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İdare işleri telefonu: 20Z03 

Harb olmıyacağına 
inananlar yeni 

bir delil kazandllar 
Fransa Almanyaya demir 

Hatay ve bütün gurd coşkun satmayı kabul etti 
t lı ·· · -· -' b (Muhittin Birgen Peşteden yazıyor ) eza ural ıçınae agram gapıgor ~-.. -tadil-ü,., .. Am<rlk .... 

A meıika. dlmimrreisi. Bay R0081 - n~ ıgıeçiımak ist.ediği bir layi • 

23 Temmuz Türk milletinin büyük bir bayram gUnüdür· her 23 Temmuzda . . .wıı bedblınıd.iır; .belki de bu bed • hayı, y«»Imez :b~r muha1erete uğramak.. 
• ' ~. biraz da lcastıdlr; be.lrl de IOll tıan lmrtannak ıçın böyle görürniyor Fa-

Atatürk ile lnönünU minnetle anmak Türklük için ölmez bir vazife olacaktır plıerde, lhn.a.rıdl.lk kamınunaın bazı ha. <Devamı 2 de, Hergün sütunu~da> 
Yazan: Emekli General B. Emir Erkilet 

Buıgüın Hataymuzdan son yaıbancı as. 
keJ.'ller:in çekilip gittiltl'.eri ~. Bun .. 
br, huralan.nı Büıyı1..ilk Harb sonu işgal 

eden 1920 senesi San Re?Mda Suriye • 
nin idare maındasını alan Fransanın as. 
kerleridir. 

Osmanlı imparatorluğunun, 

1914:1918 Büyillt Ha.ıibi nıetice&i 
olarak, vukubulan inkırazı. ve 
inhilalıi frzociıne Fransa, 
Suriyeden b~ka Seyhan 
vilayetimizle ceımb do. 
ğu Anadolu eyalet .. 
lerimizi almak iste • 
tniışti. Fakat o Hatayda, 
Tarsl.l6 ve Adana bölgele. 
riJıe Antep ve Maraşta ya.. 
ni Türkıle:-le meskun yer • 
lcııde o kada r kuvvetli v& 
şiddetli mı~kavemeUere 
u.ib'amıştı ki, nihayet 
'l'ü.rkiye ile ebedi bir 
harb yapmağa l\a _ 
r ar vermedikçe TuTk 
illerind'e kalmanın 

mümkünsüz olduğu. 

nu pek çabuk anlaclı. 

Bu surette Fr ansa, 20 

Birinci.teşrin 1921 An 

=········--··--······, 
: BuıiiııA on1111 i 
i ıönmeaı.nl • 
1 ıımntU Pzlerl i 

ı nemleedtrecek j 
.. ~-:!!':1!: .. 

kara muahedesini imza etmekle. Sovyet 
Ruısyaıdaın roooa, yeni Türkiye ile anl:a. 
Şan ilik cfüışmaın büyük devlet olımuş ve 
Suııiyeden ıaıddettiği Hataydan maıada bıü. 
ti.i'n Tfüik iHerini geri vererek mil1i misaık 
huduıd1u geri.sine çakilmişıti. 

Fransanın o vakit, Hatayı he .. 
lVilz teSbit edilmemiş olan Tfrr
kiyıe _ Suıriye hududunun cenıubunda ya. 
ni Suriye tar.afunda bırakmakta ısrar et. 
m~ Hatay meselesini doğwmıu~. 

AntaKya kışlasına don 
Tnrk bayraği çekildi 

tu.. Falkaıt Fııansa. 18 sene sonra ----······ 
okı_ da, ınfüayet bugün Türkiyenin, eıSki 
ve~ h.aFis ~bir Türk sancağı olan, 
Hatay üze,indaki bütün . haklanllıl 
taımoonilıe ta.mmıak. ve bumlarını e9lti sa. 
hib1erme t.eslim etımelde oo-yük siyasi d.i
lıaıyıet w olıguıniliuğunu g~termiştir. 

İskenderun ve An takyada oteller taşb, birçok 
ziyaretçiler geceyi kahvelerde geçirdiler 

(De~amı 11 inci sayfada) 

İSkendenm 22 (Su.reti mabaıısada 
giden mUha.m1irimizılen) - Bugün 
Hatıay gene ooşt;u, taştı. Bun~ vesile 

Sel havalisini dolaşan 
mUharririmiz anl~hyor 

~ 

• Seylabda ı;imendifer hat.tını istila eden su~~ ..; · • ~ 
lı S~rnsu.n (Sel havalisiru dolaşan mu -ı va ga>;trf ve ~~~'3t;i1' e 
~1.Iirniz ıbildiriyıar) - Pa:ar günü ha- ~,, (Devamı i 1 in~) 

/ 

w.ren. bıadi:se iUdur: 
Dost Fransa bayrağ1ırun yerini 

(Devauu 11 inci sayfada) 

.·ziraat Vekili 
!JJJ.giin geliyor 

Vekil dün lzmirde 
_ tetkiklerde bulundu 

r .İzmir 22 (Hl\JSU6i) - Zira.t Vei:tll 
MUhlis Eıikımıan saat onda < 1a11~ va.. 

1 pqrile Anta.lyada.n feılırımi:.e galmif, va. 
~uıroa haıraretıre karşılançııştır. Vekil, 
ı~ea1mbeın, •belıediye reismin refakatin. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Doktor Celal Muhtar 
Servetini Paristeki Pastör 

müessesesine terketti 
Ddk;t.or Cela!I Muıhtarın · Pariste oldu .. 

iu lloondisini ıt~yanl..arın ~ 
. Bi,r aıra j(jzlerinden muztarib old!uğu için 

teda'V'i ed..i.lmek üzere Paıise giden sayın 
cllkiöorun e~ gôfÜI h~ı kimi • 

(Devamı 11 inci SQ'fada),, 

• 
lngilizlerle Japonlar 

arasında anlaşma oldu 
Müzakerelerin müsbet bir netice 

vermesi Berlinde asabiyet uyandırdı 

Japonla.r tarafınd.a.n öldünll~ Tinkler isimli bir lngilinn 
11 unggaoda cen aze m:erasimi 

Lmdra 22 (Husu.si) - Tdk;yodan bil -ı J'apon hariciye nazırı Arita ile İngiliı 
di.ri:'Diyor (Devamı 11 nci Ja.yfadaJ 

1 AVRUPA VOLKANINDA j 
Milletler Cemiyeti mehafili 

vaziyeti nasıl görnyor? 
Maruf bir ıahsigetln aıiltaleası: '' Sov11etler 

/ngllizl•rle mllzalıerelerl savsalılamakla lıendl 
aleyhlerine hareket etmlı oluyorlar ,, 

lsviçrenin bazı siyasi muhitlerinde Rus ve Alman 
erkanı harbiyeleri arasında · müzakereler cereyan 

etmiş olduğunda ısrar ediliyor 
Yazan : Ercumend Ekrem Talu 

Tarihe intikal etmiye hazırlanan Milletler Cemiyetinin binası 
(Yazısım 7 nci sayfada bulacaksınız) 
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----------------------------------------------------------------------------------------- f R esimli Bakale : ;;;; Amerikan nasihati ~ ' Hergün 
Harb olmıgacagına 
inananlar yeni 
Bir delil kazandılar 

\ Yazan: Muhittin Blrıen 

(BCıJtaro.fl 1 inci ! ayjadaJ 

kaJt. orta yerde betdibin olmak için bütün 
~ ~r: Dünyanın bir ta • 
rıafında yangın, gittikçe sahasını geniş • 
Jctip yürüyor. Jçonyanın, Çınde giriş. 
ti.ği 'hareket, 'U'2ll.ln mücadeleler pahası?a 
da olsa. .geriliye geriliye iler1emektcdır. 
Avrupalı rnmr adamları. bu hareketi, ta.. 
ri!hin büıyıük 'lüıık hareketlerine benze • 
t!iyorlar. cAsycııdan kopup gelen ve bir -
birini gen~ fasılalarla takib eden Tilrk 
istilaları, nasıl Avrup:ıyı, vnhdetsizlik ve 
pe~işanlık içinde bulmak sayesinde, uzun 
müddbt çiğnemeğe muvaffak olmuşsa, di. 
yorlrar, ibu defaki Japon hareke-ti de ayni 
Asyai istila ruhile, Avrupayı tehdid eden 
bir mahiyet alınışt.ı.r.> Bu görüş. pek te Vemıeye mecl>ur olduğun şeyi' verirken, :hoşuna Hasmı ~aş,ırtmak, herhangi lbir teşebbüste muvaffaki-
boş ollma.makla beraber, Amerika cüm • gitmese de gene tebessüm ede:re'k vermeyi yeti kazanmaık için müracaat eclilec:Ek tedbirlerin en ba-
hurreisiıni, bedbinliğe sev'k.eden sebebler ibil. şında gelir. 
blun]ar değildir. O, daha ziyade Avru - ~===-=====================~=~=~-=--=====-=ıı:=:ıaı::======-===== 

§E::fJl;ç:~~~ 
kadarbed'birdir11ti, son günlerde artık te. H l tlerln en ır--···· ................ -.... ·- ·---, , Sinemadan 200.000 
kaü.d edilmek iStiyeın Amerikanın I.ondra Ç k b IJ ı H O b • f k : J 
sefirini vazifesi 'başında.., şimdilik ayrıl • o eğendiğl dans z . erg n ır 1 ra ngillz lirası kazanan 
=~:et=~ı~::~ıı~o;=;~~.iş. A lmangaya gi tmiyor Tıb Fakültesi 16 y11şındalıl yıldız 

kısası Sözün 
_,, .. _ 

Hükümet bu Mehmed ! 
Ali ile mi u/raşacak 7 1 

~ .. __) 

F atıma İllhaonın ckızımı isterim> 

diye dava açıl.ığı zamanı hatır. 

kyo:rurn. Dönt sene oluyor. Dört sene bu 
!k!adın: 

- K.mım.ı isterim! 
Dedi, ktza sahib çıkan Mehmed A1i, 

dlört sene: 

- Kız lbenimdir! 

Diye ~aık diredi. Mah'k.eımeier bu ka. 
ııışıık d'ava ile meşgul oldular. Matbuat 
bu :kanşik daıvaınm muhtelif safhalarını 

sülbun sü!tun yazdılar. Binlerce, yüz bin.. 
lerce anne, çocuığunu kuca~ındnn alınm1s 
kadınm ıztırabmı paylaştılar: 

- Çocı.ik .annesine kavuşsa! 
Diyıe dua ettiler •• '!\fühakemeler. kn 

rarlar, muayeneler, nakızlar, tcmyizle1 
ve nfhıa:yet karar kesbi kat'i~t etti. 

- Çoculk Faıttma !ıhanın çocuğudur. an. 
ntsine~l1. 

Meh!med Ari karara- boyun eğeceği, 

cfurba} çocuğu ıt.'eıSlim edeceği halde bu • 
nu da yapraaıdı. Formali!e:!ore, ikırtasiye. 
cilikl'ere yd açıldı. Nihayet çocuk icra 
mıarifet.ile,, Me'll:med Aliden alınaraık an. 
nesine veTildi. 

Anne, kendin.den gasbedilım.iş malına 

re~ler sonra tekrar kaıvuşaıbilmişti. 

Nemıini antresine vermek istemiyen 
M'ıahmed Ali lbu işten çok ucuz kurtuld'u.. 
ğuına Şiiıkrettmcll idi. Adliye ona sorabi . 
lirdi: ... 

Erzincanda meyva agaçlar1nı 
tahrib eden tırllllarla mUcadele 



Maarif Şôrası umumi 
heyeti dün toplandı 

Komisyonun hazırladığı umumi rapor üzerinde müna· 
kaşalar oldu, umumi heyet yarın da toplanacak 

Danzig ihtilafı 
Julh yolile 

halledilecek mi? 
Londra 22 {A.A.) - Press Associationa 

Turk - ingiliz iktısadt 
teşriki mesaisi 

Deyli Telgraf gazetesi bir 
lngiliz ·Türk bankasının 
kurulmasını tavsiye ediyor 

cDaiiy Telegraph. g~inin Türld. 
ye ırmıhabiri, '!ürk _ İngiliz mrtısadi teş 
riıkll me&dsine, tahsis etti~ bir yazıda, bu 
~qri!ki mesainin takviyesi ~ ileri 
süınmdkıtedir. Ankara 22 (A.A.) - Maarif Şôrası / göre, siyam anahleller Almanya ile Po 

bugün saat 1 O da umumi heyet halinde M illi Ref iD lonıya arnsında su.Jh yolil'e bir anl'aşma Muhabir, Türkiyenin ta bil ıkaynak -
toplanmıştır. Celse Maarif Vekili Ha- T hclslJl olacağını ünıid etmektedirler. lannı teşkilatlandırmak ve bunlardan 
san Ali Yücel tarafından açılmış ve telgra:fı Çok uanmı sürmeden bir tavrusui tek • istifade etmek hususunda Ankara hü -
umuın'i heyetin ilk topl:antısına aid za. Ankara 22 - Maarif şlıra~ miinase. liıfi y~lab'i.'rıeceğii hakkı~a şayialaT kfunetinin sarıfettiği gayreti tebarüz 
bıt hülasası okunarak aynen kabul e- betile Mi111 Şefe çekı'1'eın tazim telgra. dönmdkte ise de bunun İngiltere tarafın- ettirdikten sonra, Tiirkiye ile Ingilte-
dilmiştir. dan yapıPacağı ha!kfkında bir sarahat yok . . _ 

Bundan sonra Reisicümhur ve Milli fmA ve gelen cevırb şudur: tur ve resmi maMcllerde b6yle bir ta • rmın aynı menf.aatlerle bagh bul~ -
Şef İsmet İnönüye, Büyük Millet Mec- ~J~ ~:~~~:nt savvurun lffie'V'CU.d olduğu teyid edilme - duklarım da ayıııca kaydetmektedir. 

lisi Reisi Abdül'halik Rendaya, Başve- Çankaya mdk:tcdir. Türk - Ingiliz mali münasebatınm 
kil Dr. Refik Saydama, Genel Kurmay 10 Haziran 1933 taritıli ve 2287 sa. Vaışova 22 (A.A.) - Söz söylem.eğe takviyesinde ibilhassa ısrar eden mu • 
Bn~ kanı Mareşal Fevzi Çakmak'u çe - --.ı tı s:ılôhiyettar Ahrnm mümessillerin.in. cin 'habir, bir Türk - Ingı'liz bankasının · yılı kannm mucibince ilk tvt"'"'an smı p 
kilen tazim telgraflarına gelen karşı - ya.pmı maarif şiırası, cümhuriyeıti il.. . gi1tererrin ibir haıfue :m.8ni olma~ ıçın °· !kurulmasını tavsiye eylemektedir. 
lıkl"'r okunm,,,,,.+ur. k t"l lbnya üızerinde kafi derecede nufu?ttı ol. 

u "">"" me ve fll7i1cte dayandırma sure ı c 
M . .11nte'lı"f 11ır-a· rır :mu" """' ... ..-...ıerı'mı'z - b' dur...•, Aı.n. ........ a.nın barışı tehdid etmccfiği uı: ıvw "'"'""~ '!ürk nnill~tlniın irfanını en geniş ır 6"' ""'<a'.1'\Y 

den ve Cenevredeki beynelmilel ter - irn!kanla inkişafa mamar kılan zatı ve fakat Danızigin iadesini istediği,,, btahr 
biye büro(u direktörlüğünden gelen dev.leflerine en derin saygı ve bağlı _ mnda illeri sürountleri !onnüllerden a • 
"...ıı...n·'K t"'", ...... atl an ,..ı.·;uırıf:iuktan oonra ....u· sedcn siy.asi anaıhfeller, Al!maınlann Av. ,ı.'t;;u ~"öı • vA> lığını suınımağa beni memur 't;"~~ı. kl · 
yıüksek öğretim komisyonunun hazır - Maarif Şuram Reisi Maari~ Vekil'i ru(pa miivazenesiiı.i b'oo.ınak isted1 en 
dadığı umumi raporun tetıkikine baş - Hcuan Ali Yücel zaıman 'bu kaıbiI sörı:ler royleıneğe alışkın 

Akdenizde İtalyan 
donanmasının 

buyuk manevraları aanmışbr. Bay H. Ali Yücel ollduld'arını haıtnrlatımaık'ta ve Almanya 

Bu rapor üzerine muhtelif ~atib!er Maarif Vekili taraıfmdaın Danziıgin ilhakı i~in tatbik e Roma 22 (Hususi) - Italysn do • 
.. 1 fik. · · d b ~ dilccdk u.suID ve şeXı1 ne olursa olsun, Po. .. .. soz a mış ar ve 1r teatisın e u un- Ankara . . 'hlT nanmasının büyu'k manevraları yarın 

mu ]ardır. Birinci celse 13, 15 te bit - d1k ...,,,.,lantımını yapan maarif şura • lanıyanm lbı.mu mevoud vazıyetin 1 0 1 
tL 1 kt 

"""""' addederek harekete g~ini tekrar et. uaş ıyaca ır. 
mts-tir. sımn hıafkkıırmila g6sterdil'; temiz d'Uy. =s~"6 k ı 

ö-ledcn sonra saat 15 te tekrar top- gulam y!ürekıten teşel&ür eder, size mekteıdirler. Akdeniz.de .cereyan edece o an bu 
~ k ı _tı Tefsı·rler manevraları, 30 Temmuza kadar de-lamın umumi heyetin yaptıgı i i ce - ve mesai mikada~annıza büyüık ba • 

"""'..] .. · .. k 1 Par;.., 22 (A.A.) - lyı· malfunat al vam edecektir. o.,;ue ayni mevzu uzerıne muna ·aşa ar şarıl.ar dilerim. ..,. 
~apılmış, Üniversiteye ve diğer yük- ı~met Jnönü makta olan mıe!hafil. Almanyanın Dan - Alman bahriye erkanmdan müteşek 
sek okul~ra aid birçok talimatname - Medlis Reisi, Başvekil, Genel Kur. ~ hOOdkındaki beyanatına büyüık bir e- kil bir heyet, bu manevralarda hazır 
~er tetkik edilmiş ve bir kısmı hakkın- may BaŞkam ne Maarif Vekili arasın- henımiyet atfetırrreOıltedirler. bulunacaktır. 
aa kararlar verilmiştir. da da te)graflar teati edilmiştir. Bu mehafil diyor ki: 
Şuranın buı umumi 'OOplantısınıda \. ) cA]manya, eSkıi ueullerinden vazgeç 

tetkik ettiği mevzular ~unlardır """'-------------- ~ değildir. Fak~ Danzig meselesi, AL. 
r """ k" .ı. "k k t h ·ı· b namesi hakkında rapor. man metalibart:mın şimdiye kadar ortaya 

Suad Davaz hakkında 
- ı.ur ıyeı.:r~ yu se a sı ın u- 12 Ecza lık tahril tar tn _ 

günkü durumu ve ana meseleleri hak. . h kk d cı ıma ame afımış olduğu meselel'ı?rden büsbütün baş. 
Paris gazetelerinin 
dostane neşriyatı kında vüksek ö~etim komisyonunun sı a ın a rapor. kadııır. Binnetice Alman.yanın muslihane 

raporu bazı tadillerle kabul edilmiş - 1 .3 - Tutan~l Ü~iversitesi. Tıb ~a • niıy~ ve tasaVV\lrlanna işar~t eden yarı Faris 22 (A.A.) - Havas Ajansı 
tir. kültesine baglı dış ta'babetı tedrısat resmi A1ınan beyanatı zihinleri teşviş et b'ld' . r· 

l h kk d . . ı ırıyo . 
ve imtihan ta imatnamesi a ın a ra- mekten t>a..c(ka llm ışe yaramaz. Çünkü, , . 2 - İstanbul Üniversite talebe ta -

fünatnamesi hakkında rapor. 
3 - Doktora vapmak üzere vabancı 

üniversitidlere rli)nldeliilecek doçentler 

talimatnamesi lhakkında rapor. 
4 - Fen Fakültesi tedrisat ve imti

hanlar talimatnamesi h~kkında rapor. 
5 - Edebiyat Fakültesi tedri'Sat ve 

imtihanlar talimatnamesi hakkında ra
por. 

6 - İstanbul Üniversitesi talimatna
mesi hakkında rapor. 

7 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa
ki.füesi doktora, lisans. ted.Tisat ve 
hntihan talimatnameleri hakkında ra
porlar. 

por. 
14 - Ankara Gazi Terbiye Ensti -

tüsü, imtihan ve tal~ kabulü, peda
goji şubesi kayıd ve kabul talimatna -
meleri hakkında rapor. 

15 - Ankara Dil, Tarih - Coğrafya 

Fakültesi esas, ara, lisans ve doktora 
ve talebe pansiyonu tafünatnameleri 
hakkında rapor. 

16 - Y.üksek muamm mektebi ta
limatnamesi hakkında rapor. 

1 7 - Siyasal Bilgiler okulu talimat
namesi hakkında rapor. 

18 - Gazi Terbiye Enstitüsü re -
sim • iş şubesinin müfredat programı 

hak'kmda rapor. 

A11...... h .. :~ıM fed lo1 lıkt . t' Suad DaYaz ın Pansten ayrılmasını :ıııııanya, er •llUl u a r an ım ı.. . . 
etım ı...ı,._r· bahıs mevz.uu eden Dormesson dıyor na eNı.~·• .. dr. k" 

ı: 

R, US • Alm a n BaŞka bir büyük elçiliğe tayin olu -
nan Suad Davaz.'ın Paristen ayrıla -ticaret V8 kred i cağını teessüfle haber aldık. Nezake • 

•• k l • ti, tecrübesi .ve yüksek kültürile Suad muza ere 8rl Davaz pek çabuk bütün Frans!zların 
b&Rla,d dostı.uirunu kazanmıştı. Tür-k - Fran _ 

T 1 sız ittifakının imzasile vazifesi tetevvüç 
, Londra 22 (H'USUsi) - Moskovadan ettiği bir günde ıbizi terkediyor. Ken
reııınecn :bildirildiğine göre, Sovyet Rus _ disi, ']ürk - Fransız yaklaşmasına çok 
ya ile AJ\manya arıJsında bir ticaret ve ça~IiŞ,111ışhr. Kendisirli 'lll'lıutmıyaca -
kredi anlaşmasının akdi için müzakerele ğız. 
re 1baş1a.nmıştır. 

Mıü.zalke:reler Berlinde cereyan etmek.. Oeuvre gazetesinde Tabouis diyor 
ki: ted!r. 

E 
• Amerikanın bitaraflıgı 
• Danzig için tavassut 

ıagiası 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

A ımeriıkaın ayanille reisicümhuı 

Roooevelt arnsında için için 
lbir mücadele cereyan etmektedir. Bir 
~arb vukuunda demokrasilere yardım 
edebilımdc için reisicümhurun Amerikan 
bi.tanaflık kanununda yaptırmayı arzu. 
dlıtiği tadil, bu devre iç.in, bu yüzden su. 
ya düşmüştür. Bu tıaı-ı.ı hareketin, her _ 
kıestıen ~l, Mihver devletlerini mcrn. 

mm ettiği mu'hıaikıkaktır. Amerikan uy5.nı, 
b'U vesile ile, demokrasiler leJıine şayaru 

dildkat lbir harekette bullunmuş olacaktı. 
Btı.nııı, yıapmadı ve prensibden ziy00e ib. 
tiras:ımn m ğlubu oldu 1'unu isft>att etti. 

Yu'kıanda işaTet e.tırniş olduğum gibi, 
Aıınerlkan ay&ınm bu menfi hare!reti. 
d!ahili sıiyas(;ft nıet.icesidir. Ayanda. öyle 
kimseler vard1r ki Rooseveltin her tek 

llfini, sırf o tekili ettiği icln otomatik bit 
surette redkiecrerler. Bu sebeb 
le. R~Ptin tadil teklifi aleyhin~ 
rey verenl'eri, daha ziyade onun iktısadi 

kallkııınma haroketi ale;1ıine hareket et . 
mi§ telfıadki etmek doğru olur. 

Aıyın.i zamanda, al~ rey veren~rın 
bir lkanıaati de şudur: 

Onlar, Rıoooevelti, her şeyi karanlık 
g.örrnıeık'le itham odiyorfar. Bugiinden ya. 
rma Avııupada bir harb olacağına kani 

bulunamryıorloar. Bu sebeble, bu tadil tek. 
lifini taıtilden 901lra müz.aı~re etmeyi 
~ih ediyor1ar. Fevkalade ahvalde Roo.. 

~1t için lkangreyi fevkalade toplantıya 
davm e11meınin kabil olması, bu kör dn 
Vli.işiJn.iiın ~ane teselli ndktasıdıc. 

* Son günlerde, Alımanya ile Lehıstan 
axasında mevcud bulunan Danzig ihtilfi.. 

1 

!ının halli için İn. 
Danzia ve bir ~iltere tarafından 

tavassut fayiaaı bir tavassu.t yapı. 

lacağı ~yi oldu. 
Bir, iki gün ısrarla devam eden bu hn • 
beır. şimdi taımamen suye düşm.~ sayıla. 
bi1ir. Çün'kıü, lbu ımüddet içinde bu ha • 
berin Le'hiStanda büyük bir reaksiyonu 

kayıdedilımiş ~ bu memleket, Danzig ih
tilmrun halli için ileri sürdüğii nihat 
şartların bir tarai'h olarak boru1ımasının 
kalbil olaımyac$nda ısrar etmiştir. I..e. 
histan Allmaınya ile dün old'uğu kadar bu. 
güın de konuşnnıya hazırdır. Fa!kat bir 
şaııt'la. Serbest şehrin mülkiyeti meselıe. 
s1nin mevzuu bahsolmamasıı şartile. 

8 - İstanbul Üniversitesi doçentlik 
imtihanı hakkında rapor. 

9 - rstanbul Üniversitesi iktısad fa
kültesi lisans, ıt;edrisat ve imtihan ta -
Umatnamesi ~akkında rapor. 

19 - Yükseık Ikbsad ve Ticaret Oku
lunun komisyonunca tasvib edilen di
lekleri hal<ikında rapor. 

Lehistan harellrote geçince tavassut ri. 
Havas ajansına göre Paris mah:fellerinde Suad Davaz'm ~leri ~ ~ndiliğincfr..n dumıuş ve 

MaSkova 22 (A.A.J -- Havas muhabi. yalnız dostlan vardı. Fransız - Iürk vazıyet cSki halini almıştır. Yanı tıeıhli _ 
ri bildiriyor: Alma.nya büyiiık elçiliği, Al yardım paktına çok çalışmış olan Suad ke, mevouıd şartlar içinde, baıki sayıla • 
moaın • ~ ticaret müzakerelerine ye Davaz'Ln me~le'ketimi~ terkedeceği bilir. 

1 O - Istanıbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakü)tcsi dokt'ora talimatnamesi hak
kında rapor. 

20 - Trabzon lisesi' direktörü Sami 
Akyol'un dileği hakkıooa rapor. 

Maarif Şurasl Pazartesi günü saat 
1 O da umum! heyet halinde toplanmak 
üzere 18,30 da celseye nilhayet ver • 
miştir. 

nidıe!l başlandığından ancak dün akşam haberi, derin bir teessür uyandırmış - S 
Scwy.etıer tarafın.dan neşredilen kısa bir tır. eli.11ı. &ag.1-11- e 
t...ıı..liğ ı'le L "'berdar 0

1
dug-unu t......,ı·n eyle •••••••••••••·•·••••••• .. ·············-·-························ nuç 

1 1 - Istanfbul Üniversitesi Tıb Fa • 
kfj}tesi imtihanlar ve tedrisat talimat-

t:U Vlcr 
1

1 '-:&•ı ••••••••••• ••• • • •••••• •••••••• ••••• • • • •••••••••• •••••••-

mekıtedir. 

Ruzvelt bitaraflık meselesinde 
noktai nazanm izah ediyor 

Şurasını da kaydetmek icaıb eder ki 
Mmkovadaki Alınan mahfeli.erinin umu. 
miıyeUe kanaati, Alman • Sovyet ticaret 
müzaJkerelerine pek muhtemel olarak İn 
giliz _ Fr&n51Z - ~yet müzakerelerinin 
niha~tl~ sonra başlanacağ1 
ımeııırezıncte idi. 

Mm a)OOda nihayete eren Alman 

Ryde;paıık 22 {A.A.) - Roosevelt, b i. 
larafıdt meselesi haldtında matbuat mü. 
~llerine beyanatta bulunmuştur. 

Müşarüınt~. bu babdaki mü-zakere • 
lerin lrongnenin ön.ümüıxieki içtima dev • 
~e ttaltki ikıarannm işlere zaran dO • 
"'1nacağm1 ooy'1'emiştir. 

Roaseveıt, bundan sonrn bitaraflık me. 
&eılesmi aniizakere etmek üzere kongre • 
Ji ievlkalade içtiımaa davet etıneğe ken. 
<l&nnı icbaır e<l.ocek olan şeyin her halde 
alelade ibulhrandan ba~ bir şey olması 
l"1nıın gellrnıekte olduğunu beyan etmiş • 
tir. 

Roosevellt. bttarafbk: meselesi hakkın- Sovyet ticsret anlaşması da esasen bir se 
ne için urıaıt4'!ınlş bulunuyordu. 

da karar ittlıaz1 hu9USUflun tehirine ka • 
Berlin ne diyor? 

rar vermiş olan AıyAn azas1nın harbolmı. !Berliaı 22 (A..A.) - SalAhiyettar mah-
~ ihtimaline istinad etmiş oldclda. 

fıeller, Berlinde ve Moskovada yapılmak 
IUlı i.Mfve eylernŞir. ta dl.an Abn&n • Soyyet kred1 ve ticaret 

Roosevel't, Sözlerini söyie bitirmiştir: mülbadele ~Jerini çok ta.bit ve şa _ 
cf.ııffrad siyaseti takibine taraftar olan yanı arm b.Jirnalk!tadır. Zira, iki memle 

1!ann l>u ~ıı.e bitaraflık mesel~de bil (!rot arasıırıdallai ticaret mübadeleleri, çok 
1lin mes'uliyet! yWclemnif olckık.Ulrı aşi • 'dUşmıüış ıbir vazi~tltedir. Büyük elçi Kont 
!kirdı·r. > von Sdmforı'buırıguın Berline dönüşünün 

Mıaır Başvekili 
l•tlfa ediyor 

tehiri, OOı müızakere!ıer dolayısile vukua 
gelmiştir. 

~-------------------
Erzurum -Trabzon yolu açıldı 

klo Ancak, Amerilka, silahlara aıntargo Kahire 22 (Husus!) - cElmısrI> ErZılll'wn 22 (A.vA.) - Soın ya-
nuJlınasaan derpiş c.ı.den şimd'iki bitaraf. gazetesi, Başvekiil Mahmud Paşanın ğan yağmurlardan doğan sellerin ta. 
~ lkanunıu v.atıken bu gibi ahval ve şe. sıhhi sebe'blerde.n dolayı. yakında isti- rib eylediği Kopdağı yollarından üç 
ralt dahilinde her hangi bir yardımda fa edeceğini yazmaktadır. kilometrelik kısun tamir edilerek na
~~ak vaziyette değildir. Doktotlar, Başvekile bir müddet Av kil vasıtalarına açılmış ve bu suretle 
ta!8~ &y&ı meclisi azıası, bu hususu rupada jstirahat etmesini tavsiye ey. Erzuırum - Tralb~n nakliyatıı temin 

a.trııile ~ir?et". lemişlerdir. edihniştir. 

Sabahtan Sabaha 

Otobüs mü, tramvay mı? 
İstanbul Belediyesi şehir nakli ye vasıtala11ı için m;:ıı.. · b' ka 

k " d' B 1wıım ır rar 
verme uzere ır. unu gazetelere akseden haberlerden ani T 
reddüd noktalan ikidir: ıyoruz. e. 

1 - Nakliye işlerinde otobüs mü kullanmalı, tramvay mı. 
2 - Otobüs tercih edildiği takdirde benzinle işliyen motör mü al -

malı, mazutla işliyen motör mü? 
İnşallah henüz karar verilmiş değildir. 
İstan'buldan ~k büyük Avrupa şehirlerinde kendi hesabıma bu i~ 

lerle meşgıul olduğum için fikrimi söylemek ukalalık sa.yılmaz. 
.. B~: kere. raylı nakil vasıtası medeni şehirlerde kalmarnıştJ.l'. Bütün 

bu~uk Şeıhl'l'lerde eski tramvay rayları sökülmüş ve tramvayın vazi • 
fösı otuz, kııık kişilik otobüs, otokar nev'inden motörk1 vasıtalara ve _ 
rilmiştir. Ve bu suretle seyrüsefer de yoluna girmiştir. 

Mazutla hemin arasında teredddüd asla caiz değildir. Mazut gerçt 
ekonomik görünür. Fakat mazutla işliyen motörlerin ömrü azdır ve 
neşrettiği fazla gaz ve lroku yüzünden şehir için muzırdrr. Benzin rootö
rü ta'hr.itb etmez ve mazut gibi zehirli koku neşretmez. 

. Bu iki noktada tereddüd caiz değildir. Yalnız motörün seçiminde ih • 
tısas 18zımdır. Bunun için de belediye imtiyazı altında olan şelhir nak-

liye .servis~e alınacak o~s~eri seçmek için tam salahiyetli bir heyet 
teşkıl etmelıdir. Ve nuıhtelıf fırmalara yapacağı teklifin esaslarıını katı 
olarak kesip atmalıdu·. Bu şekilde ne alım satım, ne de seçim dedikn . 
dularına mahal kahnaz. 



4 Sayfa 

Köprünün üstüne tahta parke döşenecek ve bu uıu1 
bilahare bazı caddelere de teşmil edilecek 

Atatürk köprüsü.nün inşaa.tı ilerlemek.! Tahta pal1ke!er kaldırım üzerind& on 
~lir. K.öprümin :iki taralındaki yollar sene da~ hiç bozulmamaktadır. 
JXimhuriyet bayramına kadar ikmal e - Avrıupada liilks lköprü ve caddelerde kul. 
dilecek. köprümün aÇ'l~ mera6imi o gün lam1an bu cins paıtre bizde ilde olarak A. 
yapılaoakıbr. tıatü'Ik köprül9üalde tecrübe «lilmiı ola • 

İstanlbW bel~yesi köprünün üst.ünü caKıtır. 
Avn.ıpada ender tıesadüt edilen tahta LülkB tahta parkelerden Ataıtürk köp. 
pa~ ile ~eğe karar vermiş, mü. rüsüınden iyi nıetioe alınırsa. Beyoğlunun 
tıeahhid'le yapılan mukıavele~ bu.na dair barı:ı oaıd!delıe.I'i lbu şek.ilde cllişe!ıecektir. 
bir mmide ilave edilmi~ir. K•~ lkıöpriisünün üzerini de ayni 

Tahta ~keleri müteahhid Fransactan tarz parikıe ile kaplamak ıimdilik mev -
şeiırimize ıgetdmniştir. Parkeleri yerle • 21UIUbam değirdir. Esasen Karaköy köp • 
rine koyma'k için iki mütehassısa lüzum rusüaıde ba2ll taıdilit yapılacak, kôprü 
b'Asıf olmuştur. Bu işi yapmak ilı.ere mü- )'IUlksekocik. ~ deği.ştırilecek. ct..ıbalaır 
tclıamıslar F.raınsadan getirtileoektir. Mü taımir görecaktir. Köprüde icab eden ta .. 
tıetı~ gerecek hatta içinde İstan.bula ~citın httamııidan sonra tahta parke 
,el'e!bilirlerse infaaıta deıiıa1 geçilecektir. dUşerne işi düşünilleoektir. 

Bir baba 1 yaşındaki 
çocuğunu sokağa 

bıraktı 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili bugun izmire 

gidiyor 
Dün Y l vad garib olduğu kadar On gündenberi ,ehrimi7.de İnhisar -

zin b . a.ho~d· a lmuş henüz 7 ya _ lar ve gümrüklerde ~etkikler yapmak-
& ır u ıse o , ta l a::-..::ıı. Inh" 1 V kil' 
- .... ..-ı bul bi k babası tarafın o an u.uu U'A ve ısar ar e ı ., ......... a unan r çocu Raif Tr- d . d.. .. .. kil ıb 
.ı-- so'k w tıl _.. . n.ura enız. un gurnru er aş.. 
u;;uı aga a m"'l.ır '"d" ı·· ;;.:;..,,,:ı 1 lın••.,.+ mu ur u5ı.u.,.,.e meşgu o ·uq•ur. 
Yaptığıımz taıhlökata göre hAdise ŞU Vekil, dün manifaturacıların ve güm 

şekilde olmuŞtur: rük 'komisyoncular birliğinin heyetle-

Dün sa'bah Yalova sokaklarında et - rini ayrı ayrı kabul ederek görüşmüş, 
rafına bakınarak. mütemadiyen 'lğlı - müteakiben Vil~ete giderek Vali Lut 
yan bir çocuk, gelip geçen yolcuların fi Kırdan ziyaret etmiştir. Gümrük ve 
ve esnafın nazarı dikkatini celbetmiş İnhisarlar Vekili bugün Ege vapurile 
ve ana ve babasını kaıy'beden bir çocuk İzmire hareket edecektir. 
olduğu zannedilerek zabıta haberdar Raif Karadeniz İzmirde de inhisarlar 
edli)m'iştir. ve gümrükler müessesatında ayrı ayrı 

K k 
, t' ı~ v • • gv tetkikler yapacalk ve bilahare tekrar 

ara Oı8. ge ır ıen çocuga nıçm a - hr' . a·· kf 
l.adığı ve nerede oturduğu sorutduğu şe ımı~e oneoe. ır. 

vakit gözyaşları içinde: 
Üniversitede 

c- Babamla lberaber geldik. bana, 

sen biraz şurada dur ben sa.na yemiş Onıverslte tarafından Pl'!rle• 
ımp şimdi gelirlm, dedi. Be'kled'lm, bek • d 11 bf d kt gun er en r o orun- uz 
ledim, bir türlü gelmedi. Biz Paşabah- . • 
çed turuyoruz. Büyük bir bahçe i _ Üniversite T.ıb Fakültesi ikinci kli .. 
~~e 

0
evimiz var. Babam rakı fabrika- niği başasistaru Dr. Adhan Uraz, O'ni

m.nda tesvi eCi Arif ustadır d . ~rsite tarafından mesleld tetkiklerde 
ttr Y ' emış • bulunmak üzere Parise gönderilmiş -

. ti~ 

Hildal adında bulunan çocuk, bir po
Bs Nfa:katinde dlin Emntyet Müdür - Pollsftt : 

SON POSTA 

Turizm meselesi 
ve 

bir muşaheda 
Dün sabah saat onu on geçe 

Sultanahmed tramvay rnevkiin
de bir Fatih - Beşiktaş tramva-

Temmuz 23 

Mamul eşya fiatlarında müstehlik lehine mühim 
bir fark temin edecek tedbirleri tesbit etmek 

üzere bir komisyon kuruldu 
yından Ayarofyaya indim. Yere- tk:tısa.d ve Tü:aıret Vek:ıilet:leri bir müd_ I Faiık Reşid Maarif Vekili namına kJ. 
batan sarayı önünden geçerek i- <leM.eOberi bayaıt pahalılığını tevlid eden tıab sergisinin e.ç.ılış töreninde buluna • 
lerliıyordum: Sarayın mühmel ve imrlıler etrafmda esaslı tetkikler yaptır. cak.tiıır. 
harab kapısı önünde bir kalaba- rnaık!tadırlaır. !Bu sene sergide deıkorasyoo ve ele-ktrik 
lık gardüm. Beış.ırnı uzatarak Bu tıe11kJltat mam.nda İk:Usad Vekftleti teı:ızyinı:aıtına çdk ehemmiyet wrildiğin .. 
ba'ktrm. Avluda bir seyyah k&fi- mamu!l e.şya fi.atlan üzerinde de dlınnuş; den sergitııin gece dokuzdan SOMa da açık 
lesi toplanmıştı. TariJıt sarayın geA!k baricden gelen mamuller ve gerek. bWuırımasına vali Lutfi Kırdar ıW~ade 
mazisi hakkında kendilerine ve- se dahı1de4d istilhsalAt piyasalannı ince- ~ir. 
riTen izahatı dinliyorlardı. Yü - ~. Alkşamları şahiT bandosu taırafındaı> 
rüdüm. :S:~ti:<W ~ soın.wıda halkın ge. kıonser1eır verileoak.tk. 

öbek obe'k caddeyi takib e - ndş mikyaBta i5t.ilılak ettiği ma:muı eşya Yarm borsa idare heyeti 
den hayvan pisliklerinin ürerin- ütı.ıeıri:nde aşrı ayını ve geniş etüdler ya • 
den atlıya atlıya yürürken ke - pa1mesı lkararlaşmıştrr. Esash S'Ul'ette ele S8Çİl8Cek 
narda paslı, telden yapılmış bir ahrum maddelerden ilkini paınuıklı men. Yanın öğleden evvel zahire borsasın. 
fare kapanı gördüm. Anlaşılan, aacat tıeŞkil etım~. da bomamn yeni idare heyeti seçimi ya.. 
bu kapanın sahibi, arlık işe ya - llstanbuı rmnta!ka ıarueyi ıWdürlüğü • pılacaktır. 
ramıyacağını görmüş ve sokağa mn reisliği a1ıtıında mıntaka ticaret m~ İntih<ib işlerfJe alikadar üiccarlaır ikıi 
fırlatmıştı. [•l'erledim ve birden düırü, ticaret odası sanayi şubesi m.üdü • ~ ayırılmlş ve iki namzed listesi 
irkildim. Caddenin tam ortasın- nı. sanayd birliği umumi kati.binden mü. lııarzıırJanmış dlkfuğuından, yannki lnti .. 
da, kocaman bir lrobaz gibi bir :rekkeb lbir 'knm.isyoo teşkil edilmiftir. 1k.. babın hayli bara.retli olacağı tahmin edil. 
kemer 'faresiniın leşi yatıyordu. tıısad v~~ mi.i!fettişlerinden Hikme - melk!tedir. 

KafasJo efilmiş, karnı patlamış - tin de iştiralk eylediği bu komisyon ha. ,-------------. 
tı. Yazın bu sıcak gününde ta • ricdlen ithal edilen pmnıuklu mensucatın 
attün etmiş olması ilhtimali de piyasa fiatlıaımu, gi.im.rUk resiinlerini ret. Ankara borsası 
~ktu. Bir, bu manzaraya bak - kik edeceğti gibi. yerli fabrikalar meınsu -
tım. Bir de İstanbul şehrini tu- oM:ınıın da iptidai madde fiatlannı ve imal 

-···--
...... - ltap•JUt fla&lan 22. 7 - 939 

rlsUk bir merkez yapmak iddia- masraıflıarını ıgöroen geçirecek ve maliyet ..,_ ____ Ç_E_K_L_E_B ___ _,. 
sında bulunanla!'ln büyük ha - fiatlarıru tmnt edecek.tir • 
yaUerini hatırladım. Evinin bod- Bu ~ fbila.bare diğer sanayi mad_ Açıllı 
rumunda yakaladığı fareyi soka- delerine tqmil edilecek ve her bir mad. G.98 

1 126.661> 
ğa fırlatan, kapanını da kaldt - de üzer.iaıdıe esaslı etüdler ~ı1ara'k k.. 8 _,M 

nm üzerine bırakan bazı nan - tBad Vekaletine bir raporla tetikikat ne- 6.66 

Kapanıı 
6.J8 

226.666 
l.IM 
6.66 

k6r hemşerilerle uğraşmanın tfoesi bifülirilecekıtlr. 28.6676 28.S67G 

zorluğu büyüktür. Fakat, hiç aı. ~endiğimizıe göre 1ktısad Ve!kili (7.7626 67.7621> 

mazsa seyyah uğrağı, gözönli gi- Hlillmü Çmr müstıehlikin aleyhine ola • ~:~5 ~'.~; 
bi yerlerde bu gibi pisliklere ta- ra.k maımu1 eşyanın fiaıtılaırının yüksek • 1.0821> ı.0825 
hammUl etmiyelim. Bu hadise - llij'i tıeıvlid eden saoob:ter ha:ıdonda esaslı 1.66 1.66 

yi, büyük gayretine takdirle şa- mıa1tlmat edindikten sonra cezrl karar • 4.885 4.386 

hid olduğumuz Belediye Reisi - larla pahüibğın örıüııe geçmek için Hl - ~:~ ~:~~~ 
mizin ıttılaına vazediyor ve ha- 2JlJil1 görülen tedbirleri ittihaz ede<:ektir. artoft 24 .70711 24•707 ,. 

Buda~ ., 
reketl'erimizle iddialarıımız ara- Bu arada yerli sanayiin devletçe alı - Batref uoıı o.goo 
sındaki büyük nisbete de naza- nan h~ tedbirlıe.rine rağmen müs • Belsrad 2.8926 2.892.5 

n di•kkati çekmekten nefsimi rne- teMilk all'eyhine bir fiat yüksekliği huaıle Yolrohamı 84.62 14.62 

~ 
. • kholm 80.555 80 565 nedeıni~nnn. _ s getııırruş o]up olmadıkları tetkik edile • '3to ~.90 23."90 

reQc, ~i fuürrıa.l bu himaye makul had. 1-'-fo_sıc_o_T_a -----------1 

M h 1 b• d•.., ele indirileoeık ve müstehlik !ehine mü - 1 S T t K R A z L A B 

eç u ır motör ıger 1~: ~ ~~ıı~!:~ Açılı, Kap ... , 

bir motöre çarpıp kaçtı _F&ıoon daıha evvel h~~ veril • Tarlı: borcu I pe9ln 
mı.ş oiam mm~eKıet dahılıooe aerbestçe • • ın • 

• • I Tadı 
Dün sabah saat 4 te İz.mitten İstan - fabrika ıkuronaJk !karan da aneml.Ellmtte ~ 

bula gelmekte olan Cihan motörü b~r nt yeni sınai mües9e.seler kurularak meJ-
kaza geçiRll.iştir. ru ~~t ve '.ll"»eŞru 'bir 'k-Erla ın.aJlll.11 et- _. .......... - ............................................. . 

}Qğflne getirilnrlş. çocuğun .iıfadesi veç
bile tahkikata başlanmıştır. 

Henüz hüviyeti teS'bit edilemiyen di- ya saıtışıru temin edecek mahiyette oldu. K ö roğ 1 u ref 1 kimiz 
Bir otomobil bir lfçfye çarpıp ğer bir motör, Cihan motorüne b~ o -= = ~ı sonunda ittihaz e. Heyeti Vekile icararile muvakkat bir 

yaraladı muzluğuından şiddetle ibindiruniş ve ~ mu1 fiatl ara azlıu~:;tte ma.. zamaın için tatl.lini teessürle haber ver • 

Şehir iş lerl: R.f . 'd'-----'-~..3-: k ta fıru 1 d·~-ta .. tl err;a arın ucu gu a.at ı olıarak ,m;.;_...ı .. K- w~ -ıo.:ıı..:-=-· "nümü""zd ı....ı ı atını <tl=ı•~ 1179 nwnaralı ta ra parça a U\. n sonra sura e u • temi ectileoeocr """'ti .... ..w. oı:ıogııu o1.ım.[~1ıu.ın u eıu 

si ot.amıdb:ili Tqph.aneden geçer!ken, o ci • zak'la.şrnıştır. Ci•han motörü güçlükle sa ın ır. • Çarşanibadan :itibaren tekrar intişar ede. 
Taksim bahçealndekr hmvuz vard'<dd Dildmevinde çalışan Hüseyin a. hile kadar seyredebilerek batmak teh- Mesleki kurslar hakkmdakı Cl.'ğini memnuniyetle öğrendik. Arkada. 

tamamlandı dlın'da b'irlne çarprak ağır surette yara. ilkesinden kurtulmuştur. nizamname tadil edildi ~ ge~. ~. dıer, muvaffaıkiyeti. 
lamtş1lır Lim "da . had. h kkınd tah nını :temadısını dileriz. 

Ta.imim ~ beton haVU'ZUn • an 1 resı ıse a a - Ustıa, çrr.afk, kalfa kurslan nizamna _ ====-====-===-=-=--====--=-
Bir çocuGun DatDne kaynar au ki.kata girişmiştir. me_ _hüıkıiimlerin& bazı tadillt icra edfl • Bu-"n 

qaatı on beş ,,me kadar tamamlana - tenceresi devrildi ... 
cSktııır. J:Wedtyeye müracaat eden mü • diği yolıuında mınta'ka tktısad nüdU.rl'Uğ'ü.. L A L E' d 

ıFıatilh Nişane.asında Hamsi sokağında o Havayollarına mt !bir~ bu11utııuımmnıştır. e 
bendİ9 hıwuııxlw :f.ıSkıyeye 00sust nt .. tıuıran M.uStıaıte:mın 2 yaşındaki oğru A'l Kiuırslar hekfianda bazı tıe:merıııner& 1 _ AŞK ŞARKiSi 
vele- yapabfleceğini ve fıfk!ran sulann tan; evin mutfaiJ.ııda dolaştığı s:ıırada o rag""'bet artıyor bulıuınmatk: ıUrı.ere An.karaya giden 18.nay:i 
haıvuıı <1sllümden ~~ biçiminde dağı.. cakta bynıy.an su te-nceresi başından a ciJerden m(i'fekilM> heyetle niıa.mn.ame : NINO MARTiNi • 
lacağını bı'ldiımfştir. Belediye fen işleri şa!ğ.ı dcvrHerelk başlanmıştır. -u--· n '*'...+-il ,...._t git. n.fn yeniden tetlkik "" tatbikatında bazl JOAN FOUNTAtN 

Yıa:ralı ,.,._,n.. berayı· tedavi h.,.,..,,~e .nwv~ arma 6""" ...... en ra6"""' a....'h.v..ıı.n..ı.-- •. 2 o Silah •• 1 
rriklh'liğ(l ile ıWbendis yann tıemas:a yvu~ ....,._..,..,, t1kçıe adırnalk:tadn'. Ankaralılar Cumar - _...,.Hll\IOlal gösterilecefi V'ekAletçe bıl • - ç a şor er 
~· Jca!ldımlımıştır. • imi 8iinleri İst.ımbullıa Ankare arasındaki dl.rlhniştir. V ALTER ABEL -

Bir yankesici yakalandı seıf'er~ !ki tayyare taılais edJlmeshıi ie.. Y~aoa!k t~k ~tah fktl6ad mfl.. PAUL. LUKAS 

MOteferrllı: · ~unda. Oamii:ka:>ir avlusunda u.. ~r. Kadro müsaid o1madılı için <lir~ ~rii edüdikte11 lml'a yeni a. Yeni METRO JURNAL 
yıuıınakıta olan Jroaey:iniın o®indlen para AnkarallııJa.rm hı araıJan pırxvUJi« yerine ~ gore h~ edilecıe&tfr. 

Batvekllet yazı lflarf mDdDrO Qalan sabıfka.h OelAJeddin yakaluı&nlf ve ıoetirl~· Yerli mallar sergisine iştirak 
ihalckmd'ıaı tadtl>at:a başla.nml.Ştır. GörOOıeo r~ berine havayoilan d k h 1 H d 

BuaDn aaat 11 ve 1 de tenzillth 

~--••"' matlneler ••••il' 
·wan1>u1 vştv dairesi mil.dQrl). Halid - .. -·-·-·· .. ·--.. - .... -·- Aıwrupadan DofLae sistıııminde bet :roıcu e ece eye atay an 

BaşveWet yazı itleri mUdlrlülüzıe ta - T A K V 1 M te)ıyaresi a1lmııP ıauv vermif, llparifi. hareket etti Ôlçü üzerin• 
Fenni Kasık baDlar 

1in edilmiftir. ~ yapımpr. Yıenıi Doglas tan-releri Yer11 !dallar ael'giai hazırl&lm de .. 
A.Dlcaraı, İstıaDbW, İanıir arasında ifleti. 'V'lm etıme!ldbedir. 

Toplantıları 

Avcıların toplanflaı tehir adlldf 

tmın zamandad>eıi teşS:ldillerlnl 

blrlefStirerdk tek bir oemi~t halinde 
faaliyete geçmelerini 8l'7lU eden a~ı -

bk. V<} atıctlılk oomiyetile, avcılar bir -

JW, bu hususta ~ karar ittihaz etmek 

O.Zere dün Alay1cöşkilnde bir t.oP™ıtı 
yapmışlardır. 

Eimerl~ temin edi~ için 
toplantı bir hafta so.nra7a bıre.kılnv.ş • 
tn-. 
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leoelkıtir. Sell§i ltunitıe6i :reUi Vali L6tft Kırdar Mide, barsak, böbrek 
BefiktaŞlla Nmi Deım.iral tayyan fab- Satı g(ıınti sergiyi ziyaret ederek biltün dtıfkOnlQğQne 

rikesmde ,apıl&n tayyarelerin infutı bıarmırlı5tlıan ~ geçirecektir. rılllll 
~. l"a.brika hava yotııuma ~ 'N'lim ŞtWrö Sökmensüer sergi Korsalu 
Dm taıyyare inp ~. Tayyvelel' Y8- bml~e bir :öe>lgraf}a Hatay iktı.sad mü letiyeıder• ölçii 

kında teaHım edneoektir. Dahilde yapılan ıa'Viri Cer6lm riyaset.inde lblr be}ıvtiıi &er. tarıt.i paderilir. 

bu ~are?er iyi netice 'ft'l'irse, havayol. giqe iftirak etmeac ümre. har@ket ettiiini E111ln8nU 
lamı b.ıaian. sarı.rdıl siparitfl,erini Nuri vıe heyetin beraberinde teşhir edilecek ızmir sokeğı 
DamiraJ fabrlltasH1a wrecelktir. Hataıy ~ bulUmn..akıta okiutıJ- Tel. H219 

Num Demirağ fabrtkıası Tür~ he. w bildhmiştiı-. ZAHAR YA 
sebı.na ~on Weyya:reyi tkmal etmek Maaftf VeikıAleti Defriyıaıt m.1düTü Faile Oreopulos 
~· 8tpm\1 edilen bazı maheme Repd dıe bir i!k.i gün zarfında fl'lıırimize Taklitçilerden 
Aımıpiııdlllı geıtırilWktaı sonn, on ~ - ıelerek fBltldeki kıita.b kısmı huırlıkla.. sakımmz. 

ynrenin ~ ~ır. m:a ~ «ieoekltıir. ~----.. 



23 Temmm SON POSTA Sayla 1 

[Mardinden resimli haberler J 
• 
lzmitin imar plinı kat'i 1 Adanada gurultu ile 

BAYINDIRLIK iŞLERi 

şeklini aldı zarar görüyor 1 

mucadeleden bağcllar 

Adana (Hususi) - Adana bağcıları 

Şehrin güzelligı"·ni bozan 500 teneke!baraka kaldınlacak, üzümrk. dve d~:r mahbsun:elrini kasabahdlıkleyina 
k e en en i"" ... re ara a ı e so ma -

Japılmakta olan rıhtım için yeni bir plan hazırlanaca rından dolayı mutazarrır olduklarını 

lnıannn ça!ı§ılmai=ta 1zmitten bir görilnU, 

İzınit (Hususi) - Mimar Yansen ta-1 bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda, 
~fındarı çizilen İzmitin şehir planı, N"a şehrin elektrik tesisatmm genişleme -
fia Vekaleti tarafından t~dik edilmiş si, şehir nüfusunun 90ğa1'ması üzerine 
Ve kat'i şeklini almıştır. Izmit, bu pli- kifayetsiz görülen suyun çoğaltıınası, 
llın esasları üzerine imar edilecektir. . 
Planın kat'i şeklini alması halkı da ~sri ~~ın yapı.~ı, ~alızasyon P:O: 

lnenınun etmiştir. İnşaata başlamak is- Jelen ihzarı gıbı, şehrın esaslı ve bü 
teyen 'birçok kimseler pian gelmeden yük meseleleri kat'i bir karara bağla. -
evvel herhangi bir teşebbüsde buluna- nacak ve lazım gelen tesisat yapılacak
ltı.ıyorlardı. 

tır. 

İzmit belediyesi, gündüz hayatını da 
tanzim ederek, akşam saat 1 de, kahve-

1 
Belediye tarafından yaptırılmakta o

. an rıhtım inşaatı da bugünlerde daha 
lleri kısımlara kadar devam edecektir. 

B ler, lokantalar, fınnlar müstesna ol -
'--' E:1ediye rıhtım için de ayrı ve yeni 
vır pl A d k d d mak üzere, diğer dükkanlar kapatıla -:S an çiz irme tasavvurun a ır. 

u Plandan sonra İzmit en güzel ve caktır. 
ınİaern sahm olan bir şehir olacaktır. -P-ı-na_r_h_i-sa-r---K-ır-k-la-r-eli 
.. zınit belediyesi bütün belediyelere 
Otnek olacak musib ve yerinde bir ka • futbol maçı 
l"~r vermiştir. Bu karar şudur: Şehir i- Kırklareli (Hususi) _ Geçen hafta 
Çınde ne kadar teneke ve tahta baraka Halkspor klübü ile yaptığı maçta 3 - 2 
Varsa hepsini kaldırmak.. . .. 
li mağlıi'b olan P.ına·ı:1hısar suibay takum 

'L emen tatbikata baş1anmak üzere !b h ft şehrimize gelerek Kırklareli 
varaka sahibler· t ibl' ~ t ı r u a a 
15 gün müsaadeınve ~l ı~at· yapı mış 'e spor klübile :Pkincl maçını yapmıştır. 

en mı.ş ır. -""-1" işt' Teknik Şehrin güzell" rır • bo ı.. b k _ Oyun çok z~v ~ 1 geçrn 1r. ve 
! ı0ını zan ıuU ara a b k d d h .. tü 1 arın kaldırılması alaka ile karşılan _ anlaşma a ımın an a a us n o an 
~ıştlr. BiThassa son seneler içinde git- Pına?tıisar takımı daha hAkim oyna -
tikÇe artıp 500 ü bulan teneke baraka- mıştır. İkinci haftaymın son dakika -
nın, İzmite müthiş fbir çinkinlik ver - !arına kadar 3 - 2 vaziyette galtb iken 
jkte. olduğu müşahede edilmişti. hakemin verdiği bir penaltı cezasile o-

zmıt beJediyesi yakında fevkalade yun 3-3 berabere ~bitmiştir. 

c İzmit - Kandıra otobüs seferleri ) 

ileri sürmektedirler. 
Bu hususta yaptığım tahkikata göre, 

belediye, Dahiliye Vekaletinin (Gürül
tıl ile mücadele talimatnamesine) göre 
evvelce bu !hususta bir karar alarak a -
rabalar.ın sa'balb'l.arı 'beşten önce şehre 
girmelerini yasak etmişti. Mardi.."'l (Hususi) - Mardinin on beş si, yeniden ''e t:: n'liren 441 metre mec-

Haber aldığıma göre bağcılar, bele - Cümhuriyet yılında kazandığı nafia e- mu açıklığında 2 4 1<öprü ve menfez ka 
diyeye müracaat etmekte ve kamyon serleri memnuniyetle kayded.ilrn.eğe zandıımış ve bu ka.rnnç sekiz yüz bın 
ve otomobiller gibi mahsul ar~bala~~ - şayandır. 923 den evvel yol namına liraya mal olmuştur. Ayrıca merkezde 
nın da serbestçe şehre giıımesıne mu •. -o da bozuk- ,bir Diyarbakır ~se - modern bir Halkevi binası, vali kona • 
saade edilmesini isten\ektedirler. sinden başka bir şey yoktu. Uzak kaza- ğı, sekiz jandarma nümune karakolu, 

Bağcı['ar, kamyon ve otomobillerin !arla muhalbere aylara mütevakkddı. jandarma vilayet konağı ve kaza1arda 
bağ arabalarından daha çok gürült~ Patikayı andıran fbu keçi yollarında ne muhtelif mebani .inşa ve tamir olun -
yaptıklarını, vaziyet böyle iken kendi- köprü kurulmuştu, ne de menfez. On muştur. 
lerine müsaade edilmemesinin zarar - beş senelik mesai ise bize 68 kilomet - Resim Mardin - Diyarbakır yolun -
lannı mucib olduğunu iddia etmekte • re şıose, 251 kilometre toprak tesviye - dan bir parçadır. 

di~~~iye vaziyeti tetkik etmektedir. M A A R 1 F İ Ş L E R İ 
Söylendiğine· göre, bağ mahsUI.ü kal J. 
kmcaya kadar bağ araıbalannın isteni -
len saatlerde şehre girmelerine müsaa
de edilece'ktir. 

Antalyada bir kır bekçisi 
öldürüldü 

Antalya (Hususi) - Antalyaya tabi 
Badernağacı köyünde bir cinayet ol • 
muştur. Köy halkından Hüseyin oğ -
lu Mustafa hayvanlarım otlatırken tar 
lalara sokmuş, il:>unu gören kır bekçiı:i 
Ömer .mani olmak istemiştir. Bunun 
üzerine aralarında kavga çıkmış, Mus
tafa ta'fıancasını çekerek Öıneri öldür
müştür. Katil yakalanmıştır. 

Kırklareli Çocuk Esirgeme Cümhuriyetten .ön:e bütü~ vilayette köyde mekt~ va.r~ır ... Vilayet bi~ 
• • okur yazar niSbetı yuzde beşı asla geç- merkezde ve sekizı koylerde olmak u-

Kurumu ve Kızılay seçımı me-zdi. Bu da hemen hemen kasabalı - zere 8.okuz mekteb daha inşası için 
Kırklareli (Hususi) - Geçen hafta lara münhasırdı. Köy halkı tamamen büıtçeye tahsisat koymuş ve merkezde 

Halkevi sal'onunda Valimiz İhsan Ak- cahildi. Merkezde noksan teşkilatlı bir lise açılması hususunda gereken teşeb
soyun huzurile yapılan toplantıda Kı- idadi ile iki ilk ve yalnız üç kazada ek- büsleri yapmıştır. Bununla beraber 
zılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu ida- sik kadrolu üç ilk dkul mevcuddu. Bu- Mardinin köy okullarına ve millet mek 
re heyeti seçimleri yapılmıştır. Bu se- gün Mardin şehrinde bir orta, dört ilk teblerine azim ihtiyacı vardır. 
çimde KıZ1lay Kurumu biri!1cl reisli - okulla her kaza merkezinde tam tetki- Resim orta okul talebelerinden bir 
ğlne belediye doktoru Arlıf I91'llet Pak- Jlt ve kadrolu birer ilk okul ve yirmi grupu gösteriyor. 
soy, ~n~ _reisliğe zahireci Şevki, se~- 5 A ~ L 1 K İ Ş L E R i 
reterlıge ögretmen Ahmed Zeki Akşit, . 
veımedarlığa tüccardan Helvaeıoğlu 
Hamdi, muhasibliğe de Sııhhat ve iç.tt
maf Muavenet Müdürlüğünde sekreter 
Hikmot, Çocuk Esirgeme Kurumuna 
da Dr. Mehrned Can Yeniley, Bayan 
Halet .Ra~b, ç. E. K. ~nel ıbaşkanı ve 
me'b'us Fuad Umayın kardeşi Rıdvan 
Umay, Süleyman Göz1üklü ve kasab 
R~b Özturan seçilmişlerdir. 

Balyada hayvan hastalıkları 
Balya (Httsusi) - Balya ve havali -

sindeki koyun, keçi ve sığır hayvanatı-
na arız <flan ta'bak hastalığı büyük bir 
tehlike arzetmektedir. Her köyde en az 
'30-40 hayvan ölmekte, alınan tedbirler 
pekaz fayda vermektedir. Bu yüzden L 

~ d t 1 he ene Balyada kurulan hayvan pa - 't<t 
ti" n ıra (Hususi) - İzmit - Kandıra 1 zmitten 11 ve 15 hareket saatleri o a- r s t Bal a • 
~srndaki 48 kilometrelik mesafe on rak tesbit edHmi.ştir. 48 kilometrelik nayın bu yıl ku~la~amı~.ır ve Y - "' 
bit ~enberi, son yıllar müstesna, fahiş !mesafe lbu otobüsler tarafından bir bu- köylüleri zarar gormuŞier ır. Mardin (Husust) - Hastaltğı en bol beklenen fayda görülmüş, kazalara dok 

~ fıatıa gelinip gidilmekte idi. Bu se- çuk saatte katedilmektetHr. Fiatlarda K klareli Parti Başkanhgı bir rnıntaka olara~ anılan taritıt belde tor ve sıhhat memurları gönderilrni.~, 
h otobüs fiatlarmda hayli tebeddüller azam! tenzilat yapan Uğur otobüsleri ır . . . bu yolda da bazı ınkişaflar .göstermiş - kö 

1
.. .. 'bhatile alakadar olunmuş _ 

)' tılnıış ve bir liraya kadar inmişti. hm.it - Kandıra yolculuğunu 30 kuru - Kırlklare?i (Hususı)w -: ~hnmız Par tir. Memleket hastanesinin bu işe elve- Yunun sı 
t~~t Şimdi 20 şer kişilik iki otobüs şa kadar indirm~lerdir. Halk bu vazi - ti idare heyeti yaptıgı intihaıbda ara • rişll o~adı~ görü~ereık yeni ve mun - tur. . . . . 
laat~t - Kandıra mesafesini muntazam yetten fev;kalade memnundur. }arından. sa-bık H~l'kevi başkanı 8~ - tazam ıbir. lbınanın ınşasına başlanmış, Res~ ~~~~k:t hastanesı dahılın -
~ ~re taksim ederek seyrüseferi ni - Resim seyrüseferi muntazam yapan kat Tahır Tanen Parti. ba~kanlıgına trahom dispanser ve hastanelerinden den bır gorunuştur. . 
ama sokmuşlardır. son sistem otobüsü ve şoförü Avniyi seçrn'işlerdir. Başkan vazıresıne başla- . 
...!,andıradan sabahleyin 9 ve 1 s de, göstermektedir. mıştır. Antalya gUmrUk binasınm Edırnede yoksul çocuklara 

inşası bitti . yardım 

it - Hasan Bey, bizim 
~tardan bivi bir müd. 

evveı Avrupaya gitti .. 

Pezer Oleı Hasan Bev Divor ki: 

• • . Döneli birkaç g'.in o.. 
hıyar, adama garib bir hal 

irıa o!mu1o 

. • • y ait. yumurtayı, 

aa1:ırtJeyi yadırgıyor, yiye • 
miy«. 

Hasan Bey - · Bildim, 
bilmln.. Senin komşıuıı Al. 
manyaya gi1ım:iş, orada :kal. 
mw olacak. 

. Edirne (Hususi) - Bayan Maide 
Antalya (Hususi) - İnşası hıtam Dirlik'in himayelerinde ve Bayan Mü-

bulan gümrü'k lbinası memlekete ayrı nire Nomerin riya.setlerinde yoksul ço
bir güzellik vermiştir. Bazı nevakısı da cuklarla fa'kir ailelerin doğum ve ba -
ikmal edildikten sonra memurlar ye - kımlarına yardım edilmek ~zere Cu -
ni binaya nakledecek:lerdir. martesi günü akşamı Cümhuriyet sine-

ması bahçesinde bir gaı denparti veri • 
Rıhtımda ambarlardan mavnalara lecektir. 

kadar eşya na'kli için yapılmakta olan --------
dekov.il ihattıı fcrşiyatı da bitmek üze - Karamanda nümune köyU 
redir. Karaman •Hususi) - Karamana 20 

E.5kiden çok çirkin bir manzara ar • kilometre mesafede ve şimendifer is _ 
zeden iskele, bu suretle memlekete la- tasyonu civarında 1030 nüfuslu Sudu
ym şirinliği vermekte ve dekovil fer - rağı iköyü her bakımdan inkişafa mü -
şiyatile de ihracat, ithalit işleri kolay- said olduğu için Nümune köyü ittihaz 
llfllDll Olacaktır. edilmiştir. 
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BİR MANŞET 
Sivas Cümhuriyet Halk 

Partisi Reisliği 
Sivas (Husu • • 

si) - Sivas mm • 

takası Cürnhuri • 

yet Halk partisi 

H'ıkiıye böy'le baŞlar: ·ı-
cMlüdd'~ ile rnüddeialleyftl, kadınm 

h uzuruna çikmışlar. Müddei, müddei
aleybi göstererek: 

- Bu adam lbana ördek, dedi, de -
mi.ş.• 

Hi!kayeyi 'burada kesip İstarlbul ga-
1..etelerinden birinin gayet büyük pun
tu harflerle birinci sayfasına koyduğu 
bir manşeti kopye edeyim: 

cMoskovada Alınan askeri heyeti• 
Şimdi hikayeye devam edebilirim: 
«Kadı müddeialeyl}ıe dönmüş: 

- Sen bu adama ördek dedin mi? ' 
Müddeialeyh inkar etmiş: 
- Hayır, ben bu adama ördek de -

mcdim. 
Müddei, söze karışmış: 
- Kadı efendi, gerçi bana doğru -

dan doğruya, · ördek, demedi amma; 
yağmur; dedi. Sizce de malumdur iki 
yağmur yağınca seller, dereler hasıl 
olur .. Bunların içinde de ördekler yü -

zer. Ha doğrudan doğruya ördek, de -
miş, ha da yağmur .. • 

Hikaye ıbitti. Yukar.ıda'ki m ahud 
manşetin hangi ~rden çıkarıldığı -
nı_ yazayım: 

Gazetenin birinci sayfasına bakıyo
rum. Manşetle alakası olan tek satır 
yok. İkinci sayfada hakeza, tiçüncü 
sayfada da ~hakeza.. Dördüncü sayfayı 
çevirdim. Utıaktefek haberler nrasma 
sık~ bir ajans telgrafı gözüme iliş
ti. Manşet, lbu telgraftan çıkarılmış • 
tı.. İşte telgraf: 

cMoskova, 20 (A.A.) - Havas : 
MoSkovaya bir Alman asıkeri heye -

tinin seyahati etrafında bir yabancı 
gazete tarafından verilen haber hakkın 
da burada hiçbir malumat mevcud de
ğildir. Almanya büyük elçiliğinde bu 
haberin hayali olduğu temin edilmek
tedir.> 

.nüfettişliğine se 

çilen Kars Meb . 

usu Zilıni Orhun 

şe'.hrimize gelmiş 

vazifesine başla • 

mıştır. Dün Cüm. 

huriyet Halk Par-

tisinde müfett~n Şakir Uma 

başkanlığında Parti .idare heyeti aza -
larınm iştiraki ile bir toplantı yapıla
rak Sivas Cümhuriyet Halk Partisi Re
isliğine vililyetin çalışkan c-vladların -
dan Daimi Encümen azası Şakir Uma 
ittifa'kla intiihaıb edilmiştir. 

Şakir Umanın Reisliğe seçilmesi mu
hitte büyülç bir m~mnuniyetle karşı • 
lanmıştır. 

Bir mübaşir hakkındaki 
dava neticelendi 

Mübaşirin suçu dolandıncıhk mahiyetinde görülerek 
3 ay 15 gün hapsine karar verildi 

Tophanede Ballık apartımanında E- olunarak 4 üncü sorgu dairesinde şe • 
min isminde birinden 30 lira rüşvet al- hadetine müracaat edilmiştir. 
mak iddiasil'e" asliye 4 üncü ceza mah- Tahliye edilmiş bulunan maznun • 
kernesine sevkedi'lereık, teVkif edilen Jardan avdkat İsmail İsa Caniş de. 
adliye tdbligat dairesi mübaşirlerin • dün sorgu 'hakimi tarafından yeniden 
den Basrinin muhakemesi, dün neti - isticva'b edilmiştir. 
ceye varnuş'tır. .. Halen mev'kuf bulunan Yusuf Ziya 

Suçlu hakkındaki iddia:ya nazaran, Oniş, dün yeniden kefaletle tahliye ta
bir haciz ilamını tebliğ etmemek vadi - lebinde bulunmuşsa da, bakim bu ta -
le, borçlu Eminden rüşvet olarak 15 lebin de, evvelki gibi reddine karar 
lira alınış, diğer 15 lirayı da ertesi gü- vermiştir. Yusuf Ziyanın, vekili Sadi 
nü Karaköy.deki mahallebici dükka - Rıza vasıtasile asliye 4 üncü ceza ri • 
nında alırken, cürmürneşhud yapıla - yasetine müracaat1e karara itiraz ede-
rak, yakalanmıştır. ceği ~anlaşılmaktadır. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Mm takamız müfettişi Zihni Orhtpn 

Tokada hareket etmiştir. Birkaç gün 
sonra da buradan Erzuruma gideceık -
leri ayrıca haber alı1ımıştır. 

Yeni Parti Reisimiz de vazifelerine 
başlarmş1ardır. 

Asliye _. üncü ceza :mahkemesinden Müddeiumumi muavini Sabri, ha • 
bu iddia etrafında 1 O günden.beri ce - zırlamakta olduğu iddianamesi iize -
reyan etmekte olan dava, dün karara rinde, mesaisine devam etmektedir. 
bağlanmış ve gerek iddia makam" ge
rekse ma'hkerne hadisenin mahiyeti iti
barile alelade bir dolandırıcılık vak'a

Bir dilsizi döven adam para 
cezasına mahküm edildi Windsor Dukunun imzasmm 

kıy111eti 
Eski İngiltere 

Kralı ve lahik 
Vindsor Dülüınün 
imzası. meı-aklıla • 
rın piyasasına gö. 
re t~ben 1.300 
fr.an:ı:ı. etmektedir. 

Karısı Düşı:sin im ~"""" 
za.~ arıcak 750 
franm ıtutmakta • 
dır. 

* 
Asansörün icadı 

Bugün yüksE.•k 
binaların ekseri • 
sinde bulunan a • 
sansörlerın kim ta 
rafından icad e • 
dildiğini biHyor 
musunuz? •• 

Asansörü icad e. 
den Fransad<tJ bfr 1 
nlkbdk:-mıi ıWJasıdı.r. İsmi cfo Villeray'dır. 

1680 ooncsinıcBe iood eylemiştir. 

* 
VirgUl 'Un icadı 

BugUnkU mUrekkeb'.eriP 
dayamkhgı Nafia VekAletinin bir tavzihi 

Bugiin alelade «Gazetenizin 13-7. 1939 tarihli nüs -
anuıekkebJ'e; jje hasının •beşinci sayfasında Kızılmnak 
ya?.makt.ı o1d'u8u • nehri ha'kkında Çankırıdan yazılmış o-
muz mcktubla • lan yazı okunmuştur. 
rın, defterlerm, Kızılırma-k ve tabileri üzerinde ya -
vesaikin yüz rene pılacak su işlerilc m~l olmak ve 
sonra okunanuya - merkezi Çorumda bulunmak üzere bir 
cak bir hale gire. su iŞleri ştibesinin açılması 'kararlaş • 
cekleıri söylen • tırılmış ve teşkiiatlandırılmasma bas-
mektedir. Bu iddL lanmıştır. · 
.ayı yapan Alman 
Aı·m1 ~ _ Bu teşkilat tamamlanıp şube faali -
a 1 ne gore. mu.. t t•kt 'h • reklkeblerin da nıklı hn . _ ye e geç ı en sonra azırlanacak. ış 

t
't • +~.._ • ~ a~:_!çın hük~ programına uygun olarak etüdlere baş 

ıme ı-erıın ...... ~ gmşmeu:n ge:rektır. 1 k · ·· 
Çünk'il iStıiklbalde , anaca ve programdakı sırasına gore 
-'·-· '"-- Y~~ayaak.OO'K .olanlara ha ihtiyaçların ka~ılanması temin edile-

Ywwaıwzını ua.ııuuıl Mv.ı.tac bır eser brra.. ce'kt•r 
kam;ı.yıanıığız. ı .» 

sı olftuğun<la ittifa.k etmişlerdir. 
Böylece, Basrinin suçu· vazifesini su

iistimal ile rüşvete tasaddi şeklinde ol
mayıp, müphem bir tarzda eşya haczi
ni beyanla, saffetinden istifade ederek 
Eminin 30 tirasmı almaktan ibaret bu
lunmuştur. 

Mahkeme, suçlunun ceza kanununun 
503 üncü maddesine göre, 3 ay 15 gün 
müddetle 'hapşine, 66 lira 60 kuruş pa
ra cezasile tecziyes'ine ~arar vermiş -
tir . 

Herant isminde 
1
dilsiz bir Ermeni, ar 

kadaşı Yervantın bir alacak mesele .. 
sinden dolayı kendisini Nuruosmani .. 
ye camisi avlusunda bir çukura soka
rak dövdüğünü iddia etmiştir. Hadise 
adliyeye intikal ederek, Sultanahmed 
3 yncü sulh cezada dün duruşması ya
pılmış, dilsiz bulunan Herantın ifadesi 
dilsiz işaretlerinden anhyan bir kadm 
vasıtasile alınmıştır. 

Neticede, suç delillerle sabit olaralr, 
mahkemece suçlu Yervantın 25 lira Bir yaralama suçlusu 

tahliye edildi 
· para cezası ödemesine karar verilmi~ 

tir. 

Erzincan sebze halinin inşasma 
devam ediliyor 

* 
inek ile keçinfn mukayesesi 

Bir müddet evvel Yenibahçede cere 
yan eden garib ibir yaralama hadise -
sinin dün asliye _. üncü cezada duruş -
ması yaprbnıştır. 

Antatyada yeni emtak koo'leratifi Hadisenin suç'lusu Gaffurun Arab Erzincan (Hususi) - Bir müddet ti 

Cemal isminde 01ırini yaraladığı iddia tenberi inşaatı durmuş olan sebze ha-

istatistik me • 
raklı1arı hesab et. 
mişlcr, dört keçi. 
nin bir inek kadar 
süt verdiğini ve 

inekten az yiyecek 
yediğmı anlamış. 

lardı!". 

Antalya (Hususi) - Burada cBah- edilme'kte ise de, dünkü celsede dinle- linin gene şimdiki yerinde yapılma • 
çeli evler kooperatifi11 namile ~m his- nen şahid1er vak'ayı şu tarzda anlat • sına meclis azaları ittüakla karar ver
sedardan mürekıkeb bir ernliik •koope- mışlardır: mişlerdir. Geçen yıl 15 bin lira sarfi
ratifi teşekkül etmiştir. Ara'b Cimaı, va'k'a gecesi Leyla a _ le temelleri atılan bu muhteşem bi • 

Bu şiTket hastane üzerinde denize dında bir kı"lı kaçamağa teşebbiis et - nanın ikmali için bu yıl bütçesine da 
nazır kısımda üç tip üzerine elli ev miş, kızın feryadlanna yetişen Gaffu- 20 ıbin lira tahsisat konmuş ve işe baş
yaptıracalktır. Birind tip üç bin lira, ra da bıçakla hücum etmiştir. lamaları mütea'hhidlerine tebliğ edil
ikinci tip beş bin lira, üçüncü tip ye- Kendirti müdafaa vaziyeıtıinde ka ~ miştir. Bu halin yapılmasile memleket 
di bin lira olup her evin iki dönüm lan Gaffur, Cemale b'ir yumruk vura • te düzenli bir kasab ve sebzeci dük -* bahçesi bulunacağı gibi bütün asri ih- rak yere yuvarlamıştır. Bu arada, kanın!! görmek imkanı bulunmuş ola
tiyaçlan karşılıyacek surette modern Cema1 Jrondi bıçağile kendisi yaralan- caktır. Çünkü şimdiye kadar kasab • 

Zehirli gazler Y8 eski Yunanlılar bir şekilde olacaktır. rmştır. lar dağını'k ve ~asablığa elverişli ol -Bugün yazımız
da sık sık kullan-
makta olduj;'Ullluz 

' 

/ ~ Zehirli gazler Paranın yüzde 50 si Emlak Banka • Mahkeme şa'hidlerin dinlenmesini mıyan köhne bir takım dü'kkanlardaı 
~ \ ~ zanned•ldiğı ~;bi smdan istikraz sureti1e temin edile • müteakıb, meYkuf Gaffurun tahliye - bulunuyorlar ve lazım olan temizliği 

virgüllerin ne va. 
kittenberi istima • 

le 'başlandığını h;ç 

:::::::-.. / asrımızın şayanı , cektir. Kooperatifo dahil olabHmek i- sine karar vermiş, duruşma bazı şa - gösteremiyorlardı. Yapılacak olan sel> 

-

- ' .- hayrc-t icadlarm • çin peşinen yüz lira ve'inşaata haşla - hidlerin re1bi iÇin talilk edilmiştir. ze halinde kasablar için de en iyi yer 
ö'an bın değildir. nıldığı zaman istenilen tip bedelinin Eski Denizbank umum mUdUrU- ayrılmıştır. Bu dükkanlarda fenni ve 
Buruian 2000 sene yüıxle 1 O ve inşaatın ikmalinden son- h1" t I b" dd d' . sıhhi usuller gözönünde tutularak su: 

me.raık eylediniz evvel kadım Yu - ra mütebakt kalan miktar on iki se - DÜR ta ıye a e 1 re 8 ıldı yu da içmde olmak üzere modern bir 
mi? Etmedinizre s nanısuındn ~ por • neye tak.sim edilerek her ay munta - Saıtiye yolsuzlugu· tahkiıkatı, müd - şekilde yap}lacak.tır. Önümüzdeki T~ 

Viııgül on birinci asnn bicfaycsin:ie siy.aıt'laır ilıe Atinalılar arasında vukubu. zaman tedi~ edilecektir. Bu iyi te - deiumumföğin bazı noktalarda durma- rinlerdc se'bzecilcrle ~asablar yeni dÜ~ 
~ baş'ranmıştır. O vakitleri ilan Pa1opoooz muha.roh"!sinde Atinalılar <=ebbüs büyük alaka uyandmnı~ oldu- sı ve tevsii tahkikata lüzum görmeşi kanlarına taşınmış bulunacaklardır. 
Virgü!llih üzerine kabı hale göre bir ve - dü~aır.ıınG k1aırşl durma!' için kükürıl ğundan 50 evin k.afi Qelmi\'y'eceği an - üzerine, yeniden ehemmiyetli bir safha 
yn ilci nolkta ko:ıulurdn. dumarnılıaruıdan istif11.de eylemişlerdir. laşı1maıkta olup hıssedar adedinin tez- . . f 
....... --............................................................................. ...__..-........... .............. yidf ]:)c,klenmektedir. ya gırmış ır. 

======-== Mi,iddeiumumilik, tahkikata rnüteal-

L SLER 
Antalya C. H. P. si Başkan'ıgı 

lik yeni talebelerini bir talimatname ile 
4 üncü sorgu hakitnliğine bildirmiştir. 

Sorgu hakimi Sami, Devlet Liman -Antalya (Hususi) - Şehrimiz Par
ti işlerine, Parti roüfcttişi gelip Parti 
başkanı seçimi yap:t1ıncıya kadar Par- lan umum müdürü füıufi Manyasın şa-
ti işleri'ne vekaleten avukat İsmail ba- hid sıfatile dinlenmesini lüzumlu bul
kacaktır. muş v~ Raufi Manyas adl'iyeye davet 

Erzincan valisinin seyahati 
Erzincan (Hususi) - .Vali Osman 

Nuri Tekeli Heyeti Vekile kararile ye
ri deği'lCn Kuruçay kazası merkezinde 
yapılacak olnn yeni hükumet bjnası • 
nın yerini tesbit için İlice gitmiştir. 
Burada 2 gün kalarak geri dönecek -
tir. Vfüiyet için sipariş edilen yeni o -
tamobil de gelmiştir. 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
İ~ Bay cN.:> a: 

ve a)'Tolllı!k hayatın-dan sonra da ehem. 
miyetıini ve 'k.!J.vveti.n.i by!betmiş de. 
ğildir. İmtiucsız~a scbeb kaymva _ ----· ... ··--- ---------· .............................. ----·----·· ...... --···· .. ·-.-...-·----.. --

- Her rokımdan rnünasib bir 
larzll'ıa evlenmıştim. Fakat kayınva • 
lldemin tahakkümü yuvamızm yıkıl
mıasmı anuclb oldu. Mahkeme karan. 
ile aıynld . Şimdi bir ~aftan ka _ 
ymv:ı!lidem. i;tıe taraftan zevcem yap. 
tlkkıırınıc?a!n nadim, ve barışmaya ta
mfta:rdırLar. Geimek için d'avet bekli. 
yW]ıar. Falkat •ben: cKendilerini kov. 
m::ımıştım. davete lüzum yok, kapı • 
eçı~Ir> <liyorurn. Sizin fikriniz ne? Es. 
kıi yuvanın enıkazı üzerine yenisın] 

l<ınıalbilir miyim? .... 
Bay cN> ın mektubunda ilk sntır 

o'kmılk Orul!lhndığı cümle: 
- Har ballomdan münıasi.b kız, kary

dile 7.CV'ıOC'sin.c verdigi kıymet evlilik 

lide tahaklkümü idi. rnüşterel: hnycıt • 
tı, bunun önüne> geçilince ortaıfa b1r. 
2.eşmeye mini olacai.{ b;!" sebeb kalm1. 
yor, demek:tir. 

* 1mnit~ Bay <D. R., e: 
- Kızı kendi ôıenune terkediniz, 

Bizin iç.im mün.asib değildi , 35 y.1liın • 

rlıalki ıkadlın:a gelince, ona verilecek C<'

vaıb sa!dece uzun bir kahkahadan i~
ııet olılb illr. 

* Bayan cŞükran. a: 
- Erlkek mi güzeldır, kadın mı? 

diyıarsı.muz. Muadeleyı hmıgi bakım • 
dam teıtfkik ediyorsamz verilecek cc • 
w.h ona göne deği'lir. 

TEYZE 

Ceza 1 .___ __________ _ Bacaksızın maskaralıkları: 
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i e er eıi e i nıe a i i 
uazi e i· nası örü ur? 

~aruf bir şahsiyetin mütaleası : " Sovgetler 
lngilizlerle müzakereleri savsaklamakla kendi 

aleghlerine hareket elmiş olugorlar,, 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

Sayfa 7 

Cizmeden uuBarı cıBnıaB 
isliueı uaıua 

ltalyan muharrirleri, Romanın kendisi için 
" Hayati Saha ,, addettiği topraklar 

üzerindeki emellerini artık açığa vurdular 
Yazan: Fransız Generali de Cuonac 

İtal'yıam.m hadde!1 ~kın olan armhm .. , 
nı sıayq> dDktü!k. Faşist hükumetinin bü.. 
tüın Alkd:enıiz lhavzasmı. hatta Balılmn 

kıt'amm 'Uahtı lhfik:imiyetine ahnak sevda. 
sında lbUlıuınduğunu bildirdik. 
Duce~ 11:ru şa,ya-nı hayret projelef' at.. 

!ecIDcliği ıv.alkit işin mübal&kalı olc:iUğu 

ileri sü:rü!Bcfü. 
Halflıulki çı.Jlgıın &mıa anukırı bu kere 

İtalyaın'lar tanafındmı biz2at tcyid edildi. 
İtnlyıa mulkadderarunı aı-tılk kıat'iyet ile 

nasyonıal sosyalist Al!manyaya rapteyle
.miştir. Kıatt'iy~ fie Almanya tarafına 

geçrniŞt.ir. 22 ~ tarihinde Berlinde 
liir ittifak muahedesi imza.lanmış 

1 
buılunuyor • .Af."llan'.Y'3-: tutulıru.yan vAdte. 
ri'll mev'CUd olduğıunu; imzalannı inkar 

f ediltl.i€inl, sulh zamanının ~lığı.. 
nın baiib '213lmmmm arkadaşlığını tevlid 
e;,)emediğini yıa un~tm~, yahud ki 
unufmlJş gibi @Örilmnekted.lr. 

Bu. 22 M~ 1939 tarihli paktın Tiranda eski Anuıtmdl k k l . 
hnoc-] d ıher iki milleti · U ra ına tıid 
~ a:ngLom a n ~ ayn sarayın bn""esinde b · 1 l · 
L- ...ı• 'h 'd +--: t münd' • ...,~ ır ta yan asken 

uııo.ycıı~ı sa a• sm.a m ı.uıu.ı.n.a enç . . . 
b'u]wı:ma!kta'dır. hıllenn emnıyet ve iaşesini temin eden 

Halbt ki <l/yll1i zaımaında Frwısa ve İn. !h.intcrlaınddaaı ırniiteşekkildir. İşte en ba. 
gı1tcronin d'iğer devletleri temin eyle _ sit lhir taıı"'ZJda İtalyanın hayati sahası!. 
d'filderini ıg.örüryoruz. Bu tem.inat, icalbı Hinteı'la.nd ~limesi pek va.zih olma • 
halinde bu dev1ıet1erin tamamiyeti mül- dığından muharrir İtalyanın göz diktiği 
Jdye'llerini mfr.d:afSS}'l istihdaf C'diyo.r. toprakları tasrih eylemektedir. Bu top • 

Berlin • Roma mihverine gelinc-e: Her rıalk:Iar Yugoslavya, Arnavudluk, Yuna • 
ilci devlet dlre.11rli> hayati mhakı.:rını te. nistan lkraITıklar.ı; Macar ve Bulgar kral. 
min ey'iam8ktedirler. Yani başka znem_ ı lıiklarının ibir ıkısmıchr. Balkan şibihce • 
~ıerden yer almak, yer fetheıtım.e!k ıziresinde cİıta)y.an hayat saha.salla> da • 

MilletıleT Cemiyeti sarayı şimdi ijlds etm.if kocaman bir ticarethane manzaran arzetmektedir. ıarrumındadı r1ar, !\iıtıwhat peşin.de koş- I hil ibulıunan ancm.l'eketler işte bunlardır!> 

Cenevre 20 Temmuz 939 Bu saray, ne büyük. ne güzel, ne in- yarın adalet namma, öbür gün de insa- ttiklan görülmaktedir. Mösyö Ansalıdo; Yugoslavya ve Yuna. 
İngiltere ile Sovyetler arasında bir sanı emellerle bina edı1mişti. En kanlı niyet namına boğuşacağız.. A~ ve İtalya armlarını haldkat nistan lklll'ala.nnm işgalinin ~vz.uu bah. 

tıii:lü müsbet bir neticeye varamıyan bir !boğuşmadan benilz kurtulmuş, çık· Ve Cemiyeti Akvam sarayı, bütün te1iırl.dti ederek Av.rupanın şarkını ara • solmoıdığrnı ilıft~ beyan ediyor. Mu -
muzak~releri Cemiyeti Akvam muhiti mış rni'lletler, bir daha aralarında harb azameti ve zavallılığı ile, gelecek nesil. la:raıda şlırııdiden paylaşmışlardır. harrire gör.e bu dev'Ietlıer cİtalıyanın hak. 
~~~u~, ls~içre resmi rne'hafili olsun pek etmemeğe, birbirlerinin kanlarını dök- lerin seyya'hlan iç.in c.görülmeğe de _ lıtalyaının an meşhur l'Wharrirlerin • kı ol:an riiclııam anıevlki.ini temin cdebiTunek 
:k ~kkat ve alaka ile takib et - memeğe and .içm~lerdi. Davalarını e • ğer» bir anıt olacak.. dıen Giova:n:ni Ansa.ldo geçenl~rde cİtaL için• tamaımi!e müstakil bulunmahdIT • 

~ktedı:.lcr. . fendi efendi buraya getirip halledecek, yıamn ~mi s<lı-ası. ~ ceınnbu şarkı Av. lıar. 
Bu muzakerelerın son zamanda bir tatlıya bağlıyacakiardı. Leman gölünün mavi sularında iç e. ruıp3Sl> na.mı altında: cEuropa • Yunan ist&lali c Yunan Iımantarı _ 

çıkmaza saplanmak istidadını göster - t 
1 

_..,........ flığil b i zen bir melal var. Aca'ba, milletler bo- e.isahe Rıovtro> adındaki Alman nm daima İngiliz fi.1'.olannın emirlerine a 
rnr..n' •• • b d ki ··ıı.... h . nsan ar, '!f"'-'U.A sa e una nan - guşmw amaya and i.r...rler.ken o gene hö'y- d ad n....'I\,_ 1 -
••-=>1 uzenne ura a muuım şa sı - d 1 Yıll ed' iklim d''rt k- r :rnecmuasın a neşrey"ttmıiş olduğu ırm e ıuuııu.ıau.r3Illa anm:. fımirdir. 
yet1~rden !biri şu mütaleada bulunmuş- dı arb ar~, .. ::A.~ 0 oşe- le miydi? Zannetmiyorum. Kendimizi bk ırmk-alede İtalyanını erzulannı tıam tt:a}ıya, ha(Jıati sahası dahilinde bu ha.. 
tur: «Sovyetler, taki'b ettikleri savsak- en uraya ·~JIU.ı ar... iyke öğrenelidenberl. eşyayı insanlar - mamısile :meydana vurmaktadır. ll aıttı!k tecviz e&eanez ... 
lama siyaseti ile ene kendi ale hle - Yurdlarnun harablığına, kendi fuka- dan. üstün. görüyorum .. H~le tabiat. şüp Bu ma!kal\E:\, faşist hükfunetinin proje • İltafywı muhıarriri Arnavudlukta ya . 
rine hareket etmi: oluyorlar. C~heye ralıklarına bakınıı:dan, ağir fedakarlı~- hesız ki bızden daha hıslı! . ferinin g~ resmi bir veeikasından iba. l?llıınış olan elçcibulduğund'an balıseyle 
iltihak etmekle ası'!. kazanacak onlar • !ara ~atla~arak, şımdi ney: yarayacagı Belki yarım saat var ki, sarayın cüm- retür. ımıolcten hiç slkıllmmru.ştır. 
dır. Alrnanyanın gayeleri malfım bu _ kestinlemıyen bu haşmetlı sarayı yap- le kapısının önünde durmuş, dal~ın, M-aBro!le çak aıç:ık bir suret.te yazılıruş. cBu maınlelkat dıaya.ti sahanın. mer . 
iundufru cihetle Sovyetlerin bu infirad tılar. . . bakıyorum. Seyya'hler, ellerinde reh - tır. Roma tıiilktlmetinin siyaset tarzı ve ılrezi~ ibulıı.mdı.ığıundan ftalya buraya 
ve taallül yolunda devam etmesi yarın Haşmetli dediğime ~kınayın.: Içı~e berler, risalelerle çıktılar. On yaşında a.reulJannııın ne olduğunu meydana çı • a~ 1:>~~ır ve ını suretle Balacan şi. 
kendisine umulmadık bir zarar vere'bi- sığdınlmak istenilen. müşterek ıde?lı? kadar 'bir kız çocuğu, yanındaki adam- kamrnJdtıadıir. Bu YQ1da artık en ufak bir lbihıcezıresının en kıuvvetli devleti olmuş. 
Ur.:ı. azametine göre lbu bına g~ de hıçtı. dan -babası olacak- bir şey'ler soru- §{i!phe kahnaıımştıır. tıur •• 

r. . . . h f'lf R bu Şimdi ise o Meal uçtuktan sonra, büs- yor. İhtimal ki gezmiş olduğu saraya Giovamni Ansaldo, 22 Mayıs 1939 ta • Mösyö Ansakio ArnavudLuk i 1 .. svıçre sıyası me a ı usyanın b'. Ü ll ö .. .• • . . h . . Aldıw b d ihinıd · ed:ihn' ı lh şga ının vaz· t' . lt . . . d Rus ut n zava ı g runuyor. daır ıza at ıstıvor. gı ceva ı a r e :ımza ış o an mualıedename- a:kiki oobe'bini, gizlemcme~ir. B b" 
ve 1~ mı, geçekA n ı:ha \ .. ~yeılçe~ıs~r:smda Hiç bir saray, sahibi <51dükten sonra, duymuyorum. Herhalde babası ona ya- nin ziıkroylc.miş "CMıuğu cİtalyanın ha - clkıu.rvvet dnrlbe. sini:n hazırlarunasııuiu m~ 

man er an aruıy 1 .. 1" yıa.ti safhası.,. nın ne oldıığunu irae eyle • tıuftıur. 
Cıereyan ettigw i mevsukan s~·lenen mü- bu derece yetim bir manzara arzetme- an soy uyor: 
k 

v1 ındktcdir. Diyor 3ci: 
aleme ve an1ac:malara atfediyorlar. miştir. - Burası insanlar arasında C'bedf D 'ki 

"( iyor : İ.Şlrodra .-nllü l1ıe E · 
Matbuat da İngiliz - Sovvet müzake- Bizi.,....ki de dahil olduguw halde, Ce - sulhün te.si'S ve istikrarı maksadile ya- B·.ıı.·-·"t ,,.-;,.,.;k btr - ... ı. < '6"' pır ~arı arasında 

• J .... c uuLIOll~ a en ...,~... şu..,...eye ma. b.ıl~ ol'an lb'il1 
relerinin bataatle ilerlemesinden titiz- nevredeki delegasyonlar birer birer da pılmıştır .. buraya Milletler Cemiyeti ha] yokltlur. Bu h.ya:rt sa.hası bütün Akde. sc ımülteveocih bazı k~ç aded fırk~; Pari.. 
lentnektedir. Esasen Sovyetlere karşı ğılıyor. Derinden derine arkseden harb derler .. bunun sayesinde harb yer yü- niz Guwzasım içine almaktadır. İtalya dnaıya müı~ecclh baz ugosy lavlar ıle !..on. 
Pk de sempati beslemeyen efkarı umu- tehdidlerine uzatılan kulaklar, Leman zünden kalkacaktır! bülytük dahili denizin gerek kıyılannda, ıgoslaıv ve Yu ıb 1 un~nlılann Yu. 
tniyc vaziyetin lbu şekilde devamını, gölünün durgun sularının tatlı fışırtı - Zavallı çocuk! gıerekse üızerinde geçecek olan biitün h5.. ÇÜ'nc\i şahıslanan ta: ~r ve lımanlarını ü. 
ll.usyarfm bir takım ihtiraslarına ve ez- ları:n.a artık biganedir. Vaktile, senin gibi biz de aldandı•k, discler il€ alakadar bulunmak m.edxı • olhcalktır.. rm emırlerine vaz'ına man:J 
cfunre Polonya üzerindeki emellerine Milletler Cemiyeti bir kül halinde biz de inandık.. riyetindedir.> Telhdid' 
b:amleyliyor. tar:iıbe jntikal etmeğe hazırlanıyor! Akşam gazeteTeri çıkmış.. on adım A~ i:fadelErlni glzlmuyor. ruin ınc bir aıı;:~· Arn~vudluk i~ali -

Dün, bir aralrk Mil1et1er Cemiyeti Sarayın biraz ötesin~ki otelin rep - ötede bir müvezzi haykırıyor: cAıkdeni7Xfe hMt.i.miyeh halkkında hal .. tı'lk dıenıi · ~Ja ~ esı: ne de Adirya. 
sarayının i>nüne kadar gittim. Bu mu- tıeslırde altın yaldızlı büyıük harflerle - Akşam tab'l.'!. Hitlerin beyanatı - yamn rolürriün nıe olduğunu açııkıça göste- tedbiri ~ ~ za ıçın hır ba-hrl ihtiyat 
&tzam bina, bütün ih1:ı...0mına rağmen, yazılı cSulh:ı. kelimesi nazarlara ya - nı .. Danzig davasını yazıyor!. riyor. · · bi ~; bu hareketin İtalya 
• ., 'T" :ka ıçın r sev:ıru'.lıoeyşi ameli~ old\ıku 
~1~ etmiş bir kocaman ticarethane banct geliyor. Kız çocuğu acaba işitti mi? Acaba :nya Brenn~ kara OOdud'uoo ta - bunun Ballkan şibilıceziresind 7;;;1 

t?ıanzarası arzediyordu. Hangi sulh? Biz adam okır muyuz? bunu da babasından sordu mu? Ve ne maımlmnş •01~r. Artıkı .yüzilnü deniz ta. U:cqprıü.başı mevlkiini verdiğini· eist7~ald~ 
Etraf ve civarından ,el, ayak çekil - Birbirimizi yem~kten vazgeçer mi- ceva'b aldı?. r:a ~~rım~ Ha!at sahasıı olarak iki harelretler için bir ha~ üssü t~ 

iniş, bahçesindeki uru ağaçlarm dalla· yiz? Dün medeniyet namına boğuştuk; Erciimend Ekrem Talu c +i-?111 
• g tallbatıedir. kil eylediğiıni Söylamis idik- • 

l'Jnda k ııınıyanm ane tıı, Alman.yanın me.. İf,,ır,,. a....... • 
.uşlar yuva yapmış, kapı ve pcn- l ~ ile ıatlbraşı 'trnekıedir c ........ .raın ...... .rat sahası> hakkında ya _ 

oe;:~rı kapalı duruyor. ( ingilterenin en güzel gözleri MUhaTrir diyor~: • ~1:: == beyana.tı muh&lreme 
n orada iken lbir seyyah kafilesi cİtaly.anın Mocterıizıcte hakimiyeti Al Bu az:ıdak" . • 

geldi. Merakla, durup. sarayı baştan maırv,yanın fkarada4d h - Y :ı cıtalyanca cümlelerin .. 
QŞa.. egetnonyasıruı bağ. dilkkaıtle ve ~ okunmasını t leb 
t~' .Mısır Firavunlarından birinin llı lbu~ıunmaık!tadır.> diyoru~ a e • 
.... esıne baıkar gibi süıdiller. Onlar, Bu !kadar sarih beyanattan sonra Av • Gaırıb istik ti d . v . 
,oır had . tlalh b" t" bed . Bc:rr R mne n e . .c~orsıka, Tunus. 
!'in eli eme.nk .ın, -kazlı.. al wır ·ıur . a- ::~~--~d wın - ama mihverinin ortayı Nm, S&VOYiV}'ll ta1Efu eden faşist İtalya 
ti Yeoe tım- JıöVUZ ugu ı e ıçe - """'i ~L. U®u taikdirde ne yapa.cağını ağ _ şalik iSfıDk'alllotinde de bütün Bal•ka.n . 
~e. gırerlerken, ben de kendi kendi - ı ren:mıştir sanınız. Onl:ara meydanı bo§ (l;fucezjremnıe ~nda ey'lem k y şı • 
'-d Iran şairinin meşhur beytini hatır- hır~ımah:d'lr. Bu büyilk bir ihtiyat _ ıgos1&Vy\1. Yunanistan Bulg :Me ' u • 
ta nn· ~ızıı!k o,,_· . • ar...,. .. ao. Ma • 

. , .,.. Jıur. • • caristmıa h!Mmım oltrn k· C • 
Bunı nevbet mizened her turimi Dahası var: 1/tafyan karayı ta.memile dar olan ibüttüın t'i:ma~~1 · ;n kk~!oPye k.&. 

Efrasiyab.. AIJmanıyay ıteıike)"larnendtedir. Muhar. tGme!ldtıeclirı e :e geçırmclt ıs.. 
:p ri~ lbunu dalhi aç•"'- vurmaktadır Bı;;..,..-..n..1~:n. • 

erdedari ıniküned deır kasrı &ga • • • WJIU'l'i.JJWK sevdası ınsanı ma 1d 
Ailtdeniz llıawm içind.'e c&tün menf.aa.t. kıadar miflat!1er de d~i 

0
,_ 
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•• 

0
• uğu 

Kaysar ankebiıd! l'eni llıul'uruın bir acazh vanfu. ~an da ölıüım il'e 'b't bl ~ 'A tehM:.elı, ba.. 
\ı<a «kasrı kaysar:ı. yerine ..Kasrı Ak _ İngilterede Mar.gaıtıe'de L."liftonvil le'de yapılan ıg'iiızelUk ve cazibe mü - Şirridi hariliıanıza göz gez.diriniz. İtat. İtıa!iymı me~~n r ~asta~ıktır. 
~- tnd " demekle, vezin ve manayı zerre sabatkasmda ıresmini gördüğünüz gttl. ler füri'nciilği kazanmıştır. Bu gözle - yan muıharıiıri diyor ki: sm..ı ·ı ıı....-.. • ının güınoevın tesJrile 
~ ar bo M arl ' U~lll. ..J'ld :ı... -'~- .1....ı..1411 "'"" ~J enı :en uwuı-u w mı. aıJc'Ii kabili tı . lli zmadan, bu ölmez beyti pek rin sahibi 20 Yaslarında arj & Y9 uıvuVUu an •uır ~~v ~ er Y'"& - c~tı alM21i Guamerodan bqlıyarak Ça.. kıhdtaıtıı mı, ~a idr~ı:...: mi~.;:~ 

~'krar edEJlbiliyoıdum. maktadır. 112'kakıw kadar ohm uhillari ve bu._ ~ Slaaildir. u.g~ .... usu 



r ek .............. I .... Ç···-··~-........................................................... r J,,, ............... - ' •
1
, i «Yüz genç kız arasında yaptığım anket erkeklerin ne kadar hak1ız ve a m a rl ! olduklarını meydana çıkarıyor. Bekar baylar birkaç fımarık genç kı· 

j zın çılgınlıklarını bütün Türk kadınlarına teımil etmeyiniz ki ~izde 
İ müsrif lena ve vef aıız tiplerin •izlerde hemen hemen ekserıyet "Erkeğin bir k:ıdınla anlaşmasına imkan yoktur. Onun için aile, yuvaları yıkılıyor. ! ' olduğunu unutalım!» 

Z ki · rıdır du"şu··ncelerı· ayrıdır yaşayışları ayrıdır. San attan anlamazlar, \ ................................................................................. / 
ev en ay t '"'•""""a'""'"'s":","""''t':••••••"'"""" 71 i de kanaatlıerini C.U Şe1tllde ifade e. k' d ı 1 Güzellig"' i fark edemezler Felaket . ,, eı ıren: :.- b. ~kumaktan zev uyn>az ar, yazı yazamaz ar. • . lıı:r diiıüruıele . ne laıdar diyorlardı: ·Bllığday tarlasında ot ta ı • 

.fÜnlerinde ıztırabı paylaşmazlar. Mantıkları ~o~tur. Bay:ı~lar, erkekle anlaş- Y.!:"' ~ loadınlıı:rm;ımz süslerini teı\ buğdn~ daı ... 
mak · fyorsanız biraz olsun on un sırtından ının ve hakıkı arkadaşı olun! " düşünü.ri!G", ıyıuvalanna, eşlerine sadık Evet 'lruğdaıy ıta:r'Iasında zararlı otlar ıs 

1 

_ Aydl, lkımn baloda giydiği elbise ne değildirler! da birolıilir, lfilkin o :ariaya ,oıluk d'."'.'ek 
Nedret Cemil Ostanbul, Di • idi öyüe, diyordu. Vallahi hiç de yaılaş • Yanılııyıomun.uz, ve işte isbatı: Tanı • afiı:hmı.?Xlan geçer mı? Bır çuval pınnci 

vanyolu): maırruş. dığım yüz ıgenç kıza beş sual sord~. bir ıa~ taşı va: ~.ye atar mısınız? .Bay .. 
cO'knıdi.ım, uzun uzun, dikkatli dik • _Hem sonro k1ardeş. Kaşlannı da ne ~arın 50 si Enstitıü. beşi Üniversıte, la:_.. sız ~1a.~ so~I'1.lyo~~uz dıyemıye • 

katli, btuaf aJan.ağn çah~rak bütün ce.. ka.daT allirruş? Adeta kaşsız gibi bir &ey ... 20 si lise, ıo u orta, dördü ilk okul ı ide cegıım, çun!kü tarif ettiğınız kudın tıplcrl 
'V-ıı..11arı saıbıuilla dkıu.dlum. ~..nı:kıanı ı...-ı. 3. da çok lrolıeJ. ane2llmu ~ya talebesidirler. Y~ • maroıesef mm·cud. Fakat o kadar azdır -<JIU - Lakin W:J'J ını-n U<W\.lŞ'iıa?ı 

Genç kızlan, 11rodı.nları bir tanfa bı - Kızın gönllilnü kaptınnakta hak.. f1Bırı da oaı )ıedi ile yirmi beş arasıdır. ki. 
cafkın. ~ mvalllı mahluklardır. Ne :;::·değil. Sua.11e.rimi ~ cevıafblanm hülasa ediyo - 1şte sizler lbu azlığın vasıflarını büfün 
SÖ)~·edik!lerıini bilmezler. Hıssiy.atlarına li rwn. kiadıın1arda göıımeğe kalk.tığuurz: için ya • 

E keklere Görüyorsunuz Y"8. hep elbiseden, de • H _.._:_ id ar . d. ? haksızsı ıkaıp hrllar, mazwııd•ı.u1.\ar. • r ge - 3 ___ 111.___ .. aın;;.; ... ~en bahsediyorlar. c aıyarı..lılö e mız ne ır. > • ruhıyıorsı.muız, nız. 
lince: Asil derde teşhis koyanlar yok de- ~=~y.i~.· . . 

6 
... ~t.üıu.· ğü~den, artist. dıurlBu suaıle ıa.ldığınn ccvabların hepsı şu. Gül güıze1 bir çiçıclctir. Onu seversiniz ğil! F'Glkıaıt dkserisini geçim bahsinde kor .. ~ dikıenfleriırıi lhoş görürsünüz, kadınları 

kalk gör\ilymıuım. 1!eııin lkıaı'bil!iyef1inıdan hı9bır soz yok. cİdea.limiz ov.lemnek ve mes'ud bir dıa öy:l'e fanctmeıkte.a niçin çekiniyor .. 
Ben .az brzmıınm amma, geçiruook .. Çi.t{kin mıkek m1ıistlerin kadın seyir. yuva kurnmtrr.> sumrz? 

ten Qrori(muıyo11um. Zira bilirim ki bu ka c.i1leai de p6kı .aaxhr. Onlar kad)n tavırlı, 2 nci sualim şu idi: Biıikaç fenasma bakarak şiknyeıt ede .. 
ıhmn clin.dt-clir. Kıadın vardır ki, az rna • ('f<iilik suııa.tlıı, güaıcl (!) e.vkek artistlerin cNiçin sfuslcrrlr, boyanırsınız?> ceığinize bin1eoce \ııe binlerce iyiler ya ., 

evini omngml:er derecesinde yaşa - ha.ıyrarnııdı:rıa:r. Kıadm artistlerin güzelini Genç ikrzJardan cm sekizi makyaj ve rattrğı için Tanrıya şükretsen.iz daha gü. 
ı:ı.r. Şansa ba!ğlı.. de hiç çdlçrnez1er, o da başka.... ıfıazla süs yapmadılk:'farını söylemişlerdir. zel d1marz mı? 

Ben şimdi aıiçin evlenmediğimi arze • AClfkı1ı filın&re gidip ağkuna'sını se. Diğorlıeri ise a~ yulam şöyle de • Böyle yıa.pma:makla cttiğıniz zararın 
deyim: . . s. Sedat Rifat imzasıle cevııb veren veırroer. Salkım lı.'a$as olduklarını zannet. ıınişl.erclir: c~d,. çeşid boyalar, kat. kat fanikında mısınız? 

Ev'Fen~. Aaıtkı.şamad\k. İkimız de • okuyucumuz kendi görüşü ile ailenin meyiın. Ya fiJlmdeki facianm .kendi başkıı. ıelliiscl"E?r, ~~ çok zar-ar verıyor. Pansiyıon odaianmn kaSV'etli du:varları 
gü~l güı;ell anah!kemeye baş vurduk. Ay. btı.günkil. vaziyetini anlatma.le üzere yu. rma gclımak kortkıusu veya bir felaket ftıkat lbunlan ~ak eıikeıru:r kad~n amsında, meyfrum'Clerdıe, barlarda, lokan .. 
nlacğız dedik. İikıi seme sürdü. Şimdi d'Ü. karıda.ki karikatii.rii de yollamı§tır ka.rşı.sın.dkı d\ıryd'uklan zevk onl~ra bol şılk, süsltü, zarif o'J!malı, dıye bızı tenkıd ta:ıarda Si!rıünmen.m üzerirıi7.ıdt«i menft 
ııiimu··~ımı. Ev;;Jenirim, mes'ud olamaz bol ·· d;:ıı .... ·• •• ...w.ı:,,..,..r(Jar • ·• ...ı.--- •• 
y-·· J~··-·· h k·mtı ık cak g<rnyıaşı vJ\!ı.urur. ~v • tesiıllerini ve kendinizin gunuqı gune da bir defa d.afrra a~Irnak loab ederse, aJJtın.dan ne ılrorkmıç a ı ·er ç a • Üçüncü sual de şu idi: 

t Biz kedere ıağlaT. sevince güleriz. çökiüğünüzü ıgörmüyor musunuz? 
ki.aç sene uğrıaşmak ]Azım! ır~-"-""--"- ;ı.,.,,....,;... bır· erk-ı. için bir cSineana, dans gibi eğlenceleri sever Bazı, bazı kııJblarinizin için.de nazh bir 

n-=- ôınrüm gun-üm mahkı;mede mi ~ı.~u """'6••... t:4 Or&rsa aiksiınıe; felfıkete güler, sevin.. misiniz, ırriü.ptıeln nusıruz?,, · 
.Dt:llll.lll ~--'·- .... ıı., ......... ..,ıı,. tamamen imkansız- Pi: ve """""'

7 
cııvflt.ılarile dolu sıcak bir ek? genç ~~ ıa"'''"'i"''"""" . . oe eğlarlaır. Edelbiyıattan da aınlamaelar. On ~den şu cevabı n!dı.m: '""'i ':t'JVl.L"" 

geçec ... dır . . Bir lmre kızlar eı<keklen •nlam>k ıs. I Şiırnctiye Iııaxlaır erireklerden çıkan binler. .Böy]le yerlere hiç gi!.ıniyoruz.. Üçü o. yWVamn hasreti sızlamıyor onul 
~ tcmiyoıı'lıa:r. O ~· er~l~ kı~la:1 an. ce ibüyıi.lk edJbc mumbil kaç kadın şahe- kıumağ:ı her şeyden üstün tutmaktadır. Yalnız ŞEfuirlıerimizin ° da belli ıbaşlı ~ ~a ça!l·ş;ıın, diyeceksınız. Lfıkın ~- ser Y"maltımıştır? Haydi yazıruığı bir tara.. Gem ka1an1ax lböyle eğlencelerden hoş - şehlırl'erimizin hali vakılii yerindelki lm • 

e S. Sedat Rilat (/stanbul): lru- dıa o 'kadar ~aruşık ~e aın:aşılmaz hıs.. I :fla ıbını!kıallıım. Okumak.tan da bir 1/C'Y an • .la!n.d&lıar.ı.nı, foka't müptelası olımadlık • dml.ar.ındla görill<jbilenı süs iptilasını bir 
N. . 1 · ? ım:ıe dd!tı mahluklar kı değil anlamak, llimaızloc. Kitabı ellleırine aldılar mı ilkin tarını söyle~lerdir. kaç şınıarolk genç kızın çılgml'.ıkl'anm bil. 

c ıçm ev enanı.yaruz. ... .... n., ........... ;;.a ,..,rn,...,......,n,. dl<b uzun. bir zaman ...n-....:I b d.. 
1 

n··-..J'.::-...:: ___ ,. " 
1 

·d·· t'ün 'fül1k lkı<ıctıınlarına teşmil etmeyin.iz! 
• • ~uıau""'6 ~u.u= sO?YUnU W\.ur aır, sonra aşa oner er. 01ıuu.ı1AJU ~u.:unn şoy e ı ı. 

Evet bu sualı het'giln. her fmmta ken. ve saıbır mesciesi.dir. EksC'riyetd ötıedetn beri~n bir iki sayfa c Y'l.lfV'.amaıım :i.şllcrini kendiniz mi göre • 
fi 6rondimlııe defal&ren soru):~rı.a. D~ • Oniann zev.klorl başkadır. Yaşayışla. oku~ sonıra fırlatıp ataırlar. İsmi oeJks:iniz? Ana o1mak ister misiniz?> 
~celerin~fai 1ıatımin eden, şuphelerlmızi rı ıbaŞkıa.dır •. Düşünüşleri başka?ır. gtıya iki.tabı dkıu'dlu olur! Fikrini soracalk Bu suaıle :büiün genç kızlar bilfıistisna 
ıi<furen mr oovab bu'Uımadığımızdandır Zevlk dedim dıe ak!lima geld1. Kadındo _, . lb. .. kkid. ı.... ·-...:ın . 

• • • vııı.ımaınız, sıze ır mune ın yapamı. şu oevıııuı Vt:n.ı. er. 
ki !bu koca .isti.fham ~ynim.ız.ı ~eı:nıre~ zev!k var. demdk de biraz mübal~galı 01 • yaca.ğı satrıaıhiyet ve cesaretle en patavat. cEv işleııi lbizim için zevktir, elbette ki 
bir k.uınt gibi ıgfuldan gune bı:a yıyıp b1. maız mı? San'ıavtan. güzellikten anıkmıak. 

512 
tcnıkidleri yapa.r}ar. yn.rvalanmımın iŞlerini kendimiz görece • 

~r. taın Aciz dl'aırfüıroa ne derece.ye kadar " . . , ği7., ana onnak lböylleltkle milıli ve insan) 
Niçin evleııırrdyoruz? zevk lbull.lımı.oağmı tayin etmek bena düş~ . ~~, . ç~ınden. de 1 arılamamlakaar. b>rcumuzÜ ödemdk vazifemizdir.> 
r-..........,.ıı~ eVJerınlıehe zorlemak Mn Sızın lljeğeındiğimz şcyı on ar mu'tl . . . "di '°""""'.r~u ö :ı mez. fr Ue ~""''"'-hr ç·· k.. deınki k 5 ıncı sual de beyle ı 

DJedliste kıa:nunlar kabul edilsin, hatibler Saaı'e.t on!:ıaıra hiç bir mana ifade et. ne e .. . ~ A • un u ma a. cKadlnlam eŞlerine ihanetle f:tham edi. 
tulivaç lehinde lkon.fP.ranslaır v~redur - maz. Tiyntroyu, shıemayı, edebiyatı bi .. dın huT bıır malhl~tu~, o halde erkek be. ynrl!'ar. Bu doğru mudur? Kadınlan ko • 
IUJilar, gene k'ıa:üıl!ardaki bu istifham z.im göremedriğimi:z bir gözle görürler. ~aza lbe~ mı_ diyor· K~d~~ .:11uh~~k oaJarma iiha.noete ~n sıeıbebin ne ol. 
...,,.,,,.,..,u bMrnı1la iknvnkı gitgı·de artan bir 

1 'I'i1•~· ...ı;;:...:ı....,.nve hİ$e hita:b eden myaıh diyecelk't.ir. Soma uçun!ln, dördü. ,;ı.,...-.... k ti-·..l .. , 
l''·'"'6'-'U ' J'"""" vuıoı, ~o.un.c;. •• ıı... ~...111- •• • d k d f h r· "'""6 u aınaa uuesınıı;. > L.. •. ..:ı~_.. ıı.. •• 1 ..lı..v • :k h. . _,.---..l' 11.- ...dl,. •• • •• H nun u\I' u>='I;: uzerın e ac e a e:m ı. 

Etnneyiniz ki 'biz de içimizdeki sinema 
yıilrl'mıı mllkallidi vıeya er.kıek karikatürü 
züppeleri gömooınezlikten gelelim. 

Bizde ekal:li~ti teŞ:ill eden müsrif f e. 
nn ve VE'f.as-!l tiplerin sime hemen, hemen 
ekseriyet oldu.ğ.uınu unutalım. 

Kaey, brşıya geçip atışacağ.ınuza bir .. 
~m ve an1aşm3ğa çalışalım. 

O üç paıımak t'qp:'.ı.klar, yarım metre 
paça.lrur. dar /beller, havalara kalkan pa.. 
mulk om'IJZ'llar, ıiiç tel bıyıkl:ar, ensede top 
top dlan maşaflı, briyantinli saçlar Tüt"k 

wıu.req;Jıe ıuu.ı.U!llullgu yen oyar: en, ıç pıyıt;;;:Uı:.LUe onwau ~ goreınezsınız. a • . .. .. .. ? - Bu suale gen:e hilAistisna her genç kız 
·· h etmemeli ki· bekarların .&aY'JSl a.. fif sudan komediler onların biricik eğ .. kır dlduğı.mu ıgördunuz. Şu veya bu tab. '\.. . O çiııikin eııguvani kadın boyları da 

fUP e , 1 .. ...nn .ğ. . ,,_ b. . 1-'1..uı •~ şu oev.a.uı verdi Tı~:~ •. ı. d . . k ~- d zal'acağı yıerd'e gittikçe çoğakıcakıtır. llsnoooidir. Tiyatroya kendilerini •te§hfr, ~ guiZt:'uı ım ~a~a.en ırı 11.ctıv ~~\:: c- Eşlerimfae ihanet a'klımızdan bile ıuıı111. ~a: mı ıçm ça ayrwrı ır. 

g<mçlliğini ıgü1ü.nçfeş+..iriyor. 

Evvefö hasta1!ığı teşhis etmdliyiz. Bun baıŞkalkı!rıru çdkişti.ııınek için gidcırlıeır. dig~er~. ~ syınJ fı.kirde oomama.k ıçın geçmez. Bwılarla lbirJ&te mücadele edelim. 
dhn sonra tedav:i.9iiıe uğraşmak kolay o .. Buından biı1kaıç ay evvel aıkrabaandan a'ksmı OO)"l1yecekJ'erdır. Sualin ikinci lkıımn.ını da yirmi dokuz BenlI:iğimizi ıbıdm:a,ğ)a çalı.şalım. Hem bay. 
lur. • iki 'kaıfı:nla sinema.ya gitmiştim. Filhn Göriillıüyar iki ~ın~a erkek arasında &ell'Ç !ka.z şöyle izah ~tir: tar siıJe tavsiye ederim. Karunlara kar§l 

l d . A dağ'llar vardır biraz da'haı ıh.üınmetllmr olunuz. Bugüınaru eriklen<Jlerin evlcnme.mellenne mevzu itibarile ~ kuvvet i i ı. r - ' • cKadrn dünyanın en nezih mahluku .. 
bir te'k fba6it sebdb var: Genç kızlarla an trst>!ıer de nfilertinde fevka.llde muvaffak YıaşayıŞ!ara da erkeklerinkine uymnı. dur. Eğer eşini a?da~c;sa buna sobcb Sizi doğ.ur.an, biiyüten adam eden a • 
laşamam:lk lkorllrusu! dldu~~. Oyum !bitip de sinemadan çıktı • Biz Çıa'lışııp Gtıazarııınasını, onlarsa çalış. gene .bima't -erke'ktir. O karısını aldatmış .. nalaınını:z ilmdın değil midirler? 

Bu gayet ıbasiıt görünen biricik sebe-hi ğımıız 21aman lbtııi.m bayanlar ~onuşına. mactıın ikazaaıanasmı severler. tıır. Kadın da :iıntikıam sevdasile gıünah iş.. Nankörl~z! 
yavaş ;yıawş ince.:eyelim, göreceıksiniz ğa i)aşlla'dı'Jlar. Biri: <DevMmı 10 uncu savfada? lemi.şiir. <Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi ıernkınm•· .,., karmakanşık yiy~kler yok. Ckce uy- ker yerine glikoz koyarlar. Çünkü ha - ğunu söylemeğe hacet yok. 

• kurarım alııp yerine sigara dumanı yut- lis şeker çabuk 'bozulur. Yani pastanın Son zamanlarda şehirde yaşayan ki-• IK 011 

m y lD 1 " m· lD o s ' turan salon rezaletleri yok. Nasıl an - formunu 'bozar. Sonra bütün kuUan - harların bir halis tereyağı, bal ve mey-
R IOl 1 1 a ~ ~ 111' '!atayım daha hatıruna gelmiyen bir dıkları yağ vejetalindir. Daha sonra va modasına düştüklerini işittim de kali 
M düzine törpüler, mengeneler, işkenoo - şık, güzel dursun da şeklini muhafaza kalıalarla güldüm. Şehir hayatında sıh-

ler yok. Burada güneşle yatıp güneşle etsin diye içlerine vazelinden don, iç hatlerinden çok şeyler ikaybettiklerini -~ut!han Calrid kalkan, sütten ete, sudan meyvaya ka- yağlarına kadar koyarlar. Bu bahsi bı- anladıklart için mümkün mertebe vita-
v • • • • • • • dar insan denilen uzviyeti besleyen ve rakalım; çünkü kAfi derecede mide bu- minli ve tabii maddeler yemek hevesi· Şehirde e~1en~ek ıçm bır tiyatroya, si-ırı kovanı gıbı işleyen ~e~ropolıten ~at- her nesnenin çürüğü yok, bozuğu yok, ]andırır. Gelelim şehirde tabiiliğini en ne düşmüşler. Hakları var amma acaba 

nemaya gıden ınsanı tasa~r et. M: - ların~a çdk. ~efa. beynımın uyu?tugu - karışlğı yok. Hepsi tabiatin verdiği gibi fazla muhafaza etmesi !İcab eden ye - aradıklarım 'bulabı ·yorlar mı? 
deni ·hayatın kaç çem'bennden, turnı - nu hıssetmışımdır. Hayatı makıneleş - saf ve taze. . 

1 
. -Bilmem? 

kesinden, me?genesinden geç:r'. ve bun ~irmek ilk h~m.ıe~e verdiği ra~atlıkla Osman bey Mislel18"tin getirdiği m'ö::n bey ilerideki meyva bahçe - - Bir kere bal diye yedikleri gli • 
lan a!ışJ<nı ~ır uysallıkla hurrıyet'.~ : ınsana hoş gorunuyor. ~on!or dıye çıl- soğuk ayranı onun elinden alıp bana sini elile işaret etti: kozdan. yapılmış sun! bal. Bir fabrika 
len, insanlıgından neler kda e~tıgını dıran ve konforu en yuksek saadet ve uzatarak devam etti: - Farzedclim ki ben İstanbula mey- var ki Is!anbula bal yetiştiriyor. İçinde 
la~ctıneden ya?ar. Buna mu~abıl al - refa·h işareti ~:ı~. gö".'11 insanlar bu _ &k .şu içtiğin ayran taze yoğurtla. va gönderiyorum. Bir kere lstanbula bal kok~s~ o~sun diye yüzde on bal 1 

4ıgı zevk nedır. - Aldan~ak. . makıne ve ll)()torun ibızden neler alıp Hem de yağı, kaymağı alınmamış taze gidecek her meyva ham koparılır. Çün- var. Gensı glıkoz. 
Osman beyin. daha ayagımın lozıle götürdüğünü farketıniyorlar. Hem bu siltten kestirilmiş yoğurtla yapılır. Şe- kü turfanda yetiş!ıirmek lizmıdır. Kfu:ı Sonra o paket tere yağlarının ya' 

yerime alışma~~n giriştiği ~onfer.a~s yalnız insanların rahatı, istirahati için hirde yağı alınmı.ş sütten dondurulmuş buradadır. Ham toplanan meyva pek değil de krema oMuğunu hiç fark et· 
hiç te sıkıcı degıldi. HattA orljınal fıkır icad edilen parçaları. Bunun bir de yık bayat, ekşi, artı.k yoğurtla syran fçebi- çabuk bozulur. Çünkü onun ana kök _ miyor1ar. Düşün bir kere İstanbu1.dB 
lerdi. Aldanmak dediği ne kadar doğru. mak, öldürmek için keşfedil~mleri var. lirsin. En saf sandığın su bile şüpheli- ten alacağı, güneşten arayacağı madde- günlük tere yağı 5atıldığmı iddia eden 

Medeni eğlencelerin en bayağısı da Bir motör ve makine harbinin insan - dir. Taşdelen diye sipariş verirsin Tom ]er vardır. Bundan mahrum Jtalınca kaç yüz tere yağcı var. Bunlar bu ka .. 
şüphesiz sinema rezaleti. Kuş beyni ka- lara neye mat olacağını d~n. İnsanın ruk. getirirler. Karakulak istersin Kan- derhal bozulur. İşte bu hem hanı hem dar yağı nereden ıbuluyorlar? Bulduki-
dar bir fikri makine ve teknik süzgeç- aklını oynataca·ğı gelir. !1kavak verirler. Kasaba git. Damgası bozuk meyva İstallbula hale gider. O - ları yok ta'bii. Hepsi 4krema. 
]erine sokup çı.lmran sinema muhak - Şimdi bir ıkere tabiata dönen veya - üstünde !kıvırcık al. Mutlak dağlıçtır. rada küfeler içinde daha hamken ezi - Meyıvas? 'bozuk, sütü karışık, tere 
kak ki insan zekasının en ahmakça bul hud tabiatın koynunda y~yan insan- Hem de nasıl dağlıç hastalıklı mı, kele- Hr. Halden manava gider. Manav ibun- yağı kuvvetsiz, ibalı uydurma hem yu• 
duğu bir hokkabazlık. Bu elektrik oyu- fara bak. Gözlerinin nurunu eriten si- bekli mi nedir bilmezsin. Jorı kirli önlük bezlerile parlatır, ara murtası civcivli 'bir kahvaltıdan "le W 
nundan heyecan duyan insanların ze - nema yok, sinirlerini altüst eden ray Şehirde o meşhur pastacılann iç ta- sıra da tükrük atıp clla verir, perdah - tamin olabileceğini artık tahmin ede " 
kasından şüphe etmek haksızlık değil. ve motör ve daha yüzlerce madenf ha- raflarını tıiç gördün mü; o kristal vit - Jar. Artık meyva şehirlinin emrinde - bilirsin? 

Osman bey dedi .ki: reket sesi yok. Benliklerini, hürriyet - cinlerde, yaldızlı kağıdlara sarılı şe - dir. Hangi gün kısmeti ise gelir alır. Osman bey şehir !hayatııu öyle 'bil' 
- Makine Ye motör etle !kemikten i- lerini ellerinden alan sokak ve salon kerlerin, pastaların nasıl ve neden ya- Ve bol vitamin alıyorum diye bu vita- anlal\ı ki handise ellerine yap~ıp: 

baret insam testere gibi kıtırdata kıtır- ni zamları yok. Ciğerlerini çürüten ufu- pıldığmı gördün mü? mini tü~enmiş posalan midesine indi • - Aman ocağına düştüm. Beni bU-
data doğrayıp duruyor. '8~ Pariste netli hava ve zehirli içecekler yok. Hat - Hayır. rir. radan salıverme! Diyeceğim geldi. 
yeraltında cehennemt bir uğultu ile a- tA midel~rini bulaşık bezine çeviren - Öyle ise anlatayım: Bir ~ fe • Ayni vaziyetin sebzeler i9in de oldu- l.ArkaSJ var) 



23 Temmuz 

Orta y aşhların 
• • • 

gıyı mı 

u yaz gene 
fötr giyiliyor 

Bu oonıe fabr'iiln bir yaz şapkası -hem 
ie en şıık hlr yaz şa,pkası-- olarnk kabul 
ec1Wiğfni ibi'llmeycn yok ... Bu gadb mo. 
~ ~ zaıman1!a.rd'.a yadıııgamadık der. 
OOk doğiru o1ın3Z. F'akıat insan neye alış • 
maız «ti ... ~ moda denince ... Şim. 
di yıarz ort&<.ııınlda fütır'ün kışlık nu, yazlık 
nn o1ması lli.zırm gdldiği münaik.aşası bit • 
miş, ımctfu --lhıar Ql(filllln gihi- ihakim o'.l. 
muş ibı.ıılluınıuıjıor. ~ fötr modası ilk 
OOba:yıa aıb.ldı,ğ' vıaıldt tam bu günlertle 
Teınımıınüun. Ağustlootm bu sıcağında en 
şılk lbiT şaıpkıaı diye banlınscnmesi dü~ • 
nıüllin!üştü. 

~ geJlan lOOd'e!1k ar8Slndan şu spor 
Oı1ba şapBroyı çdk arijmal buld'uk. Koyuca bir 

..._a..:nıı.._~b' ~ Udınlannı çoğu mavi fötr'den yapılmıştır. Kordelası ilar. 
~laS11 irzd&- pkiı:ktan hanen he .. mıırıı ::ı..:~~ı-· """"""-ı Be ttıeı e!lini ~ '*""--' y nd bü ' pLl\luT.ı~ı:ı ,..,....,, ........ ır. y:aız, mavi, 

""K:g''" ... ~· a~ı an • 1--- lb -1..ıı i 't.. • ~ • '6k ım""- , T . . . Nlllııı=, ve u ı-=llN.le.r ıuırıc~iıren kan • 
~- .......... JIÇ,"" I1aali OJUI'. emız gıyın • "'- . . . 

.... .nn..._ 4-...:.... .... nıak.t f 1 . .,,,11r !ktwrnıaşllaırııü "'" gıd'er. 
-&UA.IA::lll• ı.=ııu; garııın en az asını ıs. :i""'" ~,J • 

~ anınıetı. Ve 1ıibit bu düşünce yü -
. den en gfirre1 hwineeini. gençliğini 

eiinrlen "---- ron..1.1' G ·· ~=· Y'-11.Au: OOÇ go .. 
Kır balosu tuvaleti 

zOikmc bir paıl'a meselesi almaktnn çok 
daha faZln bir ftina w dilek.at mesclesi • 1 

Beyaz mod 
Beyaz, hiç fÜphe • •B~~:;:==.:~:ı-·-~~-~--

siz, lbu mevsimin her 
zaman için en şahe . ....,,..,,,,.,._ 
ser rengidir. Moda "'"""'__.... 
her yaz ortaya yeni 
yeni renkler atcl!bi • 
lir. BUıDlardan bazı.. 

lan pek çok sevile • 
bilinler. Falkat b!.itün 
bu yenililder beya • 

zın kıymetini hiç bu E~~'#!:;;.;."'\iE1ıotPıliii1.. 
vakit gölgeleyemez • 
lio.r. Beyaz.sız yaz mo. 
dası, yazın modası o. 
lcmıaz. 

Tekmil beyazlaı 

giymek çok hoştur. 

Yalnız çabucak kir • 
lanir. Temizlenen bir 
lmımaş da a1sa sık sık 
t:emizlctmek çokla • 
l'lı11e külfet gibi gcle. 1$':.'~ır1A..,. 
bilir. Koyu renk e • 
1ıEfic. l>eyaz ceketten 
y.cı:pıılmış bir tayyör 
bu mahzuru ortadruı 

lmlıd'ı.rır. Dü21 beya; 

dfuise gibi çabucak 

kiı1l.enmed \ği 

görünüşte onun tesi. 
rini yapar. 

Resimde g5rdüğü • 

nü.z tayyör bu tar • 
mn en §ık bfr nfunu 

nesidir. cGüneş plh 
111:~"'.:\:Jl'X,' 

Ji koyu bir etf".k... O "'.,..._:..:.co::.• 

rijinal iki cehle süs 

lü beyaz bır tayyo1 &'l~~t>Aı 
•;:~---l 

saıyeslnde yazlık en 

güıx?l bir elbise hali .. 

ni almış. Eteğin plili 

dilması şart değildir. 

Modelden, mevcud 

Qroyu renılç eteğinizf 

yeni bi:r ~ tamamlamak 

Si 

dir. Biilhassa ~ ~ar için... Çünkü: ı 
Gençl.er. ne de dlBa l!'!l9lirler. İhtiyar .. 
tar itinaı da ~ ıoeoç görünemezler. 
F~ oıtaı ~; oe 1ııırafa çekilse o yamı 
gider. Kd beş~ bir kadın görür. 
dlnıürz otl.rz beş yıaşmdan fazla görünmez. 
Otuz yaşımaıld gti. giyinebHir. Boyana .. 1 
bllll-. eme ~ ~ b8!flm bir kadın 
~r\insiinürz, şhrııdklen ihtiyarlığı benim • 
eeaniş ıgtıbidir. O Joadaııo kendini bıraıkmış. 
hr Jd lteımiz, tlt:ia: efe giyinse seçtiği biçim. J 
b-, re~eır içinde on ~ büy.ik görün .. 
~ kondknd lkrı.Jrıearamaz. Neden bu 

1 bıne ~~M? ~ NE:dao esıa.Stnda kısa olan 
~ bfufXiıtlün kısaltmalı? Neden bir 
daha ele ~yeodkı bir saadetten gönül 
llWlısilc bu kada.T çabuk uzalklaşmalu? 

Ba mevsim de birçok 
genilikler gördük 

Evet, gön(il rımı::ıile... Çümru: İstisna. 
BlZ her bfl.erE&: istıeı~ kadın yaşından 
=:genç görülrıdbnic. Daha genç d'Ul"a. 

Bumm için kerdi.tıe gidecek modcllerf 
bflmeii. Kend1ni tarmnalı. Çirkin ve gü. 
2l01ı,, d'ii~ vıeyıa baııulmuj taraflaırım 

· ~ tıamrmk!lıa ltıalmamal1. O kusurla. 
IU dürıJeLteoek, ~k, o güzellikleri 
\'le ~;..,.,.r;..rar..a.n~ -~1.111.l.lll.lllQXi belirtecek vasııtalııırı a. 
~-

Moda sevim?1 ~ kadar pratik ye

rıS.1'f!klcr~ ctj]U, •• Başta keten redingot .. 
llin ~ Qll:rlkıü en goze çarpanı o .•• 

Kimn lkle1JEmden yapılan bu redingot. 

UM lbir gaıtlniWır onlıarı sporluktan 

ai>iyyeye, tuıva.letten spoca çevirebfii .. 

~· GüntlUrz.fuı e-şarp ~rine yıdtasına 

damalı 1lu:l!ar v~ koton'dan bir köylü 

mcrıdi1i lk:oyrnlik cspor ellbise> olmasına ı 

~· 
Gece gaziınDYa falan giderken o eşarp 

~· ~ -attındaki roblıa bir ör 

l - Tearlıbeılene gött: Seçlan yukarı Y.arz ... Deniz, gaziırı.o, bahçe mevsimi •• nak-- ipe:kE musl'inden bir mendil ilif • 

~ ~ (V) harfi feltlinde sivri Çdk .~' ~ şılk, ~. zru-if bir garden • tmmeldc lbu ~ elbise zarif bir tuvalet 
EIQılk ~ gfyu'l'ldk kıea bir eınse-yi u • paır:tı e1Jbısesı yıaprnak isteyenlere fU gü - :ıJbire dhı e:ıir 
~ g!bi ~ltr. zcl ırnodeli tavsiye ederiz. Silüet mesele- e v • 

2 - ,.._,_,.ı.. •-~~om la . . si pdlt de lbalhis mevızu11 olmaz. Çünkü e. * 
"'""""i" Ulııt:' """.... uz n ıyı geç • . . 

~ falknıt bet Jrolhr?a gizlemek müm. saıs ıtıbaırilıe inceyi daha ince göste-rcce-k, K~ bu ygz en beğenifon .-enk, 

SayfR q 

Uzun yüzlülerin 
sa.9 tuvaleti 

Mm kabartan. kıulaklan açan ~ l'nf 
~Iıeır ~.,ı. "'lca'k ki çoit §hin.. . U .. 

2W1, tqpıaırJıa!k. ine zıd çclırelff J e 
gidiyor. Ya:Jn " a bir fnl'k yapmak .a 
mn: Ykıwıırllafk Jı:lüler alınlarındaki sa.. 
çı. geıııi d'qğru tc.:ray.acak ve olduk~ geri.. 
el! ~r ki alınları nçılsın, 
~'Ier.i -o ~ saç tutamının da te • 
&lrile- beytz;il~ 

U7Jlm yürı5llfiler; saçlarının bu kısmını 
&ıe ~ dıa:rayooa'k ve aJmlannın üs .. 
tü.ndb kıabamk: bir bukJe gibi bırakacn!k .. 
hıırdn-. 

Uırnuımi ~rzlla:rı itibarile birbirinjn 
u~ obm bu hlvafürler hnkikatte alıu 
kiat>~ n9IJlı3lk, tepeyi yüksek veya J"l&ı 
~ göstermek euıretile yü7.ün §ekline te • 
Sl!I"~. 

Bu:g:linkü modelimi7., daha ziyaôe uzun 
~ü!lc:r içJ.ndir ve söyJediğimfz bliiün 
şartlaıran. saMbid:ir. 

Plaj elbisesi 

~ ~ yapıtmış §lk bir plA} 
~ •• P1ke 00;yaz zemin üzerine yop! 
'9e lmımm çiçı?kfiidir. İlikler boyuna a.çı1.. 
mı.şt:ıir • Kb'l:lar dimi.Ur. Bel oturmuş, e .. 
tek~ .J 

k(ınd!üır. Ellbisemn amuzlarını kalça g _ şişmam :iınce1ıtJocok bir modeldir. Sade - kırcm"tllr Be)m olmadığı için kire nk. 
rll.şliğind'e .._._,,.Jır bu i . . b e d'ir. San derece prm.iktir. Süslü püslü • ' MEVSİM ~....,. .... İ· 
.....__ . J"'J"''O<an' nun çın ıca e • . . . . 1i o]nıadlğı içlırl güaıeşe dayanır. ·.ol~ x.r..m.~ · 
-=ıı~ ~ ~ ve doldurmak den:amcız. Falkalt ıtma ble. ehemmıyet ve- . . _ . ' 
da Wy1'e arnumJarı - - .. r.ile:ııelk haız.ı:r]a:namş kıvmetli bir model • bir rerı!c gmbi ~si fütımali de yok Beyandı 
h-___ - v diü:llgün gostermek ba .. d' ~ • ~~\. v-.~.~ turu ........ tı "b" -uwrlıCbı sem darec:ıe faydalıdır. tr. Bu fövikalud'dlıiğine mukabil pahalıya tur • ._,. ....... -: ,n.Mıı•.ı:u.a, ncu, ;,~· gı J Yağlı eti kemiksiz olarak kuŞb 

3 _ K .... ,.._ !lr.--·- da ç-ı!kmaız. Bey.az pikeden yapılacak, üs. oaınlllı nmilcler DA.ve ediliyor. Robun gar. A..-.; ooke4:- "°-- iki doğray:ınız. Biraz su He suyun aşıı tu v.ıuıı !l1UıoUl1.1wıdan fırzla urunlu • .. . . . . . 3""" ı.:u.1 CUW1JotC etek yaparaı'k • . ' U çe .. 
e™senJn Gool U7JW\l.uğunu i . t yi tu ışllenocaktir. nı'li(lı(l.. bluz, OOketl:n astarı, şapka, eldi -~ ve gece için Hrl ayn tibis niz kıncıye kadar tencerede kaynatını~ 
~ Sl.lnet:ik ~ sak.lıamıbi~. ~po~ kıdl'lhın daır lkdmııra tercih eılıme-li dar el- ven. aıyakfkıaı"oo:l'a bütün bunlıardan birl ver gi.'b:i ~bllindni74 Etclderdene b Kendi yağire kalıncıya kadar kavuru .. 
~ ' 1..:- ~ kNmliur,.;... ı. nuz Kalınca yumuşak b'rk !im.~-~ tam din:dJtı? biteın kısa kollar biaelerdon salknın!mıal1, etek boyunu moda. veya jUJ!l. IOOl9l ueUAe can • rıi dü2 w lk:ısadır. Bunu gündüz kulla • · . .. 

1 
aç patlı .. 

~.,.._· Öğleden ııonra elbisel<"rinde ılnn dalı= ım- d\ılıa uzun bırol<malı lı'Oilı: lkn1:ıılb!llll. mmmız. canı ıskara ile ateş üstunde kabuk an 
üç U2Jtm:1ıl.ıı'.k pa'k iyidir. Bilezik tak dır. - Öbü.:ıü . • y~nıncıya kadar çevire çevire pişırl • 

llıak dıa ayni şeye ~ım ed:er 6 - Fa:ilıa ıı,;; • .ıı . .;; klaıba k .ı:.._, * ı urrun ve genıştır. Gece içındfr. ruz. Kabuklarını soyup ibir kabda ma-
4 ,......... • ""'VWY.t n , u=ıa par • ~ tgWıdüız •. t lb 'beri . lrJelk-:-. ~ geni~iğini ibelli etme. lıak, çok sılkı, ydıuki' v:icu.de 90k yapışan Bir şan'lruırlg ıtayy&-ünüz varsa, ceke • ve :tıayy~ıerine ayn ayn uz 

1 
m karıştırarak ateşte kan?' 

tiın lÇ.ill elbisenin belden on on beş .san. lkurnaş1.bn efilmıaıınalııı. Siyaha. ve siyalhn tini aikşaım tıuvoletinizin üstünden mü • bl~ Y~ do lüzıum ~ Leni • cun oluncıya kadar eziniz. Et suyunu 

5 
~ ~ yaptırmalıdır. yakım koyu ırerlldere b~ünımemelidir. ~ gfytn'Cbilirsiniz. Tabü, renginin JıaI'i veye dantel b1uzlai' şimdi akşam el. sonra evvelce ~~zı.:Jadığı~ız kavurma• 

lrleoli Yıani umumt ofurak· Beli yükselt. Açı!lc ırenlltlar her ~<:la gıder. Yeter ki e1.b'isıeye ~ )19. te:lıad yaıpmaiı ıaırt. b1se1.cırinden de sayılıyor. Hem gündü yı sıcak sıcak ustune ekıniz. Sofrayaı 
• ~ :h.afiflçı& doldumıalı, bol insan:m kendi ırenıg:iıne yaraşsın.. dır. bcım gecıe glye.reiniz. Z. tıra kanştıra bir iki dakika pi§tiktelli 

ÇD.karını.z. 
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1 Fotoğraf tahlilleri -
Kadınlar cevab 

veriyorlar 
Bekir erkeklerin 
iddia ve ithamları 

lçyuzonu belli etmemege 
çalışan bir genç 

Sıı,a.stcm Bürha. 
neddin, karakteri. 
ni soruyor: 

Ağır baş1ı hare .. 
keUeri slkıcı ol. 
maktan ziyade em 
niyet tclk:inine ya. 
:rayahilır. Hususi
ıetlerini etrafa ta. 
§ırmaktan çekinir. 
tçinden hesablı 

kıa:rorlan wrdlr. 

-

Arkadaşları tarafından 
sevilen bir tip 

lstanbuldan Scy 

fettin, karakterim 

soruyor: 
Arkadaşlarile L 

yi geçinir onlara 

gönül alıcı hare4 
ketlerde bulunur, 
Kendini meydana 
vurmayan halleri 
kendıni belli ede. 

Ko:ayhkla bağlanan ve 
inanan bir tip 

Ankaradan A. 
Çelik, fotografınm 
tahlilini istiyor: 

Baş"laı.larına kıy 

met ve~ ku. 
surlu değildir. Ko. 
!aylıkla ba.ğhm.11 

ve in31llr. Eşya ve 
mal kıymeü bilir 
ve parayı israftan 
çekinir. Kahra.. 
:manlığa aid mev:zıu1!a,rd.a hoşlanır. 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Şunu umıımayımrı ki Allah bizleri bfr .. 
birim.iz için yar&tırnıştır. Bize atışmak 
d'Cği.1-, bir~ yaraşır ... 

t ..... e 'L.ı·ıe ıbnA kor·· dövüşu·· diye bwM <Bnsün·af ı 8 inci sayfada) ~· ıu ~ 

Okuyucu'ara cevablarım 
Bir aik ocağ'lındıa her şey mütekabil derler. 

dlmalıd'ır. Benıiın ilrarıma verebileceğim 

e Bay A. A. ya: maıcM1 ve ıınaınevt şeylere mukabil. bE>n 

Mekıtıulbunuını alıdım. okudum. Yazdl .. de ondıın lhiç o'hnaı.sa nisbi bir karşılık 

ki 1. · · h •A g::-..J1ı"vıi1·r'- A1--= "'~kd'irde sağ~ inek. ğıınaız vaX'ada şüphesiz · ge ınınız aı.a- uıuıııt::ll J -·- ~ ı.u 

lıdlı.r. Hel'e amıe3ilıe, oğW.nu birbirinden ten ne taıik:mı lGrlır ki? .• 

aymmağ'a lkıadaT gitmek ve bir annemin Kendisine &mşı bir zamanla;r çok hür

oğTu.mı görane.OOn ö!mesi~ sebeb olmak. met bmlledi:ğim genç bir bayan v:ti"dı. 

lıa adete bir günah işlem.iştir. Bizde esa. Bir giin af aç:fülı. Mevzu dnndü, dol.aştı, 

sen hında büttün kadınların değil, bazı ev'kmımeğe dayandı.. Bayan diyor ki: 

Eıık.ekleri düşüncesizlikle. kanlan il. 

zerine iluıınıet?ıe, korkaklıkla i1lham edt 

yur1ar. 

E~ lbüıtün hayıatın yüküna sırtın~ 

taşı-ywı eiikek biraz da düşürıcooile hnrn. 

ket etse idi, lbaşma gelecekleri hfmede.. 

ro'k. daha doğımadan kendini öldUrünfll, 

Kıadıınbr da rEfuat 1'ahat (!) yalnız başla. 

rına lkıahrl!ardı. 

kadınlırın a}d~ teri>iye veya büyü.. - Kocam çdk: 21e11gin olmasın, ben ka.. Kıadınlar!. Erllrelden üzerin~ ihanet 

Hayata şupheli bakmamak d'iıntleri udıit dolayısile çok hataTı ol - ~1/k'B.r:ım. Se'kt3en, do.lcsın lira maıaş ye. etmekle itihmn etımeyiniz. Bunda haksız 
şartile duk1aııııDI. f.a'kat bu hatanın. 00.tün bir ttşir. F'a.zla süae düşkünı değilim. Derli sımz. Onıu evinden, hayatından ınğut. 

Ta.hıin, neslin genç lkı:zlarıına teşmil edilmesinin tıopPu kü.çülk öfr evimiz olsun. Bana mev. maz, ilk ooviştiği:niz günleri uınut.tumuı.z. 
Mu,ıan .ı~. 0~ .. A.x.. .... y.azımış;tık. sinil'ilk elbiseler yap91n. Boş zamanl-arnı- samız; on'l.lll maıyıa.sı sizin üzerinize baş'ka muvaffa"Jo olup o. """ti'"" .... ~....... • 

lamıuacağını vı Qe'l'iniııi% geçiımsizdir, diy~ ev1€rir.de da lbenim'Pıe meşgt.t1 olsun. beni gezdirsın. bin çiçek 4roldbyaoak kadar adi çamurdan 
karakterini ıoru. usW. uslu otu.ranak istik!ballerini payla§- Oı*hı baıŞk:a hlÇbiır şey istemem. değildir. 

yor: ma!k: fstedOOeri bir eşi. tıekliyen bütnn - Peki, dedim. Bütün bunlara muka. Bir ıailcmin meyıd!ına getirdiği büyük 

Hayat, herkeS ~ ~ ~ meziyetli kı?!'anm:ım. ge.. bil siz lk.ocaınraa ne ver~niz? mes'uJiyetle:r ve sıkmıtılarla beraber slz 

taşıyacak kadaı çimım:dirfer diye hükfim vermek ve cişte Bu da nasıl bir sual der gibi yüzüme de OOW'l sırtına lbinerseİıiz, eJ"kek elbette 
kıuvvetli ta. 

w ben bun.m için evJenmi~rum-. d'i~ bir baiktı, ~va.b vermedi. şaşwır. O, kendi hayatından evvel sırtın.. hamrn.üllüdUr. Yal 
nı.z ooa f(lphe.JI kamm varu;p mamlekette Türk nüfUS'.ı.. Sonıradan ö§rondiım ki bu küçük bayan d~erin şerefini, namusunu düşündfı. 
t>aikmama'k }Azım. ' nıuın artmasına sabeb ola.caik. gençliğin süSnenip. sdka!k sdkıak dolaşmaik:tan be§lm ğ.ündendir lkıi her adımını çekinerek atar. • 

sük(lnetle <kr. Muv~ ldtablar dhşındaı de. rn.addS ve manevi sıhhatini muhafaza e • hiçıbir şey bllm.emıiş. HaUA bir gün ba. Bu koıfku değil, ailesine karşı duyduğu 
kfl S\la§aın sntııı41.a.r arasm.da bullmak clcOOk tıamiz yuvalar k.urmakitan çekin • basınla yıımuınta pişirecef<: o1mu~, yumıuır- vıaızife hissinin bir tezahürudür. Biraz oL 

oek taŞkınlliklarda bulunmaz, 

aıbrl'a ~tercih eder. 

Yalmz kendi işile uğraşan 
bir tip 

Anl;aradan S. 
ŞiŞTnan, karakte. 
rini soruyor: 

Başkalarının hu 
mısıyetlerile ımeş. 

gu1 olmaz. İjlerine 
hiie ve yalan ka. 
rış.tırmakta bece. 
rikl.i dıeğildlr. Ça. 
btrk kızar ve içini 
öoşaJta-bilir. Kız. 

dığiı zaıman SÖZÜ!nıÜı e©rgemez. 

Elinden iş gelebilen bir · genç 
Erbaadan V usıj 

üstün. karaktcrıni 
soruyor: 

Tertib ve tan. 
zımde muva:ffak 
olabilir. Muhitini 
bulduğu zaman şa. 
kacı ve alayt:ı o.. 
lur. Menfaatlerin~ 
lk:nrşı tok gözlü 
hareketleri görü. 

:müımküınkl'ür. rnek ha.tadır, diyoruz. t.sjbaır sa'hıan.ıın Ctibine yapışmış. Me~er sun omın sı.rbmıdaın inin de yükünü pay. 
Neş'eli olması IAzımgelen Bumm için başınızdan geçen ve haki. kııızoağız ya.ğ lkoymağı da umutmuşnwş' •• laışın. elele verin. o zam.an erkeğinizin a_ 

bir genç kaıti.."'11'1 ~ şayanı t~ olan hUS\lst bir Ev idal'eSinö. tbilmeı.ler wıya bilirler de d'llmllarını ın.e idadar motin anllğuıı göre. 

Fatihten bir o. 1 aUc meselesini umumi ol'arak kabul et.. yıapması aığır.llanıın gid.t?r .. öyle ya, koca. ccıksiniz ... 
Jcuyucumuz, ka.. ., ~ cbu evin gelini böyle ol'duğundan, ya vaırdıbr. Hizmebçi olarak ge-1mediler Hülasa: 

rakterini soruycrr: her gelin böyle olıacaktır:t demek hata. y.a _ dkşmn lbirarz feıra_ııat gösterip, iste. BİZ dlüşüırni/p b'arek9t ederiz. kadıı 
Simasında dahs !lııfiır. M~dan da anlad1ğıma gö.. miyerok ıbile olsa güler yüzle !kocalaırını y.aıpar ve sanrıa düşünül". Biz çalışır v• 

çok eriten olaral< re sirmen brad'en Wyü!k ve bu suretle kıarşıhmasım, ona ~nün sıkıntılarını u. ~. onhır çal'ışmadan ka.zanmnsını 
hayat endişelerim muhak!kato hayat tecrübeleril~ ~ daha -·ttu,,.,..,,""'"'"ı r-:ıme7ller. Refah günl" erin. 1 
taşıyan bir neı'e~ ..... .. ... ~.. ıvı. sovıerlor. Biz h~fa gö~.is gereriz, on aı 
sizlik ifadesi var. z~n olduğtmılız için bu muhakeme tar. de en saırnmın dostunuzdur. Felaket gün. arfknhınm çevirir ve sıtımıro dayanırlar 
dır. S~z anlar w zı.mııın yanlış dluıp omuyacağını tabii siz lıarimıde sizi bııııakıp kıaçarlar. Sevinç günlleriırnize ıbizden fazla 9alhih 

kusu,rlarını tamı. benden daha iyi takıdir edersiniz..> Pdkıi bu vaziymte onlarla nasıl mlaşı. ~ına lbir.az olsun ııztıraıblanm11.1 
he temayül eder. Suad Dervi1 lıalbilir? cfu paryl!aışmalk IUtfünda bulunsalar. bb ·-····-._._-.............. -............... ---····--

Uysal bir tip 
A ft1c:aradan. ôz. 

can, fotografınm 
tahlilini isti11or: 

O'stüne başına 
ve intizam kayıd. 

4 
lanna gösterdiği 

dikkat ve alAka ile 
etrafına zarar ve. 
rici hareketlerden 
çekinir. Kadın w 
scvgı ~vzulaırilt 

B A N K A Semra düşünoe~ri de biz.imk:Herd~n bam cmllarıın !büıtıün 1kusurlannı \muıtmağa ha. 
~<lkıadır. Biır kere kadında mnm.tık ara- zm.nız. 

K O M E R Ç İ YA LA maımalısınız. O himi ile düşünür. Dün Gönü1üyor tki bu vaziyetoo bugün er. 

1 T A L V A N A söy!Dediğinin 'bugün alksini iddia eder. 

1 

keklerin lkıadm'.laT]a an~"'l imkansı?.. 
K~in ~tığı her şey mübafltır. dıır. 

Siz yapmoaı 3trıızı1caı kiyamet kopar. O tralde? 

M~tu!b yıaı..amı.rıız, altı aıydaı cevab a.. Evet o haJ!de. onlann biraz olsun ma. 

Tamamen tediye edllmlş sermaye.si: 

700.000.000 lta'yan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
lırsımz. Bu .gayet tabiidir. Eğer siz OC'V"a- kul d'üşüıınnmini öğreneccıkl'arini umdu. 

bıruzı bir güm. gecikltirecek olsaın.ız binbir ğ.tmııuız ~n isfildbali beldiyeccğiz., 
Biıtftn İtfijyada. icıtanbul, İzmir, Londra töhmet aııtmda kıahrsınız. A k h b 

ve New-York'ta Şubeleri Tardır. Çl mU 3 ere: 
Bizi yalmı<:tlığa, a.hlfilcmzlığa da alıştı. 

lür. F.azlh llronuşmaktan yorulmaz. Bir 
ha~y.i dtrafüca hikaye etmekten haz.. 
rlı:!dcr. 

ala.kadar olur. Kafasını yoracak şekilde. 

kıi işler peşinde Gtoomaz. 

Rariçtekl Baııkalanm.ız: roın. 'Orllardır. Beı1bere giderler, öndüias. • Ankara Kalecikli Bay Meh 
BANCA COMMERCİALE ITALİANA 001 aı tı:aurJ.ar. Karşını;ıoa gledilderi za. meJ Kemal: 

(Fr:ı.nce> Parıs, Marsellle, Toulou.9e, Nice, Y Y !p '"'-·-ıı... k · ·• i buld ~ 
Ment.on, Monaoo, Montecarlo, Cannea, J'uan- man bir d'e bab:rsınız ki SUıdan çikmış - ~vidlvmı:ııı çd on3ma . ugu.~ 

Zeki ve guler yUzlU bir genç 
G. Antebdcn 

Besim Üstüner, ko 
raktcrini son.ıyOT: 

Zeıki ve sevimli 
lıareketlerile ko. 
layiıkla oompatı 

temin ooebilıir. iyj 
muamele görmcğe 
alı§ik.ın insanlara 
mahS'US bır hali 
var. Menfaatlerine 
karşı tdk gözlü davranır. 

istediği gibi hareket eden 
bir genç 

Kırıkkaleden 

1\fe1ı,ncd, karakte. 

rini soruyor: 

Atak ve atılgan 

.tıal1eri vardır. Kn. 

yı.dlara pek bağ. 

lanmak istemez. 
istedii,ri gibı hare. 
keti tercih e. 
der. 

Enerjili bir ganç 
GüriHden Ha. 

ıan, karakteı·im 

ıoru1 or: 
Zorıu klar k.ır. 

~da şaşırınız. 

Aceleci olmad 
enerjısini kull ... • 
mak i. ~er. Sözi.ın. 
4e dun:ıbilir. oı. 
cf1 ~nd:H~ 
:- rünrnez. 

fazla 

Geç karar veren bir tip 
lz:mirden Cc. 

mal Sıinel. karak. 
terini ıonıyor: 

1 Herkesle bir ol 
mağa ve uysallül 
göstermeğe çah. 
ş:ır. Bir işe karo.r 
vermekte menfa. 
atıeırinden ferP., 
gatte acele etme:l, 
1-fünaıkaşa etrafın. 

da 'll"llerele çıkamnağa. vaziyeti arttırma. 
ğa~a:z. 

Eon Posta 
Folo&raf tahlili kuponu 

' ·m • w • • • • • • 

Adrea • • • • • • 

DİKKAT 
P'otograt tabllll lçln bu tuponlardaıı 
l adedinin rönderilmesl ıarttır. 

Antalya (Hususi) - Memleketimiz 
de kozacılık oldukça ileri bir halde bu 
lunmakta ise de mubayaacıfarın azlığı 

1 yüzünden fiatlar düşüktür. Bu sebeb -
ıien kozaoılı'k fazla inkişaf edememek-

dir. MüteşEilibislerden bir zat rağ -
. .)tin temi'ni için buz fabrikası yanın
da bir flakon imalathanesi kurmuş -
tur. Tuplanan kozalar burada iplik ha
line getirilecektir. 

Böcekçiliğin inkişafı için açılmış o
lan Böcekçilik mekte'binde her sene 

' mühim miktarda talebe ~etiştirmekte
dir. 

ıes _ Flns, vınetrancbe - ıur - Mer, Casab- lrodi avır:ummaı dönmüşler. Lnkin bu.ınu saklamı~ Ancaık neşnnde. sızıt 

!anca <Maroc). CİALE İTALİANA JI! RO- kıat;i~ söyı!iyemıezsiniz. Çünkü sonra hesabın1'Zla fayda değil, mahzur gördüm 
B 1'1NCA <'OMMER b. dü ·· ·· · ba hak e. 

MENA: Buce.res!., Arad, Bralla, Braso'f, CluJ, sire ckıaba, terbiyesiz adam derler. Mce- Siz efe ıroz şunursenız na v 
Co.stanu. Calu. Slbiu, Timlchoara. "dd ·-•ı, .. _....,.. eti ceksiniz recelksiniz. 

BANCA COl\™ERCİALE İTALİANA B buren ccı en J~~· ye • • "' • 
BULOARA. Bofia. Bu~a.s. P~ovdi'f. Varna. Altmış ~ bile olsa bir kadının e Remzı Salahattm Ah (Ankara) 
B.~NCA COMMERCIALE ITALİANA PER mn!lil.d:a ihtiywh:ktan bahsetmesi siz. - Ccvtabraırım uzunluğu hakıkınckı. bir 

J,'EGITl'O, !..lexandrie d'Eı:ypte, Elkahlre, Y:J. • • 
Port - Said. . den lkomplinıan beklediğin.dendir. Ona ölçü ~uş değiliz. Fakat kısa ve vecu 

BA."JCA COMMERCİALE İTALIANA • da derhal!: cAman ne demek, ihtiyarlık olması şayanı tercihtir. 
GRFT!A. At'na, Pire, SeUın11c. A S • C k 

TJANCA COMMERCİALE İTALİANA nareıd:e 6iz nerede?:. demek l'a'Zımdıı.r. Nusret aıa O§ un 
TRL'ST COMPANY, Pihlladelphia. . 1 ~~====;:=~::::;===~=;~~~~~;;7;:7====~~ 

P.!..NCA COMMERCİALE İTALİANA - A d • d . . d""kk"' ı 
ntaıya a Yepı emırcı u an an TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françat.se et İtallenne pour l'am .. 
rique dı; sun. Parls. • 

Ar.ant.inde: BuenOB-Alrea, Rosarlo do 
Banta f6. 

RRF.STLYJ.,öe.: Sao-Paulo ve ba.flıca ıehlr· 
terlT\de ,ubeler. 
CHİLİ'de: SanUago, Va.lparabo. 
COI.OMBİA'da: Boıota, Barranqullla, :U.. 

deJlln. 
UH.UOUAY'da: Montevideo. 
H.\NC.I\. C'ELLA SVIZZERA İTALİANA: 
LugE.n'l, Belllnzona, Chlaaso, Locarno. 
7.urlch, M""ndrlslo. 
K\'SCA IDıiGARO - İTALİANA 8. A. 
l'f'~te n baoh~a Şehirlerde Şubeler: 
HRVA'I'SKA BANK D. D. 

Zap-eb, Susak. 
K'NCA İTAl.iANO - UMA 

l..•na <Perou> da bqlıca Şehtnerae Şube-
ıe·· 
·~.\NCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

Quayaqull. 
l!!tanbul Merkezi: 

oaıata. Voyvoda Caddesi, Karat~J Palu. Antal'ya (Husust) _ Memleketin en ıi1miştir. Bunmı neticesi olarak Odu:ıı 
Te!efon «M~: . kalabahk ve güzel 'bir yerinde eski de- pazarında modern dükkfınlar yaptırıl· 
ıstanbul Burosu. mıştır 
Ataıemcta'l Han. Telefon 22900 /3/11/12/11 mirci, bakırcı ve .buna mümasil dük - · 
Bt:rotıa Biiro511: k. ların kaldınlması hususunda bele- Metruk bir lhalde !bulunan Odunpa : 
IstWll C8dde8i No. 247. Telefon: 4104e. :ın 1 teşebbüs neticelenmiş, zarı Va'kı!lar dairesinin bu teşebbı.isil 
Kualar lcan: İt.alJ& n Macartstan 1o1D diyece yapı an id b d:u..ıı_• 1 o ile muntazam bir çanşı halini almıştır. 

B. o t TBAVBL- EVkaf dairesine a u ~an arın -
ve TourJ.st.ıque çekleri Te • ı.A_ Res~ yeni çarşıyı göstermektedir. 
LER'S çeklerl. dun pazarına ka1dın'lıı:nasm ıuu.ar ve. 



23 Temmm SON POSTA Sayfa 11 

Son Fransız askeri de 
bu sabah Hatayı terketti 

Ziraat Vekili bugun 
geliyor 

Antakya kışlasına dün 
Türk bayrağı çekildi 

(Bcıştarafı 1 iT?ci sayfada) edebilmiş ve lbu 1'1.lretle yeni Tnr!k inkl. (Ba.,tarafı 1 inci sayfada) Şehrimizde 
'İşte lbuıgün Hat.aydaı olan şey bu teslim J:abımn ve medeniyet yolundaki ilk me. ~bayır.ağma bıırakması. Saa: on se • Y'll:I'duın her tarafında olduğıu gibi ph. 

ve tesel!Lüan muamelesinin en son bir saimiziill i1lk Wyük ıneyvalanm toplıya. k.i:llde Antıa:k;ya kışlasında askerı mera • r.imizde de Parti, Halkevi ve belediye 
ırıesmi, yeni Aıntakıya kışlasmdan merasi- billmi.şt:ik. sim y~ıldı. Tüıık • Fransız kıt'alan~m bina1aııı bayraklarla donatılmış ve defne 
mi ihtirami~ ile ayrılacak son Montırö ve Hatay mfeırlerl leyni Zil- lbtirem resmile ve çalınan Fr~ mı~i dallan ve çiçeklıetıe süsleınmi~ir. Bun • 
Fransız aSkerlıeırinin alıp gôtüre. mıamda gösterirler ki tuttuğu.muz yol u.. marşı ar.asıın~ A Fransa bayrağı _ındı. Mu. dan başka ımuhtel'if semtlerde 1birço'k hu. 
OOkleri F.ııaınsı:z bayrai,rı yenne mutmiy.ethe doğruc:Nr. Bundla.n gelecek L teai1dben İstiklil marşmuzlıa Türk bay • susi binalar, mües.seseler ve d\ilklkfuılar 
'l\irlt sancağının ı;,ekilmesidir. Bunun. , çin de şu neticeleri çıka.:rmak kabil'dir: rafı ç6k:ildi. IUşla clevir alınarak Tü'l'l1c da bary;r~ ve dallada donatılmak 
la lbiz ham Ha~n geri alımnası işini Tür'k"""'"m dış politikadaki müstakbel 8*eri yerleşti. sureti!e umwni sürura iştirak etmekte • 

·.1~· Fnmsız kıtaat.mdaııı iki yu .. z kic::ilik bir ditJ.er. -Uıımaımlnuş olluy-OI"uz, hem de Fr3r.sa ile zaıfer ve mu\"<lffak.iyet'le.ri gene onun kül. :ı 
haı.ltiki lbir dbstlluk temeli atmış bu1ıunu. tfir w medeniyet yolunda göstereceği cilfre:z:e !kaldı. Onlar da yarın Halebe Sdkaıklaroa daha erh."'0lldenı bayram gWı 
yoıruz. Kcmışuımuz Suri~ gelince, o. nnı"lııaffulkiyetlere bağrıdır. bardket edecekler. ?erine mclhsus lbir manzara göze çarp • 
ınıwı lbugüınlkü muvakkat ve yersiz tek-b. Şapka ,gi)ım8kttıen ve medrese ve ta.as- Heyetler Hatayda mak:tata ve RXiltün çehreleri• bir revin9 
hüfleııi .geçtikıtıen sonra, Türkiyenin dost. s\.'fb kıaıp1l:mm kıa.pam.aktan tutunuz de Adanadaın meclis ikinci :reisi Şemsettin kaıplamış ibullurmnakıl'a idi. Bugün Emin • 
lıuğ'u He, Haıtayda kaybettiğini farz ve VIC<ni TirrJc ha:rfferini kabule, mekteb ve Giirı~yırn relisl~n&eki heyet bugün önü, Fatih, şehremini, Kadıköy, Üskü • 
ızaımıcıtltikllerinin f.azlasını kazanacak.tir. cbmiryolu yaıpmağa ve kadmLa.ın :lroıfes saaıt 5,30 da İBlrenderuna geleli. İstasyon. da:: Beyoğ]u, Şişli, Bak1rköy, B~iktaş. 
Göriilüıyor ki Haroy :meselesinin hallıle ardında.n llru!i"aTina.ğa vanncıyaı kadarı . da valıi Şü'krü, albay Kanath Ha'l'ayda bu E)~ib H~l'kevle:ril'e diğer kazalardaki 
yal'n112 Tfrıfki)"o d1Clğil ayni romanckı a.z 21amarnıda ll:fa:şa~ildiğimiz çdk ehemmi- 11ı.ıruın mdb'us'larmuz, askeri, mülki er ~ ~aı:Ikev.Iennde toplantılar tertib edilmiş.. 
Fıran1Sa ve Suriye dıah.i. kaza~tadır. yet1i lbirWJc esaSJ.ı inkılablann ilk büyük Ziraat Vekili Muhliı Erkmen k5ın ile ~blileır, izciler ve binlerce tir. 

23 Temmuz günü, bilfiil ollliığu gıbi nl"tioelerin:i göMnıf& istıyenlerin sadece ha]lkın içtıen gelen coŞk.un tezn'hüıılerile Bu toplantıl'arda hatib1er Hatayın 
bı1lru:vro d-e, sona eren Hatay işinin b:.ı Mıaıtrö v-e Hanaya balkmalaırı kafi ve ın. (B~tarafı 1 inci sayfada) kaııışı]ıandı. Heyete Adanadan itibaren kurtıu\nuşumdaki ehommiyeıtı heyecanlı hL 
mes\ıd iııal tarzı Türlki:9'<! Cümhın-iyeti Zll?l"dır. Tür!k.ler iyice bilmelidirler ki de fuar sahasına giderek bilumum fuar ya'km ve ıuzak vilayat!lerden gelen bini ta'belerle ttfuaıüz ettirecekler, bilahare 
dış si;yıasatinin şü;pbesiz ilk parlalk mu. bunl'a11~ iıca!bında süırıgüve d'ayanm:ıikla müesseselerini göııden geçiımiş, verilen m.üıtecmviz ydlou iltihak etmiş bulunmak:. termii!ler, IJronserl~r, mon.olbğ ve muhte. 
v•affülkiy~ değı1dir. Onun hen'Üz pek lkl. b~rt:fber f..."'kat daha zıyade dahilde. esaslı izahı& alaka ile dinlem1ştir. tad!ır. Bunlaır da hususi trene takılan va. lif eğlenceler tertibi suretiie umumi sü. 
sa oTaın yalkın ctıarihinde bir de Montrö ıslahat ve ümroın siyaseti ve hariçte çok Bu sene inşa edilen Ege ziraat Oriln • ga-ıJıarl-a lbaıyrammııza iştirake gelmişler. rur.a iştira!k edeceklerdir. Gece Parti 
zaıf.er.i v.ardır dd Hatay ve Montrö top pat. iy.i ve terı1kinJi bir politikti gütmek yo. I:ari ml.irıe$ini 1etlkik ed€'Il Vekil, r002enin cfir. Heyet bu akışa.m Soğıulrolukta verilen Halkev! ve ~l~ binalan clekirilder: 
'lamadıan ve Ocirnsay:i incitmeden vücud l,und.a ıgöc;'OC;l'obi1dikjl'eri k.aPiliyetler sa. hazırllanması için dekoratör ve ressam ziyafetite bulundu. Heyet yann sab:lh ~ tezyin .edilecoktı:. Vil~yet P~rti baş • 
bulnwşhıchr. yeDnde bmmnışlaınbr. gönderilmesi hususuna telgraiJa VekA • Beıyllan ahidesine çelenk koyacak, mütea. bına Partı ~aŞkanlı.gına bir tebnk telgra. 

Biri, Bo.ğaızlarmnz üzerinde t€lmır ha. Şilıpıhe ydk iki Ha.tayın arıa yurda av .. Jete taltimat göndıemı.i.ştir. kibcaı Aniaky.adaki büıyülk merasime ka • fı çek.ecekıtir. 
üni~ti w diğeri 21 senelik bir aynlık. det Ertttfiği buıgüınlerl, Atat!ürtrun yaşaya.. Vefldl !hayvanat bahçesinde uzun müd tıılaıcafittır. • Kadıköyde 
tan oonm bir vilayetimize tekrar naili. mıaımat:11 ve .adını bizzat koydUğu Hatay ..l'.-.. k., 1:....,~ Anlkarada ..J .. bı·r hayvanat 1 F.ııansız kıuvvetleri saıbahl'eyin mera • Bu ı.....~ 

Ul:!'~ ....... ,~ lUI a""i'<'ıu saat 21 de Kadıköydc bel~ 
•}'eti ifade eden bu iki harbsiz çok ehem- eserinin som.ı:nu dünya göz.ile görememe. ib"ıı.."~ ıı...-.1•~at.ııını ve bu ış' üzerinde sinn!Je ç-c.'lkiltdikıten sonra saat onda bayram dli •· - A-'k" 

nd "11~""" ·..:LIJ.lW~ e.• ye °?Uilu>t:: 1 meyda.nl'tk.ta Kadıköy 
miydt'Li w çdk ıbü.yük za·feri biz Türlder si sevinıçl'i g&zle.ri nemle irecek kadara. lh .... Uı;;.. ...... ..A.. tım ' t' z· .... ,,ı Veıkill I meraşiıınine başlanxaktır. Hallke ~ f d b 
1...;~ .N~...ıh,.. .. ......ıır ~. ilk safta Atatürkle İs. cıılk'l:ıdır. F'a;kat Tü:I1kiyenin b.trtulup yu·"k.. ga~ ...... -"6.w'"' ızmı e ış ır. 1

'...... • • --" ... """ • • ._ 1...-"- Et. vı ' aıra m an ir açık hava toplan.. 
·~ 9...,,.....,. JVIA evk f . sıhhat .. esini ser Haımıdrye 11n:ıuuu gem191 uu saud'u, tlSI. hazırJanrnıştıır. 
met İnöoo:OOın ıtrlJ3ğı göran. ihtiyatlı fa- sel'eıceğine ve Tüıık miltetinın ebedi beka gı· a pavı;~~ tti,kte ~ounzra ban' a şu. rfuit gemisi de bu ~m 500 yoku ile Ji. H 

sarayım •ıA:ıuıuı\. e n .. aı!laym anarvatana kavuşması müna. bt kıwvetl!i ve ayni zaman@ zekn ve ve tealisine en evvel inanmış olan ken. """'· lb 
1 

. maınımıza gelmiŞtıi.r. ~1 .aı-...,,,.,,.Iıe .........A... ~~1 ta 1 bedeil" ..JI:...: f-..2.l. • • ilikle · · ·ııi ""'°"Janatta u unmuştur. e bir hitabeyi müteakib bir tem • uucı.J"~ ••llQjlUU ı.cn ı, sar ı vıe ı ~ t:>n.uerın ıgeçıc nnın mı mıeslll- .. .. " Hatıavıda!k:i otel ve gaz.inolarda izdi .. sil 'Verilecek, Ü ak' •. 
dış sfyıaıgetle:rinıe borçluyuz. Tfüic mille- i~ hiÇbi.r fıalıel vermemesi lbun geldiği - Dört sene evvel bucasmı gomuış • ~ G ~ . m te ıben monoloğ, mu. 
tinin bu tıusueta en büyüılc fahn yalnız d bn.i id' • tüım. O zaanaın bir harabe olan bu yerde bamdam yeır ikalına.mıştır. e nlenn ço.. z.ilk, dans ve diğer eğlencelerle bu mutlU 

ne e ı. şimdi mıülkeırmnel b. K-ıw rl yük 1 ~ kahvelerde sabahla.maktadır. Heye • gün tes'id edifecc:&tir. 
had> sahabrırırlla değil, ayni mmıanda Halis Tiiırik Hatay topraklarile birlik- . . ır_ u Ypa 'it • can ve sevinıç sonsuzh. . 
~ w ırlüŞkiil politilm alııınllaTında te i1d yıüz OWsur bin vatandaşın ve İsken./ sehnıştır. Bu seyahatımde zaten birçok a 

dahi çdk. çetin V'C müşküF işler becerebL dıeI'l.lrl gı"bi cenn.ıb doğu Ana.dolumıın Y~- ~nilikler, i1ariye doğru muvaffak ham. J İskenderun. Antakya, Beylan, Reyha. Ankara 22 _ HM.ayın ana yurda il _ 
lec<ft lkabiliua+Jerde bü.yu"k evladlar ye. • l' ta •-t•• ett l roekr görme'kle sevindim. İunire :00 ge .. ni'.)"C, Kırııkthan baştan başa donanmıştır. hain ddla""ciJ .... 23 T.,. .............. Pazar ai1nn 

J"• gane ıımanınm ana va na .A'1 ı sur e ş..&..:-1 ılk .• ded] ı:r Ik '--''d ,,~.... ..... ... uu~ "- a 
..... f ....... .....:...E-. .7" •• .. .. :.ıı.....:ıı_ --ı- 23 T T··...ıı. ı· · · Fu .. bet'l uı=ıı.er ış JÇın r. :ıa şıııııw en 21 de A-ı-

An karada 

__. .... ,uuıt.•-.ıu· uön.üŞülnıü nlilllft! ~n emmuz Un!\. ışımı 5a)ırmyorum. ar rnunase ı e .. . k ul saat =ıl.l\ara Halkevinde bir tören 
İSt.cr Maıitrö ve ister Fratayda muvaıf. millıeıtini.n lbiilyük bir bayram günii ola .. 1 ~Ii.şi1rl'Cie .galibi Anadol.uda tetkiklerde büıy(jlk fbayr~d utl a~aktacbır. yaıpılacalktır. 

talkiye1i.n esası batı Avrupa büyüık dev. caJc ve buıgıün oHuğtı.ı ~ibı her 23 'T'em.. bıil'unaoağınn. Yur 8 şenlık 24 Temmuz ~ı gene Halkevi mey 
>etlerinin cnmi~t ve seım.patisini kazan.. mfl.ll?Jdla ·Ataı~:riklıe İnönünii minnMle an. Tukil öğleden sonra zirai müessereler. Haıta~ bilim an~vatana kavuşmam damında saat 21 de Lozan zaferimiz.in yıl. 
anıaBdtıı ve ibı.mısuız hiçıbir şey yapıınıa!k ıka. 111i3lk yıa]nlil Hatıaylıtar idn değil, bütün d'ıe tetlldka'tta b\ibnmuş, Cellad kurut • rnünasebetile yurdun her tarafında şen • dönümü mün.asebetile büıyü!t bir tören 
bil değndi. Batının sempatisini ise her Tüıikllülk için ölmez ve solmaz bir ödev m~ lkaınalına gidel'Eik meydana çıkarılan 15lkl~r yapı1ıma'kitadır. hıaız:ı.rlan:mıştır. 
~~~~·~~~~~·~ d~a~~~e~l~~=~~~~~~==~==~==~~~===========~~ 
mek"" M!mm y<>l'un.do yürürndde elde H. E. Erl:ilct -·"'"'" yerini görmilş ve müte - ingi'izlerle Japonlar Samsunda kudurmuş 

Sel ha valisini dO!aş:t n ::: ~-=:nl~:::;: arasında anlaşma oldu bir manda bir komiser 
tir. ~.. --·~ (Ba,tarafı l inci sayfada) muavinini öldurdu 

muharrl.rı· mı·z a" .. latıyor tiiyük elçisi Oraigie arasında bu sabah 
~ . .l s d ı yeni bir görüşme dahA yA:pılmıştır. amsun a su ar :& .görılŞneyi müteaklb hariciye ne • 

(BOlfarafı 1 inci aayfada) Suların hücumu karpsmda 
lerin n('Ş'esi tam yerinde idi. Dikbıyı'k köyü suların hücumuna 

Dalhıa sabahleyin erkıendeın Çarşamba maroz 'kaldı. Tetılikeyi gören köylüfur 
hatıtııında işld.~ trenler, Kirazlık ve Der. derhal silah atmak suretile istirndad işa. 
bene! gibi gützıel mesirelere hoş bir giin retleri vadiler. Vilayetçe her türlü si • 
ceçirmıek iliıere gidıeın büyük bir kala - tayişe ~an bir sliratle hemen harekete 
bal*la, dolı idi. Birçok aileler, ev hal - geçilerok bu ıköy-e i.mdoad vesaiti ve me • 
bnı ahaş, yemdklerini haudamış ve murlar gfuıderildi. 
ltarıadefıiz byıfa.nnın yeşil yamaçlarına Bir yaooan da Irmak deresi ta~yoır • 
eeıpillrnişti. dU ve şe'hırin ymubaşmda bulunan mez • 

. d b• h 11 . zareti taırafmdan neşredilen bir 1ebliğ • 
yenı en ır ma a ayı de, Tientısin rnesel~inın esasmı teşkil e. 

den ibaş1ıca :mev2Jllla-r etrafında umumi 

kapladı bir mıLaşınıya varılnu~ olduğu 'bildirll -
ıınekıtedir. 

Samsun 22 (Hususi) - Dün şiddetli Ana haftan Pazartesi günü tesbit e • 
ya.ğmwılaroan Terone çayı taşmış ve Çay dilecelk o1an bu anlaşma. yalnız T1entr.:f. 
pmhall'esini su'lar kamilen kaplamıştır. ne münhası-r kıalma.Yl1>, Çindeki büt-Jn 
Nilif\ısça zaıyiat ydkıtur. İngiliz rnanfaatlerine şfunil bulunacak • 

tır. 

Saınsuaı 22 (Hususi) - Bngün §ehlr 
ookakla:rı.na saldı·ran ıCuaurmuş bir ma.n. 
da bir ıkadmla ıbir erkeği yaıralamış ve 

bir komiserin de Cil!nesine seibebiyet ver .. 
miştir. 

Faatat öğleden aız scxnra neş'eför bir • baha etrafını sular kaplıyordu. Burada da diJmektedir. 200 ooktara yakın 
<h-ııbzire hoşnudsuzluğa dönüverdi. Her gereken birçok tedbirler alındı ve itfaiye da da tütünkr zarar görmüztıiir. 
Yandan ufu'.klam saran b'uluilar her yana pampalaM vasıtasille bazı kısımlarm sula. ' 
fidelet.li ıbir yıağ!mur fll'1af..mağa ba.şladı. mıın boşalıtıllması.na çalışıldı. 

tru'lalar. M6şte·ek beyanname neşredilecek 

Lcmdrıa 22 (A.A.) ·- Craigie'nin Arita 
fle yapmış ofduğu son göriişme hakkın • 
d'aki raıpOO"U henüz Londraya gelmiş d'e. 
ğildir. 

Haa!k .arasında panik uyandııan ku.: 
duınrrwş :manda kendisıni öld'ürmeğc ça. 

lışan Ororniser muavini Ahmed Demire 

şiddat:Ii sal&mıış ve komiseri ağır su· • 
rette yaralamıştır. Komiser ald'ığı yara. 

lardan az sonra öhnyştür. Manda da mCi 
küiatıa öldü ... i!I ..... ••~: • ......,.""'i'~ur. 

M~rel'erdekikr müşkül vaziyette kal • Sellerin tahribatı 
ll'lıışlanJa. Pılısım pırtısını tophyan, yaz ~ Samsun _ Bafra istikametinde 

İnsanca 23yiat 

İrrsamoa Qdk zayiat oldıu .. ğu ha'kkında ha 
berJer do?aışnnş ise de bunun mübalağalı 
olduğu anlaşıltmıştır. Alınan tedfbirler ve 
taJrnffu?:: içiın yapılan yard?mlar sayesin. 
~ taıila insan 2>a)':iatına meydan veril • 
:m<!dığini Şillkranla kaydetmek icah eder. 

Scylabzedelere yardım 

Pelk yaikında Tokyıoda resmi müzake • 
relerin sahasını tarif edecek ve bu mü • 
zakerelerin başlamasına medar olacak e .. 
sashın te$l;it: eyliyecek müstetıek bir be. 
yanntıımoınin 111eşrecliJeceği ümid orun -
ma!krtad1r. 

Doktor Celal Muhtar 
fBCL§rarafı 1 inci saujada) 

l'etn lk:ayibetınüş lbir vaziyeıtte bulundu~ 
teoosüa-Ie haber verilmekıted.ir. Doktor 
Celfil Muhtar bütün servetini Past5r 

Yağıınunınun çabuk geçeceği ihtimali kar ~ üzerinde bulun.an koprüilÜ de şid • 
§lrSnd~ muıvak'kat bir sığınak, bir ağaç cfetl1 sulann !hücumuna u~ranuştı. Sel o 
alltı aııııyo.rdu. Ümidler boşa çıktı. Yağ. kadar eni gelmi~i ki o civarda bulunan = dlnme<k şöyle dursun, şiddetini büs.. I ba211 kim9eler 3cedilerinni bir mucize kıı.. 
bu n ar.tıtn:yoııdu.. Kirazlık rnesire.shıde lbilinden llruMarabildiler. Dördümcii kilo • 
~~anlar ıJlk ~len trenlere kendilerini metredeki 20 metre wru.nluğundn.Jti 'köp • 
lctf ar. Fakat he~ sırsıki~m ~ir halde tü, sıuhınn ~ sü.ıii'kJenen büyük odun 

• De.nbend rnesıresın<fu.kiler ıse daha parıçakınnın hlioumuna tahanwnül ede .. 

müemesesine teıiketmiş bulunnıaktadır. 
B:un~ mu'k!abil. kendisi, bu müessesede ö. 
filnCJye kadar tedavi edilip bakılacak.tır. 

Suların za:rorı.na uğrı~an köylülere he. A"m-.nyada asabiyet Had> içinde Krzılaya ya.pb8ı hfametlede 
t .. 

fanslı ıdil çu· ki' d k . ha €'?'. n ~ ora a m~ru bır 1 mı:iyerek yıikJ]dı. Bir mandanın boıynuın .. 
mam gere'ken yaTdımlarda bulunuh.'llf} • iBerfın 22 (A.A.) ·- Havas ajansından: cımayurz eden ddkto'!', < on paranın kıy. 
tın. Val'i Baıy Fuad Tuksll deıiıal bu hu- Arita ile Chai.gie anısında cereyan e _ ~~ ibilmiyen Osınanh değilliir> veci : 
suıSta emirtler veroniş. bizzat mahallerine den mJza:kerelere aid Tokıyodan gelen Z(l)lnın de hararetli bir müd'afü idi. Ser. 
gitmiş ve yardım1ann yapılmasırm ne - habeırl.cr ve mülhim meseleler hakkında vetini lkıenttisi ka.2ıanmış old\ığu için i$e. 
zaret et.ınişt.ir. Dc:&torlar ha..~ta1arı tedavi şimdiden lb~r itilaf husulıünün tahmin f' • diği ,giıbi tasamıuf etıınel.'ie serbest oldu • 
eıt.rnııis. seylabzede1erıe yer ve yi~ cekler d'ı1mesinin müımb1n göriinmesıi keyfiyeti ğ.ı.mda şüıphe bulunmamakla bernbe-r, bu. 

lde bulıu.nan eSk.i gazino paviyonlarına da kM<ooo boy.unduruk hafif bir madde 
~a/bfllw ... M.Jlerdi y ·~ 
~ m'""i' • a.suuUr geç vakte kıı. gibi denize doğllU sular tarafından atıld1. 
btn ~am ~ ~ ~er1k€S yola çıktığına ğına şahid oldıulk. Koslk.oca ağaçların bu 
··~pt ışrnan bir Va:2J1yet.te ancak gece geç sular içinde ıküçu''k bir ovnıncak har.inde 
Y'~ evle · dlö b 'ldi P · J -·· 8Uı ~ oo ı · azar zevkı bu sfuıülklenmesi lk.orllrunç bir manzara arze-
~ aoooonam. di rdu y•o • 

tom.in olluınanıuştıur. siyasi Atman mehafilinde biraz asabiye~ nuaı hiç dl!rna~a bir kasmını mamlekeü • 
·..:-.a... teovlid ctmiıjtir. 

Sel haberleri gelince 

len Mesele bUı !kadarla kalmııyordu. :~S11 
a haber oonra alınacaktı. Yağan yağ. 

~ların şiddeti vilayetin :rıuıhi'elif mın
talaaıanndan a'kaın ırmak ve derekri g::ıy 
~ .. 
~ ~i bir şek}e sokmuştu. Kızılı:tnıak, 
ı::;'ınna'k gilbi Wyük ırmaklar, kanal • 
~ a .alkan derelerin coşkun sularını da 

~a abnc~ ani .olarak 1ror1mnç bir 
tıkıçıe talhadh; efJtı. Bu ırmaklar git • 
~ t~ Bunu gören ıköyJiilcr he
~haffı.n çarelerine baş vuru:)'or, hü. 

dcraıaı !harekete geçiyordu. 

Samsunun ı!J .. '"""" nin hayır milıemeselerine bırakması, el • 
Şlırnd'iye kadar bu müzakerelerin aka. bette iki şayıam al'l2JU idi. Kızılırmak kabarınca Şehrin keınamrıda'ki Irmak mahallesi 

K:ırallmmalk ızMen geniş bir ını<kır. Fa .. tam :ıımuddla denmn yanma tesadüf et • 

lm't bunun etr~~ akan sularla üç met. ~edir. Bu mahalle faklır evlerden ve 
re kabarması gorillecek bir manzara idi. . . 
T~~de su7aımı tahrlb ettiği 7 evin eş • lbara'lı:a)ardaaı ımütıeşekkilclir. Irmağın 
yası da sellere karışıyordu. T'.itün salaş.o vaziyetinin ~ileceği tehlike}« glS. 
!arı ve saımanJıachır sul.ann baskını kar .. re al111aıra'k deriıal bu ma~ evlerin 
şısunda adeta UÇllyıordu. Şurada bur.ada tahliye ediknesi ve halkın geri aimması 
bazı hayvanlar da sular tarafından su • muhalıatak!tn' ilci baza felAkıetleri önüne 
riilklleniyon:Pu. nııw.m.~..+· vıı.&ı.~ ,___ n • . &~·~·ır. ,, .. ,,,c~ m&A•ru ve bütıOn aiA. 

Ekinlerin vadyetf kadar menmrlaır .ellerin devann mO.dde.. 
Ekin ~arımdan yüzde sebenlnin tkıe cldlen PY9Dl tMıcUr bir faıal:lyet ve 

sular tarafından gatiirüldül't tahmin e. ,ay.ret ~. 

mete uğnyaca~ temin edilmi~ti. Ve ga. ================ 
zeteler, bu akamEt yilıiinden Japonya ile Jeyhine beraberce bir misak imza etımf 
İngfltere arasındaki gerginliğin biraz da. ~lcilu4)ı aıik~ile münasebetlerini teh • 
ha artacağı &nidhıi gizılememişlerdi. Şim lıkeye ko;mYamasıru rica etmektedir. 
di Tdkyo ile Londra arasındaki münase. 
babıtı sa?ah. ~m İngiltereye Av. Anlaıma tasvib edildi 
rupada daıha ~k bir hareket serbesti. To1ttvo 22 (A.A.) - Domei a)ansı biL 
ei bahşetmeshıden end"ışe eıdilmektedlr. diriyor: 

lndbsadi bir meamua olan Wistcha.u- Na 1 li ı.~ zır ar mec 'si, bu sabah Hiranu • 
riq(kı sarı rılish.ası.nda manidar bir mü .. ma'nın reisiiğinde yaptığı topl:ıntı4a, 
talea vıaadır. dünkü .. ,.;;~ 

Bu J İ go • ....,...~u €91asında Ari ta ile 
mecmua, aponyadan ngfltere ile Craigie arasında elde edilen anlaşma~ 

olan ndı~ dolayı kooıintem a. tasvl> eylemiştir. 
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1 
Hikayesi 

KIZI 
[Antalya Kırkgöz kana ı) 

iÇi i = fiiİllll lllWWHI llDlllllllJ .. lllB Çeviren • • Fallı Berem en .dlDlllllllUb~' 
S.isı1i ve kapalı bi:- Te.şrmtsani akia • ı ytğm kıüfüır getirıyor bir 0 kıadar ct.a da.. j yıao.1ğımz at kazanmazsa akşam dönüşte , 

mı mutatldan fazıaı viski ve cin kaçırdığı y6k dtıyo.rdu. Bu ana kadar böyle bir size ~y.an ıedeceğintz i.kl lirayı ödemeğe 
. için dok amelesi olarak \alıştığı rthtım. hisruı tıesir.i altında kalmamışken, §imdi hazmsm. 
c:aın denlıJe ;uvarlan:.p. boğulan. kncası ~dk!lere ka!rŞ1 isyan bayrağııu açan Suf Errtıesi güınü Epsom çayırı, lk:arnıca yu
§lşınan F1ood in cesedını ona getırdlkle - rajet .Od<ıdmllaırı bu vazıyete sürükleyen vıasım ıaınıclmm irili ufaklı bir kalabalık.. 
rıi ııamaın zavallı 'karJsı Ketti Bel. altı ya. sebeamı ne o'Dduğunu anlıyord•J. 11_ d-ı....... rn...k., il __ ..:ı d J jl 

..:r:1..: n~: .. - ~- k M . ·ı b d-n lJ(I. w.muştu.:. ıuvlı k Su-ııua a or a 
şınua!\.1 11\.ı.LÇUClJıA ızı erı ı e u u ya. u ...... ~-"" b. kö .ğ. d ,_·-·l M . b~_.birl . k 1 'l. .. 1.11 l 

....... J""l.ı:->ll\. m ır şecı ın e Aunı u em '.lilı erme so :u 1llUJ ucıu yor ar • 
da yapaıyıalln.ız kaıımıştı. Bu yalnı_zlık 0 • meyOlfa:nıamsi Wçücük bır yerde sabah dı.. Ta ileride havaya atıl'an. bir tabanca 
na hiç de üzüntü vermemjşti. l~i gücü 1 · . . 
Ketti ib. ldrns~ i ve bi,.arelere el .i ~am ~ ~anak, içki ~dehı yıka. sesi, ş~.an bir kamçı gibi etrafa da • 

ıgr ı 5 z :r u dıgı antnar, lbütün kafasmı ışgal eden şey. ;;,,ıı...r • • -1--ıı. · .,1,_ • ··.. • d ~ k 
zatmakt;aın ibaret olan bir ihayır cemiyeti 1:e:r • • .... . 5-.u, UA;.ııvınw: pı.st UL.erın e rengaren 

, Jor.;un istedıgı bu drahoma, erkek • 't'D lb,.ı1ı:ro· 0 t km 1 ·ı ~T~-· 
ıı:ı!mt'esindc :kıü.çiicük 'kızı yedirilmiş giy • . .. 'a ar ~ ı. r aya çr . a an e .LJA:!l a • 
...... J • ' ların .zulmunıe uğııayıp onllarla sıla ve çe. _ .. 
dirillıniş vıe batta i1k ve orta tahsili de tilmanarı !bir olrın atların ustunde allı ye. 

tin tbia' müıcadelıeye gırişen Sufrajet ka • ...ırm·· · _n • ..,,,nı..... d 1 h. =- 1 rl 
gene bu şefikatli cemiyetin yaırdlmile ik. ·clınk, w mc:rhum kocam Fred idi. ~ı JW\.'t:_yı.ı.= a gaamyor ıssın ve .. 
m~ ettirilmişti. Bugün Meri, Pikadilli yordu. 
kıall'thrı:mil'arı iizerind:e, sıtbah akşam bir Bu üç dü.ş_iinc.c k~fasıncia 93l"P~şınca Çdktıaaı ilcıü atılmış olan herkesin göz 

kü.heyflan çevikliği ile mekik d"Okuyan ~ ~ V'llz kadar p;roJe de belbe.ği P.a±rilk'i teşti için herkıes: cHaytli 
rnaıvi gözlü, etine dol~un, saırışın ve tam ~ zmnıa~. ~yord~ . ~erbl ya.. P.<rtrilk, dileri! İleri~.> diye etrafı inleten 
........... ·Te ,..n,. •• '\ b" · ,.. ık rıŞbnınıırn aırıfe.sın.de ıdf. Mınıcık meyha. .. """,aısr ':i"""' ve guz.el.J ır rnıs O.ı.,up ç • ses:rarlne löağlll"ıyo.rd'u. Ancaık bir iki kere 
mıştı. nan:lrn devıaım!lı müşterilerinden teşhisi, 

devam eden il>U ıSleSl'er durur gibi oldu. 
ve ~ şayanı hayret derecede kuY. 

Öy'.Jlc, iki nişan?anmı!ttı bile •• NişanlıS1 vetld dllaıl j-dkey .Teyrns bu ya·nşta kaza. Aı-lmıclakıi bültün atları szyırıp geçen kır. 
d:a, Recend • Strit'in en büyük bir ber • naıca'k aıtn 'ilahmin ediyorou. Jeymse gôre çı'.l!liı lbiır Myvan nerdeyse Patrikle başha. 
bcr dülkilcinmın oa.ş kal!a;ı olım vakarlı. !bu m Ednicm ismindeki attı. HaUc ol _ şa gclecakti. 'llabil şimdi sıra bu aıtın ü • 
aziın'lcl.r Jıorj Titfil'di. İki nişanlı genç, mm, ruıJldenh olsıın; ın Edmon'un ne zenine oy.n:amış olanlara ge.Jrniştl: cHadi 
a!k.şa.mllan lbUlvarlarda piyasa etmeğe çık şerait aıfunda ·yetiştirildijini bilemedik- Edmon, görelim seni! Biraz dahaı gayret! 
t.ındl!arı valkit, Jorj nişanl'ısı Meriye uzun ler.l için ınmvaJ'ra-kiyet şöy'le dursun onu Ha lbafkıal!ım!> 
uzadıya projeolcrini anlatır, rnennerlcri. en geri p:anıda görilyorlardı. Amma 0 Bu w.z.iyat karşısında Patrik taraftar. 
ç.initeri ve ayınaları pa;nl parıl palıyan Jeıyıms lbu .at.m antrenörü ne temas et • laım cila !baş du:racak değill'erdi ya! Bir an 

~ şclırin en kalabar.k yerinde kuracağı 1 ınlş tııa!lita artıı yakından görmüştü. Bumı:n iç.hl llası'J!an seSlerı gene yükseldi ve Ed
bwber du'J<lkıfmımn patronu olduğu za _ ı içiın malllırun değenni biliyordu. Şayet ya , morl ıt:aıraftaııi.Dannm sesine karıştı. Mey. 
~ neler. yapacağı~ı k.endinden geçmiş nŞta birinciliği kazanacağı yüzde yüz ı cfuınıda ınralhşeıi bir uğultu peyd'a olmuş • 
bir iha1de ızah e'tlerdı. Kasada oturacak muh'temcl o1aın Patrik adındaki atın ba • tu. Mhaımaıfih Patrik şöhretine toz kon • 

oiaın Meri, sevimli ve mütei>essim yü1ile şmın ibiT lkıaıza. ~lirse,dıyor, Jeyms: ~ azımnde gibi görünüyordu. 

bir.az cdbi şi.Şkin müşterileri dükkana a.. _ Mesera dizi büıkiil~ veya a~·a~'l Bir haım:re, lbir hamTe daha .• hedef!~ ken: 
lıştırdı ımı. zengin okluklarmm resnti idi. süınçse 111 Edmon bire karşı dört yüz rey di atrıasmdallci mes:.ı"te gittikçe kısalıyor • 

JorJ'.un lhesalbına gôre böyle bir dükkan ~oğı i9in hadi babam bir lira ile sekiz dıu. H;aillkıın lhooalan muzafferiyettn yüz. 

a~<dc için aşağı yukarı dört yüz sterline yürz şIDiırı lklarmmllacak. 1 dıe doksarn dlo'kuz J>akrikt.e kahıcağmı i . 

ihtıyc:ı:ç va:ııdı. Jorju:ı topladığı para iki !Bıöy'1e lbir propaganda gilnlcrdeınheri ıran ediyol'du. -

Antalya (Hususi) - Evamtın açtırdığı Kıtkgöz çaya bnalınmı kfişad 
resminin yapıldığını yazmıştım. Yukarıdaki resimler kanaldan iki göriinO. 
tür. 

( Manisada Parti Başkanı seçildi ) 

yüz e1li srorll'ini bulmuştu. Geri kalan yüz Ih · · de ı·tr 11 K tt• ı;,...n.~ b ' · · ·· ··1 . . • . eyıeoaın ıçın ı eyen zava ı e ı .r :.-.a~ ~ ır şımşeK sura;~ı e par. 
~ __ steıflm ıdi, ~i Jorj Me~iye duyduğu 1 Bel"in Joalıbirıi ve çe'kingen rtrhunu altüst, maildl'k!IaT.ln arikasından fı.Tlıyan siyah ~anisa <.Hus~i) .- Parti m~fettişi Bankası müdürü Kenan ~anlığa se-
butuın mulhaftfuetme ve zafına rağmen et~ kMi geldi. cBir liraya kal"Şl 800 bir .gölige lbir top gibi Patrik'in ayakları G~lıb B~htıyar Izmırde~ şehrlmi;-e ~el çilmiştir. 
bu parayı drahoma. olaraık getirmesini şilliııl!, Bu ne muaı7.am paıraydı. Haya • ,1 aırasma y:uvarilandı. oranca hızilıe yol al.' mış ve ısta~?'onda partı mensubini ıle Resim parti müfettişi Ga:Jib Bahtiyar 
eız lbulfu OI'd iV.afi Faik Türe tarafından kar~~ 

em Y u. tmda. lbi:r de:fa bil_e '\bahsi miıştereke> gir I mış fbu1uıııaın hayvan ayaklarının dibine tır. Ertesi gün yapılan parti başkanı se ve parti başkanile parti erkfuıını gös -
Zav.a'Ih Ketti!. Bu vaziyet karflSında mamış dtaın Kettı'nın al1ak bullak olmuş dolaşaın bu haili çiğ'neyıp geçemedi. Şid- çiminde parti başkan vekili Bağcılar terrnektedir. 

laı2ımıcfan daha çok üzülüyor ve Jorjla be ollan içi, e1'lbesi günü kızı ile damadını defil~ lbir lba:ş sHkmesire jokeyi bir tarafa 
raber dııaiııama için ısrar eden kızın.n Derlbiye gi1ımoğe ve I!I Edmon üzerinde br1.atı.p iklenıc:ti de dü}t,i.ı. Öyle. ki göz: ka • m~ ailla ezı11miş jokeyin arasında karnı . J~ltaı M.erl. müstesn~, .herkes bu hi • 

,,.._,._.......,. .. razı etti11-i vaıkit rahatl'8dı. ·-"- k d . , t, b h* d~nwv;.,. ıve sııkılı avucunun içinde cka • diseşn lkuvıvet'li bir fomınızm taraftarlığı. VJ"''"'""'ô"" 5 pay•ııp aça_U:u,.. aı 11r sıı.ır a .ıe geçen u "'- '"~·~ . . . müsta!kfbel; lkıaıynanasına da müthış içer • 
liyordu. Mı, koaası Fred musibet bir sm-. ::lıki nişaınltı annelerinin bu ısrarına Şa§
hoş dhna:saıydı, değ\! • yüz elli onda üç malldla lberalber, sebebini sordukları za • 
dört m'is'l!i !bir para köşeciğinde bulunur. man Kefti Bel onl:ara fazla izahat ver. 
du şimdi! Aımma ne çare ki kor:ası her 

1 
maksizin ')"3lıuz: 

·c::ıın ove .gdidiği vaikit para yerine bir - Göreodksiniz, dedi, iLzerinde oyna • 

. . ~ada intih.ab hakkı!., yazılı mor, be na haırriledıyor ve hıç kırnse pek az ertte. 
dise zmen ıl&hmıj olaın Ednıona sahayı yaız vıc yeşil ııenkli ibir bayrak tutan ih • ğe alıaSib olcroak bir kahramanlıkla haya. 

baş lbu1akirmş ve 'kemali aı:ameUe hedefe tiyıa:r lbir lkıa:cDln buldular. tımıı :feda eden sahte Sufrajet Ketti Be}'jn 
uMşm.asına amil ormuştu. Bu cil;rrifu, ~adınlık J.eıhine mücadele e. lmdın'l!ılk ltı'hine değil, kızına kocaı bulınak 

ı<azmıın vıikıubulduğu yere koşan ha • den İngiliz Sufrajet kadınlarının :rehbe • oellıdiTe lh."E!ndiıni kurban ettiğini aklından 
kemleı~e yarJıŞ komiserleri baygın düş • ri idi. bile ~yurdu. 

- Söylemem. 
Kadriye annesinin sesuu 
- Kuzum nen vardı, bu 

zamooa benzemiyordun. 

duyuyor.: 
gece, her 

- Çok fena söyledim değil mi? 
- Çok fena değildi. Fakat sen her 

1 3 

Emine • 

! ,.. .• • • "•' ~ ' ... . ''-flffr• •'ft".t/C.J'I..• ... · i-...... '~ ~ ~ - •. ' ... =. : .· ,. ; •• . . . ' . • .. • 

Herkes onu görmek, onu dikkatle 
tedkik etmek istiyordu. Diğer taraftan 
da mütecessis gözler salonun içinde bir 
şarkı dinlemek için bu kadar ibüyük bir 
meblağı teberrü edeni araştırıyordu. 

Emine piyanonun yanına geldiği za
man ona piyanoda refakat etmek için 
hazırlanan müzisiyen: 

zaman çok güzel, harikulade güzel 
söylersin, Biz seni her zaman dinle -
miye alışık olduğumuz için, bugün 
hergünkü kadar iyi söyliyemediğini "ra
hatsız o1duğunu anlıyoruz. 

Nakleden: Hatic'- Hatib - Hanımefendinin notalarım otel-

güldürüyor, bazılarını da e.ğlendiri ,.. zi otelde «anafordan» dinliyor.. 1 bizzat ikendisi ortaya çnkarak eben• den aratmak lazım değil mi? 
yordu: Şimdi tablo divanlara ibaŞlanmak ti- im desin . Diye sordu. 

- Eğer Emine bana akompanyoman B rde b. Kadr. idi Em. . d kımıldanmı rd - Havır ... Buna lüzum vnk. Çürikü 
yapmasaydı valla'hi hiç 'bir şey söyli- i n ıre ıye: zere . ıne yerm en yo u. J " -

yemez.dim. Bütün kusurlarımı 0 kapa- - Bu ~ şarkı söyliyemediğimin Emine halası Kadriye falan hep bü- İstanbul balolarında görülmesi hiç de burada notam yok.. hem size zalnnet 
tıyor. Notayı söylemeyince 0 bana no· ~ini şimdi anlıyorum, dedi. Gör - yük holdeki bir masada oturuyorlar - mutad olmıyan bu manzara herkesi şa- olmasın. Kendim söylerken, kendim 

t . - d B kşam artık kı müyor musunuz menhus ihtiyar bura- dı. şırtmıştı. Herkes ıbüyiik bir merak i - refakat ederim. 
ayı venyor u. u a şar w ..JI • ..k ~ h fT~d bey 1 d ğ ~ d · · ı \..." eti .. 1 ek . temi da imiş.. omm ugursuuugu 90 tü. Ve i tiyar l.ö i on ara o ru çın e susuyor ve ışın nası 11.1ır n reye ş· d" Em" . önün otur soy em ıs ıyorum. • . . . ım ı ıne pıyanonun e -

. şarkı söyliyemedim. yaklaşıyordu. Tam onların masasının varacagını beklıyordu. Bu sessizlik ı- • " 
La.dy. ~likok d_a. tertib iheyetınden Emine: · önüne gelince seltım vermek için eğil- çinde gene hayri bey konuş:rmya başla- muş şarkı söylüyordu. Ve bü~n balo 

oldugu ~çın orada ıdı. - Kadriye sen artık ayakta rOya gö- di ve sonra salonun ·hemen hemen her dı. balkı onun sesini lezzetle dinliyordu. 
- Darling, dedi. profeti bırakımz da rüıyursun, dedi. Nerede görüyorsun bi- tarafından işitilebilecek bir st!Sle: - Bu insanın fakirleri bu bin lira- Hayri amcasının dediği gibi bu sesi her 

daha kolay ıbir şey söyleyiniz. . ~ adameağı1.ll? - Bu. salonda bulunan ve kendini dan mahrum eu:ıiye ihakkı yoktur. Bu- zaman birinci defa kullamyormuş gibi 
· - Söyliyemem. Hazır hiç bir şeyım Birdenıbire sustu ve: tanıtmak istemiyen bir zat fukaralar nu yapmakla bir meı1ıametsizlik etmiş tertemiz taptaze bir bilgi vardı. Emi-

yok. - A .. bakkuı varıraş; dedi. Nerede için bin liralık tbir çek veriyor. alacaktır. Ve bu şeyin onun elinden · t daki kibarlık ....nzünün 
k. • ,,....1;be.? B .. 1 k • ·ı nenın avrın , , .. 

d
. Ç1 o~ ~er bir .~elikanlı· ı bembl eyaz imK~ !:~ rubinden Çlktı 5.....u t :ı.tu:1u :_.oy erkien 11 parmrd:gının ucı e ~lmiyeceğini pekAla bitiyorum. güzelliği bütün şaıhsiyeti salonun üs • 
ış ennı gostere gostere spanyo şar- a\.U ... _,e: uı. ugu ıuır çe sa ıyo · Hal E . · kul ~..... do:4-.· &- • • •• 

,_ ·· ·· d . ası mınenın a5,.._ K41A tünde güzel bır tesır yapmıştı. Butün 
.r.ıları soyluyor u. - Burada ne işı var bu menhusun?. - Fakat buna mukabil de iki gün ğilerek yavaş bir sesle: . . . 

B b" t · 1 g cl ·d· İs Bu &dama karşı Kadrlyenin duydu • evvel... Otelin salonunda saat üçe doğ- salondakıler onun sesını olduğu kadar u genç ır spanyo en ı ı. • w . . _ Haydi çık sahneye. .. .. .. d be weni •orlardı 
panya dahili 'har'binden'beri mülteci 0 • gu nefretın kat kat fevkinde bir nef • ru cLes dem Grenadier> şarkısını oku- Di f ld dı yuzunu e g ) · 
}arak İstanbula gelmişti. Bir san'atkar ret duyan annesi~ yan insanın bu şarkıyı bir kere de bu- F yke Eminısı . a ·hM.a • rind la 

1 
_ Şarkı biter bitmez genç kız Hadi be-

w •• H Dü. te . "'::- .. ı.n ·-ıı-kı· d da ~--- . ti ....... b d a at e ~e en mı d ··ro·· oldugu soyleniıyordu. erhalde gayet - nya rsıne ,,...vııuu Völ ttu ; e-- ra Ol\.u.:ıııası:nı ıs yor şaı'w: u ur. dan d 0 am"n ı11..ı· ıctilis. yi karşısın a go u: . . mıyor u. z a ııı ııyar 6e'V'o• ı: 
ko1 aylıkla Istarfuu'l kibar sosyet~sinde di. Eskiden böyle adamların aramıza Emine kıpkırmızı kesildi. Eniştesi 

0 
.. 

1 
rk sö 1i h _ Bunu kime vereceğim? 

yer bulabilmişti. girmiye cesareti bile ohnazdı. Buraya halası, balazade.leri ve Ha~ amcası fe-did g~~- şa 1 ıyı y yen ....!.nıme- Genç kıza bir çek uzatıyordu: 
1• ,....o:ı.,....ekt n'lanz bilmem ki n en :ı.W\ara ar namına m~ııuam~ 

O şarkıy:ı bitirdi"-ten sonra Şaziye 5'"-cu" • en ne a ··· da dönilp ona lbaktıilar. Fakat o hal ve tini d"l . Klimdi lo sö""" ·? _ Bana vermeyiniz ... Kaybetmek -
hanım genç bir .şaiıin şiirlerini okudu. Emine adamı mtldafaa etmek i:ht1 - tavrından bu insanın kendi alduğunu 1 erım. şar T .... yen:. t k k y . e hanıma ya 

' · · · · hlss tti • !Elmin ~irdenb~re ortaya 91ktı:: en or arım. a Şazıy -Sonra uzun saçlı, eski moda gıyınmış yacını e ·· göstermemiye gayret edlıyordu. Biraz · e 1 h d d L d S rk k' eriniz 
yaşlı bir şair, Abdülhak Hamidden bir - Zavalh adamcağız musf'ki11 ~k cevalb l:>ekler gibi sumnuş olan ihtiyar - Bendimı u a a Y a ~ 0 

a ~-rd ~~ ku-
parça okudu. seviyor. (Birçok şeylerden kendisini adam tekrar lronuşrnıya başladıt Müs~re 1Jertip heyeti koşarak Bu cevabı venrken 1 en e 
Şimdiye kadar hiç ıbir baloda yapıl- mahnmı et:miş ve buraya seni dinle - - Ben bu inse.mn ktm o1duğUnu b~ gen9 kıza yaklaştılar. Her birisi onu lağında Mükerrem Alpuı sesini duvtlu· 

rnamış olan bu nwnaralar bazılarınm mlye gelıniştlr. l'lyorum. Bhu1 bana mOsaade et8tn, piş'anoya ~ek için ~ - - Tebrik ederim. 
müıthiş oanuu sıkıyor, bazılarım da - Yezid beril h~ bizim eeshnl- kim o!cluğun11 s6yliyeytm. YMiucf da tabet ediyordu. (Ar1• 
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CI SlUJl1f AN 
Alafranga musiki konseri 

f 16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 
--,, Baron Wratislaw'm hatıraları: 16 --

Türkçeye çeviren: Süreyya DHınen 

Atlatılan bir tehlike Bazan o kadar heyecana kapılıyor -ı getirdiğini !hissetti. Bu sefer, oyno.k ı yarak, bir kat daha göze girmişti. Ne
tardı ki, bu hislerini derhal Hatice sul- havalara geçti. tekim, misafirlerle beraber sultana ve
tana bildirmek istiy<>rl'ar.. lisan biimi- O tarihte, bütün A vrupada moda olan da ederken, bu kıymetli sevgili, şen ve 
yen sultana, pandomima hareketlerile bir vals çalmıya başladı. Bu valsin ı..-._ memnun bir t~ümle: Bu vaızıyet karsıs:ncia çavuşlar ve yeni,:e. Burada konaMad -
d l J 

''""1 •
1 

h . • h ıgımız esnada ba • 
uygu annı anlatmıya b~lıyorlar.. aması, sultan Selimde, derhal yeni bir - Bize, pek güzel bir gün geçirttiniz. n er emen sıla Iarını alarak atl~rı~a lıkcıların bir takun büyük ağlarla balık 

bunu da becererniyerek hem kendileri arzu uyandırdı. Bilhassa teşeikkür ederim. atlamışlar ve haykırara'k dolu dızgın tuttuklarını mii~ahcde ledik B 1 •- tıl k t 1 ··ı·· 1 h d l t ·· k .ı. 1 1 d B 1 b" ~ ey · un ar Aa a a ı a gu uyor ar.. em e su - O anda, bir haremağası, Hatice sul- Demişti. . . Bu sözleri, bilhassa sulta- a_ surı_ne te vu unmuş ~r. ı. un ar, ı mebzulen yakalaclı'kları ve yenmesi 
tanı güldürüyorlardı. tanın yanına gelerek kulağına bir şey- n!n ağzından işitmek, hayalperest san- zı denız kenarında gemının kt;yıya ya - pek lezzetli balıkları bize satıyorlardı. 

Yemek, böylece, pe'k neş'eli geçmiş .. ler söyledi. Hatice sultan, Mellingc dö- atkara dünvanın biitün hazinelerinden n~masını afal afal temaşa ederken B" a... d "k 
dm 11 1 k d k k 1 

' ~ d . d k .. ız ouura a ı en Herr Petsch''n k~h 
ma aze er, su tanı ta ib e ere , o - nerck: daha kıymettar gelmişti. buldular. Bu esna a gemı e araya uç ya ld • . . . 

1 
i:i .. 

larına giren haremağa1armm arasın - - Hoş havadır. Aceb 'bununla nası1 Me'lling, talihinin bu bi.ivük liltfün - yüz - dört yüz metre yaklaşmıştı. Ge - m s~, a ~·emre tevfıkan ıbızı karşıla-
da, (Kubbeli divanhane) denilen hah- raks<:'derler?. den dolayı 0 kadar büfük bir heyecana len atlılar ıbizleri önlerine katarak ka - mi~~ ge ~ ve taze erzak da getir .. 
çeye nazır salona .gelmişlerdi. ~i. knpılmıştı ki, odasında duramadı. Ru- sabaya götürüyorlardı. Bunu gören ve ş ı 

Padişah Selim için, burada da terti- hunu costuran meserretlere dair ko - a"1arının elden gittiğini anlayan kor - 25 Sonte.şrin - Bu sabah saat üçte 
Hatice sultana karşı bütün m;ırifet- · h bat alınmıştı. Hünkar, kapısına paravan nut<.mıak icin, içinde zaıbtolunmaz bir ar- sanlar bize üç el ok attılar; bizim Ye - areketıe geçtik ve saat onda da, impa-

lerini göstermiye fırsat kollıyan Mel - " ... gerilmL<i bir odada bulunuyordu. Pısrık zu ve ihtiv. ac \'ardı. niçeri erlerinden biri de b. u.nlan ce - rato. r. hazretlerinin İstıanbuldaki küçl··11; 
ling, bu sualden çok memnun olarak: l\. 

veyahud yılı.şık saray kadınlarından Bu zeki adam, ,,a~kıa· Hayreddin ag· a- v.a. bs!.z bırakmış. olmamak ıçın onlara elçısı, dok .. tor Petsoh ile lkarşılaştık. 
b.,_ , _,_ h-1....:: d be t - Su1tan .hazretleri!. Bizde, bir er - -u\.mış oıan şaılJ\ UKıum an, 5er s , nın pek öfkeli olduN-nnu hissetmic:ti. tufegıle ateş ettı. Doktor Türklerden ve kendi maiyetı"n .. 
f ka ·ad· ed .A.. ~. 1 kek ile bir kadın beraberce rakseder - s~· "' a t cı ı alı gar.u Aız arını seyret - Fakat 0 saatlerde 0 kadar çılmnca ha- Kasabada elçi efendimiz tarafından de.n olmak üzere birçok süvarilerle ~ı 

kte ı...-,"-;:ı, ..... ı t d t ler ... Eğer arzu buyurursanız, bunu ~· l'.>-me n, vu,, uın. vır ezze uymuş u. yallere dalmı~ ve O' derece müfrit his ve gayet ekşi bir çehre ile karşılandık. Be mış bulunuyordu. Bilhassa Osmnnlı Pa 
Ş. dl ·b b. f"ki ı · t• şimdi size gösterebiliriz. - --ı _ ım ona garı ır 1 r ge mış ı. Diye, cevaıb verdi. hevecanlara kapılmıştı ki, artık Hay - nimle beraber bulunan ve yaşca ~~ - ~ahının göndermiş olduğu kırk çavuş· 

Bir aralık, Hatice sultanı çağırtarak reddin ağanın öfke ve hiddetinin se _ den bQyük olanlar, bir bastonla do.vu - veya saray muhafızı, bizleri istikbale 
lru fkrini ona da sö ledi· Melling, hemen aya,ğa kalktı. Mad- ı ı Y · mazel Dolodof'un önünde derin bir re- beblerini arıyacak, on1arı inceden in- lerek cezalandırıldılar Bana ge ınce: ve (hoş geldiniz) derneğe gelmişlerdic 

Selimin düşüncesi, Hatice su1tanm ceye tahlil edecek halde dei?ildi. O aralık çocuk dövmeğe mahsus değ. - İstanbu1a girerken hünkarın go"nder .. 
d h •tt" "' k 1 verans yaptı. Genç kızı kollarının ara- . k b a oşuna gı ı. ıe rar sa ona geçer Melling, dayanamadı. Koltuğunun nek olmadığından, bir beygır ı~ _acı.: diği bu kırk atlı, kafilenin ilerisinde 
geçmez, tercümanlık etmek için gene sına alarak, valsin şen ve şuh nağme - le kırb,aclanaca!!l.,· m rnuhaikkak gıb1 go- gı'dı"yordu. 

l ·ı d } 1 d lg ı d"" · b altına b;r şişe şarab sıkıştırarak, soluğu 
Melling't istedi. Ve Melling aelince, erı e a ga ana a a ana onmıye a~- ru"' nu·· vordu. Nasılsa bu dayagı· yemez - B ,., ı d Havreddin aE?anın dairesindP aldı. Ve 

lt il tm 11 
· d a ı. b. ·· • ·· t ura da her ıc:eyde ·· "k" l • 

su an e ma aze enn arasın a şu her zarnankinden daha biiviik bir ne.ş'e den önce efendimden uzun ır ogu birbirini ' .. .. "".. n once, ı ı e çı, 
konuşma geçti: Bu vaziyet orada bulunanlara o ka- ;ıe, 'ba c;ai?anın kauı<>ından içeri daldı: nutku dinledim. Bundan sonra, :ımca - dan . . gorur g~.~ez he~en atl~rın .. 

- Kendilerine sorunuz .. aceb bizim dar garib geldi ki, saravlılarla harem- Bir çocuk sevinci ile: mm tavsivesine tevfikan, kırbaclanma- ındıl~r . ve ~m.yuk bır sevınçle 
musikimizi !beğenmişler mi?. ağaları, birer navret nidası kovuver - ~ _ h t1 ., B ğa sıra gelmi!: bulunuvordu. Bununla -gftya bırbırlenm senelerdenberi ta .. 

Melling'in sorduğu bu suale, madma- mekten, kendilerini pek güç menede - f ' - ~nsuva;·1 nrrla azre berı.: . .. u ne- brraber kendisine kar&ı vüksek bir sa- nıyorlarmış gibi- kucaklaştılar, vazi-
b'lm" 1 d" 1c; sarn,ııı, neş cer e geçen ugunun şe- ." .. .. yetten b"lh k . 

zeller büyük bir takdir ve hararetle ce- 1 ış er 1• r· . - . da kat ve itaat göstermeee, bulun var - ı assa en ÇO sevınç duyan 
r "' ıno ~(117,. eli•· ·· h · d 

vab verdiler. Hayreddin ağa, artık davanamadı. Div<>, barrırdı. Hhmla, ötedenberi çalışaş~ı gım, ken şup ~~ız oktor Petsch'di. Çünkü bu 
- Şüphesiz .. çok latif... öfkesinden 1.aneır zanmr titriverek. F k t H , edd' aoa verindon öv- disini hoşnud edebilmek ıçın, herkes - zat Türkler arasında, henüz patlak ver 
Madmazel Arnurö, şu sözleri ilave yanında duran kaplan ağasının kulaqı- a n •• a r n ten üstün olarak, 'bana verilen bütün m1ş olmamakla beraber, için için, bir 

1 <> bir fırlayı~ fırladı .. korkunç oir scs-etti: na eğildi.: ıe: isleri ve vazifeleri yaptı{pm için o da şeyler olmakta bulunduğundan haber-
- Biraz hazin olmakla beraber, bu - Artık, bu hayasızlı,i!'a dayanamıya- _ C k .. bire kafir!... bana karşı pek rnüş.fikane davranıyor dar idi. Ayni zamanda biliyor ve emin 

hüzün içinde insanı tatlı tatlı mestte _ cağım. Ye büviik bir teveccüh gösteriyordu. bulunuyor idi ki, birkaç güne kadar öı 
d 1 

Divc, övle 'bir ıbağırı!: bagırdı ki, 
en öyle cazib nağmeler var ki.. Diye, mırı dandı. Vazifesini i ·i bilen ve bunu iyi yapan \·e aziz yurda müteveccihen yola çı'k • 

1\lfollin!! olduğu verde dona kaldı. 
- Acaba kendileri de musiki ile Hayreddin ağa, haksız değildi . . . Çün- . • . . b'r j:!enç olmakh~m dolayısile o vakte m~ olacaktı. 

meşgul o1uyorlar mı?. Bir çalgv 
1 

çah - kil o güne ve o dakikaya kadar o~man- Hayreddm aga, artık kendını kav - kadRr hiç bir azar işitmemiş ve buna .. .. ' ~ botm'c:f M '· ·ı h · d . . . Bu!!Unku yolculukta, arkadaşları 
Yorlar mı? h saraylarında, bu kadar kişinin kar!';ı- 1"' ı. · · osmor .ı-.esı en çe- re ın e j !:ebebivet de vermemıs1 ım. Şımdi ise b • • • • • • --ı v ı r:r ·· ' · · k .. .. ·· "hf mızdan ikisını kaybetmıştık Bunlar 

Matmazel Amm'Ö cevab yerdi: sında, genç bir erkeg·in genç b"r k · a nız oz erının 3 ·ı eoru.,uvor.. ı ı- c:onucu oek kötü olması muhakkak, kor . . . • . . .. . · . ... 
' 1 . ız:ı , b" d "b" k d d kl dan bın ıaşe kati'bı ve otekı de bır Ma-

- Küçük yaşımdan'beri musiki ile iş- parmağının ucu ile dokundu~ görü' -1 yar ır eve gı 1 sar an u a arının kunr bir hadic:e ile karsı karşıva gel - 1 1 . "k .. . . 
ti. memic: ve işitilmemı"şt:ı". Buna b"ın"e.n· arasından, beyaz köpi.ikler beliriyordu. di i!imi1 icin vaoı lacak cezaya s'ülrunet- hcaerko atn e çı~ı • lteİsrztısıbıdlı. B~ adakmhlal 

gal ederim. Arganon çalarım. " " · , 

1 

. · r es en evve an u a gırme e.-
Hati ıt tees "f tt•. şimdi birbirine sarılarak- kasıre-avn tu- (Ar ası var) le bovun PıttnPkten baska çare yoktu. . . . . . ce su an, su e ı.. · , .............................................................. d 

1 
d k" bo ib".k k b. vesıle kafl!.eden ayrı~ara'k ıierlemıştı. 

- Vah, va'1 .. sarayımızda, arganon tulmuş yapraklar gibi; koca salonun bir 1 Bundan o avı ır ı vun u ere ır H 1b ki ıı, · Tü ki t .f d 
Yok.. Ne yazık latif musikinizi din _ başından öbür başına kadar dört dönen daha kendisinin izni ve bilı?isi olmadık- ak 1u ı~az ~k.nra r er. ara ın an, 
• . .. . . 1 o• _:j I t Ü !4 11 b ·· b l ld • "b" h" ya a anan ·uU ı l ahba'b· padışahın yaz-
lıyemiyeceğiz. bu çıftın manzarasını (hayasızı1k) ke- oli liOK -r~ n c :- ' .. ( ça. ugun er nası sa 0 ugu gı ı, ıç 1 k k kı d . . • • r ·1 t "f t k H edd" • ;, • 1 • b" ere uzakla.şmıyacaihma ölünceve ı ona arın an bınne kapatılmışlar .. 

Mel1ing, Hatice sultanın bu acıması- ı~~sı e. a~sı e me ' ~Y: ın ag~ , ı d ır v k d' . . '.. 0 · _:_,_ h' b. · dı. Kenclilenini yaka1aY)p delig· e tıkan .. 
na tah .. . . gıbı basıt bır saray adamı ıçın çok tabu 1 ar n a,, kadar ·en ısını gucen ırt:'\.'-!:I\ ıç ır 

ammül edernedı. Sevgılı sulta- b" k ·f u· "' • : ı h k tt bulunmıyacafüma söz ver _ lar da bunlar hakkında ne muamele ya. 
nına bir bereriklik göstererek onu ır e) ıye 1

• ld~re; e d Türkler de benim lehim- pılacağını İstan'bula atlı göndererek, 
memnun etmek için: . v .. * ÇOCll k lara~a gl"rıi ien d~mdil ~~~~:n:ra'k bu kusurumun genç- bostancıbaşıdan sormuşlardı. Fakat bir 
b - Sultan hazretlen! .. Eger musaade ZAVALLI HAYREDDİN AGA 71/h/ er ı·e Pekeıre .~ik liP."imden ve bi1gisizliğimden ileri gel - aralık Macar terzi bağlı bulunduğu zin-

uyurursamz, derhal bir arganon ge - . b lundtı ·gundan kırbaclanmaktan ciri kırmıya muvaffak olmuş ve arka-
tirt bTriz. Bazı asabi çocuklarda yalnız yüz nda- mış u d 
;~ ı Hayreddin a~~mın kalbi, taassub a- liitındn gorülen mutemadi ve seri bir ta- affımı dilediler. Ben de bu suretle da - aşını da bu demir bağdan kurtararak: 

i. te l ·ı k d" h kım hareketlerdir Bu bazan boylece ha - "ak cezasından kurtulmuş oldum. Bu- kapatıldıkları bu yerden kaçmak "'Olu-
s ltan 

. iL.. d . .. .. .. Se . ş erı e cayır cayır yanar en, pa ışa , ., 
u rse, ""ıra en uçuncu ıımın Ser .

1 
H f lt d b"" '"k b ' !lf bir seyir takib eder. Bazılarında ise nunla beraber. kulaklarım çınlayınca - nu 'bulmuştu. Bunlar bir da'.ha ele geç_ 

arzusunu yerine getirmek için; Mel - ım ı ~ a ıce su an . .a uyu ır hakiki bir hastalık sayılacak derecede .h t tk k . . . 1 . 1 
1;.,.._,. b t kr~ b- .. k b. memnunıyet ve hayret ıçınde, bu ha- kuvvetli ve ehemmiyetli olur. Uynnık zn- ya kadar da, uzun bir nası a nu u mete ~:; gız ene gız ene, üç gün son-
~~ ın u e ı ' uyu ır memnu- raretı· val · t d" 1 rd mantarda okiu"'u gibi uykuda da bu gay- dinlemek zorunda kaldım. ra stan da 'bizi 'bula'bildiler. 
niyetle muvafakat .crösterdi. ı sı emaşa .e _ıyor a.. ı.A 6 

0 D h 1 tt H k rtşuuri hareketler vücudün muhtelif kı- işte böylece. benim .. herkesten önce Bu acul arkadaşlar, Tu'"rkl"rı·n r.lı"ne 
M 11. fi .....,;x....,ıı. Dol d f' ,_.t _ ans, oş arına gı ı... un. arın ye mı d ""ilh baş "tc • k "' " e ıng, se r .. ""3,,u o o a .<11 a II t• it .. t dikl . .. sı ann a .., nssa ın mu madı denizi ta kıyısın.dan. go~ek m_era ım g""iP ha:psolunduk'larından ba .. 'l..a u·· -

ben ib" ektub aık b lt a ıce su anın gos er en arzu uze- sallanması devam eder, durur. Dahn l - h 1 k -')' ~ 
cıbn 1 ır m ta .

1 
ya~ de ;rayın a a- rine bu valsi, diğer valslar, polkalar doğrusu bu hareketler yarı uyanık bir ve bu mera'k saıkası e aşagı s~ 1 

e oş- zerlerinde bulunan ve en aşağı otuz 
• şısı vası sı e g n r · ve mazorkalar taıkib etti. halde iken vukubulur çünkü tam derin marn az kalsın korsanlar~n elı_ne g~ - duka altınına varan paraları da gitmişı-

Aradan bir saat geçmeden, sarayın uykuya daldığı zaman böyle devamlı ha- meme sebebiyet verecektı. Eger Turk t' B 1 "-- 'be :ı..... 1 .. . . 
...,,_ Bu dansların birbirini takib etmesi ib d ı 1

· unun a •ı.x:ra r 'uun ar •suruden qııtımına be.ş çifte bir pazar kayığı ya- reketJcr yapma.sına tabll imkrııı yoktur. dostlarımız bizim kasaı a . an ayrı mtş ayrılanı kurt kapar:o meşhll1' .. .. .. 
hn .. tı Ka .. i ind kü' ük' tt padişah ile sultanın gönüllerinde ne de Kekemelik: d - zu tam vaktınde haber a- sozunu -~ · yıgın ç e, ç cesame e bulun u~~mbu lm • •t b t . 

1 
belki hiç hatırlarına bile getirmiyerel{ 

bir ar.ganon vardı. recede büyük bir haz ve meserret hu - Bazı çocuklardu görülen diğer asabi hp da, bızı u aga şı a e memış o - k . ed • 
Baltacılar, arganonu derhal sa!ona sule getirdi jse, Hayreddin ağayı da o bir tezahür de kekemeliktir. Bu hal ek- salardı akibctim kim bilir ne olacaktı, afol en ve dogru yoldan ayrı~ış ol• 

llaklettiler. Bir Imıeye yerleştirdiler. nisbette ezdi bitirdi. =s::n d:a~~:~r:~~:ı~~ı~mv::ı: nerelerde ve kim1ere satılacak ve kim- manın cezasını bu kadarcık çekmış bu· 
Mad:mazel Amurö, ça]ğının başına Guruba yatkın, artık misafirler çıkıp yetıc böyJe çocukların tmıuml ve bedeni lerin kölesi olacaktım?. lunm.ala:ı~a . ~retme1iclirler. Zirm 

g~ti. Ayağını arganonun körüğü üze _ giderek !herkes yerli ,yerine dağıldığı vaziyet.ıcrl düşkündür, kansradırlar. ve Geceyi Silivri kasabasında geçirdik. kendı1ennı zıncırden ve hapisten kur·· 
l'ine basarak, parmaklarını tuşlar üze- zaman Hayreddin .ağa da, bitkin bir bu düşkünlük ~afiyeti ve slnlrlill.ğinl ar - 23 Sonte.şrinde, Herr Petsch tarafın- tanna yolunu bulamayıp da orada kal-. 
l'i halde dairesine avdet etti. tınr. Bu sebeble bunların ahvali umumi- b' k mış olsalardı ve bo t 'b l nde ~dirmiye başlar ~amaz, salo- yelerini ıslah etmeğc ve ttııoıarını arttır- dan gönderilen ır urye geltli. Bugün s ancı aşının emr .. 
~un sü.kOnu içinde. enine benziyen Bu cahil ve müteassıb adam, bütün mağa çalışmalıdır. Asa.blyet.1 giderecek Büyükçekmecede konakladık. Burada ni bekleselerdi deniz aşırı berhangi bir 
••azın sesler yükseldi. hayatında, !bugünkü kadar hiddetlen - edvlye de tayanı tavsiyedir. yedi yüz sekren yedi adım uzunluğun- yerde satı1m~ ohnaları muhakkaktı. 

il 
:aı:ıvan arkasında bulunan padişah memiş ve bu kadar büyük bir sinir cn&b ı.tıyen oltU7UCuıanmuı poırıa da ve 20 kemerli bir köprü vardır. Bu (Arkası var\ } 

Çllncu Selim, Hatice sultan, ve salona buhranı geçirmem~ti. puhı JollamalarW rtca .ctenm. Abl cu- köprü denizin bir kolu t1zerin<len geç- -··
00

· ---··· .. ·---···· .. • ••• • .... · ·---· 

8.çılan kapıların arkasını dolduran bü- Taassub hisleri ve ahlak telakkileri ~ ı..ıe.ıu.en muk&belula uıaNur, meyi temin etmektedir. 
~ sar&y'J.ılar, arğnunun tatlı ve Jahfıti dolayısile, adeta yarı mecnun bir hale 24 Sonteşrin - Bugün Ponto Picolo 
n:g?nelerlni duyar duymaz afaUadrlar. gelen ihtiyar haremağası, odasına girer veya Küçükköprü (Küçük~kmece) ka 
ka koca eandilldan çılkan na~elerin girmez, sırtındaki samur kürkü çıkara- OOYÇE ORIENT BANK sabasına geldik. Burada da bir köprü _ 

rşısında, adeta şaşa kaldılar. rak fırlatıp attı: den ve bu suretle denizin ikinci bir ko-
!od~adnıazeı AımırlS, evvela birkaç me- - Hey, Allahım!. Bize, bugünleri de Droıdner Bank Şubeıl lu üzerinden geçtik. Denizin bu her iki 
h" ı Ça1dı. Son derecede hassas ve .kalbi mi gösterecektin?. Merkezi: Berlla kolu çok lAtiftir. Bunlar insan yardımı, 
a~ztıe meyyal olan üçüncü Selim, bu Diye, hüngür hüngür ağlamıya baş- " insan sayi ile imar edilmiş olsalar ve 
d r ve hilzün parçalardan son derece ladı. f"lirlıiy• ,.Mlmı insan zekası lbunlann ta'bif gil~llikleri C: ~oşl~ndı. Fakat. orada keneli mev. - Me11in:g'e gelince... üzerinde işlemL<i bulunsa, bu :şkh gü -
~etını hissettirmemek için, ses çı- Hayreddin ağa 'böy'Iece göz yaşlan Galata • latanbul - hmtr neş altında buraları daha ne kadar gü-

adı. dö1terken, o, lbütün hayatında hisset - Depoau: ı.t. Tütilıı Gümrilfil zeHe.ş.ir, cennetten birer parça olurdu. 1= A K A T 

:~=::'b;;""ı:! Ç~ı::,e:ğ~; ;!~ m~:~~=:'.::.~ı::~e'.~~~~~~ o- *Her t8rffl ,_km !fi 1t ::;: ::~~ı::ı~~ıı~:~. ~ı:'. rın1ş,~ont~QSJ-
'Ye~rm, .Hatice 3U1tan ile diğer dinli - Jarak yüz yüze gelmişti. Ve onu mem- kılını.ş ve bu metrtlk durumlarına ağ - DA~I • U. '"' L:~ ı ."1 " 

er üzerinde ıbUyük bir tesir husule nun etmek için hiç 'bir fırsatı kaçırmı- lıyor gibi görünüyorlardı. 4 &OTOM ÜLKEYi HEQ G N OOLASUl .• J 
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1 
-- ~azan: Huan ACIDlln Gt. 

Aybeyle Melikenin mücadelesi 
Bir haftadır beklenen kasırganın ni-1 - Hayır! O fedakarlık benim bütün ! luk» koş·· küne çekildi. Bu M s r i · · 

"- b .. t•· "dd t'l 1. - ı ı ncısı ~ıayet u un şı : ı e . .r..op_ac~gını sezen yaptıkl.~rımı ödeyecek. · için umulmaz bir darbe olmuştu. 
Aybey sıvışmak ıstedı. Lakin Şecere - - Soyle! Yemin ederim ki yapmaya 
tüddür kapıyı kilidleyerek anahtarı ce- hazırım. Nedir o dileğin? v 
bine atmıştı. - Karını boşa! 

- Birkaç dakika görüşmeden sizi hı- Aybey doğruldu. Mısır İncisinin aşk, «Menazırülluk» köşkünde birkaç 
rak.mam. Ancak leşime basıp bu oda - nefret, intikam ve teessür gibi muhtelif gündenberi fevkalade bir faaliyet var. 
da.ı çıkabilirsiniz. hislerle bilenen bakışları çelik bir mız- Mısır İncisinden ayrıldıktan sonra ke

Her zamanki gibi tepinmiyor, hağır- rak gibi ciğerlerine işledi ve manyatiz- derini unutmak için büyük bir zevk A
mıyordu. Bu tehdidkar fakat sakin du- ma olmwş ibir insan giibi konuştu: lemine dalan A.ybey bu akşam ~k neş
ru.ş A vbeyi korkuttu. - İyiliklerini ödemek için bu feda - eli görünüyor. Nil üzerindeki kameri-

- Peki konu~alım Şeceretüddür! La- karlığı yapıvorum Şeceretüddür! Şu yede gezinirken elinde oynadığı küçük 
kin rıca ederim kavga çıkarma! dakikadan itibaren karımı boşadım. kırbacı !birden Seyfettin Kotuzun 0 • 

- Hayır bu akşam lben de kavga et- * muzunda şaklattı : 
mek istemiyorum. Fakat her zaman i- Ve hakikaten boşadı. Mısır incisi ka- - Aman sultanım! 
radem fev'kinde bir hisle kavga ettiği - dını hakaretlerle saraya getirerek gö - - Dur korkma sana .güzel şeylerden 
mi hatırlamalısın. Bu akşam seven bir zünün önünde bu işi yaptırmıştı. Yıl - bahsedeceğim. 

[Son Postal S P O R 
Galatasaray bugün 

Demirsporla karşılaşıyor 
Her iki takım da en son gayretlerini sarfederelı 

hazırlanmış bulllnuuor 

kadın gibi değil düşünen bir kadın gibi larca sonra karısına avdet eden Ayoe- - Gene kırbacınızla mı konuşacak-
konu~a.l'lY~·. _ yin bu kadar şiddetli bir tahavvül gös- sınız? Demirspor takımı nm cıoıruz oyuncusu 

- Sızı dınlıyorum Şeceretuddür. tererok tekrar geri dönmesine başta - Yok, yok bu sefer ağzımla! Bu ak- Milli küme şampiyonunu yaırıyarıya r-········· ............................... - ....... '\ 
- Artık bütün vaktinizi hanımınızın Şerefettin olmak üzere herkes şaştı. şam gelen mektubdan ihaıberin var mı? belli edecek olan (Galatasaray-Demir- 5 B U kU : yanında •geçirdiğini1.i tekrar etmeğe lü- Muhakkak ki güzel gözlerin cazibesi - Yalnız saiyi gördüm mektubu siz spor) maçı bugün Fener stadında l ug n spor İ 

zum vok. Bugün iki .karılı bir erkeksi- yanında.hikmet ve nücum ilimlerinin okudunuz. yapılacaktır. i h k ti • İ 
niz amma iben bunu size fazla buluyo- bütün kehaneti iflas ettiği gibi, sihirli - O hakle anlatayım; dostumuz Sey- Talihin gar.i:b tbir cilvesidir. Birinci f 8f8 8 8fl i 
rum. Bu geoe muhakkak bu ikiden bi- eksirter de pek mayhoş kalıyordu. Fa- fettin Baha.dır Musula muvasalat et - milli küme maçında şampiyonluğu e - i 'ı 
rini tercih edip diğerini boşayacaksı - kat bir türlü sonu gelmiyen azab veri· miş. Bedrettin Lulu her şeye razı, an- linden kaçıran Galatasaray, geçen se - : Fenerbahçe stadında: ı 
ruz. ci kıskançlık da gözlerin tesirini pe.K ladm mı yakında güzel -"leyler olacak! ne de, ayni yol.un yolcusu iiken şam - \ 7 ~lata.saray - Demirspor saat 

Aybey - Çattık, -diye mırıldandı- çabuk unutturdu. Kısa süren bir sükun - Layikile hazırlanabilmek için şim- piyonluğu başka bir taılama vermişti. 
Fakat neler söylüyorsun Şeceretüd - devresinden sonra kavga gene bütün diden ihsanımzı bekliyorum. Üç senedir peşini kovaladığı şampi- da~köy Veliclendi ~yınnda: 
dür? Ben onu senin üstüne almadım. şiddetil-e başlamıştı. Gene en ufak bir - İstediğin senin olsun! Ben kendi yonluğa bu sene de namzed olan Ga -
Oğlum hastalanmış. Bir iki kere yok - sebeble Aybcye sa1dınyor, en ağır ha- hesabıma Şereretüddürden mükem - latasaray bir averaj yüzünden ikinci 
!adım. Niçin bunu çok görüyorsun Ben karetleri yapmaktan çekinmiyordu. mel bir intikam almış oluyorum. Sene- bir imtihana mecbur kaldı. Daha doğ-

Bakırk'öy v~ ıefendi~yırında: 
İstanlbul at yarışları - Saat l .S. 

dairna seninim ve senin kalacağını. - ~ ol-dunsa .benim sayemde oldun. ]erden beri tam bir kılıbık gibi hare - rusu !ilse imtihanını verip de, baka -
- Bir çocuk bile artık lüzumundan - Seni kölelikten Sultanlığa çıkar - ket ettim. Ona lüzumundan fazla kıy- loryaya çıkaın talebenin haline d'ön -

. . . . . . 
Y:enikapıda : 

Kıürek teşvik müsaıbakalan - Saat 
10 

fazla söylenen lbu sözlere kanmaz Ay - dun! met verdim, Gerçi büyük bir değeri dü. · 
bey! Sana tekrar ediyorum; bırak beni. - Ben olmasam Kölemenlerin elinde vardı, 8.f!lıma kendi kendinin kadrini «Averaja değil, kıvıraja kurban git-

: Şeref stadı havuzunda: 
~ Federasyon yüzme teşvi•k 
~&kalan - Saat ı 3. 

müsa -
- Öf gene haykınnağa başlıyorsun, can verecektin. bilmedikten sonra .. artık cesur bir er- tik!• diyen Beşiktaşlı Hüsnünün pek 

rica ederim sen beni bırak! Ver anahta- Onun sözlerine kanarak zavallı ka- kek ve 'bir hiikümdar oldu~u ispat yerinde söylediği bu söze göre; baka-
. 
"\... ....................................................... / 

k ldi 
hm G~latasaray bugünkü oyunu ile 

rı 'bu akşam biraz hava almağa ihtiya- r.ısmı boşadığı için b1.r türlü kendini etme zamanı ge · ku~etli rakibi Bemirsporu kıvırabi-
cım var. effedemiyen Aybey, bir gün yaralı kal- - Çarpışmak zamanı da geliyor. lecek mr? 

Galatasaray klübünü.:rı bazı zaruri 
se~bler dolayısile evvelce nizamna -
:mesine lroyduğu yüksek murakabe 
heyeti, işi de bu toplantıda lronu.,,'ml • 
muştur. 

Melikenin üzerine atılarak belinden bini yokladığı zaman bu hırçın kadına - Yok! Zannetmem. Aktayın ölil - Bu maç hakıkmdaki umumi kanaat, 
kavradı; cebinden anahtarı al!mak isti- karşı kayıdsız bir nefretten başka bir münden ve Salihilerle Bay'barsın fira - İ'stanbuldaki maçı, Galatasarayın: An-

rd M I
. · ıı..• M d ıı... ı d Ad tA d · t'k rından sonra artık bütün nüfuzunu yo u. ısır ncısi •uır çı5.ık kopara -· uygu ·uu ama 1• e on an ın 1 am karadaki son maçı· da Dcmirsporun ka-

rak Aybeyin hançerini kaptı. almak istiyor fakat bir türlü cesaret kaybettıi. G-erçi Cemalettin Aydoğdu ve zanacağı yolundadır. 
_ işte ben sahneden kendi kendimi edemiyordu. Uzun boylu düşündükten Hale'bli İzrettin giıbi nüfuzlu beylere Saha avantajı, ve taraftarlar önün _ 

çekiyorum. sonra en büyük selArneti firarda buldu güveniyor amma onlarda da yeni bir de oynamadan doğ-an bu kanaat pek 

K'Ongre heyeti umumiyesi, artık 
murakabe !heyetine füzum ohnadığııu 
söylemi'Ş ve yapılan teklif üzerine yük 
sek murakabe heyeti lağvedilmiş • 
tir. 

Kendini vurmak istiyordu. Aybey he ve ateşten. ka~~r gi?i .?~~an kaçmıya maceraya atılmak hevesi yok. Kuvvet de yanlı.ş bir düşünce mahsulü değil _ 
men !bileğini kavradı, kısa bir mücade- başladı. Bır gun 'büsbütün saraydan bizde . dir. 
lei ~ ı sonra hançeri kaparak pencere - ayrılarak, Nil kenarındaki cMenazirül- (Arknoıt vnr) Aklına estiği zaman soluğu nğların 
~n~ili•M~rt~ın~ ~~kan~~~~~~~~~~~~~=~~(=~~y~~~.~~~~.~~~=)~~n~~ıınm~n~~n.~k ~a Altı ayda bir roplantı yapan mura

kabe heyeti yerine eskisi gibi senede 
bir defa umumi kongre toplanacak -
tır. 

içinde kalmııştı. enı neşrıyat bu 'kanaatleri altüst ettiği de muhak -
- Yaramaz çocuk ellerini kanattın. . . kak olduğuna göre, bugünkü maçın, 
Hıçkırıklarını güçlükle muhafaza e - l\laarıfımlz ve Meseleleri - Meml~kettmı- bütün bu thtimallerin aksine tecelli et-

d 
,_ lk d ,_ kl ed' zin değerli pedagoji Wm1erlnden lsta.nbul . _. . .• li b' l ~- ,;ı b" 

en ınırçın a mı tKUca ıyarak s ıre 1 2 8 • 6 8 7 8 9 10 Ünlversttesi pedagoji profesörü Sadre.tttn mıyecegını soy ye ı mel\ .,..e ayrı ır lstanbut tenis şampiyonası 
yatırdı. Kalbi 'kalbinin üstünde parça -

1 
ceuu Amel'in yazıp Remzi Kitabevinin net- mese1e sayı1rr . 

!anır gibi inliyordu. Bu darheler onun retti~ ıbu kıymotli e6er, her ~tmenin, ma- Her iki takımın, lbugünkü oyun için Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi • 11 - - - -
kırıcı sözlerinden daha beliğ ve ınües - 2 arifimizle &lA.kadnr her mfmevvertn okum.uı sarfedecekleri gayret ve mesainin aza- Tenis Ajanlığından: 
sir bir feryad oldu. Vücudünün ılıklığı 8 ıazım gelen 90k klymetıı bir e.1Jerd1r. mi dereceyi bulacağım inkar edeme - 1939 yıh İstanbul t.eniS biricilik mil -

- - - - • • ,_ - - - - - - - - -• • 'Ay.beye aşkının esld hararetini hatır - • Tepe - Remzi Kitabevinin neşretmekte yrz. sabaka1arına 29-7-1939 tarihinde baf' 
lattı. Hala kollarında ÇH"pınan bu asabt 5 olduğu ıDünye. Muham:ıerınden Tercüme - Demirsporun bir haftalık kampı işe !anacak ve aşağıda1d şartlar dairesin-• • • • • • ırw • ik 

ler Serisl• bt?.e sadeoe dunya klA.siklerlnl ta.- _ A ..ıt.. • • 1 adını öptil. 6 nı.tına.kla ta.lmışor, ayni zamanda bugllnlln ne k~ar eoııemmıyet vennnekte oldu- de intaç olunacaktır. 
Mısır İncisi şimdi katıla katıla ağlı-

7 
dllnya edebiya.tındıan da en yenl örnekler ğunu pek açık bir surette göstermek - 1 - Müsabakalara 29.7-1939 Cu .. 

• • • • • • • • • ~ • • l'I • ı-

yordu. 
8 

veriyor. tedir. martesi günü başlanacak ve 30 Pazar• 
- Oh nankör! 9 Üniversite Doçentılerlnden Babrt Esa.t An- Demh:ısporun yaptığı kampı bilen Ga 5 Ağustos Cumartesi (dömifinal) 6 

• • - - - - - - - - - -•• =~ 
-1- ,_ 

- Bana nankör deme Şeceretüddilr! 
Beni hep bu lafların kırıyor. 
Şu ancla gene bütün şlddetile seven 

!bu merd adamın !büyük aşkını zedeli -
yerek gitgide ölüm haline .getiren hep 
onun •bu sözleri değil miydi? Ay bey bu 
başa kakmalardan kalbinin ne kadar 
kırıldığım, izzeti nefsinin ne derin ya
ralar adığınıı 'bir türlü bu kadına anla -
tamı yordu. 

- Yapma Şeceretüddilr beni kırma! 
Derken o tekrar boşandı: 
- Sen beni mahvettin Aybey; yap -

tığım fedakar1ık1an pek çabuk unut -
tun. 

- Tatlı konu.şahın Şeceretüddür! 
Sen bana çok büyük iyilikler yaptın. 
Hiç bir zaman inkar ettiğimi hatırla -
mıyorum, eğer ettimse affını dilerim. 
Fakat bugün lben de !bu fedak!rlık1an 

ödemek, iyiliklerine mukabele etmek 
istiyorum. Söyle Şeceretüddür hayatı
mı :bile istesen düşünmeden veririm. 
Söyle sana ne yapayım? 

- İyiliklerimi ancak lbir şeyle öde -
:yebilirsfn.. . 

- İstediğini derhal yapacağım Şece
retüddür! Fakat onu yapbktan sonra 
rezıe bana nankör diyeceksin! 

--- - •• - -
ıo •• :.::=:z: 

SOLDAN SA0.A: 
ı - ş:ı.tranca benzeyen oyun - Sa~ıam. 
2 - ArzU - insan. 
s - Rıza gösteren - Bu taşıyan. 
4 - Eleme Aleti - Emeller. 
7 - Babanın erek t:ardeşi - Bir Rum 

lam.1. 
8 - Belli - Keder. 
t - Bir :neT1 ıka.yık - Sarho§un a.ttı~ı. 

ıo - Bir feY 1.çln 1s1m oıe.n telime - Çıka-
nın zıddı. 

YUIARDAN .AŞAÖI: 

1 - İnce aka.mı - 'Y\\nlıf. 
2 - Emeller - J'..llel«. 
3 - Rakı ile J90llen ~ - Blr nevi 

tahta.. 
4 - Aptal - Validem. 
ı - Para tonıuıaın dolab - oedid. 
8 - insan - Baha. 
t - HMlse - Sa.ha. 

10 - Fa brlka8Yôn - inanıt. 
Geçen bulma.canın baJledAm'4 •eldi: 
SOLDAN SAOA: 
1 - Muva.tfü: - V. 
2 - Ufak - Esam4.. • 
S - Vak'a - Hlyar. 
4 - ikllmler - AıA.. 
o - P'. - t - l!l. - An 
8-~ 
7 - A81 - Ma.h - & 
8 - Kaya - Abali. 
9 - Malak - Ler. 

10 - Vinm - Kıra. 

derin dIDnme çevirdiği cTepee romanı, Frnn latasaraylılar da akıntıya kürek çe - Ağustos p (fi 1) ·· leli d ' aıır 
sız cdeb1ya.tınm genç mümessillerinden Jean ker gibi elbette elleri böğürlerinde do- azar na ' gun ev 
oıono'ınun en güzel bir eseridir 

1 
d v •

11 
d olunacak ve tamamlanacaktır. 

· . aşmış egı er f r. 
Türk Tıb Tarihi ArktTt - İMnbul Üni - Temmuzun bu sıcak .. nlerinde, bu- 2 - Müsabakalar tek kadın, çift 

versitesi tarafından ne.,rolunan bu mecmua- b g.u kadın, tek erkek, çift erkek, kadın 'vf 
mn Haziran sayısı intişar etm~. ram uranı terltyen iki taraf oyuncu - k ~. 1 k 

1 f d fo gi 
.aı er el\. o ara yapılacaktır. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun her an orm an rma ruı er. .. . 
hatta çocuklar için çıkQ.rdığı bu mecmuanın Son oyunlarım ~örd'ilğıümüz her iki 3 - Musabakalara yalnız amatör " 
148 ıncı sayısı renkli hlr tape.k içinde ve ol- takınıln maçı ciddt ısureıtte yap<lan ler iştirak edebileceklt?rdir. 
gun münderecaıtla intişar et.mi.ştlr. hazırlıklardan oonTa, azamt kudretle - 4 - Müsabakalar neticesinde birlll" 

Hikayeler - Her ay intişar eden bu hl.U.- r~nin fevkine çıkan bir oyun olmazsa, ciliği .kazananlara kupa, ikincilere mB"' 
ye mecmuasının 4 üncU sayısı çıkmıştır. h tü l.. f-..:ı kA l ğ ı. tl bu d l '1 k · ......................................................... -... er T U t:'U8 ar 1 a na anıp Sl - a ya \rerı ece tır. 

Nöbetçi eczaneler 
Ba rece nôbetçl olan eczaneler 11an -

tardır: 
İst&nbal clbethıdekUer: 
Şeb.za.<feba.şında: CÜnlversl~>, Em.ln -

önünde: (Yorgi>, Aksa.rayda: (Şeref>, 

Alemdarda: (Abdülkadir), Beyazıd.da: 

(Cemil), FQ.tl.hte: CVltall), Ba.kırköyün -
de: (Merkez), Eyübde: (Aril Beşir). 

Beyotıa clbetindekiler: 
İsUklAl caddesinde: (Kanzuk), Tepe -

başında: CKlnyoll), Taksimde: (Tak -
slın), Tarla.başında.: (Nihad), Kurtul ut -
ta: (Necdet), ~: CVJdin). 

Boıtaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Yenlmoda, Merkez), 

Üsküdarda: (İttıhad), Sanyerde: CNu -
rl), Adalarda: .(Halk). 

cakta Fener stadını dolduranlann u - 5 - Kayıd müddeti 26-7.939 Çar " 
mumi inkisannı mucilb olacağını şim - şamba akşamına kadar Türk Dağcıl11' 
diden söyliyebilhi'm. klübünde devam edecek ve 27.7.939 

Çift kale olaraok yapılan ekzersizler Perşembe günü saat 19 da kur'a ~ " 
bana bu kanaati şimdiden temenni ede- ki~ktfi'. 
Um ki yanılmış olayım! .. 

Ömer Besim 
6 - Kayıd her.gün sabah 9 dan alt ... 

şam 19 a kadar devam edecektir. 

Galatasaray klUbU kongresi 7 - Müsabakalara girecek oyunc\J" 

Y
üksek mUrakabe heyetini Iardan hiçbir .kayıd Ucreti ahmmyacll"' 

ğı. gibi arnu edenler serbestçe maçlar' 
lağvetmiye karar verdi takı'b edebileceklerdir. 

Gala.tasaray spor klü.bü, cemiyetler 8 - Klüb murahhaslarının 27-7.9'
9 

kanununa göre nizamnamesini tadil et Perşembe günü saat 19 da yapılas~ 
mek için dün fevkalade bir toplan~ kur'a keşidesi.nde hı!lu.mnak üze:' 
yapmıştır. Tl.~ Dağcılık Klübüne t~ l";cf 

Klübün nizamnamesi, oemiyetler ka- olunur. 
nununun em:rettigi şekle eöre tadile - 9 - Müsabaka programı maç!Jı.r~ 
dilmiştir. 1 gün evvel ilan olunacaktıT. 



23 Temmmı .SON POSTA 

Antalya 
batakllğı 

Ovagelmiş ~ 
kurutuluyor Ankara Radyosu 

Batalı lık ilzerlnde kurulacak 
ormanı çalışmaları devam 

Ölıallptüs 
edlgor 

DALGA UZUNLUÖU -

lH8 m. 182 Kes. 120 Kw. 
.A.Q. Jt,74 m. 16195 Kes. 20 Kw. 
A.:P. 11,70 m.. 11465 K~. 20 Kw. 

PAZAR 2l/'7/39 

ıuo: Program. 12.35: Türk milz111 <Klfı -
sıt program) Ankara Radyosu küme ses ve 
saz heyeti. 11: Memleket saat Ayan, ajans ve 
meteoroloj! haberleri. 13.15: Müzik <Küçük 
Orkestra - Şef: Necib Aşkın.> 1 - Brussel -
mans - FelemeM: ıraksı. 2 - J. Strausıı - Gü-
zel mavi Tunada (Vals.> S - Eduard Kün -

neke - Tee.-ısür Talsl. 4 - Hanns Löhr - Bav
yera n.lsları. ıı - J. Bra.hll18 - Macar dansı 
No. il. 41 - Fmnz Lehar - Ç-Ocuk prens opere
tinden potpuri. 14.15 _ 14.SO: Müzik (Plnno 
soloları - Pl.) 18.30: Program. 18.35: Müzlk 
(Şm oda müziği - tbra.hlm Özgfır ve Ateş -
böcekleri.) 19: ÇocUk sa.atı. 19.25: Tllrk mü-

Okaliptüs fidaıı1ığı uzerınde ilk çalışmalardan g6rlln.ilş ziğl (Fasıl hey'ett.) 20.: Memleket saat ~ya-
Antalya (Hususi) - Antalya Vila - vada uçuşan sivr.isin~erln kesafeti n, ajans Te meteoroloji itınıberlert. 20.ıo: Neş 

Yetinin Kalkan nahiyesine lbagvh Ova- tasvir edilemiyecek derecede idi. Sıt - ell pllklar - R. 20.15: Türk milzlğl (Saz eser-
leri ve prkılar.) ı - ......... - HJcaz peşrevi. 

gelmiş, Muğla vilayetinin Kestep na .. ma mücadelesi ller ne kadar köylüye 2 _ Suphl Ziya _ Hicaz şarkı: Anıl!ın yar 

b iyesine bağlı Ada köylerindeki batak- kinin dağıtıyor id'ise de bütün köy - ne. s - Asım bey _ mcaz şa.ritı: Her zahmı 
Akları kurutmak üzere bir ökaliptüs lülerin sıtmadan yüzleri el'an sapsa • clğersuze. 4 - ......... - Kemençe taksimi. 

5 - Arif bey - Hicaz şarkı: Tasdi edeyim. 
onnam vücudc getirmek için Seyhan rıdır. Ve bu tehlikedbı başka muhte - a _ ......... _ mcaz .şarkı: indim yarin bah-

ökaliptüs şefliğine bağJı. Antalya öka- lif dns yılan ve va'hşi hayvanlann a - çeslne. '1 - ......... - Hicaz saz semaisi. 8 -

liptüs mühendisliği faaliyete başlıya - dedi sayısızdır. Her iki VekA.letin b u ......... - Halk tflrküsü: Bürmelimln gözlert-
ne. 9 - ......... - Halk türkfuıtı: İrnta flncan r ak Ovagelmiş ile Ada köyünün hu - teşebbiisü sayesinde bin lerce vatanda-
koydum. ıo - ......... - Halk türıküs1l: Me -

dud teşkil ettiği mahalde bir orman şın hayatı kurtanlımş olacağı gibi çok nekşeaer tutam tutam. ıı - ......... - Oyun 

sahası vücuda getirmiştir. geniş miktarda verimli arazi kazanıl - havası. 21: Müzik (Rfya.<;eticilmhur Bando.su
Şef: İhsan Künçer.) ı - Kut.ı;chera - Da~ ve Tüııkiye Akdeniz mıntakasmın ~ - mış olacaktır. Yedi aydanberi eıhemmi- vadiler <M:uş.) 2 _ Allan Macbeth _ Enter-

men her sahasında yetişeb'ilen ökalip- yetli surette çallı.'?ılrna neticesinde medro. s - Saint - s~ - .Phaeton• csen

tüs ağacı hükfunete aid metruk arazi- 30,000 aded fidan ekilmiş ve iki ay fonlk parça.) 4 - Oavdlner - D:ı.ns. 5 - Bcr 

leri ıslah edip tüyümesi gayet seri ve zarfında da fidanlık sahasında bir mil- lloz - Macar marşı. 21.50: Anadolu ajanSt 
- (Spor servisU 22: Müzllt <Cazband - Pi J 

sanayiin her yerinde istimale salih ve 

bilhassa maden ocakları için istenilen 

eb'adda ıbalta.lrk iapıJaibi1€oek olan 
bu ağaçlardan bu şekilde istifade <.di

lehileceği gibi bataklık kurutmak için 

de çok elverişlidir. Yetiştirilmekte o -

lan orman sahasındaki köylü, sıtma -

dan ber sene birkaç yüz kişi ölü • 

vermekte idi. Nafıa ve Ziraat Veka .. 

letlerinin el birliğile Ovagelmiş kö -
Yii ile Ada köyünün doğusunda 30,000, 

keza 'batısında 8,000, dönüm vüs'atin

de bulunan i'ki mühim bataklık öka -

liptüs ormanı teşkili sayesinde kuru

tulınaıktadır. Bu işe ~ebbüsten evvel 

yon fidan yetİfflirilmiştir. Ve bir ta - 22.45 - 23: Son ajans haberleri ve yarınki 

raftan bataklık mıntaıkasına sevkedi - program . 

kışın Eşen çayı taşarak batakhıklan 
doldurmakta, bu suretle feyezandan 

k!Öylü su altında 'kalmakta idi. Yazın 
g(ineş battıktan soğuncıya kadar ha -

}erek c-1dlmeğe lbaş1ıan:flmlştır. Sonba-

hara kadar f idan adedin in 2 milyona 

çıkarılmak için geceli gündüzlü çalışıl

maktadır. 

Bir yaz mevsiminde havaya üç yüz 

bin kilo su verrn 5kaliptüs ağacı su 

işleri müdiriyetinin kurutacağı mahal 

lere dikilmek üzere hemen sevkcdile -

cektir. Nafıa ve Zjraat Vekaletlerinin 

bu ehemmiyetli teşe'bbüsile Sular Mü

dürlüğü ciddi olarak ~gul olduğu 

takdirtle az zamanda mem~ekette ba

taklık 'kalmıyacağı gibi sıtmanın da 

önüne geçilmiş ve ıbu m üfid ağaçtan 

yüz binlerce dönüm ormanll!k kazanıl

mış olacaktır. 

OSMANLI BANKASI 
T ORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

StatOlt r; ,,, T ürkİVI' Cıimhuriveri ıle mıimıltil mukanlt>n.ımeı1 

2292 Num.ıralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/6//913 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gau te) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inclltz L,trası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TOrkiyenin ba$lıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSlAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

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

f ANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANEtTL (GALATA) 

1STANBUL (Galata ve Yenfcaml) 

MF..R.SİN, ADANA Büroıu 

Yunan;sfonclaki Sr•l-,.,erlı 

SELAN1K - A'11NA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kıralık kasalar servial 

Akba kitabevi 
Her di1d n kitab. gazete, mecmua 
satar. SON POSTA' ıın Ankara ba· 
yıidir. En iyi kırtasiye malzeme
__ .. si mevcuctd ur. 

Yevmi, Siya.si, Havadla ve Halt pr.eteaı 

Yetebatan, Çatalçeşme aout. 16 
f S T A NBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıaz.etemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 C5 3 1 
Sene Ay A1 Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 760 400 160 

dayla • J 

~atış İlanı 
f s(a.-bu] [ i" ,·i·· <Ü fcra Memurluğundan: 

Ziya Mol.l!a tar4'!fından Vıjkıf Parala~ İdaresinden 23965 lkıraz No. m1e borv 
alıoon paıraıyıa muıkabıl bırin i derecede ipotek göste.rilnniş olup b'orcun ödenme. 
mesinden dolayı saıt.ılmasına karar veri len ve tamaınmııa ehlivukuf tarafından 
9980 lira layımat tıa.kdir edilmiş olnn Orta köyde Palanga dağında eski 6, 7 mak. 

Jıup yem 9, 11 k~ı sayılı tarafları Osman rrııariıt.ımul1 ~ ve Rum ikilisesini ıı 
aırsaısı ve Ha1is sePamlığı ve tnrikifım ile m<ılhıdlud &ı:lı'tan Beyazıd ve E bubekir 
ve Kaıy'll Sultan vakıflarından bahçeli ah şap evin ev.saf ve mesaha61 aşağıda ya. 
zıhdır: 

Kapıdan girirdikıte karesiman bir taş1ık üzerinde ıü\ç 'Oda bir heli olup diğ•,. 
kapıdan girı1d'ikte ~inci bır kısım vardır. Bumda da zıemini karesiman tll§l 'c 
iki odra vıe bir iheJa mevcuddur. 

Birinci ka.t: :lık.i tc>nıflı merdivenden çı kar!k(."ll merdiven a 1tmda bır kiler, tu. 
!um'ba, meı:ıcliven altı ve merdivc-nden çı kıld:!kta !bir sofa üzerinde iki oda bir he. 
ta ve diğer bir sofa üzerinde de üç oda bir saın!diık odası (halen tadiliıt yapıla. 
ra~ zemini Jcares:i:m:m döşenmiş komple hıavagazı ile iŞ11...er bir banyo mahallidir) 
ve bir heladmr. 

İkinci kat: Aıyrı bir aralıktan m rdiv en e çikıld!fklta çatı kıatı olup bır sofa 
üzerinde iki oda bir hela ve bir çatı ara sıdlır. 

Dodmm kat: Kırmızı çıni döşeli bir Jroridor üzerinlde bir hamam maha 1 
1'C!IDini ıJmımm çini bır yemek odası, zc mini çimen1lo m~rme:r tekneli bır mu . 
fallo, lbir :kiler, zemini çimento bir körnü rlüı'kıtü.'r. 

Bahçe: Bahçede adi bir havuz, çimen tc bir su aeposu, cephe tarafında bir lru. 
yıu, bir ~ muhtElif me-vya ağaçlan ve fidanlan, mahrz eriği, gül ve ziynet 

fidanları vıaı1d1.1-. Oephe duvarının 5stü deımdr paııınclclılk olup d'eımir iki merdi. 
veni ve balbçenin Boğaza nezareti vardır. Bahçede U:>ir sı.mdurma ve üstünde <>
dası o::an bir ahır da mevcuddur. 

Umumi evsafı: Bina ahşap olup içindecl~ı:.ıı::. su '-"'e hıwagazı tesisatı vardır. 
Binadıa son zmnaında ilavci inşaat ve tamiraıt yepı'Pımştır. Birinci ve ikinci llra.t. 
farda ü~ ocbmn ahşa;p kısımlan ynğlı boyahdır. 

Mesahası: Umumu 1350 metre murabbnı oıup buından 189 metre mural>baı 
bina müt6ba'kisi bahc:edir. 

Ytikarn:da budud, evsaf ve mesahnsı ya.zıh gayri men!kıu ıün tamamı nçık artır .. 
marya (kon.mıu§1tıur. 

ı İşbu gayri menkuhin artt•rma ş:ırtr.amC'Si 7 /8/1939 tarihindc-n itibaren 
934/1914 No. ile İstanbul 4 ncü icra daıreı:inin muayyen numarn~.ııda herkesın 
görebilmesi için a<'ıkt ... İl:indn ya1ılı ">hınlardan fazla malumat almak istiyenler. 
iŞbıu şarıtname~ ve 0~4/1914 dosya num rasile mcmuriyetim1zc m.~racnat et • 
melıdir. 

2 _ Arttırmaya istirak ıcin yukarıda ~'Gzılı kı rrnt>tin yü1dc 7,5 ni.cıbetinde pey 
veya milli bir bankamı: tt>m\nat IDPktubu t~di roılecekti:-. (M'ldde 124) 

3 - İpotek sahibi alacakhlaı la. dii!cr • 15kadar1arm ve irtifak haldkı s hible • 
rinin gay.ri menkul üzermcleki haklarını hususile faiz ve masri'-a dair okın id(!la. 
tarını işbu ilan tarihind<?n itibaren yirmi gün içinde evrnkı müSbitelerne birlik. 
te tn('muriyeıtıim~ze 'bildirmeleri ical.> eder. A~ !halde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satış bcde'linin payl!a.<nnn ınd-.n hariç knlırlar. 

4 - Gösterilen gündı:? arttırmaycı ı~t;r:ı k edenler arttır-ma şartname-; 1nı okumuş 
ve lüzumlu malumat alm•ş VE: bunları tamamen ka:bul e~miş ad ve itibar olu • 
nurlar. 

5 - G~ menk~l 7/9/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul 4 neti icra mt>murlul'fund-ı uç defa bağınldıktan sonra en çok art. 

tırana ihale edilir. A'llCak artm:na b<>deli muhammen kıym<>tin yüz.de 75 ini bu'!.. 
maz veya satış istiyenin ala.cağıpa rüçhanı olan diğer a!-aral-Jıl~r bulunup ta be. 
del ıbunlann bu gayri menkul ile temin edifmİi aiacakran mecmuundan faz • 

laya çıkma2sa en ~"k artıranın taahhüdü lba'ki krrlıl\ak Üze?"<ı <J1brma 15 gün da.. 

ha tem.ıcfid edilerek 22/9/939 tarihinde Cuma günü .saat 14 den 16 ya ka. 
dar İstanbul DördünMi İcra memurJu~u odasında artırma bed~1i satış istiyenin 
alacağına ruÇhanı o'!aııı diğer alıax:nk!ı'arın :bu gayri menıkul ile temin edilmiş 
alocakaln mecmmmdan f nzlaya çıkmak şarme en çdk nrt1rana ihale edilir. 
Böyle lbir ibede1 clde edilmezse ihale yapılmaz ve satış tnlobi düşer. 

6 _ Gayri menkul kc>ndic;ine ıhale oıunan kimse derhal veya verılcn mühlet 
içinde parayı vermezst? ihale kara'"ı fc.sholunarak kendisinden evvel en yüksek 

teklifte bulunan kimse arzetmış olduğu lx-delle almağa razı olursa ona. ratı ol. 
maz veya bulunmaz.sa hemen on ht'ş t!ıln müd.detıe arttırma~·a çıkarılıp en çok 

arttırıma ihale edilir. İki ihal•' arasırd::ıki fark ve geçen günler içın y jzde 5 den 
hesa'b oluna<:ak, faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memu. 
riyetimizce alıcıdan tahsıl olur•u:-. (M • .dde 133). 

7 _ Alıcı arıttırma bedPli haricındc olarak yalnız tapu, ferağ harcını, yirmi 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını Ycrmiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvırnt ve tanzıfat ve tella!iye r~minder. müte\ lit 
belediye rüsumu ve müterakırn vakıf icaresi alıcıya aid olmayı!> artt.rma bede. 
linden tenzil olunur. İşbu gayrı menkul ~~l'lda gösterlllen tarihte İstıanbull 
4 ınoü icra memurluğu odasında ~ ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi daire. 
sinde satılacağı ilfin olunu:-. (5518) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

ı _Tahmin edilen bedeli cl7,18h lira «50> kuruş olan c35,000t metre patiska 
29/Teınmuz/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü Saat 11 de kapalı zarfla alın. 
maık üzere eksilıtrneye ko!lulmuştur. 

2 - t• teminatı cl288> . lira c62:1 kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabiHr. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri k&. 
palı teklif me'kıtıublannı en geç belh gün ve saatten bir saat evveline kadar ko. 
misyon bafkan.lığına makbuz mukabilinde vermeleri. c5055~ --1 - Tahmin edilen bedeli c12353. lira rasız olarak almabılir. Her nevi Banka Muameleleri yapar 

ttesabt cari ve mevduaı hesapları küsadı . 
Ticart krediler w '1t!saı1cli krediler küsadı. 

Türkiye ve Ecnebi memlelceıler üzerine keşıde senedat 161conrosaa. 
Borsa emirien. . 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

ECNEBİ 2700 1400 800 300 
c55> kuruş olan c5500:t kilo Vaketa, 25/ 3 - İsteklilerin 2490 sayıJı kanun ~ 
Temmuz/!)39 tıırihint? rastlıyan Salı ~ünü tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kn_ ;.h 

ı::l:::============ı saat 14 de kapalı zaril:ı alınmak üzere teklif mektublarını en geç be!H ifin ve 
Abone bedeli peşindir. Adre. eksiltmeye konulmuştur. saatten bi: saat evveline kadar Kası,, • 

Esham "e tahvı1aı. altın ve eıntaa üzerıne avans. 
SenNal c.hsılatı ve saire. 

f:n yüksek emniyet sarılarını haiz kir.W. 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mQsait tartlarile ( kumbaraJı "V
kumbarasız) taurruf hesaplara açıhr. 

deiiıtirmek 25 kuruftur. 2 - İlk teminatı c92e. lira c52> kuru§ paşada bulunan kon.isyon başkanlıg 
18 

olup şartnamesi her g:.in komisyon:ian pa. makbuz mukabilinde vermeleri. c5(ı o. 
Gelen etlFM geri verilmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kunJfluk 

Pul ilivesi lizımclır. -. ._ ............................ .... 
~········ ~ 
: Po8ta kutun : 741 1.tanbul İ 
: Telgraf : Son Posta 1 
l. ... :~.ı.~:~~ .. = •• ~~~.~~ ................ ~ ... J 

ISTANBUL HALK 
Ti YATROSU 

Kenım GUler ve 
arkadaşları 

Bugün gündüz Yedilı:u~ 
Pınar bıhçeainde 

gece Ortaköy Emele ıine
muında Büyük minmere 

Sabriye Bıtdıdl nhaelllliade 

Netlt Özca n - Ertuarul Sadi Te:, 
Birlikte bogece 

Karagümrülı: • Zafer 

Tiyatroıuada 

Dörde Kadar 



11 Saıfa 

Yamı : Gtiııeıten • Sıcakta 
Kı11n, rtızglr •• ıoğuktu 

Korunmak lofıı 

inşaatlerinizl 

Meıhur K L E T T Markal 

Alıfap jaluzi • lıtorlarilo 
techiz ediniz 

KLETT Markalı 
S.tilam •• aarll 

JALUZi • ISTORLARINI 
Daima tercih edJnfı. 

Umum Acentası 

NIKOLA DAVRANOF 
KontrıplAke Parke Jaluzi Ticaretbanui 

Mahmutpaşa BOyDk Yıldıı Han No. ı 1/1' Telefon : 22870 

• • 

~., _____ _. Telırat: Danano • latınbal , 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 
intihap heyetinden ı. 

1 - Temmuz 939 nihayetinde mllddett hitam bulacak olan Ticaret ye .. 
hlre Borsası beyetl idaresinin yeniden icra edllecek intlhabatı'lda intihap 
etmek ve intihap olunmak bıkkını balıolanlann ıısteleri bugQnden itibaren 
Oda ve Borsa koridor Te aa.ıonuna · asılmıştır. Bir itirazı olanlann aç ıttn 
zarfım.la 20 Temmuz 939 Perşembe ıttoa akpmına tadar • yazı il• intihap 
heyetine mnracıu.ıtlan. 

2 - intihabat 24 T•mmuz 939 tarihine mnıadit Pazartesi gQoQ saat 
ondan on üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı h:ıiz olanlıma Borsa 
idare heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ila.n olunur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabııt.a memurlarına yaptırılacak yazlık ell>iseler için satın alınmasına 

lüzum h3.sıl olan 9000 metre krem renkt~ keten kumaş kapalı zarf usulile 4/8/ 
939 Cuma günü saat 15 te münakasaya konulmuştıır. 

2 - Beher metresine 100 kuruş fiat biçilen kumaşa aid nümuneyi görmek ve 
şartnroneyi a1ımak istiyenlerin Umum Müdürlük satmalma k.omisyonıuna müra. 
caatlan. 

3 - EkrsHtmeye girmek istiyenlerin 675 liralık ıtıeminat makbuz veya banka 
melcl.Ubunu muhtevi teklif mektublannı ve 2490 sayılı kanun.un 4 cü maddesin. 
de yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
etmeleri. c3100> c5295. 

BUGO~ 
~UM6ARASINA 
~All~ATAN 

-,. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratmdan 

Krem -Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksi~ Balsamin 
kANZUK 

isimli 2 faheseri, bütün düeyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

aaklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için 
zaruri bir ihtiyaçtr. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK: eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

KOCOKEL 
. YA~IN 

CEK DEFTElllNE 
iMZA '\TAN 

r,QyOt( EL 
OLACAKTIR 

TÔRK(Y 
f Ş 

~ANKASI . 

T&rlh Fakültesi Pansiyon Talebesi
nin Çamaşır İhalesi Yapılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

1i - Fıakü'Bte yatılı pansiyon talebesi çarnaşırlal"Jl'lın yıkama fJl açık ebllt. 
me ydlnJ:ylla münalkasaya koo.u.Inwşıtur. 

B - Muhammen bedcd: büyük pa!'Ça için 7 lkıurı.ış, orta parça için f. ~ 
pıa.1'9& için 2 ku'l'IUŞ ol~ tamamt 6280 Ura.dı.r. 

C - İstıe'klilerin şartnameyi ıönnek ilil.Jere Faıkütte hesaıp memıırluiuna :mi1.. 
raıcaa'tlıarı. 

Ç - % 7,50 ırmıwkkat taninat 398 liradır. 
D - :thıalıe 10/8/939 Perşembe günü saat 15 de A'l'lka.rada mektebler muhase.. 

beciliğinde yapılaıcsktır. 'femlnatım ihaleden lbir saat evveline kadar mektebler' 
mubaısebeciliği veznesme yabrıhnış olınası lazmıdır. c3190. c5418. 

İNŞAAT USTA. BAŞI ARANIYOR 
Bilhaua ıimendifer inıaabnda tecrübe sahibi inşaat uıta bqıla

rına ihtiyaç vardır. Talipleriıı acele veıika auretlerile (A. T.) harf· 
lerile 1at. 176 posta kutu.una tahriren müracaatları. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 3/VII/939 tarihinde teklif olunan fiatlar haddi layik görülınedilinden 

(1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmUJtu.r. 
il - Muhammen bedeli s!f (10.000), muvakkat teminatı (750) liradır. 

II - Eksiltme 7/VII:/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta levamn ve 
milbayaat şubesfodeki almı komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ıeçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek isüyen firmalar fiatsız fennt tekliflerini 

ınünakasadan (7) gün evvel tetkik edilmek üzere tü'tün fabrikalar §Uhesine nr. 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lAzımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler ~ 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta.. 
yin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (5327) 

Maarif Vekilliğinden: 
Gazi Te11biye Enstittl:ıü fransızca öğretmeni Oth.an Arsal 22/V /939 tarfhincten 

itfbaren okula devanı ctmediğı gibi kanuni şekilde mazeretini de bildirmediğin. 
den istifa etmiş sayılacağından 3 gün zarfında müdafaanamesıni:ı alınmasına ın. 

zibat lkamLiyonunca karar verılmiş :fse de adresi belli olmadığından karar tel>. 
lij edilememiştir. İlan tarihinden itibaren 3 gün zarfında m\idafna.canı taahhüd.. 
lü olarak göndermesi ilan olunur. c3179. <5390• 

Türkiye Yayınevi tarafından 
DOKÜMAN olarak hazırlandı. 

Ônümüzieki hafta neşredi-

leceklir. ~---•~ 

te ... ııs, r•lı.,,,,..,. ••• ••w 
••~••hlınluı• .. • ....-. 

Vatınıa ı 

I J. ROUSS•L •• _ ..... . 

ISTANBUL : TIHI..,... ... • 
111 Hunıuol• . htllGı••m 
ı1t1rı1111, lıad••• .....,. ... 

ZAli - İstanbul Sanayi ınSt.eblnden 
1339 senesinde aklığun dlploms.yı zayi ettim. 
Yenisini alacağutı.da.n eskJsinln hOılanii yok
tur. 

• 

llan Tarifemiz 
Telı:: sütun .ııantımı ·························· 

Birinci •ahi le 400 lruruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü uıhile 200 • Dördüncü sahile 100 » 
/ç •ahileler 60 » 
Son ıahile 40 ., 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptırıcu. 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifem.izden 
istifade edeceklerdir. Tarn, yanın 
ve çeyrek sayfa il Anlar içJn ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlann~ 
aid işler için şu adrese müracaat 
edi}melidir: 

Dincılık Kollektlt Şirketi 
:K&hramanude Han 

Ankara caddeel 

Son Posta Matbaası 

.Neırıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç .. 
S. Ragıp EMEÇ 

SAllİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 


