etm•ltri ve dileklerini bildirmeleri llia olunur. u4196,, 

it Bankası Kumbara ikramiylerini , liradan 
.1 liraya çıkararak bir misli arttırdı! -

1 Nisan ve 1 irinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden 
maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikinun aylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
"her biri ikişer bin liralık ,, f evkalide ikramiyeler verilecektir. 

. . ••••l .... 11zta1dw-> 


