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Almanyada Danzig 
meselesinin sulh 

yolile halli bekleniyor 
Lehistan da kat'i 

kararını ilin edigor ... 
Bare,aı Bidz diyor ki ı "Polonya 

Danzig i9in dövü,ecektir ,, 

Sulhun muhafazası 
Alman yanın 

kararına bağlı 

lngiltera va Fransa 
tarafından Lehistana 

krediler açıhyor 

1 
• • 

Danzigde Aljustos 
içinde hiçbir hAdise 

Seller Doğuda 
da mühim 

tahribat yaptı 

1 Bu gün 16 s~yfa] 

Şimali ltalyada 
Almanlarla ltalyanlar 
arasında- çarpışmalar 
Tehcir edilmek istenen Alman halkı 
İtalyanlara silahla karşı koydular 

Milano sokaklarına 
Almanlar aleyhine 

yaftalar yapıştırıhyor 

Başvekilin Adaya gelişi hafta içinde şehrimizi şeref
lendirecek olan Milli Şefin seyahatlarile alakadar 

görülüyor, Bayan lnönü Pazartesi günü gelfyor 

1 AVRUPA VOLKANINDA 
isviçre italyanın istila 

emellerinden şopheleniyor 

1 

Şimalt ltalyadaki lsviçrelilerln tehcir edilmeleri 
ve burada mühimmat fabrikaları tesisi iki 

memleketin arasını daha fazla açta 

lnliçr•, bir harb uukaanda eooelc1 .bilarallıiı nuJaalcua iP,. miicaJele 
Eıı7JUrUIIl, 21 -- Dün saat lti da Kop ela- etmelı, mutar lıalına l ngills • Tilrlı • FrtllWS Wolıa ile birlilıte hare-

jlnda yağan ıiddetii yağmurlardan müt~. lıete 6 eçmd tumintl.Jir. 

Erzurum - Gümüşhane 
arasında münakalat 
kesildi, 8 kişi öldü 

ve1lid se!)leı' Pırna-k.aban köyü civarında.. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Montrö 
zaferinin 
yıldönümti. 

Çanııildkale. 21 (Hususi) - Montrö 11. 

Şanlı Türk ordusu geçen Jıorbde MU17', Galiçya., Romanya ve Mctkedonyada ferinin yıl.döniimü münasebetile bugiln 
nasıı hiçbir 'kim muka.1.ıili olmıyarak ca"la başla haırbettiyse müstakbelde de, şe!hir b'aştanbaşa bayraklarla donanmlf, 
§a.yed icab ederse. ge'le Mısırda harbedebilir ve bunu sırf vat.anmı"l selô ırıeti gece de tenvir edi\:miştir. 

i~in yapar .Alkşaım Hıllkevinde bu bü~ mfer g\1. 

-

y · h Wehr Hatayın ır~ mılliyeıt, tax.ih, coğrafya, nünüın tamhi hakkında Tevfik ~l«i tara.. 
enı gelen almımca Deuıtsc e . ..l'~~~li ve heyecarL!ı bir konft 

tn"<:tn'Uıast Ci w ı Tempel imzalı cTürk ekonıamı ve sevkukeyş bakımlarından fı.ndaın '-IC&..... • 

işgalinde nİ kil d. . ~"'ncaıgı~ » adlı Y3- Suriye -ve Arab ol . ti.mal ve im- rarlEI ~ş. gece neş'ell bir suare ter. 
tı s en er un J<O' • n u. Ni te;.g~ ~ hü. tJb edillniiŞÜI'• 
~ya o~m ı.re Alman mes"&~ktaşlarınlk~ yokt" ı-u.· b r ...... ..ıı.1r -'-'111.__ bu bü··m .. ..n .. u n--'e vu ~ _, ... · -1 d , küm ve_, muıam a llW.lU!gı nı u -v--.-..=ı- , ..,. ..,.... ,.. 
d o.::ıaocak veya Hatay mes~sınue us . ~'ıı ~ · . fad ) içiıode eeç~dir. 
~ ik.ııikançlıga bir dlaha şaş:ım. ~ '~~:ı~~ı •Y • 

.,4 \ 
....... -;- 4 

Benı.den blt' mıuızcırG ; HüJctlmet M T411\ 

(Yamını 7 nd •Jfacllıf b141acaksum) 



Hergün _ .. ....,... 
So/ga.dan geçerken 

,___ Yam: ........ ..,,_ 

- Sofyrı, 18 -

N e zaman B~ geç. 
sem veya orada: dursam. ili 

tntıbu alının: Bulgaristan. he ba)mn. 
c1ım mutecanis bir memlekettk'. ı.Iese11 
tabiatçe. niifus9a. kültürce, ~ısadca, po. 
ittik-. biMiu ._ Wnmdan 
mütıecanis bir manzara en;ecier. :Nü. 
b bakımından Bulgaristanm tecanü • 
liiDi l>ozan bir kütle, batm sayılır bir 
miktara balil bir Türk nüfusu yak de .. 
ği1diı'; fakat, bu nüfusun ne Bulgar.ist.aD 
içinde ~laıra karp mütecaviz bır da. 
wsı vardıc, ne de bu kütıeniri ırkça ve 
kültii:tce mensub olduğu memleket, yani 

Resimli B•'kale : 

Türkiyenin o kütleye dayanacak ileri gö. • .. . . • . 
tümıelk istediği mu'k.addes bir siyaseti. Tabıatte en buyük mukalMd insansa, msa.nda taklidiıa 
Bumm için Bulgaristan, be1kı az nüfuslu şaheserini yaratan çocuktur, neyi görürse onu yapar, ne'* memlds:et olmaktan §ikiyet edebilir. yi ifitinet onu ~-, ,..;w.1erinbı w ... ~ .1..ı;,. muhiti 
~ - . b üfus kütlesine .. -? .noJ.: 6"- ~ yaşa\AfjM 
~-. mutecanıs tr n .. .. ~·\ı-d · · 
timci etmek. Balkan milletleri için bq'lı gorur, wwı en eYmD1 hayatını anlarsınız. 

bapMt mühim bır kunıet tefkil ettigme 
göre. bu vazl,etıen memnuniyet verici 
neticeler çıbrm&n da lizımdır. 

Çocuk terbiyesi anne baba için büyük bir yük, atµ- bir 
zahmettir, derler. İnanmayınız; Çocuğa iyi bir terbiye, 
iyl bir huy vermek için yanında terbiyeU, 111 buyJD dav
ranmak, hop gitrniyecek şeyleri ~ çe1dmnek 
kAfidir, Sizi görecek. sizi taklld edecektir. 

kı$ası 

E Ski devrin ndJardri, yamnn" 

8iia\lemek için b'ln 2 eriıı a. 
,nbca, :faırçıı mubblleriınt llW. onlan 
i>U1uı' ve yazmm ôtedne b1!rilliaıe serplf. 
adrdl. pmm bu fena bu,.a, 1'i7i.indeu 
tida;e im ~ lisanlan kdd;e,ti olmq. 
tu. 

ız\ıni devrin m~?t'hi. eaki devir mu. 
hall'l'idlrlıı yaptıgı hatayı ~ 

- Ben tnı yold8n ,.oromiyeceğim, o. 
mm y&pbfı hatayı yaprmyacalun! 

Dedi. ESkinin fena otiuıAkmu bilflnl .. 
aıld fenayı atıp. 7eni iyiyi baıirnsemeii 
llltiJ81ller CDI allniJad6r: 

- Çok şütmr, dediler, yaıt denift:Jııu.. 
barriııl Qilimizi yabaDcıla:dıım t'erıitl~ 
cBk. 

.,... ftte, dediler, bep ~il göınnelf 
fsltec:tilk. b.mdmı ~e ~ dllıimtzfn 
Wimellerll.e yazılmı§ ,.alan dmpc&. 

~~~baıM 
ı>vet, Bu)glrllıtan ç'* ~ fakat mil 

temniır bir Wltle balillde iDöP' edfJur• 
aı .,...,leket1n temeli lupiaktır, Uf .. Amerlltada milzag•tle I' 

ile ltız aatılıgor I 
B ·-._ Yeni davıriD mdıarriri. 9'\ eı paraaı• olar.- llDl ,.. •• ...,, Yalmmda. 

a; ... tanıta gördülüniz ingnlar, .... 

- ... Jıı6yl6 ~ göribıürler. An .. 
aıt.ıııu memlEbtin ka1kınina ve nerloıe 
ıeqi(aı ne ile, köylii bu tempo ile hem. m 
..,_. oWak Herlemı~. Burada k8yMl li~ 
hlHraten memleketin efendisicUr. Sof • I 
ya hiç bir M1b görülemez. Sofyaya, 
lııll,ot bir Avrupa tehri manzarası ver. 
mele çahpnlar, oradan k&Jlilniin baki .. 
mlJ-.t.DJ ne bertaraf etmi .... ne de bu. 
na J8lllD8l1l illternişJerdir. JkaJ18r mi • 
IWf wwwt köyden ve köyliiden. ge1mif, fa. 

Dl. cından ·~· Bnlpr poliü .. l 
bdMı halk içinden çıkmıflar. fakat on. 

HargDn bir fıkra 
AHmıtından sonra 
Altml§ ~ clu1 bdm. on se • 

m JICIP1daki Jcmm aigan& içe1'km 
görmt'i§tü.: 

- Kızım, dedi, Bigcını içme; aiga.. 
n.ı içm kın hiç Jcimn alt114Z. 

Genç kız gdldt1: 
- Buakia aııne. fimdi ligtırcı km'
~ Jclmse altnay('7'. 
Arın, rGflU kadar a...a.- .,_ 

•• liganı ~ olan d-.l Jcadı• ı 
o a1qam peacmmita ö'"1u °""* -
'6ir apa ya1m. ~e baflcıda. İ 

'- -' 
.... ~- Bulgar ilmsa "'t 

dlJ8bnm biWkı tefkil.lu da köy .lktıs& • , 
dlyaıtuulı bMiin. hareketlerile tendilıtnl 

hemalıenk tut1m btr tntipf ıe)'ri tmb Sovgetlerln en meıha 
·::.. bu memlekette tay ne kadar Alneırlrada New .J~ açıkgk A. R adın alıtrlal lıınula 

Segahata cılıan lıaptan bamdnıtn ıtuııan011ı ~ 
meJar- ,olma. O. keU.melij • 
fı• ca1anm k~ 

Almangadan 
Blgada IJlll 
D'llfan leglelı 

... .,., eWpe, yukaııJ btinye, süpers • ~ bazılarınm evlenecek ım.. Taraf ılUlan IJll/ilrllld• 
triMur da 0 klıdrar inkipf etmiş, yani lm mOma'6 ile eattlklan, ve en fazla . .. 

• ~~ .... # ~·"·- pey sünm.e verdikleri anlaşıldığmdaıı. ' Rwilannı ~ur ~n Zi. beklemyor, acele ~» 
clı!'Vlet, hellıtan ayrı bır ~ •w.ame. . ,. ... ..ı_ .-:- • 
ti t8tl> .-.ıııflM" ıe tlllJltywei unıumty. G111D11T.t.n bu ip ya.. nafde Reidı ın Mostovısu.ıs C'Y&.Ue guen 

.... .,_.mLll"""r. hııazJar tarafından 11 yerinden bJçakla.. ~ k,.._ yed1 tcım1uk bir J'll ile * ıaı ~ tımtnde blrtsl ile. o sırada ıa.. nank mliırüldü ha~ vıerilınektedk 31 9'in wflnda AtlM OkJ,anUIUDıU 18 • 
8u:Jpristanm bu hususıyeti. ona ken.. bbakta olmı bJr km yablamıflardır. Zinaida ~ur ~eyerlıold tiyatrosun~ geı'9k Nevyorktan hıcilteNJa aeJmiltfr• 

dilline mahsm bir kuvvet ftl'ir. Ba tav. 'BMnjımh w Mtif ...ım...tnt gösteri • beşbc:lın artisti ve soweı Bmyanm da Admı ~ -.,. ~ 
wte giWenmek kabil olcfalu kadar cmu 1W• en gümel ~ · lııili illi. Rusya. c Yatı IBÇell ame ata ahtiDt. 1• IDce 
ıtmm etmemek ıe elzemdir. Halbuki, Kı d ı 11111 en uıettıur' Rbne vfıır.ıa olan kocası doiJdıalımı Pcrtaıoouta aittim. Ameri.. Semsun (Bususl) -~ 
b!ınırıe Bulprtstanı BAan memletetlerl a ın tl1' pipo MByeıtdd ~ ay tevkif at.wımur. da.. lrıada buı.man daltllrımdm -.ıtnm zl. pzi ~ oturan BıuıU 'il( b "" 
~ ettiler. Bunu açılrA;s llÖJ'Rmek btr kullanacaklar ha evvelllll amcası Sovyet pirlerinden ,.-et etmek bnnm wl'dlm. l'abt ...,. psma ~ oıarat giden ~ 
bUBeveıtik lıorcudl1'1'. Esenin 'de baodan on Oç lm8 evvel öl. raf çok oldulu için bu eyahat.l JICımla Mehmed Güney ev sahibi RqSıiıi Jra,t:tı..; 
~nm gilnahı nedir! Bu dftn.. P* ya.kında kadınların pipo içmeleri . Japmap dii;B>düuı. Geçen Atmt9sta ya çaAu'arak ben sivil polisim diye Qrl· 

,.ıa ,.c; serıedenberi türlü türlü vukuat revaç b.ıblcağından Amerika ve Avrupa nıüştıil.:._ PortıwıM>Uttm hareket ettim. iyi bA' dislne memur siisfl wnDek IU!etile. Raf 
o1du. Bir takım milletler galib geldiler, tütün fabrfkalan, onlara mahsaı husu. Batan Tlı~tis denizaltısının 10ımıuktaın aoma Savmml'ya ftl'dllım simi bekçi Halil ile karakola gönder .. 
JDalllib oDdular; muahedeler imza edildi, at l>ir harman hazırlamaktadır. • • 'J . ZMJMm IMıni kenen ıamettiler. Onlara miştir. X.dfsi de Rasimin erine gire• 
muahedeler yok oldu. her sahada türla 'O'ate!lk te, kilçftk. muhtelif renkte pL genısı gapılaı bir türlü yatm bana ald oldutunu anı.. Nk karısı Naciyeye sarkıntjığa teşeb -
t6rlil dej.ptlikler vukua geldi. Bütün poiar yıapılmaktadır. <Jeıeaıhrde Liverpul aç.ılrlmnda ba • ••I•.. ı-.ı eiimhurrelll Rmft1tiD büs etnd.ltit'· 
bu bldlleler armmda, tmılnnt .ı.. 1fÖJI. Kedmlarm pipoya erkekten fazla dif. tan '.lbet.i8 denizaltı gemisinin etinin dal. ~ sed>eet bmlbldmı. Nevyorka Suçkl meşhud suç zabı.t ~ ad 
• lıif bir 1ıamfr &6rınlyen Jedne memle.. küJı oldttiarmı iddia edenler vardır. ma tasii.beleri gelecek ay yapıhrken, p., vardım. Doı!6ırmD ~ ~ liyeye Veıibnfştlr. Bedir ve Ball1 aan-
W. o da gaUha. 11rf ldiçük oldulu lçht. mide llivll obnk kiJlıR bulummyacak, c1iaecet. ada' pvam olmadılmJ a6riln .. dakıJt tamatadakllnnı ~erdir. 
Btda&Jatan bldl. Baltan meml~etleri, evvel dllaWn '" heqey tabii pklini ldr tecrübıeilel'de 99 rana meur olmı Li-rer .. ce, ya<bn b'Glıcımekesl:nı •ttem. '!'edarl .. 
ne J'8PI> ,apıp BaJpristanm &önlünü aJ. 111 evvel a18ııı. Eler ıJcmrnıyOJ'8BDl, bfı.. pul k&fednde icra edilmiyecektir. ae • kAtte bulundum. Ve 15 Haziranda Nev. Ba"z-.ıula ~elı' .... • 
mamn çarelini ıtnıimaıan lüıiı ealirdi; z:al .._.,ıer da bu ne,tlceyi ilttyorlar ve minin 55 mürettebatı ,um dalmalara yoıtim aynldaD. '14 

., .. 1#' 
Jlpıneıtilar. bmdm dolayı, cg&atlllerfniıt bot edil - ifti.ralt edeceklerdir. Her tftrltt muhte • Dtnb .,.ıshnıuta mil:1rlt bir fw'tmaJ• Mleadel••• 

Bulgari• gak iyi Wlitorln ti w JPe ~· ballsfnde lii,zU!ııua~ fazla PlÜI .. mel ıtb&elerl de öıılemlllr tcm tecl* .. tutuldın. KlhıaJet l81'IUa ....ı& ve ıı Bafra (Hususi) _ Batracla Teanu "' 
'.nl~mn bıbahaf.I J~ Tlr.ldye't kütıı mend olacak delfileniil'· ler ailımnışhr. Tbet.is battığı u.man ge.. ,mı* t>ehlınm nfabUnde olarak bo .. • ~ JftlDİ1e 300-4°" 
~nın &iSnlünü hoş eaecek hl"!' Bu lıtaısta onlarm fikirlermt ftlren.. mJ,de 44 sivil bulu1lmlkta idi. laza pMim. Cel>imOe 7 cWuwm, )'atta ZUDiikellef amele ~ suretlle 
1umg1 bir Balkan anlaşmasına muhalefet ~ Ö2'Jell'e, 9CJk d'efa buradan geçip git. ?'•ncı· bokso·r ,..._ Lııı·• da tıfr J*"Ça tura WW.,.. W ~ ka .. ~-mücadelesinde l.f.400 kilo ]te. 
etllı*-ti'Jla dmmn, HW • yuünı et.. ...sen. enel Saıt.vW kalıp bazı~ ~t. ~~ dar pirinclm kah1fb.» ~·~ 0 meli bir vazife bilir. :r-... • pn, ld, lııır yapaalr jsüyordum. Fakt, bunu iki iiç • pek. 320 kilo manya ve 135 kilo ar ,. 
•ıflamlarda hemlz daha esaslı bir Bal. hafta S011Ta yapmanın daha mftnaaib afa.. ••.IJOSetd başladı H agfJtlnat bahçesinde ıtenik 8arf~ 43CMIOO kDD çeldrae 
mı .ı.-.. temin ecfttek tDrniJet calmı d&fündüllim için Sofpd, bir ru Zenci Wmilr Joe Louil ~kazan.. Landra h&jwnat blılıçeaf bir ..... imha etDDlltir· ~ blltibı kBJ" 
~ oJeı,ınluk d~esine gelmff ,nn durmayı avdete bıraktım. O zaman dıtı filııetini 00. sefer de si~tte de .. aalme CJlmatiadır. Bir ıam. dmap ..._ M8 yapılan~ ~jmılp • = 
clelft6. Ba1pr daitla._ buı aıallıer ~ nemek aevdasındadlr. Gelecek ay, ilk .si. kem. ,.ere ctaweıirea 8lmtlt. tlles&n !:*11:::::1 * llm ve cınlardan aıae.IJm ewabla.rı 'J:iık yaı4 nutkunu verecek, Nevyortun yirmi de cWradıDdt mtl ba1mımaf, c1tt- iki fil hemen h 1ll!ılll™-
Sır• geldikçe sö)lediğım gtln, IJen ...... tmmmiyesine bildireceğim. birinci içtima nahiyesinin pfllğinf fstf. de ... ~. &7vanlara wm cif ~ ;ımmpm. 

1° .. o ,...,tm Jrl ._ • nı:rü.-l* _ ı~ / ... • .m.. yem, lı:endisl gibi çikollta rentlf bir yedidlımff OlrMS!Ddan f1pbe ldlJı•M.l~YI 
B•e mı~ Bulpristansız olamu. (A(,uhi:/:t.iff, UJu9•n melb'usun politikasını müdafaa edecektir. cfir. 

8-il atan, oolrall vaziyeti ne, tiiçiik, 
faW mfitecnk varJılı ile. Balkanlena 
........ ciddi bir Balkan antan.tmm 
.... ~ bir ehemmiyeti haizdir. 
Dlııt,..,. buaiinkii ~ aaıkan 18!1. 
letllri itin bqlne tadar,,.,..; •~d tok 
.._ elılrll ve çek daha -.-1ıı1r OJq. 
mıiJı tltı"jlae ı&ft RaJbD IAF\ltlekeL 
....... Baplıltawı ..... elll!aıek ... 
dl .. , ma aw-. ~-llllt .. 
-- ılllmeU ··:r~~ :::.::kAMl::c ·.: 

iSTE R 1 NAN, iSTER f NANMAt 
llay Omer Öner bize yolladığı mStubda diyor ki; car, igçi, 30, 40 lira kaıbea olan 'ft'l'giye tti ofcluiıı hal_. 

- Anadoludan henüz ~Jniiştim. Bir dostun ffellletfle 'de. ayda 70 lira temin eden bu f!Jlf1 abti nec1eıi mf1ltesrıa 
cpaısiyon. adını taşıyan bir ::;leştim. O gece öyle '\'aZiyette blsm?• 
geçti. ert.esı Ubah uyandığını baktım ki, bu evde Baı okuyucumuz dlıi:ren fWrıbdrr, Patrat biraz dlfll -
beııtm gibi daha 5 kiracı var. A,_ 2 ter liradan 70 11 - ntllünce İf değifir. Zira aydlJ 70 lra lrad temin eden bu 
:iahk 'bir varidat. Bvin sahibine IOftlum: evin evveli bir mesken verpi, aonra icar bedeU, ondan 

- 1'e bdar bzanç vergisi verinlııiız?t ..... cltıDliAaJ efY& 11J>ıwımuı, en nihayet de ldracstarı-
- :mr, cevablm aldım- Biz kaazrt verpdft& übl de.. m l'&Pılmı lılzmetinbı lir m 1*abiJl Yaldır. Bln.....,1' 
iDi& dhlrei malhm- t6rinen Jr-eptlann l>lıu .... edWD-
.. fla7JeUer lılflMle'*Me-Qbllin memur, odaeı. ttlc- ce evede kulak••' .,..,....._ 

' .iSTER iNAN, IST~R iNAN A bul~ için netlc.e ~dar ii,n)icl.. 

sil~ A~ •önül ~or.)l laJ. 
bıııanD l>ucllnkl brı§1k v.zt"veti·bi an ~--------------------.......-ııııiıMiilıııiliıiııi .... -...ııı. .... _.-.iııı9ıılii._. .... ıNilliii...,,I ..... _....,._._. .... ._._..._. 



22 Temmu ION PO&TA 
- - - -.. -- lllllııiill- ----- - - - -- - -- -

l : 11gilterenin Polonya ya 
;öndereceği tayyareler 

S.yfa 3 

TELGRAF HABERLERi 
Maarif Şôrası umumi 

heyeti bugün toplanıyor 
1 Macarlar bazı Slo~ak T~ye~'! !?~~~~~ 

mıntakalarını tahhye ei]terc hükılmetinin Fraıısaya, Lehistan . d• 1 ? ve diğer dost devle~re tayyare icsalAtı 
mı 8 ıyor ar. önümüzdeki ayda b81lıyacaktır. Bu tayya. 

m.Iıer, Alım.an aransinden geçmt~cckler 

e Uzakşarkta lngiltere 
ve Japonya 

Yazan · Selim Ragıp Em~ 

Bugün toplanbda komisyonlarda tetkiki bitirilen 
meseleler üzerinde müzakereler yapılacak 

Brat.is?ava, 21 (A.A.) - Birkaç gün. ve F'r.aınsa:dan ge~rek Mısıra, oradan şi. T ien. Tsin ht.<lisc1erini halletmek 
<fetibıeıri Slovak gar1eteleri, Macaristana malıe dönıerek Türkiye ve Romanya yolile mıtkadile geçen hafta Tokyoda 
k:aaşı w revizyon l'ehinde şiddetli neşri. Lehistaaıa gideceıklıerdir. İqgiltere ile Japonya arasında siyıas' mü. 
ya1ıa gll"işm;.;.Uerdir. zalrore!ere başla-nmışt1r. Japonya namma 

An'kara 21 (A.A.) - Maarif Şurası ler, fizik, kimya prograrnlarile pansi - Ga7Jdüeler, Macar makaımatınm Vıya. l• l l bu ~memur olan hariciye nazın Arita, 
22 Temmuz Cumartesi günü saat 10 yon nizamnamesi, ka9ltet talimatname- na konferansından oonra işgal edilıruş ngi iz er İngiltere namına <la Tokyo sefiri Sir Ro. 
tla umumi heyet halinde toplanarak si, yabancı diller talimatnamesi, sana- oT.aaı Sk>va1c mıntakatan alelacele tnhli.. bet Orrugoc.dir. İki muralıhasm ilik teması 
komısyonlar'da tetkiki bitirilen mese - toryum ve prenvantoryum talimatna - ~ ettimıektc o1duklarrnı ve bu mıntaka. Japon /ar gOOt.ermiştıir ki, her iki devletin. hadise. 
leler ve talimatnameler üzerinde mü - mcsi üzerindedeki tetkiklerini tamam- iann pak yakıuda Slovakyaya ilhak e:H- lıeri telakki etmek hususunda istinad et. 
zakerelerde bulunacaktır. lamı.ştır. ı?:eoeğiıni iddia etmektedirler. An/aşıyor/ar tiklleri esaslar, daha temel ıbaşlıangıcında 

Komisyonlar. irttgün de faaliyetle - 4 - Teknik öğretim komisyonu Su ayrllanaktadıır:. 
rine devam eylemiştir: komisyonunun umumt heyete arzede - Almanyada hurda demir Londra, 21 (Hususi) - Tokyodan bil- Ayni 7mnanda bu temaslarla beraber 

l PIA k . Tü k" ed t h ceği raporun hazırlanmasına devam et- clirll'iyor: İn,5Ui.z sefirı Cregie, bugun Ja- genek Japonyada. gerek Ja,ponyanm iş. 
- an onusyonu: r ıy e a . . 1 • • pon 'hariciye nazın Arita ile ıki saat sü. 

·ı· b .. k"" d 1 le- miştır. top anması ışıne gali altında bulunan Çır. topra'klnnnda şid sı ın ugun u urumu ve ana mese e ö:.-iim komisyonu: ren yeni bir göriişmecle bulunmuştur: 
ri hak'kındaki tetkiklerine devam et - 5 - Yüksek fj•"· ...ıı k' detM bir İngiliz aley:htaTlağı cereyanı baş 

Ruznamesinkieki meselt;Jıerin tetki ıni h · ·ıd·I Şimdi~ kadar yapılan görüşmelerm gOsterımiştir. Şu noki~ dikkıaf.c şa'\Mııdıt mişur. iZ veri J-
tamamlamıştır. üıçün:ciisü ohu bugünkü gönişme esna. ki, yeni lbaşlıyan bu müzakereleri akaıne. 

2 - İlk öğretim komisyonu: a - İlk k 1 k" d • · 
6 - Neşriyat komisyonu: O u ı - BeJ.11im 2l , A.A.) _ Hurda demir top. sın-da, umumi bır anlru.şmay:. ogru ~~s. te uğratıp ilci memleket a:ııasında bir hali 

okul program• •0 rindeki çalışmaları- f v kilı··· ta f d -~ \ _.:ı . ......ıı. ı ı ğ lmıstır • ta'blarımn Maari e ıgı ra ın an laımnası için bütü.ı. Almanyada yeni bır bet Q.U.Uıuar atı mış o ou u ogrenı .,. • haıfu vaziyeti ihdas etmt>k istenımit olsay. 
n~t:~a:~;· ~üdürleri talimat basılmasına ve yayılmasına dair tali - faa'.llyet baş gö.stermiştir. Hariciye nazın A:riLa, bilfıhare yapılan dı, bundan daha b~~ka türlü hareket e. 

ınatnamenin tetkiklerini tamamlamış 1938 ..,,.,.,_,_9.ınde muhtelif fabrikahrda görüşme1ıeır h~man başvekil Hıra::ıu- dinmiş ollmazdı. Ayni zamanda Je.pon namesinin tetkiklerini bitirmİ.cl ve ra- ~.:ı·ı k .,...,,.... ..ıı.. + 
ve umumt heyete ar~ı ece raporunu 255 000 ton hurda demir meydana ç:ka- mayıa izahat vemuşhr. mauuuatınm .ı.ngıltereYE ikarşı kulland'ığı 

porunu Şura Reisliğine vermiştir; h 1 ıştı • b h 1 . :ı lisan da .aözden k!lçmıyacadt kadar ma. 
azır am r. bi i ı; • • I i ııımuştır. Başvclkil yarın sa a çın naz.ır :ır 'b 

3 - Orta öğretim komisyonu: a - Li 7 _ Beden ter yes l\Omısyonu. • • . . lkil r {n'0clisini toptanl.ıy,ı. çağ:rmıştır. Bu ~or- rnfüdır. Mücrinuyctk!ri saıbit oil.nuyaıı 
seler, ortaokullar inzibat talimatna - se ve orta okul müfredat programları . ~u. ~rki yapıl~cak ış te evve 

1 
e: fu.nıtıda Arita ne Cra!!ie a.rasında varılan kaıtı1. maznunu dört Cinı'linin İngil5.zler ta. 

· hakk d k" "" tk"k t b"t" · d t · ,,.,.;ıı...ı istımalden sakit olan demır ıruı zc- 0 .-.e d Ti T mesı ın a ı ·te ı a mı ı ırmış - üzerindeki ça~alarına evam e mış- 5~'"' • • . al isti oınillaşma tevid edilecek ve toplantı so. r<W-ın aın en. sinde Jaıponlarıa fus!im 
t• . meııun, de.mır ve çelik parç annın • . • •w edil · <ilin lb ... 
ır. tır. ..Jlıı- • l·'- ,_ elerı·n .. a~·ıar•n nunıda 'bır t.eblıg neşrolunacaktır. 'ffiGlll.Ş a.an, iıtun bu faaliyeti 

b L . J ··" t kull ·ı ı k • R · l"k muıı:c .a"ınTı sa uı ın.a-Am , •· " · ' 1· ·~: ..:ı::· - ıse er, ogre men o arı ve or 8 - Dı ek er omısyonu: eıs ı ma- t:ı-.ı • • . 1 . s-··~ıı..: ~ ttar Japon mahfellermden {;~. ve ngıı..ız uuşmanlığıru izah edebilmek. 
t k 11 tal. tn ı · ·· · · 1 ed"l d' madem k~nla"ı:ı.. rıvılerın, zencır erın. ı:.nı.<Uu)e • ao u ar sınav una ame erı nze ,. karnında kendısıne hava e ı en ı - -r • • ~ . tl . ___ :ı..:ı· •t·..,.,.. •öre Ti.enr•n hıicıisesinin e. ton uzaktır. 

· d ·· k ı d t · ı· · "d çı'.kırıMarı.n kabloların ve umumıye e ı. n.:.ıu.ıu'lıgı ..... ~ • "'(""-
rın e ljUZa ere ere evam e mış ır. ]ekleri ve raporları tetkik ederek aı .. 11 ___ 1 ' • -~ 1 ksızın fabrika. sasmı teşkil eden ır..escwlcrın umumi b'r Bu itibar iledir ki, lbu Jıfıdiseyi fırsat 

S •- . l d t t"k ld 'kl k . 1 t d" t . yı l.Şı't:.lıw.erıne uwnı o.ıma ~ 1 b't- k . . . . . 
c - u KOmısyon ar a me ama 1 ·, o. u arıı omısyon ara ev ı e mış ira:rdan al'ına.bi.te-:ek büt"\n aletlerin al•n- hal suırotine rapum ~t:akıb, . hususı ıl\:re1 Ingıliz ımı·yaz mıntakasını abl~ 

tabiiyc, türkçe - edebiyat, yabancı dil tır. ist:ıı..d f tm kt ı·r mıese1:e1crin m'Jzake-resı ıçın vazıyet ha. ka al.ına <Lan ve bu mıntakaya c-n lu. 
anıasllI14 rıı a e e ~ ı • • . . 

Yugoslavyanın siyaseti Mussolini Sicilyada 
buyuk emlak ve ~ra2i 

sistemini kaldırdı 

zırl~ bulımmaktad1r. zum1u yıyecek ve ıçc-cek madtlelermm 

Erzurutna ilk tren 
ilkteşrinde varıyor 

glıımesine mani olan ve Üzerlerini tai">ar. 
ri ba.'ha.nesile İngiliz tebaaruıı çınl çıp
lak soyar~ maskara roen Japonfaırm hu_ 
susi ıbir rnaksad takib ettilderine hükmet. 
mek doğrudur. Her ne kadar İngiftere 
hükumeti, bu hadiseyi diplomatik müza. 

Bir Belgrad gazetesi: "Yugoslav vatandaşlarının hiçbir 
\- maceradan pervalan yoktur " diyor 

Anık.aır, 21 (Hasusi) - Erzurum demir. kenelerDe !halletmeye taraftar olduğunu 
!Bcllg.ııa.d, 21 (A.A.) - Yugos.lavyanın 

Utnuımi siyaseti h'aıkkında mütalealar 

serdeden Samoupravaı ~retesi yazıyor: 

cBizi.m dahili ve harici siyasetimizin e. 
sa:s p~, dahili ve haırici sulhtür. Hü. 

lru.met, en vaıhim ihtilfüların m.evcucr ol. 

duğu 'bir Z<Vmanch büyük bir kiyasetle 

bey1ıeirnıilıeı1 prestiji ~ya muvaf. Roına, 21 (A.A.I - Diln akşamki ~a. yo~u Biırinciteşrinın başında Erzuruma defalıM1la lbeyan etmış i.sıe de. bu beyana~ 
faik dlmuştuı'. zet'dter muaz!am başlıklar altında !\lm. vm-mış <f..acaktır. tına Tokyodan alakaı: bir muka:bete gür. 
y~ her türlü nifaklardan a-

1 
so~ininin Sicı!yada büyük emlak ve aTa- Talkrı·ı.~ (!6~ 1 kı'lome•~eden ibaret 0_ 

IJ'tlu ., 14 memiştir. Bu :la göstermiştir ki, si.yr.si 
zadediır. Ylugo.:;laıv ~aşlarının ken. ri sisteminin filen Ia~vine karar vermiş lam Erzurum • Sarıkamış arasııım demır- hadiseleri mutedil hir surette karşılama. 
d'i nefis'lıeriıle ve devletlerinin kuvvetine o!duğunıu yazıyorlar. Şimdiye kadar iş- ) ol etüdü de mima:ta.saya konulmuştur. ya ~yyal otan Tokyo ile Japon n5"keri 
itimadlllaırıı vnrd!ır. Hi~bir Macardan per. lletilmeımiş o1an anızi.nin kıymetlendıril. Erzurwn, 21 (A.A.) - Erzuruına v:ıra. makamatı arasınd:ı bıı· ailıenlksizfik vıır. 
wil .. an ydMıur ve sükun içinde go.indelik mesine imk&n verecek on yıllık bir plan cak tren yohı fet:"Sıyatı Aşkab kazaS1nın tiır ve merkezi hükumetin, muh..ı.rib or-
iş!erıHe meşgua olabilirler... y.ı:ııpinımştı.r. Bu ış i~ın icab eden para Pırnakab:in mmtakssında Kaptıran kôyiı. du Grumandanlığı üzeri~e ktontroPu pek 

------- --- - ------------- deV'lm baTafından tes~iye -~lecektır. Bu. ne varımı.star. Apn 25 ine. gün:.ı Aşkale ;s gevşektir. 
İngiliz Generali isviçrede bir tayyara n~la ~aber: husus. mu~ler .ve a- tagyonuna vannş bulunacaktır.Ferşiya•ta Maamafıb Tokyo hükfuneti, bu vazi. 

~ =~l~r~ ·=ac~n tesbıtf edıltce~ çalıışan aaoolenin hahişle milli şaTkılar yeti ilanihaye devam ettiremezdi. Nite. 
Varşovadan ayrıldı duştu, 6 kişi öldU ~-•.n~. · anAl .e ah~bmasrl . a a ış ıra söyliyerek roy döşemci.eri gürülecek man_ kim bir müld.tlıet S'"l)ll'a müızaıkcrc masa."ı"l 

edt:'l.~ ... 'l.r. razı s ı erı.Duçe tal"..a- z.,.,.-ıı...r . .:ıan bı"ridir. Trenin vardığı kvyier b 
k ka w.aıı..t u aşına oturulmaya karM wrildiği zaman, 

Vacy:w.aı, 21 (A.A.) - İronslde, bu~n 
Pdlon:y.adalki ziyaretini itmam ederek tay_ 
Yare ne İıngilırercye hareket etmiştir. 

Haırdketiıtıd~n evvel mavi üniformaı giy_ 
rn1ş <ian lbiT Polonya müfrezesine Polonya 
l.li:sanıiııe bir hitabe irad etmiştir. Bu ınüf. 
l"Gıle ojl;r..rdı, vaktiie BüyUk Hubde kendi. 
Einin kumMt.dası altında muharebe etmiş 
kiınseıeııdir. 

ingiliz Amirahnın 
resmi ziyareti 

Londra 21 ( A.A.) - Röyterin dip1o
rnatik muhabiri, Akde ı. filosu baş -
kumandanı Amiral Andrew Cunning

ham'ın Ağustosun ilk haftasında Ami

ral gemisile resmen istanbulu ziyaret 
edeceğini teyid eylemektedir. 

Ziraat Vekili 
lzmirde 
İzmir, 21 (Husu.,;i) - Ziraat Vekili 

M.ulıU.Js, y.a.n.n (bugün) saıbah saat 10 da 
ıvaıPurillaı Aın.talyadan l zmire gelecektir. 

Moskova 
Müzakereleri 
Lon<:!Pa, 21 - Press Assodation yazı. 

Yor: İngi'J.iz ve Fransız hükilınetleri, İn
gildz • Sovyet· müzakerelermde takib e
~k Ilı •, hareketi tesbit için yeni bir 
lstişaıre<fe ı...J!unnıuşlarö.r. 

Bu istişa.reyı müteakıh, iki hükfunet 
te ?vlcGk-OıVadaki sefirlerina yenl talimat 

~~~dıCmnişlerdiı-. Müzakerelerin tek!·ar 
~l'<lilllası beklenmektedir~ 

Beme, 21 (A .A.) - Viyana • Zürih 
bıittında işliyen bir tayyare Constancc 
ty181kmunda y~ diişereık paıl"Ç'alanrnıştır. 

Taıyyere içinde bul-o.ınan 6 kişi telef oJ. 
muştuır. Tayyarenin pilotu. İsviçre tay
~lrik aleminın er, gözde şalısiye-tle

~e:n oltan yüzbaşı Walter Aokerman 
idi. 

Romanya Kralının 
Akdeniz seyahati 
Bükreş 21 ( A.A.) - Dün akşam 

Bükreşten hareket eden Kral Karol, 
bu sabah Köstenceden Luceafarul ya
tı ile bir gezintiye çıkmıştır. Kral Ka
ro}, Şaıiki Akdeni'Zde ve ezcümle Yu ,. 
nanistan sularında dol~acak ve bu 
gezinti 1 O gün sürecektir. 

Tetkikat için Avrupaya 
gönderilecek hakim ve 

müddeiumumiler · 
Ankıar.a, 21 (H'ususi) - Adliye Vek5-

1Eıti isiml'eırini aşağıda biltiirdiğim hakim 
ve müıddeiumumi!eri tetkikler . yapmak 
üzere Avrupay:ı göndermeğe kaTar vm
mişti.:r. Bul'lfar : 

Bahılkıesir müdrleiumuml muavim Nec. 
rheddıiın Yeşil, başmüddeiumumi mus. 
v:iWerinden Mehmed Ali Sebuk. Ankara 
sıilı ihf&imterinden LCı+.fi Doğutürk. An
klaıra müddeıumumilerinden Hamdi, ırnt 

iŞDeri başınuavini Sedad Cumralıdan iba
rettir. 

Bt.ır&rm tetkik seyaihatleri bır sene 
devam ~kth·. 

Orman nizamnamesi 
Amlkaım, 21 (Hususi) - Orman koruma 

k1ııt'ıaJlaır.ıırun vazifelerine ve orm·m teşki
lati1Je mıünasebetledne dair olan nizamna_ 
mc mer'iy.eOO konuımU.ı,..tur. 

~ veril~O: ran tathı~ ~~edı~- kıurban!?.aır !cesmck sureti!e meserı-etlc.::m bu defa da, binbir tattikat müşkülatı çı. 
terı tnac.:nMe, hukUmec bu arazıyi ıstımlak ....... '"'t~1ır· ler 

. ed . go.:.~crmEIN 't"'U • karıldı ve bu arada, Çin e.fildin, İngiltere ha[k{ffinı muhata'.1.a. ecektır. . ·· b ·ı ı ' 

Samsunda gençler 
Atatürkün anıtı 

önünde and içtiler 
Samsun, 21 (A.A.) - 2CJ günlük lıse 

kmn;p dev.resinin nihayete ermesı mtina. 
adbotile liseliler muntazam bir kıt'a ha-
1.'inıde dün Atatür'k anıtına gelerek çelenk 
kbymuş ve a-:ıd içmişlerdir. Ebedi Şe!m 
gösteıxli~ri yol:ia yürüyeceklerine ve M·l-

li Şefin etraünd'a sars:imaz bir ba~lıl'k
ia f~alı birer unsur olmağa çalışacak. 
tlarm'a dair t;ençlerin söy'lediği hıtabeler 
sünak!li alkişhrla kar~ılanmış~!r. 

Töreni mü•eakıo liselıJer larafmclan 
yapflaın geç:d resmi çok muntazam ol. 
muış ve gençler çok alk1şlanmı~tır. Tii
rendc vıali, komutan, sivıl ve askeri er. 
lcin. 're büyük bir halk kütiesi hazır bu. 
hmmll'Ştur. 

Rus donanması 
takviye ediliyor 

Lonıdııa. 31 (Hususi) - Sovyet bahri. 
ye ıkoıniseri, Sovyct donanmasının yeni 
cüızütanJra;rh takviye edileceğini ve bu 
huwsta inşaata başlanmış olduğunu söy
lemiştir. 

Brutr.iye komisP.ri. 1942 senesinde in
şası ikmal edilece-k olan Sovyct kruva. 
zöt.lerinin, dünyanın en serı kruvazör. 
:ım -dl\aıoallclanm da aynca kaydetmiştır. 

Sovıyet komiseri, Uzakşarktaki Sovyet 
denizaılıb geımlcr,nın adedinin son v.ün
lerıde -bilhassa artm lm~ olduğunu da bıl. 
d•rmiştW. 

Erzuırwn, trenm varması nuuıasc eıı c a ey.hine dehşetlı sure't'tıc ta!hrik edildı. 
yıapılaıcrlk merasını hr.'Zırlıkları ikma.ı o. Çünkü Ja,pon orıcıusu ve onıun ısrarıle 
ııunmuştu.T. Vılayetin ginştiği imar jşlf':-i Jıapon hükfuneti, İn_gilteronin lher şeyden 
tmenin vürudunda ikmal edilmı.ş bt.ıuııa. evvdl Çindclti yeni v~ziyeti ka.'bui etme. 
ca!kıtır. sini istiywlardı. Bu-r:un manası, f ngilte. 

renin Çirxlen elini çekmekle beraber Çın 
nillli hmre.kotini idare ed~ Mareşal Şang Bulgar meclis 

Reisi Pariste 
Londra, 21 (A.A.) - Birkaç günden be-. 

ri Lo.ndr.ada bui.unan Bu1gar :meb'usan 
meclisi reisi B. Muşanof, bugi.ı::ı Londra. 
dan P.arise barok.et edecek ve Pariste Da
ladıye ve Herr&ot ilf' görüşmelerde bulu
nacaktır. Muşano{ hafta tatilinde:: Pariste 
Heıırioinun misafiri :kalacaktır. 

M'usanof, Londrada bulunduğu müd. 
dotçc, lbicr-çdk resmi zeva! V(I parbmento 
muhitinıe mensub kimselerle görüşme:er. 
de buılıı.rnmuş ve bu arada ezcümle I.ord 
Hafü\aks ve İngıliz hüıkOmetınin ekonomi 
müşaviri Leithressu göımüştür. 

Mal'Uım olduğu iızere tarnamile husası 
ma'.hiycl'te seyah~t eôen Mu~anor. kral ta
rafından da Buckingham sarayın-la kabul 
ed illmişt:iır. 

H i tler eski ç ,,k 
Cilmhurrei slnl 
Kabu l etmedi 
lımdıra, 21 (Hususi) - cDliay Tcleg. 

raıPh» .g-aretesi bildiriyor: 
Hru'en Bahemya ve Moravya hükumeti_ 

nin Q)aşvelclli olan eski Çekoslovakya 
Cü:rrlhtm'rıeisi Haha, geçen hafta Berhtes. 
gad:ene giderek Hitleri görmek istemişt.:ır. 

Çek milteti namına Hitlere bazı ma. 
ruza& 'bulunacağını söyftemiş olan Haha, 
Berh.tes~deııde bırkaç giln beklcmesıne 
r.agımm Hffile.r tarafından kabul e1Ume
miş ve taka"ar Praga dönmüştür. 

Kay Çek idaresine aleyhtar lb.ir va7.iyet 
alınası domekti. Fakat İngiltere lb6yJe bir 
vaziyeti ~a-bul l.'Clem~ı.di. Föasen lngıliz 
murahlıasırun salahiyeti, svrf 'Tie,n..Tlirln 
mahnın hadisesi üze~ konuşmaya in. 
hisar ediyordu. Japonyaının wnumi bir 
görıüşme ve anla~rnaya vaııma a"nusu ü. 
~~ İ~iz ~urahh:ısı Londradan ye. 
nı ta1ımat ıstecli. İngı.!teroohı bu hususta 
vıerebileceği cevabın ne olduğu biline. 
meıse de Uzak.şarkta bü-yük menfaatleri 

olan Amerika ve Fransa fle görüşmeden 
lıedlangi ıbir ileri adım ıaıtanas:ı ihtimali 
yok!bur. Binaenaleyh J.aponyarun rınktai 
naaırında ısrar etmesi, Uza!kşarkta çok 
\xtı'liketi yeni bir vaziyetin tahaddüs 
etmesini intaç edeet>.ktir. Mümkündür ki 
bu taırın hareket, İngiJtereyi, Mihver dev. 
letlerile ,arilıaşma neticeri, Avnıpada meL 
IICı.ç 'bırakmaya ma'buf blr maııevraciır. 
Faıkııt bu ta:kdirde daht Japonya davası.. 
na. kazanmış ohnıyacaktır. Çü.nkü İngll. 
terenin aıikasından Fransa ile Amerika. 
mn söy.ü~ecekleri vardıT iki henüz 
onm seSlerini çıkar:numıışlardır. 

s eli.m &491.r- emllç 

Nafia Vekili de 
İstanbula gelecek 
Aın'ka"~ 21 (Hususi) - Nafıa Vekili 

Afi fuaıd Erauruınclan Trabzoo.a geçecek, 
oradan da .İstanbuı'a gidecektir. 



4 Sayfa 

Tarihi kıymeti haiz bir türbenin pek yakında 
yapılan inşaah durduruldu 

SON POSTA: 

Tramvay _işletmesi 
ş~för kursu açacak 
Şehirde işleti.llnek üzere satın alına

cak otobüslerin mazut veya benzin1e 
çalıştırılması için tetkikler yapılmakta 
idi. Ma-zut benzinden üç defa ucuz 
olmakla beraber makineyi tahrib etti
ğinden tercih etmiyenler mevcuddu. 

Maarif V ek:Aleti tarihi binaların mu
hafazasına ibüyük ehemmiyet vermek
tedir. Eski eserler kanununa göre ta -
rihl binaların civarında yapılacak in -
pat asgari 1 O metre uzakhğında ola -
caktır. Halbuki Köprülü türbesinin bi
tişiğinde yapılan inşaatta 'bu noktaya 

Vekaleti belediyeye başvurmuş, inşaa- Ş~di.lik mazutla müteharrik ot~büsler 
tın durdurulmasını istemiştir. Beledi - getirtılıece~,. ma~~ makinelen ç~'buk 
:ye türbenin pek yakınında yapılan bu tahrib et~ı~ g~rulurse bu ot~büsl~r 
inşaatı durdurmuştur. şehir harı.cınde1?. sefe~lere ~ıs edı .~ 

Maarif Vekaletile Belediye arasın • lecek, .şehır dahılındekıler benzınle mu 
daki anlaşmaya göre, imar planının teharn~ olacaktı:· . .. . 
tatbikatı esna'Sında tarihi 'binaların et- Beledıye, seyrusefen otobusle temın 

hiç di'kkat edilmemiştir. Müzeler U - rafı açılacak, eski eserlerimizin civa -
mum Müdürlüğü keyfiyetten Maarif rındaki binalar o eserin biçimine uydu 
Vek!letini haberdar etmiştir. Maarif ru'"ıacaktır. 

Matef errllı: 
-------· 

Tramvaylarda helke kolaylık 
gl5sterllecek 

Tramvay vatman ve biletçilerinin 
halka iyi muamele etmediklerinden şi
kAyet edilmiştir. Tramvay, Tünel, E -
~ktn1t İşletmesi Umum Müdürlüğü 
teşki15.tına yaptığı tamimde tramvaya 
binme ve tramvaydan inme esnasında 
halka 'kolaylık göeterilmesi istenmiş -
tir. , 
Fatih Halkevlnde biçki, dlklf imtihana 

Fatih Harkevinden: 

Şehir iş lerl: 

Perakende meyve ve aebze Htıf 
,ubelerl açılacak 

Yaş meyva ve sebze satış birliği mü
dürlüğü belediyenin şehir dahilindeki 
arsalarında perakende satış şubeleri a
çacak, maha1le aralarında seyyar satı
cılık teş'kilatı yapacaktır. Umum Mü -
düdüğün belediyeye yaptığı bu teklif 
te&ik edilmektedir. 

Vali d21rDllcezeyi teftif etti 
Vali ve Bel'ediye Reisi Lutfi Kırdar 

dün sabah DarülAcezeyi teftiş etmiştir. 
Bir fehir artTonlsl tetkil edildi 

İstanbul Belediyesi 50 kişilik bir şe
hir armonisi teŞkil etmiştir. Bu orkes
tra ilk defa olarak yann 6 ile 6 arasın
da Taksim a'bidesinde, Pazartesi günü 
Taksim bahçesinde, Salı günü Gülha
ne parkında, Çarşam1ba günü serginin 
açılış merasiminde ve kapanıncıya ka
dar seııgide çalacaktır. Orkestra Cemil 
Dönener'in idaresinde bulunacaktır. 

Pollale: 

Evimizin açtığı ve 2 senedir devam 
eden biçki, dikiş dersleri talebeleri bu 
günden itibaren imtihan dikişlerine 
başlamışlardır. Bir hafta devam ede -
cek, bugünlerde tale'beler kumaşlarını 
Evimiz salonlarındaki atelyelerde bi ,. 
çecek ve dikecekler ve bu elbişeler im
tihan heyetine arzedildikten sonra ya -
pılacak, sergide teşhir edilecektir. Ar
zu eden bayanlar tıergün saat 9 dan 
17 ye kadar ~u çalışmaları yakından 
görüp tetkik edebilir ve te5'bit edile -
cek imtihan gününde de hazır buluna-
bilirler. Bir amele kamyondan d0f0P 

yere landı 
iki doqent Maarif ŞOra11n• çaGırıldı 

Ü 
. . . . Mustafa adında bir amele, Ortaköy

ruversıte doçentlerınden Enver Zı- d A dkö ·· •t kt l n 
C d Ma 'f şrı. 1 h t en rnavu yune ~ me e o a 

ya ve av! an urasına za a 3875 1 k ..ı. d e numara ı su am.1onun an yer 
vermek üzere Ankaraya çağır.ılıııışlar- d'" ·.. v tt t 1 t u.ş.muş, agır sure e ya a anmış ır. 
dır. Mustafa, berayi tedavi hastaneye kal 

Ticaret işleri: dırılm:ıştır. 

Sokakta dDt•n bir adamın 
blleGi kırıldı 

BorH idare heyeti aeçLm komlteal 
t 1 d 

Cihangirde oturan Ahmed, sokaktan 
op an ı v ~- k d" ·· 'bi .. . . . geçerken ayagı J\ayara uşmuş, -

Dun zahıre 'borsası ııçtıma salonun - lek kemiği kırılmıştır. Ahmed, berayi 
da idare heyeti seçim komitesi bir top- tedavi hastaneye kaldırılmıştır. 
lanb yapml§ ve toplantıda bu seneki 
intiha.'bın her türlü tesirden Azade ve 
tüocarın arzusu dahilinde yapılması et 

eacadan aıçrayan kıvılcım bir 
adamın yataOını tututturdu 

rafında bazı kararlar almıştır. 

t tib 
:ı.. •• •• •• •-ı -ı-ta lm numaralı evde oturan Mustafa, zabı -

n aıu gununun yaK aşmi:lıl\. 0 a - .. t ed k İ t"kl"l l' · 
d 1 ·ı intihab hakkını haiz tica- taya muracaa ere , s ı a ısesı -

Şeıhzadebaşında Kantar sokağında 

11 0 ayısı e nin mutfak 'bacasından çı'kan kıvılcım-
ret firmaları intiha;b etrafında arala- ların kendi odasına sıçrıyarak yatağını 
nnda temaslar ~apmakta ve hazırlan - tutuşturduğunu iddia etmiştir. 
UllŞ olıın. iki namzed listesini tetkik Zabıta tahkikata başlamıştır. 
etmektedırler. 

Bir kadın merdivenden dD,tO 
Diğer taraftan borsa idaresi borsa - . .. 

k dedilm' d"rt mil kil Rumelihisarında oturan Refıka dun 

eden şehirlerden ma1funat istemiştir. 

İstan'bulda otdbüs seferleri Tramvay 
İşletmesi tarafundan deruhde edildiği 
esnada seyn-üsefer tı1imatl1Qmes~ de
ğiştirilecektir. 

Avrupadan getirilecek otobüsler mo
dern tarzda olduğundan mevcud şo • 
förlerden istifade imkanı yoktur. Tram 
vay İşletmesi 'bir şoför kursu açacak, 
ancak kurstan mezun olanlar yeni oto
büslerde şoförlük yapabileceklerdir. 

Sıcaklar bütün şiddetile 
devam ediyor 

Şehrimizde sıcak .bütün şiddetile de 
vam etmektedir. Dün hararet derecesi 
gene 34 - 36 arasında idi. Yalnız diğer 
günlere nisbeten, farkolunur derecede 
esen serih bir rüzgar, havanın bunal -
tıcı sıcağını 'bir dereceye kadar tahfif 
etmiş, bu suretle evvelki günlere na -
zaran sıcak daha az hissolunmuştur. 
Bununla beraber, ancak gölgede hisso
lunan 'bu serinlik, bil!hassa açık yerler
le evlere nüfuz ebniyerek bu yüzden 
halk gene boğucu sıcağın tesiri :ııtın -
da ter dökmüştür. 

Son günlerdeki sıcakların piyasa va 
ziyeti ve iş yerleri üzerinde de epey te
sirler yapmL'i olduğu ankışılmaktadır. 

Sıcak dolayısile pek çabuk bozulan 
bazı .gıda maddeleri yüzünden de sık, 
sık tesemmüm hadiseleri olmaktadır. 

Yalnız Paznr günleri fazla kalabalık o
lan plaj ve gölgelik mesire mahalleri, 
birkaç gündür misline tesadüf oluna -
mıyacak derecede büyük bir tehacüm 
karşısındadır. 

Dün sıcağın tesirile Köprü üzerin -
den geçmekte olan birkaç kişi baygın
lık geçirmiş ve tedavi altİna alınmış -
lardır. ···--········· .. ······································-···· VEFAT 

İstanbul mfiddeiumumt muavinlerinden 
8adrett1n Berit'ln pederi, emekll hAklmlerl -
mlzden Sı.ıphl Berkiın vefatını dünkü nüsha
mızda teessürle haber vemıtştık. 

Merhumun cenazesi, dün saat 11,30 da, 
genç ve yaşlı adliyecilerin ve dostlımnın 1ş
t1rnk1le Krı:ıltıipmktakl evinden kaldırıla • 
rak, Osmana~ camisinde namo.zı küındık -
tan sonra, Eyübe nakledilmiş ve Eyübdeki 
aile kabristanına defn.edilmlştlr. Merhuma 
ralmıet dllerıken, ailesinin teessürlerlne işti
rak ederiz. ······························································ 

Ankara borsası 
Açıl1.1 - Kap&Dll fiatlan 21 - 7 - 939 ya kay tış '-~~;_:ı dak~ ih"-a yotn f ° Köprüde vapur iske1esinden çıkarken 

yapa sa 11ıc:w\.ı\ln ı .u r e ra ın - .. .. b d 
da tetkiklere devam etmektedir. merdivenlerden quşmuş ve aşm an 1-----Ç--E-K_L_E_B ____ ı 

yaralanmıştır. 
Almınyaya gıda Maddeleri satılıyor 

Almanya hesabına ~yecek madde -
lerl mu'bayaası için şehrimize i!<i tüc -
car komisyonou gönderilmiştir. Bu mü
messiller hergün piyasanuun tanınmış 
tüocarlarlle temaslarda bulunmakta -
dırlar. 

Bilhaıssa bir müddetten'berl devam e
aen mısır tale'bleri artmıştır. 

Son günlerde 6,01 : 6,02 kuruştan 
Bandmna, S,35 kınuştan Adapazarı 

malı mısırlardan 130 ton sa~ır. 

Yaralı Haseki hastanesine kaldırıl - Açıbf 
mıştır. ıuo 

9 ya,ındı bir kız balkondan dOftD 
12::~!876 

KüçükayasofyGda Güngörmez soka- 6.826 

ğında oturan İbrahimin 9 ya~ndaki 28.~H 
67.4226 

kızı Nermin evinin baltkonundan dü • 10.s776 

şerek ağır surette yaralanmıştır. 21.41 

Nermin, berayi tedavi hastaneye kal- ı.075 
dırılıruştır. 1.61125 

Toplantıları 

Fetih Halkevinde Hatay ve lozan 
top'antıları 

Yamı saat 21 de Hatayın ana vatana 
kavuşmasını kutlamak üzere Fatih Hal 

UIOft 
Bud&pttıe 

Bft.tret 
Be)Crad 
Yok'Obama 
9tokbolm 
\f0.91tOT& 

4.815 
18.9511 
18.'12211 
2'.4G 

0.90 
2.8776 

84.4-450 
S0.40 
lS.78 

Kapanış 
6.90 

126.08 
S.13876 
e.e25 

28.4225 
87.4~5 

I0.6775 
81.41 
ı.076 
l.6S21i 
•.~lli 

!l.96S 
IJ.7220 
14.40 

o,.go 
ı.ans 

14.4460 
I0.40 
2S.78 

Bundan baş'ka 6 : 6,01 kuıııŞtan 120 
ton nohud ve .f 'ku.rınjtan 5 O ton bakla 
ıatıldığl gibi, henüz idrak edilmiyen 
dan için de ehemmiyetli ta.lehler ya -
pılınıştır. kevinin Sofular temsil salonunda bir I 8 T t K R A z L A 8 

Ay nihayetine kadar teslim prtile toplantıı yapJı1acaktır. Toplantıda bir a.---------ıı----------.1 
yüzde ild anaMili mavi haşhaş için be- hitabeyi müreakı'b bir temsil veri'kek
her tonu.ne 2-42,S lira fiat teklif edil - tir. 24 Temmuz akşamı da Halkevi mer 
miştir. kezinde Lozan sulhünün yıldanümü 

J3u mallardan 40 ton kadar aatilmış- münaeelbetile bir toplantı. hazırlanmış-
tır. Samsundan y<ıklenecektir· tır. 

TOö boıou I pee1n 
• • ıa , 
• • 1 

Kapuıı 

19 221 

Tcnuııuz 22 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane Memuru olmak isteyenlere 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kü t.Upbanelerimizde açılacak olan ktl.tüp • 
haınc memurluklarına en az orta okul tahsili gônnüş dört memur alınacaktır. 

2 - Bu memınların seçilll4 için 7 I Ağustos/ 1939 tarihinde Ankarada ve Istan .. 
bulda bir müsabaka imtihanı yapılacakh r. 

3 - Bu imtihana girmek istiyPnlerin bulunduklaırı. yerler Maari: Müdürlük • 
lerinddn alaca klan örn~klere göre tanzim ettirecekleri fiş ve sağlık raporlan. 
n.a tatısn ve askerliklerini yaptıklarına dair olan vesikalarile çalıştıkları yerler. 
den alacakları iyi hizmet vesikalarını ra brederek en çok 31/Temmuz/1939 Pa • 
aa.rtesi günü akşamma kadar §Shsen veya yazı ile Vekillik Kütüphaneler Mü. 
dürlüğüne müracaat etmeleri lhımdır. 

4 - MiiSM>akyya iştjrak edenlerden o hliyetlcrl kafi görfüen ve sağlık c1urwn .. 
!arı bu meslekte çalışmıya elverişli olanlar altı aylık namrefük müddetlerıni İs .. 
ttmll>ul iruıtüphanelerinde geçircce'klar<lir. Satış devresi sonunda bu işlerde çali. 
falbilecdkleri anlaşılanlar kur'a çekmek suretile boş bı..İi.unan vazifelere tayin ve 
sevkedileceklerdır. c3H0> c5342, ' 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Karabük 
revir amirliğinden 

1 - Büyük düz bölgesi "<atiyatından Karabükte istasyonda revir önünde is • 

tifte rnevcud (465) aded muadili (409) metre mikab (970) desimetre mikab 
kölmar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulrnUf 
olup hacinl orta kutur üzerinde hesahlanmıştır. .. 

3 - Tomruklara aid satış ,artnamesi &franbolu orman dairesmde ve Kara. 
bükte devlet orman işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

5 - İsteklilenn % 7,5 muvakkat pey aıkçesile 26/7/1939 günü saat (11) de 
Kuabü'kteki revir merkezine müracaatları. (5050) 

Üsküdar icra memurluğundan 
Emlak ve Eytam bankası Türk anonimşi.rlke't1ne birinci derece ve sırada ipo .. 

tekli olup tamamıM üç yeminli ehli vukuf marife.tile 3·116 (üç bin dört yüz on 
altı lir.a) loyınet takdir edilen Haydarpaşada eski AltA.Jrılzade yeni Hasan 
paşa m~allesinde Nişantaşı caddesinde sağ tarafı mukaddema yüzbaşı 1smail 
Hakkı kansı elyevm Servet maa bahçe hanesi, arka tarafı topcu mü1'8.zhnlı>rin. 
den Ahmed Salimin ah1r mahalli bazan Ahmed re~esi Eminenin rnaa bahçe 
hanesi sol tarafı Kotra caddesile rnahdud eski 29 mükerrer ye!li 3/43 numaralı 

bahçeli köşkün evsafı: Bahçe içinde ol'1n k.öŞkün camlı bir methal ve karosıman 
camcltanlı bir sofa üzerinde iki oda birlhela, bir oda ve karesiman bir aralık ve 
içinde term.osifonlu bir hamam mahalli bahçe lropını yanınd:ı bir küp vardrr. 
Bodrum katı zemini kırmızı çini bir mutfak, lkarasiman bir kiler ve mukabilin. 
de !bir odunluk vardır. Birinci kat: Bir salon üzerinde dört oda, bır helfi ve cep. 
de kaıpalı bir tarasa rnevcuddur. İkinci katta: BU- sofa üzerinde ikı çatı arası: 
cep'hede kapalı bır tem"' arkada açık diğer bir teras vardır. Bahçede mütead • 
dit meyva ağaçları, ikı çam, fıskiyeli bir haıvm mevcuttur. 

Haricen ve dahilen yağlı boyalı olan evde lhıava gazi ve terkos tesisa'tlı varclır. 
Um.um m~ası 9191\12 olup bundan 129 M2 bina ve mütebakisi bah~e i>lan 
gayri menkulün tamamı açık arttırmaya !lron'1ll'llŞtuI. 

1 - İşbu gavri menkulün artırma ~artnamesi 20/7/939 tarihinden itibaren 93~/ 
6551 No. ite Üsküdar icra dairesinin muaıyyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler 
işbu şart.nam~ ve 937 /6551 dosya numara:sile Memuriyetimize müracaat etme. 
)idir. 

ATm.ıırmaya iştirak için yukarıda yazılıı kıymetin ~ 7 ,5 nisbetinde pey veyı 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla, diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahih • 
terinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ill.>ı. tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetımiz~ bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile 
&ahit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma §artnamesini okumuş 
ve lüzumlu rnalfunat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu. 
nurlar. 

5 - 17 /3/939 tarihinde müşterisine ilıale olunan işbu gayrimenkule aid s.a. 
tış bedeli verilen mühıet içinde tP.diye edilmemiş oldu~ndan ihale kararı 

!~olunarak icra ve iflas kanununun 133 ünoü maddesine tevfikan on beş gün 
müdtlelJe tekrar açık arttırmaya konmuş olıfuğundan ikinci bir arttıı-ma yapıl • 
ma!ksızıın gayrimenkul 8/8/93iJ tarihin1e Salı günü saat 14 den 16 ya 'kadar 
ÜSküdar icra dairesind'e yapılacak olan arrttır:ma neticesinde gayri menkul en 
~k arthrana ihale edilecektir. 

6 - Gayri menkul kendisiM ~ale olunan kimse del"hal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı oJ. 
maz veya bulunmazsa hemen on be~ gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çolt 
artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler iç"fn ~'f 5 den he. 
sal> olunacak, faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memur:ye .. 
timizce alıcıdan tahsil olunur. (madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu, ferağ harcın-ı, yirmi se. 
nelik vakıf, taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 1\füte .. -
rakinı vel'giler tenvirat ve tanzıfat ve tellaliye resm!nden mütevellld belediye 
rttsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tcnzi} 
olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra 
memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma şartnamesi dairsinde satı .. 
lacağı ilAn olunur. 

EmlAk ve Eytam Bankasından 
işbu gayri menkulü ıabn alanlar 

bankaca takdir edilecek kiymetin % 

ikrazatta bulunabilirler. (5453) 

arzu ederlerse 
ellisine kadar 

___ ,. 
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22 Temmuz 

lzmir fuarı hazırlıkları büyilk 
bir hızla devam ediyor 

Alman, Rumen, Fransız ve İtalyan pavyonları ay 
sonuna kadar ikmal edilecek 

.d!m.an pavyonu ;n~a atından bir görü.nii§ 

l2lmır t!iUSU -
d) - Fuar hazırlık· 
ları b .... k b" .. uyu ır su -
tatıe devam etmek
tedir. Sergi sarayı -
lıın ön cephesi in ~ 
§aatı ikmal edilmiş· 
tir. Bu hafta vitriTh 
lerin yerlerine kon. 
l'llasına başlanacak 
tır. Sergi sarayı . 
nın ( A) parselinin 
teınini en kısa bil . 
~manda ikmal o . 
U.narak Almanya • 

da1: g~en eşya la ı 
Yerıne yerleştirile . 
~ktir. Sergi sara · 

... }'ının (" ... ) parseli ta 
!namen Almanya 8 .. 

<tına kiralanmış .. 
tır. Burada teşhir e
dilınek üzere 35 AI. 
ll'ıan firmasının eş . 
Yıaları ~lmiştir. B. 

Ve C. ıparsellerinin 
de çatıları üzerindt 
Çalışılmaktadır. 

2 ı .ooo liraya tln
§a ~dilmekte olan 

llornanya pavyonUt 
<ie\ let pavyonlarıFuarın .Montrö kapısındaki elektrik tertıbatı ikmal edilmi1 
·.:asında bir husu - ve elektrik tecrübeleri yapılmıştır. Fotograf tecrübe esna.. 
~Yet taşımaktadır. sında alınmı§tıT 

Konya belediyesi çok 
yavaş çahşıyor 

ihtiyaçlar büyük olduğu 
halde yapılan işler 

küçüktür 
Konya (Hususi) - Son yıllarda Kon. 

yada lbelediye i§leri çok ağır ilerlemek • 
tedir. Bu eski ve 60 bin nüfuslu ıehrin 
Wmhuriyetten evvel uğradığı ihmal yü. 
mndcn hasıl olan perişanlığı bir türlü e. 
· saSl.ı. şekilde giderilememiş. ·ıe yapılan 
masraflara karşılık yerinde bir it görül
memi~. cKüçük eserler» adı verile • 
bilen işler mahdud sayılabilir. 

Mahkeme salonunda sıraları 
parçallyan azıh katil 

lzmirde sevdiği kızla bir arkadaşını öldüren 
ve deli rolü yapan katil Ali Osmanın 

muhakemesine devam edildi 

Va'ktile Kırımdan gelen muhacirler 
için yapıl:mlJ olan büyücek birkaç ma • 
ba1ile vardır ki, bunların ortasında gelişi 
güızel açılan meydan, pazar yeri olarak 
ka'bu'l dlunmuş, köylüler de burada her 
Pazar satışa alışmışlardı. 

Ş<iıirde çirkin bir manzara arzeden bu Katil Ali Osmanla maktul sevgilisi Ayşe Münevver 

pazarın kaldıniması için ~mdiye kadar !İzmir 21 (Hususi) - Tepecikte ilı- larını ondüle yaptırdığım ve kendisile 
y-apılan müracaatlar netice vermek üze. san Zebranın evinde sevdiği kızla bir alakadar olmak istediğini, hatta bir gün 
redir. arkadaşını öldüren, üç genç kızı da Ayşe Münevverin ısrarile Ta•yyare si-

~:tedf!~. cZindan ~ale> denilen yerde ağır surette yaralıyan katil Ali Osma- nemasına gittiklerini, AyŞ€ Münevve
küçilk kü9lJ.k sedler vucude getirerek bu. nın muhakemesi, İzmirde günün h~ - rin meçhul bir şahsın ölüm tehdidi al
r.asını -a.ğaçlandırmış ve pazarı buraya d isesi olmuştur. Hadiseden sonra de - tında !bulunduğunu söylemiştir . 

nakle karar vermişti. lilik alaimi gösteren ikatil, müşah~e al Cinayetten sonra hadise yerinde talı 
. Burası belediyenin büyük fidan bahçe_ tına alınmış ve temarüz eylediği anfa- kikat yapan polis memuru 23 Osman da 
~ ile doğumeld, ordu müfettişliği bina~. şılarak muhakemesinin devamı karar- şunları söylemiştir: 
lme -~ askeri orta okulu arasındadır, çok laşmıştır. c- Ocianm içine girdiğim zaman 4 
g.eni.ştır. Katil, dün sabah Cezaevinden altı genç kız 'kanlar içinde idi. Malumat 

Son ıgünlerde belediye ile Al8.eddinte. jandarma eri tarafından alınarak kapa- almak istedim: 
pe arasındaki Cümhuriyet meydanında h bir otomdbille adliye ıdairesin~ geti- - Bizi Ali Osman vurdu, bahçeye 
eksik ka'lan parke kaldırımlarının yapıl. rlllniştir. Adliye nezarethanesındeki çıktı, dediler. 
masına devam edil:rıekte~ir. Ayni §ekilde diğer suçlulara taarruza başlı.yan, el - Bahçede Ali Osmanı kanlı ellerile 
hükfunet meydanı ıle eskı Odun .Atpna_ biselerini yırtan suçlu, altı Jandarma buldum. Kaçmağa. teseb'bü" etti, ya'ka
rına doğru olan yol da yapılmaktadır. 0!'. erinin nezaretinde, mücadele ede ede ladım. Bana kız1ann kendisıni vurdu • 
du müfettişliği önünden geçen şose ile ağırceza heyeti huzuruna çıkarılmış - ğunu, bunun üzerine seYdiği kız olan 
lise yotunun yapılmasına cl!a yakıaıda ur. İfade vermemek için, arasına gir - Ayşe Münevverle arkadaşlarını vara • 
baŞlanacaktır. diği sıralan te'kmeliyerek deviren ve lamağa mecbur . kaldığını, AyŞ€ ·Mü -

Su işleri gömleksiz, fanilasız ve ayakkabısız he nevveri çok sevdiğini, bu k 7ın kendi-
Bütün masraflan husust muhasebe ta. yet i hakime !huzuruna çıkan bu adam sinden yüz çevirdiğini ve reddettiğini 

rafından verilen vilayet su işleri bürosu. gene tek kelime söylememiş, korkunç söyledi. 
nun çdt ağır çalıştığını gören yeni vali. bakışlarile etrafa korku aşılamak is - , Bence katil, 'bu cinaveti kıskançlık 
~iz bu bUro ile alakadar olmuş, mesaisi. temiştir. saikasile işlemiştir. Hadiseden sonra he 
nı betkik ederek Nafia Vekaletine bildir. Hıncahınç dolu olan mah'keme salo- yecan içinde bulunmakla beraber aklı 
mi§ti. Nafia Vekaleti son defa Konyada nunda dinlenen şahicllerden berber başında idi. Muntazam konu uvordu.> 
bir nafia su Jşleri bürosu kurulmasına Hüseyin, maktul Ayşe Münevveri ta - Mahkeme, diğer sahid1erin celbi i 
karar vermiştir. Bür-0 Konya ve dvann- mdığını, sı'k sık salonuna gelerek saç - çin 1 7 Ağustosa talik edilmiştir. 

da su aramalarına b~yacaktır. ~==· =:=:=:========:;::=:=:====:=;==~===~~ 
Edirne Tür k maarif cemiyeti talebe yurdu 

Nafia Vekili 
Erzincan da 
Erzincan (Husust) - Nafia Vekili 

General Ali Fuad Cebesoy Erzurum 
battm1 teft~ için 'buradan geçti. 

İstasyonda ıkalabalık bir !hafk tara -
fından tezahüratla karşılanan Vekil 
belediyede yanın saat kaldıktan sonra 
seya!hat1erine devam ebniştir. 

d~ınanya pavyonunun çatısı ikmal e - maktadır. İnhisarlar pavyonuna bir bi-
d 1 tniştir. Fransız ve İtalyan pavyonları ra kısmı ilave edilmektedir. iz mitte bir kamyon bir çocuğu 
tıa hu ay sonunda ikmal edilmiş olacak- Vakıflar ıpavyonunda inşaat 'kısmen çi"gnedi 

ri ikmal' edilmiş ve espiratörler, reflek -
ed·~ Bankası pavyonu inşaatına devam törler ilave edilmiştir. Bu hafta Vakıf- İzmit (Hususi) - Kağıd fabrikasın
~ tnektedir. Geçen seneki pavyon ye- lar pavyonunda dekorasyon işlerine da in.şaat müteaıhhidi, mühendis Vahid 
~gayet cazib bir pavyon yaptırıl - başlanacaktır. Akpağa aid dam bir kamyon feci bir A kaza yapm~ ve 6 yaşında bir çocuğun Edirne (Husust) - Türk Maarif ce-pimat verilecektir. Trakya ge~ıiğine 

dana fabrikalarında Bu yıl Ayvalıkta ölümüne sebeb o1tnuştur. miyeti Reisi Urfa Meb'usu Rafet Ülgen , büyük bir hizmet olacaktır. 
Spor teşekkülleri Zeylin çok berl!ketll Şoför tsrnail'i~ .~daresinde o~an kcu:1 - bir heyetle Edirn.eye .. gel:rek ta1ebel General Kazım Dirik'in İzmird _ 
/\. yon Sapanca golunden fabnkaya lSal yurdlannı Umuanı Mufettış General t y e aç 

dana 20 (Telefonla) - Beden 'ferbi- Ayvalfk (Hususi) - Bu sene şimdi- edilecek su borularını taşırken, Ada • Kazım Dirikle birlikte tetkik ebni'Şler ıgı kız ve erkek talebe yurdlan dahi 
Y:Si Genel Direktörlüğünün emrile şeh ye .kad.ar. görülme~L, zeytin mahsulü pazar şosesinde oynamakta olan Mu - ve büyük iıimmetle idare olunan yurd- ~undan önceki yıllarda gene Cemiye -
tıınizdeki bütün fabrikalarda birer spor yetışmıştır. Ayvahgın en büyük istih - ammer Yavuz isminde bir çocuğu ez - lann Cemiyet kadro ve bütçesine alın- tın kadro ve bütçesine alınmakla bü _ 
t~ekkülü vücude getirilmiştir. Bu fab- sal maddesi olan zeytin mahsulünün miş ve kafasını parçalıyarak derhal ö- ma'ktaki isabeti ta'kdir cy!l'emişlerdir. yük işler gören Maarif Cemi ef . 
l'lkaıarda•-· t ı.n...:~ıı • • _ bollJ'uğu Ayvalıklı:ların yüzünü güldür- l'ümüne sebeb olmuştur. Hadise mahal- Bunun için yeni ders y.ıhndan önce ta- Egedeki hareketin"ı ge ·şı t . tiy :ımız 

hl spor eşe.1\:1\.u erı aynı za .. .. A .. dd . i mua . 1 . d nı e mış r. 
tnand . . muştur. yvalık - Bergama arasında - line mu eıumum vın enn en "dd b" k ·ı . .... • 
ti . a bırer futbo'! takımı vücude ge - ki şose işlcmeğe açılmıştır. Ayvalıkta Bedri giderek tahkikata b~mış ve Edremı e ır atı asıldı Sıvasta çocugunu boğan a 
kul'ın"Jlerdir. Bu suretle Adanada do • şehir p!Jinına göre baııı umum! cadde • vak'a cürmiimeşhud mahkemesine in • Edremid (Hususi) - Bundan üç dört Sivas (H ·ı y . na 
~z futbol takımı yetiştirilmektedir. ler yapılmıştır. tikal etmiştir. ' yı.I evvel bir adamın evine girerek ma- Seren köyu.~nsduesıot- ılMdızehlı kazasının •--sded Gö' uran a mud karısı 

lma ve canına :ıut en meçten Boş 20 yaşında Zeh . 

Pazar Ola Hasan Bev Oivor ki: nak Alinin idam cezası tasdikten gel _ kazandığ .k. r: k gaynymeşru o~arak 
miş ve kattı geçen Pazartesi sabahı Ed- suretile öıldı .. ı a~. :ı. t çock'fuguednilu ?ogmak 

,.,,,.:- liasan Bey ~ur bir 
c-.ı.'Ofes() ·~· 

r ga.zetecilerc .•. 

/ ---
.. . İnsanların git.gide hisle. 

rini kay'bettiıklerini •• 

. .. pek y&kmda dü~ada 
güzel san'atlıar d!ye bir şey 
kaımuyacrrğını eöylemif.. 

·dd l • unnu.ş, ev ı mıştir. 
rernı e ası mıştır. ························ ·· .................................. . 

Edirne maarif mUdUrlUgU 
Edime (Hususi) - Açık bulunan Vi 

!Ayet Maarif Müdürlüğüne erkek mu -
allim mekte'bi müdürü Yusuf Cemil ta
yin edilmiştir. ------

Edremidde yo1 faaliyeti 
Edremid (Hususi) - Edrcmid1e Hav 

Hasan Bey- Demek o za. ran nahiyesi arasındaki 9 kilometrelik 
man açlık ~ iş'riz.lik ~ orta. şosenin inşasına başlanmıştır. Bu şose 
dam. kalkacak! baştan'başa kaldııuın olacaktır. 

Budapeşte radyosu tenoru 
J. KISH O NTI 
ve Budapeşte Operası Sopranosu 

RUDOLFFV 
nın 

NOVOTNI 
Bahçuindeki parlak muyaffa· 

kiyetieri devam ediyor. 



• 

• 
,- Hadiseler Karşısında 1 

VEREBATAN 
M eralclı ile !birlikte maıtıbarıdan J 

9lkliık. Tramvaya ibimni.!k igin 

'Ay~ya doğru yürüyordu!k. Mer'lklı 
Yerebatan sa:mymın kapısında durdu: 

- Bu ne lbu? 

- Yerdbat.an! 
- Y erebatan mı dedin •• 

- Evet! 
- Yerebatan. sonradan çıkan d'emek. 

- ~ne ne sa~"llıyorrun. 
- Ben 539ffialamrvorum. Asıl saçma. 

hyan sensin.. bu Racra vapuru mu ki. 

baıtmn, ronradan tekrar çiksm. 
- Yeııdbatan, ye.-in üzerine çıkmadı 

ki; hep yerin altında duruyor. 

- Sıcak senin beynine vurmuş • 
- Gene ileri giCiyorsun. 
- Bel ileri .gitmiyorum, Sen n-e söy 

Iediğinin faıikında değilsin.. ~ kadar 

haralb ha!le gelmiş bir kon.ak için ~k ye. 

ni. dedin. 

- Gene aniamını§Sl!l, yaıni bu kona. 

ğın inşası tarihi ytı'ra:ltınd'a,d saraıyın 

inşası tarihine nisbetle çıok yeni! 

- Ha şimdi anladmı, anmıa ~ne an. 
lamadığım şeyler var •• buraya sıeyıyahl'ar 

geliımiş. 

- Evet .gelirler. • 
- Konoğl görmeye değil nü? 
- Ne münasebet, alttaki sarayı gör. 

- Af!edersin amma, senin .gözünde ta. meye! 

vıuk kn.Tası mı var? _ Beni mi aldatıyorsun, konağl gor. 
- A'llnha eımanet .gözlerim sağlamdır. meye geliyorlardır. Çünkü bu kadar ha. 

- Sc'11 yalancı :m.J'Sm? rab bir !bina dünyanın iıi9"oir yerinde 
- .Aırtlk :fazla ileri vaıııyorsun, neye ydkt.ur da.. 

yalancı o'uıyormuşun:? - ? ? ? ? ? 

- Koskocaman binayı görmediğine 

göre .gözünde hir haStafik vardır .• Böyle 
olduğu halde, gözlc."'.im ealağmdtr; d<;?yin. 

ce de yalan söylemi~ oluyorsun. 

- Canım neyı göreceğim. Yerebatan 

sarayı toprağın altındadn-. Üstteki de bir 

kona.'k. 

- Sen turıp scror misin? 

- Sen adamakıllı snçmana.yorsun, turp 
neneden a'k.flmaı geldi. 

- Bu bina.ya ba'lrnl'ken aklıma geldi. 
Tqprağm a1tınd3 1rn: an kısmı bir işe ya. 

rar, ll'oprağı.n üstündl'ki k.Jsım bir şeye 

bemıeımez de •• 

- Haydi yü.riiyf"lrm canım •• 
- Dur merak et1im. Bu Yeırebatan 

&arayı yeni mi yapılınış? 
- Ne müna..sebet, Türkler dah'a İstan. 

bu!l'u almad3!11 yapmışlar. 

- Üstündeki ko:r..a.k ta o zamandan 
kallma değil mi? 

- Hayır canım, o~ yeni! 

- Haııhalde bu yüOOen yıkmıyorlar. 

dır .• 
- Hayır efendim, )*ı~acak. 

- Ne va.kit? 

- İstimllak edifecek. 

- Ne vakit? 
- Karar verildi.. taıhsisat çıkacak. 

- Ne vakit? 

- Ne lblleyiım ben •• 

Birran düşündü 

- Ben, dedi, şimdi birçok kimse.erin 
Amerikalılar hakkında düşünd.üllcle-rinin 

yanlış okluğunu anı.adım. 

- Ne düşünürler, yanlış olan ne? 

- .Arrnedkalıiar için hatıra meraklısı 

derlerdi. Eğer hnldk.arten onlaır hatıra 
meraklbsı da olsavdılla:r, ve buraya gelPn 

Jm-in !her biri bu kcmaktan i1atııra dl'aralt 
saJ..."lama!k için bir yonga k'opaırsaydı, şim 

di~ kadar bu ko:ıa yerinde 'kıa.Imaz<l1 
da .•. , 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Fransızlar ve ekmek sarfiya~ı 
Yapılan hesaba 

göre bir Fransız 

tam bir sene için. 
de: 2ıl0 kilo ek -
mek yemektedir. 
llunun bır güne 
düşen miktarı 500 

gramı tbulrnaktadır. Bu suretle Fransız • 

lann en az ekmek kullanan millet oldu. 

ğu anlaşılır. 

F ransada bit salgım 
Fransanın Mi • 

di mıntakasının 

birçok büyük köy 
!erinde bit salgını 
baş göstermiştir. 

Şimdiye kadar 
böyle bir ıeye hiç 
;rastlanılmadığın • 
can keyfiyet ati • 
kayı mucib olmuş. 
tur. 

_ ....... -·····································-···-·········-·-····-··-··--··--···-··-· -··---.................. 

L SLER 
Yeni hayattan 
Bir Ra/ha 
iBay cC. ç ... son zamanlarda nü. 

muneleri blııaz çoğalmaya başlıyan 

,-eni şekil aile ~ıavat.mdan bir safha. 
yı anla1ıyor: 

- Küçük hır memuırdum, evlcndım, 
aldığını kız da benim gibi küçük bir 
memurdu. Mes'ud bir yuva kurduk. 
Fa!km soorlet uzun sünned~. Birl\kte 
çalfışma'kta olduğumuz yerr değ;şti, 

ben ba9ka bir mem'lekete düştüm, o 
lbüSbütün başka tı-rafa gitti, şimdi ree. 
muriy:ctinde.."1 ıstifa etmesini istiyo. 

ııum, fakat o razı ceğil, ve hayaturt7. 
6C'llelca" var ki ayrı geçiyw. Artılt dl• 
§Ünaneye başladım: 

- Bu nasıl evlfük? 

* Kadının da çalışması lüzumunu 
müdafaa edenler ötedenberi hiç değiş. 
m.iyen ıbir misa1 gösterir!&: 

- Bir eJ"k.ek, bir Jmdın, üç dört ço. 
cu:ktaın ırnürokkc.'b fakir bir aile tasaY. 
vıu:r ediniz. Bu :ıilede faal eleıman sa 
d~ erltdkten ibal"et oföuğu takdirde 
1'i-ik sadece onun omuZU11dadıı-. Aile 
de ıOOtemadiyen ialkil-, yoksul, dero 

içinde kıaılımaya rrıa:h'kumdur. Fakat bu 
ailede Utacllmı da faal bir uınsur yapı. 
nıız, yaŞ)arına gem> çocu;k'lara da birer 
ç<l1şma sahası bulunuz, vaziyet der. 
ha:l değişir. Ayni aile artık yoksulluk
tan kurtulmuştur. Refah tadır, f dZla 
olar.ak çocuklar d:ıha küçük yaşta ce. 
miyet için faydalı lbirer unsur halini 
abmşinniır. 

* Kadıı.run da çruışına.c;ı lüzıumıınu is. 
batt için ortaya ablan bu deflil kuvvet. 
siz değildir. A vrupada, hatta mf'mle. 
ketiımizin gayri müslim. bilhas<>a Ya. 
hudi ai1~1eri arasmda ötetlenberi tat. 
bik ed.ilil'. Fakat bu ailelerden her bi. 
rine ıayn ayrı müracaat ederek fikir. 
rerin i SOll\ınıu z: 

- Narırnal hnyat1 elbette tercih c 
deriz, ccvaJbını ~lacağuuz muhakkak. 
tır. 

Bumm haricmde bu anlelerin hepsi 
de serlbcst mesleğP. mensu!b1a:rdır, zira 
bu çiflte faaliyetJi baıyet ancak serbest 
meslekte mümkündür, kadıın:ıa erkeğin 
her ikisi de memur oldukları takdirdJ 
iş değişir, biri tir tarafa yolla:n1yor, 
diğeri öhür tanf a, o zaman da Bay 
C. Ç. aıin vaziyeti.hadis olur. 
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Keten manto 

Tıbbı adlide müşahede altına alınan evlad katili 
ananın cezaya ehliyeti olduğu anlaşıldı 

Bundan iki ay evvel Nartuhi ismin
de genç bir Ermeni kadını, henüz do • 
ğurmuş bulunduğu kendi öz" evladını 
boğarak öldürmek gibi, ağır bir itha -
mın altında adliyeye teslim edilmişti. 
Maznun kadın hakkındaki iddia, mahi
yeti itibarire şuydu: 

Narttihi, İstan'bUla gclmeden evvel 
şat.k vilayetlerinden birinde bulundu
ğu sırada, oranın yerli a'halisinden bir 

miş olmasını, cezayı hafifletici sebeb 
olarak bulmuştur. Basanın ceza ka -
nununun 449 uncu maddesine tevfikan 
ve yukarıdaki sebeblerden dolayı tah
fif en tecziyesini istemiştir. 

"· ' ..ıı,..~me, müdafaa için talik edil-

Hırsızhk yapan bir kadm 
tevkif edildi 

adamla tanışmıştır. Tanıştığı erkeğin 23 yaşında, temiz giyinmiş Hikmet 
evlenme vadi üzerine, aralarındaki adında bir ikadın dün Sultanahmed 
dostluk kısa bir zamanda sıkı bir mü
nase'bet halini almış ve nihayet Nar
tuhinin hamile kalinasile neticelenmiş
tir. Fakat, erkek verdiği sözü tutma -
mrş, genç kadın günahının mahsulünü 
karnında taşıyarak İstanbula gelmiş ve 
gayrimeşru çocuğu burada dünyaya ge
tirmiştir. 

Çocuk, dünyaya geldikten sonra ge-

B 1,. · d ..... t d t çen ;rıergün, genç anne için hakiki bir 

inci sulh ceza mahkemesinde hırsız -
lık suçundan sol"guya çekilmiştir. 

Hilonet, ayni evde ve ayni odada o .. 
turdukları arkada~ Takuhinin sandt'
ğından bir yüzükle 13,5 lira parasım 
çalınışlır. 

Sorgusunda, Takuhiye kızarak, inti· 
kam almak maksadi1e bu suçu ;şledi -
ğini söylemiş, neticede tevkif edilmiş,, 
tir. eyaz ve acıver ~e en en man o - b 

1 
w iL 1 ışt 

. . . aza o maga uaş am ır. s·ı· . b 1 d" . d 
robdan ıbaret bu takım yaz ıçm en kul- T'~..3 'd ~ l d ... Yed"~. l 1\.. 1 IYrl 8 8 IJ8SI vezne arı . . . .. 't:Uavı e .uu un ugu l'.l\U e ıuas-

lanı.şlı ve şık bır eJbıseclir. Robda sus tanesinden çıkarak, şe'hre inmek ü - muhakeme edildi 
namına hiçbir şey yo'k. Aşağı indikçe zere yola çıktığı sırada, birdenbire kor 129 lira küsur parayı ihtilas suçun-
genişliyen parçalardan yapılmış bir kunç kararını vermiş ve kucağındaki dan Ağırcezada muhakeme olunan sa-

öz yavrusunun iki ellerile boğa:zına sa- b k s·ı· . bel';,.,3• . --..3 s 
eteği, dümdüz bir korsajı var. Belinde ı J ıvn =ııyesı veu~arı up • 

rılmıştır. hinin muhakemesi neticeye varmış • 
ki kemeri orijinal. Çocuğu boğarak, atlann içerisine bı- tır. 

Mantonun önün~ beyaz parçalar, rakmış, ertesi günü ayni yere dönerek 

beyaz düğmeler, !bol !kollarının içinden yavrusunun cesedini gömmek üzerey
ken, yakalanmıştır. 

de ıbeyaz görünüyor. 

Şık bir bluz 

Bu tüyler ürpertici hadise etrafın -
da bir müddettenberi cereyan eden ad 
~i tahkikat, net'ica'lenmiştir. Alınan 
muhtelif ifadelerinde vak'ayı muhte -
lif şekillerde anlatan maznun ana, 
bir takım gayritabii hareketler yap -
rnış, ve aklen malul ıbir insan vaziye • 
ti .göstermişti. Bunun üzerine, sorgu 
hakimliğinin kararile adli tıbda mü -
şahede altına alınmıştır. 

Uzun müddet süren müşahedeyi mü 
teakıb Trbbıı Adlice Nart'uhinin aklı 

b~ında ve cezaya ehliyetli olduğu tes 
bit edilmiştir. 

Toplanan dalJller de, genç kadının 
bu cinayeti işlediğini sabit göstermiş
tir. 

Nartuhi, evladının katili olarak mu
hakeme ve tecziye edilmesi için, 4 ün
cü sorgu· hakimliğinin kararile ağırce
ıza ma•hkemesine verilm'iştir. Kadmın 

gayrimevkuf 'bulunan babası Serkis de 
suça iştirakten maznundur. 

Bu hadisenin muhakemesine, ağır -
cezada yakında başlanacaktır. 

Müddeiumumi Feridun Bagana dün 
kü celsede mütaleasım serdederek, su 
çu zimmet mahiyetinde görmü'? ve 
cezanın buna göre kesilmesini istemi~ 
tir. 

Dava, karara kalmıştır. 

Bir dofandırıcı tevkif edildi 
Çarşıkapıda koltukçuluk yapan İb • 

rahim isminde biri, altm suyuna batı -
rılınış alelade madenleri altın diye 
sürmek suretile 5 kişiyi dolandırmı§, 
fakat sonunda ya'kayı ele vermiştir. 

İbrahim, dün adliyeye teslim oluna-. 
rak, 7 nci sorgu hakiminin huzuruna 
çı'karılmıştır. Maznun, suçunu tevil ve 
inkar etmek yoluna sapmış ise <le, ne
ticede tevkifine karar verilmiştir. 

Satiye tahkikatı tevsi edilesek 
Satiye yolsuzluğu tahkikatına adli ... 

yece devam edilmektedir. Müddeiu -
mumi muavini Sa'bri, dün de aksama 

kadar tahJ...-ikat dosyasını tetkikle meş • 
gul olmuştur. Müddeiumumtlii!ın ba4 

zı noktalar üzerinde dikkatle durduğu 
ve ta'hkikaıtm .tevsiine lüzum gördüğü 

anlaşılmaktadır. Bunlar da ikmal ~di -

Kardeş katili muhakeme edildi lince, iddianame süratıe hazırlanacak
Galatasarnyda'ki evinde l"lz'lrnrde.~ 

İnce yeşil şeridle beyaz kordoncden Esmayı beş yerinden bıçaklıyarak öl -
çok şı'k bir bluz yapılabilir. Beyaz veya düren, Kazhçeşme deri fabrikasında a

tır. 

A flherllh işleri: 
m~lc Hasanm dul'uş;ması, Ağırcezada 

b 
son safhaya varmıştır. Tahsile devam etmiyecek 

Yeşilden hoşlanmazsanız düz cyaz gençler çaö"ılıyor 

yeşil etek te bunn tamamlar. 

yapmakla da şıklığı eksilmez. Hüner bu Maznun kıZkardeşini, •bir kahveci i - Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 938 - 939 

· ·ı · b"l kt bl d" le metres yaşamasından çıkan kavga ders yılında lise veya muadili okullarla dQ.• 
ÇI2lgı en yapa ı me e ve uzun um • sonunda kendisini tahkir etmesi üzerine 
düz şeklini vücude uydurmaktadır. öldürmüştü. ha yüksek okullardan mezun olup da tn.b .. 

-·-.. -····-·······-------------- slllerhll terkedecek olanların 1 Agustos 939 
Şi,li H< l"•evinde Dünkü celsede, iddianamesini oku • gününden başlanarak ıs Ağustos 939 gün\1 

yan müddeiumumi Feridun Bagana, su aqamına kadar devam eıtmek tızı-rc Beşik -
Yarın Şişli Halkevinde de bir kon - d 111 ı 'b" ·· ·· k çu e i er e sa ıt gormuş, anca Es - tn.ş askerıtk şubesinde kurulacak olan aa -

ferans ve bir çaylı dans verilecek, mo- manın .gayrimeşru münasebetini ve kerllk meclisine müracaatJe yoklamaln.rım 
noloğlar söylenecektir. vak'adan evvel biraderini tahkir et - yaptırmaları illin olunur. ........................ ···········-· .............. -.......... -....................... ----··----··-· .... _.... ......................... .. 

iki ahbab çavuşlar: Kaybolan gözlük 1 
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Şimali ita/yadaki lsviçrelilerin tehcir edilmeleri 
ve burada mühimmat /abrikaları tesisi 

memleketin arasını daha fazla açtı 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

iki 

Bern, Temmu.ı: 939 

1798 de teessüs eden İsviçre Cümhuri. 
Y'eti, 1815 scnesme lmdm- Fransız, Avus. 
turya vıe Moskof ordulannın çarpısmala. 
rına sa'hnc olduktan sonra nihayet 1848 
de kat'i şelklini almış ve Avrupa büyük 
devlıetleri onun daimi bitarafllğmı ilan 
etmişllerdi. 

B:ı vaziyıet fsvıçre kin lbüyük bir ni.. • 
:met oldu: ve memleket, 'hurur ve sükun 
içinde, k:crbi1 olduğu kaıdaır in'ki:şaf etti. 
Onun taıbii güzelliginden başka, saki.n ve 
<ı:sud;e ımuhiti, dünyanın her tarafuıdan 
binlerce, yüz binlerce seyyah cel'becliyor; 
her yıl, İsviçre!ileri~ cdbl<'rine milyon. 
far ak.yordu. 

Bu vaz.iyct Umumi Ha11be kadar böy. 
lece devoon etli. Cihan İsviçıreyi en emin 
}'ler addediyor, vanm yoğunu tafhtı temi. 
ne ıabnak iStiyenler, servet1'erini İsviçre 
'bankala~ına yatınyJır1adı. 

Umumi Ha.rb patlak verinc.e, İsviçre. 
• !sviçrcden güzt?l bir manzara 

nhl rahah !kaçtı. o va'kıa haır:be ıtirmedi Halibete ~<;almtŞ keselerini tekrardan 
b""'- " doldıurmagv a 'lll!\lradı. 'Ta, bugüne kadar •• ıuara1-.ığını sonuna k:ıdar muhafaza etti J~ 

Ya'bmıoı mH!Jetlcr çdk:işiyor, parnayı amınıa, dört taraftan kendisini sarıaın ateş İsviçre. bitaraflığı sayesind~, topluyor. 
bütllY'etini fena halde sarstı. Varidat du. Ve üımid ediyordu ki bu vaziyet ila. 
niıembahırı kurumuş, mi'illet ..son derece nıirhnye devam edecektir. 
shıkıntıya dü<>müstü. Voe. İsvi"""'· bu mu. ~ur·· d 

'il" • r- Bir yandan Bitlerin, uu yan an 
are!beden A'Pmanvn vcyaıhud ki Fransa 

ka...ı- " Mıusool'ininin önce uyanm, sonra da git. Udr zebun çıktı. İs 
tikçe aıitıan fütuh!lt :ihtiraSian vicreli. 

iBu sırı~a. onun bevne}mıi1cl hukukf 1 · n.-,,.r· · k rd n_.n ıı· id ede v · . 'd . • . . . '0I"ln ""-=J ... :ııın açı ı. ~.ı.e,ı are n. ~yıetı yem en ımdad'ma yetiŞt:i: Yırmi tı... H-...ıı.. · U 'd B ll->ik b ld .. .. . ~· _ l'l.:r, crı•uı munıı e e""S anın aşın. 
yıı ır, ye.eyuzı . ..ındeki h€'men lbutüın dev. dan ıgeçmileri hatırlıyaXtak cbitaraflık> 
letııerin, ıboşu boşuna anilıyoniannı, mil. !kelimesinin, devletlerin z3ıman.ı altında 
Yar~~nı 'bı!l'eden rnahuıd Mnıiet1Jer Cemi. o'1sa Cbhi, hiç!:>ir mana ifade etmi~ceği. 
Ye'ti lsviç.renin yeni baştaın ik'tıs:rden ve ni düşündfrler; ve ei.rmIJarana dikkatle 

?na.lıen kal!kınrnasına vesile oldu. Konfe. bakını,p, o'l!anı, biteni takibe koyuldular. 
ransJ:ar, t()Jihnlılar, mülkaleme1ıer, müza. Allımaıw.a ve İtal'yanm tavır ve hare. 
kere'.1-er .. ht:.".r biri, dür.yaya on paralık ketleri ıhiç te kendilerim t;at'min edecek 
~okunmadığı hd.lıde. İsviçırelilerin gibi dQğildi. Asude ve mes'ud İsviçrcnin, 

bWrn. ına!hatı kaçtı. Dünya "11.valini, po. 
litikaı ooreyanlarıru ko1lamağa başlad1. 

Ansdhlluss'tan kuşkulıman efkarı umu. 
miye, Çeklerin akıbP.tinden bü:fuütün 

ü'r.ktü. Hüfkumet, bunun üzerine askeri 
tedbirler aLma.ğa lüzum gôrdü. Bu ted. 

birler, değil f sviçre gibi askeri i~lere 
şimdiye 'k.aıdm- n{sbeten lb'ıgane kı:ıltnış. 

lakin eze1d nberi harpcu tanınırmş bir 
devret için bHe, azms:m:m:ıyacak kadar 
t:!hemmiyotil idir. 

Şu kadarını söyliyeyim ki, İsviçre 
ta,praklarına bir tecavüz vu!kuıunda, ordu 

Oll1U uzun zaman durduralbfiecek k(>mmi. 
yet ve keyfi~ttedfr. Bu ciheti en emin 
membakı:rdan tahkik ve tevsik etmiş bu. 
lunuyoruım. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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YAZAN: İBRAHIM HOYI 
Büyüklerden birinin meşhur bir &ÖZÜ 

"ill'<lır. Kitab, insana en yakın hır ar • 
kadaştır .• der. Ben bu vecizenın doğru • 
luğuna iman ed"nlerdeniın. Güzel ya • 
Zılnuş, zevki biliycn bır kitab dünya ni -
lttetleriniın en harikulfıdesidir. Bu kita • 
hın 2llU'hafkkak surette ağır, ağdalı. ilim, 
171ser~ çeşnili olması şart değıldir. Elve. 
1:: lki, okuyac3ğım satırlar beni oyalasın. 
~0lde oJıduğum zaman b:ına yalnızlığımı 
.. lltır?atmasm; kalabalık içinde de benı 
Oz Varlığımın içın~ götürebilsin .. Fran • 
Elrılaırın «Başucu kitabi> ısmini verdıkleri 
~'erleriın muharrirleri hiç şüphe yok ki, 
: Tn~'ud fanilerdir. Zira okuyucu bü. 
ıı....~ ll'lalhrcmliği, sokulganlığt ile onlara 
··~r, onları arar. 

1. ~Uıgünkü edebiyat janrının en verim. 
ltlt'>ıni, Okuyucunun tehalük göstermesi ba 
l' ıtnınctan da en mergubunu. zabıta hik6. 
e 'V'e romanları serisi teşkil ediyor. C!ns 

~~ ?llilJiyıet gözetilmeksizin her sınıf, her 
'Yaba'k_a .halk bu zabıtzı romanlarını, hika. 
d elt-rını bpış kapış okuyor. Yorucu işı::ı. 

l"tı Yorulan iş adamı, sinır geren, Asab 

~an'clıran siyasi faliyetlerinden birazı 
b olc;un dinlenmek. uzaıklaşmak istiyen 
~~Ynelınneı tiplı diplomat, valizlerinde, 

1 Çantasında, cebinde kendilerini oya • 
ıy~ak "'"'' d d d. ~ .. 

:ıı.uo'h· • "J .. ı 2amnn a a ın~agına mu. 
bıtya ih vazifestnı gerecek, beynini yor • 

J)··'C.a3< bu kitabl:ırdan taşıyo.r. 
un lbu zabıta hildiye ve romanları, e. 

Conaıı Doyle 

:;nanda onu duyurmadan mantıkı surette 
düşündürmek, rnuhitındeki teferrüab gör 
meğe a1ıştırmak; en ufak ve en ehem • 
miyell;iz ndktalarclaın inandırıcı del illeri 
toplamanın usulünii öğretmek olan biı 
za.l})ıta romanı birçok cmüsahabatı ah • 
la.kiye. icrden yüz kere daha üstün ve 
müreccahtır. 

Bizde bu yolun mübeşşiri kıymetli dos. 
tum Cevad l"ehmidir. Avrupa zabıta ro. 
manı anuharrirleri aı-asınci bile eşine en.. 
der rastlanan. belki de onlardan üstün o. 
Inn rnütıevazı, fakat değerli ro:ınancınm, 
bize geçen sene içinde verdiği Valide 
Sultanın gerdanlığı ile, 32 İlktşerin isimli 
yüzde yüz yeı<.Ji zabıta romanlarile hıp. 
ladığı geni~ alaka, yarattığı gene ma • 
halli tiplonn 'fürk zabıta-sına mensub de 
ğerli zatlrurın bile takdir ve hayretlerini 
oelibedişi üstadın bu vadideki rnuvaffa. 
kiyetmi isbata kAfidir. Bu romanlardaki 
ba'Zan salkat düşünceleri, yani~ muha • 

debiyat lkategorisine sokulmaz ve gayri kemelori ve inkisarı hayalleri ile tam bir 

a.'hlruıô telak!ki edilirdi. Bugün ise kla • cins:ın oğlu ol'3n detektif Rıdvan Sadul. 
sikler anısında yer alınış bulunuyor. Ia!h ile, Conan Do~e'in Şarllok HoJme. 

Şru-ldk Ho1mes mucidi, (ki benim ka - sini ve ~ta Chrlstie.nin Poirot'sını 
naatimce pek soluk ve ukala bir detek. kıarşılaştırınız. Türk detektif hc.r ikisin. 
tif tipidir) Conan Doy!lc'in. bugün bü. den de tabiidir, üstündür. Poirot o1sur,, 
yük ocfibler galerısinde yeri var. Hal • Şrurldk Rolme; olsun, bu tiplerde az çok 

bıi.ki iyi hazırlanmış, gayesi asılsız san.. ku'klalblk buluyorum. Muharririnin ipi ile, 
sasyon yaratınaıktan pek uzak; sırf nıu • kurduğu lojik ağlarile oynıyan, söyli • 
haıyyclcyi iş1etıne1c, okuyucuya dakikn • yen, yürüyen iki kukla .•• Halbuki Rıd • 
lal'ca temiz bir heyecan vermek, ayni 2a. (Dovaıw 10 uncu sayfatfa) 
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anıd k meraklısı ~ ~:i'~ :.: '. 
Onun me"~ lküçüktü, parası ydktu, fakat tanıdıgı ç~k. 

tu. O, mevkı.le Övünmez. ;para sarfedip hovardalık etmezdi . 
Fakat l ~n·dıklarıle övünür, bmdıklnrının sofrahrın:.ian 
ek.;ık olınaciı~ı ıçin iyi yer, iyı ı;cr. iyı eğwnı:-dı. Kımleri 
tammuzdı, kimleri? Meml~ tin en yiıkSP.k mevkı s.ılıihlerı 
onun can ciğer dostb:ı.rı oldugu gibi, saı~'atk.:rhrı, şaırıeri, 
rcmırncıları, c.ktörleri de çok :yi tantrdı. 

. Bir aksam belP::fi '-"e reisinin misatiri ise, ertesi ıı'lcşam: 'l: ,} • 

Ha~ını, Vcıs:i, Bedia, o birlikt., Garctc-nbarı gider. geç za. 
mat'la kadar eğl"enirlerdi. Bır akşam Çallı İbrahinıle hır. 
liktc rakı iÇ,"ljyse, ertesi a:k§am Ekrc:n Rc~idl.J bir.i:ct~ :-a · 
miye gider, mı.mal. kılardı. Bir sabah bir İstanbul m<"lh'nsu 
ona s:ıbah kahvesine gitmişse, erıtesi sabah o sa:ba'.lı kahval. 
tısını Reşad Nurinin evinde yapaniı. 

Bu1ün J::.uı1Jar kendinden rivayetti amma bu riv~yetleri 
şcyhm 1'cndinden ımenkul kerameti nev'm~en ndd~tm~k 
te hata olurdu. Çünkü lbaıhsettLgi meşhur ınsanlard ın bır 
çcı-k c.lavetiyeler alırdı. Mektublar alırdı. Gcl«:>n mcktuh • 
Iara c<·vao j azardı. Uzun uzadı) a telefonla konuşı...r. §nka. 

1 a~ırdı. <Je:en mektublan aıçmldan ev\ e~ arkad::ı~ların l 
,..;östt-rmek fıdctiydi: 

- Nedrrı ıkidc t:r, 
babam annenle c11 • 
lcıısc?ıdi, dıyc.>rsmı? 

... -- O zaman kar • 
ne>~ olurdu!·, ben se. 
mnle evlenemezdi •n •• 
Serı de, bcıı de raJı~t 
yatıar<lık. 

Şu bu 
_ i':afia tasınülhendisinden! 
l:Jgkik,ıtti, ÇLnkü 7Jal'fın ankasında 

dıs•nın ı.:mu ekw;urdu. 

Aşıktan usanılı:·, da na!ı;ı başmuher. 
aşktan usanılmaz. 

_ Emn~yrt umu müdüründ~n! 
Bu da rnuhalkkafktı. Çünkü ~a ı-fl!l a:-kasında cmnıyet ı·

mum ::nudurimün adresi bulunurdu. 
'I'elefonn r.ıçardı: 
-- ~en misin Yu-suf Ziya? ... 

? ,.,. ? -- ..... 
- 1'/e \'ar, ne ydk Oı1han Seyfi? 

* Aşkb cinnet bh 
arada yün.iyen, fakat 
biı birinı beğenmiy' ~ 
iki kardeştirler. 

* 
"l?'l'I? = y~~~ ırı, olam:rz; baŞka y?re sbzlüyCm. Fakrı~ 

gi.in ın~ıhnkk&k gelirim. 

Bu ne hikmettir, 
bilinmez: Ayni der\?. 
cede güzel olan ~ı • 
yah saçlı ile san s:ıç_ 
lı yan yana dursalar .. 
Sarı derhal göze ç!lr. 
par. 

'l'el"'fC'nu kcı.padıktan sonra, otomatiğı•ı tekerk~•ni 

bu::;tsn çevinr, }'eni !baştan konll.Ş!my" başl .. rd~. 
:... Selım Sırrı Beyle !konuşma it istıyo•·um ... 

yeııi 

-·· ???"? 
- Stiı misin üsta<dzm. dün akşam radyod 1 dinledur ... 

* Dugünlerde o.rtı'k. beni unuıttun •• 
•;•,.,., ., - . .... ' 

- .Şaka seıyiedim üsttıdım, beni ne kadar sevdiğı~i 
liı·im. 

bi -

Esmerler arasın -
da en çirkini, yazın 
plajda kararmak su. 
retile esmer olandır. Oturur mektub ya.zardı: 

- .l'ılllhıdciin Üstündağa bir mektub yazacağıil"~. 
aramıyor demesin. 

Beni 

Yahud: 

- Bu mektubu Ercümood Ekreme göndereceğim, Bı;ır.J. 
den dün b:r kartını alınıştım, c0 vab yazm.'lk .azım. 

** !çime hır şüphe girmişti. Bir gün o postlya mektub \"e!'. 
:nıye <Yiderken peşine düşmüştüm. '.l'enha bır soka.~.ı s:ıp~ı. 
~azdığı 'e bana da evvelce gosterdiği mektublar zarfla . 
rılc biriikte yırtıp attı. Pootahaneye girdı. Kend:mi göster. 
meden bl'n de girdim. Orada yeniaen hır mektub ya7dı. 
zarfladı. Omuz başında idim. Dönse benı görccektı. Şü . 
kür ki aciomedi. Zarfın üzerin'? kendı adresini kondurclt:, 
pulladı kutuya &itı. 

Ertesı g;jn 1elefon ediyordu. Otomatiğ•tı tekerleğ:ni ;<-. 
\"i?'ırkeıı. r,ıı.ınarayı kaydetmiştim. O. tele.fonda o gün is • -- l{arımın gözü • 
~nnlnılda tu:ı:nan bir ibanıkanın umum rnudürile uzun u. ne bır sinek çaıJtı, 
zun bonu~tu, şlilkalaştı •• Telefonu kapaoı. Dı~rırı çıktı. C)ı. tanı on lira doktM. 
kar çıkımaz ayni numarayı çevirdim. Bank :ı. umum mu • ilaç parası verdim. 
dürünün u.mini. söyledim. Şu cevabı verdıler: - ffa b:r şey .,n.i, ktı. 

<S"n deıi mısin be, demin cfo kırk dert söyledım, !'carı nmıt! gözürı~ bir MC. 

rlınleml'dm; bırçok şeyler saçmalad~n .• Bı!' kere daha tel:. §azanm camekanın • 
rar ~diy:>nım. Burası hırdava!.çı dükkfını, anladın mı hır. dakt 1>ir kostüm Ç3f'P 

davatçı aii1'kanı. t-:.; tıım altmış iiTn 
Tanıdık meraklısının Sli!Tını keşfet.nıiştım. verdim. 

Tavsiye 
Tayyare ile seyahat eden tayyare bo • 

zulunca paraşütlQ 

aşağı atlamıştı. 

İnerken büyük ot. 
lar gördü: 

-· işte bu ıyi, 
dedi, bu şehre ben • 
den evvel gelen ::;a.-..... t._·...Jı..,...ı 

dostlarım da bana bu otele inmeyi tav • 
siye etmişlerdi. 

···-·······················-········· ....... ···· .. ····· .. ··· 

""" Kedisini kaybeden bayan, bulup ge .. 
tirece1o otana bir lira vereceğini ga. 
zet&rle ilan etmişti. 

Sıcak günlerde 
- Zevceniz nasıl? 
- Biraz soğuk almış. 
- Ne mutlu ona •• 

* - Ne soğuk adam. 
- Göster, hemen yanına gideyim. 

* - Sıc.ık kavun karpuz.un adını so _ 
ğukluk !koymuş olmal~nna şaşıyorum. 

* - Do1a'ba girmek iyi amma, mevsim 
y.az ohnalı. dob.ı.p da buz dolabı! 

* - Bugün. dünden sıca'k. 

- Nereden anladın, termometreye mi 
balktın? 

- Hayır, karşı eve baktım. Komşunun 
kansı dün kombiner..onıu idi, bugün onu 
da çılkaronış. 

* - Beni soğuk bulduğunu söylemiş. 
- Seni ne vakit gördü~ 
-Dün! 

- Bu sözü ne \'akit söylemiş? 
- Gene dün. 

- Öyleyse merak etıme, senden hoş • 
lanmış, demektir. 

* - Cehenneme gider misin? 
- Bwa.dan serinse. üaste ne vereyim? 
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( ''Bekarlar, niçin evlenmiyorsunuz?,,) 

Bekôr erkeklerin Kadınların ceuabları 
iddia ve ilhamları " Erkekler sadık, güzel, ev kadını olan eşi aramıyor, 

zengin kadın arıyorlar, Türk kadınında bütün meziyetler 
vardır. Fakat bu meziyetleri görecek erkek nerede ?,, 

''Kadının yalnız çocuk değil, birçok ıztırablar da 
doğurduğu muhakkaktır, işte benim başıma gelenler ..• 

Bayanlar, arlık gelişir. susunuz ! ,, 

e Perihan Burgucu: Mecidiyeköy 
Gazetelerde bekarlar sütunünü de -

vamlı o1e.rnk okudum. Şimdi ben de bu 
sütuna yıaan yaz.m.ı.ş olan gençle.re soru.. 

muvaıfa.ktsizliğile değil, erkeğin ihanetHe 
yıkıl.anaıktadır. 

İzdivaıcl!ar olmuyorsa 'buna sebeb er. 
kelklıerin yıalnız paralı zengin kadın ara. 
mal.arı. Kendi paralarile bir aile geçin .. 

~·tıe~büsünüzden inkisara uğra • ~~~ göze alına~ş:arıdır~ Yoks~ iffe~ 
malda bü.tün kızlarınızı bence pek man. guzetlik, sadakat gıbı mEz.1yetlerı onlar 

e Sabri T aı (Al yon, hiikumel 
.!ivarı): 

cGazeıteni:lJde çıkan bekArlar niçin ev. 
lenmiyorsunuz? mevzulu anketi her glın 
tak~b ediyorum. Bayanlai" her gün ağır 
söilerle bizi itham eyliyorlar. Haksız -
dır1.ar. Bu.günün kadım. ev kadını değil, 
moda, sinema düşkünüdür. Bu tip kadm, 
yuvaısını, çocuğunu düşünmez. Yalmz 
.gezın~ ve eğlenmek ister. K~ın bu 
halleri kadar etkeği sinirlendiren ~ a~ 
şey vaı:rdır. Bu sureti~ ge<;imsizlik İ:>JŞ 
gösterir. Böyle kadınlarla hiç bir erkek 
yuva brrrnak istemez. İ§te kadınlarn 

bu !halileri er~leri korkutuyoT. Ben de 
bu yüzden evleın~ğe cesaıret edemiyo • 

e Salih Gerçek (Balıkesir, Ana
lartalar caddesinde, Evkaf aparlı • 
manmda): 

c<Bekar arkadaşlarımızın evlenmek 
için i1eri sürdükleri iddialar yalnız şe .. 
birli krzlM ve kadınlar içindir. Ben de 
ayni fikirdeyim. Fakat bu işin kolay ta. 
rafı vaırdır. Köy kızlarını unutmamalıyız. 
BunJaır birçok meziyetlere sahibdirler. 
Sa:dalk.aıt, !kanaat, dürüstlük bunlardadır. 
Ben köylü kızı, şehh"liyc tercih ederim. 
Kısm~ oMuğu takdirde bir köylü kı -
zıy'la ev'lıeıneceğim.. 

e Cahid Taner (Malatya Yıldız 
oteli 14 numara): 

cHer bekar erkek gibi ben de anketi • 
nizle çok yakından alakadar oluyorum. 

BekaT k.adın1ann cevabları müstesna, di
jerterini ha:klı buldum. Meslekte olduk. 
~ ihtiSaıs sahi.bi bulunduğum, yani kı .. 
demli bir beHT olduğum. için, ben de 
an!ke'te oevab vermek ihtiyacını hisset • 
tim. BekA.r kadınlar bilsinler, ve asla u. 
)Ubnasıttılar ki, bizler yuv!lsının dışınr:lan 
ziyaide içile alakadar. evinin hem hanımı 
ve hem de hiıımetçisi olan, ayni zamanda 
fıŞine sadık imlan bir eş arıyoruz; bul:i. 
m.adığmuz jçin de evlenemiyoruz. lşte 
ba'ldkat budur. Ben 30 yaışında, mace • 
ra1aır1a yorulmuş bir bekanm. En bü -
yük eımeliım, mes'ud bir yuva kurmak •• 

F.df"bi tefrika mı,.;: 22 

F _n_...,.. eıı·mdeki bekarlık saıade'tini kay. laraı erkek oldu:ıtum ha~de hiddetleniyo .. tıksız olıan filk.irlerle itham etmek doğ. kadıınlaırdıa aıramazlar. 
-~ 6 Yoksa onlıar bilirfor ilci heır e~enmemiı ıı....-<-~ enıdisesile mütereddidim. \,'ünkü rum. Faıkat bu sıralarda başımdan öyle ru mu? d 'I.. •

1
. 
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ut:wıı.ıt: • Tıalbii değildir. kızı bilatereddü · alaıuı ır er em e, sa.. 
evleıoen ,..;ftl'erin ancak onda birinin 5aa- tuhıaıf bir vaık'a geçti ki size tarif ede • . d . 

1 
k 

~LO. 'Bu ""'lMJ.deki yaııılar herhan·gi bir ecne. dalkatım 'en emm o aıra • detine .. .,hid oluyorum. Eğer kızlarunız, meıın. Bu hA.diseden sonra bekar erkekle. ~ n,,,,..;;.....n,.·· kı ,, h b"r" saadeti er 
,,..... binin eline geçecdk olursa .vegeçecektir. '°'"'16..u.llAu Z'ıarı.a ıç ı ı • 

kakiınlıanmız tjksiltlerini telafi etmez - re halk verdim. de ilk sıırada size karşı bır nefret uyan. IJ:teğine vermekten aciz değildir. 
!erse, bizi ebediyen bekarlığa mahkum Size bu vak'ayı anlatayım: ~ Ve hiç ıbir kız evlenme hususunda er. 
edeceklerdir. Ben bekarlığın her bekar. Bir iııaıfta evvel bir genç kadın tanı • Kı 1 ı.r. dil tmak ve bu kabil kek kadaT korkak Ye lhodgam değilrur. 
dan ziyade aleyıhinde)im. Fakat cvlenE.. z aanuza uza. t · b. aile ku ak arzusile hepsi il-

• drm. O kadar masum siması, o kadar ca .. yazıl&- yazmaık genç baylarımıza yar* yı ır . ~ .. . relk bedibaht olmak.tansa<. bekar va&ama.. <fivac edeceklerı gunu beklemektedirler •• 
yı tercilh ediyorum.» na yallon etıvar ve harekatı vardı ki ilk mı~:et· -:-; h .. . .. ı· ve Tüırlk.iyede, ev işini, temiz yuvasını 

· · b 1 k. dl. s:.iV' , e.ı.u.u..um er zu mrenın ıyıs ,. bakışta ,gökten mmış ır me e zan.ne kb"'tüsü vardı.r. Bilirim ki iyilet" ekseriye. istemiy~n bir kadınlık yoktur. Ahlaksıa 

e Hüseyin Arıcan (Gemlik aaat
çi): 

cBen otuz yaşına gırdiğim ve bir aile. 
yi fevlkalade geçindirecek kazanca sahib 
olduğıuın halde henüz ·bç.karım. Genç 
kızlaırıanıza itimadım olmadığını esefle 
kaydederim. Bekar vatandaşlarım bu -
runıkü kızlarımızın hatalarını hakild de. 
"' lillerle, vazih bir surette yaroılar ve yaz. 
maktadırlar. Ancak şurası da aşiklrdır 
ki, lkaıdmın maderi beşeriyet olduğunu 
hiç ıbir erkek in.ili edemez. 

Bununla beraber, kadının yalnız çok 
değil, 'biı-çdk ıztırablar da doğuxduf,unu 
vıe her çeşid .fenalıkların ~lıca amil ve 
müşevviki onun paıımağı olduğunu bil • 
miyen yoktur. lşte size birkaç edibin ro~ 
zü: 

Vi.ktor Hügo kadın! tavsif ederken: 
ı (Kadın fevkaia.de tekemmül etmiş bir 
şeyt.aındı.r) diyor. Diğer biI filozof: lKa. 
dm kıSkanç, debdabeperest ve intikama 
susamış bir mahluktur) bir başka m:ite. 
fe'kkir de kadını nankör sayıyor. Şan, şe
ref, debdebe ve emsalsiz varlıklar içinde 
yaşatılan 'kaıdın bir aında hep bun1arı u. 
nu1tur, bütün mukadderatını çiğner ve 
intikamaı kalkar. Kadında bu zihniyet 
mevcud iken hangi erkek mes'ud olabi
lir. Boşanma davalarının kaç tanesinde 
e:r!keklıeır ve kaç bin tanesinde kadmlar 
kalba!hatlidir. İşte size en büyük delil ve 
ev.raıkı ımıüsbite adliye cerideleri .. > 

e Zeki (Boksör, Fatih): 
cGazetenizcle birkaç zamand1r intişar 

eden bekar eı'kek ve kadınlarımızın mü
nakaşaılarım dikkatle takib ediyorum. 
Genç llmlarımıza atfedilen ağır itham • 

lir. Bu kadın ile bfrblrimize kartı a!Aka . . . ::....l··kl . . d dl~ 1 'ni kadın.hık yokıtur. 
tı ve sızın. gun.ı.u erınız e ~er en . . b 

1 
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duyduk, lk:onuştuk; kaJYnaştık ve anla§- t .1 ~ 1 Erk€ilclermızın un aTl ı esını.. en.. 
emsı ı=ıer l!!r. · ~n--ı ' 1 ;ı.l tt'kl · b' t tık. Ertesi güaı randevuya benden evvel Siz k.ızla:Pmızı insanlık terbıyesile 'kar .. dl ahli:IJ~u ~K. arına a et e ı en ır a. 

k .n b · kıl'"b d · · b gun·· ku- kım secıyesız Ye bedbaht kadınların ku,. gelııniş buldum. Güzel bir köşeye çe i1 • ŞJ.J.arsanırz, u ın a evnnın u .. .. 
kıızl rik • · dk b·r suıruınu bütün nezih Türk kızlarına yulr"! 

dik. B:iııibkimize münasfo olduğumuza, genç arını yarın e egme sa 1 J le-tmeınelerini dileriz. 
evlenımeğe karar verdik. Belki acele •• Fa. eş, yaıvrusuna müşfik ve ayni zamanda 

ela ancak yuvasına ba.~lı ve muhabbetli 
kaıt onu çok. beğenmiştim. Bu tipte bir bir kadın olarak görürsünüz. size düşen 
kadının fena olabileceğini aklıma. getir • vazire ibudux. 
meımiştim. Üç gün sonra tekrar buluş • 
mak, karaınmızm esaslarını konuşmak ü. 

zere &yrıldık. O gün beniml~ fazla kala.. 
mıyaıcaığını, anc'.l.k annesinden saat 6 ya 

kadıar izin aJabildiğfoi ,söylüyordu. Isra. 
nm üzerine bir saat daha: kaldı. Nihayet 

çıd.k .güzel bir hava i~ind'<' ayrıliık. K~.11 .. 
di !kıendime, ne kadar mes'udum, dıyor • 
dum. O gün saat yedi buçukta B~ya~ıda 

Temi'z giyinmek, tuvalet yapmak ya • 
kışı1k alan yerlerd~ gezmek her insanın 
hakkıdır. Bunu müsriflikle da.mgalan p 

dlrnıakta ne mütııasebet vardır.• 
Hem şimdi tuvalette, süste bazı genç 

erlkekleri kızlardan daha üstün görüyo. 
ruız. Bu ,görüşle bütün gençleri silzlemek 
mi laziını? Hayır!. Bizde insaf galibtir. 
Böylıe ~abı.zlı.ğa atılmayız. 

Ey ıgoo.ç baylar: 

e R. Aysoy Diyarbakır: 
Bekar okuyucuların yazdıklarını tak.il:) 

etmemekle beraber bir kaçına gözüm iliş. 
ti. Ayrıca da sizin yazınızı da okudu.."111 

Erfkaklar kadınları itham ediyorlar. 
Ve elbet te kadınlar bıına susmıyacaklarf 

Fakat ne yazık ki karşılıklı yapılan 

bu münakaşalarda görüşler tek tarafh.ı 

dır.Erfkekler kadınlarınızın ev kadını ol. 
madıklarım ileri sürerek onları itham 

ro,.ıı-·--1- nesle -~•-..ıwı..ı· ..ıı..,,,.a·k bu. ediy~1 .... -. Bız· mı· kadınlarınız tembel m1 geldim. Tramva~1a binip evl• gıde~ektim. uıo:.ıı~ mUJ.'t'luu uı..... vu.ııcu.· ı.. 

Bir axabik ba~ımı çevirince ne göreyim! 
Dona ka1dım. Aman Yarabbi göı!ı-~·ıme 

inanamıyordum. Oydu; yanında bi::' gc.nç 
erkelk va:rdı. Onun kclun:ı girmişti. Ö • 
nüımden geçerlerken erkek. cSeni b·r 
saıat ~edim, niçin geç kaldın?> dıye 

lunaaı kızlMımızı iyi görüşle yazmanızı dıirler? 

diılexim. Hıaıyır!. 

e E. M. Çorlu: 

Türk kadınları erlik.ekleri kahvede çu. 
bulk tüttürürler1cen çift sürerler. Onlaıı 

haır.blertle köylerini idare ederler cep • 
hane taşırJıar. Mekteblerde en çalışkan 

talebe ve en değerli öğretici onların ara.. 
soruyordu. B€ynimden vurulmuşa dön. Bir Türk kızına Uzun gelen temizliği sından çıkar. İhtiyaç içindeki ailesi için 
müştüın. Birkaı; saat evvel beni çılgınca yapmak, süse aşina olm~tk demekdeğil - erkelkten dıaha fazla çalışan gene onla:r. 
seıvıdiğim.i söyliyen, artık bensiz hayatın dır. Erik.eklerimiz çalışan kızların wı.kit dır. 

zindaın olaıcağını muttasıi tekrarlıyan buıluıp tatbik edemediğimiz m(ldalaTı hiç Ahlak cihetine gelince, Türk kadınları 
kadın: llrusu.nmz olarak ta11bik etmekte bulunu. içimde ınaımusu için hayatını feda eden. 

Of, artılk yetişir, artık susunuz bayan. yarlar. lerin saıyısı. yüz binleri geçer. 

la!'! Artık münakaşalara bır nihayet v~. Biz1er müsrif değiliz, her Türk kadını O halde nitın erikeklerle aralarında 
riniz. Ben içinizden en masum, yüzüne veya ik.ızı evinin, evh olanı da erkeğ~nin bir imtiza('Slzlık oluyor? 
balktıkça insanın laf söylemeğe bile kı p işini seve seve yapar. Enk.eklarmiz kabahatli olduğu için, e .. 
yaınuyacağı bir kadın intihab ettim. Ne • iBekarWın yaptıkları bu nevi itham. vet erOtekle.rnıiz kabahalidirler. Bir kıs .. 
tice .böyle oldu. Yetişir artık. ben de ai. lax. kendilerinin ev kurmamak için his mı hala d.edelermiz gibi kadını evin hiz. 
le yuıvası. kurmak isterim. Benim de gö • ettikleri isteği müdafaay.1 yaıraır birer si- met.çisi oları»t telakki etmekte, evde on .. 
zümde paçalarıma sarılan minimi yav .. lahtır. dan lbüıtün istirahatini beklemekte ve o. 
rulıar tütüyor. Bekar eıikeklerin yerden Tü"Iik kıadmının yuvasına merbutiye1i nun meV'C'lldiyetinin yalnız bu vazifc>ye 
göke kadaır hakları var. Gel de evlen! •• :t çdk yü~ir. Fakaıt bu meziyetı anlıya. mıü:nhıasiır olduğunu ve hayatta onun hig 

(Devamı 10 uncu sayfada) oa·k '"erkeklik nerede? Yuvalar kadımn (Devamı 13 üncü sayfada) 

alevini dışarı kusan ıbir fmn .gibi kız - - Evet iki şehirli. Vi1dan bir hafta- - Bravo Cevad bey. İşte ş.imdi büs-
gın .. Bugün Osman beyi razı edersem dır burada. bütün gözüme girdin. 

Şam1ar köyüne kadar gitmek istiyo - - Tabii.. daha o gün İstanbula a - Ve iki bileğimi yakalayıp zeybelt 
rum. dam gönderdik. Bir kamyon dolusu el- dansına kalkar gibi ıbeni de yerimden • KÖYIDElli DOST 

1 --- • Yolda hatırıma geldi; ke.şki Ceylan bise, eşya getirtti. söküp kaldırdı! 

rn.. / C /ı apartımanma telefon edip Vildanın - O halde Süleyman bey de burada - Zaten ben seni anlamıştun "anım, 
-../.Juehan a id çiftlikten dönüp dönmediğini sorsay - olacak? Temiz ruhlu insanlar şel.hirde barına -

Avrupada şöhretle bember ser-,H:ind, Mısır sistemlerinde salonlar yap d~n:1 .. fakat ya telefo~da karyma ken - .. - Hayır,~ vakti olursa gelecek. Bu- maz:a:· . _ 
1 vet yapan muharrirler de ayni siste- tırm:ı.ş. Oralardan getirdiği eşya ile süs- ~ısı. ç~arsa o ze~ı ma~lukun ben gun -~llti ~elir. Siz ona hiç tesadüf et - Latıfe ettım: 

mi takib ederler. Hepsinin ya deniz kı- lemiş. Böyle bir müze düşünmek bile ısm~ı vermesem bıle ~esı~~m tanı • rnedınız mı? - Aman !beyefendi, bütiln İstanbulu 
yısında ya bir orman içinde, dağ te - manasız. Benim istediğim şöyle müte - yacag;ı muha~ak. ve. ~y,le bır aray~a - Buradan aynıldığım gün telefon - fena ruhlu zannetmeyin. BileklerlınJ 
pesinde kurulmuş birer .sükftn ve inzi- vazı, sade, ra'lıat bir yuva .. bir yuva ki herhalde mana verebılırdi~ la beni aramış. Vildan hanımı sormuş- bırakarak ellerini havaya kaldırdı: 
va yuvalan var. bir yatak odası bir banyo ve bir kütüb- Arkamda u211n t.oz bulutları bıraka - tu. Çiftlikte kaldığını söyledim. O ka - - Fena ruhlu demek, fena ruhlulaı-

Hele meşhur İspanyol muharriri hane, biT de küçük yemek odası. Bu yu ra'k. da~?an dağa uçuyorum ... Nihayet dar. ra tahammül etmek dernektir. Daha 
(Blasco) nun Fransanın 0 pek sevdiğim vanın en büyük meziyeti saıkin olması. e~~ı degı:rme~ ve ~e:ıta~e agaçlarının - Ne ise bizimkileri gali'ba birer bi- doğrusu olduğu gibi görünmemek de • 
cenub sahillerindeki villasına bayıl - '8€ni ~~ r~hatsız etıniy~:ek,_ etra - nobet bekledıkletl ç_ıf:lı~ yolu. :er ·bur~ya alı.şt~racağım. ~akat bu her- meldir. Hangi şehirli iddia ed-ebilir 1d 
dım. Avrupaya ibir seyahatimde bu vil- fımda gurultu olmıyacak, ıgretı salon K~~kson çalıp gelışım~ haber verme- nalde sıızin ayagıruzın uguru Cevad •. . . . . ..... 
layı ve (Nis) deki meşhur romancılar- kuklaları ibeni iz'aç etmiyecekler. Hiz • !e Iuzu.m kalmadı. Demır paı:maklıkl~ bey. Muhakkak yakında Vedadı da bu- h:r gun _istemıyere~'. hıs1erın: ve du 
dan (Alfons Kar) ın ıhlamur ormanı i- metçim bile az konuşacak ve ben bu - ıç .. ~ap~ı .~çıl~ ve Osman beyın ne.şelı rada göreceğiz. şuncelen~e ay~ı~ı bırçok msanların 
çindeki şatosunu gezmiştim, bayıldım. rada kitab1arımla, swrlanmla meşgul yuzü gorundu: Osman beyle konuşa konuşa havuz _ hoşuna gıtmek ıçın evet veyahud hayır 
Alfons Kar bu yeşfl yuva için (Ihla - olacağım. Bunu herhal~e yapmak isti- Ellerini ha~~~~ kaldırmış bağırıyor. b~a geldik. Vildan meydanda gö • demiyor .• Hangi şehirli iddia edebilir ld 
murlar a1tında) diye bir de roman yaz- yoııum. Ve Osman beyın Domuzdere - Bravo, sozunde durdun Cevad rilnmüyor w ben de oormuyorum. hergün hürriyetinden bir çok şeyler fe-
mıştıır. çiftliği bu arzumu büsbütün kuvvet - bey. - Yeriniz o kadar sevimli ki insan da etmiyor. İşte benim demek istedi ... 

Benim de niyetim mutlak sakin bir lendirdf. İlk defa insanlardan kaçan~~ - Be~i 0 kad~r şımarttınız ki artık ayrılmak istemiyor Osman beyefendi. ğim budur. Yani şehirde oturmak ade· 
dağ başında veya:hud deniz kıyısmda medent insa~a biraz hayret eder gıbı başka bır yere gıtımelk aklıma gelmiyor. Demin gelirken neler dü.şündilğümü ta ib. ~ d ka 

1 
kt H lbuk' h. rıer 

kendime gö:rıe bir ev yaptırmak. Son olmuştum. Şımdi tamamile hak veriyo- Nihayet bir şehirliyı mağlUb edeceksi- bilseniz. .. , ır e a. r ı ı~.. a ı şe ır ı 
Paris seyahatimde Fransız muharriri rum. Bu kirli, dedikodulu ve iğreti şe- niz zannederim. _Neler? köylere çekilenler ıçın: 
Maurice Decobra'nın Paris civarında hir h~yatından nefret ediyorum artık. Bol ik:aıhkahaJ.ıarmı israf edercesine - Bu yı1 olma.ısa bile gelecek yıl - Ne feragat sahiıbi, ne ahiretlik a-
bahçe içinde yaptırdı:ğı modern villAyı * gü1erken: benim de niyetim ş6yle ya deniz kenarı dam, derler. 
da görmü.ştü.m. Çok seyahat eden bu Pazar safüilıi ve lben geM çiftlik yo. - Bir dıeğM, !bir değlJ. dedi. İki 18 • veyahud dağ başı bir yerde kendime Hallbuki insan tabiata ne kadar yak., 
meslekdeş çdk da 7.engin olduğu için lundayun. birli. glSre btr mekAn yapmak. 1.afırsa hürriyetini o kadar çok bulut' 
bv muhtetem k.işanesinde Japon, Hava daha ıabahtan 4»k sıcak. Sehlr Yü.züne baktım. Osman bey«* gibi. ;,erinden fırladı. (Arkan var) 
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DIORLOG: 

Tatil günlerinde 
· ı ( Samsunda· çocuk J 1 

Neler oldu, demeyin.. daha neler ola. kuyruığ.unu sallam;ak zahmetinden kur. 

calk.? Deyin. Bu kann ağnsı tatil böyle tuia<:aktım. 

mayıp gitti)tçe acaba başıma daha neler 
gelecek? 

Şimdi rnekteıhi dört gözlıe arıyorum. 

TuD:ıaıf ıbuldunuz. Ne o; halime dudak 

bükıüyansunuz. 

- Voay çalışkan küçük bay vay. De" 

mek sen Okumayı bu kadu çok seviyor. 
SU!ll? 

Dördüncü madde: 
Küımeste ne kadar beyaz tavuk VB.!'se 

hepsi·ni do.rmızıya boyayacaktım. 

Beşinci madde: 

Safbahlıaın eıfkenden ötüp beni uyan • 

dımnam.ası için horozun dilini kesecek. 

tim. 

Proğram hazırdı. Proğram mucibince 

işe ıbaşlıyaıbilircliın. Hemen giyindim, 

baıhçeye indim. 

Arnnud ağacıma tırmandım. Yapraklarını 

BilmedinbJ gitti. Gerçi pek haylaz 

değilisem de, pek de fazla çalışkan deği. 

Umdir. Yaramazlığa gellnce •• yaramaz • birer 'birer koparıp aşağı atıyorum. Fa. 
lıık niye mi diyorum? Yani kim~eye za. kat bu aralık nasıl oldu bilmem. Ayağım 
:ran olmı:yarı yaramazlık .• İşte onda bi. kaıydı, l:ıaşım mı döndü. :Milvazenemi 

rdnciyimdir. kayibetltiım. Ağaçtan aşağ: düştüm. Ko. 

Ta.tilin bir an evvel bitmesinı, bir an luan incinmişti. Bir hafta kendimi toı.ıaT. 

evvel melk:teıbe gitmeyi niçin istediğimi lıyıaımadım. 

ini ooruyonrunuz? Onu da söyliyeyim. İyi olımuştum. Artık ikinci maddeyi 

Bu tatil bana yaramadı. Daha doğrusu tatJbik edeıbiliı"fliın. Havuzdan balıklı:ırı 

ben tatile uyamadım. Daha doğru - çıllmrıp gezdirecektim. Fakat ben havuz. 

su lbeınlıın tatil hakkındakı projelerimi dan bal ıık lıan çıkaracağ?m derken ken • 

muıvaıffıakiyetle tstbike imkô.n buluna - diım de havuza düştüm. Elbisemle soğuk 

mıaıdl. biır 'banyo yapm!Ş oldum. Üstelik bir de 

Tatilin ilk günft erkendeL. uyandım. dayak yedim. 

Tatilde neler yapmaik icab ettiğini şöyle Ertesi gün üçünci.i maddeyı tatbik ede. 

bir ltasarladım. ••• Ve bir program yap. cdkıtim. Faıkat ben kbpeğin kulağını ke. 

tmı.. öylıe ya programsız hareket etmek 

if görmek: doğ'ru olırumiı. 

P.roğramı.mın ilk maddesi şuydu: 

semeden ·kıöpak benım elimi ısırdı. 

Samsuın 1isesı gençleri, bu sene spor 

sahasında hakiki bir varlık göstermiş " 
ler, meıtıtebd~ çor hart!ketlerinde çok 

muvaff.ak olmuşlardır. 

Samsundald minmini Sevim Ülkü he. 

nıü2 dört yaşındadır. Halkevinin geçen • 

leıxie verdiği bir temsilde rol almış. Ve 
rolünn 9Qk gü2'Elt1 yapııp seyircileri hay. 

Bahçedeki ağaçlaır ya9raklarla örtülü 

iıti. ZaıvıaıB.ılıar, sıcakta bu yüzden kimbi. 

lir ~ kadar terlerler. 1eVabıma onları 
~calktmı.. 

Dördüıncl maddeyi de tatbik edeme • 

elim. Çüınkü ben ilk tuttuğum tavuğu bv~ 

yayaımadıan, tavuk kanadını çarpınca bo. 
rette lbı.rakınıştU". Kendisine öğretılen, 

ya kultuısunu devirdi. Boya.lar üzerime 
dı piyeste söyliyeoeği sözleri aıynen ve ga .. 

sıçrB· a ." . dd . d t tb'k d a· yet tabii bir eda ile söylemiştir. 
eşııncı ma eyı e a r e eme ım. 

tkinci madde: 

Her sabah havuzdaki balıkları ha • 

VUZXiıan çıkanp bahçede gezdirecektim. 

Üçüıncü madde: 

Horoz dilini kesmeme razı olmadığı için 

gagasile beni bir eyi gagaladı. 

Başıma neler geld; neler.. İkinci bir 

proğram daha hazırlayıp onu tatbike 
Kqpeğin uzun kula.klarını, uzun kuy- kalkmadan bu tatil biterse ben de başı. 

l'Uıkunu kesecektim. Ve onu kulaklarım, ma geleceklerden kurtulurum. 

C Yeni Bilmecemiz =ı 
Bu resnıi yapan 

ressam, pek dikkatli 
değilmiş. Resmi ha .. 

talı yapmıı, siz ha • 
tayı bulun. Ve resmi 
l.:esip hatanın ne ol. 
duğunu bir kağıda 

}azın ve resimle be~ 
raber bize g':mder1n 
Doğru bilenlerden 
bir kişiye bir kol sa.. 

Saımsunun iki sevimli yavrusu 
Sevinç Yücekent Ne§'e Biner 

Tekirdağda çocuk 

Yıldız kardeşi!~ birlikte bi1' çalgılı 

bahçeye gitmişti. bir yand11 çat~l çatı. 
my01', bahçede bulunanlar dam edi • 
11orlardı. lki katdeı bir masa11a oıu ... 

mU§lardı. 

Yıldız ve karde? da,ıs edenlere bakı. 
yorlardı. Yıldızın aklına geldi, kar • 
de§ine: 
- lstusen biz Je seninle danscdelim 

dedi. 

Çal(iı du.rdağu 

danı bitti$1i zaman 
Yıldız çanta.'lmt 
kaybetti~inı 1ıa • 
tırlacb. Acaba 
dans ederken mi 
ka11bet1ni§ti? 

Öteye boiye 
baktılar. Çantayı 

göre'TT'.edıler. Gar • 
ıon limonatay~ ge. 
'tirmiş masanın ba. 
ıında onları be1' • 
liyordıı. 

Sayfa 9 

C:ar~ geldi, Yıkı\Z bir tane kardt §i 
içın bir tane de kendisi için iki limona. 
ta söyledi. Her ikisi de limonataya 
bayılırlardı. 

iki ka.rdıeş dansa kalkmışlardı. Yıl. ' 
dızın kardeşi pek iyi dans ~ Hotııe,lı:;in. 

den Yıldı.ı onı' idare ediyo:-du. 

Yıldız masaya 
gitmei(ıen kori..:u • 
yordu.. Çü.nkf.i gc::·. 
sona limon11tala • 
rm parasın~ ver • 
m~k icab ederdi. 
Tekrar dansa boş. 
laclılar. 

Masaya 
menıek için 
temadiye'l 
ediyorlardı. 

dön • 
mü. 
dana 
JJe~ 

ikisi ele çok yo • 
rulmuşlarciı . Fa • 
kat ne y<,psııı. 

atı, yüz kişiye de ay.~~~~~~~~1YA!!~~~W.~~ 
rı ayrı güzel hediye_ Artık h6r ikisinin de bacakları oka.. lki ka:rdeş, ilci tarafa sendelizp.? sen. 
ler vereceğiz. dar yorulmuştu ki, dansetmi?Je değil deliye masaya doğru yüriidiiler. Gı:ır. 

Biımeceye tıyakta dıırmı:ııa nıccalleri kalmamı§tı. son oTJların geldiğini görünce: 
verme müddeti on Fakat masaya dönecekler olursa yrır. - Ben de sizi bekl,yordum. 
be~ gündür. Bilmece ~para vermek icah ederdi. Garson Dedi. Yıldız: 
cevabını bize gönder da bir ıü.rlü masanın ba:Jından ayrtbuı. - Şty, para çantamı .. 

diğiniz zarfın üzeri - / Köy çıoouklarmın sağlığını korumıılı: yordu. Başka çare kalmtımıftı. Ço:tı:ta.. Diye kekelemiye başlamı§tı. Garson 
ne bilmece kelime .~ ~ ve oolara sooyal yardım yolu ile kan ve ıını kaybettiğini Yıldı.ı garsona ıö11li. cevab vudi: 

ıini ve bilmet·enin c:c::> can vermelk için birçok yerlerde a1.Jıd 1Jf1Cttkti. - Evet, parrı çantanızı masanın üze. 
gazetede çıktığı ta • ~ - oıbaılan aıçılmıştır. Açılan bu obalarda rinde bı1'tlkmı§sı.nı.z. Kimse almasın 
rihi yıaızınız. Hediyeleri Pazartesi ve Perşemıbe günleri öğleden sonra matbaamız. 900Uıklar iki ay müddetle bakılacak, bol diye si.ı da.ns ettiginiı müddetçe masa. 
dan verilir. Taşrada bulunan1arm hedjyeleri poota ile gönderilir. .gıda verilecektir. nın başından ayrılmadım. .............................................................................. :. ···························-····-······························· ................. .,_... ............................................ -.. ----......... _ ................................................................................... .. 

&ksür Demirer j8m&l). bir boksördü. 
Her ~ ıaJ.U> geliyordu. 

Bon 18Ptllı 0189t& da pne rıaUb gel • 
lllJtt,L 

Hakem ma~n .sonra. onun &ld1venll 
ellnl kaldırmış: 
- Bok;sörümiiz Demirer gene galib J 

DIJe aatmıruştı. 

Ocrnirer maçıtan ~ a.rka.da.ş
rlle bir bira.haneye gltmi.şler ve 
gaUblcye.t.t aerefinıe bira 1çmi:,ılerd1. • 

Satı.oş oırnuştu. E
vine dönerken ikJ 
ta.rafa yalpa vuru • 
;vordu. 

~ ~~~11111;ı:s-----~--~ 

Evinin kwpısını :karısı a9tı. 

Saaıt eıllnde idi, Üçe gelm.1§
ti. 

- 6&u bu am&nlan. ta • 
dar nerede kUn. 

Demirere biır Y\lılllrUik atmıştı. Demiıw 
meğlii.b etuği bok.sörler 81lb1 yere yuvarlan -
dı. Çünkü aar.bıoştu. Sıa.ıtıoşun ne aıltlı ta .. 
br, ne de kuvvetli 

~ 
\ 
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Bir Haftallk ---- RADYO PROG~AMO ----- -
CUMARTESi 221'1/39 Ankara Radyosu naz saz aemalsl. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş-

13.30: Program. 13.35: Tlrk müzl~ ı - ell pllklar - R. 21.30: Müzik (Wagner'ln e -
•........ _ Nihavend peşrevi. 2 - İsmall Hak- DALGA UZUNLU~U ~ serlcrinden - Pl.) 22: Müzlk (Küçük Orkes -
tı _ Nihavend semai: Feryad ile yad.eyler - r; tra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Lumbye - Şam-

Sö le 1841 m. 182 KC3. 120 Kw. panya (Galop.) 2 - Slede - Nahlra (İnter -
ken. 3 - •·••••·•· - Nihavend prkı: Y ne- .A.Q. 19,74 m. 15195 KC3. 20 K•. mezzo.> s - J. Stra.uss - Artist ha.yatı. 4 -d1r baisi zarın gönül. 4 - Ra.hmi bey - Ni -
havend şarkı: Saçlarına bağlanalı. 5 - Ar- .A;p. Sl,'10 m. Hl55 !tez. 20 K\I.'. Pauı Llncke - otlmplyadlarda (Marş.> 5 -
takl _ Nihavend şarkı: Koklasam saçlarını. Rclnhold Becker - İ1kba.ha.r <melodi.) 15 -
8 _Ari! bey_ Nihavend şario: Şarap iç gül- holdy (4 üncil senfoni La majör.) 3 - O. NI- Robel1t st.ol'z - Vlyanada ilkbahar. 7 - Franz 
f i d üll 7 _ su semaisi. colat - Vlndsorun ..,.n kadınları uvertürü. Lehar - Çigan n.şkı. 8 - Erns Amo Na.un -em n e c er. - ....... ·· v-- hab 

1 
ı 

l4: Program. 14.10 _ 15.30: Müzik, (Kabe.re, 22.30: Müzik (Operet sele'ksyonlnn - Pl.l 23: dorf - Arzu (Vals.) 23: Son ajans er er. 
M!izlkhol, D:ıns _ PI.> 18.30: Program. 18.35: Son ajans haberleri, 'ı!raat, esham, tahv~ınt, zlrant, esham, tn.hvllft.t, kambiyo - nukut 
Müzik (cOffenbach• - Orfeus oehennemde kambiyo - nmut borsası (ftat.) 23.20: Müzik borsası (fiaıt.) 23.20: Müzik (Oa.2ıba.nd - Pl.) 

operetinden potpuri _ Pl.) 18.45: Müzik (Kü- (Cazbe.nd - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. 23.55 - 24: Ya~nki program. 

çük Orkestra _ Şef: Necib ~kın.) 1 - Deli- * * 
bes - Kopelya balesinden bebek dansı. 2 - ÇARŞAMBA !6'.7/39 - CUMA !8/'1/39 
Hein'Z Walthe.r - DaM eden kuklalar (Jl'ok.s- 12.30: Program. 12.35: Türk muzlği - Pl. 12 30· -..... 12 35· Türk mOzi"t - PL 

.a zı br A. j ve meteora- · · • ·~· ....... · · 6 trot.) 3 ~ Heuberger - Şarkda ... - e er- 13: Memleket saat yan, a ans ıs· Memleket saat A.yarı ajaM ve met.eoro-

Temmuz 22 

Kitablar arasında 
(Baftarafı 1 nd sayfada) cüme ediyor. Hikmet Münirin akıcı ve 

van i3llldullah. sizin benım gibi düşünen 1 renlkli üs1ubile bire verdiği bu eserler. 
bir adamdır. Hususiyeti, zekası, vaktıle her dkuyucunwı alakasını kuvvetle çe • 
işi olmaık itibarile mesleğine tabii tema. kec~ mahiyettedirler. 
yülü bu'lunmasındadır. Ne bileyim. Rıd. Üst:ad Münıf Fehimin eserlerin m.ev • 
van Sadullah, muharriri Cevad Fehmi • zulaırına göre çizdiği, tabiatıe bol hare -
nin iradesine rağmen düşünen, ve h~di. kıeUi, !resimlerle süslü olan bu eserler • 
seleri inıceliyen bir tiptir. den ıbi:rlkaçım rastgele sa~ayun: 

* 
Bizde bu zabıta romanları ve hika -

ye1eri zevkini a:şılıyanlardan biri de 
• kendi jann oLmamakla beraber _ kıy. 
metli meslakdaşım Hikmet Münirdir. Bü_ 
tün incelikleri ve nüansları ile bildıği in. 
gilizcoo.i ile, matbuat alemimizin değerii 
rüıkü'l'l1erinden biri olan Hikmet UüniT 

Dördünciı mahktim, Kuru kafaların 
esran. Ö1üım1ıe pazarlık, Lastik yüzlü a. 
dam, Ko:ıika gecesi... 

EŞ!dya operetinden (potpuri.) 19.111: Türk lojt haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Riya.set! loj.I haberleri. 13.15 - 14:' Milzlt <Beethoven-
müzlği (İncesaz f:lslı.> 20: Memleket aa.at A.- Cumhur Bn.ndo.ru _ Şef: İhsan Künçer.) 1 - Plnno ~u No. 

5 
_ Pi.) 

19
: Program. engin ibir tevazu ile çalışmasın! sever, ve 

yarı. njııns ve meteoroloji haberleri. 20.10: Furgeut - Marş. 2 - Pares - Fiametta (Ma: 
19

.
05

: MOzlk (Melodiler_ Pl.) 19.lll: Türk mt1 gazete sütunlarında sessiz, sadasız ma • 
Neşell plA.klar - R. 20.15: Türk müziği CSeçll- zurka.) S - Vole - Artemhıı <Marş.) 4 ~ Sc zlğl (P'M1! beyetU 20: Memleket aaat Ayai-ı, kaleler, fanteziler, ve birçok tercüme ya .. 
miş mld eserler.> 20.50: Konuşma. 21.05: Tem hubert - Rosamunde stlltl No. 1-2• 3. 19· Prog ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15: Konuş- zılar neşrodcr. İşte bu değerli dostum boş 
sil. 22: Haftalık posta kutusu <Ecnebi diller- ram. l9 OS: Müzik <.orgla Ketelbeyln ild par- ma (Hart.alık spor serv1sl.) 20.30: Tilrk mtı - zama:nlıarında. İngili7.lerin hobby dedik. 
de.> 22.30: Müzik <Rlchard Straus.s - Violon- Ça.!l - Pl.l 19.15: Türk mtızlğl (Fasıl heyetU zlğl: ı - ......... - Hüzzam peşrevi. 2 - Sadi- leri nev'inden sırf keyf~ zevki i(;in. bize 

Ki't:<fularm isimleri bile insanı meraka 
dÜiÜnınüyor mu? •• Her bırisi ba.~lı başı • 
na bi!r !heyecan, esrar kaynagı olan bu E'

serleri Okurken duyduğumuz zevk, Hik. 
met Münirin sürükleyici üslUbile bir kat 
daha airlıy<Yr •• İnanınız ki bu tercüme a.. 
narşisi içinde. pürü?.Siiz, ışıklı bir tu rkçe 
ile, temiz bir tercüme okumak, serin b•r 
pıınıardan doya doya su içmek kadar bizi 
kandırıyor. Onun için zarif dostum Hile. 
met Münirden bu hobbysinc devam et • 
me'k!e beraber, daha b~ka eserleri de 
teroüırne etmesini istiyecek ve bekliye. 

sel sonatı.) Çalanlar: Mes'ud cemil ve Ce - 20: Memleket saat fiyan, ajans, ve m~o;o- Segô.h ~kı: Ruhumda ölen. 3 - Zeki Arlf-
mal Reşid. 23: Son ajan.'! haberleri, zlraat, lojl ha.berlcrt. !0.15: Konuıpna. 20.30. Türk Seg!lh şarkı: Mı7.rnbı bırak. 4 _ Utlf ağa _ cidden güzel, türlü türlü entrikalarla do. 
esham, tahvllA.t, kambiyo - nukut bor.s:u;ı mOzttt. 1 - ......... - mcaz peşrevi. 2 - Şev- Suzinak ,al'kı: Benim yarem gibi yare bulun lu, müşkül düğümlerile biııbirlerine bağ. cetim-
(fia.t.> 23.20: Müzik Ccazband - PL) 23.55-

24
= k1 be7 - mcas şarkı: Bqmlyorum bana nol - maz. 5 _ ......•.. _ Halk türkilsO - Emlnem anmış bh' taıkını zabıta romancıklan ter. lbrahim Hoyi 

ftrmld~~ ~.s-~~~~'8~:So~m~m~~a~~b~~~8-LA.Wa~-~~===============================~ * na yemm. 4 - Sadullah a(ta - Hicaz yurük se şarkı: Niçin şeb tô. seOOl'. Mustafa Nafiz - Hl B kA k ki • •dd• ·ıh 1 
PAZAR 23/'1/39 ma.1: Nldeyim sahnı çemen seyrini. S - .....• - caz ~kı: Oöğ.sünde açılmış. 8 - Ahmed Ra- e ar er e erın 1 ıa ve 1 am arı 

12 30: Program. 12.35: Türk mtiziğl (!Ol - Hicaz saz semaisi. 6 - Şevki bey - Uşşak şar ımn _ mca-ı şarkı: Can ha.<ttasıyım. 9 - Ar-
sik program) Ankara Radyosu kfune Be.! ve kı: YA.d ne geQdi -uı.m.anım. 7 - Blmen Şen - tnkl - Ki\rdlllhicazk!'ır ısarkı: Artık ne siyah <Bastarah 8 inci sayfada) 
saz heyeti. 13: Memleket saat Ayan, aJa.ns ve Uşp.t ~arkı: Baha~rdl. ! - 1Retik9 Fer~~~ gÖ?Jlerlnln. 10 ........ - KilrdDlhicaztıı.r şarkı: • A. Y. (adresi mahfuzdur): kekleri evlenmeğe teJVik edJyorsunuz. 

Cevabınızı mE!'?'ZU.umuz haricinde bul 

dUk. 

meteorolojl halberlerl. 13.111: Mflzlk (Kilçtlk U*t şarkı: Kız n şa ına. - ? Güller açmış biUbfil olmuş. 21.10: Konuşma. 
Orkestra _ Şet: Necib Aşkın.) l - Brımel - ttlrkftsü - ......•.. : Ay doğdu. batmadı mı.. ~1.25: Neşeli plMtlar _ R. 21.30: Müzlk (Rad- c35 yaşındayım, bekarım, tahsilim 
mans - Felemenk il"a.ksı. 2 -1. stmus.s - Gü- 10 - ··•······ - Halk turkftsti. Yıld:r ~i~0 • yo orkestrası - Şet· Hıuan Fer.ld Alnar.> 1 - yükselk. Memlekette kıymetli görülen ve 
zeı mavi Tunada (Vals.) 1 - Eduard Ktin - Haftalık post~ ~tusu. %l~: Neşe ~ ..: Schubert - Bltmeını., se-nfoni st mlnör. 2 - çdk kazan.çlı telakki edilen bir meslek 
neke - Teessür valsi. 4 - Hanrus Löhr - Bav- lar - R. 2 ı.3o. Milzlk <Şan pU\kları.l 22 · Mu E Grleg - ı tno1 per Günt süiti. 22.30: Müzik e Ômer Türksoy (Alyon): 
yem. valsları. 5 _ J. Bra.hm.s _ Macar dansı zıt (Küçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) (Operet parçaları _ Pl.> 23 : Son ajans ha _ sa!hibiyim, sıhhatim yerinde.. mali ·ıe ai. 
No. 9. 6 _ Frıanz Lehar _ Çocuk prerus opere- 1 - Robert Leuschner - Mazurka (Fa~tezl.) berlerl. ziraat. eshnm, tahvtıtıt. kambiyo _ levi bakımdan hiç bir endişem yok. Ka. 
tinden potpuri. 14 15 • 14!.30: Mü'lik (Piano 2 - Keler Bela - Kel~k avı <Balet müzl~l.l nukut borsası mat.) 23.20: Mftzlk (Cas - zaıncııın rıornnalin üstünde, hayatını ve is. 

- Siz anketin mevzuunu yanlış anla • 

mı.şsımz. c&karlar ni~n evlenmiyorsu. 

nuz?> diye kadınlar sormuyorlar ki •. Bıt 

talbi 'bu yüzden cevabınızın mahiyeti ba~ 

.ka olmuş.. Ltitfen ankete, karşılık teşkil 
edebilecek lbir ceva,, ywzımrı. 

soloları - Pl.) 18.30: Program. 18.35: Müzik 3 - Franz Abt - Ormanlard~ ve ninni. 4 - band - Pl.) 23.55 - 24: Yannkt program. tillt:haUni yapın~ bir insanım. 
( en oda. müzııo;ı _ Lbra.hlm ÖZgür ve Ateş - Ffnl Henrlque.s - DaM. 5 - nıumlnato Cu - * B 
~ eri 19· & uk sa.atı. 19.25: Türk mü- lotta - Burleska <İntermezzo.) 6 - Gi<>van- . ütün arzulanma rağmen evleneme -
böc~ .) · ,Çoc • M leket saat A.ya- n1 Carlys - DOlsineye serenad. 7 - Glullo de CUl'ılARTESf Z91'/S9 dmı. Bana tan~~a ve evlenme fırsatını ziği (Fasıl hey eti.) 

20
·· em l LI ...n.. ·1 k b" h"t al"k d ğ"l" j t rolojl ha;berlerl 20 ıo· Neş Mlchell - Memleket hasreti. 8 - Pnu ne -

3
.35 Tük .._.

5
i 

1 
ver~uı ece ır mu ı e m ı e ı ım. rı, a ans ve me eo • · • k şil a.dll d ft>I d 9 J St 13.30: Program. 1 : r muz.lr. • - ••• iB . - .. . 

eli plı\klar _ R. 20.15: Türk nrQziğl {Saz eser- e - Ye v el' e r. ran evu. - · - ...... _ Şetaralban peŞ"revi. 2 _ Dede _ Şeta _ u va'Zlyette durust ve merd bınlerc:e 
lerl ve şaı'kılar.) 1 - ........• - mcaz peşrevi. raUM - Viyana tanı. 23. Son !ajans hakbetrlboeri, roıba.n şartı· Gözümden gönlümden gltml - .genç vartfır .ki evlenmek saadetinden 

Hl kı. Anıl.sın yar ziraat esham tahvUdt, kamb yo - nu u r · a!h .
1
• b _ 

2 - Suphl Zlyn - caz şar · . sa.n cnat.) '23.20 '. MtızAc (Cazband _ Pl.) yor. 3 - Sade1ıt1n Kaynak - Şetara.ba~ şar - m rumdur-ıar ve sırf u yuzden b:ırlaT. 
ile. 3 - Asım bey - mca.z şa.rkl. Her za~ı 23.55 • 24 : Yannkt program. kı: G«emb ka.pkara. 4 - Arıta.kl - Kurdllt - da ecndbi artistlerle sefahat yerlerinde, 

e Salim Nazil (Ankara): 

clğersuze. 4 - ········· - KemenQe taksim· * hlcazkAr şarJtı: Neşe ile ge~n. 5 - ········· - par.ala.:ruu. sıhhatlerini israf etmektedir. 
5 - Arif bey - Hicaz şartı: TMdl edeyim. Muhanıer türkü: Batan gun ba.na benziyor. 
6 _ .......•• - lllcaz şarkı: İndim yarin bah- PERŞE)IBE !7/'1/39 6 _Bedriye Hoşgür _ Muhayyer ttırkü: atı- ler •• 

- Baıyanlarm cevablarına üç sütun a. 

yıınnaık suretile, onlara imtiyaz verdiğt. 

mizi iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey 

IneV7JUıtlbalhs değildir. Nitekim dünkü w 

buıgıü.nlkıü say.ılarda erkeklerin oovablan 
üç~. 

çesine. 7 - ......... - Hicaz 8U semaisi. 8 - 12.30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 - ..• neş doğdu damlara. 14: Memleket aaat Aya - A k h be e 
......... - Halk tfirküsil: Sürmellmln gözleri- ....•. • SUzlnA.k peşrevi. 1 - Mu.~tara Nafiz - n, ajans Te meteoroloji haberleri. 14.10-15.SO: ÇI mU a r 
ne. 9 - ....•..•• - Halk türküstl: İrafa fincan SuzinM'. şartı: Sensiz bu sa.hah. 3 - Neyzen Müzik (Dam plô.kları.1 18.SO: Program. 18.35: e Bedrettin Tamer <Ga:z.ianteb): 
koydum. 10 - ......... - Halk türkfisü: Me - Rıza er. - SU'rlnll.k şarkı: Çaldınp ça!gıyı. Müzik (Jam pla.no sololan - Pl.> 18.46: Mtl- - Siz niçin evlenmediğinizı izah et • 
nekşeler tutam tutam. 11 - ......... - Oyun 4 _Lemi - Suz1nflk şa.I'b: Yeter hicranlı söz zlk (Kilçllılı: Orkestra - Şef: Necib A~kın.) miyor, sadece kadınlan müdafaa ve er. 
haıvası. 21: Müzik (RlyasetıcOrnbur Bandosu- Jer. 5 - Mustafa Naf!z - Buzlnli.k ş:ırkı: 'Ü - Jl _ Jokob Christ - Altım yıldızlar. 2 - Zl-

~:~ D~.) 1 -~~~-ruğn~~~~~6- ......... -HillW~~=e~-K~~~~~N~.s-~===============================~ 
vadiler (Marş.) 2 - Allan Macbeth - Enter- Esmerim kıyma bana. ıs: Memleket saat A- trı~r _ Dtiğftn töreni. 4 - Heim Reinfeld -
medzo. 3 - Saint - Sa.eruı - cPhaeton• (Sen- yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15-14: Eve gel ya.Tnnn. 5 - J . Strauss - Polka. S -
fonlk parça.) 4 - Gavdiner - Dans. 15 - BerlMtiz1t (Karışılı: program - Pl.) 19: Program. MonU - Qaı"dq. 19.15: Türk mtıztıı (İnce.saz K•dıköy V•kıtlar DlrektôrlUğU Hini arı 
lloz _ Macar marşı. 21.50: Anadolu ajansı 19.05: M!izlk <Weber - vaısa davet.> 19.15: faslı.> %0: Memleket saat Ayan, ajan.s ve me-
(Spar servlsl.) 22: Müzik CCa.zband - Pl.l Tftrt müziği (l"a.sıl heyeti.) 20: Memleket teorokıjl haber~ri. %0.10: Neşeli plA.klar - R. Semti 
22.45 - 23: Son alans haberleri ve yarınki saat Ayarı, ajana ve meteoroloji haberleri. 20.15: Tü!'t müziği (3 kemenQe, saz lavta ile ---- Mahallesi Sokağı No. Cinai 

Dok.kan 

Aylık ki. 
L. K. 

program. 20.15: Konuşma (Ziraat saa.tı.> 20.30: Türk oymı havalan.) 20.30: Türk müzttı: 1 - Bt- Kadıköy 
+ müziği: 1 - U1Şnk peşrevi. 2 - Şevki bey - men Şen_ Hüzzam şarkı: Süktınla ~çen. 2 -

Caferağa 

Suadiye 
.Atikvalde 

------
Muvakkıthane 5.5 22 00 

' 00 a 5o 
• 

PAZARTESi 241'7/39 Uşşak şarkı: - Oüloora nnzar kıldım. 3 - Sal;\hattin Pınar - Hüzzam .p.ııtı: Aşkınla sil Üsküdar 
12 35 Tü. k M !1't Pl Ta.nbm1 Fnl2le - Uşşak farkı: Niçin nnlcnde- rün...cıem. 3 - Salfl.haıttln Pınar - Hlizzam '9-f 

Mektep 84 No. taj 9 
Osman paşa Ev 

12.30: Program. . : r muz & - • 5 Ü 
13· M~mleket saat Ayarı, aJaM ve meteoro- ~t1· 4 ZI ....... U .. - Tkanbu:rk taşkslmllk. -öğ~ed~- kı~ mldin~ .. kirpBl!dkel~ne.b!kltimP'ah Kapa.ncıı-

• 3 14 Müzik CK ~ prog ""'~ n ya - Ma. şar ı: u sa ıms u un Huzzam şaııd: u um .. sırma saçı. lojl hnbcrlerl. ı .15 - : arlfl... lk " · "· 
1

a • • 
1 

• fta 
. 19 05 . Müzik CMo _ altı dalma. 8 - ......... - Ha tilrkusu. E" 20.50. Komıııma. 21.05. Tems ı. 22. Ha Iılr: 

ra.m - Pl.) 
19

• hPrScoghram. · ta. f ·d n söy gözlerine kunban olduğum. 7 - Dellal zade - posta kutU9U (Ecnebi dillerde.> %2.SO: Mftzik 
zart'ın Allsabet umann ra m a - · t bir llh lh 8 ,.._.k 1 23 · So J haı...- l -

) 19 15. Türk u 15 1 (İnce- Şehnaz şarkı. E medln za ya. - (Hafif m=ı - P.) . n a ans uÇr e 
lenmiş iki aryası. 1 k. t. __ ,. • m z 5 j ...... Te Şemsettin Ziya - Şehnaz şarkı: Hem nld::ı.n- rl, ztraaıt, aına.m.. tnhv11Cıt, kambiyo - nukut 
saz fıı.sh.) 20: Meme e .,..,_ ayarı. a ....... ald t 9 ı:ı... • --LL ) 

!h ı..- 1 rl 20 15 r,..,. {Dok dım hem at un. - Rahmi bey - .....,hnaz borsw. (t!at.) 23.20 . MuUA <Cazband - Pl. meteoroloji aucr e . · : 6"fl!'~uşma - ~. dllbe ı ı ..... eba Şeb . kl 
O 30 ..._.,_,. llzilM (Kadı ~ Ş&nu . Ey r ~· z. 10 - ...••.... - - 23.55 - 24. Yann program. 

t.orun saati.) 2 . : .ı. ıaA .m r.• n ..... -================================== 
me okuyucuları.> 21.10: Milli mtısl.k!lere da -
ır dör<füncO konuşma (Fin mwılkls1 - Halll 
Bedi Yönetken) 21 25: Ne.ş'ell plA.klar - R. 
21.30: Mimk (Mozart - Keman koruertosu 
(Re majör) - Pl. Çalan: Yehudf Menuhlm. 

Avrupa volkanında 
Orkestra Şef!: Georges Eve600. 22: Müzik (Bqtarafı 'I ncl sayfada) 1 amma, en ziyade Alman kantonlarında 
(Kiiçiik Oı:'kestra - Şe!: Necib ~kın.> ı - İki sen-elik mti.temadi bir faaliyetin se. td>a.rürz ediyor. Fransa, İngiltere ve Tü1". 
Rlo Gcıbhardt - Romans (Violonsel ve or - meresi buıhman bu hazmlığın verdiği iti. kiyeye karşı bilhassa bu mınt:akalarda 
kest,ra için.) 2 - Hanns Schmklt - İnciler madllamr ki Federal Kcosey azasından uyanan derin scmpatiııin tezaoorlerine 
(Vals.) 3 - Ed. Mny - Bir şişe Morel farabı- ~t ~ Martta halka hitaben söy. her • .......a... fie c.ahid o.bn<dc ke'bildir. 
mn karşısında. 4 - J . Bra~ - Macar dan- n:ıı:u.-"' s 

sı No. 8. 5 - Korsakow - mnd şarkuıı. 15 - lemif dlduju sözler arasmda: lsviçrelllerln bu haleti niıiyelerılc, 
Ernecıt Flscher - Tntll günleri. a) Tatll gün- - Ytalbancı rnemi.ek.etilerde ŞU nokta, ~ karşı cidd! temayfüleri 
lerf. tb) İşt.e dağlar. c) Beklenilmlyen btr t.e - 0111 billimneei ı~zımdır ki, bize taarruı.la Roma ve Beni.in hükfı~erinin tabiatile 
ndüf. d) Suların süktıneti. e> Avdet. 7 - istW1.imizi ve mülki tanıamlığımızı Jb. . . . . t 
Ludviw Slede - İlkbahar melodl.'lf. 8 - J . st- inffalmi mucib oldugund~ bilhassa -
rauss _ Şen viyana <Vals.> 23: Son aJa.n.s ha- lıUe kıyam edecek olaJnar haıt1le kat'§ı- tıW!y.a, sem zamanlarda İsviçr'eY'! karşı, 
berleri. ziraat, esham. tahv11At. kambiyo - nu k:lşaca'klardır.. dost'lıuığa ~yacak ve komşuluk müna. 
lcut borsası crıat.l 23.20: MinUc (Cazb&nd-Pl> Demiş, ve birkaç gün sonra da devlet selbetlerinl lh'lal edecek ha.:re!cıeıt\er ihti. 
13.55 - 24: Yannkl program. reiei B. Ett«, radyo ıı.. vaki beyanatm. yar eylenatedir. 

* dıa: cFedıera? Konseyin, İsviçrelilerin, ~ birkıaç gün eV'rel İtalyanın fi. 
SALI !5/'1/ S9 h\i.kUmatlerile birlikte memleketin istik. mal lmsmındaki yerle~'lndŞ İsviçrelilerin 

12.30: Program. 12.35: Türk mftzifl. l lirini. ve bitarafhgım her türlü ahvalde orad'an uzaklaşıırılması ve bunWarda f. 
•..... : .. - Nihavend ~evi. 2 - Lem1 - Ni - dbmca kurvvetJerıle mildaıfaaya kat'iyen ta1yanh:mn mühimmat fabribı ve depo. 
havend şaı'kı: Bir güI çıkarırdım. 3 - 8a - . 
dettln Kaynak - Niha.vend şa.rb: Gel cök • aımnetmiş Old'uklanndan tamaımile enıın laın tesis etmesi ve askeri ~şidııtta bu. 
we yükselelim. 4 - Arif bey - Nihavend şa.r bufunduğumı. •• söylemekle. cieıvFet.in her l.uınması, Romanın İsviçre lıaıkkwda pek 
k.ı: Yanılma at~! aşka. 5 - Rahmi bey - Ni- ihtimale kwıP haz•rlammş olduğunu ve iyi ntyeb beslemediğine delil Ryılıyor. 
lıaıvend şarkı: Süzüp süzüp te ey melet. S - 16l:iOO!erin inkişafını · soğu·klk:anlulıkla Lakin, dediğim gibi, İsviçre, bugıün 
......... - Niha.vend yürWc semai: Bilmezdim beklediğini tıeyid eylemiştir. göze .gıörilnen kuvvet!ll manzaıNWle, bir 
6züm gam?.ene. 7 - ·· ·· ·•••• - Nihavend saz iMıiıtelif tabakalar mensuıb kimseler. 
aemaLsl. 13: Memleket saat Ayan, aJan.s ve a _ ha.rıb vntkım.mda önce bitarafIJ#ını, sonra 
meteoroloji ha.berleni. 13.15 - 14ı: Müztk CKa- le Cıermıs ettim. Hi~biri. dünya ahvalinin istiklMini muhafazaya. ve en sonra da 
npk program - PU 19: Program. 19.05: Mü- gm.ien güne artan vehametinden duy. muztaır kıahnca Ingiliz _ Tüm _ Fransız 
Zllt <Chalia.pine'in bir plA.kl.) 19.15: Türk mil duğu endişeyi gizlemecfi. Bumınıla b~ra. bloku He lbi.rlikte har~te g~k a

7
_ 

zlğl (Fasıl heyeti.> 20: Memletet saat Ayan, bar, İsviçrelilel", my.lrtemel bi.r harbin minklledir. 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15: Konuş- ı..... ,..~....:;.,.;;;t,. yurd L-] k ğ 
ma. 20.30: Türk müziği <KHl.sit program.) ·uu ............. ~ u ne u<ı e ·oyaca mı 
Anlrora Radyo.su küme ses ve saz heyeti. 21. pekMl takdir eyl'emel-erine rağmen istik. 
10: Konuşma. 21.25: Neşeıı plAklar _ R. 21.30: l:.illerıi uğuauna her fedalkiırlığı göze al. 
Orkestra programının taltdlml - Nkola.1, Mo- nuş görıüınliiyorlar. Efkan umumiye, bü
z:' rt, Mende.Issohn ~.) <Oevad Memduh ta - yük bir eı.kseriyetle, Mihve deviletlerinin 
r fından .) 21.45: M!izlk <Radyo orkestrası - rejim ve litikalarınm aleyhindcdirler· 
f ! f: Hasan Ferid Alnar.) 1 - M07.art _ Don po 1 

Glovannl uverWrü. 2 - MendeW<>hn _ Bır.t- ve bU aleyhtarlık. belki de tuıhaf gelir 

SbJe fil satırları yazdığım dakikada, 
ası.n!~rl inek çan1an ve çohan ka.. 
vanan duy:m.ağa alışmış zümırüd gibi f s
viçre d~ manevra yapan genç ve 
dıinç bir oııdıwıun to;> seslerile gürlüyor .. 

Err.ii.mend Ekrem Talu 

Yukarıda oinsi ve mevkileri yazılı yerler 31·5·940 sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere arttırmaları beş g1ln uzatılmıştır. 

ihaleleri 17 · 7 - 939 Pazartesi günü saat 16 • tedir. İsteklilerin Kadıköy 
Vnkıflar MüdQrlOğOne gelmeleri. (5458) 

Gayrimenkul açık arttırma ilinı 

Acfapazan icra Memurluğundan: 

• 

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Adapazaıu tapu daırestruıı Şubat 935 ta. 
rih ve 153 numarasında kayıdlı Adapazan Tılailar mahallesi Dutıdibi mevkünde 
kain sağı Köpcü Pandah hanesi ve meza dık iken halen ölü Mustafa Asım dük
kan.ı ve mezarlık ve solu Karacanan vakıf düldcinlan; arkası mezarlık iken ha. 
len or.ta "Irekteb bahcesi ve Cürnhuriyet meydanı ~ tarikiam ~ evkaf clüıklJtiin. 

• # 

laırı. önü tarikiam ile (;evri!U fevkani 18 odayı, 4 koridoru, 2 helayı ve tahta ni 8 
dü'kkim.ı ve bir kahYclı.ıneyi, bir kıraat'tıaneyi. bir boŞ)uğu, 1 odwllıwğu, bir mik. 

tar baıhçeyıi n:aiştemil bamn 4 de 2 şayi }ıtjsgesi 4..9.939 tarihine raslııyan Pa1.ar. 
tesi günü saat 10.l 1 de Ada.pazan i:cra. dairesinde açı.k ~ ruretile sa.tılacaktır. 

Yerısı 3000 Ura mu~hemmen d~erli bulunan iŞbu gayri meUkule aid arhrn'.a 

şartnamesi 23..8.939 tarihinden itl>aren iararun 939..631 numaresmda htrkesin 
görebilımesi için icra dairEsinde açtkt"1r. 
Arhmıaya i§tirak edecelclıerden gayri menkuüı tahmip olunan ~erln!n 

% yedi buı;ulu nisbeti:nde pey akçesi verllM!lleri veya milll bir bankanın tıeminat 
mcldtubıınu tevdi eylemeleri şarttır. 

Tenlli~ reemı ile tapı tescil ve teslim masııaflan alana aklk. 
~n zamanda artırma. 'bedeli gayri menkıulün muharrmeıı bymetlnirı % 

yetımif beşini bulmadı~ takdirde en son artıranın taahhüdü balıi lcallrrMrt prti. 
le artınna 15 gün daha temd'id editmit olaoa.ktu-. On beşin~i günü ayni mahal 
vıe saıatrte en ~ artJıTaoa Jhale edilir. İ9otıek sıahibi ailacıiklılada diğer aıllka. 
darllıamn gayri menkul üaıerindeki haklarımı htırusile faiz ve masrafa dair olan 
iddialaınnı evnlkı müsbitıe'Jterile 20 gün içinde iıcra d~ine bildirnneleri lL 
zımdlr. A!ksi halde tı.alan tapu sicitierile •bit oünadıkça satıf bedelintn pa.y. 
laşmaısından hariç kaılıı11ar • 

Gayri ıIOOn:kul 3 defa bağrald1ktan sonTa en çok artırana ihaıle olunur. 
Satış !bedelleri peşindir. Y"9ılna icra memuın.ı. alllC'lya 7 günQ geç:meırn& üze. 

re mehil verd>illr. 

Gayri menkul kendisine l:hale edilen kimse derhal veya veril.en mütıRt içiu. 
de satış ibedelini vermeme iıa1e feshedilerek Qcendisinden evved erı yüksek tek.. 
lifte OOiunan kimse a.rzetım:i.ş o~ bcd elle aımı.ağa ııazı olursa ooa ihale edilir, 
0 da nl'Z1 olmaz veya bulunmll2Sa hemen 15 ıgün müddetle yeniden Grtırmaya 

çıkaır:ıılır. Bu takdirde birinci ihaie edilen ömse iki ihale arasındaki farlda bü
tün zararllıarda.n ve % 5 den lu!sabhmacak fafacl:en şahsan me;'ul olup aynca 
hülane haJcet kalmadan dairece tahsil dl:unUT. 

Daha fazla malumat a1anaık istiyenlerıin 939.631 numara ile iıc:N1 dairesine mü. 
raıcaat etmelıeri ilan olunur. 20.7-939 



Türk Ordusu kiralanamaz! 
lBa,rarafı 1 inci ıayjcıd.4) iki ad'Cdaırdır. Yani Türkiye İskenderunu 

Ankara - İstanbul 
trenleri elektrikle 

iş liyecekler 

Almanyada Danzig meselesinin 
sulh rolile halli bekleniyor 

(BC1$taraf\ 1 mci ~ayfada} (B41tanıfı 1 inci sayfada) ı lıonya gerpı.1'iğini arttırmak olsa gcrtC. 

.ra yalan müddet za....-fmda bu eski talb'kiım ederek bir kısmı donann~asını da 
Türlt vatanım ayartarak Ar;4)1.aştırmak buraqa, ~ye ettiği takdırtle İtalyayı lZ 
tç.in ~. propabranda. ~azyik v~v~thiş adaillaıda yendan tehd;d edebilir. Bunun 
vamtıail'anıl'id-an hlçbiri esugooımedıgı haL .iç.iın ıdıe, Almaın muharriri. İıh'yanın ls.. 
de mı.waffak oJunaanaID1şhr. Bu hakika. Jrerır.iıe.runwı Türkiyeye terllre<lilmesmne 
ti 193~ te Hataydaki Turklerin miktarını A'krlooiz sta.tusqu09ilnün bir teb(!dd':.ffj_ 
unnmn ahali~ nisbetle % 43 olarak gös- nü gormesini ve bundan başka kendis;ne 
terırrreğe çallşan (Petennanns Mit~i1u~- kaırşı hasrrmne bi: hareket sezmesini 

gen) adlı eser dahi dE>ğiştiremE!"l.'. !u~~u.: hak1lı .g6ruyor. 

Açilııjta 7 inci iş1etme müfettişi Galib bu meselenin haılledi.lmesıne intizar etti. tir. 

biır ınutıuık irod eLti ve Vekil. pnn korde. ğmi ilave ey.lıeuı:lşür. Polonyaya kretli 
lfu;Jınıı uğul' dillayerek kesti. Maalıaıa ayni zat, Ahnanyanın bu hu. 
Mütealk~en bina gezildi. Manisa Vali- aısta hisi* kom.prmn.is kabul ctmiyece. Londıra, 21 (H~usi) - Polonyaya L 

• • • • ...A.. d k bir "nutuk *..,; ve Danzigın· bilftokaydü şart Alman. Çl~(.'alk dlıan kredi fıailcikındakı muzake. 
91 gaaıdia Vekılle hı.e11.1 e ere ~ re'l kt-...ı· Aın"" .. "" b. ka 

.~ · a dömnesinin icab eUiğıni de bildir. er sona el'nıe :A.."ır. ~ .. a ır Ç 
söyfucfi. Ya::' . güne lka:dar imzalanacaık.tır. Ha'tay 'Jmrik camiagınm bir bölumunu l:ınsaınnar arasında bir dost V'E! ::nüttl'f İ

tıeŞkı11' edoo mesela Alevi Tütadoer bu ra- ke ~ duyulan yardım ıve sahabet h·s
Jmımıa iıthıal edilmedikleri gibı yalnız si, 1!1Jr1Jan pek hakJı olmasa da, mukadd~.s. 
tüırkçc 'kıcmuşan Sünniler hesaba alınmı}- tiır; bu selbeblıe buna bir şey diyemeyız: 
laıncbır. Ha!ıbuk.i ırk bakmımdan Hatay çfüıkiü İıtlalya Almanyanın şimdıki !I1i:t
hal'kmm en az % 8:J , 'l'ilrktiir. tefikidiT ve Almaruarın İtalyanla=- tarafı. 

Ali Çet.itnıkaıya beş ibuçukta oradan jz.. miştır. Bu mı1aşına mucibince Palanyaya, sL 
mire hareket t!tti ve seki7l on beş geçe V .arşova~.8 gelince la!lı ve diğer haıfo malzemesi mubayaası 
şelhrimizıe geldi ve Alsancakta hararetle J)jğar ıtmıa.ft&n dun V~TŞ'OVa.da Mare. için üç milyon sterlın.g kredi açıiacak ve 
kaırşı.laındı. şo4 ~ly Rydzm Amerika matbu~tına beş mıl!yon sterling de n3kde.n verile. 

• vıerdiği \beyanat, gcınış suretle tcfsır e. cektk. 
Müınakailıa.t Vekilit baına va.kı olan ibe: dilnnekf~ ve maıreşalin sözlerindeki kati. Fııaırum: hüklımeti d n,._ı 

Muhaxırıiır. Hatay mec:ıe'ltısinin kıs:ı bir nı tutmafun tabiidiı-. Fa1rnt bizıın de ken. 
taııilhçesiırıi yapt1ktan ~a Türki~enin, dlimizi m'üd::üaa etmcınıze bir şey dem€. 
Saırıcai'h İırıgiltere Vl~ Fransa il1e yenı y:ıp- melıeri ve buna aar1Jmamalan iktıza e
tığı aatlaşmalar mucibince ifa edeceği as. dar. O lhalde makaıenin muharririne so-

:tında Vakfille · qakada den işlen . t e .rvıcmyaya, ayn. 
y.aınıa: tı a r e . . yet ve verdiği ihtarlardaki ehemrnıye ca üç milyon sterling kredi açacaktır. 
te:tlld'k etttlkten sonra Ankaraya gıdeceği.. OObariiz ettirilmektedır. • . 
ni söyledi. Bu ft>ey.aırıa.t radyo ile neşredilirken a. Son hadıse 

Ankara ile İstanbul arasında ~aıki tkomanter de ilave olunmuştur: Varşova, 21 (A.A.) - G€rek Polonya 
k~ tıı"zm'""""-ı"n P"~in lbir ücreti olarak 1 d l akla 12 t;U:ı tlı.uı= .._,,. nalbi1iriz: Bizim sken erunu a m t elektrikli tren .M~ Smig~y Rydz. çok açık suret~_e mail<:aamth, gerek Danzig makamatı, Pes.. 
afülığıını yazıyor. Fakat düşünmüyor k~, ad :ırdlaki durumlarını tehlik.elı gör. 
omm lbıura.da lay1ksız yere ku1landıgı lll€1kte dl311\ İtalyanlat'ın acaıba bu a_dal?r. 
(Söldıherdfonste) tabıri !hakiki duruma da işi aıedir?! .• Onlannt 1912 det t:enub 
u~d'ı.ktan başka bızi yalruz incitir. lbaftı Anıaıdolumuzun burnu dibınde olan 

bildirmiştir ki Polonva. Danz.ig için do. ıtel'au ihad'isesini ehemmiytsiz gös.Wrmek.. 
_ !zımir. 21 (H~~1Jsi) ·- Haber aldığ:ma vüşeodktir. Milletimı; içın başka yol yo.ıt_ tedirl!m. 

gare 940 oonesı ilk'bahanncl:ı l:rtanb~ 1 - .ı.... Po-ı1-.vaıvı Danzigı:len manevralarla Sa!fıhivetıt.ar mehafil Polonya hül-A. 
Ank d 1 kt 0 kli trenler ışle --' · •ı.o..uıJ ~ ~ , .a..1.1. 

~.~asın a e e n - ve bir çaır.pı.şrpaya mahal kalmadan çıka. metinin mıcaık şimdiki tarhk:ikattan .on. 
1914 dıe ibiz Alman tıaırafını. tuttuysak bu aıcffialan gasb ve zaptederek buradan 

bınm anca!k ve ancak kendimizi Çaırlık bir dla!ıa çıkmamakJta takib ettikleri ına. 
Rıusya'Slna karşı müdafaa için yaptı:,. Sa- rom rna!tl;ıadlara göre bızım de 1skende. 
yın mu'hıar.ıti.r eğer o vakitki kararımızın nırııu 911aırak keındim\m korumak imkfı.. 
hakild sebet>?ertni gözönüne afarak geçen mnn t'e'kır.ar erae edi~imız aca.ba kkdeniz

Büıyük Haınb esnru.ında hiçbir şey muk~ & !bir müıvıazenesızlık mit yok'ia bilakis 
billi ve sınf harbin umumi mcıkSadı lehı- biır anfrvazene midir?! Ve a.caba Ray mu. 
ne ol'arak, rnemleketiınizin hududıan dı. haırrir müd'ıafaadan kuşkulanan taa1·n1. 
pıdla1ci uzak ve muht~Uf oo?he'lerde da- mm şilkayet!l'erini haklı bulmakla çok bü. 
hi ih'al1bden çekinmediğhnizi ve bunları yük bir haksızlık yaptığının farkm'.la 
ancak trendi mevcuöiymimizi korumak nndır? 

trlmesi ıçıın ha'LU"lıkuar yapılmaktadır. ral>il~orini ümid edenlert bu bcya. ı-a baırekcle geçeceğini ve icab eien tecL 
nam dKuısuınJ,ar ve manasım anlasınlar, lbiırleıı1i :itti!h.'.w.da tereddtid. ctmiyecelinl 
Şlll1U da na:ıarı dikkate alsınlar ki blöf.ün beyıan etımektedirlor. Seller Doğuda da 

muhim tahrjbat yaptı 
Polany.a siyasetinde yeri yoktur ve Po- DOO'kü gazetelerde hAdisc haikkıncb• 
l'onya, ardusunuın başkumaındaınının ağzı Qıiçbi.r crrrütalea ycfAıt.ur. 
De sem Sözüınü söylemiştır. 

(Baştaro.fı 1 iJ\Ci sayfa.da) Bu lkam:mteır Leht Alman ve İtalyan 

kıi •• ~; ·· ··tn - bu ~ureile Er- llisarıll~rr:iTe Y'<'Pılmıştır. uç ~ .. yu go rmuş, .. 
zumuım • Gümüşane arasında m:inakalat Sulh Almanyanın elinde 

ş· mail italyada 
Almanlarla İtalyanlar 
arasında çarpışmalar 

m.ünkıati o?muştur. Pırnaıkaban köyünde Varşovıa ealAhiyettar mahfellerihde be>_ 
evi bir t r l götürmüştür. Bu yan ed11diğlfne görP.t İngiltere ve Fransa 

için yaptl.ğmnzı, ve dendi ollarak doğan fSkıeru:Jl(fruna s:ıhib o1aının takib ed0. 
'Dülrl)deriın. ~rete tahamrnıünoerl olmadı. bi1eoeği üçüncü istill istikameti cenub • 

tı ıgllbi hi~r kimseye ücretli asker 018
- dur ve, Tempelin tasavvuruna göre Tiir. 

rm:yaıcaJa)a.mll daha iyi bilip hatırlasaydı kiye ancak bu b-tikamette ilerleyip ge:niş_ 
hiç ~ yo'k ki bu a~ır hü1amüllde aoe. l'iyebili.T. Tü!"ldyenin buradaki ilk hedef. 
le eıtınerıJdi. Ieri, hf'p muharrire göre. şüphesiz HnlPb 

~ .. ~ oh e ıhse: 1 yollıarın yeni. hülaime'tı1ıeıri de Danzig meselesi hakkın. 
M>pnlıuı.ııu ve ara o an h nd ·· 
.:ı- "-·~- ba··J nmı~tır. Mıinkalat dıa Po'lonyaya yardım ususu a mute. (B<l§tarafı 1 inci sayfada) 
ucu )"apbu~nıa il"a ~ bild · · .. ı -.:ı · 
çdk kısa bir zamanda temk edilecektır. sarıiıd ll:ıtılllundukl:arını ırmı:?"cı~ır. Son defa:, İl'alya ile Almanya ara6Ulda 

yıa.pıllan bir antaşm~ mucibince, g~ 
Boharıo, gerek Trieste ve hava'lisindeid 
Aılırnaın halkının t~h'liyesi laııraTlıaştınl

mışta. 

şimdi. su.lhün muhafazası munhası-
(A. A.) mın AJlnmı ricalinin vereceğ~ karara bağ. 

Erzurum, 21 (A.A.) -- On beş günden- lDıchr. 

beri y~ şiddletli yaığn-.ırla.r ve do'\l- Alman ajansı ne diyor ? noo <brt.larımız Alman'Par herhalde şohrile petrol sa.hallan olan Elct-zirt-dir. 
~r ki geçen Büyü.k Harbin Fakat burıJar Türk'lerin iştihalarım tat
~da. elimtzdaicl en iptıdai ve mirı etmiyecek ve iledd~ daha ç::>k i1cr. 
en derme ça1ıma vasıtala:rl!a Sinıa çölünü lemclc ist.iyecekkrdir. İngilizler ise Türk_ 
eeçerek Silwyş kanalının aııkasmda, o mırı lbıu tal'eb ve yayılmalarını h~ş gö.. 
vakte ve '<> yere göt"Ct en mütekamil bir riiyori!aır; ~nkü evvela lburalaıt"d:aki ağır 
müdafaa tertibatı almış <>lan İngili~ Mı- yükten kurtulmak ve scıınra Türk c'.iu
mr iıpgaı oıdusuna karşı taarruz ettıysek, 9WJ'lllt kuiraaı.mak isbyorlar. Onun için 'i.7 
o 2'8lrnan bunu herlıalde 'b~aç çuval Al. Nisan 1939 da Ankarada imzalanan Tiir1~
maın a.lıtın.ma rnukaıbil yapm_~ışt~kt tve İ"""'l°ti'Z rttktmm maıhrem protokoltınun 

lhr Enurum ve mülhakatır..c!a yer yer Benr.in, 21 (A.A.) - D. N. B. bilruri. 
taaırilbmt yapnı.ştrr. İspi.!", Dımış. Oltu ve yor: İngiliz gazetelerı, Alımoo menabiiTı. 
Tortum mmt.aka~rında yağa.."l yağmur. cbı :aJdlklannı söyliyerE.'Jı{ Almanyanın 
ler ve ddDula.r insan w hayvan zaıyiatmı DanrLig için bir !larb yapmak istem.ecliğı. 
mncfb olmuştur. l~irde 8 insan, l50 hay. ni fall.."'31t daha ziyaıde bu meseleyi sulh-

C'.eoolbi Tir& tesmiye edilen bütün bu 
haıva.llide, 250 bine yakın Allman yaşamak. 
tadıa'. Buınl'.art kendi taırihi topraklarına 

pe!k derin bağlarla merbut bulundu«Ia.. 
nndaınt ta!hliye kararının bu gibı hadf.w. 
ler dıoğu:r.aıcağı dahn evvelden tııhmin e. 
dilmlşti. 

wn :zayiırtı vardır. Yağmurlardan husu. bi.r tt h ll ..._ k . perverıarıe sure e a eı.;uıe arzıJ. 
1ıe ıgıeJeın seı11eır aYlarca çalışma suretıle __ ..:ı ıı.. •• 11..-.:ı...ır..,, ~ild . ~ • •• . • . . o:ııual'-la ıuuııwJA.rU6 ... nu ıu ınyorıar. 

~apiliın YQlllaırı ve koprulen tahrıb etmış. ıBu lhususta Berlin mahfelleri şu du. Roma hükfun.eti, Bolzano ve havalisin. 
tır. şüncedeıdirlıeır: deki diğer ecnebi tebaaların da uııaklaş.. 

Yan!.. haberler t--rı: ...... ~, L..... te h"· - b masmıı euıaotmiştir. 
-Y ~ ..... z 11!5~ennın vu za uru u-

Smneıın, 21 (Hw."USİ) - Seylabda ö.. rada oüyü'k. bir hayret uyandtrmıştır. Al. lniçre gazeteleri toplatıldı 

pdkiıTA fbiri rouk k" b. · gucıumuz n~ "•;• r 
yo ' 1

' ızı.m ~a.- bazı noktalarına göre muva. 
gilrı:!l!eri M"JSU"da.n çıkaıımağa yetmez. V5•ıo:ı:uwaıı t 

Buna ıra~ bizim Süvıeyş kar.alı ~fe. salıa. tekm1t ~eri ve Sımcağın da em. 
ıdmi'L smf bir cinnet eseri o1mam1stı. O niyeıti lçjın Haleb ~hri etrafile beora~r 
zamMı bir Si.na cephesi vaırataırak, birkaç Tüırtki~ t'C'lrkıol'unacaktır. Bundan baş. 
fınıgim ~usunu üzerimize çcikmek ve ka Ti.iırkiye, Cez'~ bölgesinde«i petrol ı.ın 
bu suretle Alman garb ceqjııesiınin yükü. müstalklbelan vukwbulacnk olan taksimın. 
nıii aza'l'hnak. Iazundı. Kanal seferi o va. de Frarısa. kadar hisse alacak v~ bunlara 
kıft işte bu sevkulceyşi lfürumctan çık- roulmhll Musuldaki iddıalarından fama. 

1en1erin adedi ha-ldtın.dla bazı İstanbuıl ga. manya biıııçok defa Danzig meselesini Berlint 21 {A.A.) - Yukan Adıge Te 

moştı. mile v~ektir. 
Bunıuın gibi eğe: mü~akhellic Türk Biır A!lman askeri muharririnin bunla. 

ordusu ~ Mısın, Fiııstini ve Suriye. n ya.rz;mam bir fevkalMelik değildir. Fa
y.i müdafaa etmek mecburiyetinde kalır. kıa't oonın bu yamlar ırltında saklı mak. 
sa bunu da ne 1ngiliL. ve F.ronsız altım satR~ırıı !bizi alakadar edeı ki bunlar A
~ ne de Olllaırın giızer gözleri içm yapa. r.ab alemini aleyhimize tMırik etmekten 
caık değflıcUr; keza böyle bi seferi Bay W. baŞ!m lbir şey değildir. Nitekim bunu 
1. Tempelin zanneWği gııbi, Hl'le-b §eh- bmdisi de. on sonra, saklaamyor vP. A
rine veya Cizre perro11arına konmak kin rdlY1!aın.n bun!an nasıl terakki edecek!m 
de ih.tiyaır etrniyeceğiz. Biz böyle bir rnt'S€!'J.esini o.-rtaya at1yor. Hatta, VE- galiba 

zahmet ve fedakarlığı eğer Iaz.ımsa gene Tanl<iyöniiın maıkaicsıne telmih ederek, 
B!lbalk m~uıdiyetimizi müdıa.faa için va. Fraınoo!l'Ull bilahare aklı başına [!eldiğini 

paca.ğrz. Biz kimseye değıl. yalnız kendi~ ve !Skend'erunu Türklen-e vermıe'kteu piş. 
ımre ve anıemlıeketimize hiıımet ederiz. mam dlldu~ınu da yazma~ kadar varı. 

Tütlt askeri Vi! Türk or<luını kiralık de. yor. 
ğildir. Geçen haıtbde .Mısıır. Galiçyat Ro-

Almooı !Jar istediklerini ya7.ma-k1a b?t-
rnanya ve Makedonyada naısıl ki hiçbir tabi serbesttirler. Ancak §imdilik iki 
kira mUlro.'bili ohnıyarak canla başla 

memleketin basını acasında ohun milca_ 
det':~ kaıpısı kapatılmak isteniyorsa mev. 

C'll'dSyetim4z aleyhine yazılıar yazmak. 
bc:ın vazgeçmelidir/er. 

H. :ı. Erkilet 

baıWtiysek ır.üstakbelde dıe, şayed icab 
l'dereet geno Mısırda han:ibecreb'!ir!z ve 
bdlU sıri vatanın selameti i9in yaparız.. 
çıDlkii Mısı:rda hali hazırın değişmesi 

'lülrıldyeınin eınniyetını b07a ve dolayı. 
Rlle dıf siyqısetine uymaz. Bu sebebler!e 
~ dıan.girUk dav86tnd'a ve taL Edremid şehir pllntnan 
n.fl1nış herhangi bir devlet.in M1sırı. S~- tatbikına başlandı 
't"ey'Şi, 'Fi1ı&tin veya Suriyeyi istilasıT'a Edrernid (Hususi) - Edremidde ye-
bütün mevcudiyetile ve ~1 lı3.lıla muka~: ni şehir planmm tat'bikine başlanmış -
~ mecburdur. Fak.at telıar ederız .:1 tır. Bir ço'k binalar istim1itk edilerek yı 
bunu Stırd-yet Fifütin veya Mısırda go. kılma'ktadır. Edremid parkıı. yakın kaza 
~ ~dım değH. mafıza biz?.at lar içinde en güzelidir. 
~imizin sellımet ve müdafaası L 
çl.n yapamz. Bu şirin kazanın müstakbel vaziveti 

çok modern bir hal alacağı sanılrnakta
Bo esaSh nok.':aları böyı~ teshi!.ten 

lmnBı, te'.kırar Baıy W. 1. Tooıpel'i·n yaz:sı. dır. . . " .. 
c:tinmilliriz. o iskenderunn sahıb o. Harkevının yuksek çalışmaları gaz -

: w devletin u'ç istikamette ilerlemek den kaçmamaktadır. Her.gün radyofo • 
tın.kanma malik old.'Cağını yauyor ve bu nik temsill1erle balk tenvir edilmekte • 
Qıç isti*".a:ıneti izah edıyot; dir. ~rin muhtelif yerlerine konan 

Birinci istikamet 'is'kcndenmc!an ce. boparlorler halk:t alAk~ ile toplarnakta
Jd:> doğ'U Anadoluya gi<1"".r ki Tt'mpele dır. Genç s~rcular damıt çal~aları : 
göre Türklı İskımderunu almakla bu na devam ediyorhr ve temsı.ı şubesı 
ist.i'lmmeıtte bir istila lhfmalinl ortaaaıı hergün ufak fakat faydalı temliller ver 
~ o~~yorıar. tkincı isti.kamet On-lmektedir· 

zetefür.inde ç}kıan rakamlar asılsızdır. harib yohl iJ.;e nalletm<.>ği düşünmedıgmi T.iro1de <ıturan Aimanlart!l dışarı çıkarıl. 
Evvelce bildirdiğim gibi Menlt'i' 5 kişidir. bDd5.rıniştir. Ezcüml.e Hitler daha 2ll Nl. r rn.alannd:am bahseden y::.ıbancı ga~etcltt 
Yonla.§ halbelh üı..onne bugün VilA.. saınıdıa sullıhperver bir hal sureti teklif t1- ıve €2Ciin1Pe a-}manca olar:ak çıkar. Isvitre 
yet garzıetıcsinde ror tavz.ih çıkım§tır. ?nişti. Son neşriyatlarii'e Jn.giliz gazete. gazeteleri bütün Almanyacb toplatılıJııi., 

ferinin niyet:~ri herhalde Almanya • l'o. tır. 

Başvekil dün Valovadan 
Büyükadaya geldi 

( Ba.ştarafı 1 dıci aayfa.da) 

bünde bi!' müddst istirahat eden Başve. 
kilt Vanden muhtelif ışlCT hak:ilGnda iza. 

h~ a1imş. öğle yemeğini Vali ve A0«lu 
kaıyımalklamı ıle beraber yemiştir. Mütea
kıben Refik Saydam tekrar motörıe "i a
lovaıya ıgitımiştir. 

Başvekil Refik Saydamın Adalara ge. 
llşi önümü7xrıeki hafıa içinde şeıbrim!zi 

şe:refl'endi<reook olaın Mm: Şer İgmet İnô
nünü.n eeyahat?eri ile alikadaır gôrd'l .. 

mellatedir. 

Başvdaı1i Büyüka.dada uğurlıya.n L\lt
fi Kırdar milteakıben motörle Heybeliye 
gi~ Adanın temizlik işlf"!'i ile meşgUl 
olmuş, kaymakam Kemıile ıcab eden di. 
relkılifh:ri vermiştir. 

V~i ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
.AdatarOatki tet.'kik'Wriııi bitirdikten soırı:a 
İstaınlbı.i.a dömnüştür. 

Bayan İnönil 

Bayan İnönü Pa~artesi giimi Anka:S-
daın ~ıııiııııire ge1eceı-:C, Vaı'li ve Eeled1ye 

R . . LMti Kı.rdac ve aile dostları tara. 
eJSl t .. Ü •• 

f . .:ı • a-l'onacaknr. Ba>yan non ::nu. 
ınu<ın ....-.,..- . _ 
tealkııben Fib"yaya giderek Riy~tıcurn.. 

hur ık~iine ineceklerdir. 

Gizli haberler 
(Bqtarafı l inci aayfada) 

çıJoao 1ıtıazyan heyetinin reisi M~al 

G~ şu beyana.tta buhmmuştur: 
c- İtıib"an halkı harıb ollnı.ıyacağına 

emkıdir· Enıclişeli ha-berlere tnerak1anmı~ 
yat'8k ~detik ijl-er& meNU} olmMta. 
w ~yh beynelmilel poUtika ce. 
ft'fi*Mllla ehelmniyet vwmemekt.cftr.> 
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"Son Posta,, ıtn H iklyesi 

Akıllı bir genç 
Anette, kocası Philippe ·e çok !şıktı. 

Onlar altı aydanberi evli idiler. Philippe 
yirmi sekiz, .\nette on dokuz yaşında 

idi. 

Çeviren • • Hatice Hatib 
on birde gece seamn baılıyordu. Anette 
sinmnıadım çikmamağa. karar vel"JJlilii. Bu 
kman verebilmek için büy'Jk bır cesa • 

ret lizımdı! PhiHppe'ın endışesini ve 
kıskançlığını uzatmak iyi olacaktı. 

Genç lkadın ikiye ka<1ar sinemada kaıl. 
dı. Çıkaıik:en sinemanın kahvesinde bır 

kadeh konyak içtı. Üşümüştü. E~ g: • 
reriren cesarcli biraz kırılmıştı. Acaba 

kocası ~!hiddetli mi idi? Ona ne sora. 
c8kb? 

nun Rıi1iıppe olduğu muhakkaktı. Anet. 
te heyecanından titriyerek hemen !im. 
bayı eıöndürdü. UyumUf görünmek daha 
iyi olac.a.ktı? 

Kocası doğrudan do~nıya banyo oda
sına girmişti. Şimdl orada soyunduğunu, 
ve ylkıandığını ışitıyortlu. Birden Anette 
hidkietle }'3tağınm içinde oturdu! Bu ka. 

dan pek fazla i.di! Lambayı yaktı ve Phi. 

lippei bekledi. O, odaya pijamasını giy. 

miş oldu~ halde gırrnicşti. Sükunetle ka. 

A.ınette k.oc:-asına aşık olduğu için on -
dım biııçdk şeyler bekliyordu. Evet. fim.. 
di~ Jcadar aklından bile geçmemiş bir 
takım şeyler! MeselA, Philippe sabahları 
uyandığı zaman hemen muhabbetle ken. 
dl tarıatına dönmesini istiyordu. Halbuki 
o ıgö2ıünü açar açmaz: cAman ••• Gene geç 
blıywum! • diyerek acele ile yataktan 
fırlıyor, onun yüzüne bile bakmadan Apaırtımanın kapısını açarken düşü - rısma: 

h nüywdu. Ona hiç bir ı:.ey söylemiyecelc, - İşte bu küçu""k kıza ag~ır uvkulu bir banyn odasına giriyordu. Bu şey ıç te s 
Anette'in hoşuna gitmiyordu. Sonra o, bir maızeret bile bulmıyacaktı. Yalnız kadın demek pek haklı olacaktır' 
kocasının 'kıskanç olduğunu da istiyot;' • muanaıkl bir sükiıtla soyunup yatağına - Ne demek? Ağır uykulu mu? 
du, arlca'Cilaşı Annanm kocası gibi kıs • girecekti! Anette yavaşça içeri girmir:ti. - Ağır uykulu ya: Sana onda telefon 
kımç olmasını! •• Anna ona anlatm1şt1: :. .ettim. geç kalacağımı söylemek istıyor • 
cBilemezsin, kocam beni na derece se - * dum. Telefona gell11€dln, sonra on bu • 

KlSkanç. ve şüphenin verdiğ! endişe 
ver, demişti. Eğer eve, on dakika ondan çukta, on ikide, nihayet bir de birer ke. 
sonra gelsem deli olur. Daha uzaktan ge. ile sap.ıw-ı kesilmiş olması lazım gelen ko re daha telefon ettiğ~m halde sana du _ 
lir.ken onu balkonda görürüm. Endışe ile ca nerede idi? Ev, bomboştu' Anette ba. yur.aımaıdım. Buna ağır uykulu denmez de 
Adeta saıpsan kesümi..ş bir halde benim y:ı1acalk lkaıdar bir heyecan hissediyordu. ne deniır yavrum! 
avd#imi bekler! Öyle kıskançtır ki! •• , Bu ne deıınekti? Philippe nerede kalmış. 

İşte Anette rie kocasının böyle kısıkan. tı? Philippe bu süzleri söyleıicen y:ıtağa 
masını istiyordu. Muhakkak onu kıskan. Genç kadın yavaş yavaş soyuna.rak ya.. girmişti. Gerindi ve esnedi, sonrn iı!we 
tiıracaik bir şey yapmak lAzımdı! ta.ğına giTdi. Ne düşüneceğini, ne yapaca.. etti: 

İşte bugün bu fırsat vardı. Philipp~ sa. ğım bil'miyordu. - Yol'gunum!.. Şimdi uyumak sırası 
balı gide:ıiken ona: cBugün mühim bir Aaı:~e bi:r ayak sesi olmuştu. Bu • benim! 
-~ ~. deıın:~L Yeme~i d~~·da ~ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kapalı Zarf Usullle Eksiltme ilanı meğe medbur olacaf{ım. Her halde do • 
kuzdan evvele gelemem. Belki de çok 
daha geç kalırım. Sen merak etme. Ve 
raha'tç.a yat uyu olur mu?.& 

Anette bütün gün pli:nım hazırladı. Bu 
gece Grocası eve avdet ettiği zaman ken. 
dfsini evde bulmaması Hizımdı. Bunun 
l!;in yemekten sonra en evvel bir sine • 
tMya gidecekti! Sonra. Sonrası yoktu! 
Eve avdet edecekti. Esasen sinemanın 

llitırnesi on iki demekti. "Philippe'in do • 
kuzda eve dönmesi muhtemel değil mi 
ili? Kim bilir onun eve avdet edeceği 

~ate katlar ne kadar üzülecek, ne kadar 
JÜ.phelere düşecekti! 

Anette sekizde sokağa çıktı. Belki ko. 
cası ddkuıxian evvel gelirdı, onunla mer. 
diven 'başında karşıla~ak istemiyordu. 

Büyü!k bir sınemaya girdi. Dakikalar, 
saatler ıgeçtikçe h(•yecanı artı;·ordu. Kim 
bilir şimdi .kocası evde ne halde idi? Saat 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldakta Amelebirliği hastane binasının ce. 
nubundaki granit parke yol ve betonarıne duvar ve piyade kaldırım inşasıdır. 
Keşif bedeli (77'15) lira (70) kuruştur. 

2 - Bu iŞe aid evrak şunlardır: 
A) Mu.kavcie projesi. 
B) Eks,iltme prtname!i. 
C) Fenni şartname. 
D) Vahit, fiat ve kşeif hülasa cetvelleri. 
E) İki parçadan ibaret plan ve makta. 

lstiyenber bu evrakı (2) lira mukabilinde Zonıguldakta Amelebirliğinden te. 
darik edebilirler. 

3 - Eksiltme: 2/8/939 Çarşamba günü saat on beşte Zonguldakta Arnelebir. 
Iiği faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 

4 - EksUtımeye gi~bilmek için talihlerin (581) liralık muvakkat teminat 
ve~ w Resmi gazetenin 3297 sayılı n.üshasında çıkıan talımatnameye t~vfi. 
kan rnütea!hhidlik vesikası ibraz etmesi lazıımdır. 

5 - Talihlerin teklif mektublannı üçüncü maddede yazılı saata kadar Ame. 
lebirUği ba.Şkanlığına makbuz mukabilinde vemııeleri icab eder. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. c53Q9, 

.,__ . 
Gayrimenkul satış llAnı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Hami~ 13324 h.esab No.sile Sand.Jiımiııdan aldığı (800) liraya brp 

biriınci dıerecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında :yapı. 

lan takip üzeırine 3202 No.lu kanunun 48 noı maddesinın matufu 40 cı maddelıL 
ne göre satılması icabedcn Beşiktaşta Stnıaq>aşayıcedid namı diğer KıhçalL 

paşa mahalılesınin Mescid sokağında es'kl ~ yeni 46..48 kSgir bir konak ile den.. 
nuna cari ya.nan nWl6Ul"ıa su.yun ytnni hissede saiz hissesi. 

Bir buçuk ay müdldetll'e aç* aıtbrma ya J.oınmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arrttırmaya girmek lsttyen ( 230) 
lira pey akçesi verecektir. l.filll bankalanmı:zıdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica. 
resi ve taviz bedeli ve telllliye rüsumu borçluya aiddir. Art. 
tuma şarıl:namesi 1/8/939 tarihinden itibaren tetkik etmek il. 
tiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu *'1 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta p.rtnamede ve takib dosyasında vardır. ~ 

maya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlan 

gayrimenkul hakkında her şeyi ogrenmi.ş ad ve itibar olu-
ınıur. Birinci arttırma 9/9i939 tarihine müsadif Cumartesi günü Ca • 
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla • 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alm
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen ıeç

ntiş olması şarttır. Aksi takdi'l'."dc son arttu-anm taahhüdü baki kalmak prtile 
25/9/939 tıar.iıhirıe müsadif Pazartesi gıl nü ayni mahalde ve ayni saatte son vt 
tırması yapılacaktır. Bu arttımıada gayrimenkul en çok arttıranın üstün.de bı· 
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahiblerinin bu !haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını illıı tari

hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairentize bildir
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil dirmentiş olanlarla haklan tapu slcille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malfımat almak istiyenlerin 938/\228 dosya numarasile Sandığımız Hukuk lpert 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek btiyetıle-

re muhamminlerimizin koymuı olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 

ihale bedelinin yansına kadar borç vermek sure tile kolaylık göstermektedir. 

(5498. 

lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilinları 

Kıı:ymebi Pey parası 
Lira Kr. Lira. Kr. 

9'2 89 6 97 

410 26 28 97 

94 44 7 09 

Eğrik11jpl Avcıbey maha:Mesi İvaz Ef. c:-nddes'i el!lci 1'1 N<'-
lu 73, 4l5 metre m m:aıbbaında bir kıt'a '8rsanın tamamı. 
T.alhttakalıe Rüstempaşa maJıa~i Balbpanı han dıenınun. 

da üıçıündi katta 2 3 ve 30 No. hı iki odanın tamamı. 

Toplcaıpı Mustafaça '\lllŞ nam diğer Beyazıdağa mahellPU 

Kallbureu oamü sokağında eski 10 No. lıu bir oda w btr 

saf adan i>aret evin tamamı. 

313 68 23 53 Divanyolu Mollafene.ri mahallesi Vezirtııan ildnd katta 

4 No.lu od'a tama mı. 

Yukaırnd-a yazılı emlak sa'tıdmek üzere 15 gün müddetle arttnmaya ÇlkanL 

mıştır. İhalesi 2/8/9:J9 Çarpd>a günü saat 15 de icra edileoe~en taılMerin 

Çeriberlltaşta Vakıflar Başm(ldCiıfüğU M ahlMJılt kale.mine mi\raıcaatilan. (5:?e8) 
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Kubbeli divanhane 
16 nm asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

Baron Wratislaw'm hahraları: 15 _,_..,, '-----· Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

' 
Halbuki: gümüş tepsilerde, renga -j Vakıa Hayreddin ağa, Melling ile mış bir kaplıan gibi, Melling'e karşı bü-

re.nlk mahfazalar içinde parıldayan ger- dost olmuş gibi görünüyordu. Onun tat- yük bir kıskançlık duyarak ona gizli -
istanhnla yaklaşırken 

danlıklar, ·küıpeler, bilezilkler, Avrupa lı Kıbrıs şarabından .bol bol içiyor .. ve den gizliye diş bilerken; bugün Hatice Sırası gelmişken kaydedeyim ki, bu hile babasını gene bu kasabada zeıhirle-
kuyumcularınm en ince revk ve san'at- kendi afyonlu macunundan <la ona ka- sultanın onu içeriye istemesi .. açık sa- diyarda yaşamak istiyen 'bir kimse, bu terek öldürtmüştü. (2) 
lerini gösteren birer bedia idi. vanoz kavanoz gönderiyordu ... Fakat, çık kızfarın arasından geçirmesi .. ken- memleket hududunu aşar aşmaz, kese- İlk olarak denizi buradan gördük ve 

Hatice sultan, bu nefis san'at eserle- Jiatice sultan tarafından bu frenk san- disi de başına bir şal ~ile örtmemiş ol- sinin ağzını derhal açmak ve bunu, bu geceyi bu ikasabada geçirdik. 
rini birer birer eline alarak tetkik edi- atkarına ~bzal edilen iltifat ve takdir- duğu halde ona görünerek tercümanlık yeri tetkedi:nceye kadar, açık bulun- Ayın 22 inci günü, Marmara den~z~ 
yor,hepsi için ayn ayrı filkirlerini be - leri de bir türlü hazmedemiyor: ettirmesi .. artık bu cahil ve müteassıb durmak, biT nevi tohum saçar gibi, sa- kenarında bulunan Silivriye muvasalat 
yan ederek büyük memnuniyet göste- - Şu hınzrr kafir, hareme girdikçe, saray a.~amının ~a.Ibine bir avuç kıvıl- ğa soh para sunmak mecburiyetin~e- etmezden e:vv:1, İs~~b~~ ha~ı;ım top-
ıiyordu. tüylerim diken diken ayağa kalkıyor. cımh kul serpmıştı. dir. Taki bu suretle sevgi, saygı, cemıle raklarını, çıftlıklerını, koylerını yaiban-

Ve !böylece, konuşmalar, artık resmi- Diye, söyleniyordu. Fakat vaziyet, rbu kıvılcımlı külün ve genel olarak istediği !herhangi bir cı ve .barbar milletlerin sarkıntısından 
yetten çıkarak yavaş yavaş hususiyete Hayreddin ağa, birçok .geceler, sa - ıztırabını hissettirmeye müsaid değildi. şeyi temin ve tedarik etm~ olsun! Sert korumafk emelHe son Bizans impara -
ve samimiyete intilkal ediyordu. bahlara kadar uyku uyu.mamLŞ, Mel - Hayreddin ağa- taassub ve kıskançlı- ve haşin bir karaktere malik olan Os- torları tarafından buradan Ttmaya 

Kafesli paravanın arkasında, yaldız- ling'i tarassud etmişti. Hatta, bostan - ğın verdiği bir tehevvürle, her şeyi gö- manlı memurlarını paradan başka mu- doğru inşa ettirilen toprak istihkamla
h bir koltuğa yerleşmiş olan üçüncü cıları ve baltacıları birer ikişer, gizli- ze almakla beraber, misafirlerin gözle- vaffıak1iyet'ie yumuşatan, sakinleştiren nn veya duvarların izlerine tesadüf et-
Selim, bütün bu muhavereleri büyük ce odasına çekmiş: . . ri önünde bir rezalete meydan verme- bir vasıta yoktur. tik. . . . . 
ıbir dikkatle dinliyor.. işittiklerinden - Ulan!. Göreyim, sızı. .. Gece dev- mek için dişlerini sıkmış .. öfkesini için-

1 
k d'l 'nı'n pa- Bu kasabaya, yanı Sılivrıye, muvasa-

. y d b d Osmanlı memur an en ı en l"t ıt·Y• . . . k' ,. , çok memnun görünüyordu. riyesıne çıktıgmız zaman.. şaye , u e uyuşturmıya çalışarak sükfınetini . ah d . 'hed' lerle teskin a e ıgunıız zaman mavı, sa ın ve latif 
A • • d t ı · . haf ra ıle vey u saır ıye d . . t tm k ib. .. t 

Hatice sultan, misafirlerine pek muh- kafıre, ~a~em cı;arın a ras ge ~~·senız .. mu azaya gayret göstermişti. olunmalarına müsaade ederler. Başka en~zı em~ ~ba: ~ ı~et'm~ es!ıa bir 
teşem ,bir sofra ıhazırlanmasını emret - ~edn:ı~n~ ılkı kbeula~ı~ın arasına ır sopa k Y

1
emdek sa!?nunun yanınd~ki odada, suretle onlarla herhangi 'bir muamele- ze

1
': :edim~eş. e. . ~ ~bı~1ı .. tih~tta1 ben, 

lrlişti. ın ırınız .. ge rtınız. · ız ar an murekkeb bir çalgı takımı, . . h h . bir işinizi e çı e.ıen ızın ıznını ı e ıs sa , ya-
0 tarihte saraylara henüz (alafran- Diye, sıkı sıkı tembihler vermişti. kalblere n~'e verecek şarkılar teren- ye gınşm~,mkon}ara okertuangıYabancılar hud kahyasını haberdar etmeden bir 

A . d k d' . .. ed' . A yaptırmak ı anı y r. k ki . il y d . k k ga)lılk girmemişti. Masada yemek ye - ynı zamn a, - en ısıne epeyce pa- num ıyor .. hanende kızların ibıllur . . "lk d . amak veya- aç şı e aşagı, enız ıyısına oş -: 
tnek, adet degıy 'ldi. ( 1) sofra, büyük bir halıya malolan- o leziz ve hüiyaengiz gibi tatlı ve pürüzsüz sedaları, dalga ıçın bu u e le kpat:as~z' yatş etmek rok ma.ktan kendimi alamamıştım. Evvelce 

· d k k M 1 d 1 .. hud bu meme e ı zı~are "' :ıı· .. ediıy. b" 1 . .. .. sini üzerine kuruluyordu. Yemek yı- macunun an avanoz avanoz el - a ıta yukseliyordu. . . . .. k" ib emurlal" para ıç gonn ıgım oy e, ınsanın gonlu-
1 · ' .. d · d d b' d tl k M' f' zor bır ıştır. Çun u ı u m - .. . d . . b" "!k b' 1t yenler, yer minderlerinde oturudyor ar .. ~ng ~.?o:! ~rm~bı et, sda y~c1de. ıBr os u ısa ır madmazeller, hayatların.ı.n ve hediye almaktan •hicah duymazl:ır. ~u aça; mavı .. e1~ızı.. uy~ ı: zev 

bu sininin kenarına sıralanıyor u. eza urun en ı. are egı ı. u kur - en bahtiyar saatlerini yaşıyorlardı. O- A T bü "k memurlar bile uygusı e ve gon umu tatnıın e<lınceye 
Halbulki Hatice sultan, il'k defa ola- naz harl'mağasının asıl maksadı, bu mürlerinde 1:1k defa gördükleri garib Hatt~ p~şalabr. ~eh-.1' ~ nulmadıgıy va- kadar, hayran hayran seyretmiştim. 

. . f .1 M 11. , d . . kendrlerıne ır t."Uı~e su B' k 'k . d•Y• . b k d rak bu adeti ihlal etmıştı. Bu so ranın macun ı e e ıng e erın bır uyku ver- garib saray yemekleri yiyorlar .. sena- . . d klan vasıtasile is _ ız, oşara m ıgımıız u ıyı a yu-
tanzimi meselesini de, Melling'e havale mek.. böylece onun, muhtemel olan S1m duyun da şimdiye kadar dinlerni - kıt bun~ sızı ~n :\ne bulunurlar ve nus balıklarının dalışlarını, başka ba-

l f I. tl · · .. ·· k · f l d 1 k 'k' temek arsız ıgın a lıkların 1 h tl d' ey emi~ti. gece aa ıye eı:mn ~nune g~ı:ıe ~1.. y: .muvaf ak o ama. ık arı ş~r musı ı- hazan da pek sefil hediyeleri bile mem- sı_çrayış anm ayre e seyre ı-
. Mellıng, bu işıde de san'at ve zarafe- İşte, bu haletı ruh~ye ~e hıssıye ıçm- sının tatlı ahenklerıle adeta mest olu- nunivetle .ka'bul ederler. Mesela bir yor ve mıdye ka'~~kları. toplamıya da-

tı elden bırakmadı. Derhal, yuvarlak de bulunan Hayreddm a,ga, pusuya yat- yorlard1. (Arkası var) .. ·İst b ld Herr von Kregvitz'in larak kasa.baya donmeyı unutmuş bu-
ib. .. . gun, an u a, 1 ro k 
~~ masa yaptırttı. Bu masanın uzer:.ne Sinan paşa ile kısa biT mülakat yap _ unuyo u · . .. . 

l
buyük bir gümüş sini koydurttu. ~od~- Devlet demiryolları ve limanları iş let?TI«Hİ Uırnın idlrHİ ill 1: lil 1 tıklan ve bizlerden !bazıları da bu ara- ~u aralıkb~askabadakı Tu:~ıe.r, bbı"~t~a 
B
ece, şark ve gar'b adetlerini birleştır ı. lık onların konuştukları dairenin kapı- yıgkın vey.a. ır orsan gemısın.ın uvuD: 

l eyoğlu kuyumcularından çatal takım- lskenderune ter mil edilen tarife-er sı dışında beklediğimiz sırada; sırtına yekllen1er~~ı folrda :derek .. ~?hıle dogru 
arı getirtti. Sofranın üzerindeki yemek 1 b' 'ko 'U yu"'klemic:: olarak bir ya a~mal\.ta o uı:;unu gorunce çavuş-

1 b k, . 1 ! k can ı ır ) n '"" l 1 . f d" . . d' ·ı b t evazımınlı da, gene iki adete uygun bir ı - H.aleb ve IIaleıbin <:enu unda ·aı~ ıstasyıonlar a s endt'nrn arasında ya. (A . gyl ) -k· bu vaktile hıristi _ ar e çı e en ımızın nez ıne şı a e -
~k·ıa kl' t 'd M .~ kb P f oeı:nı 0 an 1 

· 1 k d' · b · · ·· 
'll'-. ı e tanzim etti. Hatta, masanm ke- pılıacak transit eşya na ıya ına aı ve e.ruanıe ez - ayaz mesa esine mlin- 1 d· devc::ı'r'1mı'ş ve müslüman mış er ve en ısıne u gemıyı goste -
narın .. / 1 'f 23 / 3 van ar an " l k . . d h' b' k' . .. a sandalya .koydurmıyarak, ku - hasır olan D. D. 141 numara ı grupaj tarı esi /7 9 9 tarihinden itibaren lagvc- · a·ı b" t' _ b" 'm ve orada bek- rere maıyetm en ıç ır ımsenın ~a-
çu·k a· l .. . i d ı· bu h b , 1 b e ı en ır genç ı ızı . . . .. d d'l . . se ır er yaptırdı. Bunların uzerın 'i ıp ' nun ye:rine ayni tari ten iti aren mer iyine Ha e ve H;ı~ebin cenubun. 

1 
T"" J.

1 
. k t ldı ırapı 'hıle gıtmesıne musaa e e ı memesını, 

d · · esen ur"" crm arasına · a ı . ~ , .. .. . . e en nadıde kum~Jardan mınderler da.ki istasyonlıarla İskeı~derun arasınC:a yapılacaık doğru e~ya nakliyatına mahsus .. kl . . ld y • Cunku bazı korsanların, sahılın her .. 
Ve yastıklarla süsledi. V'e MeydanıcKıbez _ İskenderun mesafesine şamil olmaı!< üzere D. D.ı J41 nu. paşayı gorhe:eb.er 1~.ıdn,haçlı ıgıu;raammaan hangi bir noktasında pusu kurmakta 

H · d ~.J t k"" "k bu adam ıç ır mu a a eve .., -atıce sultan, orta a, <We a uçu maralı yeni bir taı·if~ yapılmıştır. t f d g~o .. ru"lu"nceve olduklarını ve 'bu suretle yakaladıkl'a~ 
b' h · --..ı: d d dan ve pasa ara ın an . ır ta ta henzıyen ~:r e oturuyor u. 2 - A - D. D./9 numaralı zahire tarifesinin ([imanlara müretteb bazı. ihra~ k d d . , . kapısına vaklaştı. Gö - rı adamları kaçırmakta bulundukları -
Sağ tarafında matmazel Dölodof, sol cat maddelerine tenzila: icrası hakkındaki) 'beşinci zeyil. .~1 .~r .. a:~lenın d paşam~ (bu adamın m beyan ve izah etmb;lerdi. Bunun ü -
t f d Am .. b 1 ru ur goru mez e ' . h b ld A 1 ara ın a da matmazel uro u u • B - Mersin • 7"1'.amure ve Toprakkale _ Payaz kınımlarında mer'i D. D./7'3 d h 1• . . al nması) buvruguy sadir zerıne der al u yo a lazım ge en e -
nu d t er a ıçerı ı · · l ·ım· · t b l k b Yor u. nuımaralı tenzilli yolcu tarifesi 23/7/939 ta:rı.ihinden itibaren skeT'deruna c'!a ld D ı·k 1 da sırtındaki koyunla mır er ven I§ ve ış e u ara ı e • 

S lt ,_ · b'l · 0 u. e 1 an ı ' · l b k d l k b · · . u anın rahatça yeme!\. yıye ı mesı teşmil ed'i1ımiştir. . . . d' Getirdiği 'hu hedive pasa ta- mm e azı ar a aş arımın asa a ıçın-
ıçin, Mellı·ng, .b~1;,ka bı·r odaya çekilmiş- ı g ·h· d · 'b 'l\:r · ıçefırı dgır ı. rnnunı·y,.,,tle ve .. şu"k.ranla de olmadıkları meydana çıkmıştı. ti y .. -c - . k" 3 - Bunda::ı başka yine 2~/7 !.13 farı ın en ıtı aren . ıv ersın • Mamure ve ra n an me " 

· eme'k bıtinceye kadar orada bır 0 - İskenderun _ Toprakkale kısımlarının heııha!ngi bir istasyondan Mamur~ ~ Fev- k b 1 lunarak bir imparator elçisine (Arka~ı val') 
şeye çekilerek başını ellerinin arasına zipaşa kiıSmındaki istasyonlar~ ve müteka:bilen seyaihat edecek umumi al:kama t:rc~ha~ bir çaban iltifata mazhar ol-
aldı: naızaraın tam bilete müstahak yolculara Maımure • Fevzipaşa kısmında ~3ri ta- (2) Bayıazid 19 Nisan 1512 de padişahlık· 

t du!. · · . . . . tan oğlu Selim lehine ferağat ettikten sonra - Hey gidi, dünya... nsan ne ol - rife ücretleri D. D./73 ta.-ifcdeki fü:rctlere e~enmek şartile doğru bHNler ve- Fakat, bu vesile ıle, .bır hakıkatı te- İstanbulda ka.Irrnak istememiş ve doğduğıı 
dunı dememeli ne olacağım demeli... rilecektir. barüz ettirmek isterim Jti o da Herr von yer olan Dimtokaya gitmek üzere oğlundan 
Dün ne idim?. Bugün, ne oldum, . . Ve, 4 - D. D./73 numcırah hrifa ve zeyilleri mucibince bilet alacak yolcular K 't •·n hasisliği ve para harcamak müsaade istemiştir. Fakat Dimtokaya ka -
Yarın da ne olacağım?. Şu anda, sara- 23/8/939 tarilhinden itibaren bu kısımda 503 ve 504 numaralı Toros s~rat tren. regvı z 

1 
• ---ld" d" kadar irtikab dar gidememiş, Edirne civarında < Söğüdlü 

y ( d d hususundakı teı~ u u y dere) mevkilnde vefat etmiştir. Zehirlendiği ın şu harem köşesinde, bir ama 1€r:inden maada bilumum trc~ler!e seyahat edebilirler. D. D./73 num:ıralı tarL edilmi.ş fahiş bir hata olmachıgıdır. mevsuk değildir. B}I isnad, 
0 

vakit Bayazidin 
Paşa) vaziyetinde değil isem de, o bü- feye göre alınacak bi1etler ınf.'zkur tarihten irtilbaıren Toros trenl~iııtle muteber Hlbuki kendisi de pekala biliyordu yanında hizmetkar sıfatlle bulunan bir ce
"YÜk şerefe merdiven dayamış bulunu- dlmayacağından •roros ttenleıindo görüiecek bu gilbi yolcula~ bilPt<;h; y0lcu mu. k' 

0 1 
üksek memurlarının sem- nevizli tarafından yapılmıştır. Buna göre 

Yorum... Yüksek talihim, egy er ' biraz 1 . tAıı.... t t l kt ,,, 1 t r ., ~t . .. :...4.n 1 mür~ca t .l 'l . ı sınan ı y . . b'l' a· Bayazidin aslen yahudl olan dokkıru kencil-d ame esme ıruı u u ac . ır. r aı a a!sı.a ıçın J'5wısyon ara a eııa mesı. patisi ancak hedıye ıle kazanıla ı ır ı. sine -Selimin direktiflle- zehir vermiştir. 
aha müsaade ve lutufkarlıık ederse, (3?03) (ı::ıt67) h t 1 

.ı.. - ·J • ı.ş· te o vakit • .. 1enen bu · a anın wrar a- Mu"tercı'm uiç şüphesiz ıki o merdivenden de çıka- ~ 
.......... rını ge-rek bÜ bed.baht adam ve gerek ••••.•••••.•.••••.•••..•.•.•••••••••.•••••••••••••.••..••••••• 

cağnn .. bugün, alafranga elbiselerle, Mulha.mmen bedeli 2755 lira oLan ve idaremiz matbaasının bir senP.>lfk ihtiyacı bizler - ileride ve aid oldukları yerde Kadınların cevabları 
~gılı 'bir misafir gibi il~tiğim şu kö- bulunan 9 kalem muhtelif cins klişe W.7.1939 Cumartesi günü saa·t (10.30) on bu. anlatılacağı üzere- pek acı olarak çek-
'i'-'!C, samur kürkler ve iıpekli tntariler .1. 

giyerek, hayatından memnun ve mes'ud çuıkta Haytlarpaşada Ga'l' binasındaki komisyon tarafından açlJ\. eksiltme sure. miştik. (Baştara(ı 8 inci sayfada) 
bir ev sahibi gibi oturacağım. ti'le satın alınacaktır. * bir hakikı bulunmadığını. kabul eder. 

Diye, düşünmiye ~ladı. Bu işe girmek istiyenJerin 206 lira 63 kuruşluk muvakkat tc>minı:ıt ve kanu. Burgaz kasabasından geçtiğimiz gü - Koodlsi dişarda çapkınlık yapmasa dahi 
. Fakat düşünce buraya gelince, Mel- nun tayin ettiği vesaik1e birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü. nün akşamı. içinde hanı olm~an basit evin içindeki hayatı kadına hergiın di<li. 

lıng birden'bire duraladı.. Derin derin racaat.lan J.a.zımdır. bir köye, Karistra köyüne geldik. Bu- şerelk öyle zindan eder ki, kadın sonun-
düşünerek: Bu işe aid şartnam~Jer k-0misyondan paınasız olarak dağıtılmaktadıT. (f,483) radan elçi efendimiz imparatorumuzun da bu hayıata isyan eder. Bir kısmı da: 

- Fakaat .. bu kara suratlı herif, içi- (Küçük elçi)si olarak İst!ill'bulda bulu- cBen erkeğim. bana her şey yakışır!> ! 
~: adeta bir ürküntü veriyor. Hele bu- inKa,a,t .... u·· henİlisi Aranıyo . . r nan Herr Petsch'e bi'Zim Istanbula yak- diye düşünür. Ve karısına ihanet eder .. 
gün gene, 0 Uta.dar aksiliği var ki... T ılıf& laşmış bulunduğumuzu 1bildiren bir Karılara bu S'llretle intikama <iolayısHe 

Diye, mırıldandı. Şimendifer lntaatında ihtiıaıı olan bir lıııaat Mühendısı mektubu hamilen ~bir (sai) gönderdi. ihanete ve yuvanın yıkılmasına yo! gös. 
Mellin.g'in (kara herif ) dediği, Hay _ aranıyor. Taliplerin mufB1Hl evrak ile ve T. C. rumuzile 2 l Sonte.}rin ·günü Çorlu kasabasına temıiş olur. . 

~d· v lıtanbul 176 Poıta kutuıu adresine mOracaatlan muvasalat ettik. Burası Yavuz sultan Halll:ıUki içinde lbuhmduğumuz deVU\. 
b . .111 aga idi. Ve Hayreddin ağa da Sellin ile babası arasında cereyan et - de vatandaŞlıarı crlcek, ikadın diye .imtf~ 
b~~fi~~~~ '----------------•••••••••••~ ~~z~~~~ci~~ff~~ili~~~ 

B lst. P. T. T. Mttdilrlüğflnden: etmektedir. Selim, kaybettiği bu mey- Bugüınlkü cemiyetimizde. kadınlaır ve 
u adam, Mell~i ilk gördüğü gün, uh ebe . d cak k dis. . erkekler aile hayatına aynı haklac, ve 

atla karşı duyduğu kıskançlık ve nef- 19/7 /939 Çarşamba saat 15,30 d'a açık elksilıtım.esi yapılacağı ilan edilmiş E~ d(~ m V ~~) sı: e{~ Kur~~ ( 
1 
;n: ayni vaızifelerlıe dahil olm~tadırlar. . 

t et], daha lhala kalbinde muhafaza edi- yüll:> P. T. T. met'kezi 'binası bir kısım tamirat işi için muayyen gün ve saatte ra . u . ya bu suretle Biitün kadmlarmızın kusursuz oldux. 
l'Qrdu. tr.nlanımış komisyona bethan~ bir talib ımüıra<Jaa.t etmediğinden fJ)u babdaki dındakı ab'le kaçınıya ve , 'd....:ı : - etın;,receııt-im· bozulan i.,..:ıJ 

'I':\ "'>r k uvaffak olmus- ıermı 1 l\.Ll4 ·.; 6 ' .. ...w • , ~ akat, saraylarda, hiç kim.se, J1isleri- eksilıtıme 10 gün müddetle uzatı.lmıştır. Eksiltnne 2/8/939 Çarşamba saat 1 fi,30 lboynunu urtarmıya m .. k . ;_ vaclann lbıazılarında kadın suçlu olabilir 
tıı doğr.uca söylemek veyahud izhar et- da B. Postalhane binası birind katta İstanlbul P. T. T. Müdürlüğü oclasmda tu ve Kırımda saltanat suren ayınp falca.t ş biraz eşeleyince &.milin g bh 
l'rıe«t hakk değildi S t toplaınacak alımı satım komisyonunda yanılacaktır. derine sığınmıştı.. Birkaç .sene sonra lJd: y .~~ ene 
'l..1 • • ına malik . aray .er.- tr • ~-ı· 'b·----.ı.. vıı.dler ve hediveler: erkelk o ugu me".-n.a. çıkacaktır. 
'O Yesın h b TT-.,; . .J' 'ı-ed ili kk . 47 lir d !st 1·1'1 . 1 aynı ~ ım ı..':s""" d • n"t"" 1--\.ah ... al . ın en birinci şartı, saray sa ı ı- nx~ ,u e · 617 lira 54 kuruş, muva at teminaıt a ll". eA l erın o . 

0 1. . :n!lratorlugu~ talı- IDU un Aıaıv a .. ı y nız kadına yükle. 
tlın iltı'f t "hfi 'l 1 1 b ı..:ı--ki n_ "f t ~ · · ·· k ak'-n ... t · t1 t k le· babasını sınan 1 unr-- mek d,...;ın.., d ~ ""d" · la a ve teveocu ne naı o an ar- a:uu.<lı ı!\,eşı ve şar nameıermı gorme ve muv 1\ıC:tL enuna arını ya ırms t d indirere'k kendisi buraya yük _ Uf;4L"' egll ır. Niha.yet onlar da 
~ hoş geçinmek, kal!bi kıpkızıl.,.ateşlerle üzere çalışma günlerinde mezkur :rrıüdilrlüık id:arl kalem levazım kısmına, ek. s:~ ve Osmanlı (vekayiname-)leri- insandırla.r; ~arın da zaflan v~~ır. 
~~a hile, o ateşleri parlak birer kiil si'ltıme 1g;ün ve saatinde de bu tarihten en az sekiz gün evvel İstiltibu1 vilnye. nin bütün tafsilatile kaydetti!kleri vec- Erkekleımuz bumm taraflı goruşler • 

linde göstermekti. tinden 500 liralık bu işe benzer iş yaıpt1klanna dair ab.caklar1 ehliyet vesikası den vaııgeçerek kadını da müsamahakar 
;--------- 939 yılına aiıcf Ticaret Odası vesikası muvakfkat ıterninat makbuzile komisyona m Rammer bu atın (Karabulut> adında gözle tedki:k edeeeik olurlarsa izdivada. 
~Bu Adet, .sultan Hamid devrinin orta. - müıııcaat1an. c5490> oldutunu ~ Mütercim nıı neıticesi böyle kötü çıkmaz. 

kada.r devam elıDJIUr. 



1'f Sayfa SON PMTA 

• 

1 
Yazan: Huaıı acıaan Gd 

lson Postal S P O R 
(Galatasaray) - ( Demirspor) 
maçının neticesi ne olabilir ? 

Kıskanç Melike Milli küme maçlarının bu sene ver
diği enteresan netice malumdur. Fede
rasyonun kararile Galatasaray ve De
mirsporun istan'bul ve Ankarada ya -
pacakları birer maçtan sonra şampi -
yon belli olaca.'k, Türkiyede futbol fa
aliyeti de bu mevsim için tatil edilmiş 
olacaktır. 

- Yok! Evvel5. bunu kabul edin yok- bir kere görmemi rica ediyor. Sen ne ı doğrusu tasa\rv:ır :t~:ye va~i·t· b~_la -
sa biT daha evinize ayak basmam. Hem dersin? mamıştı... Mısır Incısını sevdıgı gun -
sizinle bu akşam mühim şeyler konuş- Kotuz bıyık altın.dan gü 1dü, hususi denberi hayatı o kadar tatlı bir sarhoş
mak istiyor.um. Bu halinize bir çare dostu olan Şerefettin bu sabah erken - Juk içinde ~eçmişti ki, şimdi bu sadme 
bulmalıyız. Çektiklerinizi gördükçe a· den ziyaretine gelerek, Nurettinin has- ile kendini hummalı bir uykudan u - Milli küme maçları sonunda ayni pu-

• d~ta .ni~detimd:n .k.udu_ruyo:w:ı· Ali t~lığını anl~tmı~ ve oğ~unu görmesi ~- yanmış sanıyor ve kafüinde ilk defa o- vanla başb~a kalan Galatasaray ve 
bir hukumdar oglu, srz lbır hukumdar çın Ay·bey uzennde tesır yapmasını rı- larak 0 kadına karşı affedilmez bir iğ - Demirspor ta'krmları Fut'bol Federas-

ze"1cesiYooklunbdahsonr~-~u ~ar sıkı.~tı ca etınG~şdt_i. b" k .. . f birar duyuyordu. Bu duygu ile beraber yonunun verdiği bir kararla iki defa 
çekin! u er vıu.ıanı ısyana su - - ı ıp ır ere gorsenız ena ol - .. .. . k kl rd B .. 
rüıkl' •en bir hal. Ben !ki elli yıldanberi maz sultanım ne kadar olsa or..ıunuz. buyuk bır nedamet ve yıHarca terket - olma üzere çarpışaca a ır. u yuz-

ı) ,., t' • · b 11 ı k k lb' d · den futbol meraklıları yarın Fener tababet ve hikmet ilmi ile sakal ağar - Aybeyin alnında biııkaç çizgi belirdi. ı?1 u ~va 1 ara a~ı a ın e yem 
tan bir insanım muhakkak bu işe bir _ Ya Meliıke haber alırsa? bır sevgı uyanm~tı. Goz yaşları ve hıç- stadında mevsimin son ve en heyecan 

k ı b ı b ·· t1 1ı karşılaşmasını seyretmek fırsatını 
çare bulmalıyım!. - Mümkün olduğu kadar gizli nare- ırıklar a aş avan ugun, mazere er, bulacaklardır. Bir takım dedikodufar 

Birden oturduğu yerden fırladı. Ren- ket edersek nerden haber alabilir? Ar- yeminler ve tatlı ~rbetlerle nihavet 
ve ince tahavvül averaj hesabları ye -

gi y~ile çalan yüzü korkunç bir şekil ka kapıdan çıkar eski ibir arabaya bi - ibuldu. Bilhassa bu toplantıya i~tirak rine iki ta'kımın •birer defa kendi şehir-
almış, elleri arkasında bir aşağı bir yu- nersiniz, arabayı ben ıkullanırım. Me - eden Hekim Şerefettinin sözleri Rşık lerinde sportmence karşılasıp, kozla _ 
karı dolaşırken hiddetle söyleniyordu: sele aramızda kalır. hükümdara çok tesir etmişti. O "akşam rını enneydanmda halletmeleri bütün 

- Bir çare bulmalıyım! Bir çare bul- Ay:bey bu fikri makul buldu. Hem ve ertesi gün tekrar geldi. Ve böylece dedikoduların önüne goomiş olmakta-
mal~~rım! _ .. . artık eskisi gibi Mısır İncisinden k0rk- devnm etti. Artık hiç gizlemcğe lüzum dır. Yarın sahada seyredeceğimiz bu 
Nıhayet kuru ~afanın o:ıunde .d~rd~. muyordu. Biraz sonra eski karısının e- görmeden ekser boş vakitlerini eski ka- iki ·gü-z.:ide takımımızın vaziy~tlıerini 
- Aybeye mugber oldugunuz ıçın sız vine gittiği zaman dehşetli bir darbeye rısının yanında geçiriyordu. gözden geçirelim: 

çok çe1dngen .davranıyorsunuz. Koca· uğradı. Oğlunu çı.plak bir odada hasta 
mzı senelerden:beri başka bir kadm·n ve solgun yatıyor, birkaç senede yirmi * 1 - Kaleciler: Demirspor kalecisi 
eline terkederck hiç ses çıkarmıyorsu- yaş ihtiyarlayan bedbaht karısını ise - Bir haftadır yüzünüzü görmüyo - Necdet hfılen memleketin en iyi kale-
nuz. Halbuki kuvvetli dahi olsa rakibe- heyecan ve iztırabdan bir mumya ka - rum Aybey! Birkaç dakika da beni din- cilerinden biridir. Havadan ve yer -
nizle mücadeleye girerek onu mağlub dar sararmış buldu. Onları hiç bir za - }emek lfı.tfunda bulunur musunuz den sağ tarafından ıgelen şütleri ka -
etmive ve Aybeyi pençesinden kurtar- man bu halde tasavvur etmemiş daha (Arkası var) çırmasına imkan yoktur. Galatasaray 
m~acah~alıgnı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fur~d hattı ancak s~dan ve y~den 

- Fakat neler söylüyorsun Şerefet- şütlerle 'kendisini mağ"lfıb edebilecek -
tin! Ben aciz bir :kadınım o bir Melike, Bir doktorun günlük tir. Galatasaray kalecisi ~man. müs -
elinin altında ordular var, onunla siz taid bir genç olmasına rağmen tam 
bile uğraşamazsınız! notlarından bir klas oyuncusu oımadığından günü 

mirsporun lehinedir. Galatasarayın he 
men bütün maçlannı Taksimin toprak 
sahasında yapmasına mukabil Demir 
spor çimen sahanın takımıdır. 

4 - Seyirci meselesi mewuu bah
solamaz. Çünkü müteaddid defalar bir 
çok sahalarda maç yapmış olan ve fiaM 
piyonluğa yükselecek kadar kemale gel 
miş bulunan her iki tadtımın seyirci -
!erin gürültüsüne pabuç bırakrnıya -
cakları muhakkaktır. Bütün hususlar
da gözden geçirdiğimiz takımlann bir 
birlerine faik veya noksan tarafları 
mevcud'dur. Böyle bir maçın neticesi ... 
ni tahmin etmek de çok güç bir mese
ledir. Biz her iki takımın da şampi -
yonluğa l'ayık bir şekilde sportmence 
oynamalannı ve temiz bir oyun gös -
termelerini temenni ederiz. 

*** Salim Galatasarayda oynuyor 
Tale'be olduğu için yedi aydanberi 

Galatasaray ta!kımında oynamıyan Sa
lim, mektebini bitirdiğinden yarmdnn 
itibaren Galatasaray birinci takımın
da tekrar oynıyabilecektir. 

Mil'.11 kiline ~mpiyonluğunun en 
mühim iki maçını Demirspora karşı 

yapacak olan Galatasaray için, Sali • 
min tekrar takımda ;yer almış olması 
oyun üzerinde ciddi tesir yapacak bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Yarm mevsimin ilk at koşuları 
Veliefendide başhyor Şeref ettin öyle bir kahkaha nttı ki, 1 2 8 4 6 - 6 7 8 Q lO gününe uymamaktadır. Tehlikeli De-

tüneğinde uyuklıyan papağan bir çığ- 1 Deniz ve kum mirspor forvedi karşısında iyi bir gü- İstanbul at yarışlarının ilki yann 
lık kopararak uçmak istedi. 2 nünde olmazsa kaleci G.Sarayın en Bakırkıöy'de Vıelief~dide ko!JU yerin-

- Onunla uğraşamaz mıyım? İster - 3 Banyoları zayıf tarafını teşkil edecektir. de yapılac~tır. Eski senelere nazaran 
sem o kadını ıbir dakikada mahvede - • Bugünlerde hemen ekserisi deniz ve ı _ Müdafiler: Faruk _ Adnan hat- bu mevsimde yapılan birçok değişik -
rim. Onun orduları varsa benim de ki- güneş banyosu !azlaca yapanlarda gör-

1 

tının teknik üstünlüğiüne rağmen, De- liklerle halkın istirahati mümkün mer 
1) düğümüz birkaç vaka.da.n ba.h.setmek ls- t be te · ed'lm' ld • d tablarım, eksirlerim, 13.tif ve habis ruh- mirsporun Gazi _ Şevket hattı ener - e .. mm ı ı.ş o ~gun an yann -

Iarım hepsinden mühim: Tecrübele - 6 ıte:nk ve küçü1üerde deniz, kum ve jik ve akıllı oyunu ne ayni kudreti gös- dan ıtrbaren 6 hafta .. s~.rec~k olan İs -
rim var. O ne olursa olsun n~hayet kır- 7 güneş banyolarını müteakıb birdenbire termesidir. Milli küme maçlarında en tanbul yarışlarının büyuk bır alfıka u • 
kına yaklaşmış haris ve zevk düşkünü 8 yüksek bir derece! hararet görü - 1 az gol yiyen müdafaa hatlarından bi - yandıracağına şüphe y.oktur. Bu hafta 
bir 'kadın! Ah istersem yok mu? 9 l\lr. Ba2Slarmda bu t.ı:rk buçuk de - 1 risi olması 'buna delildir. Bizce müda- yapılacak koşuların programı şudur: 

G<?nç kadının ,gözleri ışıldamıştı. recey1 dahi buluyor. Bulantı, kay, baş 
1 

faa hatlarında müsavat vardır. 
10 ağrısı ve vUcud dargınlığı, bazan da de-

- Mademki iktidarınız var niçin bi- Soldan sata .., J'U,k&ndan aşalı: receı hararetin fazlalığından sayıkla - 3 _ Muavinler: Demirsporun en za-
zim intikamımızı almıyorsunuz? Emin 1 _ Muva!takiyet t.azanml.§. malar görillüyor. Şimdiye kadar gördük- yıf tarafıdır. Galatasaray muavin hat-
o1unuz ki !ben ve oğlwn size daima ınin- 2 _ Küçük _ İsimler lerlmlzde boğaz ağrısı veya.hud diğer tı da mütecanis bir manzara arz.etme-
netdar kalırız. ı - Hadise - Salataılı1c. mevzll lmz yoktur. Kuvvetll blr plramı- mekle beraber Demirspordan daha üs-

-c,.,. r tt" k 1 nı karıştırdı· t İkllmJer ,..,...,. ı...t don dO'ıila yirmi dört saatte bu eteşlerl ~re1e ın sa a ı · - - V""' ..,.. tu"n •ra'Zı'yettedir. İki takımın da en 
ed • f k b fth indlnnek mümkün oluyor. Ve büyük bir • 

- Size yardım ecegim; a ·at azı 15 - L za. terleme ile ertesi günü dereceı hararet kuvvetli taraflarını teşkil eden forved 
düşundüklerim var. EvvelA Aybeyi e- e - Evvelden a.nla.mak. 36,5 üzerine düşüyor. Hasta.da kansızlık, hatlan karş1.ıS1nda alınacak netice mu-
,,inize getirip cefalet ve ıztırabımzı, 7 - İsyan eckın - A1 ta.kıwt&zllJc mevcud. Maamatih derhal y&- avinlerin oynıyacağı oyuna bağlıdır. 
hasta oğlunu s ~stermeliyiz. Kadın o- 8 - Ta.ş - Halk. mek 1.stl.yor. Tabil lbir Lk1 gün hafif bir 

Demir~or muavin hattı Beşiktaş ma-nun gözünü •bıt:tlamış, imkAnı yok si - ı - Manda yavrusu - Oemi edatı perhiz ya.pmaık lD.z:mıdır. Hastalar böy- ~r-
zin bu halinizi bihnez. Durun nklıma ıo - Hara.b olmuş - İcar lece !ylleşlyor. Deniz ve kum banyolarını çında olduğu gibi sahada tutunamaz -
bir fikir geliyor. İmbikte su frlnr fıkır Geçen bulma.ca.ıu.n ballodilıni.ı şekli ifrat <kıreceye götünnemeğl bir daha tav- sa forved hattının bir kısmı geriye yar 

siye ederiz. dıma mecbur kalacaktır iki bu da ta -
kaynıyor buhar oluyordu. Şeref ettin Soldan sa.ta: · 1 ---------------11 kımın hücum kabiliyetini azaltmış o a bir kahkaha daha attı: ı - Mesa.mt.i - Ta on&b ıattyen okuyucularımın ~ 

· · caktır. - Şu infuiılden süzülen suyu göriı - 2 - DA.n - Dav8' pulu yollamalarını rtca ederim. Ab1 \at· 

Birinci yanş 

Üç yaşında hiç ko,.ıu kazanmamış yer 
li yarımkan İngiliz at ve kısralklarına 
mahsustur. Bu yarışa Yıldırım, Ber -
ceste, Nec1a ve Suna isimli atlar gire
ceklerdir. 

İkinci yarış 

Üç ve daha yukarı yaşta ve 19 39 se· 
nesi zarfında kazandığı ikramiyeler 
yekfınu 500 lirayı doltlurrnıyan halis -
kan İngiliz at ve kısraıklarına mahsus
tur. Mesafesi: 1600 metredir. 

Bu koşuya da Ateş. Romaus ve Kaya 
girecektir ..... . 

fiçüncil J'Bl'lf yor musunuz? Çok kıymetli bir eksir- ı - Semavai - Sa d!rde llteklert muka~ taı.abWr. 4 - Muhacimler: Demirsporun kale-
dir o! İçene haline göre aşk veya nefret t - Akar - v - Bal \. 1 den sonra en kuvvetli tarafıdır. Arif Dört ve daha yukan yaşta vı 1939 
telkin eder. Şu eksirden Aybeye birkaç ı - L - N - Te't - H• .............................................................. ve büyük Orhan gi'bi teknik, Mustafa, senesi zarfında hiç koşu kazanmamlf 
y.udum içiremez miyiz? Mesela bir şer- a - e - HM - BM ,..,. Akba kitabevi "'~ K.. Ol'han ve Zeki gibi enerjik ve fır- tıaliskan Arab at ve kısraklanna mah-

bet · · d ., _ K&nal _ Hep ı Her dildnn kitah, gazete, mecmua satçı oyunculardan mürekkcbdir. Bu - sustur. Mesafesi: 1400 metredir. 
ıçın e... satar. SON POSTA'ııın Ankara ba· ·n 

- Bize gelirse kolay. 8 - Un - BeıkA1" - Y yildir. En iyi kırtasiye malzeme- na rağmen sağ açık oynıyacak olan Bu yarışa da: Çetin, un1ü, Bahtiyar, 
- Evet evvelfı size ~lmeli!. Bunu ı - Kelebek - Sa •••• si mevcuddur. Sa1imle takviye edi1miş bulunan Ga - İnci ve Selma isimli beş at girecek • 

ben üzerime alıyorum. Yarın sabah ıo - Um - Resim - 8 }atnsaray akıncıları bu hatta da De - tir. 
Ay'beye bir mektub gönderir, çocuğun mirspora tefevvük .etme'ktedir. Sala - Dördüncü yanş 

rahatsızlığından bahsederek bir kere 1 lıtanbul E: ele diyesi İlanları 1 haddin ve Buduri gibi iki klfıs oyun Üç ve daha yukan yaşta halis kan 
görmesinr rica ederim. Eminim ki sözü- cusile Cemil gibi fevkalAde atak ve İngiliz at ve kısr~lanna mahsus bu 
mü kırmaz. Sonra adamlarından Ko · Kôpııüler tamiratında kullanılmak üzere liiz.uımu olan kerestenin mübayaası golcü bir merkez anuhacime sahih bu - hendikap koşusunun mesafesi 1800 met 
tuz var ona da söyletirim. kapallı 2l3lf Elbiltme-sine konulmuştur. İhale 31/7 /939 Pazartesi günü saat 15 de lunan G. Saray zayıf Demir.spor mua - redir. 

- Ah Şerefettin size nasıl teşekkür DaimJ Encümen.efe yzpı1acakbr. Muhammen bedelıi 5258 Iıra 50 'kıuruştur. İlk te. • vinleri karşısında netice alması bekle- Bu hendikaha Yatağan 54 kiloya, 
edeceğimi !bilmiyorum. nünatı 394 lira 39 lru~. Şartname Zıılbıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemin. ne bilir. Şipka 52 kilo ile, Flayt aud Fl.aym 50 

- Henüz +~lrküriln zamanı değil! k"l "1 At 46 kil il P • ta 46 ki ~ de görüle'bmr. Taliblerin ilk temirı:ıt ma labtrz veya mekıtublan ne 2490 numara. T kımların mukayesesinde Galata - ı 0 1 e, eş 0 e, ana • 
~ybey yann sabah muhakkak size ge- 1ı kanuna .göre hazrrl"ayacaftdan kaoah rm'fla:rıınıı lıale gGnı.i saıat 14 de kadar sara~ın biraz daha üstün vaziyette ol- lo ile, Oya da 43 kilo lle girecektir. 
fooek, ben de siroe ibulunaca~; bu Daıirrıt Eoollmene vermeleri. (5282) duğu muhakkaktır. Bundan sonra böy- Betfnci kotu 
ssirden ona bir.kaç yudmn içirmeliyiz. ~ le maçlarda galibiyetin yarı kuvveti de- Dört ve daha yukan yaşta yerli ya. 
Ondan sonrası kolay. mıc mek olan moral, enerji, saha ve seyir- rımkan İngiliz at ve kısrakları.na mah -

Biritaç kelime daha konuştular. Genç teminatı M~~en ' ci avantajları m~lesi vardır. sus olan bu ikinci hentlikab koşusu ~ 
.kadın sevinç içinde veda eıOOrken ihti- . nun mesafesi 1800 metredir. Ve bu ya• 
:vıırı'I" hekim: 490,39 6538.47 Beşikıtaş 50 inci okulun tamiri. ı - Moral, yanı Asaba tam hakimiyet A d Bo ki 60 t-11 il Mahm ... 
.J - • b" :ıı.1 11 ku . nşa n re ua :ıu o e, u 

- Gece yarısı yalmz gjıdaneL"ıiniz 496,33 8617,68 Beşiktaş 15 ve 52 inci dkulun tamirL kaz~nm~~ azını, ır ~ go e. vveı D_l:3 re 57 kilo ile, Olga 55 kilo ile, CeylAn 
-diye ihaykırd~- uşağını stLe yol göster- 76,56 1020.78 İstanbul 34 üncü okulmı tam.i11i. nevıyesını k~~tmemek. Bılhassa lıü- 50 kilo ile, Sevim de 46 ]cjlo ile iştir~ 
sin. 128,95 1719,~8 Heybeliada ilk okul bin8611lm tıaımiri. zumsuz ~ertlige 'kaçmamak ve sert oyu ed ktl 
Sess~ ve sadasırz meydana çıkan ih- 132,00 1760,00 Erenköy • İÇPrcnköy (Etlham efıendi) caddesinin katran. na mukapel~ ~tmemek gibi hass~lar ta ~e ~~hl5 dördilnoü ve beşinci ko-

ıtiyar uşak ön.de ve Aybeyin kansr ar - lamnası. k~m1an galı'bıyete ulaştıran amıller - şular arasında, ikili bahis de üçüncil 
kada Kahirenin mehtaba rağmen ,gene 538,33 7177.m Kırzguneuk 4ı; inci okıufiun tamiri. dır. troşudadır. 
karanlık sokaklarına daldılar. Tahmin bedellen ile ilde teminat mikta cılan yukarıda yazılı işler aıyn aıyn açık 2 - Enerji bakımından muhakkak İstanbul Futbol Ajanlığından: * eksiltmeye konulrooştm". İhale 2517/93!-J Sallı ,günü saat 14 de Daimi Encümen. ki Dem.irspor üstündür. Bilhassa mev- Futıbol ıFed~rasyonu, yüksek hakera 

de y~ılıaıcaktı.r. Şartnameler Zabıt v 0 MuameıDfıt Müdürlüğü !knleminde görüle. simin bu sıcak günlerinde 1 buçulk sa- heyeti azasından Sadi Karsanın 'bir ın• 
bilir. Talihlerin hizalarınd'a yazılı Uk teminıat ımaldbu.z veya :mektublan ve ihr... ate tahammül etmek kabiliyeti maçta sele hakkında görii.şülmek üzere 'bu · 
leden 8 gün evvel fıen heyetine müracaatla ;a'l'aıcaJtlaırı ehliyet ~kalan ile ihale mühim rol oyruyacaktır. gUn saat bire kadar mıntaka merkezi· 

- Kotuz! 
- Emriniz sultanım? 

günü muayyen saatta Daimi En<ilinende bull.unıma'lıa:rı. (5034) 3 - Sahanın çimen olmaeı ~a De - ne mnracaat etmesi rica olunur. 
- Hekim Şerefe?tinden bir me'ktub 

aldım. Bizim Nurettin çok hasta imiş, 
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sabı sazlıkla bekleaiğt emsaLi z bir eser : 

K Aş·FLER Muc·oa ER (YEDIGON) neşrlyıtl mnessesesi ~" 1 ve 1 'la 'fürk münevverlerine yeni ve 
emsalsiz bir eser dah1 kazandırdı : Bııluslarıle ve icadlarile bugnnkli dUnya medeniyetini 
vncude getiren bOyllk dı1nilerin lıayıitl m iı ve eser:~rini bir a!a:y a re.,imli olnralı.. topla~ırn 
bu es~r h~r kOtnphanenin en kıymeUı kitabı ı teşkıl etnıeklet!ır. Kapağının ve bırkaç sabi-
fesinin \cUçııttHmü.ş fotoğrafını yukanva derceUiğimiz (KAŞ 1 F L ER va M U C 1 O LE R) 
her ınUnevver her muıilliın ve btr t ılebe tarafından alAka ve nıenıkla okurnteaktır. Nefıs bir 
kapak içhdo ~e başt:rn bnşsı resimlerle dolu olmasına rıığrnen yalnız (5l>) kuruşa satılmııktııdır. 

( KA.ş;FLER va MUCİDLER) i blHlln bayilerden isteyin z. Toptan ve perakônde sıttış 
merke.zi : Istanbuld11 Bıtbıali caddesinde ( {fDIGÜN) müessesesidir. 

İstanbul 4 iincii İcra Memurluğundan: 
lstaw-0 ve An::1aya borçhı Ali Necati nin tapu siciline nazaran Be-iiktaşta 

Meşrutiyet mbahallesinın eski Ahmed b f}Y yeni Hacı Mansur sokağında e,,ki 8 
yem 25 rııurnarlı carıi'bi yemini ermliı.ld h·.i mayundan hane ve ahır eıbniyesi canibi 
Yesari doktor miralay Arıf mukaddema ansa elyevm·hanesi arkası İhsan veresr. 
sinin 12 ve 14 No.lu hanelerin bah~cleri , cephesi hacı Mansur sokağile mahdud 
494 arşın ve tamamı 4987 lira kıymeti mulhamnıcneli evin borçluya aid yarı 

hissesinin açık arttırma ile satılmasına kaırar verilmi~tir. 
Gaıyri menkulün evsa.!"ı: :\sıl evin zemin katı çimento ve çiçekli çini <iöşeli 

arıalık Ü'Zerine bir kiler ve bir sofa üzeri ne iki oda çiçekli çini aralık üzerine 
ınemner musluk ve hcl:l ve çiçekli çini. döşelıi emaye rnusluki.u ırnuifak. 

Birinci katında: !\'Ierdiven başında camekan Jbölme ile ayrılmış bir sofa üze
rine Dki ~a ve bir aralık üzerine rr.erme r musluk ve bir hela ve emaye musluğu 
ve hava gazi tes\.ıin cihazı bulunan bir o da vardır. . . 

İkinci kat: Merdiven başında bölme ile ayırılınış hır sofa ve b1r musluk ve 
hela ve oc:ık yapılma•k suretile mutfak haline konan diğer bir od'i vardır. 

ÜÇ'i.inoü kat: Çah kat:. bir sofa bir aralt k ilki oda bir balkon vardır. 
IBalhçe içindeki diğeı· hnne· Zemin k::ı.tı çiçc(k.J.i çini döşeli taşlık üzerine bir O

da bir muclak ve bir merdive:ı altı. 

Üstkatta: Bir ar:ılık ilki oda, lbör hela ~ardır. Evin önünde bahçe koridor ha • 
linde çiımooto döşeli olup tu1uırn.lbalı bir kuyu vaırdır. Asıl evin dışı ve doğrama ak. 
samı yağıı boya zPmin kat pencereleri demir parmaklı ve bjna asla ahşaptır. 

Bu kısım binada elektrik, terkos ve hava gazi tesisatı mevcuttur. Bırirıci k3tfan 
itlbaren şahniş, Küçük evin zemin katl kiııgir ü:s11k.atı aıh~aptır •• Bahçenin üç ta_ 
rcdı. dıuvar ve bina ile çevırilımişıtir. Ve bu .kıüıçük '.kıı.sımda da elektrik ve terkos 
Vard1r. 

MesahaSl: Umuma iki yüz yetmiş iki metre murabbaı olup bundan yüz on 
beş metre murabbaı büyük kırk bir met re murabbaı küç·ük hına zeminleri kala·r.ı 
bahçedir. 

1 - İşbu gayri menkullin arttırma ş::ırtnanncsi 1/9/1939 tarihinden itibar~n 
934/2728 No. ile İstanbul 4 ncü icra dairesinin muayyen numara~ıııda herk0sın 
görebilmesi için açık~ır. İlanda yazılı olanlardan faz~a malumat almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 34/2728 dosya num arasile memuriyetimize mı.iracaat et • 
rnelidir. 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarıda yıazıh kıymetin yüzde 7,5 nisbet.inde pey 
Veya milli bir bankanır! teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla. diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahible -
tinin gaıyxi menkul üzerindeki haklarını hususile faiz w masrM'a daıir Ofun iddia

lannıı işbu Han tarihinden fübaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteler:ııe birlik. 
te memuriyatim~ze 'bildirmeleri icab eder. Aksi lhalde hakları tapu sicil!i iie sabi~ 
<>lnıadıkça satış bedelinin pay11a:şmasından hariç blırlar. 

4 - Gösterilen güne.le arttırmaya i'.?tıra k edenler arttırma şartname:> ini okumuj 
ve Lüzumlu malumat aln1\ş vt- bunları tamamen ka:bul etmiş ad ve itibar olu -
tıurlar. 

5 - Gayri menkul 21 Eyllıl l!l39 ta!-ihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul 4 ncü !cra memurluğunda üç defa bağınldıktan soı1ra en çok art.. 
tırana ihale edilir. Arıcak artıırma bedeli mu~ammen kıymetin yüuie 75 ini bu~
tnaız veya saıt.ış >stiyenin ailocağma rüçhanı alan diğer aracahılılar bulunup ta be. 
de-1 ıbunılann bu gayri men.kul ile temin edilmiş alacaklanmn meonuundan faz_ 
laya çıkmaıısa en ç0k artıranm taahhüdü baik.i katım.ak üzere &ııtıa.ma 15 gün da. 
ha temdid edilerek 6/l ci teşrin 939 tarihinde Cuana güni.i saat 14 den 16 yaka. 
dar İstanbul Dördüncü İcra :memurluğu odas1ı!lda artıırma bedeli satış istiyenin 
alacağına rüghanı o1aın diğer aJ1a~a~k.lı!arın ibu 1gayri menıkull. ire temdın edilmiş 
alaıcakaln mecmuımdan fazlaya çıkmak ve muhammen kıyme·tin yüOOe 75 ini 
tutırnak şartile en çok aırtırana ilha1e edi lıiır. Böylle bir bedel elde eddlmeı.se ~hale 
Yaıpı11maz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfiıkc:.n geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kentlisine ihale olunan kimse de:rıhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermc:z5e ihale kara•:ı fcısholunara:k kendisinden evvel en yüksek 
tck:Iüte .bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol. 
tnaz veya bulunmazsa hemen on ~,eş Gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihal~ araS1rdnki fark ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesa:b olunacak, faiz ve di~er zararlnr ayn'Ca hükme hacet kalmaksızın memu. 
riyetitnizce alıcıdan tahsıl olumır. (Ma:Jde 133). 

7 - Alıcı a:rıttmna bedeii haricinde ol arak yalnız tapu, ferağ harcını. yirmi 
t~nelik vakıf, taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzıfat Ve tellfiliye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müteraktm · vakıf icaresi alıcıya aid olmayı!) artt.mıa bede. 
lincien tenzil olunur. İşbu gayri menkulyukarıdıa gösterilen tarihte İstanbul 
4 illeü icra memurluğu odasında ibJ. ilan ve ,gösterilen arttırma şartnamesi daire. 
ainde satılacağı ilan olunur. 

ta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halit gaze::cıu 

Yerebat:ı.n, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı;can yazı ve 
resimlerin bütün haltları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARl 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. ______ , __ __ 

TÜRKİYE 14110 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 14Uo 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan mes'uliyet alınma:. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi IAzımchr. , ................................................ .. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul : 
i Telgraf : Son Posta 5 . . 
: Telefon : 20203 : 
a • 

~ ............................................... -; 

CEMAL SAHiR 
Ba al.ıam Yedilıülo Pınar ba.hçc•İndo 

Yarın ak,am Kumlı:apı hılüp bahÇ"ıiudo 

MEÇHUL SERSERi 
Amasya Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Amasyanın Savadiye mahallesinden Halt

kı kızı Sa.hibenin kocası Yusuf oğlu Ebube
kir aleyhine açtığı boşanma davasının ıcra 
kılman muh.a:kem.eslnde mumaileyh Ebube
klrln mahalli ikameU meçhuı kalmasından 
naşi hakkındaki daıvetiye varakasının ua. _ 
nen tebliğine karar verilerek olsuretıe na -
nen tebliğ yapılml.ş olmasına rağmen davet 
edildiğ.i 7-7-939 Cwna günü muhakemede 
bulunmamış ve vekll dahi göndemıenıış ol
duğundan hakkında gıyab kararı gönderil -
mesine ve bu kararın da llA.nen t.ebllğlne ve 
bu sebebden muhakemenin 8-9-939 cuma. 
günü saat 9 a ta.llk edilmiş olduhooan ta -
rihi ilandan ~tibaren 6 gün 2larlında itiraz 
ederek kanun! haık.kmı .lstı1ınal eyleme
diği takdirde muhaık:emeye kabul olunmı -
yacağını mübeY'Yfn işbu gıyab kararı tebliğ 
makamına kaiın olmak Ü7.ere ilA.n olunur. 

17-7-939 (444) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre1dner Bank ŞubeıJ 

Merkezi: Bedin 

Türkiye fflbeleriı 

Galata - İstanbul • İzmJı 

Deposu: 1ıt. Tütün Gümrüfü 

* Ha tarla hanla lfi * 

8 Gün Zarfında Nasıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir ~arzda güzelle~ti. 
Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun gibi 

yapabileceğini iz.ıh eden aşağıdaki mektubunu okuyunuz : 

8-10 gün kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a• 
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşuk1uklarım vardı, 
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be. 
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil· 
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renkteki To., 
kalon kremini kullanmalarını tav. 
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tccrü be ederek memnuniyetbah~ 
semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi .. 
nin terkibinde Viyana Üniversite· 
sinin meşhur bir profesörü tara. 
fından keşif ve cBioceb tabir etli· 
len cazib ve kıymetli gençlik cev .. 
heri vardır. Akşamları yatrnazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

kremini kullanınız. · 
Siz, uyurken besleyici ve güzel~ 

leştiı ici tesirini yn,!?an, cild bu .. 
ruşuksuz ve nermin bir hal kes"' 
heder. Gündüzleri de beyaz renk. 
teki Tokalon kı emini kullanınız, 

Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir, 
Siyah benleri giderir ve açık me· 
sameleri sıklaştırır. 

Paranın İadesi Teminatı : 
Bu basit usulü bilen her kadın 

cgünde 3 dakika» bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Bin:erce tecrübe· 
nin memnuniyetbah~ semereleri 
size bir teminat olabilir. H emen 

bugün her iki kremden birer va

zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresi.rıden 

memnun kalmadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve . Paranızı geri 
alınız. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdü.rlüğ:i lıanları 

t 00 ton hamızı azot 
Tahmin edilen bedeli 26,000 ıira olan 

100 ton hamuı azot askeri fabrikalar u. 

mum müdürlüğü merkez satınalma ko -

misyonunca 7 /8/939 Pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla L1lal~ erlilecektir. Şart 

nıame bir lira otuz kuruş mukabilinde 
komisyondan verili_r. 'J'aUblerin muvak. 

ka1 teminatı olan 1950 lirayı ve• 2490 No. 
lu >kanunun 2 ve 3 cü rnaddeierindeki VE'. 

saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

işle alakadar tüccarda-:ı olduklarına dai: 
Ticaret odası vemkasile mezkfü· gün ve 
.ııaatte komisyona müracaatları. (5205) 

* 

149 kalem ateşe mukavim muhtelif 
tuğla ve harçlar alınacak 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira o 
lan 149 kalem ateşe mukavim muhteliJ 
tuğla ve harçlar Akseri Fabrikalar U. 
mum Müdürlüğü merkez satınalma lro. 
misyonıtınca 7 /8/l!l39 Pa:tartesi günü sa. 
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (7) lira (56) kuruş mukabilin. 
de komisyondan verilir. Talihlerin mu. 
vakkat teminat olan (8808) lira (50) ku.. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol. 

madıklarına ve bu işle alakadar tüccar. 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi. 
kasile ımezkılr gün ve saatte komisyonv 

205 kalem muhtelif elektrik malzemesi müracaatları. (5249) 

alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli 3~1,000 lira olan 

205 kalem muhtelif elektrik mnlzemesi 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer. 

kez saıtınalma komisyonunca 8/8/939 Sa. 
lı günü saat 14,30 dı pazarlıkla ihale 

edilecektir. Şarıtname bır lir:ı 9!l kuruş 
mukabilinde komisyondan verılır. Talıb. 

]erin muvakkat teminatı olan 2925 lırayı 
ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 maddele-

rindeki vesai'kle komisyoncu olmadıkla

rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk .. 

lan.na dair Ticaret odası vesikasile mez. 
ktlr gün ve saai1te komisyonda bulunma. 
lan. (5202) 

* 10 Aded hassas küçük torna tezgihı 
alınacak 

Tahmin edilen bedeai (15,700) lira o .. 
lan 10 adet hassas küçük torna tezgahı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer. 
kez satınalma komisyônunca 8/8/1939 
Sah günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak k'.o • 
misyondan verilir. Talihlerin muvakltat 
teminat olan (1177 > lira (50) kuruş \1~ 

249-0 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele • 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla • 
nna ve bu işle alakadar tüccardan olduii.. 
larınıa dair Ticaret odas! vesikasile mez. 
kUr gün ve saatte komisyon.:ı müarcaat .. 
lan. (5301) 

275 metre mikabı çam tahtası 0,16 X 0.025 X 4 M. eb'adında 
250 > > > > 0,18 X 0,025 X 4 M. > 

250 , > > > 0,20 x 0.025 x 4 ),.f. > 
200 • > » > 0,22 x 0,025 x 4 l\f. » 

25 > > > > 0,22 X 0,030 X 4 M. > 

Tahmin edilen bedeii (50.000) lira olan miktar ve eb'adı yukarıda yazılı be'i 
ltaleım çam taıhtası, Akserl Fabrikalar Ummn Müdürlüğü merkez satınalma ko
misyıonu.nca 3/8/93~ Perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecekti · . 

Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon.dan verilir. Talihlerin m •. 
vakkaıt teminat ol.an (3750) lira ve 2490 numaralı kıanunun 2 ve 3. maddelerı · • 
deki vesai'.kle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldukl _ 
nna dair Ticaret Odası vesikalarile mezkur ~ve saatte komisY..ona müraca.at. 
lıaırı. (5248) 



Tecrübe ediniz .... 

zararı yok ..... . 
fakat gOya "trata mahaua" olan yirmi 
çeılt aabundan aldanlp bıktıktan aonra 
t<OLD KRIM Haalle yapılmıt olan we 

uatranın itini calibi dikkat bir turette 
hlaylattlran 

GIBBS ı 

kullanınız. 

Plastik bir maddeden yıptlmıt olan 
O 1 B B S Irat aabunu mahfazalarını 
mavi, mercanı. bordo, gOmOtD. alyah 
ve llldlol renklerinden zevkinize oere 
aeçlnlz. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
SAZLI TENEZZÜH SEFER/ 

BaJ ve Bayanlardan mtirekkep 8 ki~ilik en güıide bir ıaz 
hey'etinl, Lokantacıhkda yllksek ıan'atkirlığı memlekethnizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi himil 7 4 
numaralı vapurumvz buaiinkü Cumarteai günü Köprüden 14.30 da 
kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra Boğaziçi ve 
açığında ceveltn yapacak, 20.45 de köprüye gelecektir. , .......................................... ., 

ot1ınnı 

iT 
ilı öl ilrünUz 

..... .__ 1 1 .,...., ........................ . 

AÖ-ARA 
SAÇLARA 

Saç boyahın sııçlarm tablt renk
lerini ittde eıfer. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıhhi 

saç boy&larıdır. 
lNOlLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

lL AN 
Çengdlköyllnde batmış bulunan 

Asya vapurunu sttt ıc ığıınız:J an 
nıezk\lr vıı purd,rn alucaklı olanlar 
tarihi ilandan itibaren b ır ay zıtr
fında G.ılatada Bosfor h!ınında 14 
numsraya muracaaUarı aksi halde 
hakları ve alacakhm iıkat etmiş 
olduğu nan olunur. 

Asya vapuru sahiplerinden 
,_ı••~ AbdDrrahman 1 

~-·ÇOCUK HEKiMi ~-. 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada hergün s l8t 15 ten 
sonra Tel : 40 ı 27 

ilan Tarifemiz 
Tek aQtun aantımı ·························· 

•ahi le 400 
•ahila 250 » 
aahile 200 » 

Dördüncü aahila 100 )) 

iç ıcıhileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde! zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptırac.ıt. 
tar ayrıca tenzilitlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bıncıhk KoDektff Şirketi 
.ltaJıramanzade Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta l\Iathaası 

.Neı.riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

• ,. • ..,.. t S. Ragıp EMEÇ 
SAD&CLER: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 
KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususiyet 
itibarile ıaçlarııı kırılma· 
sına ve kuruyarak ke
peklenmeıine mini olur. 
Saçlan harici tesirattao 
korur. Tatlı bir yumu
ıaklık Ye tabii bir pu• 

laklık bahşeder. 

Her Eczane ve ıtriyat maDa

zalarında bulunur. 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve subaylara 

çok yara,-aıı 3 renkli 

DA • 
1 MON 

Askı feneri gelmiıtir. 

Her yerd"e DAIMON pillerini ve ampullerini de ısrarla 
isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Me!ktebimize 939 yı1ı zcn-fında talebe kayıd ve kabulü şeraıti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüka>k sınıflı olınak üzere altı ıene. 

dir. Yatılı ve paras~z.drr. Gayem ticaret gem.ilerimize kaptan ve makinist ve de. 
niz mesleği için fen adımu yetiştirmektedir. 

Mcktdbe kabıil olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususıttı mekteb tara. 
fından temin edilir. 

2 - Mektebin bu s~e hem lise ve hem de yük.sek sınıfına talebe a'bnat-.aktar. 
A - Lise sınıfına :ıhna<::ık tal~belerin orta mekıtebi bitirmiş ve yaşlan on 

beşten küçük on doku:zrlan bü}'liik olmamaları şarttır. 
B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de 1ıise mezunu olma'lan lazund\:.-. 
3 - Yaınlmak içın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Ill{>kıtebe mürocaat 

eldilmelidir. 
4 - İsteklilerin rn<"kteb müdürli\ğüne karşı yazacakları i~1idnla.rıne. aşağıda. 

ki vesikaları rapteylemEl-eri lft.zmıchr. 
A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı kAğıdı. 
C - Mekteb şehadetnamesi, veya tnsdi'lmamesi vevahud bunların musaddak 

suretleri. 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izcfuh adreSlerl ve tatlbik imzaları • 
F - 6 aded kartonsuz fofografları c9X6 eb'adında,. 
5 - Ya2D.lma işi 26/Ağustas/939 Cuma:rll.csi gününe kıadardır. Kayıd olanlann 

28/ Ağustos/939 Pazartesi günü sıh ht mu ayencleri için sabah sar.t 8 de mektebde 
bulunma'Laı:ı lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Orta!Koydc Mek~b Müdürlüğ\ine müracaat olunmalı. 
dır. İstan!buld.an gayri mahallerden yapılacak müra'CQatlara matbu mektebe dO
hulı bilgi.sj.nden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönderilmçısi Iazırndır . 

c527h 


