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usevı ese es·nin Tahki-1 "Türkiye, Boğazları Mü
Ço Ça uk Bitirilecek dafaa Hak~ını İstiyor,, 

- - - - Bir Amerikan Gazetesine Göre, lngilte-
Şükrü Kaya Ve lbrahim Tali Beyler renin Hoşlanmadığı Bir Vaziyet Varmış 

Dün Akşam T rakyaya Gittiler 
ın?: ~~t~ ~:ı~srad~a i~:;':~~~ 1 1 M ... iif tle ... r····,·;n ......................... " , 
lerı bllyUk nutuklarında, T r ky • 

us vilerl meselesine de ehemmi· ı U Ak • • f • 
yetle tema etmi ler ve bilhassa na ıınıye ı 
demi lerdi ki: "' l J. M. ? 

• 
0

- Yahudi aleyhtarhğt Tür· na mau.ı l 
kaye mataı veı zihniyeti değildir, Almanya vaziyeti hakkında 
Vakit vakit hariçten bizim mem· ıon gelen telgraflar, üzerinde 
1 :~r~'B;;yf ~r::r:ya~:S.:::ık:~~:: ehemmiyetle durulmaya değer 
müsaade etmiyeceğiz. haberler getirmektedir. Bu tel• 

"Hidi eyi Ankaraya gelir gel· graflorın birinde M. Hitlerln hii· 
m ez haber eldım verdiğim kat'i kimiyetini kaybettiği, Almanyada 

Çanaklcal• ho ası: Ço11a1duıle ıelarlnil•rt blr menzaN 

mirler üzerine bu cer yan ta. iktidarın artık Cümhur Reisi ile 
mamile durdurulmu§tur. lstanbula ordunun eline geçtiği v Hitler 
gelen vatandaşlar yerlerine dön· rejiminin de iflas etm k Uzer 

" evyork Taymla ,. isimli 1 dan maada Balkan deYletlerl, hat-
A erikan gazetesinde "Bogu1ar0 Fran a blle Ttırkly ye tar ft 
h kktnd ıu yazıyı okudukı bir cephe aldal r. 

mekte eerbeıttlrler. Me 1uller olduğu bildirilmektedir. Tafsilat 
m~hkem~ye teslim edilmiştir. Ve beşinci 11nyfadadır. 

" Birçok asırlardanberl b ynel• 
mil 1 iy ıett mühim bir mevki 
tutmuı olan Boğazların müdafiliği 
meaeleılndekl ihtilAf yeniden 
ufukta görllnUyor. Başta 1 'Taymls,, 
olm k Uıere Londra matbu b 
i•latllkonun dejiıtlriJmeıfne Jngi• 
ll:derln itiraz ettiklerini bildiriyor 
Ye Lozan konferansına merbut 

•dıle~ektir. BugUn de Dahiliye 
Vekilınl oralara gönderiyorum. 

Uteca irler ilddetle tecziye edf • 
1 cektlr. ,, 

Filbakik D Ulye V kili Şük
rü Kaya Bey evvelki •kt~ A•· 
kar dan hareket etmiı ve dlln 

bah tren Pendiği g ldiği zaman 
Vekil Bey inerek bir motörl 
doğruca Yalovaya gitmittir. Şükrü 
Kaya Bey Yalovaya Gazi Hz.ne 
\azimlerini arzettikten sonra Trak· 
ya umumi müfettlıl lbrabim Tail 

Da1ailig• Vekili Şükr4 Kaga Bey 

Be} lo birlikte şehrimize gelmiş ve 
akıam 9,25 trenile Edimeye ha• 
reket etmiılerdir. Vekil Bey bir 
kısım Trakya Musevilerinin yeri 
rinl bırakıp buraya gelmelerinin 
ebeplerlnl mahallinde bizzat t h .. 

kik edecek, bu harekette mea'ul 
ıuçlu vaziyette bulunanlar 
( Dnamı 3 uncil sayfada , 

Bütün Köylüler Toprak 
Sahibi Olacaklar 

yrı bir muk vele il a keri ku • 
\•etlcrd n tecrit edilen Çan kkale 

Boğa:ıiçinln ıki şeklinde kal· 
ası lazım geldiğini yazıyor. 

Hariciye Vekili Tevfik RUıtll 
Bey on sekiz ay evvel Bojazlar 
mukavelesinin değlıtirilmeai için 
Cenevreye resmen müracaatta 
bulundu. Bu müracaatta Ttlrkiyeye 
Boğaılan yeniden tahkim hakkı· 
nan verilmesi istenlldJ. Türkiye 
bundan ıonra talebinin kabul 

lzmir Mıntakasında8ugüne Kadar Köy- ıdilmHi için diğer hükümetlerı 
iknaa çahımıya baıladı. TUrkiya 

lüye 95978 Dönüm Toprak Dağıhldı M. Hitlor ıitltletll 6ir •ulat .ö,lıgor ~:n:.~~~'c~:ı:~:~:; R:':~ 
bm~6(H~u~-HUküm~ ~~-~~~-----~---~-~---~~-~-

timiz, bllyUk iktls t siyasetini s B 
t~.tbik sahasına vazederken Türk por ayramJ 
koylUaUl)U mes'ut etmek yollarını Güzel Gecti 
d raıtırmaktadır, onun bunun 
bağında ve tarlasında çahıan 
toprak ız k6ylUyU toprak aahibl 
yapmak Jçin oimdiden hazırlık· 
fara başlanmıştır. 

KöylfinUn toprak sahibi olması 
ve toprağanı evmesi, memleketin 
iktt adi veriminin f azlalaşmaeını 
temin edecek mühim tedbirJerden 

yalıyor. Ege mıntakasmdaki bü· 
yük arazinin tesbitine başlanmı~· 
tır. Bunların temlik muameleleri 
h~kümetçe yapılarak topr kaız 
koylliye tevzi edilecektir. 

Şimdiye kadar fzmir viliiyetin• 
de milli emlük idaresin ait 
95978 dönüm ar ıi, toprağa ihti• 
yacı ol n kHylUye parasız olarak 
t•mlik edilmiştir. 

* • •kııyıu··yn 
u topraklandırma 

lıinde, lzmirin en verimli kaıaı~: 
rmdan biri olan Menemeni ele 
almak faydasız olmlyacaktır: 

Menemen kaz .. ında 780,000 
I Dtva-. t U•ou aarf ada } 

~ 

Galatuaray kulttlı.u tarafındaa dHa Takaim ıtadyo•w•cla tertip eclllen iPor hayra•ı ~h~•n 112') 1, 

oldu. Galata1aray - Pan'liuikoı talcı•ları ara1ındald Futbol •acı ela 2· 1 cfa1atanrsvaa alırtklae 11etl• 
c•l•ndl. Buracla iki takı•• ip- arada ı&rDyor.wnuı. Tafalllt 1Por •yfa ... .t.4tr. 

( D va ı 8 inci • yfada ) 
.................................................... ıı•••.-.-.ıt 
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Bugüo Arabiatan bit 
çok m nfaatlerln mli-

cıdele ıahneaidlr. 

Glzll bir kuvvet or•da 
hUkmUnU şiddette rDrO• 
tUyor ki, bunu rakı•da t 

' z 
lıimll eserde ütuulanmıtdı 

oku~ acak ını7. 

Cidtl•'d• oturan Misler 
Pllbllesrarttngiz bir oda -
dır. O,lnR iliz müm•sıi/i .. 
nin 11•1 konsolosanun da 
dostudur. tabii değil mi 
wa l Bir tebaa, buluttdulıı 
ı.hlrde konsola• il dod 
olmaz da kimin ile olur ? 
Ancak, birgfin, belki vi•· 
kigl hiraz fazla kaçırdı· 
lı için k•ndlni tutamm 
mıı, Inıiliz kon•olo•unu,. 
bir kararına kızmı$ vır ba. 
jırmı,tı: 

- Konsolos SÖ!fltır, falcet 
Filbi g•par / 

.. ,..,, 11•k ••kınJf "Son P•st11,. 
•it1U1hırı1t• olcq11c11kuaız. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 
Cümlıuriget 
Ordusunun Kuv
vet Ve Kudreti 

B9pekil lamet Paf&, Millet U.o
lliaia eneli ..... toplutalalda 
llJledikleıi ~ aatakta mem
llhda ••mi .......... hh-

1 ..ufler, Her labada wrimli Ye 

t Mriz iôifallar oldapau anlattı
lar, b• arada Türk ordunnun 
kanet ..-kudreti lserinde •• 
.,.. danlalar ... dediler ki: 

1 

.. Çok rnvetli bir ordumuz 
•rdır " Bat•ekil Pqum ba 
lldıeri elrafmcla &irlerini topla• 

1 thfıam timleler de tunları fÖJ· 
liiJorlar; 

Ali Bq f Jıblektep ma•Himi } -.......... .... .. ,....t1.. •art 
•• ......... Bltla .. Yletlerle 
•aalhik tem . ....._ Balkanlarda 
.U.a m.W.sa etmek için Bal
._ -.1ana ,Wllr. B_...,, bbim 
.... ..,... ............ tlmbtlepat 
.._ .......... Fakat ._ llip.etı 
.,. Jlrlte ..... ·~ .... etil ...... 
la.am ..Wltlai ,... MIJllderlmWleD 
......,. .... Blnat Gul e.. .. &ape. 
lıWmlsHDt ........ e ........ 
...................... t,lphfo 
......... ....... .. takdlrl.W ................ 

* Narl Be1 C A.,ıkpaea mabaBeai) -
Onlamu lnanet " blaramulıtam 
ma•telf ...Uel.a. lapat etmlftlr. 
Tlrk cıırdu.. Gazi yarclunwa •• kay· 
metli •arhpkr. Bat•eldlia • ortlamu
- mwet Ye kadntl Wze ıunar 
•eriJor• llal ''k 1erla4edlr. Bufb 
•a kunetl •1a1a ..U...la denmam 
temla etmek ........ Ü azls bir 
•••• ltqanJ• demektir. 811 itibar 
lledlr ld Clmharl7et orcluu auJh 
..,... ........ hkcl-fdlıı .. 

H81e)'in Hakkı Bey ( Hukuk 
fakaelinden) - BIJllderlmlda at• ............................. 
Yetil oldujll .cidal ifittikçe çalıımak 
•manadaki nerjbabla artbjım 
W...tmemek mlmkla detlldlr. Cam
lmri7et wa...• lnanetll olma11t 
takip etmekte ..._..tamaa aulh 
al1uetialn ..._ lpa ururidir. 
Çlald bu..... fU8lt kar11aıncla 
_.._ ueak kunetli olmak auntlle 
temla edilff8fl ••l•ph7or. 

Adliye Binası 
Yeni Binanın Nereye Ku
rulacağı Henüz Belli Değil 

Adllye Y enipoetahane biaaaı
aa muvakkaten J•letmiftir. Ad
liye Veklletl l.taabalcla 1eni bir 
bina 7apbrma11 kararlafbrdıiı 
IPa lllddeiamumi Kenan Bey i~ 
sGq enel mlauip rerlm tetkik 
etmiıJtb'. Bab.alide Maliye daire
lile ViliJet biDuı •-dakl bet 
.,..,. " VQA,.t ltalst.ffhd le 
ıan.Gtt&r. Babıili Klpr&J• .. tiant......._, ....... 
lcia yeni binanın lnwada kurulma
• .....-,.,. Mıdclelam..mlr 
llllnulp llNllG ytrlerl Adiye 
Veklletiae bildirecek. aon kararı 
da Vekilet YenCektir. 

SON POSTA 
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Abdülhamit Varisleri Hazine 
Aleyhine Bir Dava Açtılar 

Abclllbamiclha latubul " manada (500) parça 
kadar emlak ve arui8i varda. HIWetia Dı• hak· 
landald kanama ıekizind maddem maclhioce banlar 
tamamen milletin hazioeaine intikal etmiftir. Buna 
ntmen Abcl61bamidin Yarialereri lataubuldaki iki 
mlhim ana bycliaiD keadi aamlanaa ıeçirilmui 
talebile Aaliye Birinci Hukuk mahir..-.. bir 

biWetln ilıuı hakkmdakl kanunun bir maddeal 
Pacliphlık yapanlarm eml&kinia kayıblz we ..... 
bulneye hdikal edecctml talrila .. , ... da ı. 
kanun n ..... dilmeden evvel AbcltUhamit lldDğtl " 
emlikinin varieleriae intikal etmeai ikam pldiii 
1cüa mal Abclllhamiclln u,.._maldadlr. 

Huine awkatlanaın idclianna ,an Ahdllha· 
midin mah warialerine intikal ebDİI olu bile kuu
Dlln tufi1e için verdiği ltir 1enelik •lcldet çoktan 
ıeçmif olclujundan tlawalaraa rMcledilm.ı icap 

dava açmafbr. 
Abdiilhamit nn.leriaia iddialanaa gire Abdül-

hamit &llnee emllld kaaumm tabiri ftÇhile Yari .. 
lerine iatikal etmell ita• seJlr. Halbaki fimcliye 
kadar ha intikal maameleal 7ap1lm•m1fbr. Gerçi etmektedir. · 

----~~--~~~ 

Maliyede 
icra Memurluktan Kad· 

roıu Açık Duruyor 
Geçen MDe e1161dea ltlbarea 

faali1ete seçen 1enl mali1• ter 
ldlatmcla icra Amirlikleri " me
marlaklan ela Yardı. icra memar
lapna tayin edilebilmek iP. 
Hukuk maaau olmak ilamdır. 

Aradan on ay l'eçtifi halde 
lstanbul Tahsil MndtırlOgtlnde 4, 
Beyotfanda 4 Ye Oıldklarda 3 
len memarlaja için benllz kimse 
tayin edilmemiftlr. Tetkillt kad
roaanda icra memurlanna 40 lira 
kadar maaı verilebileceji turih 
edildiii .. ide Ha.kak mezunlarınm 
maliyeye intiup etmek isteme
dikleri an••11lmaktachr. Halbuki 
allkaclarlar, bu memuriyetlerde 
liyakat g6ıterenlerin derhal daha 

ylbek ma• terfi ettirilecelderial 
ll1l1Jorlar. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoflr Muefferln idaresindeki 
1822 aumaralı otomobil kaprll-
den ıeçerken izzet iımiade bir 
çomp prparak muhtelif 7erle-

riaclea 1aralamıfbr. 

Jf Şoflr Falkin ldareaindek 3284 
numaralı otobO. yolculanndaa 
Fatma Hanım isminde bir kaclm, 
otoblı penceruinden difUI Çlkar-
clıjı kolunu bir telıral clireiine 
çarparak yaralanmıp. 

Jf. Ort,akayde otuan boyacı 
Bohor ile MyJar basmaca lak, 
bir alacak yGztlnden çıkan kavga 
neticeainde biribirini yaralamlf'" 
lardar. 

* Balurk6JDnde Etref ilmia
de bir çocak kendi topmau • .,. 

mek ldelDİJ•• cliier bir çocup 
.. u ..... dalı 1.ralamlfbr. 

'

Adli Tıp 
işleri Artıyor 
Bir Senede On Beı Bine 

Y alon lı Görüldü 
Adli bp itleri umumi ml

dDrllltlnlln itleri her 1ene mun
tazamu artmaktadır. M6d8rl6ğln 
yapbia 18 1enellk bir ırafik bunu 
g6atermeldedir. 

1332 aenelinde Oamanh lmpara· 
torlupnaa nOfuau (35) milyon 
iken Adli Tıp mneueaeai bir sene 
içinde (900) İfe bakmaflll'. Bun
larda (165) i Tıbbı adU meclilinde 
(128) i morgda, ( 36) 11 m&phe-
dehanede (101) kimyabanede tet• 
kik edilmif (470) de idari muame
lata ait ••rak ıelmif •• ptmiftir. 

Bm -kabil ..... tal ... 
nesinin meclia 1670 baltayı tet• 
kı"k etmif, mors (302) ceaet llze
rinde çalıımıf, mlphadebaneye 
( 7'11 ) deli ıelmlf. ldmyahane 
(640) madde tahlil etmif, 11337 de 
idari maamellta alt İl tlrllmlt
t&r. Ba Mile ifler daha fala 
arbmfbr ...... kadar meclile 
1770, mars 30'7, mllphedebaae1e 
875, ldmyahaaeye 814 it ıelmit 
•e idari muamelat lçlia 12848 it 
ka7dedilmiftir. 

Tıpbıadb illerinin artmamna 
1ebep olarak memleket amaml 
irfan aeYiyeainin artmakta olduta 
paterilmektedir. Eaklden aile
ler 616lerinin morarda otopsi yapa). 
muına kat'iyen mluade etmez
lerdi. Şimdi ufaak bir fllpbe 
alrll• cesedin morp aaldl lçia 
bizzat aileler mllracaat etmellt .. 
dir. 

Alao Kısarken 
Feaercle otana Maatafa ilmia

cle birili, o aurd.Jd bir mezar
hktaa apç ke.ıerken yalral•arak 
rak tahkikata ba .. an••p • 

1 
Gayrimübadiller 
Yunanistanda Emliki 

Olanlar T eablt Ediliyor 

Ankara ------- .... cibince, Yamlliatandaki pytlml-
baclU emllkinin YUDU hllkem .. 
tine seçmeli leap etm.Jdedir • 
Ancak 1 aı-t• srJ9 tarihinde 
aabiplerinla bizzat lfpllerl altmcla 
balUDU emlak ba lra,ıtten hariç 
tutalmaflar. Muhtelit mlbadele 
komia7oaa ba h111111ta allkaclar
lara tebllpt 7ap1D1ft o tarihte 
ifpllerl albncla buladupaa ... 
bat eclebilem laak ..... , ...... 
mlracaatW Wlclımiftir• 

Ôjreacllilmize ...... • •• ,. 
kaclar komia7ona birçok mlraca-

atler p.pıı•••pw. Veaikalarla teenlt 
eden bu mllracaatlere ait clol1e
ler taaaif edilerek alakadar ma
kamlara gllnderllecelr ve telrabDJ 
eden emllke Y unu hakiimetince 
YaZ1yet eclllmiyecektlr. 

Hiç Çekirge 
Kalmadı 

iki iç HDedenberl lataabalun 
birçok kualarmda " bUhuaa 
Y alovamn ba11 ka,terinde mlhb 
miktarda Pldı:ııelılrDltlyorda. Zi
raat mlldtırl8ilnlln lotan Ye JUID 
yaphrdıp mltemadi micadele 
neticesinde l.tanbal llraat mmb
kuı bu aene tamamen çeJdrıe 
afetiaden lmrtalm ..... 

Bu ıene hiç bir yerde tek hlr 
pldap blle pkma••· Yalnız 
Yalova aeytialeriacle ltaD ıhe 
tahribab ılrilldlljl icln mllcade
ı.,. batlan=fbr. 

Bir Çocuk Zahlrlındl 
Halıcıojlunda oturan Nenat 

lamiade bir eocutu. Şltll tramny 
depa111 arlramula clatlakta otar
aalda ikea aeWrll bir blcek ., .. 
juu .......... Neaat Şifll tomk 
............ kaldmlatbr· 

Temm• 7 

GWn Tarilıi 

Çanakkale Şehit 
liğini Ziyaret 

laebolu, S - Çuakkalede ya 
uls .. Wtleriml&i lliyant etmek Y 
............... Tlrll ,.,eflal lmrtat 
llJlll.Oalı• •lllMt Ye tulmle 
IUlllUk lfla HaDsnlM ..... p 
ldflllk Mr ...., ..... Vatan •• 
Ue ÇHaldweye hareket etmittir. 

Kırel Zogu Hz. 
ArllaYUtlak Karala lop ffl. 

Din yalanda ,...ki,.,ı zly 
ret edeceji, Tllrldye • Araavutlak 
uyuetinia çok iyileıtiji, K 
Hz. Dia Tlrldyeden Ye BQy 
G..W.. Y6bek bir takclrle b ... 
aettiil hal>. veriliyor. 

Bir Meren90z lmellth•n• 
Yandı 

Ew..UU pee Aa.ahm11;ltte l.tl
matpdla Ef. nin maraaıoa imalitlla
••...._• ıan .. n pkank ı .. ıathan .. 
• ... kab De lılrlad kata 
arkaundald Hebaotl• aparbmanıma 
blıiacJ " lld.el •at1U1111• .-nnleıl ,...... ..... ~ ............... 
lltllueala • W. lln1a .ırortaM 
..... ....... talaldbta ltql ..... 
Zelllr• Bor•• .. nı• Vezlretf 

Ne Olacak? 
.... • .. .,... ltozulaa .. hri 

tleant •e sahin bonuanın Yarldabaı 
artbrmak lpa buı tedbirler dlılnll
•lt " bir rapor haar!a:am1f'.a. 

Ticaret Odaaı meellaia ·a eon lçtl
.... c1a ,arlfllea, falcrt laeaUz bir 
karara batlualDIJaa ... meMI 
etrafta bir hayli al&ka wyaaduınlfbr• 
Otla llecllai ualan tarafuaclaa .. z.
lalre bor...., mali Y•SİJetl dia 
olu ha19an bonaa Ue tewhlt 
melidir.. Y ol•da J•pdaa teklifi 
tatbik kabilill7etl olmadıtı Deri • 
mektedlr. Çlakl allkadarlana y 

.uklerl mah1mata •lrea ancak kea 
pçladlrebllen ha1•aa bor .... ba 
-... ~IJllAt we ~- S-iıabm bile ta
mamlamaıfiit ••Btl e tMfiunm 
dır. bd mOeaHHJI 1ekditerlle blr
leftlnaek, UJYU borauıma da v 
,.tlal tl~leftbeeelr, ••alllHktecllr. 

Aut A111r 
Fatilate, EcUraekapada tem 

itleri arabalan ltla Bel..U,. aarl lal 
...... J•pttnm,. ......... br. Ba • 
iti• b• ...... , Wa lira aufoluaaea 
plecek .......... teni Hilecektlr. 

Fetlıige 
Camii 

Fatilat. Bilw dnrinden k 
.. bir kilİle iken camie çevrilea 
Fethiye camiinlp tarilal ••mi 
Wr kı1meti ....m. Batla MJJ 
.... bu camii ~ .. sezerler 
Ca.I IOD 1eael.. cenap 
fıadaki peac.-elerind• it · · 
tap ..... ,. 6rlamıt .. tehlik 
t,ir YUIJet almlfbr. Ce7'n • 
iarafmdalri clnarlanm •e ta• 
fanm da tamamen otl11r • 
Ye harap ftZiyete sılrmiitir. 
-- ,.... clelildeıl- ..... 
lmllbelm ı1&1 teaekelerle 1ıa 
talmltbr· 

Ba tarihi mabedia laarid 
.......... dlzeltllmal wari b 
W alm11tu. 

I Son Posta' nın R•si•li Hilcigniı Pazar Ola Hasan B. IJigor Ki: 

luktl4wlu .. l Huaa&- S... ........... , HuaaB.-S. Ud alet ...,..1 ._B.-Aa UW. ~ 1 ...... B. -itte.._ ... 
teruW. llcmek 1t1a W•ım. •-. ............... lılr .W ... ~ ............ ...... ....... 
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Hergün 

Musta/a Kemalin Şah
siyeti Azametli Çizgi
lerden Mürekkeptir. .. 

" Revue Dea Deux .\f ond ,, iıimli 
Fransız mecmuasınııı mıılıarriderin
den M. Claude Eylan Yugoslavya 
Kıralı Aleksandr Hz. tarafından ka
bul edilmi§tir. Kıral H z. dahili ve 
harici ıiyaaetlerinden bahsederken 
Balkanlar, Türkiye ve Oazi Hz. 
hakkında şunları aoylemittir: 
" - Balkanlar hakla olarak 

ltir harp ocağı telikki edilme
mektedirler. Biz, bazı bllyük 
devletlerin ihtiraalarının çarpııtığı 
ltir saha teıkil ettik; TOrk hiki
miyetinden kurtulur kurtulmaz 
Rusya ile Avuıturya arasındaki 
rekabet bizi, kar det araıında 
harplere sevkettf. Bugün bile 
yabancı devletler vardır ki uya• 
setleri, Balkan memleketleri ara• 
l\nda her hangi bir ciddi anlaıma 
teıebb&ılinlln muvaffakiyetine ma• 
ni olmak gayeıini güder. 

"Aramızda anlqmamız, bizi 
tefrikaya dDtDrebilecek olan ve 
botuımamızı kendi menfaatine 
uygun olduğu için iatiyen kimıe
nin istifade ettiği bUtlln mesele· 
lori aramızda halletmemiz elzem
<Ur. Balkan misakı tahakkuk et• 
mek yolundadır. Fakat tam bir 
t~sir icra edebilmeıi için bili is
tısna bDtUn Balkan memleketleri-
nl ihtiva eylemesi llzımdır. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Zenginler vardar ki babalarından kalan, yahut hiç 

ummadıkları te1adflflerin yardnnile kazandıkları milyon
lara kemirmekle vakit geçirirler. Cemiyetin itine yaraya-

D Ölü Serı1et il 

cak teıebbüalerde bulunmazlar. Y"'lni çalııma:ılar ve ça
htbrmazlar. Bunlar hazır yiyicidirler, ellerindeki para 
"61ii ıer•et,, tir. lıleyen pıra. elden ele dolaıın paradır 
ki cemiyete refah verici teair yapar. 

• SON TELGRAF HABERLERi " M. Yevtiç Ankara ve Sofya
dan avdet ettiği zaman Tilrkiye 
ve Bulgariıtan' daki ziyaretlerin· 
den memnun göründü. Biz Türk
lerle a t · · 

.aye ıyı anlaşıyoruz. Ben T hk e 
ş~hsen Türk ırkına karşı büyük M Al M 1 • • . 
b.ır hürmet ve muhabbet hissede- usevı er ese esının a ı-
rım. Döğllşen, fakat entrika yap-
mıyan asil, erkek bir millettir. 

~::~:~r~r~:~::·z.m:n~:::~ katı Çok Çabuk Bitirilecek 
tıyaçlarını hariku.1&4, ~ &~el aör" 
•• ......., aDIUa iltibalt ~ :f~ l ._ci ..-- ı ! ..._~~:fit MedWadeki •a natuklarmda 
mek için devaaa bir mücadele varaa 61fnfar teapft ~dlleCt'k ve natta "l>ulunmuftur: bahsettikleri, Yahudilerin Trak-
yapan bu dibi adama karıı haklarmda kanuni takibat yapı• " - Başvekil pata hazretleri· yad11n l.tanbula grupça gelmeleri 
derin bir ıempatim vardır. lacakbr. Bizim öğrendiğimize göre nin emirlerile Biiy&k Millet esbabını yerinde tetkik etmek 

~~=n bir aek:ç :~nb;!:dik ~'.': :':~ı:di!";İu ~:.~m~~h~em:~ ı · ..... 'I~y· . ~~ .. M~. ?' . . . . . . ::ıdi~~~~::. :!~~!:~0b':.·2~;;: 
Mustafa Ke ınalin ıabıiyeti aza- ye verilmiılerdir. rıagandalar yüzlhıden Ya bu dil erin 

ti. • 1 Vekil Beye mülkiye mllfettiı- Arnavutluk Hükumeti lıtanbula gelmeye baılamalarıdır. 
me 1 ç~gi erden mürekkeptir: 
Adeti bif freık... Tllrkiye ile !erinden bazıları da refakat et- Şayiaları Tekzip Ediyor Hidiaenin hakiki mahiyeti 
aktedilen itillflarımızdan pek mektedlr. Tahkikat çok kısa bir Birkaç gündenberi bazı Av- yerinde daha iyi görllleceji gibi 
memnunum.,. mllddette bitirilecektir. rupa gazeteleri, Arnavutlukta herhalde itin icap ettirdiği ted-

---- Diğer taraftan kanunsuz ıc· b k b d ı f t h ·ki ti birler) alaeağ1m, bOkü.metime ar-

h • h ff kilde rahatsız edı'ldı"kleri ı'dcliasın- aı a ir ev e JD 
8 rı ne • zedece~m. e ınşa z. nı·n cesi olarak isyan çıktığı hakkın-

da bulunan Musevt vatandaılar da da fayialar görOlmektedir. Fakat Tnr "yede yerli ve yabancı her 
Kıgmellı• allkadar mahkemelere m6racaat alikadar hUkümet bu ıayiaları kea Cumhuriyet kanunJanmn hi-

ederek ıahsl dava açmak kara- kat'i bir ifade ile tekzip ediyor: mayesi altındadır. TOrk kaaualan 
~ kd • 1 / nnı vermiflerdir. Tiraa, 6 (A.A.) _ Arnavutluk bu memlekette her vatandqın 

Q U' ıer Kaç AUe Geldl matbuat bOrosu, Arnavutlukta hakkını ve hürriyetini hiçbir fark 
p hl A H D I Trakyadan buraya gelen Mu .... iler bir feıat hareketi vukubulmut g&zetmeden korur. Kemaliat Tftr· e evı z. ün ran Top- bau kimseler tarahndan ciddi tekilde b" ldyenin en bOyük vazifeai bu 

raX...na Ayak Basblar rahabtz edildiklerini aöylemektedlrler. !>ldutuna dair eCD! 
1 ~zetelerde kauunları tatbik etmektir. 

ıs• Aalataldıtıaa röre, Trakya Yahudileri ıntitar eden baben tekzıp etmek· 
Erzurum, 6 - lran Şehinpbı hiçbir tetekk6le tabi olmayan bazı teclir.Mezkiir bllro, memlekette tam Yabana yerlerde g6riilen an• 

~z: seyahatleri unat1nda filmle- kimaelerin proparandalara netice•inde bir aOkôn hOkllm sürmekte ol- tisemiatlik cereyanlar bazen biz-
11~1 çekeıa ainema operatlrlerine mlbalirah bir telAt: g&termiflerdir. doğunu illve etmektedir. de de makea buluyor. Bir defa 
lltıf.a~arda bulunmutlar, bu fı"lmln Eaaaen bu yer terketme hi- daha latanbulda Türk efklnumu-
l h- bi cliıeai umumi bir manıara gö•terme- Herlclr• Vekllimlz mi vesi ne arzettig" im mbi biz 
arı 1 r veıika oldujunu ifade mektedlr. ÇGnkU •t•ta yukarı teaplt t Ş hin h H • t ı r •· 

bu 1- lr edildı' ""ine rlire, LGleburrazda meYcut ıran e ıa 1 z. nı ety memleketimizi, vatandaılarımızı 
yuraraa operatlrlerimizf ana • · · T b ~den H • • V b k ı k aınr k SO MuaYI alleainden dokuzu, Edlrnede ıçıo ra zona arıaye e- •t a mem e etlerde cereyan f me arzuıunu da gösterm... 1000 aileden !00 G, UzunköprOdon kllimiz TeYlik liftli ve Riyaıeti eden böyle fildrlerden ve 

n~dib ~ratlrler Şebintah Hz. 9S, Kırklarelinden 100 aile ıehrlmiH Ctımbur K&tibi Umurnilİ Haun akılilamellerdeo daima muun bu-
l u. iltifat Ye arzuları 6zeriae relmittlr. Trakyadan din de on beı Rıza Beyle refakatlerindeki zevat lundurmak iıteriz. Hiç bir mem· 
rana ıat,lekteclirler. • aile relmiıtir. Bunlar bası ldmaler dOn Abah Eıe vapurile illan- leketin dahili siyueti ve dahili 
. Şe~İlıtalı Hz. T•k otelciJi.ı:.:. tarafandan tecavftıe utrar •aıl1etler- bula dinm&·•er ve dogr" uca ya• 

nan mükemmeliyet Y• mu--Ha~i. de kalddıdarını aöylemektedlrler. r mllnakapları bizim memleketim~ 
•u• - Halbuki bulunduldan yerlerden lovaya sitmitJerclir. zin iç itlerine teair edemez ve 

tetiai de takdir ederek lra11da a)'ftlmayanlar buraya relenlere tel· TUrk • Yugo• l•V M ... hedeal etmemelidir. Bizim iç ıiyaHtimi· 
ofellerin ıılalu için Tlrk mite- p af ~ekerek, hikOmetin derhal aldata Ttlrldye ile Yug09lavya ara- zin eaua kendi , tutlanmıza 
~Ulıalannclan iıtifade arEUaunu t~cllblrlclaerfınetltcek•i ortadal hl.çbird-:e..ıe aında akteclilen ve mllzakeresi ve kendi kanualanmaza u6re ce-
ıdııar ltq,_..Uffardır. .. ma ıaı, e rar yer er1De vn111e- ••naaında YuıoalaY parla• d Y • 

lerlai bl cllrmltlerdir. - reyan e er. ahudller aleyhinde 
Beyazat, 6 (A.A.)-lran Şehia- Dahlllye veklll MUhlm mentoauada hararetli tezahurata bu yolda nepi1att.a ve tellcinatta 

t•hı Hz. bu,na ıaat 17,20 de Beyanatta Bulundu veıile olan ltillfaameyi Yugoalavya buluaanlan yola ıetirmek, Türk 
Gür~l~ulaja ıelmlt ve Wr mid- Dan akıam Trakyaya hareket Ayan MecHIİ de kabul etmiftir. kanunlanm tatbilde mükeHef olt.n 
det ıatırahattea IODra uat 17,3()da ..,.......,_,..,..,.,.,.:= ·=~~ - = L" - • ==~ 

ti.i.!:d:.,::rm~-ı..m: r / S TER / NAN I S T _E_R ___ l_N_A_N_ M _ _ A_I __ _ 
== 

leketlerlne ayak bumıılardar. 
Hudutttan pkarlarken, bqta 

muzlka olmak &zere bir tabur 
•ıker ruimel ıellmı ifa etmif. 
tir. Hudutlan içinde de bir lraa 
•
1 
layı b&yllc hllkllmdarlanm se-
imlam11br. 

Taldarua iki taraf anda yer 
~aa halk Şehinıah Hz. ni 
--~ ..ı~ıaya,ak uturıa...,. 

Yeni ölfller t-atbikahnclan olarak belediyenin ve 
tllter alikadar dairenin yapbtı bir tetkik neticesinde, 
t.faabulda eanafaa ellade meYcut on lala 61 teradain· 
tlea oa blniaia ele bozuk olduj'u aalatalda. Yiae Nbit 
olclu ki bu bozuk teraailer J4ldnden latanbul halkı 
-una saman zarara utraalf, esnafa fada fazla pare 
Yermlt• Bu ibret Hrfci manzaradan ilha• alan "Felek,, 
doatumuı yazdıjı bir ya11da dJyor ki ı 

ısr•• INAll 

"Şjmdi onu diflnliyorum. Eter bu kilo 111ese1esl 
çıkmauydı, latanbulda h~,.ın oa bin harsız tera•i. 
JGz binlerce adamın hakkını çalacaktı. Bu ne •arlp 
feJdirf" 

Hayır .• Bu ıeJkı •arip olmalctu daha ajır, daha 
feci bir hidl1e oldufuaa hiz inaaıyoraz. Sen de ey 
Felek ve ey okuyucu: 

ıaTBR iNANMA/ 

Sayla S , 
Sözün Kısası 

Böyle 
Güz el Fır sat 
Kaçırılır Mı ? 

.. * 
Şu bizim belediyenin vaptatı iti 

duydunuz mu? Modada yapılan çocuk 
bahçesi daha çocuklar için resmen 
açılmadan, j'eceleri bOyük yaıta 
adamlar duvardan atlayarak, bahçede 
oyun oynuyorlarmıt• 

Ne kadar boıa •idecek teJ detfl 
mi? Hayır! "Bu mGnaaebetaiı bal. 
belediye erklnınıa naaarıdikkatinl 
celbcıtmif, çocuk olmayan o adamlana 
aece olaun. aDndUz olaun bahçeye 
girmelerine meydan verilmi1~cekmi• .. 

Belediye varidahnı artbrmak için 
halkın yiyeceji et Jokma•ndan mea
baha "•mi alacatım diye bu kadar 
eziyet çekiyor da, kencll ayatfle Cini
ne relen ıGzel bir nridat fırıatanı 
•eri çeviriyor. 

iyi ya, a efendim, madem ki çocuk 
olmayan biıylk adamlar; tabtaravalli 
7avaUU oynamak için, hem de duvar
dan atlayarak. çocuk bahçesine firl
yoriar. demek ki onların da oyu• 
oynamaya ihtiyaçlan varm•• 

Zaten oyun, etleace iaaanlar için 
tabü bir ihtiyaçtır. Modadaki çocuk 
bahçesinin duvarından atlayan araba
cılar, hamallar bu ihti1açtaa vareate 
detildirler. Herkea fibi onlar da 
itlerini bitirdikten •onra biraz etlen
mek özere oyun oynamak iaterler. 

Belediye onlann talataravalll oy• 
namaaana mini oluaca, o zavalblu 
kabYelere alderek ,. tavla ve:ra 
iakambil oynayacaklar. Bunlann ya• 
nında çocuk oyunları oynamalan biç 
te 11 milnaaebetaiz bir hal " aayılma• 
malıdır. 

* Belediyecilitin, ıehircllijin nzi-
f eai halkın ihtiyacını anlayarak o 
ihtiyacı temin etmektir, derler •• 
bunun Belediye itlerinde en mllbim 
ve tabii bir kanun oldujunu iddia 
ederler. 
Kadıköy belediyesi vaktile orada 

yaptırdıtı hal itinde bu kanunu tanı-
machJı için, bal diye 1apbralmı1 olan 
• koca bina birçok aamular bot lraldı.. 
nihayet maksadından blabllttln baıka 
bir ite tahsis edildi. Çlnldl KadıklJ 
halkı çarıısını tabü olarak, baıka bir 
yerde kurmuıtu .. Belediye kendi ak
bna ıöre çarıının iakele baııncla 
olmHı dalla mlnulp olaeatını dO. 
tilndiL Fakat tabiat kanaau cl'etlttiri· 
lemez. Beledl1• daireahadekl beaap 
çarııya u1madıl 

Şimdi d• Kadıköy halkından ara• 
bacılar, hamallar bir bahçede oyua 
oynamıya ihtiyaçtan olduj'uau, hem de 
a6zl• detil, daha kun-etU olarak, 
duvan atmak bareketlerlle •Bafer• 
mitler. 

Belediyeye dif•n ıey, o ihtiyaca 
anlayınca hemen onu te... için bQ
ylldere de bir OJUD bahçeli Japmak, 
ayal zamanda bu Yealle ile bncllll
ne de habn aaydacak Yaridat temi• 
etmektir. 

Etlen~• yerlerbıla laepainde, bilet 
paraaı çoeuklara bir lae blytlldere iki 
hatta Oç Yeya darttlr. Onun için, 
bGyGklere yapılacak oyun bahçe•i. 
çocuklar babçeainden daha klrlt bir 
it olur. 

V akıı, çocuklanakinden ayrı, bü
yDkler içi• de bir bahçe yapmak 
yeniden para nrfetmlye llzum l'ı .. 
terlr, belki belediyenin bu Haekl bit• 
çeainde bu kadar paramn yeri bulun• 
maz. 

O halde, ben KacbU, beledlrell 
olaa1dım, bir tqla iki k .. vururdu-. 
yani çocuk balaçeainl laltln OJD 
yerlerlle birlikte blJl)den tdal• 
eclercllm çocaldan 4a ,alm• ••:rlnl 
olarak; b&Jllderia o,a opa4aldanm 
aeJH\••k lçla, bahpp ri ... elerial 
aııaade .u1rd1-. 

BOylklerin oyaaclaldannı çocuklu 
eeyrederkea •• bir de ,...ı tablo MeY. 
zuu olmaz midi? ... ,.._..... ...... _.._ ........................... -
hlk6metimize •• mahkemelere 
aittir. 

Benim laer zaman ve Mık• 
için teflerimden aldajım emir •• 
clitektif budur. Ufak tefek lalcl
aeleri bilinmez aaklatlarma lelat• 
Ye aleyhte alet etmek iatey...._. 
vatand~ iae memleketlerine ~ 
etmiyeceklerini, yabaaa ilelC 
bu millete doatlak etllli;ecelderlal 
bir kere daba babrlat.ayı Wr 
••tul borç biliri&. 
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Mernlebt Manzaruı 
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Zafranbolu 
Köylerinde 
tJ'on Posta 

Zafranbolu ( Husua1 }-Zafr~ 
bolunun dört saat ötesindeki 
Pöldiren çok gf.zel 35 evli bir 
köydür. Bu köy iki mahalleye 
ayrılm~tar. Köyün otmanları çok 
geniş olduğundan köy ahaliai 
odun ticareti yaparlar. Bir kısım 
kö1,üler de münasip mevsimlerde 
latanbula gelerek fırınlarda çalışı· 
yorlarlar. Köyde mektep yoktur. 
Köyün çocukları llçüncll ıınıfa 
kadar yanıbaşındaki değirmencik 
köy6oo dört ve beşinci •mflan 
okumak içinde Yürük YaheYine 
devam etmektedirler. 

* 
Değirmencik köyll de liç par-

pya aynlmışhr. Aşağı Değirmen
cik, Yukarı Değirmencik ve Kılınç· 
lar. Aşağı Değumencik Eflani 
çayı 1oyı11nda merkezi nziyette
dlr. Köyün içinde iki değirmen 
•ardır. Aşağı Değirmen barkının 
kestiği &u tam köyün yeni yapı
lan mektebi önünde yukandan 
avağı bir kavis teşkil eder. Bu 
köyün civannda pek çok asan 
kadimeye tesadif edilmiş ve bir 
kıamının Bizanslara aidiyeti tesbit 
edilmiştir. 

Köyde eski derebeylerinden 
• Gazlıoğluna ,, nisbet edilen 
güzel bir cami vardır. Camiin 
yambaınıda da civar köylülerce 
pek ehemmiyet verilen ve hakla
nnda birçok efsaneler hikaye 
edilen birkaç mezar vardır. 

Yukan Değirmencik köyllne 
gelince bu köy Aşağı Değirmcn
clkten teesıüs etmiştir. Köy muh
tan bu köyde oturmaktadll'. 

Kılınçlar köyG de glizel bir 
yerdir. Köyl çok eskiden bir 
asker kurduğu için kıhnca nisbetle 
Kılınçlar namı verilmiştir. Bu 
köyde bundan em yal önce (beş) 
ev varllllf bugün köyün tam ( on 
~ ) eYİ :•ardır. Köy evleri gayet 
muntazam ve ikiıer Oçer katb 
bOyük evlerdır. Bu köyde kuyu 
ıuyu içilmektedir. 

Meh•et Enww 

Susıgırlık Ha beri eri 
SuaıgırJık (Hususi) - Rebia 

isminde 35 yaşında bir kadın 
berber Akif efendinin 15 yaşın
daki kwnı kendisine yol arka
daıhğı etm.ek bahanesile almış, 
Balıkesire götürmOş ve orada 15 
liraya aatmışhr. Bu garip lnaan 
ticareti hakkında adli tahkikat 
ppalınaktadır. 

* Manav kaynnde 75 yapn
da Mehmet oğlu Mustafanın üze
rinde bir tabaka kaçak tiittın 
bulunmuı, hakkmda takibata 
bqlanmııtır. 

1c Mana k6yllnde Ali isminde 
blrMi tarla•na hay.an tokluğu 
bahanesile Mehmet itmindeki 
arkadaıını dövmüştür. 

Sarayköyde MOsamere 
Sarayköy, (Huıuıi} - DenWi 

Halkninin temsil heyeti •e bando 
takımı Sarayköye gelerek ( cana-
var ) piye.ini temsil etmişlerdir. 
Bütiln kasaba ve yakın köylerden 
gelen halk temsili heyecanla sey
retmişlerdir. Böyle milli ve içti
mai piyesleri kaza ve nahiyelere 
bdar giderek balkın fikir ve 
duygularım inkişaf ettiren Denizli 
H~ıkevioin mesaisi ıurada ınk
raola karşılanmışlar. 

SON rostA 

HABERLERi 

Zir Nahiyesi Ankaranın Güzel 
Mesirelerinden Birisidir 

Ankara (Hll"' 
lllai)- Zir Nahl
yesinın Ankara 
göz.el mesirele
rinden birisidir. 
Ankaradan ls
tanbul caddui. 
Akköpril tari
kile gidilen bu 
mesire gftzer
gihı tamamen 
asfaltbr. GUzer· 
gihta Etimesut, ~ _J 
Ergazi, ve Emiryaman köyleri 
Yardır. Zir köpribü pelr gir akar 
dere üzerinde geçit veren gllze' 
bir eserdir. Çubukabat ovasında 
yapılan baraj gibi burada da bb 
baraj yapmak mümkfindür. Maa
mafih Zir ahalisi bu dereden 
iatif ade ederek arazilerini ' aula· 
salar bütün Orta Anadolunun 
ihtiyacına kafi sebze istihaal ede· 
bileceklerdir. 

Evliya Çelebi buraları da 
gezmiştir ve Zirin ismini seyahat-

Amasya da 
Eski Eserler 

Amasya (Hususi) - Amasya 
asanatika cihetinden çok zengin
dir. Fakat buradaki eski eserler 
bakımsız:ık ve takdirsizlik yfizUn
den bir gün yok olup gidecektir. 
Bu meyanda halk arasında tımar· 
hane denilen bina da vardır. 
Bu bina 708 denberi yılların 

tahripkar tesirlerine maruz kal
masına rağmen henüz yeni den~ 
cek bir tekilde ve gilzelliktedir. 
. Kapısımn yan tarafında ve 
Uıerinde aanatkirane iılenmiı 
kabartma resimler Ye daha bir 
takım ıekilfer mOıahede olun ... 
cakbr. 

Ş:fahane şekli mimari itibarile 
Selçuk asarım andırmaktadır. 

Amasya · tarihinde töyle bir 
kayt vardır: .c.. Anber ağa ve 
Anadolu emiri Ahmet Bey 708de 
bina etmiılerdir. » 

Bina çok eski ve değerli bir 
Türk eseridir. 

Duvarlarında tamir kabul ede
cek derecede çatlaklıklar belir
meye baflamıştır. Son zamanlarda 
yamndaki evler yıkılarak esaafı 
bir tamir göreceği haberi yayıl· 
mıya baıladı •• 

Gerek sanat ve gerek tarih 
bakımından çok değerli olan bu 
gibi eski eserlerin himaye edile
ceği haberi bi:ıe çok haklı bir 
sevinç vermektedir. 

Muşta Müsamere 
Muı (Hususi) - Himayei Etfal 

meofeatine muallimler tarafından 
bir milaam ere verilmif ve halka 
çok bedii bir ıece yqatılın~. 
O gece HalkeviniD müıamere ıa
lona bafta memleketin çalııkan 
vali9İ Mithat Bey olduklan halde 
birçok da•etlilerle dolmuıtur. 
Tem sili er çok gtızel ol1DUf, bil
hassa (lstiklil) ve (Mualfim) piyeı• 
)erinde; ilk tedrisat mUfettifi 
Nurettin Siret B. başlı baf!na bir 
varlak göstermiftir. 

Muallim Riza, Salim, Sami, 
Cemal, Ahmet ve Turgut Bey
ler de rollerinde movaff ak olmut
lardır. Müsamerenin hazırlanma
sına maarif müdürti HUsnü B. 
teşebbüs ve yardım etmiştir. 

Zir kiSprOıllııMlen aahiye mer
.. ıine kadar •n• 2 kilomet• 
relik mesafede fOH yelrtur ve 
,W pek bozuktur. Zirde Mete 
koruluğu Aakara avcılarımn ea 
ziyad. istifade ettikleri keldip 

bol av yerlaia
dn biridir. 00!-
rede Refis &alı~ 
... :ıetipıekte, 

. billaaua Anka
raya aevkcdile
rek aablmalt
tam. Bei .. 
~eleri pek 
mebni oJan Zir 
aalıiJuiade yer
lettirilea .wı... 
mı...-ıen.. 

....... ..mele. 
Zir 11alıig•si lıalkınd•n 6~kaç kiri oe bir mc•ir• alemi azami istifadeyi 
namesinde lıtanos diye lcaydet· ı temin etmektedirler. 
mekte ve burada Anlran qrafile Nahiyede anyif çok iyidir. 
birlikte ip cambazı aeyrettiğiai Gece kapt kilitlemek ldeti bile 
anlatmaktadır. yvktur. Halk çok misafirperverdir. 

KonyaEreğlisinde İdari Faaliyet 

Kongaer•tli•ilul• Kageaaha M•/uaet Vuı/, j4aıi• .. -...m • ., C~ 
B-gler fi• l>ir örn•fc 6i9flllilea hlcpler 

Konya Ereğlisi (Hmasi) - Ka- bikine başlanılmlf, kCSy ldtipteri 
zamaxa ymi gelen ı.a,.akam t · -~&:... L da b 
Mehmet Vamf B. jandarma ko- ~ym ııcwıw•ır atza lr ı_n•mu• 
mandanı Cevdet Beyle birlikte rm kulibi açı llDf, &ele41ye de 
bütün kaza Ye mlllhakatuada ıa- kasaba dalıiliadeki ltcmak JOllum 
yet muntazamc bir bekçi letkilib ta.miri İıpllı faaliyete geçmiftir. 
yapnuşlar ve btitiD bekçilae bir Bir buçal aya kadu lriitlln ka· 
örnek elbise giydinnİf(enf'ır. saba elektWkl. teavis Hilmit 

Köylerde köy kanmıunun tat- buhtnacalrtır. 

Mu dan yada 
l•kin Ve Tesçil lıleri 
ikmal Edilmek Üzere 

Mudanya (Husuaı1- Mabadr, 
mllbadil ve mültecilere Yerilen 
gayri menkullerin teaçiti ikmal 
edilmi~. tapu ıenetieri verilmiştir. 
Bu son dört ay zarfında tapu 
ı:cil idaresinde gÖl'Ülea teshil t 
ve faalİJeUen ve tapa itlerinin 
günü giinüne yapmnk tapa 
aenetlerİDİD takriri mütealdp ve
rilmesi halln ıon deneo memnen 
etmektedir. 

Tapu sicil idaresinde muame-
lesi 7apalacak lskin illeri kalma
mııbr. Gerek iakln idareainde ve 
gerek mahacirlerin elferiDde bu
lunan vesaikin alr'atle tapu ıfcil 
idaresine tevdii (çia !.alb ilin. 
yaptmhmftır. Bunun tlzerine 
henfiz tapaya gelmeyen. ilkin 
veaikalan ıclmiye iaaılsmıpw .. 

Hastahğa Meyllan Veritnyor 
Taıkö.prll ( Huıust )-Uzunka· 

vak köyünde GcU nahiyuinden 
misafir gelen değirmenci Kimil 
tifoya tutularak ölmilf, iunua 
üzerine Sıhhat İdaresi derhal 
Ledbir alarak köyde 700 kişiye
aşı tatbik ve. hasfalıiıa bu bir 
tek kişiye munhasır kalmasını 
temin etmiştir, köyde batka vak•a 
zuhur etmediği için me•:di kor
don da kaldml'ınıfbr. 

Alanya da 
Bir Duvar Yıkınhsı Yüzün

den 3 Kiıi Yaralandı 
Alanya (Hususi) - Kaaahaya 

otu• •aat maafede S6ğ6t yayla11 
vardır. Burası Dom alaa kiiyllaün 
yaylaaıdır. Mezkür kayden Zıpçık 
oğuUanndan Kara Şiıkrln6n bir 
bahçe duvarı yıkdlın19 yıkılan 
d11vK ,elu kapattığı iPn m&>ur 
ve ubura mini alqundan k.Sytla 
mufıtar ve heyetiilatiyaı:iye nalan 
bu maniayı kaldırmau için Şnk
riiye teblitatta huluamutJarcbr. 
Şllcra lMI teWiwata bbllr Hlll .. 

mq.. kay molıtan Mustafa ve 

azadan Mehmet " Ha.eyiD 
ağalar, yanlannda 1'11 bekçisi 
olduğu '1alda yol lzerindeki 
tql'arı 1'alchsmıya pwılerdir. 
Bn ite canı ııfufan ŞOkr& derhal 
eTine ko,-.ı. mavzer tüfeğini 
alarak bunların tizerine ateı 

etmeye ba.Jlam11, ablan J&arıun• 
fardan muhtar Mustafa boğazuı· 
da0ı ve aya~adan1 azadan Meh· 
met bapma veı vkadlnlhl muh· 
telif mal!tellerinc:len, ua Hftseyin 
de &qından yaralanmııfardır. 

Bunlardan Hüıeyin ve Mehmedin 
yaraları tehlikelidir. Şnkrll yaka· 
lanmıı, Adliyeye tealim edilmlftir. 

1 Mü&ahabe 
1 

Merhum 
Muhtar 
Bey 

Geçea glft llümüaü ha 
aldığımu. Kaatamomı Meb~ 
Muhtar Bey, birlraç ıene ~ 
Galatasaray " sultanisi H nde 111 

allimlik etmifti; f erçü•e de 
verirdi. Ben de biı ıene: •~ 
11mfında lımll.llldum. Kuhul 
Be, ta le beji 
bilen iJi bil •'Mm..di de 
yeceğim; muahıik a.ı mes 
değildi. Fakat aaRD çalıp 
ondan istifade- ederlerdi. Ha 
ancak bil' ıaat g~rdiiğümltz 
hocaya çok hllrmet ederdik• d 
ıine çalışamyanlu bile ılbiiltü 
aeaü otunrlar& 

O zamanlar mtlllfat ve ce 
Adeti olduiµ halde Muhtar ıra 
limliiia bu &aklarına m&a 
etmezdi; talebeye ye.tipail 
muamelesi ede., laep ,..._, 
taz liylerdi. Arbdaıfanm tize • 
de ne tesir fnrdtığan iyice 
brlıyamıyorum; fakat ben 
daima tecesstiıle bakardım.. D 
daima "jalletatay.. ile gelen, 
dik yirllyen,. her laareketi evvel 
lmruhauş W. kaideye aya 
yapthyor hİlliDİi wrea })u ada 
hayretle bakardım. Kim oldu .. 
da pek iyi bilmezdim. Huici 
nezaretinin bliyük memurlarmd 
olduğuna çok sonra, gaı.e.teI 
resim konulmak ~ti bqladıkta 
soara öj,~ndim. İmtihandao r,o°' 
kendisile bir daha lıo.,.,amadı~ 
zuaıedaim bir defa tesadlP' 
ettim, faltat iteni elt1ette ha 
byamıyacağı için rahatsı~ efm 
istemedim. Muhtu Bey, Gala 
saray liaesinia ıoa terdillle mu 
limi idi. 

O derı• aiçia blmddar 
miyorunr. Halbuti çok lmumı. 
bilhaaa Galataaray için zarUllf 

bir deratir. O mektepte tal 
fran11zcayı, ekftrisi tllrlqe .bı'.ımil'lı 
yen ecnebi maaDimlerden okuy 
dimatl-nncla tirllçe ile frann.__ 
biribirinden ayn, biribirine ya 
mıyan iki bilgi olarak J.-leşiJ 
O mektepte iki dil arM1Dda t 
cüme dersi ha11rh bir YU1ta i 
ikisini birhiri ile 11111kayeıe et• 
ğe, hll&U.liyıetluini dütünm " 
davet ediıordu. Bittabi terdi 
derai, Galehıara,'cla da 
ancak ecnebi dilden Tiirkçe 
çe"flilecek tnmlllıerlıe yap)abilitl; 
fakat ba den talebenin her dl: 
dildeii hifıisiuf çota:m. Tercft!lll 
için ıqmaz e9slu yoldur, d 
böyle bir teJ ijreülemu; fa 
biribirine bemıemez meti 
tızeriDde. milllueselule seafleret 
terclmenill lrqfola11aml') an, ifa dl 
edilellliye• b11mlan aıezdirilebilit• 

iM~ -- evvel Mikit · 
Ermeni llaeaine fı mca imli 
nma mil• •J:ri'& elanls glllde · 
miftim. Orada ta1eM,ıe fnnsızel., 
deı•Jea ltJTI mr ferdme d 
de Teriliyormuı. Bir talebey 
oldukça afır bir ibare :razdirdi 
manasını eza& etti. (( Acaba b 
ermeniceye tudime edebiW •tl' 
dedim. H.ca•, lıl. Zalotti, « 
meaiceye değit. tlirkçeye terdi 
ebiıı» dedi. Hemen hemen ya 
lıf81Z bir cevap aldık. 

Bun1mı ~in l:ıizim vaktle Mu 
tar Bqdea oklMlığumuz de 
teU. ilıdas etlilmaini za 
ıörüyorum. 



( Siga•et Alemi ) 

ita/yanın 
Arnavutluktaki 
Nümayişi 

BABİCI Tll.GBArLAB rr Gönül l 
Bir Aile 

Bir İtalJD flloı" ıeçende Arna
ntluk uJaiDerini laaberaizce ziyaret 
~tL aa,A bir aiyaai hidiae ıibi 
telAlrki ..._ bu apanuz ziyaret, 
411.ya paet.lerinde muhtelif tcfıir
ı.. ..... eldu vl bu tefılrlcrin 
.w.lerl .r .. devam etmektedjr. Ati· 
aada çaba "Proiya" aıa:ıeteatnden 
lldıtımıı fU utll'IU, &u aoktadan, 
41kkatlı okunmıya def•r kaaaatin
deyiz. Protya clfyor iti: 

"Yirmi parçadaa mürekkep hal· 
,._ ~ WriıM1 fdwaa wı
ma Dırap •lcliti Tirandan bildlril
.. ktecUr. S,ul ...UfiJde pek d•ria 
tuir bırakan ... ,....,. M. Bartu
JUID Belpat dfantimıe bqa Wr ..... 
M&Jit uurile MW.aldMar. Gaae
tW.ia eluerlal .. •••li•yi ı..a,.... 
farld Awt1pMa " •U..._ v ...... 
ı_,. · "'-"tlula ltil&faa•• awa 
AraaYUtluJda ..Uta ulnJaa ..... .. 
- 71iluelmelt icla ........... dell 
olarak ar&terl~ir. 

Belwratta bu bitti.enin Yuıo.lavya 
lllkümet ......,. ara ... da biyiik 
ribat.ızl&k tevlit etnte4liği, ç~ 
ltaiynaa bnya aakw pku•alıı 
lcir.a nnaıliae fllttmal IHalanıaadıfa 
ıc....tiaclectm.r. Aruntluk ılyHI 
•W,etlala ._az taataıail• t.belllr 
etlHdilf ft .. zı .. .,.k deYletJeria 
,....... ... ... , el.ealı IMtlr• bir 
hllElı.etla Bdida~ -.vlriRte ,.,...., 
.......... elıl.tu Jazılmaktadv. 

:a.. ..-Werta •olıd:aillazarlarma 
r.öre, İnriltere Adrlyatik deaizinl 
talya için tabii bt. liman diye kabul 
et .. lrtedlr. lt.i,.&m ltundan fazlasına 
m~~ laailtwenia Akdamcl.ld 
....... 111111 ................. .......... 

ehem111iyethal ~ektir. ...... •• 
dolayı ..... ' ıw,.... Ana.-. 
lutrtald meYlrilala bfp .,....._. tanfua-
dan tutuı..a ... i.te..•eld.6 •• 

* .Buglnkl Anupa, bplu tllaU .... 
d....,. • 1 .......... -~mlııı!l--
••n• tabım ........ y ı ıµ plı;. 
fl)Or. - • 

Su Baskını 
Facıası 

Pqa~ 'CA.A.) - Şfma. Efp· . ,.,_. -~ ..._ _ _._ 
.._ --;run ... .., •uıann tatman 

>'•I •• • llltJ " Wn kadar •ayna ......... 
Llhar, ' (A.k) - lnclirı Sa.a-& ,___ ' . .. .. ,. 

--P as .. Llwl hıt••ıtır. lutfdanıa 
-t.ebew ..... bH1111fbr. 

Fran•ada 
işsizlik 
Mücadelesi 

Paria. 5 4A.A.) - Meelia ita. .UU 
devletin ve biJik cf.-iryolu ıebek .. 
lerinin itaizlite kartı mücaMla ifla 
yapılacak blyillıı itler .. kkındakl 
plinıa tatltikine iftiıak et..alne .ıair 
olan projeyi mOıalcen etmiftlr. Bir 
mebu• lt•iıUte k.,.. ••Jflk lfl9' 
vaaıtaaile mGcadele fikrini tu.tp 
etmit, fakat bunlaruı ma1rafı lpn 
i~mal ...................... .... 
edilmektew ......... ...r•J• 
bir :iıtikraz aktedilauinf tercih 
eclecefini alylemittir. ft Namı M. 
Muke, adedi iki aenl :ıarhnda 151 
binden lSt Mne çıkan itıizlere it ... 
-. .&ecek olaa projeyi müdafaa ... 
naİftir. Nazar .... •ne zarfında P_.. 
nuatalu._.. iman için iki mDyu • 
mllJonluk. JOllar içJn S4S mU,..W.. 
nakliye için 35 milyonluk, Haaalar lfla 
315 •ilyonlulr, umumi •lıbMımı 
içia bir mffyar 19') mUy..W... 4lemılr 
yollan.aa eleldrilrlenmHI ip.lılır ... 
yu 300 aüJOIL}ak, ınilli talim "-. 
biye için hiıo milynr 12S ma,..lnık. 
.. aüzel saa'atlarla tlrial ipi. '° 
milyonluk lt yapılacatmı ..,luüt"w. 
NaZJr a<rderlnl P.ıitirirll- lıpizlte 
U,....,_n a111efeyl kav•el wwlp 
ktna •nu•••Ülldan lnutmaak .,. 
zillet verici ataiede müa.lerle ...... 
lfb•auaacla l.uu etmlftir 

Eskisi Gibi ittifak
lar Siyaseti Mi? 
Lond.ra. s t A.A > 0.yll Hw.w 

ıazetaai Franaııı: Hariciye Nuan M. 
Bartu.•nun yakanda L .... J• pape
cafr ziyaretin, Ceaevretlea ur.,.... 
ayn.lan ittifaklar .t,a1etiala m .... 
laJtflcı oldutwa• ,azmaktacm. R...r 
mallaıfil i• ... .JUIYI t._ewila ay. 
durma olarak Wikki etmelda•~ 
Laifnı tPI ............. • 
Mm.tler cemry.U ueullerl.. ..... 
kalmaktadır. 

Felemenkte Bir GUrllltU 
Amltenlam, 6 (A. A.) - ltsiılen 

v ..... tumiHt. tenzili üzen.. ko
mt1et!w .._.,.. Japmıılu, aeticı•ı 
yedi niiaaıyİMI , ... ıanmııtw. 

Stevlakl M'9ael_, 
Pwı.. 6 (A.A.) Stuitki ı..a.. 

tiai tahkik e.len bmiıyonck, sta.ı. 
kiyi am olarak yakalayan p ..... 
nıurfannın ifacleferi biribirine u,_ 
dl ......... 

sa mse: e uazwww :a 

M•6rrıre ~ 

Ç6L GİBİ 
1 

w :ı IO~a, ben llmbanm ı Ôlmemifti. Uyuyordu. Boğuk 
)~ 6rim ylzlmde, cliraek- be;llk hrihı.Ja UJ'lfyonfu. 
..... talata ••• _ ... _ u .. --· ~ _ __._k ~ .... u.aere -s•JurııMI , .. ,..yor-, annn 
ve nerelere dal~ .,..._. tibl •atacak .,.,._ Japl)'onlaık. o, 
dururken omm ı..: __ ...__ -···'--' hAIA k t · d ·ı · · · · 

k 
VK.,.,.... -uaa· • uvve ve ıra eaı e ıçm ~ 

nara do~d.iunu ve .. UJUY•· at: ı yen-,. .paprak 11JU· 
DllJorwa, Wç .,.,...,._ l ,, yordu. 

diyerek, fMtucmct.D testİJ"e Ölt. yeaikti .... l>ar ••-
u~ Jfae • içtililli fukecler dını iıteiio• erdi, d.;..,. e:rel 
aibi oı-.. bir .,.,. ....... 
Ü _ Yüat.._ ~ a.pı.,,.... Hapishane doktoru ıelip, ı..-
t, ~ ' ı-c- • illan nrtlitl u.; Jirdö, m iç pop 1aptı "r UJalDlduja a.1nuı. ttmıhlp v•. at1et• ·-· ko~ P'" 
Bb ::=udi bteyi birden J11.lmutfu.. pınıılarla, ıayıklamalarla ıöıOnl 

..- _.,.., bulclmja- .,_, 1.- &r -.. oWa. 
~u~ klçllk file Ue, hapları Wrf.. Dele ·.,;. 
•nn~ &Jll'U on tana yuvarlak tlaj._ıy•, prpı_,_. ._. 

ı..tdi ldiıt parçacıkı.nn-. ._ tifala Wr tleli" ti ba KemclW 
•nlaclıla:. crmhall. aı.U bir M'tle um .. 
~ Wut Ortalık 111cL. S.ha• )'....._ O kara, pi9 .. hırill kiri

yelsk·- J8p'dı, Saatieru + n• W..-ıt. beyala ,..ı. eaçla
!~· O.. "9e 4e uyıudırmalr n• ulsi v_..... aaçlut ıw- ... oı-.ı... yor, bu zavallı ..,ten ,.ı. yola 

• r' • 

Al d Ikt•d O .., . c acıası 
manya a ı ar egış- Etrafında 

mesl. Oldug"" u e·ıd· ·ı· Yatlıca bir okuyucumun auaU 1 ırı ıyor bende eıki bir hatıramn uyanma· 
- · -- • - ama sebep oldu. 

Hitler Reiiminin De iflas Etmek Üzere Çolı 1akıa~0 t•mdti•m -.ı 
J bir Hanımın iki vkek ~eata 

B 1 d "' IJ • s·•rüJ• kted• ardı Blrindai Ad lilulnl u un ugu en u me ır ;_ ·IMlftffaldyetli :; .-ı• 

Aı.u...mrlm ildUart .ı. aWafı .,....._ A'-- ordus1U1a bir beluı 
.... 5 (A.A.) - PnlıJa .... .. 

ldll iL Glriasta, -•hatçilerla ... .. ............ ---ltett· ......._._ 
..... tlaiır Oılaa lteyaab efWn11•u
..ıpde ... akbler. _., ...... 
.. ,._... tlioll tirli riTa19tl• çık· 
..p. haua heriae Amerika, fa. 
...... Ye Frua ..firt.l Aha•• 
ltuicip ... uretiae plenk. bu slbi 
~ •a.bwlaruu WWİr19 ...... 
Y9 .. ltlaamlana Jııaldkat• UJpD o&. 
........ .IÖJh•itlerdir. 

M. Hltlerln Vaifetl 
Ne..york, S { A.A) - NPJorlıı 

tt.aW TriW. •azete.i, AJ... llat
••kiB il Hitleria arbk .a ... lleial 
....... .ttia._'*"s ile HarW,e Na-
zrnaaa H AJ ... onl..-u •••~ 
lp..le elntu•a. HitJe. pnuiplerlllia 
.tak tariM karatmak here ol•t-11, 
............ AJ ... ,..ıa ... ••ait 
Wr lllni,.t laa••• Hecetial H Hit
Jercililıt tnlrinia ebeamfyeti kalmıra-

Grevler 
Amerikada Kanh Mü. 
demeler De•am Edi1or 
~ ' CA. A.) (ftycJ 

nMaa itflleri le r.lialer ...... 
.............. Grttca. ... ğ. 
........... rlnar•..._,,..._ im 
ı.ıac..u.1Na1ara .a.~ ... 
GıeYcU-._ " kiti ,.,...._.. le 
lıill ....... Bir m.. peniler 
,.Sdmtatta 1• ................... 

cltbcl•wiye. iki irsi ,app OIHZ

larmdaa apiı ..ıı...c1ırma,. kal
lopyorda. Halhald uçlan ki.ta· 
akb. Y ap•t olduğa aahlte 
., .......... flıatb lreü ~ 
onlar. Buna ı&w8Jorda o, anJa.. 
_,onla. HeqeJi unat.uftn. 
Pannaklarile bGtlukta ..taanel 
.. ....,., cmnh.la asma •• 
.._.. •tulH kızının kumral 
~- art1yor, ellerini tllkrOIU
yor, baıını, boıluğu aıvazlayordu. 

&.r •kia claldblan idi. Sonn 
da Wrcl• yatajıadn mlayor, 
p•cereJe kGfUJor, buaa demir 
parmaldlkll bir lıapi•U. peıt
csMi oldatun• _....,., k8fa
sıada ve bujulu aaGerinde c..ıa. 
nu aıma yapraklan dolanDUf, 
bir cumbadan •arkac:aiuıa zan
nederek olanca luzı De kendini 
kaim demir parmaldılrfara çarpı
yordu. 

Batının, almn•n ••Dala& duy• 
muyorda. Kopardıfmı zannettijl 
IDllltayyeJ Wr hthn salkınnm 
uzatarak. dipiz afıını yaya yaya: 

- S.lon, bakın... Wzlm a1-
manm &ztlmfl fibiıini hiç yediniz 
mi? Al aldır bizim evin lbilmll, 
ebralidir, merif meviftir, bizim 
asmanın üzllmlll diye seviniyordu. 
Biz kaçuadakça üzerimiz• aalclır ... 
7or, ollerlai ıjzımıza daya1ara'k 

Foa Pmpane Gellnce 
ı...... 6 (A. A.) - RCSyter ajan

- 8-lla .. habirl bildlriyora 
a..... iL Fon Pap... bapelrl 

... riai olarak kalmakta •••• 

.-..tedır. Fakat arbk IMfy.wlete 
slba•melde6. ÇOnkl kpeldletia 
.... ettitl clalnler hilc•aa kıtalan 
,..ı ulllaa laarp reisi M. LubeDia 
kararp.ln oluaktır. Bu hadiae Fon 
Papeam bq.eldl sıfatr1e 8iyaai faaR. 
yethai• kendiai de •m ettlfi .rM. 
lııittiti tekliade tefsİr' etlihnelırt.Ur. 

Yalwıda alyam hayattan ç.wlmeei 
de ••lrteıneWir. 

V• Papea kendiıine yaP'lan mu.. 
...leden ziyade katibi Fon Borenin 
IWlrilmif Ye •aiyetiıin teYlrff eclil
mit olmaamdan milteeuirtllr • 

Eakl Muherlpler 
Berhn S (A.A.) - Bu •nekl aütla 

mu.haripler federasyon• konıre1I lcat'i 
' ......... ıuım--. 

Kargaşahk 
Avusturyada Suikutleıin 

Ardı Gelmedi 
ViJana, 6(A. A.)- Baıvekllet dat· 

ruialn kapııı önünde fitfll ,.amakta 
ft patlamak ihere •• Wr ..... 
w.atmuı, bir poliı ... uu aullustia 
.._ PllDİftk . 
~ ................................. --
-· Hlw..t, ıır .. ca.n. ... .. 
ulıuf k11nretter ıevketmek kararım 

••m!ftiır. 

ZGl'la, sade onun gGrclllfl o al al 
ldmleriai yedirmeye ufr8f11or, 
kendini de, bizim canrmızı da 
acıb7orda. 

Elleriae neler babmfb bilmem, 
kolan .ıa,_, beDd ele hu lar
mm clamlaaldarı irile llep o al al 
ldmlm IDIJorda . 

Erbldıer hapishanesinin liq 
prc&,w Tahlr baha ~ pip 
ema tutmaya ~ zammı 
canım acıtan, kollanm "91ren h 
adann ela babası ...m: 

- Efe.tlltabe, ehac:lb• Wr 
daha yapma•, Nbhl ,...,...., 
tllrıler tlllııli, .,. ......._dığa 

elld •ir ·~ .Htıitir...,. ca'tb-
Çak .. e .... eneld ••lljıu, 

hltla Qm ile ... .... ... 
mtlttl. ..... kira ki ... albL Ei 
yiid kanı, ••• bapııulıt-. "r
pmmaktaa wi iuml,••P., ytıdne 
bir deli kor~luju ıelmifti 
amma, o mea'attu! 

Yeniden çardaklı, cumbalı, 
kuyulu bir evin, efeDdibabamun 
eslci kızı of muffu arhk. 

* Ya, NeM'ia ild ,endir ha lAf 
c:lunrlann aramncla ornanan, İft• 
b1J1e aakb bir 071111du. Kıuak 
baait bir hildyeDin, bir erkek 
altlatıfUU• •• .,. perdeıi kaptm
maı. dertli Wr im4k _,_ icll. 

bltlrttiti zamu all..m yalım ._... 
ı.n ite g..a. tahnliai ikm.a 
etmek Uzere lıtanbula ,.__.. 
••lai, ..,.. ela .. mldlnse Av· 
~ya ,ona ...... taftiye ettiler. 
Jc.c:llmn ...,,. ıelirl hu .... ..... ıaw..a,. ...... değildL 
Kartı U,.U iPıa ...JAldai .U
mıya bqladı. ikinci çoctığunu 
u....l etmit deiikfi, fakat onun 

tahd r•fl gelinceye kadar birinci 
çocuğwnan pan kazauuya t,q.. 
hyacafanı ve kardefine yardam 
edec•iini dUtDnllyordu. Maalesef 
hAdiıat tahmine tevafuk etmedi 
ve birinci çocuk beklenen iatik .. 
bale kavUfllL&dıktaa batka lldacl 
çocuk ta talaailalz kaldı. Kadm.m 
vaaiyetin• İM hiç aorma7ınız . 

·hmirdea bau mektup g-&t-
derea Bedriye Hu1111 bu eaki 
hikt,.4e ••ljpja enabını balmat 
olacalrbr. 

Keadi8ine miyleyeceğim .. 
söz : Servetini iki çocujandan 
ltirUi lehine kullanmak hakkına 
haiz değildir. Yapacağı fedaklrlılr 
mliohaııran emlikinin ıelirinden 
olmalıdır, eıa1ından deiil 1 

* Gizyap iwıaı kollanan. oku· 
yacuma: Ortameld.ebi laealb bitir
meyen hir genç kız bir mektepli 
ile muaf&kaya ıirişirıe, babamua 
alat•rdiii ilıtiyatk .. nkett• 
dolayı fiklyette buhumıak hak .. 
lam haiz olamaz. Babanız, alzi 
fstan~a göndermek lıtememekt• 
haklıdır. Evveli kabahatiuizi anut• 
tunmn, ıoma blt,tıll annenize 
yazınız, m&mlrunıre &inat plerek 
9İzİ .... 

• Aakarad. T alaain Be,. : E.-
ı..mellizi inlkla haridlle ~araa 
..ı.ew blldirlaiz ki vaaiyeti 
anlı yayım. 

HANIMTEYZI 

Şimdi ubJı MS Mela le.ildi. 
Kacleria •vlAt katili ettiif Fatma 
da henim Jibi aade Mıamayı se
.,_. Bir lmpuab miaderi var, 
..,_ çelrip pencerenia dibi.. 
oturayor, boncukla if&e11e11 ~ 
ettir bir şeyler yapıyor. 

On bet gthlcle bir ıelip onu 
gören bir bdm, kap kapı ıez· 
dirip banfan abyor. 

Amma innnlar bazen öyle 
haiıfetiyor ki kızım, çok ağlayan 
Mr çift ghlln bu nuru, azıcık 
bir para ptiriyor. F abna beatm 
yemeklerimle doyduğu için bu 
parayı Elmasa verip birlkt&tlyor. 
MahkGmfarclan bqa clara aefea· 
ler old• iDii, Elmaı ela Mı para .. 
yı, kmdi kazancına ıeçir
faimrle adi ıı:e plan,.-. 

eo..ı- , ........... - yeni 
na tle hlylk keiuft .. Wrial ..
tir .. dihır. Fatma ile yalnmz. O 
aumyor, ben de auıuyoram. 

Bu aatte buraya ıtmet vu
ru,.r. Pencerenin demir parmak• 
laldan yenle ......... ,.,.._ 
llmci Wr llapMlaue peacerell 
çizipr. Fatma lflila vurdDi'a • 
noldacla. elindelri klçlk ill•ma
leria. aayı11 tllkenmlyen. sade 
reDti deiilen bonculdanm, ,az. 
leriai kısa kıla, klçllk delikleıl 
zorlukla 16rmiJ• çalaprak diziyor.. 

( ArJua YU) 



6 Sayfa 

j Dünya Hddlselerl ı: 
Fransız Gazeteci
lerine Gösterilen 
Bir Cemile 

Paris'te çıkan gazetelerin 

Yapanlar ve (<me lek cemiyet» 
leri tarafından üç 

gapılam gün evvel mllnte i-
sö~liyenler binine bir ziyafet 
hır arada verilmiştir. Bu ziya· 

ette başt reisicümhur olmak üzere 
nazırların hepsi hazır bulunmuı· 
lardır. Bu münasebetle öylenen 
nutuklarda: 

iş yapanlar ile yapılan işi 
gösterenlerin ve bu iti doğru bu
lup bulmadıklarını açıkça öyle
yenlerin bir arada toplanmı ol· 
duklarına iıaret edilmiştir. 

* I• tal yan milleti ayın 9 uncc 
günü Solferino muharebe-

Onbaşı inin 75 inci yıl-

b d·ı dönümUnü tesit 
nas e ı en tt• V b .. e ı. e u muna· 

kıra/ ıebetle memleke-
tini Avusturyalılardan kurtar
makta f ranşız orduıunun göster
diği esaah yardımı minnettarlıkla 
andı. O zaman, yani 1859 tari· 
hinde ltalya kıralı Viktor Emanu·. 
eldi ve Solferino muharebesine 
tekaddOm eden Paleıtro muhare· 
be sinde epeyce faaliyet göster
mişti. Muharebe akıamı Fransız· 
ların bir r.uhaf alayında bu mes· 
ele konuşuluyordu, bir nefer: 

- Kendisine bir teıekkürnama 
ııönderelim, dedi. Bir k\içlik zabit: 

- Adam sende senin teıek
ld\rnameni ne yapsın cevabını 
•erdi. Bunun Uzerine baıka bir 
nefer: 

Kendi ini alayımıza onbaşı 
tayin edelim, teklifinde bulundu 
ve bu teklif ittifakla kabul edi
lince alaym en okumuş neferi 
tarafından şu karar sureti yazıldı: 

"Üçllncll zUhaf alayımn kara
rlle. Sardunyada kıralhk yapan 
Viklor Emanuel namı ıahıs bu 
alaya onbaşı tayin edilmiştir. ,, 

Ertesi gün bu karar sureti 
bir heyet tarafından kırala gölü
rUJmüş ve hfikUmdarın son dere· 
~e memnuniyetin mucip olmuş• 
tur. Kıral bu tayini mUnasebetile 
o gece 3 Uncü alaya bol faraph 
bir ziyafet ç kmiştir. 

* Bir iıtati11tikten anlıyoruz ki, 
Fransa Matbuat Cemiye

--F,-,-a-n_s_a_d_a_ tinin tekaüt nn-
miit•kait dığınm muntazam 

varikatı senede 
gazeteciler ( 240.000 ) Türk 
rte alırlar? lirasıdır. Bu para 

524 tane mütekait gazeteciye 
taksim ediJmektedir. Sandığın 
teberrularla ve müsamereler Ue 
temin ettiği ha11lat bu miktarın 
haricindedir. Damek ki mütekait 
bir gaıeteci orada ayda 50 ile 
75 lira ara11nda bir para almak
tadır. Buna mukabil bizde vazi
yetin ne olduğunu yazmıya tuzum 
görmüyoruz. 

pff1flllllNIHlolHIHMMtl1Ht_H_MM-Hl•u 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas gazııile 
bir sütunun iki 6atı" 6ir 
(santim) sayılır. 

2~ Say/asına göre bir ıanti
min ilan /iatı şunlardır: 

a~ fa sayfa 1 sayfa j ea~ fal :Uığer Son 
ı _!_ _3_ı_~.--~ yerler ~ayla 

400 250 200 ı 100 60 301 
Krş. 1 Krş. Kr l{ış j Krş. Kro. 

3-:Bir •antimde e1asali 
(8) kıdimc vorJır. 

4 - ince 11e kalın ıazılar 

tutacakları yer• fi'• 
Ntttimle ölçiif.i!'· 

SON POSTA 

Diinyada O ap Biten 

Beş Doğum Yav • 
ır 

Noktasından Rekor Kıran Doğum 
59 Evlat 

ikiz çocuk insanlarım hayretinJ 
mucip olan bir hadiıedir. Biı 
kadm Uç çocuk doğurduğu tak· 

dirdo ıayamhayret bir mahluk 
gözile bakılır. Bizde merhamet 
uyandırır. Hal· 
bu ki New York 
Timeı gazete.si· 
nin haber verdi· 
ğlne göre Kana
da da, çiftçi Ovi• 
Ja Dienne adJ 
bir adamın he. 
rısı alta çoculi 
yaptıktım ıonra 
hamile kalmıı. 

Dojum umanı 

gelmiı. Ebe çat· 
rılmış ve kadın, 
tabii tartlar da 
bilinde ilk çocu· 
ğunu dünyaya 
getirmiı. On da
kika ıonra tekrar 
1ancılanmıf, bir 
çoc~k daha ... 
On dakika ıonra 
bir daha... Bir 
daha •.. Tam beı 
çocuk yapmıf. 
BUtUn bu it 
yarım saat için• 
de olup bitmiı. 

Kadın da ıon 
çocuğun meyda· 
na gelmeıile be
raber kendinden 
geçmlı. 

Bereket ver
ain lobusanın ba· 
şında doktor 
Dafse namında 

bir köy doktoru 
•ardır. 

Derhal icap 
eden tedbirleri 
almış .ve kadım 
kurtarmıf. Bir 
doğumda bet 
çocuk babası ol
duğu haber ve· 
rilen çiftçi ise 
baılamış ağlam!• 

ya: 
- Kendi ken

dimden utanıyo
rum. HükUmet 

Dünyaya Getiren 
mlyordu. Çocukların gırtlaklarına 

suya karıştırılmış ikişer damla 
rom damlabldıktan aonra bu civ

civ makinesine konuldular 
ve kısa bir tedavi devresin .. 

" 

den sonra tekrar 
hayata dönmeye 
başladılar. HAdi· 
ae etrafa akse
dince lohusa ile 
çocuklarım gör• 
mek isteyenler 
o kadar çoğaldı 
ki, Kanada polial 
Ovila'nın evini 
muhafazaya mec· 
bur oldu. Şlka· 
ıonun meşhur 
lmpruaryoların• 

dan M. lvan 
Spearı analarile 
çocuklara ge~en
lerde Şikago· 
da açılan u Bir 
uırlık terakki 
Mrsılılnde ,, hal· 
ka gtiıtermek· 
için mühim bir 
teklif yaptı, ba
ılllhn yUzde o· 
tuzunu bu aileye 
bırakacağını ıör 

ledi. Fakat ço .. 
cukları doğurtan 
doktor Dafse 
buna mani oldu. 
Şimdi beı çocu
tun beti de yaıa· 
maktadırlar. 

* Bu mUnaae· 
betle bldise, ilim 
adamlarının mU
nakaı• ve mUza• 
kerelerine hara
retli bir mevzu 
teıldl etmlıtir. 
Ve bu ıuretle 

tıp tarihi tetkik 
•dilerek hidiae· 
nln, dünya ku-
ruldu kurulalı o-
tuz birinci bqli 
doj'um vak'aıı 
olduğu teaplt 
olunmuştur. 

Columbla ü-
beni hapse atta Çocuk tlogur1rta r•Jcorunıı lcır•n anne il• koca.)ı ı•e h•bekleri niveraiteai pro· 
yeridir. Nedir bu yaptığım! diye yacağını dUıOnerek Ovila ailesine fesörlerinden doktor Greulich 
ıızlanmıya koyulmuı. bir civciv makineai hediye etmiş- bu busuıta fU iıtatfıtlği neşre· 

Bu arada çocuklar evdet pata· tir. Civciv makinesi geldiği za- diyor: 
tes tartmak için kullanılSn tera- man çocuklardan biri ölmek Her (87) doğumda bir tane 
ziye konmuş ve her birinin tek üzere, diğer ikisi de morararak çift doğum; 
gram ck11ik ve fazlaaıı altışar ölüme yaklaımıf bir vaziyetle idi· Her (7569) doğumda bir tane 
kilo tuttukları teıpit edilmif. üçlü doğum; 

l r. ÇUnkü, yattıkları yatağın Her (658503) dt>gumda dört 
Köy papasına haber gitmiı. 

O da yeti mit ve çocuklar: 

Sesil, lvon, Mari, Emili, Annet 
isimlerini almışlar, hepsi de kız
mışlar. 

Be, olmalarına rağmen çocuk· 

farın beşi de aıbhatta idi. Hidi-
seyi haber alan bir gazetenin neş· 
riyatı Uz.erine çiftçi Ovilanın evi 

fotografçı ve gazeteci istiliaına 

uğradı. Şikagoda çıkan Amerikan 

gazetesi, tek bir ananın bu beş 

ç.ocuğuna aynı zamanda bakamı· 

harareti onları ısıtmaya kAfi gel~ doğum; 
···········································••••••••••········· Ve he.r (S) milyarda bir tek 
r . ' beş doğum vak'aaı görlilmekte-== TA KV / M == dir. 

Gaa 
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CUMARTESi Hıaır Maam flh çiftçi Ovila Dion· 
7 Temmuz 934 63 ne'in karı ı, dÖğum noktasından 

Arabi 1 Rumi 
'24 Reb.uel li&.S 24 • Hulr•n • IH:l 

fazla elverişli bir ana değildir. 
Çünkü velnt olmak itibarile ondan 
çok kabiliyetli analar görülmüş ------- ......... 

Gllıı•t 8 51 

öt•• 4 ŞS 

lıcı.dl 1 3S 

\.... liiiii 1 • 1 Qlliiililj 

v•aat D k ve gori\lmektedir. oğum re o-
19 43 
21 46 

:l lb 

,.J 

runu elinde tutaıı kadın iıe, şim· 
diye kadar (27) defada (59) ço
çok doğurmuıtur. 

Temmuz 

Resmini%i Bize Gönderınls 
+ .. 

Siz~ Tabiatınızı Sögligeli111 
Rumlnl'll kupon tle gönduln ı 

Kupon dlger 1a7f mıı:dadı•. 

1 ~ istanbul Arif B. 
ıcveı, 'l diginı ya
kıı:tırwuk kendisine 
ehemmiyet verdirmek 
ıs ter K uçuk hadise
ll n muvafFakiyetleri 
ballandıra ballandıra 
cınlatarnk bir mevzu 
yapabilir, başkaların 
ınıoııot etmekte oıils
tag111 da,7ruıma ına 

ragmeo c;i~ ve boz
guncu degildir . .Medih ve 
muamel den fazla haz v 
duyar. .. 

13 Buna - Albert ~alaçl 
Yalnız tuttugu 
meşgul olmaz, uvaıı 

v kulağı delık d• 
ranır, etrafındskı 

diselere kart§&rak nı 
dahaleli hareketi 
bulunarak bir mevc 
diyet göstermek 161 
Bu arzusuna r 

UrilltUoü v 
değildir. .. 

14 Anka,., H. N Hı.: 
muhitini buldukça 
nı: ne 'elidir. Hayatın 
fena ve kuıur taraf. 
laımı daha çabuk gö• 
robilir. Şahaını alaka• 
dar eden meaailde ioli 
ve kııkanç davranır. 
Sevgi hislerini izhar· 
da WÜikülpeaent ola· 
bilir. Sever e samimi 
ve tadık kalır 

• 15 lıtanbul M. Rııa B.: Munw e 
ade, ve mütev zı 

nedir. M nfaat1eriıı 
kartı daha zi~ ade 
naatkir olabilir i' • 

den iş gelir, raba 
fazla düşküu degi 
dir, mihnetn 1 

,akkate taluıIIUl) 

oıtermi e 'Q 

Parayı faıl • rfet 
mez. 

• 11 İneaöl; Firdevı Hamm; 

»•eeli değildir. lnti
ıam kuyudatilc yo· 
rulmak iıtemez, el
biıe V\l eıyaıını dik
kat ve allka ile kul· 
laumaktnu 11kılır. 
denfaatlerini 7alnıı 

nefeine haeretmez, 
baıkalarını da düıU
nUr. Teıvik ve teıçi· 
lere uy alhk gotıter
digi kadar da hazan iuat\,lı ve hıu"' 
olabilir. 

• Oaküdar. M. Halit Bey: 
(Rumlnla 4erclnt lltemJ7or) 

.\r. eoyler1 çok dütünür. Fiil v hfi" 
reketlerini far.la takyit oeder. Başkal&rıOI 
rencide etmekten çekinen endi 8 fi 
icraatına katiy t erin• er ddut 
kimdir. .. 

Adana. M. O. Hanım. 
( R~ımlnln dercini latemi1•r ) 

1 eııı hayatla eıki hayabn aruıuM 
bocalanıadan \'e kolaylıkla bir ıne Jıi 
almaeıoı bilir. Muhatabına göre va7iyei 
alır. Kafaeını pek yormaz, badınlıı:;-a ,ıt 
vuıfelerioı ihmal etmez. SeverıPe MıJll' 
wl ve sadık kalır. . 

•••• 1 ....... '. 1 ....... 1' ....... .. 

Yeni Neırtyatı 
Reaimli Şark - ( 43 ) n ıınar• 

'Ieınmuz ui.tehuı Uç renkli bir kaıı"~ 
ir·iude: Fehmi Razi Be~ in İl a t t 11 

sh•aeeto;iler, Hikmet Turhan Beyıo 
'fiırki) e albümü, Mustafa Şenf Be)' 
Tolıto~, 'alihn Reıit Hanımıu Lf.~J 
\ ~dat <,alip Bel in 31 T. evvel, ~e· 
nıılıa amı Hanımın kürke,; ı 1Bıı11 
yaıılarile daha eair muhtelif faut 
ml\oderecıı.tı muhtevi olarak ıntıt111 
etnıiıtır Okuyuculnnmııa ta\''' 
ederll, 

HAV ACILIK VE SPOR - Bu kı> •
1 

mecmuaaın (1~2) nti aayıaı çıkmıthr. a 
uyıda. Çanakkalcde geçen hava lıarek~ 
funda ta7yarııclllk1 Bombardıman tıı)y• 
ler , lran Şehiftt•h• ile Gazi Hı.nin huı:uru~ 
Ank•r•d• yapılan ıeçlt reaml ve E•kıttıh 
y•pılan tayy•rt: manevraluı, Strato•f 
doırru, hava umbulıi• tlllaya kupasını 
unaa t•yyarecl Flaelerla b•yah •• • r 
•etil maU'ı•at Ye realmler yardır. 
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rnu•d• otletb"' mü .. ll•lc•l•rııul•n 11e ıeçit 1'Hmirul•11 •öriniıler Gal•la•or•ı k•lüllinün dünkü spor bapr• ••••••••••• ..... ••••••••••••••• .......... ••••••••••••••••++••++++•••••• .................................... . ........................... 1 B --··········--··········-·--·- · • • Galatasaray agramı 
Galatasaray - Panatınaıkos o·· k.. -8~ .. OM Çok 

un u ayram 
iki Takım Arasındaki Futbol Maçını Mükemmel Oldu 

2 - 1 Panatinaikos Kazandı 
____ .. _____ --.ıırı ' ' 

Atletizmde İyi Muvaffakiyet Kazanıld 
GalataHray kulObllnUn dlla 

lçln Takıim ıladyomunda tertip 
ettiii ıpor bayramı, çok kalaba
lık bir ıeyirci ktltleıl 6nllnde 
cidden anz.el, canb ve ıöiUı ka
bartacak bir ıpor tezahörll tek-
linde yapıldı. Evveli bUttln kullp 
ıporcularının ittiraklle çok mll· 
kemmel bir geçit reımi yapıldı 
ve ıporcular binlerce seyirci tara
fından tiddetle alkıılandı. Bu 
arada Galatasaraylıların .maksat• 
ları, kull\bün kuruluıundanberi 
.,.Prclljt NfhaJar hoparlll'Je Jyf 
rNr autak halinde laalka 81Jleacli. 

Bundan 10nra atletizm mlaa· 
bakalanna ıeçildi. Bu mepacla 
Çohu Melımedin de lftirak et
tljl tlr9f mllubalralan ya
paldt. Atletizm mGubakalanma 
en ehemmiyetliai 100 metreci Se
mihin, Yunanla rakibi ile ya.,.. 
catı m&aabaka idi. Atlaacla 

leçemetllii Yunanla Lambra 
e TalrahD uhumcla kotmalr far. 

ubm balan Semih ılzel bir O.. 
parla blrindliji alda. Battba m&u
bakalardald biriDcll• f'lll)ardu: 

100 metre: Semib 11 ~p. 
800 metre: Çaba.. (Ya-

- ) 2 4 1/4 dakika. 
Glllle atma: lhrahia 12.64 

metre. 
200 metre: Mabmet Alt 

ts 115 ,... 
Bu bfa1• sin• Yuanb ı.. .. 

\na kotuya terkettl. 
Dllk atmaı NalliJ37.34 metre. 
Ylbek atlama: SHat. Po-

ByOlt Necdet 1,75 metre. 8,SI 
Nıun atlamaı Te.fik 

metre. 
4 X 100 bayrak: Fener talom 

48 2/5 Sul,.e. · 
Ba1ralr JUlflllda Galaıs::' 

talalllllllll ilk lropCUlll 

llalı.rei c ... ı 
l.yra;ı eliaclea dlflrclljlnılen 
m&aabaka1a dnam edemedi. 

Netice itibarile •.P._Or merakl .. 
lanu iJI •• maYaffaklJetli -~
nlerle stael Wr 8"'a yqata 
Galataaarayı candan tebrik e dm. 
Muhafız Gaco Bisikletçileri 

Emil, 6 ( A. A. ) - Muhafaı 
Gaco blaildetçilerl dtba uat 1 S 
buçukta EnUe plclilet. Bet idi 
metre azaktan -Vu •111 .... 
ltletın• mldlrllil mimeMTlliri 
" ath klflller blrafaadan felr 
cuclan tezablratla karfılancblar. 
ltletm• mldlrl Riza Bey • .,.... 
cuları mı ...... kapwacla blylk 
bir tezab&rle kartal•mlfbr · Spor
culu pceyl burada I~• 
buıtın Erdp hareket etmlflerclfr. 
Blttha mDeneH ba,..aklarla , ... 
lenmifUr. 
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Fakat gazeteci Mhyl Veit
monn: 

- Kristal dep, dedi, poralen 
kanlırsa -det ••Ur... Maamaflh 
ktlçük Matmazele kristalin de 
ayni aaadeti ptirmeainl temenni 
ederiz .•• 

Garaon muanan ört0aün6 top
layor, temlzleyordu... MllaeYvV 
hlli Möıyl Voldane ıual aoru
yordu: 

- Bu cinayetin de, kafaları 
keaen o korkunç kocaninin cina
yetleri aruına alınmaaının aebebi 
Yar mı? •• 

- Evet... Ejer polla ve tabbı 
adli aldanıyona ona bir diyece
jlm yok. 

F atot göileri açılmlf, dikkatle 
poliı mtlfettltinin verdiği izahata 
dinliyordu: 

- Fakat, dedi, bu adam 
lclmdir?.. Kimse onu bir kerecik 
bile görmemif midir? .• 

- Ala matmazel bir kere biz 
onun kim olduğunu öğrenebilsek .. 

- Peki neden cinayetler ifll
yor? Buna na11l izah ediyorlar, 
IMa cinayetleria Hbebl nedir? 

- Ona da bilmiyoruz. Bu 
adam çalmak için aldllrmüyor ... 
Bir mtlnabp neticeal adam aı
dlrmllyor ... lbtiraa için adam 
lldOrmOyor... Bu adam •oiuk· 
kanla hareket ediyor.. . EYvelden 
lmrulmq bir pllnı tatbik eder 
sibi ... 

Fatot tib'irordu. Doktor Veit
man: 

- Ba akpm Yak'a mahallin• 
aitmit olu ldlçDk muhbirle fo
toırafça Matmuel lcla, ıazeteye 
bayım bir balde avdet ettiler ..• 
lda çok mlteheJJİçtl. Ce.edln 
fotoa-rafun alabilmek için bir 
.. atten- fazla çahımıt··· Genç kız: 
• O manzarayı 6mrllmftn aonuna 
kadar anutamıyacatım.,. diyor ve 
asabiyette atlıyordu. 

Muzik durmuttu. Hepei bir an 
ıuatular. Fatoı karfıya baldı. 
Kartı muadaki genç adam mü
temadiyen F'atoşun ıözlerinl, ba
kqlarıaı arayarak vakit ıeçlrmişti. 
Halbuki Fatoı maaalarmdaki mu
havereye dalarak onu tamamile 
unutmuflu. 

Şimdi pnç kızla ıöı: g6z 
ıelince yOztlnde açık bir tebeHüm 
belirdi. Fatoı ta onu görftnce 
aaaki yeni g6rmUt ıibi kalbi 
çarph ve dllf&ndü: 

ccNe kadar botuma ıidiyor. » 

F atot ona bakmata devam 
ediyordu. Doktor Şefketi Beyle 
F afa kendi masalarına geçmek 

• • • •• t ••• s..mll ••• 1 •• • •••• 1 , •• ::9 :JIM .. 
Re•im Talıllll ./Crıpond 

• o $ •• 

T.Wstfllli lireamek *'.Joreeııı 
r11z' • 1 .... ,_-. tO Met 
ı&e _.... sWeriDia. L-.iais 

"' auaya ....._ ve ...._ tdihaeı. 

ı... •nh' v., ...... 
-

Remin klitai IO lnıN.ta.k 
pul mukllNl&Ddt ,ckadMlebiür. 

ıat;u • ... , 

Y•z•n 
Suat Suzan 

için onun maaaaıoın yanından 
ıeçmek mecburiyetinde idiler. 
Birden Fafa He bayağı ıözgöze 
•eldiler. Fafa onna teb.Mlm et
ıi Ye ıelAmlqttlar.. Şefkati Bey 
ı•n kızın tebeaanm ettiif tarafa 
balcta. V • birden hayret •• me_. 
nuniyetle: 

- O. Tevfik diye elini oaua 
omuzuna koydu burada mı•n ? 
Nerelerdesin kuzum? 

- Seyahatte azizim ... 
- On beı ıöndftr ortalarda 

yoksun .. 
- Yirmiye yaklaııyor... Bu 

akşam geldim. Yanındaki matma .. 
zelle ayni trende idik. 

- Yanımdaki matmazel bir 
Türk hanımıdır .. Fatma Nuri Ha· 
nımefeodi müsaade -eder misiniz 
aize bir vatandq tanıtayım ... 

Onların Türkçe konuıtuğunu 
ifittiğindenberi trende mütemadi
yen kafa tuttuğu bu gence yu
mUfayan bir tebeaümle bakan 
pnç kız: 

- Bir vatandaş mı dedi.. Fakat 
kuzum, doktor Bey bana aöyler 
misiniz.. Berlinde Almanları ıör• 
mek için nereye fidelim? 

Hep gülllftiller ... 
- St,n burada yapayalruı 

b6yle ... 
- Evet ne yapartın bir ti .. 

ıarap içmeie geldim •• 
Onun akb hep ba,ka pyde 

idi .. 
- Hammefeadiluin Ttirk ol· 

duldarw bir an zannetmedim ... 
Falaya daha uzua mllddet 

•Jakta bırakmak doj'ru deiildi. 
Doktor Şefkati: 
- Allahaaamarladık azizim 

dedi yine ı&rDınrnz bu akıam. 
- Allabaıamarladık ŞefkatL 
- Allahuamarladık Beyefendi. 
- MU .. rref oldum Hanıme• 

fendi. •. 
Tam maaaaındaa uzaklatıyor• 

Jardı . 

Birden arkalarından kalktı: 
- Şefkati, dedi, muandakl 

aenç kııla ben danı edebilir 
miyim? 

Şefkati leylak reoııi elbiseleri 
içinde çok güzel olan MüneVYere 
baktı: 

- Şehrazat Hanımla mı diye 
aordu. 

- lamı Şehrazat mıdır? ... 
- Evet canım tanımıyor mu• 

aua? Meıhur Türk rakka1eai. 
- Bilmiyorum Şefkati, yalnız 

onunla raksetmek istiyordum. 
- Peki ı•I ma1amıza.. fakat 

o bir az ıımarıktır. Belki bir 
ıimankhk yapar . 

ftfaaaya ıelea kanepeye b~ 
tiıti. Fafa, fatop: 

- Biliyor muaun f •tot. diyor
du, hani trende inıilizce konuıan 
bir eocuk vardı. o burada ... 

- EYet glSrdOm •. 
- O çocuk lnıiliz detil, me-

t• bir Tlrkmllf. 
- Terk mil? 
fatot: 
- T evekkell deiiJ, diyordu. 

Bitin trende okadar yolcu içinde 
oau berke1ten 1evimli bulnnıttum. 

Tam bu ara Şefkati B. de 
ma1aya gelmişti. Şehrlzada: 

- Şehrizat Hanımefendi, de-

7.7 .. 934 

di, bundan sonraki danıı arkada· 
flm relip sizinle oyuamak iatiyor' 
tımit ederim ld reddetmezsiniz ... 

Fatot fiılerinin içine kadar 
kızardı: 

- H,albuki ıu çocuıa bak, 
diye sözOne devam etti. Tllrk 
olduğuna bin pbit luı-. Elbam· 
dQJilWı bizim erkeklerimiz içeri· 
ainde böyle yalan ıfbi aojuk ve 
çiyu a-ibl aanaaaa nadir teaacltlf 
olunur ... 

* Muzik yeniden baflar batla· 
maz. Terilk yerindea kalkmıfb ... 
Onların masasına dofru yakla• 
fıyordu. Fatot onun şelırazadı 
danaa kaldarmuanı ıarmemek 
için batını yana çeYirmiıti. 

Dünyada terbiyeıizlik to oluraa 
bu kadar olurdu. İki genç kızla 
bir trende beraber aeyahat ettik
ten ve o kızlardan bir taneıine de 
resmen takdim edildikten sonra 
gelip onlann muaama içlerinden 
birinin hizmetçiıinin kızanı danıa 
davet etmek.. 

Bu inanılmayacak bir teYdi. 
Bu 11racla Şefkati Şehruata: 
- Bizim vatudaı ıeliyor, 

aalun reddetmeyiniz olar mu? 
Çocuk çok mahcup olur, d.dl. 

Ve sonra: 
- Ben rica ediyorum. 
Diye illve etti . 
- Ben kark yıbn bir sttnöode 

bir TUrkle danaetmek fınab bu
lurum bunu reddeder miyim hic

( Az kata YU) . -- ~ .. ....... 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

f atanbul Acentahtı 
Liman Han, Telefon: 22929 

Mersin Yolu 
SADIKZADET-:r:~u: 
Pazar ıünü saat 10 da Sirkeci 
rıhbmındaa kalkacak. Giclift• Ça .. 
nakkale, bmir, KGllGk, Bodrum, 
Rodo•, Marmari., Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersine ~decek. DC>nDıte: ayni 
İ•kele1erle beraber Tqucu, Anamur, 
Kutadua •• Gellbolu'ya utnr• .. 
caktır. 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR 1-::~~: 
Pazar ıına .. at 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gldlıte: 
Zonıutdak, lnebolu, Ayancık, Sam-
•un, Onye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, 
G8rele, Trabıon W'e Rfzeye. DanBıte 
bunlara ill•eten, Of •• Sürmeneye 
utrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ıGaleri Hat 20 de Toplaane rıhtı· 
mıadan bir vapur kalkar. Gidft ve 
d6nllıt• mutat iskelelere ujl'ar. 

IZMIT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Par.artHI rDnGndea maada her 
,Ua bir vapur Cuma Ye Sah .. aı.,ı 
Mat 9 da, dlter flaltr Hat 18.30ta 
Toph••• rahtı•ma. kalkacaktır. 

Dr KEMAL NURi 
Cilt va Zühreyi hastahldar mütelıa!"ısı 

Berot .. ı llumell han 16 
Tel: 401&3 

1 

"Türkiye, Boğazları M. 
dafaa Hakkını istiyor 

----
( Baıtarafı 1 inci uyfada ) 

Bntnn bu mesele içinde en 
tayanı dikkat nokta, Ruaya ve 
lngiltere gibi iki bUyUk Devletin 
bu mevzu iizerinde harpten ev
velki siyaaetlerinin tamamile de
iifmit olmaaıdır. Harpten evvel 
lngiJten Boğazların tahkiminde 
iarar ediyor ve Türklerin mlida .. 
filiğial iatiyordu. Halbuki Çarlık 
Ruaya'a boğazlann Mrbeatiaial 
talep ediyordu. Şimdi İf)er deiifti, 
çlbakl TllrkOn uell dDtmanı olan 
Ru•ya buırtm Ttirkiyenin en ... 
mimi do9tudur. lna-iltere bu doat
luktan pek hotlanmıyor. lnptere 
Sovyet Ruaya ile harp edecek 
oluna Botazlana bllrimi olan 
TOrkiye reımen bitaraflık Uln ve 
diier taraftan ıizlice Ruya'ya 
yardım edebilir. O takdirde Sov
yet filoau boğazlarda emin bir 
melce balacakbr. Fakat lntllte
ruİll Şarki Ak denizde, Çanak• 
kale boğaza önUnde bllytlk bir 
filo bulundurmaaana Türkiye mil• 
saade etmlyec.ktir. 

Türkiye bitaraf kaldıiı e1nada 
lngiltere filosu Karadenlze 11eçe• 
cek olurM arkuında botazları 
kapanmıt ve muvaaaleainln ke1il .. 
mit olduğunu 11rebilir. 

Bu a-ibl Hbeplerden dolayı 

lnptere Çaaakkale'Din tahkimine 
itiru edf7or ft ba itirazı Tir· 
kiye'ye deiiJ. atal&koJU de 

Küçük San'atler 
itlerini Bırakmaları Lazım 

Gelenlere Tebligat 
Yapıbyor 

Tlrkiyede Tnrk Yatandafları· 
u taluia edilen aaa'at ve hız.. 
metler laaklondald ku•un tatbik 
tekli hakkmda hazirlanan tali• 
matname tatbik sahaıına konu~ 

mut bulunmaktadır. 
bir lfUP olarak bu a1ıa 21 iD• 

kadar bir lnaam yababana tabl
i1etH itçiler aan'atleriaden çeki
lecektir. Vilayetçe yapdu hazır
lıklar tamamlanmlf ve ba huauta 
kaJJDakamlıldara emir •eribniftir. 

Temmuzua 21 iae kadar m ... 
lekleriDI terkedecek olan tof6rler, 
tofCSr muarinleri, terctlman Ye 
rebperlu, berberler, elbiM, k ... 
ket ve kundura imalcileri ile c-
dırcılara mektup ı&aderilerek 
itlerinden çekilmeleri bildirile
cektir. Y apdan hesaplara ı&re, 

bu tarihe kadar Terk vatandat
larına haaredilen ldl~Bk aan' atlerl 
bırakacak ecnebilerin miktarı ıell
rimizde llç bine yakandır. 

Dünkü Hava 
Vaziyeti 

Ruatbanedea teblij edibaittirl 
Dtln adar derecei hararette ve 
deniz seviyeaine indirllmJt · haro
metre: 

Saat 7 de 763. aaat 14 te 782, 
dorecei bareret 7 de 19, aut 14 ı. 
26, uami derecei hararet: 26, 

jiştirmekten en ziyade istifa 
bekleyen Sovyet Ruıyaya kartı 

Türklerin tahkim lehine 
dettikleri •ebepler tunlardır: 

ı - ı m de Boiular i 
imza edildiği vakit T&rldye, 
itillfın tatbikini bimayeai a 
alan milletler cemiyetinin, lr 
lannı tatbik ettirebilecek Ye u 
mun hukukunu muhafaza edebi 
cek kuvvetli ma..... olaca 
kanaatini besliyordu. Mutt ...... 
milletler cemiyetinin kudreti zer 
bulmaktadır. Tlrkiye, ı 
haleldar edildiil takdirde 1111 

letler meclisinin himaye • 
fazla itimat baleyemediiia 
memleketinin bu derece m&hi 
noktaamı kendi kuvvetJerile m 
dafaa etmek tertibatmı alma 
iatiyor. 

2 - Mac Donald'm ağlr 
lan kaldırmak plinı haldkat o 
A harp' zamanında Boful 
mlldafuıı lüzumu Ttırkiyeyi p 
mllfkDle bir vaziyete sok 
olacalcbr. 

3 - 0 Versay,, muahedesi t 
dil edilerek Almaayaya mliaa 
haklar verilecek IH Lozan mu 
laecleainln Tllrkiye lurinde t 
dldat yapan maddeleri nlçia k 
tlınlmaııa. 

Türkiye Boğazlan ihtiyac 
Uade mtıdafaa edebilmek için 1 
zımgelen pllnlan yapmııbr ... 

Kanalizasyon 
Şimdiye Kadar Dört 
Milyon Lira Harcandı 

Kan.U...JOD .. bek ... Hali~ 
ikmal edilmek tlıeredir. Burada 
10nra,1Beyoflu ciheti kanalizaay 
nu yapılmıya baflanacakhr. Ye 
ıene btttçelinde bu it için 
hlD lira tabaiut kODIDUflur. Şi 
dlyekadar kanalizuyOD lçiD 
fedileu para 4 milyonu tec:a 
etmektedir. 

Yapılan bir projeye ıöre b 
tlln latanbulda kanalizaıyon ya 
mak için 60 milyon liraya ibtly 
vardır. i(:analizaayon api zama 
da mU.takbel ,.ldr plinlle 
al&kaclerchr. l.tanbulua yapala< 
olan plinwa tatblkab, tamaı 
tahakkuk etmeei için 200 aen~· 
Wr zamana ihtly~ ılrllmekte · 
Bu kadar uzun bir mDddet b 
lenemlyecetf için, tahliaat bal 
clukça, belediye. l.t:anbulun bO 
kanalizasyon ıebe~Hinl lkm 
çalafacakbr. 

Belediye eaki lltımların ta 
rlne mDıaade etmeı;nektedlr. 
Taziyette herkes evini, kanal' 
yon ana tef>ekeaint• batlama 
.-ecbur olacaktır. Şimdiye ka 
Beıynz ev kanalizaı'ıyona 

clilmitfu'. 

Dit tabipfieri 
Dit tabipleri luoaıreai 

ekaeriyet olmachiın1dan topıan.-. 

mamıt. koape 6al\;m&zdeld 
ma1a haralnlmıtbr. l 

·················-···············••t.a•••··· .. ·· 
ajari derecel lauaret 15. ( 

Rllza-Ar fimaldea umit " 
aıaml 'Ur'ati saniyede 10 metr .. 

Top!alltl, De vetler 

Allk•d8r Tcac1rıer 
Davet Edll(i,or 

Aaur., s C A.A ) - .. Tlrk 
ye kadar çıkmııbr. 

Meeliı Rlili1111 
Bl,tk Millet MecHll Rel .. 

K111m Pa .. Hazretleri dla ubalıı 
Ankaradan ıehrimize ••lmlfler 
ve Haydarpapdan mot3rle doj .. 
ruca Dolmabahçe ıarayana l(it• 
mitlerdir. 

t•a teblls edllralltlr. 
l.kendNIJe, Sari,., Irak, F ....... 

Erd•n n Habetl•tan le' leant 
..... ta,ta ........ ... Mltllat 
t.lep •e te .... nilerbal oUalemek 
9 •• 10 temmuz tulhle8rinde l.taa 
Tlrk ofla 1u1>11lnde ~ allkaclar t 
eınmallft emrbae •made • bu1unaca 



iTTİBAT ve TBBAKKI Bütün Köylüler Topra 
Sahibi Olacaklar 

Padişah, Riyaseti Altında Bir Meclisi 
Meşveret Aktine Karar Vermişti .. 

( Battarafı 1 inci aayfada ) 

danam arazi vardar. Bu arazinin 
125000 d6n6mll ziraate elverifli 
delildir. 140,000 danlmD ziraate 
elverif)i olup nüfus noktanı, ikti· 
aadl verimaizlik ıibi aebeplerden 
ekilmemektedir. 230,000 dönlml 

her .... siraat mevnincle ·-
tazam bir ıekilde ekilmektedir. 

tur. Yalnız bir Y••ealn de 
20,000 dhtimllk bir çiftlikle vlli 
tarla ve mer'aJarı mevcuttur. Bll
,Ok arui Mhiplerl, aruilerJnl, 
yllzde bet faizle ortakçılara tere 
kederell lfletmektedir. 

Menemen kazamncla laiç ., .. 
ziai olm1an soco a•• ~ 
mevcuttur. Bunlana ltir lusma Teklif billkaydllfart kabul 1 

:;~~ Şimdi 811'8, ıekle gel-

- Fakat.. Hlkametl DU1l 1 
deviıecefiz. 

.F.nYer Bey, bu ıuale karp 
Jennden kalkmıı : 

- Onu, bize bırakıD1L Bu 
kadar müzakere kAfi. Haydi, -ı-
di dajdalun. .--

CeYabam Yen.elde umt. ... ..._. 
* Kimll Pa,. bhlnui., 1-tlra 

konferan1ma verilecek cevahr 
kararlqbrmq.. Mazbata11D1 Jap
-... Pa dipha yollamıfb. Padi
ph • KlmD Paıadan aldığı ilham 
He • memleketin bayabna taaH6k 
eden bu son ı8zleri konferana 
tehlit etmeden evvel • OsmaoL 
ı.tllcGmetiain eıki bir ananesine 
t~dikan • kendi riyaseti altında 
bir ?Jecliai Meşveret) toplanma· 
mm uade etmif.. Bunun Ozerine 
IAldk Ye abak 'f'6keliya, bilumum 
~lbtıra:r-, Ayan azalanna, sabık 
7b'uun nİline. tqrifata dahil 
0 an erkin ve &merayı ukeriyeye 
acele daYetnameler -A d ·1 . 
N

"h avn en IDlf .. 
ı ayet, (328 ıeneai kA • .. 

9 
nunusam-

llDDI uncu ÇUpmba g&nl) bll-
tlln bu zevat, •n•cla içtima 
etm•fti. " 

Paditah, mecu.I açtıktan IODl'a 

86zU, (Yekin ..uı•w•MIP 
llilll Papp terkederek kapa bir 
,....vanla ~vrilmİf olan yandaki 
edaya ıeçmiftL.. Klmil Pqa, 
IMılit Ye Yedz ltir arette mak
_.. .... ettlit- ... : 

- ll•ullJette, lcraatm mea'a
IJell bbiaere aittir. Biz, ba 
--~ liimlefe tnmD etm k 
nlyethade dejiliz. Ancak, m.:i-e 
memleketin bliynk hir kısmıma 
mukadderatına taallük ediy B h or. 
u':ı· muata Harbiye, Hariciye ve 

ıye nazırlan haza izahat vere
ceklerdir. Konferansa g&ncİeriı
mek lzere bazırlanaa CeYap ta 
ekwıa.cakbr. Bu cevapta, kabi
•emizuı giremedim dil.An 
.a:.:.: b. , ..... _ ... ..-eme-
..._. ... 80"ua vana, hama gl-
atı~ ba~ıyarak aeıbeatçe IÖJ

~~a, memleketia ylbek 
111C11U1at1 ....... rica ederim. 
Dedi.. Banu lzeiine ~ 
kabinenin haz1rladıjı cnabt nota 
le esbabı mucibe IAJibua kıraat 
eclilclL Sonnı· ffarb· H . . Mar • --. ıye, ancıye, 
• 11 .._..n tarafnadan aakert 

11yul, .... __,_ ••1anc1 
rilen izahat cliale ... F.:: 
Maliye Naan Abcllı.ralıt.en ~ •8 

~zleri, lttihatçdar •JWa.r. .:t 
••r tenkidi ihtiva etmekte idi 
Abdarrabman Bey, elindeki.,..: 
lralara iatinaden fikriDi aPkça 
16ylemif.. lttibatçılann, blltçede 
(otuz milyon lira nriclata karp) 
devlet (muarifatuu elli yedi il
)'on lira) J• çıkarcLldarma.. m &ç 
•ene zarfında (alfmıt mllyon lirayı 
mtıtecaviz iltikraz) yapbldanm •• 
ha paralann israf edil~. 
devletin mail itibanmn mfira in-
clirilditiai .• blyle bir halin, maliye 
tarihinde aörülmedipi izah ede
re~ (İthbat - Terakki maliye 8İJ&

'9 .. ~~ . yeriD dibine &~ 
.-~~ah,._.. ~in - .... 

llirtllüaci tlel• ol•ralc ..aar.t 
meolcllne ••len Kimil p_,. 

[ En ıon resmi ] 

leri, tabiidir ki o mecliste bulu
na~ ittihatçıları pek mllteeuir 
etmiıti. 

Söz alan birçok zatlar, cerabl 
nota hakkında fikirlerini 16yle
dikten sonra, Sadrazam KAmil 
Papnan daveüle söz ıırUI Sait 
Papya gelmişti. Kamil Paşa, bu 
eıki ve ebeni dilımamm davet 
ederken halinde biraz da tellı 
hiuedilmişti. Çünkü zekAsı ve 
nabkaaile her meıeleyl altüst et-

~.. • ... ide 

n kulaklar Sait Pqa,. pYril
IDİflL Halbuki Sait Pap, zayıf 
Ye lauta bir seale aöze baflaımt; 
aynen p aözleri 16ylemifti: 

- Harbiye Nazin Pap Hz.Dia 
ahvali, aakeriye hakkmda.. Hari
ciye Nazın Efendi Hz.nln ahYa6 
aiyuİJe hakkmda.. Ve bibuus, 
Maliye Nazın Beyefendi Hz.Dİll 
ahYali maliye hakkmda verdikleri 
izahata ıöre ehveni tari ihtiyar 
etmek zaruridir- Buna biaaea 
beadenia de baarlanaa cınabua 
tamamen muvafık olduju muta
leumdayım. 

Sait Pafallln ba .azleri. lıazı
run llzerinde az çok bir laaynt 
tevlit etmişti. Uzun bir tenkit kar
pmnda kalacağlm S11DDedeD Kimil 
Pap bile, bu loucık taıvipkir 
mtltaleaya inanmak iatememlfti. 
LAldn bazı zevat, Sait P8f8DID 
bu kmnazlığımn derhal farkma 
warmqlar; biribirferinin lmlajlna 
ejilerek: 

- lttibatçdan laatll'mak için, 
mnıkillit çıkarmak iatemec:IL 
Y okaa, Kimil Paıayı epeyce 
t~rletirdi. 

Diye fısıldamıfiardı. 
Bu suretle, KAmil Pap kabi

nesinin hazırladığı cevap kabul 
edilmif ve ( Medisl meşveret ) e 
hitam verilmiıtL Davetliler, derhal 
daj'llmıılardı, kabine erklnı da 

. ı..a. ak 

ıc..a hir mlikBereden ıoara, erıo 
bırakmak Ye bu IUl'etle pac:liphm teai gtlnll aaat dolıaacla babıAlicle 
ve bu kadar zatin önünde inU. içtima et.iye.. Bupldl makar
kam almak için, cevabi nota1ı nrab telbit ft imu etmiye.. 
pddetll hir tenkide girifmesi pek cenbl aotaJI Lonclra kcmfena. 
muhtemeldL Orada bulanan zewa• ua slaclemİJ• karar werdlkt• 
bn ekwUi ele bu fikre sahip 10DrA .araıdan pkm91'uda. 
olduklan için ıimcli b6tlm sizler (Ara. "') 

İstanbul Adliye Levazımından: 
Bitin Ceza, Halrak Mahkemeleriyle icra daireleri ihtiyaca içia prt

namell macibiaee ''75,, kalemde 2,175,000"aclet evrüı matbua,, 30,200,, 
defter Ye "1,000,, cilt makbama tab'iyeal bpah zarf allllile m&la
lruap konmUflm. ihale -un /9M ..ı. ,anı saat ''18,, ela Aabrada 
Adliye ....,.ymda yapdacakbr. Şartnameler Ankarada Ye l.tubulda 
LeYUPD Dairelerinde ye nlmaneler yalım LeYamm Mlld&rltlğtbldeclir. 
ş.rtnameleri almak ye nlmanelsi girmek tatiy..terla meakür daire
lere mllracaatlan lblmdır. Muhammen bedel "10,500,, liradır. Mlna
kuaya pecak naaf ve praiti kanallİJeJI •• matbu ft mlte
ahhittlerin ihale glinl bedeli maliammenin % 7,S P olan ''187,, lira 
''50,. kurut teminab muvakkatelerinl nakit vere banka teminat mek
tuplarmın ve kanunen kabaltl caiz dfter Wtllt _......_ malaanchjma 
tndi ile alacaldm makbuzlarla birlikte Anbrad• Acili,. aanymcla 
mltetekkiJ mibayaa komİaJODOIHla bam 1'aJ••Jan illa olaaur. 

Kalan luaaun 10,000 dönlma 
otlakiye laalinde kullanılan PJll'9 
lıktır. 251,000 dinnma mer'a Ye 
•e 25000 d&aUmll ele ormanlıktır. 

Menemende 50 • 150 cl&alm 
araziye malik olan 2500 kiti. 150-
250 dantım •azlye malik olan 
850 kifi, 250-500 döntlm aruiye 
malik ola 600 kiti, IOQ. 1000 
döalbn araziye ubip 120 kiti. 
1000-2500 cllnlm arazim alu 30 
kiti. 250().5000 cl&a&a arazİli 
olu 11 kip. 5000-10,000 dl
atı. anili alaa iç kiti mevnt• 

Milletler 
Cemiyeti ' 
15 Senede 315 Milyon 

Albn Frank Harcamıı 
Ceaene, 5 (A.A.) - llWetler .,. 

mfyetfnden Yerilea rami aaallmat 
meakir cemiyetin •• tetkllllanmn 
•eziyetini çok mGaait 1'6ıtermektecllr. 
Milletler cemiyetinde aza t..aluaan 
67 dnletin 16 HM ~ele eemt,ete 
•erdikleri ,..ı.n. 79ktna taJ1riben 
315 milyon altaa franl'I buJanmafhlr. 
Bu paradu umumi kitipllk 180 mil
yon H bepelmilel meut tetldJib da 
100 mDyon arfetmitlerdir. TaWIAt 
bakayua 1933 ıeneal aihaıetiade 81 
mllyon idi, geçen aiaan •11 aihaıe
tinde 2S milyona düımlftlr ki mWet-

!fJ~ 1u ......... ~ltseehü• ....
-ttı, filtıi •a•.._· 
Bir Zelzele 

lapartada Telif Verici 
Bir Zelzele Oldu 

!aparta, 6 (A. A.) - DGa 
gece mt 24 te eehrimiıcle olduk· 
ça kuvvetli bir zelzele elmapaır. 
Zelzele garptan dain plmiftir. 
Ntifua Ye aairece saJiat -.... 
lmfbr. Bua bahçe dıvarlan Jıkd
llllfbr. Zelzele halla telAt ve 
koraya ~- Baza ... 
hallelerde lıalk ıok•kl•ra kaç
IDlfbr. 

Glmlfhactköydı Yeni 
Toton lahsuıı 

Gilm6fhaak&y (Humal) - Bu 
aene tüttin ekiml geçen seneye 
niabetle bir misli fazladır. Bunun 
aebebi aeçen sene kazamız tnta
ntlnlln gayet ylkaek &atle •tıl
mua ~e ltok mal kalmamauclar • 

1 

muhacirdir. Etla•• alt .... ara
ziyi ortalrlllr ft icarla lfletmek· 
tecllrler. 

Menemen llazuımn Wr hlllU
myeti de. çiftçDerin bittin aile 
fertlerinia bilfiil tarlalarda cal.
malara Ye hariçten Diapeten aa 
IHi bllaaarak Utih•I .....tJa. 
nm azaltınalanchr. lleMllleade 
Gediz Tadilinde 15000 cllalmllk 

aramam pftçilere teni mlmklmcl•. Aacak Gedia OM81111 --.. 

blcumuadan kmtarmftk llzamdar. 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

s.,.. .... ,: T. L. 
lldl.,,ı : 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şa&elerl: 
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llURSAL, KOTAllYA, llUDWINU, 

il. KEllAL PAŞA, GALATA, GEllLIJc, 
GERiDE, ~ SAFRANBOLU. 
IEIClaDAa, 0.00All, YIH"8HJR 

• 
ı.-.... ,,.. ... , 
4_W...._ ZeMlakat 

Tel 220a 
o.lata --1 43a01 
tluuaı ...-. -• 

• • ...,, ,.rtl•la: 

TaWle MDet alır- ikraa m....ı• 
yapar-Baftle ve mevduat kabul eder. 

Mncluat faisleri mil~ette 
16rleülerek tesbit edilir. 

• 
.....,.. .. 11c.ıa1 ....... 
Her •Yi ~ emtıaa ....... 

deWet eder. 
Tel 23823 

ITIMADI .MiLLi ,,_..... ,_,,, "'..,.,..,... 
Tel 41987 

-·-,------------
Tam 1aman•acla J&tan Jaim--
lum da ,_ ....... ba,lk ,.,. .. .......... . 

istanbul Ziraat Bankasından: 
..... ileti ... !Wtk .._,. ---~ 

Na. • ••men kıymeti 
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Q.teblcU. DlkWa No.. 
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1016 
1140 
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Zorla Güzellik •• 
"Nihat Benden Muvafakat Cevabı Bekliyor, 
Vermezsem Fenahk Yapacağını Söylüyordu,, 

Y apbiım fenahjın ne derec~ 
de blyllk bir ehlAkıızhk olduj'unu 
biliyorum. Fakat ıeni o kadar 
ae•iyorum ki; eter bana ehemmi· 
y~t vermemek hU1uıundaki inadın 
devam ederse, yaphiım ahllkıız
lıian bundan ibaret kalmıyacaiın
dan korkuyorum. 

Melek!.. Sana ıu kadar 16yle
yeyim ki, aıkm beni çılım bir 
laale getirdi. Seni limitsiz •e 
çareaiı btrakmak için her ı•Ji 
yapmaya bazınm. Ablikıızlık, 
aamuauzluk, cinayet, bUtüa bun
ları pze ahyorum. Kalbimde 
allkünetle bqlayan ve belki de 
kısa bir zamanda ıüküoetle t6n-
111e1i ihtimali olan bu aıkı, böyle 
inat derecesine çıkardığın için, 
aen mesultOn. 

Beni. Salonlarmııı dolduran 
enayiler derecesine indirdin; tıpkı 
onlara yaptağın gibi bana da ken
tlini dirhem dirhem utmak iıt~ 
din. Bereket versin ki seni çok 
çabuk anladım. Hele, ı:abıta ile 
teması111dan sonra öğrendiğim 

hakikatler kar111ında hayretler 
içinde kaldım. 

Melekl.. BugOn tamamen elim-
desin ... Beyoğlunun bUUin taharri 
memurlan peıinde geziyor .• Şu 
mektup ta isbat ediyor ki, •aklan· 
d gm yeri biliyorum. Seni arayan 
memurların kulağını bir tek söz 
aöyleyecek olursam, hangi akibete 
u;rayacaiını bizzat tahmin edersin. 
Şimdilik senden cevap bekliyorum. 
Ve o cevap relinceye kadar da 
rapacağım fenabjı tehir ediyorum. 
8eni mazur ıör Melek. Atkm bir 
insanı bu kadar çıldırtacajım 
zannetmiyordum. Sana ıon ı&z 
olarak şunu aöylnyorum: 

- Ya, aana malik olacağım .. 
Yeyahut, 6mrllmlln ıon dakikaaına 
kadar Hninle uğraıacaj'ım. .Kihat 

Bu aabrlan okuduktan ıonra 
dudaklarımın ara11ndan bir tek 
kelime dökllldn: 

- Sefil. 
Haki!.rate.,, bu kelime, saaki 

1 011 Posta 
Yew111I, etıeıl, HeHdiı •• Halk ga&elHi 

Ellu_labtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
ISTANBUL 

C:aıetemizde ~ıkan yazı 
ve reıimlt=rin bütün haklan 
mahfuz ve pıetemiıe aittir. -

ABONE FIATLARI 
t • 3 t 

Sne Ay Ay Ay 
Kr. ICr. JCr. ICr 

'TORKIYE 1iii 7ii° 400 uı 
UNANlsTAN 2340 1220 710 27t 

:cNEBI 2100 ıcoo aoo 300 

AbODt bedeli peşindir. Ad ret 
4eiiee;rmek IS hru:;bır. 

c.ı.. ...... ..,; '1•rilmez.. 
............... 'ullr•t aluHnu. 
Cevap içia mektuplara 10 kuruıluk 

pul iliveıı Jıiıamdır. 

,. Poala kutusuı 741 lttanW ~ 
T•l•raf ıSonro•ta 

... Telefoıul0103 

mllnhaaıran bu adam için icat 
edilmiıti. Bu adam, o kadar Hfil 
idi ki; onun görglializ, idi ve 
leva ile yuğrulmuı dimağı, haki
kati biraz olıun tahlil etmek kud
retini ırCSateremiyor.. beni alelade 
para ltıkı bir atlfte gibi gör6· 
yordu. 

Bu mektubu okuduktan sonra 
korkmaya bqladım. Artık baki· 
katen inat derecesine varan aıkı
nın, bu ahllkıız adamı nihayet 
bDabDtln çıldırtacaj'ını anladım. 

Zavalh Şevketin hazin, mOte
vekkil, için için yanan bir pamuk 
demeti gibi ıe11iz sadasız aıkile 
bu adamın barbarhiı araaında 
bir mu"ayese yaptım. O zaman 
tekrar: 

- Zavallı Şevket.. Sen, ha
kikaten mes'ut edilmeye layık bir 
adamam. Fakat, niçi~ tam vak· 
tinde benim kartıma çıkmadın. 

Diye mırıldandım. 

* Nibadm mektubu, ne kadar 
büyük bir tehlike içinde bulun· 
duğumu anlatmaya kafi geliyordu. 
Tabiidir ki ona - her ne bahasına 
olursa olsun - muvafakat cevabı 
vermiyecektim. Şu halde o, büs
bOtDn çıldıracak.. Hakkımda dü
ılindügü fenalıkların en kasasına 
yapmak için zabıtaya koşacak .• 
Benim burada hklı olduğumu 
söyleyerek apartımanı bastıracak .. 
Beni biç ıüphesiz yakalatacaktı. 

ilk aklıma gelen halAı ça
reıi 4u oldu : Sessizce burayı 

terketmek.. bu alçak adamın ır6z· 
leri 6ntinden, izimi silmek. 

Fakat bunu nasıl yapacağım?. 
Nereye kaçacağım?.. Batka bir 
memlekete ıavupbilmek ıçm 
param klfi değil. Şitlide edindi
ğim, birkaç parça yU:ıük, bilezik 
ve ıaireyi feda etıem bile, elime 
ıeçecek para yine mllhlm bir şey 
teıkil etmiyecek. lıtanbul içinde 
saklanacak bir yerim yok. Şev
kete müracaat etmeyi, aklımdan 
bile geçirmiyorum. ÇOnki bu va• 
ziyette onun batına bir beliya 
ıokmaktan korkuyorum. 

Deli, divane olaca(ım.. akhm 
aana emanet, yarabbi ... 

* 1 Agostoı 1340 
('eogelkoy 

Atkolıun, ıu Nadireye ... 
E, bu kizın bu aon iyili;ini, 

ömrlm oldukça unutamıyacaiım. 
Hiç filplaeaiz ki iıtemiyerek 
bana iki kere fenahk yapb. Fa• 
kat - birçok iyiliklerine munzam 
olan • bu aon inaaniyetl ile beni 
kencllaine cidden minnettar bıraktı. 

* Nlhadaa mektubunu aldıktan 
IOIU'a : 

- Acaba ne yapayım?.. Bu 
herifin elinden naıal kurtulayım? •• 

Diye dlftln&p dururken oda• 
•• Nadire sirdi: 

- Neredeain, ayol.. Oclanclaa 
aiçia çıkmıyorsun?. Yoba, haata 
mı11n?. 

Dem. 
Bu kı:ıın bu sibi itlerclekl ze

ki ye mehareti, aacak o za .. D 

aklama ıelcli. Onu Dl'fl.. oturt• 
tum. Nilaadın mektu.,unu okuttum 
•• aonra da: 

- Glrlyoraua ya, Naclire.. 
(Arka• .. .., 

SON POSTA 

Ten bel 
Babanı11 Oğlu: 

- Çalışan inıanlar daima 
mes'ut olurlar. 

- Kim bilir ıen ne kadar 
bedbabtaındar, baba! 

H ,. • r ,... • ı • ı ı ı ı , ı t ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

Bulgaristan da 
Mali 
Yenilikler 

Sofyadan bildiriliyor: Bulga· 
Bilhassa ristanan yeni Ma-

liye Nazırı M. 
v•rıl işleri T odoroY yapacağı 
kolaglaşa- mali yenilikleri 
cakmıı gazetecilere an• 

latmııtır. Bn sözlere nazaran 
Bulgaristanın yeni sene için 
hazırlanan bütçesi her sene 
olduğu gibi temmuzda tatbik 
edilmiye baılanacak fakat kanu
nuevvel (1935) sonunda meriyet· 
ten kaldıralacakttr. 

" O tarihten itibaren yeni mali 
düşüncelerle hazırlanacak olan 
(1936) bfttçeai tatbik olunacaktır. 
Böylelikle Bulgaristanda mali 
ıene ortadan kalkacak ve takvim 
yılı ile birleıecektir . 

1936 aeneıi için hükumetin 
mali aahada yapacağı yeniliklerin 
baıhcalarını vergi toplama itleri
nin basitleıtirilmesi ve tahakkuk 
usullerinin clbayeti kabil kalacak 
bir tekle konma11 oJacaktar. Bunun 
için doğrudan doğruya alınan 

vergilerden ziyade va&ıta ile alınan 
Yerlilere daha büyük bir yer 
ayrılacaktır. Ayni zamanda 
hDkümet birçok tepbblialere 
girmek arzusundadır. Bu suretle 
yeni yeni inhisarlar meydana ge
lecektir; hatta alkol ve ıarap 
inhiları projeıi hazırlanmlf ve 
alikadar teıekkWlere dağılmıflar. 
Diier lnhlaarların projeleri henDz 
tetkik olunmaktadır. 

Yeni bGtçe için mali Hneyi 
deiiftirmek auretile hük6metin 
alta ayhk bir müddet kazan11Uf 
olmaaa 1936 btltçeıine kadar bO
tlla hu yenilikleri yapmasına 
meydan barakacaktır. 

lf-

N••1orktaa bildiriliyor: Yan 
Amerlb 1111 resmi baza konut-

mal..-dan ıonra 
•11l•ı•eelc V afinıtOD hllldl-

metlıaia muhtelif memleketlerle 
birçok ticaret ulaımalan yapmak 
&zere mutaı,ık kalclata .&ylenmek• 
tedir. bıve edildijin• ılr• bu 
aalqmalar klJ'flhkb ıtımrak 
kola1bldan meydau keymaktadar. 

* Atinadaa bildiriliyor : Amele 
r .... 111... lflerial tlrlifmek 

tlzere burada mi
~. •m•l• ldm bir konferu-

lılerf 1111 toplanacap 
ll1leamektecli. Haber verildiiin• 
ıtre bu topluabda lktaaat nazın 
ve •llteprı ile clalılllJ• ve poll· 
tika blroau mlat•tan ela bula-

l ____________ B_o_r_s_a_d_a ____________ ~ 

Hafta içinde 
Neler Duyduk? 

Memleket mahıullerinin lstanbul 
piyasasında geçen haftaki umumi 
vaziyetleri hakkında ,u tetkik 
yazıaı ıize açık bir fikir verebilir. 
Afyon - Afyon piyasasında 

aatıı noktaıından hiç bir hareket 
yoktur. tıbiaar idaresi henllz eaki 
ve yeni mallara alıcı değildir. 
Serbest piyasada da bu hafta 
hiç bir muamele ifitilmemiıtir. 
Eıasen ne yeni ve ne de eıki 
mallar için ipihalı bir aabcı r&
rUlmeyor. 

Hafta içinde yeni aene mah· 
ıulUnden piyaaamı:ıa 10 - 15 aan
dık mal ıelmiftir. Fakat mab
ıulOn dereceaini anlamak için bazı 
ticarethaneler tarafandan yetif
tirici yerlerden getirtilen bu 
afyonlar aahhk değildir. Bunlar 
daha ziyade analiz yapalmak için 
alnmıttar. 

Piyaıada dolqan haberlere 
göre bu Hneki afyon mahsulOnllD 
morfin dereceıi nokaan olacaktır. 
Bazı yüksek mal yetiftinnekle 
meıhur mıntakalann afyonlarandan 
yapılan tahliller bu neticeye 
varm11tır. 

Fakat asıl vaziyet lnhtsar 
idaresi tarafmdan yetiıtirici yer· 
lere gönderilen mntehaasıslann 
tetkikatı neticesinde belli ola
caktar. O vakte kadar büttın bu 
haberler nihayet bir fikir edin· 
meye yarayacak umumi malumat· 
tan ibarettir. 

Tiftik- Geçen hafta etraflıca 
yazdığımız gibi tiftik piyasası ölO 
mevsimini l'eçiriyor. BuJıGalerde 

Amerika ve lngiltereden bir si· 
parit beklenemez. Şu vaziyette 
piyasamızda bugünler için abca 
vaziyette yalnı& Sovyet ticaret 
mllmeHilliji bulunmaktadır. 

Bu mümessillik geçen hafta 
içinde mal almak için dOıllnDr 
bir vuiyette idi. Fakat haftanın 
ıon gllnline kadar bir it yaptajı 
itidilmedi. Per .. mbe flhıll ıeç 
vakit boraa kapandaktan aonra 
Sovyetlerin, kilosu 41,34 kurllfWI 
beı yllz balya mal alclıldan du
yulmuıtur. Eakat bu aab11n kat'i
yeti borsanın kapah olmuı hate
bile tahkik edilememiftir. Her 
ne kadar latanbulda çok mal 
toplandı ise de henllz çok zorda 
kalmıt tllccar yoktur. 

Bunlar daha uygun plyaaalan 
bekliyebilirler. Eaasen haber al• 
clığımıza ıöre tiftik toplama mer• 
kez pazarlarına yetiftirici mınta
kalarclan aon zamanlarda az mal 
relmly• bqlallllfbr. Bu bal de 
sıka11k klylO miktanmn azalmq 
oldujuna ipret eder malaiyette
clir. Piyaaa intizu devreli ıeçi• 
riyor. 

• Y•Plll• - Yapalı piyalUI 
lataalMalda pek laararetll cleillclir. 
Umu•I hatları itibarile tetkik 
ediline aon hafta zarfında Trak· 
ya incelerinde kiloda 3 ka.,... 

aacakbr. AmeleJİ de muhteUf 
amele tqekldUlerine batlı murah
laular temail edecektir. Amele 
te .. kldllleri idare h•yeti ipizUila 
ini•• ıeçmek ve ameleaia 
yapyq tvaitinl dlzeltmek içla 
aba .... lüımplen çareleri toplu 
olarak 16sterir bir rapor hazar
lamatbr. Birlik tarafandan konf .. 
ranaa anolunacak bqlıca nokta· 
lu tualardır : 

Q Mevcut kanml hlka.leria 

kadar bir gerileme kaydolunmuf 
ve tabii olarak bu ıukut ine• 
Anadolu mallarana da geçmiftir. 
Kaba mallar fiat ıeviyelerini mu
hafaza ediyor ıörllnllyorlar. Fa
kat bu hafta içinde yapılan bir 
muamele bu noktayı tllphelendir
di. Muamele ıudur: Sovyet Tica· 
ret MUme11illiti her sene kUlllyetll 
miktarda mal aldığı bir tüccardan 
fiyata ıonradan keıtirilmek Ozere 
50 ton ödllnç yapaiı aatm almlf• 
tır. iıte bu nokta piyuaaın Sov· 
yellerin bakıı noktuma ı&re 
dUıtliğilne tOccanmızın kanaatiae 
bakarak ta ayni yerde bulun
duiuna ifaret etmekteclfr. Halda 
tarafa önGmllzdeld haftalar lçlade 
yapılacak muameleler ı&ıte
recektir. 

* 
Hubub•t - Bu hafta içiade 

plyaaamıaa ıelea butclay yine 
13 - 15 vagon aramda azdır. 
Gelen malların hemen hepli aa· 
ttlmışbr. Karadan relen bu mal· 
lardan baıka bu hafta içiade 
Marmara bavzaıı ve Trakya 
limanlarından da bir iki parti 
mal gelmiftlr. Bunlara illveteıı 
lzmirden de gelen bir parti beyaz 
buğday kilosu 4, 1 O ku"lftan u
blmıştır. 

Polatla malları ırelmiyor •• 
artıyor. 

Ziraat bankuı bu hafta zar-
fmsJa aatııa devam etmiftir. Ekia
tra Anadolu beyaz mallann kiloıu 
4170 yirmi çavdarb karıııklann 
4, 15 ve kırk çavdarhların da 3,50 
kurQf arel•aad•clar.. Plyua umu• 
miyetle gevşektir. 

Arpa bu hafta bemea hiç bir 
it olmamlf ve yeni mal da ıel
memiftir. 

Vaziyet baylı devam ıderH 
lıtanbul arpa ihracındaki mewkilal 
lzmir lehine barakacata beazl7or. 
Çllnldl Iıtanbuldald lilolarda, 
Yaktile de temaı ettitimla iare, 
yer yoktur. Binaenaleyh barlçt• 
bir talep ıellrae Anadoiu arpala• 
nna randerme iakelell &mir 
olacaktır. 

Fındık- Bu hafta zarfaacla 
plyuamazda hiç bir muamele ole 
mamııtır. Piyaaada iamea klloau 
55 - 38 kuruı aruınclaclar. Amto 
padan talep olmaclap pbl atok
lann çok azalmıı bulanmau ba
sebile anlan da t ... cllf edil
miyor. Alakadarlar plyalUID 
umumi vaziyetini ıevpk ve Ter
kiye ıtokunu ela beheri Hbea 
kiloluk 10 bin çuval kadu taJa. 
mia edilmektedir. 

LOKANTA 

KIVOT • 
1 

Beyojlmaa • ..... 1.t 

TAZE B i RA 
Ea iJ1 ,_ekler 

HBR AK,AM MUZIK 

çok ciddi bir 1arette tatbdd. 
2) Gladı Hlda aaatllk tür 

ma .. kllnia bltla ...ı ...... 
lekl itlere tepalli. 

J) Fula çalapaa •atlerlllia 
menecltlm..t 

4) Kabili tatbik olu laer .. te 

mDaavebe Ilı çahflU... ....& 
yapalmua. 

KonferaDllD toplaucaja yd 
ve tarlla laedz ••• dejUcliw. 



7 Temmuı; 
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• 

BiK.iYE 
Ba Sltanda Bergin 

------~--------------------- Yazan: ismet Hulilıl 

PISIRIK TABİATLI 
Korka korka kansım;"';ü~~==--;~i;.-;;~or, k::ıuıuyor. Erkeklerle 

baktı: siyasetten, kadınlarla modadan 
- Bir teY mi aöyliyecektin bahiılere girişiyor. Şakalaııyor, 

Macit? yapmadığı kalmıyordu: 
Yutkundu, kızardı. Bapm Erkekler bu alon adamım 

anüne eğdi: kıskanırken, kadınlar onun etra-
- Evet, bir feY .ayliyecek- fından ayrılmayı hiç istemiyor-

tim Mediha amma danhraın diye.. lardı: 
- Yok darılmam; hem benim - Hanımefendi ı&zlerinis ne 

sana daraldığımı hiç ıördGn mü? ıüzell 
- Öyle Mediha amma ne bi· Dediği kadm H•iniyor: 

leyim... - Hanımefendi tuvaletiniz 
- Söyle, ıöyle ne çekiniyor- harikulAdel 

&un?· Dediği kadın,. günlerce tanı· 
Kocasının dizi dibine oturdu. dıklarına, Macidin bile tuvaletini 

Gözlerini onun gözlerine dikti: b~ğenmiı olduiunu anlatıyordu. 
- Seni mUteesair görilyorum * 

kancığım, bir ıcye mi 11kılıyonun? Bir akşam yine bir baloya git-
Mea'ut mu değilsin? mişlerdi. Maciti karısile beraber 

Kadın g\ildll, kahkahayla içeri girerken gören erkekler, 
atıldU: kıskançhklarından yüzlerini burut-

' - Dllşündüğtln ıeye bak, ben turmuılar. Kadınların yllzlcri 
mes'ut mu değilim; benden daha giilmüıtll 
mes'ut kadın tasavvur edil~r mi? Saatlerin sesleri, caz glirültüsU 

- Belki başka türlll bir koca arasında duyulmamış, vakit aaba-
isterdin.. ha yaklaımııtı. 

- Senden daha iyi koca var· Mediha, Macidin bir arkadaıile 
mıdır? Senden güzeli beraber oturmuı; uzak bir masa· 

- Ben güzel değilim ki! da, çok güzel bir kadınla tatlı 
- Sen mi güzel değiJsirı? Ken· tatla konupo kocasına, eserini 

dine iftira etme, dimdik bir er· ıeyrcden bir heykeltıraı zevkile 
kek vücudu. Bu erkek vücudu- bakıyordu. 
nun Gatünde muntazam çizgili bir Macidin yanındaki kadan ıöy· 

baş. Sonra zeka fışkıran gözler.. lüyordu: 
- Ben mi bu! - Macit Bey siz tam mana· 
- Ah kocacığım kendine ne· aile bir salon adamıs nız; yalnız .•• 

kadar az itimadın varf Çok güzel kadın bir ıey 
işte senın bUUin kusurun demek istiyor, fakat cesaret ede· 

burada.. kendine güvenemiyo,.. miyordul Macit ona cesaret ve,. 
aun, cesaretli değilsin, etrafında mek istedi: 
pervane ııibi de>aecek kadınları.. - Çekinmeyiniz haıumefeacli, 

- Ne dedin? yaJmz, dediniz; yahuz bir kıuurun 
- Etrafında pervane gibi var diyecektiniz değil mi? 

dönecek kadınları bOyülemek için - Evet, pek kusur da, aayıl-
berşeye, amma herşeye sahipsin! maz, karınız. •. 

- Ben bir tek kadın bilirim. Macit anlamışb: 
- Malum, fakat ben kadın· - Evet, dedi, hakikaten kuıur, 

ların senin peıine nasıl koştuk· ne yapmalı tesadllf bizi bir· 
lanm gördüğüm zaman sana leştirmiş! Tamamile benim zıddım; 
mahip olan bir tek kadın ben pısırık tabiatlı, insanlara az ıo· 
olduğum için iftihar edeceğim. kulur, az konuıur.. bu huyunu 

Baıını kocasının omuzuna ~~- ~~~l~ ~~Ş~t.t~rem~~~~ _ --· ~,,_ 
koydu. Tatlı esmer yüzünü, onun 
renksiz yüzüne yaklaştırdı. 

- Dikkat ediyor musun, top· 
lantılarda herkesten az konuşan 
1ensin, hazan kısa bir cilmle söy· 
lnyonun, bütün bu elimle senin 
ne kuvvetli bir zekan olduğuna 
meydana koyuyor .. 

- Ciddi mi konuşuyorsun? 
- Tabii ciddi konuşuyorum; 

amma sen o cümleyi 0 kadar yavaı 
SöylUyorsunki, hiç kimae duymi
yor. Biraz açıl serbest ol, aerbeat 
•öyle! 

- GUIUnç olursam diye kor
karım! 

- Gülünç olmak 1111? Çocuk 
gibi dUşiinüyorsunl GtUUnç ne 
kelime? fekalade bir insan ola· 
cakaınl Kendine ıüvenerek: 

- 4(Ben Macidim• diyeceksin; 
herkea haaetle, hiirmet)e bakacak. 

itte Macit budur diyecekler •• 

• Kendi kendine bJdıjı za.un: 
- Ben Macidiml 
Dedi. Aynaya baktı. Dikleıti: 
- Ben Macit'im 1 
Elbiaelerlni beğenmedi. T eniai 

iyi dikiş dikiyordu amma, fevka
lide dikit dikmiyordu. Mqbur bir 
terziye ııitti: Bir kat koatlm 
yaptırdı. 

* Karı koca her baloya, her 
toplt.nbya aidiyorlardı. Macit 
9bk e.ki çekinıea erkek deiilcfi, 

Denizyol ları 
1ŞLETMESl 

Acenteleri ı KaraklSy KlprObaı 
Tel. 42362 - Sirkeel Mnhnrdanade 

Han TeL 22740 
....... 4111--~ 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 7 
Temmuz 

Cumartesi 11 de Sirkeci 
nhhmından kalkacak lzmir' e 

'- . "3703,, gidip d6neceıdir. 

OABCOViCH ıı ŞUrekl11 
'l'eh 44708 • 7 • 41220 

Awrupa •• Şark limaulan aruıoda 
muntuam poeta. 

A11Yen, Rotterdam, Bamburı n 
lıkandinn7a limanlara loin yakında 
hareket edeoek •aPurlan ve dUn,anın 
bqhoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek npurlar 
Teka. vap. to-23 Temmuıa do~·ru. 
Han•bu1"9 vapuru 8 • 10 Ağuıtoaa 
dogru. 
Olge S. vapuru 22 - 23 Ağustosa 

doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Tekle vap. 23-25 Temmuza doğru. 
Hensburg npuru 10.l 2 Agustosa 
doğru. 
Olp &. npuru 24 • 25 Ağustosa 
doğru. 
Fada tafeiW ~in Galata. Freogyan 

han amuml acenteliiioe miiracaat 
Tel. '4707,8 • 41920 

SON POSTA S1vfa 11 
-================~ 

1 RAD YO 1 
8 Temmuz Pazar 

Varıova. 1345 m. - 18,10 Solist 
konseri, 19 musahabe, 19,45 piyano 
konseri, 19,45 muaahabe, 20,15 piyano 
refakatilc orkestra konıeri, 21 musa· 
lıabe, 21.12 keman konseri, 21.50 ha
berler, 22,02 neteli netriyat, 13 muaa
habe, 28,SO B. B. C. danı orkestra
sının pliklan Hanry Hail, 24,05 duuı 
musikisi. 

Bülmş 364 m. - 12 Radyo orkes
trası, lS musahabe, 18,46 hafif muıiki, 
1 ~.15 musahabe, 15 köy]G neıriyatı, 
musahabe, 18,15 plak, 18,30 köylülerle 
lıa!bıhal, 19.05 Jan Marku orke11trası, 
20,80 ÜniYersite, 20,45 pli.k, 21 muaa• 
hahe, 21,1~ dana muıikiıi, 22 muıa· 
Jıabe, 22,15 radyo orkeııtra11. . 

Lüksemburg 1304 m. - İngiliz 
neşriyatı, 21 hafif musiki, 21,80 muıa· 
habe, 22 senfonik plik koneeri, 22,-16 
plak, 2J,30 danı musikisi, 24 piyano 
konseri. 

Moıkova 748 m. - 11,45 Sabah 
konseri, muıahabe, ıs lngiliıce mu• 
eahabe, 18,30 mU1ahabe, tarkıl•r, 21 
tagannili akşam konıeri. 

Peşte MO m. - 18 Opera orket
trası, 20 Harpa konseri, 20,80 muaa· 
babe, 21 ıpor Jıaberleri, 21,15 tiyatro 
tem&1li, 23,30 haberler, 23,50 cazbant, 
24,20 sigan musikisi. 

llelgrat 487 m. - 21 Radyo orkes
trası, 22,80 hafit musiki, 2S haberler, 
23,20 Saksofon konıeri, 23,40 kahve
hane konseri, 24,20 danı pliklan, 

Roma 421 m. - 21,45 Mllncinel· 
linin Ero e I,eandre isimli operet 
temsili. 

Viyana 507 m. - 20,10 Haberler, 
20,20 piyano konıeri, 21 dans su se 
maedel isimli Heinrirh Reinhardhn 
operet temsili, 23,15 haberler, 28,30 
dan ikiye kadıu caz. 

Breılav 315 m. - 20 Oembal ô.lc· 
tile kouı;er, 20,30 haftanın haberleri, 
21 musikili kanşık neşriyat, 23 .Aktü
alite, 23,20 haberler, 23,45 dans mu• 
ıHciıi. 

9 Temmuz Pazartesi 
Varşova 1345 m. - 18,15 Tııgan• 

nili konser, 10 musahabe, 19,15 plfik. 
muaahabe, 20,40 plik, prkılar, musa
habe. 21,12 hafif orkestra konseri, 
haberler n., 22.12 senfonik popi.iJer 
konser, 28 edebi bahisler, 23.15 dans 
musikisi. 

Bükreş 864 m. - 18-15 Hergiinkü 
neıriyat, 19,05 kanşık konser. 20 Üni· 
yersite, 20,15 radyo orkestrası, 21 
ltalyaya ait konferan11, 21,15 oda nıu
aikili, 21,45 musahabe, 22 Vaeilini T. 
earkılar, 22,80 piyano konseri, haber. 
ler, 2a,30 kı&hYebaoe konseri. 

Lükeemburg 1304 m. - ltnlyan 
neşrıyatı, 20 piyano konseri, 20,20 
piyano konserinin devamı, 20,40 mu
sahabe, 21 haberler, 21,20 1talyan 
musikisi, 22,20 radyo orkestrası, 22.46 
yeni musiki, 23, 15 dana plakları. 

Moıkon 748 m. - 17,30 Musaba· 
bo, 18.30 musahabe, tagannili konser. 

Peşte 550 m. - 19 Sigan musi· 
kisi 21.15 Budapeşte bayvanai bahçe
sinden naklen Verdinin Fauıt operası, 
22,15 haberler, 24 plik. 

Belgrat 487 m. - 20,30 Keman 
konıed, 21 musahabe, 21,80 Gounod· 
mın pliık ile :F'aııat operası. 

Roma 421 m. - 21.45 Oomariden 
naklen arıuya tibi lı:onııer, 22,45 mu
tahabe 23 varyete, 24 haberler. 

ere'.ıav 815 m. - 20 Neşeli pnrQR• 
lar Ye danıı mmııkisi, 21 haberler, 
2115 Vagnerden şarkılar, 22.15 Franı 
B~umanın iştirakile dans musiki3i, 
ve hafif ha Yalar, 23 Avusturya, 28.20 
haberler • 23.45 piyano kemau konseri, 
24 yaba~cı mutiki pliklan. 

'10 Temmuz Sah 
v aroova 1845 m. - 18.IO Piyano 

konaerl muıalaabe, 19,15 popüler sen· 
fonik o~keaıtra konHri, 19.45 muııaha
be. 20 tri taP!lni piyano refakatile, 
muhtelli babiller, 21,12 Le Chateau 
Baııte ilimli üç perdelik operet, 23.SO 
mueababe 23. 46 danı plakları. 

Bükreİ 36' m. - 13.15 Hergünkü 
netriyat, 19.06 P. motai ~mı. T. 
tagannili kouaer, 20,SO Unıversıte, 
90 45 plik 21 konferas, 21,15 senfonik 
k~nıer, 22 musahabe, 22-16 Senfonik 

konser. 
Lübenburg, 1304 m. - Bel· 

çika ne.oriyab. 21 Dünya haberleri· 
21,20 Akordeon ile parçalar. 21,45 Akor
deon konserinin 4evamı. 22 Cazbant. 
22,40 Senfonik konser. 28,40 Daııı 

plakları. 
Moakova, 748-. - 17,80 Mu•• 

--------------------------------habe 18,30 Muaahabe • pllk. 19,30 
Maeahabe • tagannili neşriyat. 21 Ka· 
rııık konser ve dans muaikisi. 

Budapeıte 550 m. 20,80 
Neşeli musikili vo eöılü nef?İyat. 28 
Haberler. 23,20 Sigao mueikiai. 24 
Opera orkeatnuıının konseri. 

Belgrat 487 m. - 21 &.dyo 
piyeıi. 21,80 Plak. 22.0l> Radyo orka· 
trasJ tarahndan konıer. 22,30 Popüler 
tarkılar orkeıtra refakatile. 23 Haber
ler plik. 28,40 Kahvehane konseri. 

Roma 421 m. - 21,45 Karı
ıık konııer. 22,15 ( 11 deragliameuto del 
direttiııimo ) isimli komedi. 22,45 Kan· 
ıak konser. 23 Hafif muııikiıi. 24 
Haberler. 

Viyana 507 m. - 2-0,25 Baudo 
muı.ıka, musahabe, muı.ıkruıın devamı, 
21.S~ Chopinin eserlerinden konıer, 
28 haberler, 23.15 Hol:ıer orkestraaı, 
24.50 muıahabe, l danı musikisi. 

Dreslav 315 m. - 20 Balalayka 
konseri, 21 haberler, 21,15 Org koıı
aeri, 21.46 neşeli bir ıkeç. 22.55 mü· 
uhabe, 23,20 Vagnere dair müsahllbe, 
i4 ıece muaikiıi. 

11 Temmuz ç.,..amba 
VarşoYa 18,45 m. - 18.80 piyano 

konıerl, 19 musahabe, 19,16 iJlÜ, 
19.45 musahabe, 20.15 çift piyano 
konseri, 20.SO haberler, 21.12 orkestra 
neşeli monoloğ, 21.60 haberler, 22.12 
tagannill eolist konseri, 23 muıahabe. 
28.15 danı muııikiıı. 

Bükreş 364 m. - 18-16 HMgiinkU 
neşriyat, 19,0fi orkestra konseri, 20 
Ünivereite, 20.15 radyo orkestrası, 21 
musahabe, 21,15 oda musikisi, 21.45 
musalınbo, 22 Mme Ana Gadiu T. 
teganni, 22,80 kemao konseri, 23 ha
berler, 28.30 kahvehane konseri. 

Lüksemburg 1304 m. - Lüksem
burg ne§riyatı, 21 dünya haberleri, 
21,20 Lüksemburg mueikiıi, 21.85 
koşu haberleri, 21,40 konserin devamı, 
22,10 plyano konseri, 23,10 ukeri 
konser, 23 taganni, 23,30 danı 
plnkları. 

Moskova 748 m. - 17,SO musaha
be. 18,80 bir parktan naklen konser. 

Peııte 650 m. - 18,30 Macar halk 
şnrJnJarı, 19,45 musahabe, 20,15 piya· 
no keman eone.Uau, 21 musahabe, 
21,30 Poutaıuo f&l'km Uıimli mu•ikili 
temsil, 22,45 haberler, f3 danı muıi· 
kisi, 24 eigan muaikisi. 

Belgrat 437 m. - 20,60 Plak, 21 
Jibliyanadan nakil, 28 haberler, halk 
şarkıları, 23.45 radyo orkestraıı, 24.l 5 
danı plakları. 

Roma 421 m. - 21,45 Dslitto e 
eastigo iaimli muaikili t.emsil A. 
Pedrollo. 

Viyana 607 m. - 20,10 Musikide 
gUHit plak ve söz, 21,35 Aktüalitfl, 
21.50 güneş, ay ve yıldız isimli neıri• 
yat. 23 huberler, 23,15 ııukılar, Eva 
Badrabova T., 24 gece konHri, 
cazband. 

Dreelav 815 m. - 20 Tagauui, 21 
haberler ve saıre, 21.30 radyo orkea· 
trası tagannili, 23,20 haberler, 23,45 
dana musikisi. ""' 

12 Temmuz Pe"'embe 
Varoova 1345 m. - 18.15 Franı 

Lelıarın eserlerinden konııer, 19 kon· 
ferane, 19.15 Viyan&dan nakil, 20 
muhtelif, 20,15 Lembergten neşeli neş· 
riyat, 20,40 plfik musahabe, 21.12 
hafif orkeetra konseri, 21.50 haberler, 
22.12 tagannili popüler konııl'r, ::!3 
konfe1'1lnı, 28.15 dans musikııi, 2-! 
musahabe, 24,05 koııf erans. 

Bükref 864 nı. - 13-15 Gündil.ı 
neşriyatı, 1 !>,05 Gr. Binıku orkeı;trası, 
20 30 ttniversite, 21 plak ile Pu<'ciııi-, 
nin Madam Butterfly operası. 

Lükeemburg 1304 w. - Alman 
netriyatı, 21 dünya hnadialeri, 21.20 
karışık konser, 21.40 konserin devamı, 
22.05 teganni, 22,3.~ Alman lcon•eri, 
23,30 dana muııiıciıi. 

Moakova Stalin 361 m. - 17 lton• 
feranı, 18 kliimk danı muaikiıi. 19.30 
aenfoıılk. konaer, 2t Modenr dans 
ma1ikiıi. 

Peıte ~50 m. - 19 Aıkeri konıer, 
20 karııık musahabe, 20.30 plilc, 21,20 
musahabe, 2~ sigan mueikiııi, 22.45 
muıababe, 28,05 konferane, IJJ)'Hİ, 

23.20 opera orkeıtrasıııın koo~eri, 24.20 

caıband. 

Belgrat 437 m. - 21 Aaıkeri koıı· 
aer, 23 haberler, dans plikları, !3.f-0 
kahvehane koıueri. 

Homa 421 m. - 21.45 mütenevvi 

konıer, 23 hnberler, 23,16 8( hat 
hakkında fr. konferaııı, 2,,25 Jlolzet 
radyo orkestrası, musahabe, 1 l'ı lmhof 
kahveıiudeu dana musikisi. 

Brea1n 315 nı. - 20 Sileı) neo· 
riyafı, 21,15 Bariton tagaoni, 21,41 
neşeli musiki, 23 musRhabe, 2:-J 20 
haberler, 23.45 gece musıkiei. 

13 Temmuz Cuma 
V &rlJOYa 1345 m. - 1 ;.80 f-'e.rınb 

muıiki, 19 muaahabe, 19,15 plik 
muaababe, 20.lô hafif musiki, ~0.41 
plik mubtelir. 20,15 hafif muiiki, 20.40 
plak, 20.öO spor haberleri, 21.12 sen
fonik orkcMtm konseri, 23 Fd) ıon. 
28.15 orkeııtra, 24 musahabe. 

Bükret 364 m. - 13 15 Herguııktl 
neşriyat, J 9,05 orke!tra koıı eı i, IO 
Üniversite, 20.16 radyo orkeııtrıısı, il 
konferans, 21,15 Trio oda koıı eri, 
21.45 musahabe, 22 Mme Maric \ 111 .. 
rine T. tagınni, 22 30 çift pi) uııo ile 
yeni musiki. 

Lükscmburg 1804 m. - lJ olnnda 
neşriyatı, 21 dünya haberler~ 21.20 
kanoık konser, 21.85 musahabe, 21.40 
konserin devamı, 22 radyo orke t raıı, 
22 30 piyano konseri, 23 tıt ıın·, 

23.3r, danı pliıklar1. 

ı\Joııkovıı 748 m. - 17.80 muea· 
lıabe, 18,20 Kızıl ordu için nt•friyat, 
l 9,30 muaahabe, taganni, 21 milli po• 
piller, havalar. 

Peşte 550 m. - 20.45 plak, 21.45 
radyonun radyosu ismindeki orkestra 
konseri, 23.20 Ş. Bura Sıgan tııkıuıı, 
24,30 dane musikisi. 

Belgrat 437 m. - 21 Zagrepten 
nakıl, 23 haberler, Sigan musiki ı, 21 
dans plakları. 

Roma 421 ııı. - 21.45 Seu onık 
konser, 28 La lambala di Norimberga 
isimli opera temsili A. Adam. 

Viyana {107 m. - 20 10 Bando 
muzıka, 21 Apotheker Friedi i imli 
halk piyesi, 22,30 Aktüalite, 22,SO se• 
yaha.t neşri~ attı, 23 haberler, 23,15 
yaylı ea:dar konseri, Mozart, B{'c tho
veo, 24 cazbaııd. 

Brealav 5Hı m. - CO Karı,ık naı• 
rİl at, mu aha be, 21.15 muıikılı bir 
temsil, 21.45 8keç, 22.15 halk daıı lnn 
28,20 haberler, 23.40 dans musıL. ı 

14 Temmuz Cumartesi 
Varto,,. l:W5 m. - 18.2' Taroaal i ııollat 

konurl, 19 tıdeb1 Hfrlyat, 19,1, poplıtar, 
aenfonlk ork•.elra koauri, 151.45 mu111h:ıM1 
20.15 pllk, 21 Choplala e1erlerladan murek• 
lıep konHr, 21,3J muHhab .. 21.40 Or • •• 
fonlıl musahabe, 22.12 Fran1ız aaerlcrınd .. 
koHer, 23 AlıtlSallte, 25.10 pllk ae1lı film, 
24 aıu1ahabe1 M,O~ dHı mualklıl. 

Bllkref 364 m. - 15-1!) Harrlloldl ne711yat, 
J9,0S Ünlnr1lre, 20.4!1 pllk mD.ulubeıı U 
temmuz fransııt milli bayramı neorlyalı, 21 
Fraaıa, 'll,40 Frau11ıı. eHrlerlnden ta.ganaf, 
22 MuH hakkıı.Ga lıoafaranı, 21.10 Fron111 
muılklıl, hab•r 22.20 Fraftaı:r. a1erlertndaa 
konıer. 

Lllııemburg 1304 m. - Franaız ae,rl)atı, 

2 t.20 çocuk naırtyetı, 20,40 p.lk, ~ mıı•a .. 
ltabe, 2'l.05 radyo orkeıtraaı, T. kantık Def• 
rlJ•t, 22.S:"> haberler, 23 FraDlla ko111erı, 
24.10 dan• pllkları. 

Moakova 748 nı. - 17.30 Muaahalıo, 1 .30 
Kml ordu için nrip'iyat, muat:dll netrlyat, 
muuhıbe, 211 ak9am muılklal, kıınftlı 

neırlyaL 
Pr.Jte :>~O m. - 20.!0 Taiannl opcır .. l11r 

dan, 21 tly•ho, 'l,,40 haberler, 23 d nıı mu
ılklal, 24 oprra otkeatraaı. 

Balgrat 431 nı. 20.30 kowladea nakli. 22 
nıuıahabe, 'l:Z.Ol Fraaıız na,r;7atı Ye muılkl, 
H.Ml d nı muılkf•I. • 

Rom• 421 m. - '11.45 1.a Conqui,ın 4.1 
N•YJ•'" l•lınll mu11lklll tamı11 Daka. 

Vi1•n• ~7 ıu. - :J0,20 Çift piyano ko.
aerl. :ıı üç unlh ıeytan lıiaıll Walnbera•· 
rlo operet tanıalll, 23, 15 haberler, 23.30 daııa 
muafklıl, 24,~ mııHha'be, 1 f.Ca koHeffe 
pllk. 

8teılav SiS -. - ~I haberler, 21.tO ope• 
r"tlerden müttklıt>p konHr taıannlll, lJ.20 
hab r rr, 2:4,0 d•n• mualklal. . ......................... ~ ... .... 

C 1 C İ DUDAKUK 
Dllnyaıun en aablt 

41udak boyaaı, 

FARUKl'nin CiCi 
allıttdar. Hiç bir te• 
maala atlinmeı. y,. 
kaua lıUe pkmaa. 
24 nal dudakta kalır. 
TecrGbeal kolaydır. 
• Depo3U: Sultarihamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~---- mağaz.a1ıdır. • -
•---•Doktor._--~~ 

HORHOR UN/ 
neşriyat, 22.45 miıaht ne9riyat, 23 JIP.r ~ün ak~ama kadar ba~tatımuı 
hafif m~ Ye dana perçaları, 24 Emmimu V aJide kıraalhaııeıı )'911111· 

daki mul\ycnf>haneainde tedavi t'ıl• r. 
haberler. ~--• Telefom Ull •(2Ht --Viyana 51? -. - 21 Senfonik 1 ~ 
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HEPSi BiRIBiRiNE BENZiYOR .... 

HEPSi DE A YNi VAiTLERDE BULUNUYORLAR .. 

HANGiSiNi iNTiHAP ETMELi ? 

Bir soguk hava dolabmı satm olmazdan evvel bunfarı düşünüyorsunuz. 

Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bt.a 
soğuk hava doiaplora orasında yalınız birinin temayüz ettiğini 

göreceksiniz. O do "Frigidaire"dir. 

FRIGIDAIRE 
B O U R L A B İ R A D E R L E R ve Şs• 

SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MACAZAfil: 

Metro Han Beyoğlu Telefon 
Cümhuriyet meydam Takıim " 
Necati Bey caddesi Sala Pazan ,, 
Elektrik Ev' Beyazıt ,, 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy ,, 
Şirketi Hayriye iıkeleıi Üıktıdar ,, 
23 Nisan caddesi No. 19 BUyilkada ,1 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

~------------~ (950) ~--"' 
6/flJ __ _. Fatlb - Saraçbaaebaşında ..... ---.. 
HAVRİVE LİSESİNDE 

BAKALORYAYA HAZIRLIK KURSLARI 
Birinci vo ikinci devrenin her zümresi için reami liıelerin tamnmıt mual
limleri tarafından id1're edilen kuular açılmıorır. Arzu edenlerin hergün 

mektebe müracaatları. (telefon : 20530) 

~-----............... llliım .. -----~ (945) ----

Zafiyeti umumiye, iştihaslzlık Ye kuvvetsizlik halatmda büyük 
faide Te tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ••tdır. 

8on Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Elc:rena 

Netriyat MO.dürU: Tahir 

ireıaizllk ı Sıbbat ! Olzelllk ı 

işte sizeBADYOLİN'in hediyeleri 
Daima. Radyolin her zaman Radyolin kullanın1z. 

Dişleri inci gibi yapan RADYOLIH 
diş macunlarmm incisidir. 

Kendi kendine bilenen taraş makinesi 
u Valet " Autoıtrop tıraı makineıi; Tıraı 

olmanız için en baıit, en seri, en ııhbi ve en ikbsadi 
usultı temin eder. Her sakal için mükemmel ve kes
kin bir bıçak elde edersiniz. Bıçağı bilemek için 10 

saniye ve makineyi temizlemek için 10 saniye klfldir. Bir 
.. Valet., satın alınız. Hem zamandan taaarruf edecek, 
hem de sinirlenmeden kurtulacaksınız:. (19) 

'·VALET~· 


