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[Meclis 11 EylOle kadar tatil kararı verdi J 
Dış politika ve harici 

ticaretimiz hakkında iki 
vekil izahat verdiler 
Hariciye Vekili sulh cephesine 

iştirakimizin sebeblerini izah etti 
" Her sulh yılı Türk nüfusuna, 350 bin Türk çocuğu hediye ediyor,, 

----·---···· .. ··-----···-------
Mareşalin Garbi 

Anadoluda 
teftişleri 

İm*, 8 (Huausi) - Genel Kumıay 
Bar/nm1 ~ Çaıkmak rehkatinde 
ordu bJma.n.d&nı generaller olduğu halde 

[su 9 an 1s 

fstanbaldan 
tramvay 

kald1.r1.lacak 
Belediye, şehirde Troleybos 

işletmeoe karar verdi 
Evvela . Beyoğlunda raylar sökülecek 1 

sabah Mm:le hususi trenle İzmirden ay. Istikl~t caddesin.den bir görii.nij,ş 
nnm.,, Aydın hattı üzerindeki birlikleri Belediyeye devredilen tramvay, tünel tıı.r. Umum Müdürlüğü ifa den Mustara 

(Tanare ne relmJftir] tettiıfe devam e-tmiştir. Selçukta trend!n ve eletrtnk: işletmesinde İkinciklnun ayı.. Hulki eenebaşına kadar işletmenin vazi. 
Ytıkarıdak4 resimlerde Meclisin diinkü toplc.ııntı.rıın Reis Abd.tüiır..tik Rt.ndıı inEm Marep.1 otomobil ile KU.f8daaına n.a. kadar hlçıbir tebeddül yapılınıyacak. (Devamı 10 uncu sayfada) 
tatıl .karannı. bildi.rtr;cen, Hariciye ve Tioa.r'4t Vekülerli de izahat "erirken ~ orada1d birlikleri teftif ve birlik:. -==::::ıı:::mıc========::::ıı-==========;:=======z== 

görilmektedirler 9eıio ~tında bulunmuştur. Muhtemel bı·r harbde 
Ankara 8 (Hususi) - Meclisin bu· J grup reis vekili Ali Rana Tarhanın dış (Devamı 3 Uncü sayfada) · · 

günkü toplantısında !!:!~~~~ ıı inci aayfada) .A.dapazarında mihver devletlerinin 
Harici ticaretimiz bir yıldırım beş 

Vekil: "Harici tfo,.,~' !l ,. tatbik ~ilmekte ola~ kişiyi Öldürdü zafer nmidleri var mıdır? 
usullerin tadili düşn n_~,~ ).~r nıu ?,. sualıne cevab verdı Üç kişi de ağır surette l""["~~kli ... G.~n;~ı H. E~·~··E~k"jj";"i"·ıı 

L-:Ankart a, 8 (Hususi) - MeG6~:ır bugün..: A'a Rana ~ht~~~~~e~aicbar:te~:~ yaralandı { ..................................................................................... . 
r.u oplanıtıs.ında harici ticareıımi.ı; hıJc. Cezmi .... ~ ~ ıı.rı:u.wu_.. " "'"v- t- (HU9USI) - Ad:a.pazanna bafh 
kuı ıı · fada) .ı.=u:n, [ cSon Posta• mn askeri muharririnin bu mühim makalesini 

da Parti Müst.akil Grup Reis Vs.ili (Devamı ncı 10.y Mc;pazı mhiyesinde Alabağ köyünde btı bugiin 7 nci sayfamızda bulacaksınız.] 

HH~ollarımnd~nonwna~~~=~-E~sk=i=v=a~h~.~Ü~st~i=n=~=~=~~3~ 
Suriye Meclisi yeni davadan da beraet ettı• 

Cumhurreisini 
intihab ediyor 

Şmı, 8 (Hususi) - Suriye meb'usan 
mecla, önümüzdeki Çarşamba günü !ev. 
kıa1Adt bir toplantı yaparak, dün istifa et. 
mif otan cümhurreisinjn yerine yenisini 
intihal> edecektir. 

( 

Bir anketin 
beklenmedik 

neticesi 

Kadınlar, bekar 
erkeklere karşı 
hucuma geçtiler 

"Bu günkü bekar erkek ~, 
korka!chr, mütereddiddir, 
aile yükünü omuzlarına 
alamadığı için kadınlara 

iftira atıyor,, diyorlar 

BekArlarm da iddia ve 
ithamları devam ediyor 

BuıUıı a inci sayfada Oku.JUllUZ! 

Otobüs davasına aid kararların okunması 45 dakika 
sürdü, kararda Üstündağ ve arkadaşlarının sun'u 

taksirleri olmadığı beyan edildi 

.. M O w <&esımıer tayynre ııe gelml,ft1r) 
Dün.lcu eelaede ıtfüıdag beraet karamn dinterl:cn 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
-···--

T ereddüd ve karar ıızlık 

Yazan: Muhittin Birpn 

Düiryada ~ler oluyor? 

Ağır lbir hava içinde sinirleri ~erilen 
insanT.a.r, birbirlerine veyahud kendi ken 
dileıine hergün bu suali soruyorlar. Dün. 
ya.da bir şeyler olduğu gün de hava ağır. 
drr, hiç bir şey olmadığı gün de tcnef • 
füs edilen beynel~lel hava, insanlara 
ferah ve neş'e verici bir hava değiidir. 

Bununla beraber, §U dakı'kada dün • 
yada ıneler olduğunu meral: evdenler, .Y~
nnm bize ne getirmek~ oldugu bahsı u. 
zerinde zillin yoranlar, içlerindeki uk -
deyi herhangi bir surette halledeb:lme'k 
imkanlarına malik dcğildirle:-. Hatta, bu. 
günkü dünya ıiadisclerin~ bizim gi~i ~ -
zaktı::ı.n bakanl:ar değil, bizza.t bu h:ıdıse. 
lcrin içinde bulunup dünya i~lerini ida. • 
re edenler dahi şu dakikada nereye gı: 
tikleııini, varmak istediklC'ri hedPiler ug. 
rund:a ne gibi vaSltalar kullanaeaklarını 
sarohatle tayin edebilmek mevkiinctc bu. 

luıımuyorbr. 

Yakın bir gelecekte sulhe mi gidiyo -
ruz, harbe mi? Bunu bilmiyoruz. Çünkü 
bilemeyiz; çünkil bilmemizi mümk'ln tJo.. 
}ac3k unsurlar meydanda görünmüyor 
ve çünkü. dıUnyanın bütün memleket -
leri kendi kendı1erini herkese karşı ka • 
p~ ıbir vaziyette bulunuyorlar. Dava. 
lar ,gittikçe keskinleşiyor; iddialar her -
gün ~a şiddetli ve derin bir ifad~ a • 
byor. Bütün bunlar hayır alametleri o. 
lamaz. Fakat, acaba. her büyük dünya 
yiğitinin içinde hangi aslan yatıver? Her 
bfı'yük dünya kuvvetinin asıl hesabı ne. 
dir? Bunları fU dakikada b!lmeği hiç 
kimse iddia edemez. 

Son Çokoslovakya hfıdiselerine ve o -

00 ta'kl°b eden buhrar. günlerine kadaT 
dünya politik'Mı bir dereceye kadar a • 
çı.kta olan hesab unsurlan içinde ecre • 
yan ediyordu. O za.mandanberi heı.ab1ar 
gizlendi ve dünyada yeni yeni bir yayıl. 
ma ve toplanma hareketleri peyda ol -
du. İşler bu şekli aldıktan sonra da her 
şey meÇhu1ler içine g0mü1di.i ve hiç bir 
l5Içü ve hesab nusunı göze görünmez ol. 

du. 
İşte, bugünkü vaziyet budur. 

* 
Soh günlerde Almanya ile ıngmere 

arasında aşırma usulile bir takım ko • 
mışmalar cereyan etti. Birbirini mütea • 
k:ı'b, İngiltere başvekm ile hariciye na • 
zırı, mılh lehinci! ve milletler arasında 

SON POSTA Temmuz !i 

Resimli BaJrale : ~ Sögligen adam, söglemigen adam c= 
= Sözün kısası 

.Fazla nıağrur iDsattT.ar becerikli olamazlar, çünk!i 
onl.lrda icab ettiği zam.an susmayı bilmek mc1.iyeti 
yoktur. 

Sö)·l.yen selam, silAhını gooteren adamdır, karıısında 

tedbır •ial;}: siruz, söylem.iyen adam ise. ne yapacağı lıUt. 
·ıemez, da.ima kOTlrunçtur. 

Ölü Abduİlah 

'-------- I!. Talu 

M übaşir adliye koridorlarında 

öyle bağ!ırıyor.. Resmi daire 

gazeteye ilaruru öyle veriyor.. Dul ka
dının, yetiın çocuğun aylık cüzdanın
da öyle yazılı: 

- Ölü Abdullah anası .. 
- Ölü Abdullah karısı .. 
- Ölü Abdullah yetimlern 

Bu «Ölü» tabirini, dilin tasfiyesine 
hizmet ediyorum zannile icad edenler 
kaç yüz bin kalb kırdıklarının acaba 
farkında mıdırlar? 

cÖlü» tabirinde, sağken, duyan, se
ven, işliyen bir ruh taşımış, iyi şeyler 
için çarpan bir kalbe malik bulunmuş, 
d~ünmüş, konuşmuş, belki de beşeri
yete çdk. hayırlı hizmetler ifa etmiş 

bir varlığa izafe edilen «insanlık> mef
c:::====-c::===-=======================-mc::--=========-======== bumu ile taban tabana zıd bir soğuk -

Kazandığı nişanları 
Sırtında taşıyan 

Meşhur nlıancı 

r .................... ·-·-·······-··· .......... ---~ 
i Hergun bir fıkra 
i 

1 
1 
i 
1 

f 

Evlenmek hiç aklına 
· gelmedi mi? 

Fakir dul biY kadın odun ksPr, 81r. 
tında pazara odun götürüp satar, vr. 
aldığı paranın bır kısmını bir <'§Ck 

satın almak için b~rlktirrıi.i4. SPne • 

lerce çalışmış ve ancak bir eşek pa • 
rası biriktirm•ş, ·re pazara erel: s11tın 
almıya gitmi§. Bir e§t!k gönniiş pa • 
zarlık etmiş, ut,'UŞmuşlar, pcırosm1 

vermek için koynuna elini soktuğu 

zaman paray\ dü.fürdii.ğibıü anllım~§. 

1 

- Tam Vinni mede bu kadar p<l1"G 
öiriktirmi§tim. Bir daho na.ı;ıt Li. 

rlktireceğiml 

! Diye döv1'.-ımiye ba1lcım11. Yaşlıca 
E bir adam. ka.dımn halır.e acımı~: 
S - Sen ne ıcıj insanmıfft" kadın, 
~ dem~, ne diye l-u kadar ıent> eşe.le n. 
: laca.ğım diye kendini zaJımete ıokup 
: : para biriktiTfr$in.. evlenmek hiç aklı. 
: na gelmedi mi? 

~----------------J 

;~;1;~~i~l~~~~;~:~~~~ 
Dünyanın en bügUlı den öiri hakkında nasıl ku11anabm -

Dolandırıcısı riz? 

Ö 
Halbuki, bundan evYel ne giizel, ne 

ldll munis, ne insanca bir tabirimiz vard1: 
Rahmetli! 

Buna, türkçe değildir diyemeyiz. 
Memleketin her bucağında, her Türk 
rahmeti de bilir, rahmetliyi de. Ara
mızdan göçüp gidenleri crahmetli> di
ye yad ettiğim.iz zaman 'bu kelimeden 
bir teselli duyarız. Bu crahmeb sözü. 

ölümü bizlere daha az soğuk gösterme
ğe, onun korkunçluğunu azaltmağa 
yardım eder. 

- Ölü Abdullah karısı?. 
Dol kadının kalbindeki yarayı her 

dem kanatan bir bid'attir. 
Ölü KöprüHi Mehmed .. Ölü Barba• 

ros Hayreddin.. Ölü Mareşal Osman.( 
Tarihe hakarettir .. 
Cüzdanına kocalan ve babaları için 

cölü:. tabiri kaydolunduğundan dolayı 

aylığını almaktan vaz~eçen yükselt 
duygulu fakir kadınlar, gözy~ları din
miyen yetimler var. 

. öi~~anı tasfiye etmek onu galizleş ... 
~ngi.lt'eırede Maidenbead ı:iv . _ 

1
, • .1 ~. l"'Jllek değildir. Bakanlığı tek-
;o 'ktac: İt . k ı·· h. Booılter Lockda bir havagazl lnfillkı ne. ~ ı 'j çevırme uzumunu ıs-

..:~ · d ' bilyü'- saht k& B t se etin. Y~akamlar bu çirkin ve za-
~~~sın e, asrın en A e a·n u • ~ 

bir hılmır ve anl.asmn devri açı1maS1 ga. Bu zat Amerik.aMarın meşhur nişan~ı
ye.slle ço'k güzel ınutuklar söyledil~r. Bu llarnı.da.nd.Jir. Müteaddid müsabakalarda 
nutu'k:ları görenler, Ingilterenin, bugün- !kıa.zandlğı nişanlan resimde gördüğünüz 
ld1 buhranı durdurmak işini tamamın • gibi ceketinin aritasm.a ch1dirmiştir. Mü. 
dıktan sonra, dünya milletlerini bir kon. sa.'bakalara gireceği gün, bu ceketini gi. 
fer.ansa toplayıp umumJ bir anlaşma VÜ- ~, onsuz atışınrının uğursuz gideceği 
cud'<? getirmek istediği ha~kmd:ıki riva. k.annatini besler. 

/ngilter~ güzel/Ilı 
Kraliçesi kaili 
Sehtesinden IJldii l D 

~-~- :-2 ı•·- ..:ı _ d lim ölü Labirini de resmi lisandan kal~ 
'er, aın·ıuu .ı.-wu a ı.uıua on sene mu • d 1 d 1 ırma ı ır ar. 
dıetlıe ımu:hitiınctıekile.ri aldatmı§ ve müt. 
hiş bir sefahat hayatı sürmüştür. Bütün 

sermayesi, cazibesi, sıcakkanlılığı ve ya. 

lkışıkhğı olan Butler arkasmds birçok 

borç, bir de hayat inkisarınn uğramış 

Tanrının crahmet» le mübeşşer kll
dığı kullarından tiırkçe crahmetlb 
tabirini biz faniler nasıl esirgeriz? 

C. Ckce11z. ~ alu . ............................................................• 
kalbleri ya.ra.lı genç kıı.lar bırakmıştır. 

Ken<Üsine Skotlandyard müfettişi, ma. Bir kadın evinin taraçasın-yetleri daha büyük bir alfıka ile teiakki ------------
ettiler. 

Fak.at, fngı1tercden yükselen bu sa • 
ikin, taith ve ilınicf verici sözlerin Alman. 
ya ve 1talyacfıa yaptı!tı tesirler ümicl ve • 
rici inıtlbalan tahrib etmekte gecikme • 

109 sene sonra kazanılan 
dava 

liye<i, harb zamanındaki entellicens ser. dan sokağa .dü.şüb öldü 

Al'.uıs köylerinden birinde, bir kôyHi 
ecdad'ı.ndmı mirM kalan bir davayı, lC!I 
serıe scmııa kazanınca, bütün koy halkını 
bir şm-a'b ziya!etine davet etmiş, köylü • 
Der zil zume. sarhOJ olduklarından ertesi 
gün işlerine baka.mamı§lardır. 

23 Temmuz ve merih 

visi adamı, Bitlerin dostu, yarıf atlan sa. 

bibi, esbabı emlakten gft>i süsler veren 

meŞhur dol:and'ırıcı birçok kadınlan kan. 
dırarak paralarını yemiştir. Dünyanın en 

İngı1terede Lancushine'in n'leşhur gü. büyük yalancısı ve sahtekan olan But. 

rellerinden olan ve güzellik müsabaka • ler bir 81' f0t6rlüğünü ettiği bir zengi • 

larında dört defa birincilik alan Mis nin kızı1e .evişerefk; babasının öltimile 

F.ranklin, apa."1.ımanında ölü olarak bu. 200 bin lira miras yiyen genç kızı kandır. 

1'unmuştu. Arkadaşları arasında karabi • mış ve bütün paralarım elinden almıştır. 

Dün sabah bir kadın on metre Y.,\lt;. 
seklikteki bir binadan yere düşerek feci 
bir şe'kilde ölmüştür. 

Sal:>aıh saat 10,30 da Boyacıköyünde 

Feyyaz sdkağında 5 numaralı evde otu. 
ran 45 ~lannda Lazariyen Ligoforu a. 

d'ın<Wti kadın, evinin üzerindeki taraça. 
ya çıkarak çamaşır toplama~a b:ışlamıJ. 
tır. Thraçanm kenanntia dolaşmakta ol. 

di. Banşmak iBtemiyen Almanya, dargın 
ro1'ünde ısrar eden İtalya. muhtelif elçi
ler ve vasıtalarla yaptıkları mukabele • 
J.erde, İngilterenin bu tarzda bir proje • 
sini güler yüzle übule hazır olırıadık!an.. 

nı gösterdiltt. Şu halde bir taraftan yük. 
selen ürnid verici intıba, öbür taraftan 
çOOm karartıcı hava karşısında birden. 
bire erici ve .sı1indi. 

MEdı yıldızı 1934 ağustosundanberi 

ilk defa olarak küremize yaklaşmakta. ve 
dünyaıun her köşesinde bulunan Tadyo 
meraklıJıan, Merihlilerden bir haber, bir 
işaret ehleak.lannı ummaktadırlar. 

ber diye anılan };fıs Franklin, muhitin • 

deki yaşlı erkekleri bile. baştan çıkaran 
bir esmer güzeli idi. !ngi1tere harbiye 

duğu bir sırada birdenbire bap dl~nereli 
müvazenesini kaybedE.'!l Lauriyen, on 

Beş yaşında iken konser metre yükseklikte bulunan taraçadan e. 

Haldka1m, dünya bu kadar ümidsiz 
bir vaziyet içinde midir? Belki evet, bel. 
ki bayır. Bu hU8Usta bize sarih ve vazıh 
bir fikir verebt1ecek meydanda hiç b.iır 

ne-zareti müşavirlerınoen bir general ilı::ı 
36 

veren san' at kar vin bahçesine oüşınüştür. Bu feci sukut 
neticesinde kafa tası patııyan kadın, dPr. 

23 Temmuzda. Merih küremizden 
mı1yon mil mesafede olacaktır. sorı günlerde evlenmiş idi. Daha bir ay. 

müsbet nokta yoktur. Türkiyenin tuttu • =============== hk gl\ndi. Zavallı güzelin ölümünden bir 

Rus san'at&ln Puipıof Lond.ra radyo. hal ölmüştür. Ka?:aya, nöbetçi Cümhuri.. 
sunda gene wano konserleri vermeğe yet Müddeiumumisi el koymuı. tahkika. 

takım okuyucularıma bugünlük yalnı% ı d ~ 
başlamıştır. Beş yaşında iken ilk lı:onse. ta başlıaırımıştır. • 

ğu cephe, bu senenin. sulhüıı.ü temine ki. gece evve ogum senesini tes'id etmiş. 
şu klsa cvabı vermekle iktifa edeceğim: 

rini hayranlarına dinleten san'attAr 19 u. 

na bastığı sıralarda, Leningrad konser • 
vatuanndan Rubinştayn piyano müldi • 
f atile mezun olmuştu. 

fayet etti. Fa.kat, gelecek sene için ne o. _ Be1dliyelim ve görelim.. fazla eğlenmiş idi. Doktorla• aşırı dere • 

l~ kestireJbilmek için zihnimizi yor. cede yorgunluk neticesinde kalb sekte • 
duğwnuz zaman, vazıh bir hükfön ve ta. - il I · - -. aı . lAl,;u.hi/:ti.n UJU!g-en sinden öldüğünü tesbit etmişlerdir. 
rara vannamw temin için b:ze yardım 
edecek hiç bir müsbet noktaya tesadüf 
edemiyoruz. 
Şu halde, dünyanın yakın bir zaman.. 

da ne gibi bir istikamete doğru gidcce • 
ğini kestirebilmemiz için bir müddet dn.. 
ha wtltit geçmesi ve meydana müsbet 
bir tabın yeni alametlerin çıkmast la • 
zımd'ır. O zamana kadar beküyeccğiz ve 
hükmümüzü ancak bu müsbet alamet • 
lcrin meydcma gelmesinden sonraya bı • 
rakacağız. 

Bana dünya hakkında sualler sorarak 
da meraklarını izale r.tmek isteyen bir 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
1stanbul t't'iediyE-Sinin halka hizmet etmek istec:i~i n'lk. 

tası itze:-ind.e tereddüd edilemez. Yapmıya çalıştığı s% iyi. 
lıklerdcn b:r tanesini billyorsunuz, iyi suyu ileride ·,üsbü. 
:ii:" ~eda\'a ciaAıtma :imkanının hiiSJl olmasına intizarcm 
şimdılik ucıız1atmıya teşebbüs etmişti, evkni:a ba~ \·urdu. 
cvkafm da bir halk müessesesi olduğunu biHriz, onun da 
lıalka müfid o.imak istediğinde çüphe edilE.-met. Fakar ve:. 

l.tiği cevabı öğrenmişsinizdir, bütün incelemelert! rağ!nen 

suyu ıocm:~atmıya imkfm görememişıir, belediye lstiyC"r. 
yapamıyor, €vlkaf istiyor, yapamıyor, bil.tün istiyenlcrin 
müşleu.•k DTi:ulanna rağmen en çok muhtaç olduğumuz 

.ştym fiatı cia'r,i ucuzlatılmazsa pab'1ıllk!ıı bu şehir ~aya. 
tında onüne ge~ilmez bir hastalık olduğ~ biz inanıyoruz, 
ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

---· .... ···-···----·--.. ·-·········---········-
TAKViM 

TEMMUZ 
Rami Mae 9 Aıül .... 

Ull wa 
R ... r ".,. -Huiraa Hnır 

26 1030 6S 
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9 Temmta SON POSTA 
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! ~enubt Tiroldaki Alman 
Jkalliyetinin Almanyaya 

nakline başlandı 

Sayfa 3 

TELGRAF HABERLERi 
Garanti sistemine karşı 1 

Holandanın vaziyeti 
-Holandanın tarzı hareketini garib bulan bir İngiliz 

gazetesi: "Bu bizim için iyi bir derstir,, diyor 

Moskovada 
müzakerelere 

tekrar başlandı 
Londra 6 (Hususi) - HükUmetlerin 

E 
e lngiliz kabinesi dümen 

kıracak gibi 

• Bir fo tograf yüzünden 
çıkan hadise 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

Londra 6 (A.A.) - cDeyli Express• ı Hitler, bu yiyeceğin kaçakçılık su - den yeni talimat alınış olan Moskova
gazetesi gar~ntiler. ~es_elesi h~~cla ~etile tedarik edildiğini iddia edebi - daki İngiliz ve Fransız sefirleri, bera
Homncb hükumctinın ıttihaz ettığı tar • lır.• bede.rinde Vilyam Strany de oı)Jduğu 

IE5) irkaç giindeno~rı c~ki İngiliz 

l,g} ııazırlanııdan Churc:hi!l'in tek. 
r.ar İngiliz kabinesine dahıl Jlacağından 
ısrarla bahsediliyor. Churchilrin şalı.si. 
yetini bilenler, bu hadisenuı mühim bir 
siyaset tebeddülü olacn~ını dJ elbette ki 

LI hareketi hayretıe karşılamakta ve Holan<lanın İngilt.ereye yaptığı it _ h~lde öğleden sonra Kremlin sarayına 
şöyle demektedir: hal"t ik" . 1. ~ f 1 . ı.~tı"n _ gıderek, Molotof tarafmdan kabul e -, a ın ı mıs ınuen az ası nıs!J'; . . . 

cBu tarzı hareket garibdir. Çünkü • . b dıl:,nışlerdır. 
Holandalıllann Uzakşarkta müdafaa - de mal sattıgını ~e Almanyad~n. ıse. u Uç devlet mümessilleri arasında ye-
sından aciz bulundukıarı birçok müs - memlekete yaptıgı satışların ıkı mıs - ni müzakerelere başlanmıştır. 

~ anlarlar. Bugünkü Ingiliz baş\'ekili Çcm. 

temlekeleri vardır. Bereket versin, bi· line yakın mubayaatta bulunduğunu ve 
zim için hiçbir zaman bu uzak Holan- ithamı yaptığım kaydeden cDaily 
da müstemlekelerini garanti etmek Express• netice olarak şöyle demekte
mevzuu bahsolmamıştır. Ne olursa ol- dir: 

sun bu bizim için iyi bir derstir. Ma - «Demek olu or ki, İngiliz çiftlik sa-
~m ki Holandahların harb zuhurun - y . 
da bizim garantim.ize itimadları yok _ ~blerini nzaranna o~arak Holan~~ .ya 
tur. Bizim de yiyecek tedariki husu - ihracatta bulunmak u zere sarfettıgı -
sunda onlara emnıyetimi.: olmamalı _ miz paralar Hitler'in harb bütçesini ka 
dır. bartmaktan başka birşeye yaramıyor.> 

Amerikada b itaraflık kanununun 
tadiline karşı. muhalefet artıyor 

... 
Ayandan 34 kişi kanunun değiş tirilmesine şiddetle 
muhalefet edeceklerini bir beyanname ile bildirdi~er 

Vaşington, 8 (Hususi) - Ayandan 34 
kişi hali hazırdaki bitaraflık kanununun 
ckığiştin1mesine şiddetle muhalefet ede. 
cekl~ bildiren bir beyannı:wme imı.ala. 
mışlardr. 

Bu beyannamede bilhassa şöyle den:J_ 
maktedSr: 

cHarb halinde bulunan milletlere Sİ

iah, cephane ve harb malzemesi satıl. 

masını ve ihraç edilmesini meneden şim.. 

Bir Bulgar heyeti 
Moskovaya gidiyor 

cb"lti bitarafltk kanununun ilgasına veya 
takfiliıne şiddetle muarızız. İcra kuvveti. 
nıe hcmbetmekte oran mütecavizi veya 
müıtıecavizleri seçmek hakkını veren her 
türlü geniş sa.J..il1iyetin aleyhindeyiz. SL 
lilıh bir ihtili.f çık.tığı takdirde mernle. 
kıetimizin hakiki bir bitaraflık muhafaza 
etmesinde menfaat olduğuna inanıyoruz. 

Elimizde bulun.an bütün namuskarane ve 
meşru. v.asıtaları kullanarak hattı hare. 
ketimtı;de ısrar etmeğe azmettik, 

Parti Genel Sekreteri 
mezuniyet aldı 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulga1'-'cef ne 1 ara 6 (Hususi) - Cümhuriyet 
rtn'd:an :ınürekkcb bir hey< saat ka. J """ Halk Partisi umum! katibi Dr. I<"'ikri 
~~ ikinci reisi Mat"kofuıft?ll.,,b.!{;-it. dıe Tuzer me7Jllniyet almıştır. K-Emdisin~ 
...,...,vye.t rkıbsaıcli mah.felierile temas et.. Zongıtlda'k meb'usu ve Parti umum) 
ntıek üzere Temmuz sonunda Moskovaya idare heyetinde yardımcı aza bulunan 
gidecektir. Halil Türkmen vekalet edecektir. 

A lman yada 
askeri hazırlıklar 

Sivil devlet baremi 
mer'iyete girdi 

~ berlayn ile vaktile daima muaraza halin. 

li:Jl ~ de bulunan bu zatı::ı Çembımnynin rİYii-
İDgİIİZ askeri . ~.ı... set ettiği bir kabined~ yer alması, bun. 

t ~ lardan Çemberlayniıı J-abinedeki ntifu. h eyeti zmirden ., zunun hüsufa uğraması!~ mtlsavıdir. 
ayrıldı . ~ .. . Churchil1 bir defa çok kuvvetli bir şah. 

Cenubı 'l ırolu gostenr harıta ..: t•=- B · 1.·l · b tl k dah ..3, 
cıye 141. o aşveıu e nıs c e ço a w. 

İzmir, 8 (Hususi) _ Koca1epe rr.uhrL. Daily Hcrald gazetesi yazıyor: Cemı. namik bir adamaır. Bundan başka AJ. 
bile İzmir sah.ı1lerıne !;ık.an İngiliz askeri !bi Tiı:pldaki AlJman ekalliyetinin Alman. manya ile her suretle anlaşmanın aleyh
heyeti .kısa gezintı1erden sonra hmire yaya nakli için, Hitler ile Mussolini arn. tarıdtr. Çünkü Churchill boyle bir anlaş. 
gelmliştir. Misafir general v~ refakatin. sınd'a bir anlaşmaya vanlmış olduğu bil. manın yapılamıyacağına kanidir ve Al. 
deki zevat şereflerine Orduevinde husu. dirilmişti. manyaya, daima Fransayı tercıh etmı~ 
si bir Zı"yaıfet verilmi;tir. Nalkledilecek olan Almanların saym tir. Bu şartlar altında İngiliz kabınesiı:de 

Heyet öğleden sonra şehırde bir ge. 225 bind'en fazla tahmin edilmektedir. vuıkubulacak olan bir değişikliğin, bir ta. 
zinti yapmış, J3urnovadşki z:raat mek~e- Muhacarct işini tedvir etmek üzere dilden ziyade esaslı bir tebeddüle mun. 
bini ziyaret etmiştir. General ve refaka. Bolzeno. Merano ve diğer me;kezlerde cer olması bir za.ruret•.ir. O zaman, in. 
tindeki zevata mektebd~ çahşn:alar hak. bürolar kurular.aktır. giltereyi muvakkat ve uyuşturucu anlaş. 
'kında izahat veri:rru~~ir. . Şimdiye kadar. ilk muhacir kafilesini malar peşinden koşar görmek mümkün 

Hey~t ak~nı uzcn Kocatepc ıle Çe. teşkil eden 5-6 bin kişi Almanyaya git. olmıyacak ve ağlebi ihtimal, eski haııd. 
nakkaleye hareket etmi~tir. miştir. ye nazın Edenle eski müstemlekeler na. 

Bu f gar Başvekı·ıı· Berlinde söylendiğine gore. Macarisıan zın Amery, Churchill'i:ı yakın mesa: ar. 
• ve Romanyad:ıki Alman ekalliyetlerin;n kadaşLan olacaklnrdır. Böyle bir İngılız 

H l ı k şefleri de, bu Almanlarııı anavatana nak. kabinesinin umumi bir tasfiye için iş ba. 
it er e te r ar lini temin içit\ alakadarlarla müzakere-ve ~ımı getirileceğincıen şuphc eailmcmek 

go•• ru·· ŞİU•• mu··?. girişmişlerdir. gerektir. İngiliz kabinesi, bu gidişle fena 
dümen ·kıracağa benziyor. 

Münih, 8 (A.A.J _Bulgaristan başve. lzmİt\0 r;.Sİm Y8 fotoğraf S0rfİSİ * 
kili Köseıvanof, bu sat>ah buraya gchr.;ş. İzmit (Hususi) -- 17.-nıL Halkevıncle Bazı Alman gazeteleri tarafından Ka. 
tir. Öğleden sonra Münih civarını ziya. yerli gençlere Vf' amııtörlere mahsııs <.l. nldayı ve Amerikayı ziyaret eden lngi. 
ret edecektir. Bu münasebetle llitlP.rin mak üzere resim ve fotograf sergisi açıi- lil hükümdarlaTt. 
şimdi Berchtesgadende bulunduğu hatır. mı.ştır. Sergiyi bizza! Vali ve P:ırti bıı~- Bir totograt nın Amerikada ç::. 
latılmı..\tadır. kanı Ziya Tekeli açarak İzmit çocukla. yüzünden kil mi:.; rt>sim1eı ı ü. 

rının göstermekte olduğu bu muvaffakı-[ çıkan hAdise zerinde yapıldığı Vali muavinler; ve 
kaymakamlar arasında 

nakil ve tayinler 

yet•C'n dolayı se\rincini izhar edı::re.-k st'r- ideli~ olunan bir 
gide cs!'.'rlcri olan Scın'atkarları takdir et. I tahrıf, bilhassa 1ngıliz efkarı umumiye3i. 
miştir. ni son derece müteessır etrr.işfo·. 

Fotografta Fahrı Seyrekin teşhir ettiği Hadise şudur: Jngitiz kraliçesile Aıne. 
yüzlerce eser, umumi olarak memnunı. ıika Reisicümiıuru Roosevelt ayakta :Ko. 
yC't ve alaka uvandırmış ve bu kıymeti; nuşuyorlaT. Sahne yan taraftan aluırn'~
san'atkar tebrik edilmiştir. Foto Fahri, tır. Kral da, kraıiçertiıı yanındadır. Bu 
İzmitin şiirini fotografla qöstermeğe mu. sırada kraliçenin konuştuğu ve Reisicüm. 
vaffak olmuştur. hurun da ağzının hayret ıfade eder şe. 

Dijer eserler arasında Melih, Mitat, kı1de açıllnış olduğu görülüyor. Vaziyete 
Turgud imzalan da kayde şayandır. Ser. nazaran kral, kraliçeye ııisbetle öyle bir 
gi 15 gün açık bulunacaktır. vaziyette duruyor ki, sol eli kraliçenin 

bluzuna temas etmektedir. Hakikatte, bu 
Burdurda benzin fiatları a rttı eı kılıcın kabzasını sıkmakta ve kraıi.. 

Ank&ra. 8 <Hususi) - Izmir vali mu. 
avin~liğürue B3Iıke.sir vali muavini Emin 
Kırış, Balıkesir vali muavinliğine DiyP.r
ba'kır vali muavini Abdülkadir Keskin, 
Diyarbakır vali muavin1iğine Beykoz 
kaymakamı İhsan, Beykoz kaymakamlı. 
ğına Uzun:köp1"'1 kaymnkamı Sadeddin, 
Uzunköprü kaymakamlığına Refahiye 
kay.makamı İlyas. Keşan kaymakanılığı. 
na Perük kaymakamı Sabri tayin edil. 

Berlin, 8 (A.A.) - 1918, 1919 ve 1920 Ankara 6 (Husust) - Devlet me - mişlerdir. 
uoın ...... ı .. ı.--.:ı-n ve 1914 ile 1917 seneleri Dahil. V k·ıeı· ' ·1 l'·t 

Burdur, (Hususi} - Şehrimizde ben. çenin bedenme yakın bulunmaktadır. 
zinin t<>nc'kesi 290 kuruş3 satıJmakta iken Bazı Alınan gazeteleri., fotografın bu 
belediyenin koyduğu 15 kuru;,;lu k vergi pozundan istifade caerck kraliçenin ko. 
ile 305 kuruşa satılmaya başlamıştır. Ru mışmasıru bilmediğini, sözlerilc Amerika 
vaziyet benzin satışını durdurmuş ve şo. Cümh'Cirreisini hayrete düşürdüğünü 
förler de benzinlerini diğer vilayetlerden kralın d:a, daha büyük bir pot kırmam~ 

o-..uu,1.WJi:U-ua IDU!'lıan aylıklannm t evhid ve teadü • ıye e a ı sıcı ve r.ıuıı.nı., « 
arasında doğup ta tecil edilenlerden ma. .. . csivil devlet baremi• umum müdürlüğü şube müdürlüğüne 
ada 1906, 1907, 1910 ve 1913 te doğmuı lune daır kanun . . . Na~lli kaymakamı İhsan, nüfus işleri 
olup taı henüz sıhhi muayeneden geçmi. bugUnkü :resm1 gazeteae neşredıldı ve umum müdürlüğü şube nıüdürlıiğü .. e 
Yenler 7 Temmuzdan 9 Eyltlle kadar m er'iyete girdi. Maliye Ve'kalti ka - Kula kaymakamı Necmeddin, mahalli i. 
sıhhi muayene heyetlerine müracaat et. nunun tatbikatını kolaylaştıracak izah darcler şube müdürlüğün"? Çorlu k:ı.ymıı. 
nı:ğe 'illn~ar vasıtasile davet edilmek. . akında ikma! edecektir. kamı Necmerldin, Dahiliye hukuk müşa. 
tedırler. nameyı Y vir muavinliğine mülkiye miifcttişlcrin . 

Uzakşarktaki 
Bahri kuvvetler 
Paris, 8 (A.A.) - P etit Parisien ga2:e. 

Clesi, Uza'.kşarktaki bahri kuvvetleri göır. 
tıeren bir tablo netretmektedir. 

Bu '1ıabloya göre, muhteli! devletlerln 
. u~ ftlolan fU kuvvettedir: 

İngil'tıere: 120,000, Holanda: 50,000, 
l'nıUla.. 40,000, Sovyetler: 30,000, Arnert. 
bnı.n PMılf:ik mosu: ı,000,000 tonilU o. 
iYektl-n: 1,240.000, Japonya: 860,000. 

Basın blrllt11 kongl'e•I 
Yarın toplanıyor 

Burdurda göl plijlarma 
rağbet arttı 

Burdur (Hususi) - Havaların bugün
lerde f.azlıt ısınması halkımızı göl plaj~~: 
rına dOk.müştür. Belediyeye aid olan pıa] 
~ verildiğinden m!lstecir her .. s:ne 
vukua gelen boğulına kazalarının ?nu~e 
geçmek için tertibat aiacaktır. Bu ış bıl
haaa kira mukavelesinde birinci madde 
olarak öne sürülmüştür. 

Adapazarmda bir yıldırım 
bef kişiyi öldUrdU 

. (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

da iken hava bozımut ve §iddetli yağm:ır 

Ankara 8 (Hususi) - Basın Bir _ )"&ğmağa başlaıtllftlr. Yağmurdan korun. 
liği kongresi Pazartesi sababı saat 1 o maik için oevjz ağacuur.ı. altına saklanan 
da Dahiliye Vekaletinde toplanacaktır. ndııtıaır Hı1mi, kansı Hatice. oğlu Nl•::dP.t 

AYni gün öğleyin Halk Partisi Genel ve Süleyman Ge?.er ne Ahmecl yıldırım 
Sekreter vekili Halil Türkmen Ankara isabetile öl'm5iJ,er, Yusuf Gezer, li'atma 

1 Bul'llt, Havva Ge · • l' .. ki · d Pa asta kongre azaları şerefine bir öğ - zer- ısını ' uç şı e a. 
!e ziyafeti verecektir. Pazartesi akşa- ğırca ;.aralanmıştır. 
rnı da Dahiliye Vekili Faik öztrakın Valk'a burada büyük t~ssür husule 
Ziyafeti olacaktır. ~· 

den Saim, nüfııs işleri umum miid:.i!" mu. 
avinüğine tabiiyet müdürü Fuad, üçün. 
CÜ sınıf mülkiye müfettişliklerin.? Uşak 

kaymakamı Nazım, Salihli kaymakamı 

Kemal, Tarsus kaymakamı Mehmed Ali, 
Emirdağ kaymakamı Emin, Gönen kay. 
makamı Nureddin, Mil~zgırd kaym .. kg_ 
mı Fuad tayin edilmişlerdir. 

Kral Zogu 
Varşovada 
Varşova 6 (A.A.) - Arnavudluk 

Kralı, dün akşam Varşovaya gelmiş -
tir. Kral, burada iki, üç gün kaldıktan 
sonra Gdynia'ya gidecektir. 

Mareşalin Garbi 
Anadoluda teftişleri 

(Baştaraf\ 1 inci sayfada) 
Muhterem Mareşal akşama doğru Hö. 

keye .geçmiş, orada da teftişlerde bulun. 
d~tan sonra t renle Mil!! istikametinde 
tı.aırekıırt etmiştir •. GaTbi· Anadolu birlikle. 
rinin hepsi teftiıten geçirilecektir. 

~:.~~~::~.~~~~.:.1~~~-~~.::: . .... . . . ............. .... . ....... . .. :~~~~~~~. l O uncu say(ada) 
t-c= ••••••••••••• • •••••••• •••••••••••••••• 

Sabahtan Sabaha 

Hayret!. 
İzmirin bir kazasında Kar:·h~ınmda Ha?iran ayı içinde zabıta . 

} h. b' h"J· ı YJ ve ıandar. rnayı meşgu enen ıı; ır a ıse o mamış. Bu bir t.elgı-af habe ·ru 
Ha vadisi okuyuncJ ben de: hayret ettim. Fakat habere değit llir. . .. 

d h. _,_, l -h· .. "l k r ay •çın. e ıç Vd.1\ a o mayışınm mu tm goru ere telgraOa tebc::ir ~..ı"· · 
. B" k . . . r ~-u.uışınc hayret 

~bm. ı~ kazam~da bır ~y ı\;ı:ıde zalbıta vak'ası olmayışı adeta bu kazada 
r petro ayna,,. kcşf edılmcsı. ya hud aL'tın madeni meydana k .

1 k d "h· .. "l" F . l'd . ç. ar. ması a ar mu, ım goru uyor. C'VKa Ci eliği zabıta vak'asımn oluşund d :rr: 
1 d ' 'h . b. . n et<-Aı de o mayışıfü a aramaK. ı tıyacı .u nereden geliyor acaba? 

* * Ayni gün İzmirin iki yarkasmda Bozyak:a ile Karşıyakada ve heme h 
me · t• 'k' · b._,, lan n e • n aynı saa :.e ı ı cınayet ıı~~n o uş, i'ki genç mezara, iki delik lı · 
d 'tmi t' H 'k· k ·1 an z.ın. ana gı ş ır. er ı ı atı vak'anı!l sebebleri incir çekirdeği dold _ k 
lkadar basittir. Memleketi djıt E-V~ôddan mahrum eden he~ 'k· • ku,1!ıy~ ... a 

• 1 1 :1a aua olen 
ler ne kıa~ar biçare ise, öldürenler de o kadar :ı:avallıdular. Mezarla zind~ 
arasındaki kısa yoldan ku!'tulup mes'ud ve sakin ve uzun istikbal 

1 Ç 1- k . t' 1 i . b" d yo una ı~1.ua ıs ıyen er çın ır çare var u. Kendine yapılmasını istemean b .. 
ketı başkasına yapmamak. 8 a. e 

Karısına, kızına, kız kardeşine kem gözle bakıldlgı· nı •ste • • 
kıa kızı k 1 mayen ınsan baş. sının na, arısına, kız kard<lşine kem gözle .b kına k di 

"lkü t - d'lm · · . . a ı.sa, en malına. 
mu ne ecavuz P. ı eSJru istemıy en adam başkasının malına, mülküne 
:taarruz etmezse, kendine küfredilmesini istem.iyen adam b k l k·· f · 
tın T" ki h · h aş a arına l ır 

c ezse ur ye apıs anelerı ancak gardiyanların uvku ke t' kl · b" 
"ik" ·~· hat b" ~ s ırece erı ırer sw un ve •~~ıra urosu olur. Bu olursa belki nayret edebiliriz. 

23uehan Ca/, ı'd 



4 Sayfa 

Taksim kışlasının yerinde klüp ve sergi binaları, 
Ayaspaşada büyük bir tiyatro ve Halkevi yapılacak 

Yakında şehrimizdeki imar f aaliyetinc 
büyülk bir hız verilecektir. Taksim kışla. 
sire arsaların Belediyeye verilmesine 
muvafalrot edildiğini yatmıştık. Belediye. 
fen lhe~t.i bu sahada yapılacak inş2atın 
projEsini ha11rlıyacak ve derhal faaliye. 
tıe geçı1'ecc!ktir. Taksim kışlasının yerin. 
de, şehir, matbuat, ticaret kluplcrile ser. 
gi binası yapılacaktır. 

Şehir ltlübünün mııhtelif salonlan o. 
iJ.acak. her türlü istirahati ve eğlence yer. 
terini ihtiva edecektir. 

Matbuat klübüne beynelrnil~l 1e.ki1 VC'. 

rileoo~ hariçten gelecek ecnebi matbua~ 
mensublan burada ağlrlanacaktır. 

Ca:mbköşk, İzzet gazinosu ve o sırada 
bu.'lunaın dükkanlar yıkılacak, yeTlerine 
modem binalar inşa olunacakhr. 
Oaımlıkö~kün köşesinden itibaren Aya!

paşaya doğru imtidad eden dükk6nlar is. 
Um1ik edllcükten sonra yıkılacak ve o 
cadde seksen beş metre genJşletilecektir. 

Caddenin Ayaspa.şaya sapan köşesin. 
Cfeld jmuhrma karakolu yıkılacak, bu 
saha a!I1kasındaki mezarlıkla birleştirfü:. 

rek yeıindc İstanbulu:ı büyük tiyatrosu 
tnşa olunacaktır. 

Şehir işleri: 

Teksim bahçeal yakında açılıyor 

Tasim bahçesindeki inşaat bitmek 
üzeredir. Önümüzdeki Cumartesi gü -

nü bahçenin parasız kısmı tamamlan -
mış dlaaa.ğından merasimle açı)ıacak, 

ayni gün bin kişilik gazinonun temeli 
atılacaktır. 

Bir tayyara filomuz Atlnaya gidecek 

Türkkuşuna mensub bir tayyare fi. 
fosu yakında şark ve cenub vil8yetle -

rimizde gezintiye çıkacak ve bu arada 

Hatayla Suriyeye de gidecektir. Türk -
kuşu başöğretmeni Sabiha Gökçen ku-

mandasında beş kadın tayyarecimiz -
den mürek'keb bir filo da, gelecek ay 
içinde Atinayı ziyaret edecektir. 

Kara.Xol binasının karşısında bulunan 
mezarlık ve Belediyeye aid arsalarda 
Beyoğlunun en büyük Halkevi yapıla.. 

cdktır. 

İstanbul Jclü bü ile Taksim arasındaki 
sırada büyük binalar yıkılmıyacak, şim.. 

dilik bırakılacaktır. Şehircilik mütehassı. 
sı Prost ve Şişli hastanes•nin projesini 

yapan ınmnar Valter Pariste bulunmak. 
ıtadır. Her iki mütehassıs Paris.te toplan. 
tı'fur yaparak, Halkevi ve tiyatro binala. 
nnın projelerini hazırlıyacaklardır. 

Taksimdeki Halkevi ile tiyatronun in. 
şasma harcanacak paralar münakale sıı. 

retile temin edilmiş bulunmaktad1ır. 

Hal!kC'Vi binasına pek yakında b~şlana. 
calk'tır. Belediye şimdilik bu işe elli bin 
iira tahsis etntiştir. 

Bunlardlan başka Tepebaşındaki tlyat. 
ro bina51 ile Şehzadeba~ındaki Konser. 
v:atuar bin.ası inşasına ayni zmaanda baş. 
la'Ilac~hr. 

Taksimdeki tiyatro binasına sekiz yüz 
bin Jira temin edilmiştir. Binanın inşası. 
na bu para kifavp• ptmivecPği için, yeni. 
-r..,n tahsisat temin ediiecktir. 

Mil tef errik: 

Doktor Hafız Cemal 
Dr. muallim Hafız Cemal meslekt 

tetkikat yapmak üzere Avrupa ve A
merikaya azimet etmiştir. 

Amerikadan otobüs getirtilecek 
Amerikan otobüs fırmalarından bi -

ri -belediyeye. yeni bır teklif yapmış -
tır. Teklifte Istanbulda işletilecek o -
tobüs nümunesmin kendilerinde mev
cud olduğunu ve 10 gün müsaade edi
lirse birkaç tanesinin Amerikadan ge
tirileceğini bildirmiştir. Belediye bu 
teklifi kabul etmis ve nümune otobüs
lerin getirilmesine müsaade edilmiş -
tir. Bu otobüsler tetkik edildikten son
ra otobüs satın alma şartnamesine son 
şekli verilecektir. 

Avmlar av malzemesinin pahalılığmdan 
şikayet ediyorlar 

&\vcılar birliği reısı av mevzuu etrafında çalışıldığı 
takdirde bunun memleketimiz için mühim bir varidat 

menbaı olacağını söyliyor 

cİstan'bul Avcılar ve Atıcılar Dirliğh. 
mn düın fevkalade umumi toplanbsı ya. 
pılacalk, bu toplantıcı.a, ahiren neıredilen 

cemiyetler kanununa tevfikan birliğin ni. 
rz:amnamesinde yapılmak icab eden tcbed. 
düll~ göriişülecek idi. 

Fakat dünkü ilk içtimada ekseriyet te. 
min edilemediğinden. lkincl i~tima J 2 
Temmuz Çarşamba günü saat 18 e tehir 
edilmiş&-. 

Dün btr muharririmizle görü~en Avcı. 
kır ve Atıcılar Birli~i başkanı Sami Uzan 
fllll'lan söylemiştir: 

c- Birli~rnit, memleketin bir iktısadt 
uırurunı ve güzelliği ol1ln avın, bir sMcm 
dahilinde avlanması ve bunun için lü. 

zumlu gördüğü tedbirlerl hüktuı:ıt't ms. 
kamlarına bildirmclt Vf' bu hususta tcab 
eden çalışmaları tanı.im etmek maksadL 

fürJiğiıniz, bunu bertaraf etmek için 
Türkiye Büyük Millet Meclisine müraca. 
at ile, keyfiyetin tetkikini rica etmiş~ir. 

Müsbet netice alacağunızdan :lmidvarız. 

Turlkjiyede, bilhassa Anadoludaı av 
hayvanları, Avrupanın bile alakasını da. 
vet edecek kadar mütenevvi ve mebzul. 
dür. Turizm noktal na-zanndan fc•vkaIA. 
de mühim olan bu mevzu üzerinde c.saFlı 
bir şekilde çalışıldığı takdirde, ml'l'l'Jeke
timize az görülrniyecek kad:ır nıilhlm bir 
varidat nrembaı açılacağı muh~kkaktır. 

Bilhassa. aveılık turizminin, diğer turis. 
tik hareketten esaslı farkı şudur: Seyya. 
hın geldiği memlekette 24 saat içinde o. 
toınibil ile mü~leri ve diğer görmeğe de. 
ğer yerleri gezip dbnmesinc ve bu suret. 
le ancak birkaç lira bırakmasına muksı. 
bil, her avcı turist. gittiği memlekette 
hafta~ıarca kalmakta ve yüzlerce lira 
sarf etmektedir. 

SON POSTA 

Hayat pahahhğı 
ile mucadele 

bürosu kurulacak 
Ticaret Vekdleti, yeni teşkil olunan 

mınta'ka ticaret müdürlüklerinın yeni ve 
esas vazifelerinden bırisi:ıi bayat paha. 
lıhğı ile mücadele olarak kabul etmiştir. 
Bu mevzuda alınacak tedbirleri tesbit et. 
mek üzere evvelce İsviçreli ve İugıüz 
mütehasmslarına yaptırılan tetkikler 
gayıri kafi göriilmüş, başlı başına mühim 
bir mesele teşkil eden hayat pahalıiığı 

ile mücadele mevzuunun esaslı bir suret. 
te tet1dki icab ettiği neticesine varılmış
tl.r. 

Ticaret V ek.ili Cezmi Erçin, pahalıhk. 
la mücadele tedbirlerini biran evvel tes. 
bit ederek bu hususta süratle tatbikata 
geçilmesini başlıca bir vazife telakki etti.. 
ğini aJa.kadarlara bildirmiştir. Bu ll'.ak. 
sOOla Vekaletin kon3enktür bürosu ile a
henlltl'i bir surette ~·alışmak üzere yeni bir 
büro lkunılması kararlaştırılmıştır. Bu 
büro evvela haya:t pahalılığmı ilmi bir 
şek.ilde önlemıf.ıt iı;:in iptidai iş ve fiat ~e
v~yel<!ıini tesbit Ye muntazaman takib 

edecektir. 

Mıntaka ticaret müdlirlüklcri de rne. 
saisile bu büroya yardım ed'Ereklcr ve 
ayni mevzu üzerinde esaslı şekilde çai1. 
şacaklard1r. Bu suret.le peyderpey ve ras. 
yanal tedbirler a1ına~akt.1r. 

Belediye sarayı 
Sultanahmed parkının 
karşısında yapılacak 
A'd1iye, Vilayet ve Belediye sarayl311. 

mn Sult.ıanahmed camisinin karşısında 

ayni sırada yapılacağını ya1mıştık. Vali 
ve Belediye Reisi J.,Cıtfi Kırdar bu <'jvar. 

daik:i binaların vaziyetini tPtkik etmiş, 
Belediye sarayını yapabilmek irin Tica. 
ret ve Sanayi mekteblerinin yıkılmasına 
zaruret hasıl olacağı kanaatine varmış. 
tır. Bu iş uzun m:ısrab ve zamana rn:ite. 
vaikkıftır. 

Vali, Belediye sarayının Sultanahmed 
parkının !karşısında ve tramvay cadrle. 
sinin so1undalti Arşiv dairesinin bulun. 
duğu sahada inşa.:;ına karar vermiştjr. 

Arşiv dairesi tarihi bir bina olduğu için 
buradan itibaren a~ağıya doğru imtid~d 

eden binalar yıkılacak, yerine Belediye 
sarayı yapılacaktır. Belediye .Fen Hev;ti 
mühendi!fıcri Belediye sarayı yapıla~ak 
sahanın vaziyetini tetkik etmekte, inşa.a. 
tın Yercbatan sarayına tecavüz ecUp f.f. 
miyeceğini tetkı~ etmekı!edırler. ?.Iiıhen. 
disler tetkiklerinin neticesini Valiye bil. 
cürecelklerdir. Bu tetkk1erjn vereceği ne. 
ticeye göre bir karar verilecektir. 

Adliye Vekili dun 
Londradan geldi 

Temmuz 9 

Çalışan işçilerin sıhhatını ve işlenen malların evsafınJ 
bozan yerlerin sür' atla ıslahı lüzumlu görüliyor 

İstanbul! iktısad mıntaka müdürlüğü 
gördüğü lüzum üzerine şehrimizdeki bi. 
D.\ımum depolan müfettişleri vasıtasile 
tcitiş ettirmeğe başlamıştır. 

İstihsal mıntakalanndan gelen m.üla. 
nn depo edilerek işlendiği, ve derel'elere 
ayrıldığı bu depolarda birç:ok i~çiler ça. 
lışmakta ve bunlar birer iş yeri ve depo 
olaralk inşa edilmedikleri için kısmı aza. 
nu sıhhi şartları haiz bulunmamakta, bu 
sebeble işçıilerin saglıklarmı tehdid eder 
vM";iyette görülmektedir. Bundan başka 
hanların zemin katlarında, merdiven alt. 
larında ve mahzenlerde bulunan bu gibi 
yerler emtianın randımandını azaltmak. 
ta, ihraç mallarının kaliteleri üzerine de 
tesir etmektedir. 

Müfettişler. bu gibi yerlerde, işçilerin 

sağl~ğı ve emtianın evsafı iizerine müe3-
si:r olma.lan bakımından iki veçheden tet. 
lôka.t yapmaktadırlar. 

!Bunların kullanılma~a sah1ı bir hale 
gcliril'meleri için sahiblerine mühlet ve. 
rillecektir. Bu lıusnsta bir de rapor hazır. 
!anacak ve bu rapor iş dairesi .reisliğine 
ve İktısad Vekfüetine bildirilecektir. 

Şehrimizde gümrüklere, ba'llkalara, 
tütün şitketlerine ve bazı büyük m:ies. 
sesclere aid sıhhi şartları haiz ardiye ve 
depolar mevcud ise de. bunlar daha zi. 
yade bir ardiye gibi kullanılmakta ve bir 
ıkaç tütün tasnıf deposundan başka bil. 
hassa emtia işlemek için in~a edılmiş iş 

yerleri bulunmamakta<l!r. 

müe5sese1eri de memleketimizle doğru. 

daın doğruya iş yapamamaktan dolayı 

büyük bir teessür izhar etmekte ve şeb"" 
rim.izıd.eki alakadarlara bu hususta muh· .. 

telif malumat vel'mektedirlcr. Ötedenbe .. 
ri memleketim.izden Amerikaya ihraç e.ı 

<filen hah, yün, yopağı, kuşyemi, tiftil( 
ve !kuru ıneyvaların sevki için takasları 
müsaid yollar aranmakta ve fakat ibu, 
meml~ketimize girmesi Iazım gelen d5.. 
v:izden mütevassıt memleketlerin isti~a. 

desini intaç ed~eğinclen şayanı kabul 
göriilımemektedi!". 

Son günlerde bazı firmalar FelC'men.i 
ıta!kasmın yüz.de 88 oluşundan istifade e. 

dero'k bu tarik ile .Arnerikaya kuşyemi 
g&ıder.ıneğe başlam~lardır. Ön:imüzde. 
!ki haita içinde yapılacak 'toplantıların 

mıüsbet ıneticeler vereceği kuvvetle ta~ 
min edilmektedir. 

Mamul deriler hakkmda 
malümat istenildi 

Deli sanayii fabrikatörleri bugün Sa. 
nayi Birliğinde toplanacaklardır. Toplan. 
tıda İktısad Vekaletinin mamul dı:?rilerin 
istihsal masrafları ve fiatlarHe ihracat' 
vaziyeti h~nda istedigi mal'1ınat ha.. 

zırlanacaktır. Vekalet bu mevzu etrafın4 
da tet'kikat yaptırmafµ lüzumlu gôrmü§. 
tür. 

Motörden denize düşen 
bir genç boğuldu İstanbulun en büyük bir ihraç limanı 

ohnalk vasfını taşıdı~, Anadolu ve 'l'rak. 
yadan ~elen birçok mallar şehirdeki bu Dün sabah Galata köprüS1i önünde hlı 
gibi yerlerde ihraç nizamnamelerine uv. gen'C.in boğulmasile neticelenen bi,. denil 
gun ibir şekilde tasnif edildıği için, bu i;. 'kazası olmuştur. 
bi Ye.I'lerin adedi ,Y:.ızlerı geçme.ktc<lır. ŞITe limanına bnğlı 'i tonluk 20!.n nu 

Buından baş'ka gıda maddeleri, kuru maralı Yüzüşen motörü kbprüden çık. 
mcyva ve sebzeler ve dahilde istihldk e. ma:ırta iken unutularak indirHmiyen aT. 
dilen birçok iptidai maddelerde büyük, ması iköpriiye çarpmış ve kırılmıştır. Ar. 
!küçük birçok gayri sıhhi yerlerdi' islen. marun parçalan bu sırada motörd~ lrJ .. 
melote<fir. ~ lıunan Rizeli 16 yaşıncfa Hurş;de isabet et. 

A1'5:lrodarlax k1s3 b~r müddet zarlı:.: _ ~· ~ ~e~c~ denize düşmesine sebeö 
sıhhi ve fenni şartlan haiı depolar vü::.-. i1da~'ılt<ıdise esnasında vücudünün 
de getirilmesini imkansız gi>rmekte iseleı ınv. ~ 1-lerindon yaralanan Hurşid1 
de, cvvclbeevvel bunlardan, rutubetli, ~anl'a:mıyamk boğulmuştur. Zabıta 
hava ve ziya almıyan yerlc-i S'1ratle ta. ve liman idaresi kı:ıza hakkmcl ı tahltikata 
clı1 etmek zarureti bulunduğunu fleri sür. başlamıştır. Tahkikat neticesinde motör 
mektedirler. kaptanının ehliyeti olmadığı anlaşılmış 

Yeni bir kontrpilAk fabrikası 
açılacak 

Kontrpl&'kların standar.:h hakkında 
yeni bir ınizamname çıknnlmış ve nizam. 
name hükümlerine göre evvelce fabrika. 
ikıfrın istihsa!L ettikleri kcmtrpldkhn'n 
damgal1anara:k bunların istihlaki iç.in bjr 
sene müddet bırakılmı~tı. Bu müdde~ 
B'.ırinciteşıiınde nlihııyet bulacak ise ek>, 
alakadarlar elle.:'indc iki sene zarfır.dıı 
ancalk istihlak edilebilecek bjr miktarda 

ve bu cihettıen de takibata geıcilmiştiT. 

--·························································· 
Teşekkür 

Oğlumuz Tıb Fakiiltcsi tal.:!besinden 
Ali Saffet Tünerin vefatı dolayısile h1. 
tü:fkar ziyaretlerile, telgraf ve mcktub • 
larile asil hislerini izhar buyuran, müte. 
veffanın ve ailemizin kıymetli dostlarına 
derin şükranlarımızın hürmetlcriınizle 
fu1ağına muhterem gazetenizin vesatatını 
rica ed'eriz. 

Sivas Meb'usn Heınzf Tüner 'H 

refikası Ayşe 
St. Andrew's isjmli İngiliz Üniversitesi mal bulunduğı.ı ve bir taraftan da yenı 

tamfından kendisine tevcih olunan fabrt standarda uygun ima.lAt yapıldığını ileri ,•••••••••••mm .. 
hıuikı.ık ddktorluğu mü:ı.asebetile yapılan sürerek lbu müddetin uzatılması için te. Bugün LA L E'de 
merasimde hazır bulunan Adliye Vekili ~üsatta bulunmağa karar vermişler. 

Fethi Okya:r, dünkü ekspres.le Londra. <lir. 1 Şat ag~ 8 ao··nu··ş 
dan febrimfze dönrnilJtür. Meml-eketimizde kontrplak istihliikinin • 

nd 
DANIELLE DARRJEUX 

Fethi Okyar istasyonda Vali ve Be~e. gü en güne artmasını ve bunun mobil. 2 G 1 ciı)e Rei.ğ Lfitfi Kırdar, Müddeiumum! ya v dekorasyon iş1erinden başka tahta • angster er CellAdı 
Hikmet Onat ve dostları tarafından ..____ aanayiin.in birçok fubelerinde kullanıldı. LOUİS HAYW AERD • 

ACU ğını KA y SUTTON 
ş:ıJanmıştır. • nazarı dikkate alan büyük sermay • 3 - En Yeni Metro Jurnal 

Adliye Vekilimiz doğruca Bu··yu-kadaya li bir firma, yeniden bir kontrpU.k fabrl. kası bı k BugUn saat 11 ve 1 de tenzilatlı 
geçerek. yazlık kö~nde istirahate çe. rma için hazırlıkalra başlamışt1r. matineler 
kDmiştir. Velo1, önümüzdeki hafta içinde ~ fabrika bilhasga. kaplamalık yüksek fiatları 20 • 25 • 30 Kr. 
+ ....... -..n...~ • ..J,, .aı. kaılitede !kontrplak imal edecektir. ~-----------~ .lSWluuı.u cru..ıııye uaıresinJ ziyaret ederek, ... 

tet!ltik ve teftiiıerde bulunacaktır. Amerika ile olan ticaretimiz 11t-4IJ-~ TDrk RevD Opereti 
le 'kurulmuş bulunuyo::. 

M"e:mTıeketirnizde 1934 senesine irarurr Bur.ada nazarı dikkate alınması irab ı iyi şartlar dah ·ı· d 1 
ava müteaDJk takyidat ve müdevvenat eden bir mesele daha vardır: Avcı turist. nhiaarlardan 25 memur 1 in e yapı amıyor 

Beylerbeyi aile 
bahçeıl11de 
Bu alqam 

Efenin Aşkı 
mevcud değil idi. ler bilaistisna zengin adamlardır. B.ı sa. tekaDde •evkedilecek ôtedenberi Ameıikıa ile iş yapan itha. 

Bir.l:lğ'im1z, yenJ yapılan av kanununda, hada İstanbulumuzu."l bilhas..~ bıldırcm İnhisarlar İdaresi bu sene yaş had • aat ve ihraca.t firm.alarile vapur nakliye. 
bı"nıa"SSa memlekette avı .sahiblendirmek ~: çulluk avları ıayanı kayıddır. Onun dini doldurarak tekaüde sevkoluna _ cileri bir toplantı yaparak Türkiye ile 
hususuında betahsfs çalışm1J1ır. Bugün, ıçın~ meınl'eketimiz~ avlanmağıı g~len ec. cak memurlan tesbit etmektedir. Amerika arasında ticarl münasebatın a. eSkisine :nazaran memnuniyet verici ne. ~e~ ;=hl~a tbndikinden daha fa7.la Müddetleri biten memurlar bu ayın zal:ışı haıkkında görüşmek kararım ver. 

tfcel~ alınmıştır. Avcıların en büyük o ;anı got;:n~ lcab eder. 13 ünde tekaüde sevkolunacaklardır. ~~~ar mıntaka Ticaret Müdür. 
derdlıerlnden birl,,ini, av malzeme.sinin n.::-.... yüz~~~-ah. a ·

1
m. Şef !smet İnö. Sayısı 25 i bulmakta olan bu memur • .wıun :M>CA ımaye enne ma?hnr olan lardan açılacak 1 lüğü ile temasa geçerek Tü.rk • Amerikan 

pa.hahlı~ ve her aranılan yer ve zaman. birllğimiz, biı hususlar ıç· ku yer ere yeni tayinler ticaretinin ii}emeınesi sıeıbeble-!i hakkında 
~ istenilen malzemenin bulunmaması .. 9J,lışm:ıarta v.e icab ede~!l ;:;ebb'~~~e yapılacak, ~ynca idarenin taşra ve izahat verecekler ve vaziyeti tenvk ede. 
dı.r. ıı....ı. ___ • ....._d us Luc merkez teşki!Atı memµrlan arasında OOkllerdir. 

;uw,Ultil.N*A.Wi 1r.> ba d~...:ı,1'kl ' zı ... ~~wuı er olaiaktır. "C\. __ , ,__ • .ı:.vv~ de yazdığımız gibi Amerikan 

Yazaa, beııtefeyetı ve 
bi:r.:r.at orkestrayı 

idare eden 
MuhliJı Sobabattln. 

EGE TiYATROSU 
NurJ Genç Dur 
ve arkadaşları 

9 Tcımmu:r. Pazar gündü:r. 
Üsküdar ln§İrah lıahçcılndo 

ILER 1- KUKLALAR 
piyu vodvil akşamı Ycnişahir ailo bıhçeaind9 
ANALARIN GÜNAHI Murad Şamil varyetesi 
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Çıkmaz bir sokağın nihayetindeki evlerin albnda 
bulunan hayvanlan kurtarmak istiyen iki genç 

kadın selin hücumile boğuldular 

Sivas (Hususi) - Bu havaliye son ya. 
ğ.an yağmurlar bazı facia ve büyük za • 
rarlara sebebiyet vermiştir. Bu husu~..a 
elde ettiğim malumatı bildiriyorum: 

Hafikc bağlı Süleyman.iye, Demirci, 
Eldlves, Kızılviran köylerine yağmurlar 
a:rasın<İa yağan şiddetli dolu meuııata bil. 
yük zararlar vermiştir. Gene Kayadibl 
nahi)'"slni.'lı Söğüd'Cük köyünün mühim 
bir arazi parçası son yağan yağmurların 
meydana getirdiği sel altında kalmış ve 
birçok mahsulat harab olmuştur. 

mıntakasında şeker 
yıllara nazaran çok 
tahmin ediliyor 

Ayni zamanda Hafiğe bağlı CeiUlli na. 
hiyıes'inin TepeköY'lnde yağan ya~murlar 
esnasında dere kenarında oynamakta o. 
ltm sekiz yaşında İsmail ile lı) yaşındaki 
İbrahim kızı Esmayi sel göt3rmüştür. 

Kayadibi nahiye&nin Ktıılova köyilnde 
bir nişanlı genç kızın sele gitmeai ile ne. 
ticelenen ibir hadise vuku bulm'..lştur. 

Y:az geldiğinde bütün köylüler kışlJk 
otlarım hazırlamak üzere ot biçmiye gı. Adapaza.rın mP.sirP.lerindcn birinin görüm.işiL 

diyo:dar. Bunlar arasında köyden :Mo~la Adapazarı, (Hususi) - Bu sene Ada. önüne geçmiş olduhundan, müstahsilin 
Alin.in çocukları da vardır. Birdc~bıre pazarı ve mülhakatma yağan mebzul yüzünü giHdüreoeği tahmin ediliyor. 
hava :kararıyor ve köyün üzerine sıyah yağmurlar mezruat için çok faydalı ol- Pancann kilosuna verilen 28 paranın ~5 
bulutlar çöküyor. Bu ara~a. haf~f yağ • muştur. Kış mezruatı biıyük bir fayda ve hatta 40 paraya iblağ edildiği hakkın. 
mur d:a başlıyor. Molla Alının gilzl ya • görmüş ve iyi şartlar içinde inkişaf et. da'ki haberler de köyhiyii büsbütün 
kışiıd1 kıztı Sultan nişanld1r. Yakında miş birç.dk yerierde hasada başlanmıştır. memnun bırakmıştır. 
düğünleri olacaktır. Şimdiden hazırlıklar Ya'Zlık m.czru.'.lt ta müsaid şekilde neşvü. Bu seneye kadar bu ha\'alide 6000 d,,_ 

baslamıştır. . nema bulmaktadır. Bilhassa hu havalide nüm lk..adar pancar ekilirken, bu sene üç 
Nişanlı Sultan kardeşlerinin gelmedı. fazla mı1ctarda ekilen mısır limid verici misli ekilmiştir. Sevkiyatta mahsulün 

ğini görünce içine bir acı çöküyor, ve mabiyettedir ve tarlalarındaki kışlık e. vagonlara tahmili i.;iıı istasyonun dar o. 
kardeşlerini aramak ·1zere evden çıkıyl)r. kinl . bi ~ 1 :ı.. 

1 
. bn rampasının genişletilmesi u:ırurE"ti 

· · kt d T m er:t ç~uer -uun arın yerme tekrar 
Yağmur gıttıkçe fazlalaşma a ır. a kım ğ b 1 lard vardır. Bu da yapılaığı takdirde geniş bir 
bu sırada dere kenanndan cıiderken kor. mısır e e e aş anuş ır. isthsal bölgesi olan Adapazan mahsultı.. 
Jnınç bir sel ile karşılaşıyor ve kenJinf Bu meyanda şeker pancarı da :fevka. tının daha kolaylıkla sevkine imkan ha. 

l ka A d g~·ıcten lAde bir şekildedir. Her sene dönümün. l la akt B se e ptırıyor. ra an zaman .. .,...... sı o c ır. ::ıu cihetin alakadarlarca 
60l'lra dere kenarınd:ı. baş,uın taktı~ı al - den 3.4 ton pancar istihsal edilen tarla. nazarı dikkate alınacağı ve köylilnun 
tınlan ile Suttanın ölüsil bulunuyor. 1.ardan pek fazla mahsul istihsal ech1eoe. tahmil işlerini si.irat!" , apabilecek şekil. 

Bursada bir köyde birbirine 
yapışıl< iki çocuk doğdu 

ği ü'mid edilmekteciir. Bilhassa yağnr.ır. de tesisat vücude gE'tıreceği umulmak
lar bu mahsule arız olan hastalıkların tadır. 

Seylc1bm şehırde yaptığı tahnaattan görü.n~lef' 

1
K1>tamonu !Husu i) - Birkaç giın ev. ı · 

Foto Ekspres 
Bursa, (Hususi) - Evvelki gün Çalı. 

köyünde Hüseyin karısı Fahriye 'bir ta.. 
biat gaıibesini ölü olarak doğurm'J~tt:r. 
Bu birbirine tam.amile girift olmu' iki ço. 
cuktur. Adliyece muamelesi ikmal edil. 
dikten sonra çocuk ve kadın hastalıkları 
mütehassısı doktor Haydara teslim edil. 
m5ş ve ikoleksiyona konmuştur. Doktorun 
verdıiği malumııt11 g<)re yapışık denilen 
böyle çocuklardan biri Amerikada, yirmi 
yedi yaşına kadar yaşamışlardır. Run. 
brdan l:fuisi öldükten altı s:ıat sonra da 
d&ğeri öl:müştiir. Çünkü em'a bir <ıldu. 
ğu.ndan birinin öliimünden sonra difteri. 
nin yaşamasına imk5n yoktur. Bu çocuk 
tamamı1e yapışmış çift kafa, dört el, dört 
ayak, tdk ve müşterek vücudlüdür. Se. 
kiz aylık doğmuştur. 

lzmitte sabıkalı bir hırsız 
yakalandı 

İzmit, (Hususi) - Adapazannda suıh 

ceza hıikimi Süreyya Molhocun evini L;lz 
Ahmed oğlu İsmail isminde bir hırsız 

soyarken yakalanmıştır. 

1 Burdurda yiyecek maddelerinin 
~ kontrolü 

Burdur, (Hususi) - Çarşıda ştmdiye 

kadar 'kurulan hafta pazarlarında bir jn~ 
tizam temin eciilememi ti. Köylüniln ge. 
tirdiği yiyecek maddeleri yerlere serile. 
re~ gayri sıhhi bir şc..kıld ~ satılmakta idi. 
Halkın sıhhi vaziyetini korumak io;in sıh. 
hat direktörlüğü bu gibi yiyecek madde.ı 
)erini masalar üzerind~ ve her madde 
için ayrılmış olan pazarlarda satmalan. 
na karar vermiş. ve kararı tatbik mev. 
küne koymuştur. 

ve vukua gele • .,.,_, h ı. n seylabın zararlarına aid 
.,..,., a;;ıerler yen· t 
se'bcble, h •1• amamıanmıştır. Bu 
Y .. h em sey.uba aıd resimleri yollı. 
Y~;~m~m de felaketin tafsilatını bildiri • 

Sa t 16 ya d .. .. ı 
ba • ogru muthiş bir fırtına ile 

.ıyan şiddctı· b" 
dar d 1 ır yağmur bir saat ka. 
tan b vanı eder~~ şehir vt civarını baş. 

aşa su · · d lisirıd ıçın e bırak!'l"ıştı. Şt!hir içe • 
en geçen dere b"' ··k b' l" h"' OUJnil uyu ır se ın U-

sel . e ıt.aşank iki tarafındnki yuksek şo. 
crın ü · 

la vı Z~ı.nden bir metr<:: de 1aha fo'z. 
rer ~~lıgıne akıp yan sokak.ara da gi. 
znu~ onunc ge.~cn ~v v·· clukkfinhm: ?ol. 
rü . ~:· Dere uzerındeki Çaycami lwp • 
~SU .. , Muradbey mektebi önünoeki köp 

l'li.~ u ve O.ukbaşı yolu üzerindeki ah • :b köprülerı'=. diP,er bazılarını t.:ımamHc 
nı·: b etntiş ve birçok parçalarını götür. 
ni ub'tir. Biııkumet cadriesi üzerindeki ye. 
l1a ton köprüyü de kı..-,men hac;ara uğ _ 
lii~~ır. Şimdiy~ karlar bir eşı daha gö. 
fı~ını!en bu su deı~ yatağının iki tara. 
evı "-~ evleri tam~mite basmış ve birçok 
bü ~rı Yıkmıştır. Ya~ur kesilince halk 
l~~-« bir tel.iş içinde buiundukları yer. 
bü ~n çıkarak d!'re kenarına koşıışmuş 
lik'>'Uk bir tehlike ve bir korku içinde fe. 
gfo et.e seyirci kalmıştır. Sel çarşıya da 
h· lnış, ve birçok düillnLm hnsmıştır. 
oır sa tt 
~ a n fozlr.ı devam eden selin yavaş 
,,av aş tiy azaldığını gören halk, öteye be • 
la e geçmek imkanlarını bularlk sağa so. 
ıla.r~e seUn tahrib etti~i yerlere koşmuş. 
I~ Feci ve tuyler ürpertici bir man. 

Pazar 

Bir çoban derede boğuldu 
Samsun (Hususi) - Kirazlık köyün 

de 30 yaşlarında çoban Murad, Aptal 
M:uradbey mektebinden bir görünii'? ırmağında 'bulduğu kayığa binip biraz 

zara. Dere kenarındaki şosenin yanında gittikten sonra müvazenesinı kaybede-
çıkmaz bir sokağın nihayetindeki evin al. rek bataklrk olan dereye yuvarlanmış 
tında ahırda bulunan hayvanları kurtar. 

k 
_, b' d b' ve boguw lmuştur. Cesedi sudan çıkarılıp 

&K • • g· 'k" nç a~ın ır en ıre m ıçın ıren 1 1 ge w fethi meyit ameliyesi yapılmış ve def-
hücum ederı selin baskınına ugramış ve ed"lın" t• 

w 1 d 0 . n ı ış ır. 
lrulundukları yerde boguımuş ar ır. ı. -----------
ğer yan sokaklardan birind2 de bir man. 
d:a ölüsü ve öted~ beride bina enkazları 
ve selin getirip bıraktığı kırık arab:ılar 
görülımüştür. ('.arşı civarındaki han ahır. 
lanndan birinde köylülere aid bağlı hay. 
va.nlaı:ı.n kurtanlamtyanlaırından bir'lrn. 
çı da boğulmuştur. Daha birçok canca ?a. 
yiat ve tıahribat haı,er verilmekte ise de 
henüz zarar ve ziyan kat'iyetle tesbit e • 
dınememiştir. 

lzmitte d!kiş sergisi 
İzmit, (Hususi) - İzmitte senelerden. 

beri genç kızlarımızı ev ve yuva kadını 
yapın.ağa çalışan Cümhuriyet Biçki Yur. 
du, her sene olduğu gibi bu sene de Ulu. 
gazi ilk okulunda dikiş ve nakıı sergisi 
açnuştu-. Sergi çok alaka toplamakta ve 
halk akın akın ziyaret ederek mernnuni.. 
yetini izhar etmektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Meı.1rh:clarımızı.1 
!le eılıı, .... ,_ H 

~~ asar. Bey'! 
hali •.. Bakılacak, düzeltilecek 

diyorlar •• 
... fakat bir t"irlü asrt me. 

:zarlıklara kavuşamıyoruz. 

Ha3an Bey - Acelen ne 
dostum. hele şu dirilerin bLt. 
lunduklan ıehir düzelsin, r,n. 
dan sonra. ölülere de sıra ge. 
lir. 

Bu oüretkıir adam, bir gece evvel de 
bir otel'dc ikamet eden İş Bankası mü. 
fetti§i Cebri Akörcnin 12 takım e~yasıru 
çalmıştır. 

Hırsız !sınan 2 ay hapse nuıhkWıı edil. 
miştir. 

zmirde çok kıymetli mozayikler bulundu 

İzmir, (Hususi) - Burnovada, meş.. malılar devrinde meydan t' ·ı 
h + ·ı· .h t t·· 1 a ge ırı en bu ur ıngı ız ı raca uccar arından Ed. mozol'enin Heranyosa a"d ld ğu 

d . ' w • 
1 o u istidlAl 

mon Jırraud un bagında yapılan hafri. edilmic:tir Fakat mozole · ·· . ··-, • ' nın uzerındeki 
yat esnasında meydana çıkarılan kıymet. yazı henüz kat'i olarak okun 
taır m yik k l ·· ·ı . amarnıştır. oza , ar eo OJı a emınde dcdiko. Okunduktan sonra 1 · 
dulara vesile olmuştur. Maarif Vekaleti. tirenin de hu"v· ı· mozlo clyı meydana ge. 

. . . ıye ı an aşı acaktır 
nın emnyle bu mozayık muhafaza altına Romalılar. mezarlarına · • . 
alınnuş ve etrafına bekçiler konulmuş. eki . "d . bı.rer moıoıe 
tur. Mozayik gayet kıym~ttardır. Aid oi. sin~m:ğı : ~t cdU:~şlerdi. İzmir müze. 
duğu zaman an~ılmış ise de kime aid e u . a~ılden ıkı mozole daha vaırdır 
olduğu ve kimin tarafından meydana ge.. ve gayet ıyı muhafaza edilmiştir •• 
tirildiği anlaşılamamıştır. Gazetenin yazısından mozolenin H 

cThe İllustırated London News, mcc. ıranyosa aid olduğu anlaşılmaktadır. H:ı~~ 
muasında çıkan bir yazı, dedikodulara buld İzmirdeki arkeologlar b . . 

sı1 ı k . . • u mozoıenın 
ve e o muştur. Bu yazıda denıliyor ki: es ı bır 'kahine aid oıdug" un b k"h' . 

•---·rd Ed d . ' "l"di ikin . u, u i1 ının c.lLrllı e mon Jırraud nun bağın mı a > cı asırda izmı·r · d 
da 

- m~a~ 
ya,pılan kazı esnasında meydana çıkan mavi hadiseleri tahl'll k" . . . 
ol b.. .. k b' h . ı. e va ıt geçirdiğıni 

moz e uyu ır e emmiyet taşımakta. söylüyorlar Bu mo ı · 
dır B t kl" • zo enın yazıları Lon 

• u.movanın pe · ıkuyu mevkü, yal. dra arkeolo .i . .. .. -
nız bu mozole ile büY:ik ehemmiyet al cemi t .~ den~trtusune ve Berlindcki 

._.. MilA - ye e gon erılccek okunması t . 
ıruj.ır. ddan sonra ikinci asırda, Ro. edilecektir. ' emın 



1 SaTfa 

Hıd.iaeler Kar1111nda J 
TAKSİT 

B 
u nyın birinci günü, tal:sit!e karta oım~ bir kostüm için taksit 0<1e. 
-ıeb · lm :- 'r•t ·J· ......... :. mek hiç te hoş bi.r FY değildi. o erı a ayı au~ l! ı ....... ._ b' . . · · • TaUQ;jt tophyanlar ırbırı pcşısıra gır.p 

bir dostumun çalış!ığı daireye ~itmiştim. kı lard.1. Biri çır$ çıkarılmış bir ts-
Dostum yanındaki sand:ııye/i göstl·r.:1.i: kaçı ~ t ksit:i ol ak iki lira istedi. 

SON P~TA 

Bir resim yuzunden 
İngilizlerle Almanlar 
arasında çıkan hadise 

Temmuz 9 

Arkadaşım vazifeye inha eden 
sahtekar hademe muhakeme edildi 

nı b . kah .. . . . ı !"plil!ll son a a 
- ..=raz ~tur, ir cc ' ve soy.ıyey!m. Bir başkası dostumun renklerini bile ha. • 
Ben henüz ot~rm~şt.u~, ~a~ı .açı.dı, tırbyamadığı birkaç gömleği'll sonda.~ !bir 

çantası kolunda bır acam ıçer• gıdı. Dos. evvelki tahiti olanJt beş lira istedi. Da. 
tuma doğru bir iki adım atti. Dostum: , ha bir baŞkası ~ambalan yanmış bir ırad-

Müdürün imzasını taklid eden hademe bu işi arkadaşilı 
eğlenmek için yaphğını söyledi 

- Anla§ıldı, dedi, ne kadar ver~eğız. baştan ii - ncü. taks"ti olarak on li.. 
- Dördüncü taksiti vereceksiniz. Sekiz yoı;:edi. çu 

lir ı ra 
a. _ . . Onlar sırala!'ını aavmışlaroı. Son ge -
Dostum cuzdanıntfa!l sekıt lıra çıkanj> l taksit istem: rau. Taksiti'.! buz do _ 

ad~ v~ Ondan biı: makb;ız aldı. Ba- ı:~: satıyordu. ~binde!l çıkardığı bro. 
na döndu: şürleri dostumun masasının üzerine koy .. 

- Bu kış yaktı~umz odunun ıak.siti! du. Fiatta ve taksit~ mutabık kaldılar •• 
!Başını iki tarafa salladı: 
- Bir türlü bitmıyor. 
Bu sıcak günlerde, geçen k1~l y:ı.kıl

nnş odunun parasını ödemek hiç te hoş 
bir §ey d~ldi. 

Beş daıkika geçti, geçml'di. Bıraz evveT. 
ki adama benzer bir başka adam i~erl 

girdi. 
Dostum ona baktı, c dostuma b.ıktı: 
- Elbise taksi~i. 
- Ne kadar? 
- Beşinci taksit, orc lira! 
Dostium ona da on lira verdi. Bir rn:ak. 

buz a-ld1. Gene bana döndü: 
- Şu arkamdaki ceketin taksiti .•• Pan.. 

talon ço'ktan parçalandı. 
Ceketi, tekaüde sevk mfü?deti geldiği 

h:alde tec.ı1e tAbi tutulmuş~ pantalonu ıs.. 

Buz dola~:n hemen o Etin ev.ine 11önden1e. 
cekti. 

Dostum: 
- Ne ala, dedi. bundan böyl-:? soğuk sa. 

ğuk meyvahr yiyeceğim. bnz gibi içkı1er 
i~ceğim. 

Dostum. benim duşündüklerimi cüşür
scydi, bu kadar memnun görünmezdi. 
Çün'kü ben karlı kış gfö1lerind~ dostu • 
mun masasının başına gelip: 

- Buz dolabının taksitini vl?ıiniz.! 
Diyecek olan tahsildarı gözümün önü

ne getiriyor, ve artık kullanılmıyan buz 
dolabı i9in verilecek on beş yirmi lira 
taksitin insana ne kadar zor ~eleceğini 

düşünüyordum. • 

r:J "met. dJu.liMi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 

Ağırceza mahkemesinde, dün hir ,si Hikmet Onat, kendisile görü~en bit 
sahtekarlık davasının muhakemesine muharrirlınize, hadisenin gizli sorgu 
b~lanmı.ştır. tahkikatı safhasında olması dolayısi • 

Hadisenin suçlularından Hıfzıssıh - le, bu şekildeki haberlerin nihayet bir 
ha Müdürlüğü hademesi, Naci, arkada şayia mahiyetinde kalabileceğini söy
şı Abdullahı ayni dairede bir hademe- liyerek, 4000 lira hakkı sükUt mese • 
liğe tayin için, müdür Nureddinin im- lesi hakkında: 
z:ısını ta'klid ederek, vazifeye inhasına c- Bizim böyle bir şeyden haberi • 
dair sahte bir tezkere hazırlamış ve miz yok-tur.> demiştir. 

bunu .. Beledi!e. Zat İşleri Müdürlüğü • Refi Bayar için bazı mevkııflar ta • 
ne gonde~tir. Ayrıca, Abdullah a- rafından ileri sürülen iddiaların, Rea • 
dına bir istida yazmış ve Abdulla.h bu sürans eski müdür .. hakkında ilk tah· 
istida ile Vilayete müracaat etmiştir. . .. u .. . ~. 
F k t am l t k ··ı ede ek ev kıkat açılmasına }uzum gosterdıgı ma-a a , mu e e e emmu r , - A A 

k H f ıhh -d- 1..... se kedi lum olmakla beraber, alakadarlar bu 
ra ı zıss a mu ur ugune v - h ta k ,. b" ·· ı· b"lın k · · 

Alımın pro. lince sah~hk me dana çıkmış ve usus atı ır şey soy ıye ı e ıçın 
paganch. nazın Naci ile Abdullah ad~yeye teslim e _ tahkikatın neticelenmesi icab ettiğini 
Dr. Goebbelsin dilmişlerdir. Hakıannda yapı1an tah- beyan etmektedirler. Esasen hadise .. 
gazetesi <llan kikatı mütea1nb suçun sübut bulmasile de maznun olarak ismi geçenlerin mes 
An~riff. inJ?il., Naci mevkufen, Abdullah gayrimev- uliyet derecelerı, hak1min tahkikat so-
tcre krali~e~i. kuf olarak, ağırcezaya sevkedilmişler- nunda vereceği kararla tesbit olunabl• 
nin, Amerika dir. lecektir. 

•ey aha tin.. Dün h~disenin duruşmasına başıa - Gizli eczae1hk yapan bir adam 
de Ruzvelt ile rularak, hademe Naci mahkemede ya-
görüşürkcn a. pılan sorgusu esnasında suçunu şöyle hakkmda takibat yapılıyor 
lınmış bır Tes. tevil etmiştir.. . Sabuncu hanında hırdavatçı Rı1.a .. 
mini basmış W! - Ben bu ışı yaptım amma, sahte - d .. kkanında zabıtaca yapılan bir 
altına (Hare. karlık kasdile hareket etmedim. Yap- nın u nda bir miktar eczayi tıb-
kıet eden el) serJevhasile şunları yazmış. tığım sadece bir latifeden ibarettir. ~~ama1:ne':nlm~ t• 
tır: Arkadaşımı bir sürpriz karşısında bı - ıye e e ış ır. • .. 

Lokomotifin icadı Tahta bacaklı kartal - İngiltere kraliçesi Runrelte ne söy. rakınak istiyordum. Rıza .hakkı?da derhat ~bıt var~ka 
!emiş oTu.büir' Ruzvelt pek şaşırmış gihi S ahte .ki lrull ak sı tanzım edilerek, adlıyeye venlmiŞ 

Lokomotif 1804 İtalyada geçen.~~~~}. görünüyor ~ki de daha fazla öğrenmek ı·uı ça .• t~ k edvesaıAbd 11 anmh d sub- ve hakkında gizl~ eczacılık yapmaktan 
senesinde Trevitik ·_·-; , re ı e ış ıra en u a a, ma - . ·ı . t• 

Jen:le bir avcı tü. / _ ·; "°:• istiyor, fakat arkadan uzanan bir el kra. '·emede.· takıbata geçı mış ır. • 
ve Vivian adında - .1\ k f d"ld ıu !ngı'l1"z. tarafm. f Y• ·1 h" k ~ l - liçenin eteğini çekmektedir. Acaba kraii. - Bay reis, benim bu meselede ne Bir kurşun hırsızı tev i e 1 1 
IA• egı ı e ır ar.a - •- -- f zl " 1 · t• ? D" ı t 1 .. .. •. .. . çe a a mı soy emış lI' • ıp oma ça 0 • kabahatim olacak? Ben elimdeki vesa-
dan .icad edilmiş- du~ırmuc:tür. Hayvanın bır ayağı saç- bir IAf t ·d· ? Yoks sadı.re . • . Süleymaniye medresesinden kurşun 

İ r :.- . .. . . mıyan a mı c mı.,.ır ··• .. ::ı • • ikın sahte olup olmadıgını nereden bı-
tir. Bu ngniz1erin malarla lk:ırılrruştır. lyı yureklı b1r adam tıuva1eti mi buruşmu~tur... F.ıç kıınse, lebfürim? demiştir. çalan Habibullah isminde biri, yaka .. 
icad eyledikleri .::~~;;:;;;2:::;;;;;;:;;;;;;;. okı.n tbu avcı hayvanın sakat kalmasına lkıralın elini far'ke-4..medi.> Müteakiben, mahkeme müdür Nu- lanara'k adliyeye veriımiştir. 
makine pek j~ ya- • 

dında bir türlü rnzı olmadığından onu bir bay. İngilizce Daily 1'~'-"Pl'eSS gazetesi, ayni reddini şahid olarak dinlemiş, Nured- Suçlu, Sultanahmed J inci sulh ce .. 
mr c8'ı:9tleın değ\1.di... Steienson a hk . d 1 u edere'k tara gatiirePCk te~vi ettirmış ve ona hu- resmin nshnı basarak: din şunlan söylemıştir: za .. ma eme.ı~ e ya~ı ~n sorgusun 
bir ~~ lokomotifi tadil rusi bir tahta bacak yaphrmıştır. Kartaı - Göbelsin !."Bzetesi sabfa resim koy. - Evrak, bana gönderilince tezke - muteakıb, tevkif edılmıştır. 
pratik bir §6klıe sokmuştur. bu tahta bacak ile mükemmelen uçmak. mu~r. Kra1ın parmaklarını. kalemlP. redeki im7Anm bana aid olmayıp, im-

* 
oy:myara'k kralir.eni!'?. eteğine kadar u7.n't. zamın ta'klid edildiğini anladım. Evra

tadır. 
tınnıştır. Halbuki asıl resimde kralın kı.. kı derhal polise tevdi ederek, hadise -* lıcını tuttuğu pek vazıh olarak gt-rülü. yi ihbar ettim.> 

En süratli böcek sıfatını kazanma_ yor, demektedir. Muhakeme, diğer şahidlerin celbi i-
ğa muvaffak olmuş olan Avustralyada Denizin en derin noktası Yıukanda mevzuuba'hs resimle bu res. cin talik edilmiştir. 

En sUr'atli böcek ... 

bir nevi sinek idi! min kralın elini g6steren kısmının büyül- Saıı·ya şı·rkeı·ını·n hukuk 
tü1müş şeklini görüyorsunuz. 

Şimdi bu rekorun kınlmıc: olduğu -

~~~ı;:.d• bulunan aı~ı.r bildir- Vifa.j8i···pa·~f j"····~·Ü·f 9·if i.Şi müşavir~ şah~d _sıf ati le 
ıo!:~tr~;:t~=k~ç;;~~k saatte 90 ki- - - - -· - - - - - - yarın şehrim ize gelecek Satiye yo~~!gu_en~!~katına adli· 
~uki Meksi1kadaki böcek saatte Atian'tik Okyanusunun en deri!l nokta.. İ 

f . ,_ stanbul vilayeti Parti müfettişliğine yece devam edilmektedir. 
1.000 kilometrelik bır mesa eyı per. sı ıe~ı edihn:.,t~. 8740 metre olan bu d ,, k 

MA ~-· tayin eru1en eski A liye e iii Konya Tahkikatı idare eden 4 üncü sorgu 
kolayca kateylemektedır. derinlik Engagno burnunun 'takoôen 96 rueb'usu Tevfik Fikret .Sılay. yarın sabah hakimi Sami, dün de tahkikat evrakı -

.,:ŞUndiye kadar yapılmış olan tet • kilometre ötesindedir... şehrimize gelecek, Vali ve Parti erkanı nı ve maznunların yeni ifadelerini tet-
kiklere göre kanadıı böcekler arasın- Bu burun Hayti adasında bulunmak. tarafından karşılanacaktır. kikle meşgul olmuş, bu arada Satiye 

inşaatta çalışan beş amele 
iskeleden düşüb 

yaralandılar 
Dün sabah saa.t 8,30 da Nişantaşında 

bir kaza vukua geldiğini ve bir inşıaita 
iskelenin yıkılması üzerine beş amelent'Iİ 
yere düşerek yaralandıklarını dün kiı ıe. 

hir tıabımızda yazmıştık. Yaptığımı-= tab• 
kikata naza:ran, ka7.a ~u şekild~ olmuştur: 

Nışantaşındn Vali kona~ı caddc>~inde 
Güzelbahçe sokağında tüccardan İbra .. 
him Erdinin yaptırmnkh olduğu apartı .. 
manın dördüncü katında kuru1an i!;kele 
Üzerlerinde çalışan beş amele, iskeic: tah• 
tasmın kırılması neticesi olarak dnrdün.
cü kattan yere düşmü~lncfü. 

(la yol kateylemı.? sürati 28 ile 5 3 ki - tadır ve uçurumu keşfeden de Amerika- Şirketi hukuk müşavir: Pertev de, şa-
ldmetre arasında tehalüf eyliyordu ... rıın Millvankee harb kruvazörüdür. Bir < tobüs tramvaya ç rptl hid olarak, dinlenmiştir. Pertev, alım Bu sukut neticesinde, amel<'lerden Kf .. 

--------·--- Şoför İbrahimin idaresindeki 3125 satım işinin sureti cereyanı ve yapılan ~ili Hasan, Cafer, İnebolulu Hayati, Er,. ---······---····································-·-·---' 
~~~~~~=~=======~=======~~===~=~ n~arnlı ~~a-~~~d ~b~ilm~mek~~nda, iza~t v~m~-~n~ı~reyin~Ture~ıH~~~~ 

Türbeden geçerken Fatih - Harbiye tir. telif yerlerinden yaralanmışlardır. 

L SLER 
Eoe giren fare 

Bay F. G. P. muhayyeJ~.i zengin bir 
gençıtir, bana aorduipl sualin cevabını 
biZ7.at bulamamtŞ olmasına hayret edi. 
~ 

Bay F. G. P. diyor ki: 
·, - Üç yıl önce kendi yaşımda bir 
genç kızla sevişmiştim. Karşılıklı &'.'V. 

gimiz epeyce sürdü. Sonra ~enç kız ai .. 
le:Sinin zoril~ bir ba~kasına vardı. Fa. 
bt kıalbi el4n bendedir. Nitekim beni 
görünce heyecanlanıyor, konuşmak is.. 
Uyar, benden asla vazgeçemiye~eğini 

86ylüyor. 
Ona karşı benjm beslediğ!m sevgi de 

cynl derecede kuvvetlidir. 
Biliyorum lcl· 
- Bir aileyi mahvetme, vazgeç, u .. 

mıtmıya bak, diyeceksiniz, peşin soy. 
!yeyim: El.imde değil, vazr,cçemem, o 
halde ıne yapmalıyım? 

* 

cevab §Udur: 
- Kadının kll"..asını bu!unuz. deyi • 

iliz iki, karınız daha gelin duvağı bile 
solmadan genç kızlığında tanıştığı hir 

er.keğıi düŞinmiye, onunla .k'JDU~l)·a 
başladı. Böyle bir kad!r. bir ev hanımı, 
~ aı1e annesi olamaz, size 15yık değil. 
dir, onu bırakınız, şimdi se\. diğınin 
metresi olsun, biraı sonra ondan da 
ayrılsın, koldan kola düşsün, nihayet 
polis direktörlüğünün bilmem kaçmcı 
fUbesiıne kadar gitsin. Onun layık o]. 
duğu &ğişmez akibet bu-tur. 

Nasıl, bütün bunları o adama söy . 
iemek için kendinizde kMi ierecede 

eesaret mi hisaet.rr.iyorsunuz? O za'llan 
beldeyi.na: Ev içine giren fareyi kula. 
ğmdaın tutup s.ıkağa a.tan maşanın ha. 
roketine geleceAi gün de vardır. Sab. 
r-etmelkle bir şey kaybetmi~ ohnazsı _ 

Bay F. G. P. nin geniş rnuhayycw. ıuz. 

mııe 111ağınen kendi kendin~ bulamadığı 

hattına işliyen 113 numaralı tramvaya Tahkikat, bu şekilde normal seyrjni Kazad<fl1 haberdar edilen zabı~a, yara• 
çarpmıştır. Kaza neticesinde tramva- takib etmekte iken, bazı gazeteler ta- lılar derhal imdadı sıbh; otomobillerı ile 
yın bir camı kırılmış, başkaca bir şey rafından yeni bazı malfımat zikredil - Beyoğlu Züku;- hastanesine kaldırılınış.. 

olmamıştır. Zabıta tahkikata başla - miş, bu arada dünkü sabah gazetele - la~dır. 

mıştır. rinden biri de Refi Bayar tarafından Yaralılardan Hasan, Cafer, Ifiseyiıı 

Taksim be'edlye tahsil bııfmemUt"una 
İfhn el çektlrildl 

Taksim belediye tahsil başrnEJlluru 
Ali Rızaya işten el çektirilmiştir. 

Malik Kevkebe gönderilen 4000 lira ve Tercaınlı Basan ted:ıvi cdiım.işler. vı,. 
meselesi ortaya atılmış ve bunun sü - ziyeti tehHkeli olan İnebolulu Hayati 
kut hakkı olarak gönderildiği yazıl - h~nede ahkonulmuştur. 
mıştır. Zabıta, hadise etrafında tahkikata de .. 

Bu hususta, İstanbul Müddeiumumi- vam etmektedir. --········-.............. -.... ___ , ________________________ ......... - .... ----·-----
ı __ s __ a_c_a __ k_s_ı_z_ı n ___ ,,, __ a __ s_k_a __ ra __ ll_k_la __ r_ı : _________________________ Kı_a_z_a__, 

.. 
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Muhtemel bir harbde 
mihver devletlerinin 

zafer iimidleri var mı? 
:··············································· Y A Z A N · ! Emekli General R. :E:·ı; ... E;Jrli~tl 
~ .SON POSTA> NIN ASKERİ MUHARRfRf l 
······················•······································ : 

..................................................................... 

( Son yirmi beş yılın meşhur cinayetleri : 5 ) 

Panoaıu cinaueu • 

~ç haydud zengin bir kadınla şerikleri olan ortağını 
bır gece Y.ansı. nasıl öldürmüşler, alb ay sonra nasıl 

kendı kendilerini ele vermişlerdi? 

- Dalga g~ bt>!. Dahı. gE"nç aayı • n ile bera'l:Jel" 1.eıruzleyeceksln, anladın 
lırsın, geberinceye ka<iar fU kaltağın ya- mı?. 
ıımda uşaklık mı edeceksin? Karun b. Rüstem ile Hasan evveli birbirlerinin 
daT parası var id!iri:ı., sana da yetet.", bi1e yüızlerine baktılar, sonra ustalarına dö • 
de •• en ~ağı beşer bin lira payla~ınz. Ya, nerek hayretle SC>l'dular: 
o mücevherler, onlar da cabası.. - Demek uşağı da geberteceğiz ha" ! 

- Öyle am.."Il.A, korkuyorum be arka • Sert ve soğuk ses, emrini tekrarladı: 
daşla-r! .• Ya, yakal!ımrsanız? • İşte o za • - Evet!. 
maın beni de ele -çerirsSuz. Benim hr.lim .tki haydud güfişerek ustalarını tak • 

ne olur sonra? Bu yaştan sonra bit de dir ~:tiler. 
hapishanelerde mi ~ürüyeymı? Kepaze - Ymnansın ~ Halil Rei.3! •• 
olmBk, yüzümetükürülmelt ete ayn .• o. * 
mm için, peki d•yemıyorum size.. yoksa GeoeleyWı müthli bir yağmur yatmaya 

f.,. .. :ı;,,. ı-~rıkaı- · ı· " Aı · · · · b lad S 
1

--urıs ıne gore • man.yanm buguııkti t'az iyeti: Terci1ı ben de istemez miyim hi~'- Dediğil"iz gi.. aş 1
• O!Ui'kla.rda kımsecikler görün • 

- 1 - . k.ahcakları için buraya nisbcten az bir toprakla .
1 

Leh" k bi !kırk yıl uşaklık çek'1ir lş mi' müyordu. Herkes evlerine çekilmişti. Sıı 

M 
ne ıstanm şımaı aogu çı m. B k b lru t b z · d" aıt on buçuk m ı da ·d· .... l'd H 

uhtemel bir harbie uın kuvvet tahsis etmek sayesinde mütcb11ki tısını ~gale b 1 bol k'" t ~ kt· - ıra u run uyu e anarya ıs a arın 
1 1

• ~·5 ı e a -.ı.u vet -ı.- o ııaye e~ce ır. f di' y k 1 '- d b k d ınımoğru sokah.""da M d L" . ' dıevletlerinin zafer il . büyük kuvvetlerle Lehistana taarruz e • Bu müddet ı:arfında arbda Almanla e en .•• a a ansal\. a, ge erse e se. . .. .. .. ıs~.. ~ arn ımonıya nın 
\'ar dır? B mıdlen debP---ı.: . İ . . . g • ni ele vermeyiz. Onu ge~ bir kalem.. evı onunde uç adam, uçer, be·icr atlım a. 

mı u mevzu bugün tahn 
1 

u~:l\llerdir. Romanyayı Lel~stıına rın ngıliz, l3elçıka ve Fransızların tazyik ~ ralrkl:a ge · · ı d B. " . rna~a ~~ ç·· kü 
1 

o un. -.---ı.- . . . . h".cuml ·~ . • hem yakal·anmayı da nereden çıkarıyor- zmıyor ar ı. uyuk evın pan • 
ı;-~.. 5er. un onların bu yolda b"r J-UJ&ludan men ıçın de, bır mıktar tak. ve u · arın:ı kaıiı muvaffakıyetıc ., B. . d R h t t k oorlan sımsıkı kapalıydı Ev·n ·ç· d · · ~~e sapmaları bir harb dogvurabil"ır Oı 1 viye edecekieıi Macar ordusunu Rumen müdafaa ettiklerini ve şimal küçük dev ~n . ızım e cban~~·,ızGvalr.b aka e_mcd bir hare'lret eseri görülm.üyo;duı \Bnuea~aıç &•~ sulhün • h • ıçm yapıyoruz u ışı . e ıra ~u ana • • , 
_.

0 

kınlımı:~lma_sı ancak, bu ü. ~lannda tahşide sevked .. ~eklerdi_r. le~erinln tarafsız kaldıklar_ını da kabul cıhğı, he •• diyiver b u işe •• Senin için güç.. üç gölge yanyana gelerek fısıldaşmağa 
Orta A münıkun olacaktır. ouretle Abnan kuvvetlennm bu,ır>k ediyoruz. O halde harb;n uçiincil aymın lr.&. de yulk: gö<ı1Tiü "'l"cllğlm:n adam1. Ya başlad'ıl:IT: 

den f vrupa devletlerinin bk harb _ lmmı karşımı& yalım başına kalacak "'.'nun~ Almanyanın askeri variyeti tak pacağın ;ş; t,;n ı.... ı;öyledôk sana •• ge«' - Taliim;z varnu~. yatmur dehşet! •• "-k:r.:: bekleyip beklemedôklennô. olan Leh .mu.unun halô acaba neye va.. nba _şoyl<> ol.acakt>r: Askerô bıvvetlerônôn yan"' el ayak çekilir çeıuımez. yanô ya. ~u hovada ne polis ge ..... ne bekç; do • 
- alan olan A vrupanın doğu • rırt • talmöa. 1/3 ' batıda bağlı, 2/3 si doğuda, o ı..rtaloz kan zıbanr. zıl>annaz usul::•- aşır.. . . • laırda • "'"1ub. doğusunda, yani Balkan • Evvela Leh ordusu lı.eyfi)-etce Alman Leh mUloav~tHlin kınlmaaı üzerine, cık aşağı m. •okalı kapınnı aç, ÖJ'e b;z . - Öyle amma. geçmop tenekeli he • 

'. A!a!enızde ve nihayet Afrikada ne on!ıısundan ııeri değllıllr. ikincisi Alman. senbcst; fakat harl> Hin etmese do Es. böyle gördüğün g."bô gene n, kô,; olarak nf hlll kapıyı açacak?' 
~b1ieoeklet'ini ve bu 

1 

d ya prba vesaireye tahsis edeceği ktı\• • tonya Letonya ve Litvanyayı ve zaten geleceğiz. Ondan sonra dOş önümü~, ka. - Açar be, patlamadın ya! 
.._ çrka'biJ. ra ar a karşılan. . . " Biri sızlanmaya ba ı d . «ek kuvvet ve .

1 
.· 

1 
vetıerden 90lll'O Lehistaa lıarekau iç;n e. eskı Rus topraklan olan Lehistanm Da • sa11ın bulunduğu y•n gö.ter. oıesine ka. .ı a ı . :ıoa.ak anlanz ve h ı,; mam er. yoka. I;ndıe blaoalt olan kuvvetin Leh ordusu. nnov;ç • Grodno haltının fiınal do• u nşma .• göt odana yat. uyıı. Ertesi günü -: Yatmur tok fazıalaşt<! • 

llladığını da bu ar n _Y~k:n _olup ot • na nlobeti nihayet 5 m 3.:1 na nôsbeti de. rundald ç>lnntısını •rf himaye maksad.1e de gaıe burada buluşur. Allah n• ~ertl~ Dığerleri, bôre< eski darbımesel mırıl. 
Abnaınya Ren suAretle ogrenmış oluruz. recesini geçemez. Fakat biz yanılmamak işgal ettiğini farz ve kabul edebileceğimiz se 'bölüşürüz. Çok k~rlı, çok kolay lıi:- i~ d.aındılar: 

\"a:kya • vusturya ve Çekoslo. rerbe " . - b be z h v d" ef d"' B k kl - Acı patlıcaru ktra~ı çalmaz!. sahalarındaki b .. t.. . için Alman kuvvetlel'inl bire karşı iki va. se r ve tahaşşud etrr:ıı ı~us ordula • u ... a nr~ a ıs en 
1

•• u uyru u K rd d 
:Mlorin; Lehistanı d u un muvaffald: nj Leh ordusundan bk misli fazla fa;ze_ rını öyle<:e oralarda bırakıp. Lehis:anda. yıldızı Iroçırayım Ceme!. Bitim g."bôsln; B" u - umanh havayı sever!. 
betten aıiradan n ostluğu;ıa ''e b~ °"" . . . _ . ki Alman orduSıınun, başka ;,ıer ;~;n baı de !ık dalla bulamazsın!. Düşl!n bir d•I• __ "' m~_dde~ daha omuzlarını kı,arak, 
hlasına bor vurulmıyacaııına kanı oL deceğ;~ ve vanyetı ooa gore muhait'E'"':" ka semtlere gitmesi acaba kabui edilebô • be .. kahnı sevdiğôm •• san, san liralar •• t':'yu dökuhn-ış kediler gibi titreşerek s• 
lllığını L ~ludur. Ancak o. bunun kar • edeceğiz. 1lu ı~_dôrde Leh ordusu~un bor lir mi? Böyle b;r llıtimal tabiatne varid bep hasretini çektiğimôz o altmlar.. el - z.""""1< bekleştiler. 
fkıoıid ehıstanm elinden Danziği, Leh hımıled'e DanZJğı, Pomeranya korıdoru • olamaz· onun için de Lehistandak' Al masla!r •• pırlant.ala:r •• gözQnün ()nüne ge. Nihayet evin sokak kapıSt, .ince bir gı 

orunu ve Al-- V'-1. "Ih k bed ğ" ,T. ••t t l •• • t i} ·I\. • "1rıca a~'""'. Leh huduiu bo. nu, ~oviçô • ••· ay ece 1 v~ .stu man ordusunun ya öylece orada bağlı va tir şöyle •• ondan sonra her ıey altıdon •• c~r :.'. e ar~!~~· uçü de birer gölge ses.. 
Ye,J • Alman azlıklarile meı<kün olan '"" hattl, Alm&ıı hududundan oOO km. atıl dıınnası ve·-~ud. bundan k t 1 ha!. 01\lu mu. tamam mı? Söyle be mo. sozligole O\'•n •çme süzüldüler. 

i(!'ri a'l.ar k ~-;ı.: Bu h · · • kil v ., ~· ur u • U ~- rt .ıı.. lere n _ a _ iôdeınek istedi yan; nimeL P·~~. g ne n ıer.sıne .. ç.e mege mak ;çm, Ruslara taarruz etmesi !Azım nlk? Kmyoruz artık be!. bir !IR••• sı '"".". kefen gibô bembeyaz 
çı,. do -orlukte mukabele ettô. Onun 1 mecbur olaeatını kabul edeb•hnz. Fakat gelir, fa'kat Rusya Lehistan g."bô değil, o - Peki!. Bu~ saat tam on huçukta ı:ec"llk entan" vardı. Elleril• boşluk. 
tlo... Lehb1erle bozuŞtu. Fakat bug5~ Leh ordusu gibi iyô tefkil. teslih ve talim ucu bucağı olmıyan b;r diyardır; ve onun kapının önünde .bulunun:. ihtiyatlı olun '.:" !ık takım h•reketler yaparak korktu. 

• 

gSu da onun karc:ısına 
1 

b , ve terbiye edilmiş, tabiatca da asker olan içine da'l!mak kaybolmak demektir Üs ha!.. gunu anlat.'maya çalışıyordu. Hııydudlar 
la"' ""- :.- ya mz u Kuvvet. • · · · 'birer paırmakl d d ' . ~""ıeu değil bununla bôrlôkt• ve elıaddarı miimkJııeb bir kuvvetin kendine teHk bugünld Sovyet Ruı ordusunu ne - Ha şöyle!. ~en ~teırine karıpna!. ror , . ~nnı . ~ aklarına yapıştı _ ll)ııı >:arnaııııa R f .

1 

- bir misli derecede faik yabancı kuvvet .. olursa olsun eski Çar ordulan deremôn. Haydi uğurlar olsun!. '8k. -:_Sus •ŞMOt"1.I verdiler. 
l.\oanoa "'1ı!ı· omanya. ng• tere ve ı._ lı:ıxşı k"'1di ıooınleketinde muvafla • de kabul etmek bôr hata olur. O halde Bu muhavere Pangalııda dar ı,;, "' Uşak ond'e. onlar arkada yilrüyorlar "'1veıne1 1 ~·~ıtır. Şimdi de bu mu. kiyootle mub.beh! ve müdafaa etmesi gö. görüyorm ld Almanya. daha harbin ilk kağın ôçônde ur.k bk evin bodrum ka~ı.: :;,ı~ııranlık. t"flığı, 10

1 koridoru geçtı1er: 
lihaıkına ""{' e3'ne Sovyet Rusyanın ôl - rilolmemiş bör hldise delildir. Bu sebeble üç ayının sonunda nih•ye&; görmek bn .. dalci !ık odasında oluyo::ılu. Dört k;,ı ;OL • venlen. h..- baoamağında bker sa. 

l'ak Ça l§llıyor. Lolı ıırdusuııun Aimanlan niha)et her • kinı olnuyacok olan bir çıkmazla karşı • !er. Bôıi .engin bir rum kadının k~1n ~ "";;::P etrafı dinlôyerek yava" yavaı 
J11ıın ~ dev!etıerden, doluda Alman. hanııi mü*1ıltem tı;r batta durdurmajfa Iaır;ıcıiktır: 0 da blltlln ihtimalleri Alman de upk)lk eden :raıh bir adamdı. Dl,; z an ~-çıktılar •. Sofaya gel<L1derl 
~1 ngi bir tecavüz harelretinl muvaffalı: olacaklarım b.bul etmek hata lann lehine olanlı: kabul ettifimiz hal • üçü de, esmer.., korkunç ytlzlü. lzban • .;:;";' gtol u:;; titreten. blr g.cırtı ol. Loıı 

111
1!1ledecek olan pmdiHk: yalnız -~ • de.. dud cüsseli üç hayduddıı. • ~ak! _ tı kesild,J..-. Ayakla • 

ltıısy0 11""""1 kuvvetleri vardır. Çiinkil llwıunla beraber bd, en kötü hir llıU • Halbuki Leh ordusunun ımıvaffaki - Uşak olurdu"1 iskemleden avafa kalk :;:::.., a k doıe;;;e tahtası esnemi"i. 
o~"' buradaki d\mımo henü? belH mol olMak. Almanlanıı Leh ordusunu ;m yetli bôr müdafaa lmkln n ihUıruıHnl, tı. Sokalk kapısına doğru ytlrildıl. D;fer • ......ıı: ~d-tar';;" annın uclanna ba. ce-ıı tan baf.<a lngllte.e ve Fransa bu ha .., btitüft Lehistanı qgal ve lstill et • Rusların Lehlilere yardım etmelcrlrbn !eri, onu taılıta kadar uturiadılar. Ve bôr odaya 'i!Jt~ ';;" şak onlan. kapın açık 

t- eye ne B muhal burunmadıtmı kabul etmek g yan sert ya k b. r •· umunu, haydudların vü deııı.iz 
1 

altık ve ne de bidayette, Ak melerini kabu.l ediyoruz; ancak bunun ne rekt.ir Bundan ba•..._ t -"' . e. • -J!- t ,_:ih n yuınu~ ır ınnla sılu, !erine yapıştınrcasına sokularak f ld. z 
Yo ~ 'ka 1...-2 • • • • • • t""ca D5utercrun bu ~mu enr.n atta bulunaular. dı. ısı a • 

~l ra kuvvetleri scvkede • !M9U&r bir zamanda vaki olabileceğını de ha.rixle her ay yeni bir kolordu doıh... u ..... 1.- Zah . · er. Onla k ı;;u.a • iF"' aryadi' efendi kapıyı ka u--..ı-~ıın Le nn bil!U! yapabôlecelderi - hesab edelinı: Leh;stanın batıda bôl•ceğinl de hesaba allınalıdır. Elhas~ yıp sokıağa çıkıtıkt • r•· - - metelik yok •• bu!!fin gô ~tı- . histanla Romanyaya hava kuv Alman hududundan doğudaki Ru5 hu • görüyoruz ki, Almanya doluda ve Orta sevinçli n1ar andasorın, üç adam, l:ıer dil'm. Ne varsa, Madamın yath~ı oda~ • ıerı gönd dudlıa al zama ın yaptıkforı gibi el ki çekmece . . . d a. 
Clepb . ermek ve Almanyanın batı rma kadar derinlltô takrôben 800 Avrupacla muv falı:lyetill nrnnı Jtaybet. lerinô uğuşturaralı: bir mfidd t • 1 n.ıı ·~ e var. Ne yapacağız?! ""'~~,,_~e Fransa ve belki de Bel,.·ka t km. dir. İnsanlar. böyie bir mesafoyi, hiç miştir. Bu sır da. ona son .enelerde her 8 ,,,,.. ...... b·...:ıı- 1...!.-... ·d..ı.,_ e sırı. tı ar. Haydudun bır tanesi ayni 1<ısık &es'e '~Ldol"l!?l.daın - ~ı op ._...... rn.ı.<ı:nun~ cı au~şerek yumruk oevalb verdi· • 
:ret"- t taarruz etmektir. Ru vazi dumıadan 'ft bir mukavemete çarpma • şeyi ikazand'ırml.f olan Leh dostluğudur. larmı pantalonTannın --1..· . k • · ·~ tal • T "histaın d ,. A d ~ıerıne ao arak - SErı bize mad 
Fransa Y•nın da ha4l><> gôrişliğinl ve ılım ancak 40 günde katedebilirler. Hal .. ~ • "' ~·". wupa • biltihı mu • başları önlerinde oldutu halde odanın ;_ ıe.. '"1ıesiıı amın yatak odasını g5s l.f.ıs Ya karşı tedafüi kalarak Lôbyadan ı..ııı muha.rebeler olacaktır ve Alınanla. vaffalıı"yet!enn !ık analıtan olduğunu bk çW adıııtlaıııaya başladılar. · ·nzo • e kanııma!. Eli boş nönecek de.. 

dı!f 1:
1
: Süveııe ve Balkanla;da Hk he. rın ilnüııe Leh topraklarında bin tilrfü lfilıza unu~k Alnıanyanın ID39 da işle. Bôri, diğeriııüı finünıle durarak nunl il' u;·İreıceied;: 

listan, : Seiôniğe yürüdüğünü, Bulııa .. ,,.,,;ıtkır çıkacaktır. Bunun ôçin bu za dl~: biiyuk sıyut ve a.ııkerl hata ol • daınd:ı: - _Nasıl olur! 
~ . . Dobrice Vt' Dedeatı-aca yu-rü manı en nikbin bir Jıesabla asgari üc dört muş • et,._ Alman - Usta be!. Moru~ bn<lırdlk. Anı • R....: ...... fk . ıçm bi li' h • ~ Bu sur .ıe ya batı b"lh All ~ o e l'e d. l dıelinı r .{te sürüklediğj.ni kabul e • ay kabul etmek lazım.dır. Ve işte bu za.. _,-~·d gul lk ı.._ Bve ı aS38 ma, ah vere d'e caymasa?~.. lıklı bir sesl ı ış erini sıkıştırarak ıs • 

• Sov t R A uvs""' a meş en acaı.n.ı: alkanlarda, Usta pencereye d ~ dıı. d" e çrkıştı : A.lrnanıar . man ye us vrupa ordularının se. .Nkd-eıniz ve Afrfkadıa neler oluyor,· nJ • 05nı un u. Gözleri. u tm 
. t~ '"" . Batıya yanı Fransa, İngil - ferber olıarak ba.tı hududlannda bh&f ~ Alm_,..,_,ın müu...flM ttaı 1 beya nı sokaldan gelip geçenlere daldırarak - zun e e!. Bal gibi olur .• ın·· ""' muhtemel B 

1 
. -·J-· "~ .... ı;· ya ne er ce. sert ve soğuk bir ı ko Uşaık gene öne düst.. s f ""t.alıı.eın z· . . ıın e ç,kaya karşı !lild etıııeleriııe ve beHd do bu esnada do.. riyor?l Bunu yann. ıla gilr11fllrllz. ses• nuıtu: tl'ç ha dud - u. 

0 

aya çıktılar. ogu:ıd hattında müdafaada in Pnısya.ya Iı:adarid Baltık devletleıl R. •· 11-Kllet - S~!. GeçU o.. cayamaz ar sol'llu~: uşağın kolunu çimdikliyerek 
bk.. Bam bak Hasan, Zaharyadisi de ka: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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(''Bekarlar, niçin evlen.miyorsan.az? ,, J 
Bekarlar, fikir ve a 10 ar ceua uerı· ur ar 

müşahedelerini bildiriyorlar 
Bekar okuyucuların buldukları kusurlar : 
"Genç kızlar müsriftirler, sadakatsizdirler, 

hodbindirler, müşkülpesenddirler,, 
e O. Y. (Kay.eeri be~ fabrika· 

•ı): 
.:Yaşım 22 dlr. Evlenmek istiyorum. Fa -

tat a.y1ıiıın 30 lirayı geçmiyor. Bu para ile 
Kayseri glbl blr yerde nıısll evleneblllrlm. 
Bakıyorum, kızların çok masrafları var. Bu
na bütçe.Iiı müsaid de~U! Dengine dütenıe -
yince boşanmak zor. Senelerce bu yüzden 
mahkeme kapılarında sürünenleri görüyo -
ruz. Sonra kız babalan çok masrafa Iüzuın 
gösteriyorlar. Halbuki benim &ylııtun bu ye
k.Onu imklnı yok dolduramaz.. Bu ısebebler
le evlenmek bir tarafa, ben blr tarafa de -
ytp işin içinden çıkıyorum.• 

e Hasan Tancan (Diyarbakır): 
c Yaşım 28, ben de bekft.rlar süınresinde -

nim. Evvelft. size •u suali sormama mfuıaade 
ediniz. Gnzetenizde açmış olduğunuz anket, 
gençlerlmlz1 derdlerlnl dökmeh ~tımıak -
tan ibaret midir, yoksa sallhl hale duet 
midir? Eğer mak..sad onları beklrlıktan eT -
llllğe teşTtk ise, aynı gayenin bilytlklerlmlz 
tarafından da ehemmiyetle taklb edllmesl -
nl dllerlz. Filhakika bekAr:an evlenınele teş 
Tik edecek müsaid blr formül bulundultu tak 
dlrde blr çok fenalıklar ortadan kalkacak -
tır. İtiraf edelim kl, memleketlmlzde da.ha \ 
e.<Ski an'anelerln ortaya koyınUJ oldultu mtış
kfilM gençlerlmlzt evlenmekten mahrum et
mekte, beU.rlığı tercihe sevketmektedlr. Fa 
kat yoksuzluk evlenmeğe manl ~kll etme
melldlr. İkl gönül birleşince samanlık ııey -
ran olur, derler. Tek ld~lye azab veren ha -
yat tam ikl kişiye cazib gelebUlr. İt ki, her
kes üstilnilnil değll, dengini aruın. Ben de 
henüz dengimi aramakla me,,gulüm.• 

8 Kamil Tarancı (Trabzon): 
cEvlerunenln lylllklerlnl, bet!rlığm kötQ -

ıtiklerlnl bilmez değlllm. Fakat eTlenmenln 
ıaadet temin etmediği hallerde ortaya koy
duğu zararı.an, bekarlığın zararlartle tar41 -
laştırırsanız görürsünüz ki, bek!rlık hafif 
kalır. 

İki defa evlendim. Birlncl ikanın, ihanet 
etti. İkinci karım itaatsiz, mQsrtf ve bls.!iz 
çıktı. Ayrıldık. 

İki saadet temini için atılan adun, baya -
tnnı cehenneme çevirdi. Blr1ncls1 hAll ah -
llksızlığına devam ediyor, ben buradan da
hi onun .yaptıklarını duyuyorum. B!ll fl -
!Ancanın eski karL!ı, diye anıyorlar. Ayn! -
dıktan sonra da şeretlml, nammumu leke -
!emeğe devam ediyor demektir. Bana bir da
ıba evlenmeğl tav'31ye eder mislnlz?. 

e Selami Sabur (Sultanahmed): 
med): 

~ 

cAnketinlzl taklb edip, uzun uzun dftştln -
dükten gonra cenb yazmağa karar Terdim. 
cNlçin evlenmiyorııunuz?n diye aoruyorsu -
nuz. Evet, niçin evlenmiyoruz. Niçin evlen -

Bekar erkege göre 
bugünkü icadın: 

Süs meraklısı, müsrif 
mlyonmı. 100 lira kazanırım ayda, aynca . 

llrl d O lın E "•kül d düml• dedi ?e Ulvt etti: •Yanında bir genç ge m e var. ene . n m'"l pesen .. 
tadınlar bile çirkin erkek diyemez. çocuk Tardı, kardefl m1 • Kan beynime hu-
Sıhhatteylm. Orta halli bir allenln k:ız1le cum etti. Fakat bozmadım. cEvetl• cevabı -

nişanlandım. Daha nişanlı iken, glydlrdlm, nı verdim. Bu kızın ne kardeş! vardı, ne de 
tuşattun. Görmediklerini gösterdim. Sanı _ g~nç akrabası .. Belki benzetmlştlr, diye dü
yordum k1, cenab1haltkın kar§lS1na benlm şundUm. Fakat kıza eormaktan tendlml & -
~ı temi k d'~i d- ll nlm bir larnadım. Suallın karfl-'mda birdenbire a -
e•u z ve en ~ ne art e e aa ış d bozard v ıtırar tmel• 
eş çıkardığından memnun Te mesrurdur. Me falladı. Kı2ar ı, ı. e e 
" ı••-rı bil Bir ~ kad mecbur taldı: Bu genç uzun zamandır ken-.. erse_ wn• e ne acı.. e .. n ar aş -
lardan biri esenin nl~ıyı sinemada gör - (Devamı 10 uncu aayfada) 

" Buguku bekar erkek korkaktır, mutereddiddir, bir ailenin yokunu 
omuzlarına alamadığı, almaktan çekindiği için kadınlara iftira atıyor,, 

e Bayan Seniye (Kızılay San' at 
evi müdireıl) : 

- Dünkü Tüı-k kadını gibi, bugünkü 
TOl1k kadını da tam manasile bir aile ka-
cbnıdır. Yuvasının, yavrularının aınaSJ, 

ıkocasımn sadık ve vefakar eşiclir. Ben biz 

deki ça!ışan bayanları hergün görüyo
rum. Onlarla yakından temasım var. Ha. 

yatlan.nı bı1Jyorum. Benim gördüğüm ka. 
d.mlann cümlesi namuslu, çalıfkan, ka.. 

naatfkA.r insanlardır. İçlerinde bir çoğu 
evv~ göıımUş geçirmiş olduklan hal. 

de .aırıradan tıleri bozulmuş olan erkek... 
lerin :rıevcele.ridir ve bu kadınlar, guete
ddld belkArla.rın söylediği gibi kocaları. 

mn parası biter bitmez onları terketme. 
mifier, bilA:ldı onlara yarclım etmek ıçm 
yillderini üstlerinden almak, çohı'k ve 
~ birlikte bakma·k için Ç&llf. 
mafa başlamışlardır. Buroya gelen ka. 
dın'Iillrlıa temasım vardır ve bunlar Türle 

kıad.ınhnnın pyam iftihar birer nümu. 
nel'eridirler. Onların içinde süsüne dflş.. 

kün olanlara ben ras~elmedim. Onlar t. 

ç:in mfisrif demek aile yuvasına merbut 
creğil demek bir iftiradır. Burada o ka. 
d8!r u para ne çalışan ve burası iyi bir 
müessese olduğu için başka yl'rde daha 
yükselk: O.cretn iş arama~a bile s1rf çok 

namuslu oldukları için teşebbüs etm1yen 
kadmJarl'a hergün beraber çalışan be. 

Kadına göre bugünkü 
erkek: Korkak, 

mütereddid, havai mm gı"bi bir insan i\;n Turk kadınının 

"°9naatkar olmadığına, hoppa olduğuna. 
müsrif ol.du"'·n.a inanmak imkansızdır. 5

... eıı1reğini de, k.ad~ da şayaru itimad 
Değı"'l kocalarının parasını deli gibl görüyorum. 

sarle1ımek üste çalışıp onun ka7.ancına Tüıık kadınlarının müsrif olmasına 
pant ~emek için çabalıymt Türk kadın- :ıirl ben b'"t"' kad 1.Jl ta r 
laırma kimse böyle bir şc r söylemesi 1 g-e ~e. u un ı::. Tl nımıyo -

hakonzlı!k otur. t~te bizim müessesemi1- awn. Banim muhitimde tan.dığım insan
~ <Jırhşım biı'k~ tane namuslu, tf?miz laı- arasında müsrifim~ rasgelmedim. Ta
genç kız var, eğer ke-ndilerini istiye-n f:r- rudığım bdınların hepsi evine, çoluğu. 

lre'kleıre r.a!gebeler mükemmel aı1e yu. na, çocuğuna düşkün insanlardır. 
V'al'arı lrurarlar. Nerede?... Fakat ken. Tü'llk kadınlan içinde müsrif oleniar 
dilerini istiyen erkek bulup evlenemiyor. 
]a,r. Çünkü bugünün erkeği mütereddid
dir. Bir aile yilkünü omuzlarına almağa 
cesaret edemiyorlar. Sonra da ·~m korku
ı~ı itiMftan çekinip bu kabahati ka. 
dJ.n:rantı, bugünkü genç kızların üstihıe 

atıyorlaT. 

e Bayan Sabiha (Sanayi V• iı 
mülelliti): 

- Bugünkü 'l'ürk kadınlarının aüe 
kadını ollmaana1arına imkan var nudır? 
Ben zannetmem. Burada iş muhitinde 
çalıııyorum. Bana mür!lcant eden insan. 
lar i§ arayan ciddi insanlardır. Onların 

bel10 vaırdır. Fakat bunu umumuna teş.. 

miI etmek hatalı olur. Bugün vazifem 
icabı kadınların da erkekler gibi olduğu. 
nu, lraıyatta ciddi meşgaleleri bulunduğu. 
nu. yani e~kler kaetar ~alışhklannı &ö .. 
rüyorum. 1şile, gücile meşgul olan ve an. 

cak eıkmeğini temin eden bir kadının is. 
ntfa llcaçac.ağını tahmin etmek caiz olur 
mu? Onların israf edecek vaik:it1eri, hal. 
leri var mı? Bilmiyorum, siz takclir eder. 
siniz, bugünkü erkeklere güvenmek me
selesine gelince neden güvenilmesin!. •• 

~keklerimiz de ıayanı itimaddır. Si. 
ze biraz evvel de söylediğim sözü tekrar. 

lıyacağım. Bizim burm;ı iş muh.iticlir. Er. 
lreği de, kadını da şayanı itimaddır. 

e Bayan Suphiye (Eski öğret• 
men): 

- Türk kadınına müsrif demek Türic 
kıadının:a hafifmeşreb, vefasız, kanaat. 
siz, sadakatsiz demek çok haksız bir it. 
ham olur. Eskiden bir edebi mecmuada 
olrumuştıını. A vrupanın meşhur feyle. 
sofl:armdan biri: cKadınlann fenalığın. 

dan şikayet eden, kadınların aleyhinde 
yazılıar yazaıı erkekler ekseriya bir kR. 
dının yaptlk.1antıdan şikayet eder, bir tele 
kadının elinden çok çekmiş olan erkek. 
terdir, der. Biz de bekar beylerin anke .. 
te verdikıleri cevabı okurken ayni si.izil 
teharlıyabiliriz. Türk kadını mükemmel 
aile ikıadmıdı.r dediğimiz zaman bunu u.. 
muma deği}J, ancak ekseriyete teşmil ede .. 
biliriz. Çünkü bir kütle haklondn verilen 
hüküm o kütleyi teŞl{il edenlerjn ek~erı.. 
yeti lı*1kındadır. Den TiWk kadmları 

içinde vefasızı, arsızı, yüzsüzü yoktur de .. 
miyorum. Elbet te varc)'ır. Fakat bunlar 
yüzıde değil, binde bir denilebilir. Fakat 
buııliıar ge2'd.ikleri, bunlar giyindikleri, 
ibunl<ı:r ortada dolaşıp göründükleri ye 
mzan <lik:kati Üzerlerine celbettikleri ı.. 

çin e:rlkıekierin gözii yalnız bunlan gö .. 
rür. Evinde kocasının yarım lira, bir lira 
günd'eliğini beş cvladile !kendi arasmda 
taksim eden ve bu paranın yetişmediğini 
görünce emzikli yavrusunu, altı yaşıpd.a
ki ablasına bir ~işe şekerli su ile te:-kedip 
bütün gün tahtaya, çamaşıra giderek yu .. 
vasmm açıik kalan bütçesine eklemcğe 

çalışan işçi kadınlan, az maaşlı memur 
kocasının peşinden memleketin dört bir 
bucağını dolaşan gen·; aile kadınlarının 
iki yak-alarmı bir araya getirmek içill na• 
sıl 9albalooıkıtannı, evlcrind~ nasıl ica .. 
bında hi:mnetçi, icabında hanım oldukla. 
nm kimse farketmez. Çünkü aile ka~hnı 
ev.inde yaşar. Bekar erkPğin sefahetha
nelıe:rde rasgeldiği kadınlarsa aile kadını 
değı1dirler. 

Fcnc-at maalesef bur,ünkü erkeklerimi .. 
zin gözü hep onlardadır. Onlar feleğin 
~mbc'Jinden geçmiş kadınların pe~nde 
dolaşmlarlken, İstanbulda mütevazı ma.. 
ha11e1erindeki evlerin iç:ind-e gül gibi k:z.. 
lar koca bulamadan ihtiyarlıyorlar. Bu.. 
günkü etkekler kendi kabahatlerini ne 
diye kadına :-rükhiyorlar. Açıkça konu• 
şalım, içlerinde kaç tanesi bugün büyük 
bir cicl'diyetle bir aile yükünü omuzların .. 
da taşımağı gözün<! alabiliyor. 

Bokarlık bir hastalıktır. Bekar erkek· 
ler evlenmesini istemedikleri için bir si) .. 

rü bahaneler bulurlar. Bu da bir baha-
nedir. Hepsi bu kadar. Suad Derviş 

Edebi tefrikamız: g bayat da pek keyii verici değil. Kışın gulannı bile feda ederek günahlarını Susmak altın, söylemek gümüştür 
birkaç sinema% tiyatrosu. Yazın Ada· gizli yapmalk isterlçr. Bunları memnun derler ya, çapkınlıkta susmak piatiil• 

i i!I m E ll m· ID o s ' sı. Modası .. hep o kadar. İnsan kendi- etmek ancak sırlarının muhafaza edi- gevezelik kalaydır. İnsan bekllr da ol• 

il O Y lD ı [Ol Hl ni hary~nat bah?esin~e zannediyor. leceği ha~ın.da tam bir emniyet ver - sa bir çok ailelerle görüşür. Ben evli 
~ Kafes ıçınde ye, ıç, duş, yat, kalk.. mekle kabıldır. 1 .. h t' d'll d d 

1 
b' ,__,.,. 

İk · · F k t b' B ıb"ld" - · . . b" • o sam şo re ı ı er e o aşan ır ~-i kere Avrupaya gıttım. a a ı· unu ı ıgım ıçın otomo ıle rastge- k" . k d v 

'J}. / [ I •. 1 •. 1 .. k 1 1 k d 1 • . w b" an evırne so marn ogrusu. --./Ju1than alıia zın; gibi kazan~ı gun u. ça ışmasına e a. ın a ıp gezmege gı~emege ır 
baglı insanlar ıçm seyahat te pek ko- prensıp olarak karar verdım. Arzusu- * 

. BW:~ .~ilrkçesi 1azkardeşi gi~~ ~e-ı Bir günlük tesadüf bana çok iyi dost- lay değil. Nereye gitsen santimin~ ka- nu kıra.madığım veyahud kendi arzu - . . . . ]C 
ğil. Duzgun konuşuyor. Fakat yuzu - lar kazandırmış oldu. dar paranı hesab etmeğe mecbur ol - ettiklerım olursa bunları da şehrin ten Bu yaz otomobıl sıhhatım ıçın de ço 
nün kuvvetli çizgileri ve serbest hare- İstanbulun çoğu sonradan görme ki- mak seyahatin keyfini kaçırıyor t . ha bir yerinde bekletip oralardan alı - faydalı oldu. Hem kafam dinleniyor• 
ketleri tıpkı o. barlarından, kokotlarından, ne yaptı - ki seferimde de İstanbula beş parasız yorum. Ve böyle çif': gezintilerde oto- hem vücudüm kuvvetleniyor. 

- Vildana da uğramışsınız. Onlar da ğını, ne ya~a~ isted~~ini ~ilmez. ~a- döndüm. Hani tren bozulup bir gfin ge mobilin körüğü daima kapalıdır ve be- Her Pazar günü İstanbuldan uza1' 
nasıl teşekkür edeceklerini bilemiyor - lı~at zen.gın~ennden oyle ıgrenmışım ciksıe ~lda aç kalmak işden bile değil. nimle gelen kadın kim olursa olsun da- yerlerde ve çok defa hoşuma giden bit 
lar. kı bu temız aıle bana adeta cankurta - Böyle seyahatlerin keyfi olur mu? ima arkada oturma yerindedir. Şimdi- b b d 

1 
B' k"~ 

'b' ·· .. dü kadınla era er o aşıyorum. ır .. ,. 
Dedim ki: ran gı ı gorun . Bu yıl otomobile merak sardım. Mo- ye kadar yanıma hiç kadın almadım. (Ş"l ) k d 'tf H tta ge-
- He.rnşirenizie· görüştüm. Onlar ela Bilmem neden bekarlık, çapkınlık, törü kuvvetli 25 beygirlik bir Kabriyo Körük kapalı olduğu zaman da arkada kere ı e ye a. ar. gı ım. ~ .. 

... .aff w gitm k i ı· 1 d derbederlik beni bu hallerden usan - le otomobilim var. Hem açılıyor hem oturanı kimsenin görmesine imkan c~. kaldım. Bu gezın_:~lerde aksı tesaf• 
~"" ıge. e s.~:or.ar ı. dırdı. Hergün ayni çehreler ve her - kapanıyor. İcab ederse arkada iki ki _ yok. dufler de olrnad1 degıl. MeselA bir de 
-. Vıldan çiftl~gı hıç sevmez amma gün ayni eğlenceler içinde kendi ken- şilik de yer var. Ayrıca bir de bagaj Bu p!Anı arkadaşlar çakmakta ge - (Kilyos) a gitmiştim. Yanımda yaıı 

be.Ikıl Siz hoşlan ınız mı? dimden iğrenmeğe başladım. yeri. Mükemmel. Merak da sardım. cikmediler. Körük kapalı gördüler mi yazmağa hevesli bir genç kız vardı. 
- Pek çok. Bu hisle son zamanlarda otomobile Şimdi rahatım. Bazı akşamlar atlayın- vaziyeti anlıyorlar. Çok şükür şimdiye Mektubla tanışmıstık. Mısır püskii10 
- O halde sık sık giderseniz babamı heves ettim. Canım sıkılınca başımı a- ca (Kilyos) a kadar gidiyorum. Ve ga- kadar can sıkıcı bir karambol olmadı. gibi san saçlı, An~a Bellaya benzer fl" 

sevindirm~ olursunuz. lıp şehirden çıkıyor, kırlarda, deniz kt rfü değil mi bu otomobil kadınlar ara- Gerçi bekarım, kimseden çekinecek de kırdak bir şey. Gt?zmeyi de kendisi JS" 
Vildan hanımın yarın çiftliğe gide - yılarında tabiatla başbaşa kalıyorum. sındaki itibarımı da yilzde beş yüz ar- ğilim amma bence bekar erkek de çap- tedi. Bir aile kızıdır. Aleme reklfün ol• 

oeğini kardeşine söylemediğini anla - Ve o kadar dinleniyor, rahat ediyorum tırdı. Bizim mavi ::>tomobile binmek is- kınlığı reklArn etmemelidır. Dedim ya, d" . b. "t'" k w 
ki' B · . . . rnasın ıye uzaK ır yere go urme mıştun. Ben de daha fazla izahat ver - . en de Vedad bey gıbı bekarım. Ve teyenler pek çok- Kadınlar blrbırlerıni bazı e1de edilmesı şeref verecek, zevk . .

1 
.. . dl· 

meğe lüzum görmedim. Vedad bey bu gene onun gibi yalnız başıma bir apar kıskandıkları zaman daha kolay elde verecek öyle kadınlar olur ki bunlar teclim. Kı yos en munasıb bir yer .. 
vesile ile iyi bir dost kazandıklarını tımanda oturuyorum. Gerçi o kadar edilirler. Fakat bazı kadınlar da vardır damgalanmış bekAr çapkınlardan ka - Orada denize girecek, kumlar üzeril'l .. 
~yliyerek teşekkürlerini tekrar etti. genç değilim. Fakat y~amasını bilen ki elde edilmeleri için insanın onlara çarlar. Haklan da vardır. Hergün ya- de piknik yapacak, Karadenizin en .. 

Onu ikapıya kadar geçirdim. erkek için otuzunu bulmak da pek lh- karşı çak sakin. içh ve bilhassa 11kı a- nmda bir kadınla görünen erkeğin ya- ginlerine !baka baka edebiyattan bab 
Muhakkak bu iki kardeş, ikisi de çok tiyarhk sayılmaz. Sayılmaz amma, ~zlı görünmesi lAzımdtr.· Bunlar hat-- mna Meryem anayı oturtsanız ffiphe sedecektik. 

esaslı teııbiye görmüş, zeki çocuklar. Beyoğlunun göbeğinde geçirdiğim bu tA en hararetli rekabet, kıskançlık duy u:yandınr. (Arkası var) 



Bolivud modellerinden; 

Emprime roh 

Günün ın1ueti şu: Geniş omuzlar, g<-TJiş 
etekler, sıkı ve incecik bel. Büı:.in yeni 
elbisc>lerde hlikiın olan umumi çizgiler 
bunlardır. Fakat baxısında bu yenilı'k 
~~di'li pek göstermiyor. Çizgilerin hu • 
~~ıveti yünlü teferruat arnsında kaybo. 

f
llvor. B<!'..• lannda ç'ıgiler daha seçkin, 
&.k t g 'tü d arni r en Y'8lla fakir... Yalmz 
~k muvaffak olmuş modellerde her iki 
gt.ııellik yanyana yürüyor. 

. flolivud'ı.m bu şirin modeli h'r .. h 
sız · .. " ı:. şup e • 

u_çı.ı:ncıı seridendrr. Geniş omuzları, bol 
eteği, ınce beUle siluet bakımından. 
len i\h 11 ....... :... • • , yer. 

" : . seçı~."'h ıtma ne yapılmış büz 
gt.ıl<>rılc ere teferrüat ~ garnitür b k • 
Jnından tam ın ·ı a ı . 
tir. anası e :reni, §ık ve genç. 

Onıu2l.l<ınnds bü · " _ 
sen türün.. . " ggü, kollarında buzgu, un önuncı.e ........ __ da b. .. 

Korsa , ~n uzgu ... 
lllnda d:; ~~ıran l'lll.I kemerinin iki ya. -==== ~ band var. 

SON POSTA 

ap a, 

Bu 6elle ıôtr şapkaların mod11 olduğu nu biliyorsunuz. Koyduğumuz model 
Temmuz ayı modellerinin arasından seçilmiş ibir fötr şapkadır. Laciverddir. Kennn 
laciverd • beyaz karelidir. Kendi rengin de m ıtıakımla fevkalade gü:zek gider. 
Tam manasile genç bir modeldir. 

Siyah krep ve knrdela Yaz yağmurlarının 
güzelliğe faydası 

in 
~i ~ SOiı cfureoe şık, krep elbisenin eteğini ve korsaJını siyah • pembe çizgili V'C 

bQı kl korde.ıa sıUılemektedir. Biç:m çok sad~dir. Sıkı bir bP.J, sivri açık bir yakaı 
~ et.ek, kruvaze ve drape bir göğüs, dar, U<."llll kollar ••• 

ı 
tlık fn'Satta bir yağmur sağanağının 

altında durarak dl<liniz.i en mi.ikemmel 
bir §X°'ltilde temizleyiniz. Bu tabit duşun 

uzun ipliklıere benzeyen damlalan cil .. 
clinizde'kıi mesameleri temizler. \'~cudü.. 

ııü'zd!e kan deveranını kamçılar. Ve ncs. 
cinizi lk'Uvvctlendirir. Aynca yağmur su 
yunun ter gıöi cildin güzelleşmesine çok 
iyi tesir yapar. 

Yağlı cildlere olan faydası· 
Cildiniz yağlı ise, bu yüzden mesame. 

leri ehi açılmış ise. bir bardak yağmur su 
yuna bJr limonun suyunu kanştırıııız, 

a'kşam, sabah bu mahlO.t ih yüzünüzü ve 
boynı.muzu okunuz. Havlu kullanm~dan 
bu su ytizünilzde kendiliğinden kuru • 

sun. Bir sa.at sorıra yüzünuzü mümkün • 

se gene yağmur suyile çalkalayınız. 

Yağmur suyunun· kuru cildlere faydası: 

Bir litre yağmur suyu elinizin altın .. 

da daima hazır dursun. Bununla herg'ln 

sabah akşam şu tertibi yapıp kullanınız: 
Bir Ç'Ol'\ba ~ığı yağmur suyurıa bir o 

kadaır <fıy süt, bir o kadar da hiyar suyu 

veya 'kıavmı. suyu karıştırınız. Bu mah • 
lt1ta btr parça pamuğu batırarak yüzü • 
nüzü siliniz. 

* 
Yağmur suyu bozulmu~, taraveti kay_ 

bolantlf yüzlere de çok iyi gelir. Bir }jt • 

renin dörtte Uçü kadar yağmur suyuna 
bir a~ doğl"aruIUJ hatmi kökü atıp su 
yarım litre kalıncaya kadar kaynatımz. 
Ilık dereceye gelin~ içine büyük b'r çor 
ba kaşığı eritilmiş ba~, bunun da içine 
iki kaşık hatmi suyunda ezilmiş bir \a • 
şık nişasta karıştırınız. Yumuşak b:r tül. 
bendi yüzünüzü kaplayacak şeklide kat. 
laYJ'P bu mahluta batırdıktan sonra yU. 
züntbe !kaplayınız. Yanm. saat kalsın. 
Vıakti gelince yüzünüzden alınca müm • 
kü.nsıe y<mlnü:zll aene yağmur wyila çal 
bhı.yınız. 

Neş' eli bir yoz 
daima güzeldir 

Şen yüz: bugü. 
ıün en sevilen va 

beğenilen güzeli • 

dir. Fakat binbir 

gailesi içinde ka • 

dın yüzüne .solmı.. 

yacak bir neş'eyi 

nasıl vermeli? 

Bunu güzcll~k 

mütehassısları, st. 

nema Aleminin 

makyaj ustalan 

geceli güncitizlü 

düşünın~ fU nticeye varmışlar: 

8 , Kadının. içi ağlasa da, yüzünün §en 
gt>rünanesi için bütün yüz çlzgileri yu -
kan doğru meyilli olmalı, kat'iyen aşağı 

Yaka biçimi 

inik oıanamalıdır. Yaka biçiminin omuzlan düzgün veya 
b. Bunun için vvell kaşların uçlannı l:itçimsiz göstermekte son derece tcsıri 

yu'karı ikaMırmalıdı!'. Yaradılıştan aşağı 
vardır. 

A - Ka!kık omuzlu iseniz raglan kol 
b(lidilü kaşTann u~lannı alttan incelte • 
rek yükseltmelidir. Hattl icab ederse u. 
oundaki bil'kaç tüyü bütiln bütün almalı, lu elbiseler giyiniz. Omuzlarınız tabii hal 
rengine uygun bir kalemle yukan ~oğru 
umtıvermelidir. (Amma yalnız bırkaç 

tüyil ... Fazlasını almak yilze sun't bir 
m:ana verebUir.) 

c. İkinci olarak dü§iınülecek nokta n • 
ğıulırc :llir 7.amanlar kenarları düşük, 

mahzun duiı.ışlu ağızlar (Greta 3arbo • 

lerin.den daha inik görünür. 

B - Yahud {boncuk, inci vesatre) da. 

ima birkaç ilrnlık ko1yeler takınız. Bu da 

omuzlarınızın lüzumundan fazla 

nda olduğunu gözden gizler. 

* 

yuka • 

nun!ki ~bi) pek güzel sayılıyordu. Neş't'H Bunun aksin, düşük omuzlu iseniz: 
a. Elbisenizin omuzlarını yukarı doğru 

güzel gü-zellerin birine.isi sayıldığı gün • lk:albank (yana değil) yaptırınız. Ve d;k 

den'ber.i bu telakki tamamen değişti. Şim.. yakayı yuvarlak a~ık yakalara tercih e. 
di güzelqeşmek istiyen kadının ilk işle • diniz • 

tinden biri; dudaklarının uçlarını yük • ib. Dik yaka &evmezseniz yakanızı siv. 

sel'tmek veya yüksek göstermiye çalış • ıi açbnmz. 

Ön .. d d k 'ni te c. Ondan da hoşlanmazsanız ve mut. 
makiır ce ust u ağının avsı • ~ k k . . d'k k • laka yuvar1a ya a ıstıyors:ınız, ı ya a 
barü'z ettirecek, sonra dudak kenarlarını den~bı1eoek kadar kapalı yuvarlak yaka. 

genişl-eleooktlr. Bunları yapabi1ınek için !ardan aynb;ııayınız. 
de ucu çok inceltilmiş bir ruj kullanıla.. Yakamzın şekli ne olursa olsun kolla. 
oanrtır. Yoksa netfoe umuldu~unun ak&ne nnızı mutlaka hafifçe yukarı kabart . 
çıkar. ınayı wurtmayınız. 

Emprime krepten rob 

Bu şık rob mavi. beyaz emprime krepten yapılmıştır. Önü~ün derin plisi açıl. 
~ düz beyaz btr kumaş .. görünüyor. Beyaz kumaşın ucu bir e~arp gıbi dekol .. 
teyi san~. Kollar, arka dumdüz. Oldukça geruş bir a;ıentür bele dikilidir. 
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• 
Istanbuldan tramvay 

kaldırılacak 

Bekarlar, fikir ve 
müşahedelerini 

bildiriyorlar 

Son yirmi beş yılın 
meşhur cinayetleri 

(Ba§ta.ra.fı 1 inci sayfada) 
yetini ıtdtPtik edeoek. senebaşında işlet. 
me yeni kıadrosu ile faaliyete geçecektir. 

Belediye bu işletme için bir Klnunusa. 
niye kadar olmak üzere altı aylık bir b-jt. 
çe hazırlıyacak, Şehir Meclisinin on beş 
gülD sonra yapılacak f evıkaUde topJan.. 

tısıına sevkedecektir. 
On bş gün sonra toplanacak Şehir 

Meclisi ruznamesinde tramvay, tünel ve 
dıe'kıtdk işletmelerinin idare ve · işletme 
masııaflannı ihtiva eden büt~ ve kadro. 
l'arın tasdiki, Unnım Müdürlüğün bil. 
cümic muamelatı ve hesablarının tetki. 
iki. ımıeccani paso miktannın tayinı bulun
roa'ktadır. Tramvay için azaınl üç yii'z 
paso ve.rtiecek ve Şehir Meclisi azaları 

hüviyet varakalarile bu haktan istifade 
edeceklerdir. 

· Tramvay işletmesinin tramvay araba
farile, tesisatı ve raylan incelenmi~tir. 
Tıramv.ay arabaları çürük, tesisat eıki ve 
rayta:r harab bir haldediT. Bunların de. 
ğ.iştirilmesi milyonlara mütevakkıftır. 

Belediye Avrupanın birçok şehirlerin.. 
de olduğu gibi şehrimi?deki tramvay ray. 
brım lkafü.ırmağa karar vermiştir. 

lll'llh'Bl"rirleri bu me'VZ'{ta tema.., etmişler, (Baıstarafı 8 inci sayfada) · 
ileride tramvay arabalanmn ~ehir r.ok:ık.. dlslne mektub yazıyormuş.. ceva.b nnnemlf (Baştaraf ı 7 nci sayfada) 
lamıd'an }taldırılması lizım geldi!!ini sC>y .. amma, .on mektubunda verdlli randevuyu - Hangisi? 

• Q merak etmişi Ba.kalım ne abyllyecek diye u ..... lr k ,1-• ..JA- • lemışl'erd1. L(ltfi Kırdır bu işi daha faz.. kalkmış gitmf.t.. • ~ OI1A.uua.ıı. zangU", zangır tıtre .. 
lıl uzırtmmaış. tramvayın e:'l kısa zaman. Bu sözler karşısında dehşetli inkisara uğ- yen kolunu güçlükle kaldırdı. Koridorun 
da oaddeleıimizden kaldırılması volunda radmı. Derhal nişanı bozdum. Haksız mı - nıilı'ayetindeki b.ir odayı işaret etti 
~1ere geçmiftir. • ~? Ke.ndlmne randevu veren bir adamın _ İite ~! •• 

. sozlerlne kanarak sinemalara. elden, ilstellk - . • • .• 
· Bu ışe tedrici bir surette başlanacak, nişanlı, bir kızla evlendikten aonra öte.nn1 Oda lm.pısuım bnune geldıler. Bın one 
8vve1a Beyo~lundalkf bütün tramvay sız tahmin edeblllrslnlz, neler olacak!.. geçti. Kapının beyaz tokmağını çevirdi. 

elinde duran kalın bir demir çubuk, ka .. 
dının kafasına ~iddetle indi. Kadının t. 
fa tası parçalanmıştı. 

Odadan dışan fırladılar. U§ak haydud 
1ann önüne gerilerek haykırdı: 

- Cinayet.. cinayet işlediniz!. Bu fe 
na •• bu çok fena!. Şimdi ben ne yapaca 
v ? 
gmı .• 

Sert ve soğuk ses, bir isim söyledi: 
- Hasan! •• raYlıa.n sökülecek. yerlerine tri..ilevbos i. Bu b.A.d1.9e beni kadınlara. düşman ett..ı. Kapı, en küçük bir gıcırtı bile çıkarma-

•-- ediL ekti T l b w Evlenme~e lA.net ediyorum• .:ı-- .... ıi!d:ı u-.ı. a·· dım .. -.ı t"t . 
1\dU.lt: ec r. ro ey 05 elektrikle · Udı.U ıa~.... • ı?...... ort a ott:Ue ı rı • Üzerind ı aı .. ka kal demir 
mü~arnırtir ve ray Qzerind'e gitmedi~i • Yaml Gürel ( adre.inin ycuıl • yordu. Haydudlar kaialannı od"adan i;e. çubuk tC: 

1

h a n ~~n ın 
. . iki t raf h ma•ını ut . ) . ak bakt • , ar avaya .ıı..CUAtı. Ve çok şid. 
ıçın n a areket edebilmektedir. emıyor : n uzatar. ılar. Evvela büyük bir detle uşak Zaha adisin laı.f . W.. 

Belediyeye devredı1en tramvav tec:isa- cBlr annem var. Ayda 75 llra kazanının. karyola gördüler. içinde yüzü hayal me- du- ry asına gom 
- .. Hem iblr k h • tı w tramvay arabalarile raylar şimdilik de bir ... 

0
r;: .~rayımdi' em 

1
de •n:eme ev- yal seçilen bir kadın vardı. Karyolanın Uşağın ~iz ve soluksuz cıovdesi yere 

İst:anbul cihe • h . J .... o...,un ye, ev enme6 e kalk - ha taraf d b- "k b. d b _ bne asredHccek ve böyle. tım. Fakat hlç blr aile buna yanaşmıyor. ..ş.. .. ın a uyu •: olap karaltısı yuvarl'andı. Haydudlar merdivenlerden 
ce İstanıbul tarafında tramvay şebekesi Kaynananın yanında kız ezllir, ayrı ev tu • gorunuyordu. Uşailın soylediği çekmece.. yel g)bi inerek sokağa fırladılar. Karan. 
ıslah olunacıe.ktır. tarsan vertrız. diyorlar. Maaşım buna mtı- n.in o ol<luğunu anladılar. Birbirinin pe • lıkı sdkakların içinde kayboldular. Yal • 

Tramvay arabalanncian bir çoğu çürük :!:edo~~ğıBgibl, kızlannemı de yalnız ba§lna şisıra O<fuya ~irdiler. Kalın ve yum.uşak mur hila bütün şiddetile yagyıyordu. 
. . ..... • ...-u.. ana arını vermeğe razı o- h .. . 

olki'uğu ıçın kadro harici edilcce~ yeni. ıanları da gözüm tutmuyor. alılann uzenne kapanarak yerde sü _ * den tesisat ve birçok rayın mübayaasına DlledJğl.m, gözUmün tuttuğıı tızı alama - rünme'k suretile ÇC'kmecenin başına git .. 
zaruret hasıl olacaktır. dığım için evlenmiyorum.• tı1er. Bir tanesi, cebinden bir Ylb'In anah. Bu cinayet, tam altı buçuk ay bütün 

Va!Ii ve Belediye Reisi Lutf: Kırdar hu Not - Ankete ceva.b gönderen okuyucu - taır çıkardı. Hafif madeni şıkırtılar, oda- esranru muhafaza etti. Nihayet bir te .. 
işin etüdüne Fen Heyeti Müdürli..iğfinü ~=ı~~.-~~~ara riayet etmelerini bll - nın sessizliğini bozdu. Çekmecenin anah. sadüf, katille~ kendi ayaklarile yaka • 
memur etmiştir. Yakında etüdler bite. 

1 
Cevablar krl~d 

1 
b t'2l" deliğine sokulan beşinci anahtar, ni .. !anmasına vesıle oldu. 

ce1t. hazırlanacak mufassal raporla be:a- yazılmalıdır. m ya ruz lr tarafına hayet çekmeceyi açtı. Çolt hafif bir ses: Bir gün, Rüstem ve Halil adlarında 
ber teklifler Vekalete bı1dirilecektir. 2 - Yazılar okunaklı olmalL - Fener, cfedj. ilci ad.a!m. Pangaltıda eczacı Agop efen • 

"'==============::===::=:=========-========- Açık muhabere: B" b f . . . dinin eczanesine gelerek gayet serbest bir _ ır oe enennın ışığile aydınlanan 

Eski vali üstundag\J 3 Havayolları mudu ıuvu • M. M. E. (Salranbola): çekmecenin içinde, deste, deste bar.knot- tavırla bir teklifte bulundular. 

Bundan bir müddet evvel Son Posta 

f g Siz bu cevabınızla niçin e~lerunedl~lz1 mıı-, bir cam tu içinde saın liralar, ve bir Altı buçuk ay evvel Şişlideki evinde 

davadan da beraet etti
. hı.nası izah etmiyor, blr takım nazariyeler serdedl- çok mücevherat mahi l - - d"" hırsızlar tarafından öldürülen Madam 

yorsunuz. Mektubdan beklir olduğunus da aza an gorun u. Limon' , . anlaşılmıyor. Ltıtfen tasrih edln1z. Yalnız bir kol mütema<liyen çekmece • . ıya nı~ namına m~arrer yuz al .. 

Ankara, 8 (Hususi) - Eski tstanbul An'k.ara, 8 <Hususi) - Devlet Hava nin içine girip çıkıyor ve ne varsa reisin tın liralık bir ~k muhteviyatını Osmanlı 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Ustünw Yolllan Umum Müdürlüğünün Etimes'ud s· t Al • d . cebforıine doluyordu. baatkıasından almak istiyorlardı. V~ şa • 
dağ ile aıikada.şlan hakkında otobüs, Yolu üzerinde yaptırmış olduğu yeni bi. ıyase G emın 8 Son mücevherat kutusunu alacakları yet. eczacı Agop efendi, bu parayı banka. 

d l bu 

dan alacak olursa elli altın lira kendisiM 
Sürp Agop ve asri mezarlık iş~erin e yo -ı mı gün öğleden sonra mera.simle açı). (B~tarafı 3 ncü Myfada) sırada kıa.ryo!enın içindP bir harket oldu. bağ~an.acaktı. 
suzlu'k olduğu iddiasile açılmış olan dava mıştır. Merasime Büyük Millet M'ccli~i için kraliçeyi eteğinden çekmeye ınec.. Somya gıcırdadı. Haydudlatııı Üt)Ü bir .. 
bugün noticelemniş ve karar TP:nyiz Reisi Abdülhalik P.enda riyaset ebniştir. bur kaldığını ir,;aa etmişlerdir. İngiliz mil. den başlarııu çevirerek karyolaya baık _ Fakat eczacı Agop efendi şüphelene • 

mahkemesi dördüncü ceza dairesinde 1>ğ. Merasimde Başvekı1, Vekı1ler, meb'uslar !etinin hükümdarlanna olan ba~lılı~ı na. ttlar. brekul bud ç~kin neordmü~sebetle ellerinde cil 6 6 s un ugunu s ugu zaman iti adam 
~eden e1Jvel alakalılara tefhim edilmiş- ve ~zetc Aer hazır bulunmuşlardır. zan dı'kkate alınırsa, bu hadiseden müte. açları da~ş,- göğsü ve kollan çıp. şöyle söylı:xü: ' 
tir. Muna-kalat Vekili Ali Çetinkaya hava vellid teessürün fngilterede ne ierece ._ lak hmr •• ıkıadın gecelik kıyafetile karyola • 

akı-on? nın !-...:1.- d~·l'm - M-adam bize borçkıydu. Vaık'adan ı. 
Bu celsede Muhiddin Ostünda~ v~ Mu- n ... ,atının dünyada büyük milletler a. zim olduğu daha kolay anl ..... lır. ı~.ailiı. ıÇ .. •.a.: vg&u uş, ağzı hayretle açık - ~& "' :ıl . h ki ıay öooe bize bu ~eki verdi. Fakat kıl. 

avini Ekrem Sevencan hazır bulunmuş. ra.<nnda ne şekilde tel.Aklci olunduğunu Alman gerginliğini artıracak hadis~lerin ve go en adekalarından fırlayacakmış met olup ta ala.mad k. Şlmd" d - k - 11., bir · hissini bil · . ı ı e muş u al 
Iarrdır. Celse açıldığı ıaman evv~ll otow mıtıtkla anlatmış ve bilhass~ 1ngi1- başına yWnız hu vak'ayı koymak k~~idir. veren yuk bır korku ne açılmış çrkM' diye bankaya gitmekten çek· . 
büs davası hak!kındaki karar okuncrJ. tereınin bu hu91..19ta birinci mevkii işgal 5 . m ı;; olduğu hal~e. ha~udla..'Cl bakıyordu. Dili ruz. ınıvo • 

Mahlkeme bu kararında iddia malkamının ettiğin; tebarüz eWrerek memleketimizin eLutt. UC-a-fiLff- C.41t~ç tutulmuş gıbı sesı çıkmıyor, donmu' gibi E . . c~fi . -~ .. ··········---············---·····-··--·····-·- haTeket edemiyordu P. • 1 ezacı hiç bellı etmeden Pangaltı ka • serdetmiş oldu~ru idd;aları varid ~örme- v5rn ve saywu şartlanna gere bizim de K b l · .eıs ron mucevher ralroluna lko k hAdise · diğini tebarüz ett iriyordu. Okunması 45 bu işe büyük e.'ıemnüyet vermemiz iı'ab a zım a larla sebzeciler kıutusı.mu da cebine soktuktan sonra ya -1 hal ec şaral a 1. Yl anlattı. Der .. -'ti~ · · · · mbaşında dur Ji lı: . zaneye ge cm po isler llüstem il• 
dakikadan fazla süren bu kararda tlstün. ~~ 6inı ızah etnüıtrr. arasındaki ihtilaf devam ledi. an asanın olunu fiske • HaüH yakaladılar. 
dağ ve arkadaşfarının otobü"! işlerindeki I d• Günlerce devam eden tahkikat ve sıla 
yo1suzhıklarda sun'u taksirleri olmadığı zmİft8 bir kız k&ÇI rma Yak'aSI e ıyor aıö~ lbu ııa:et ~zerine bir çekirge i9tıicvab1arı neticesinde Rüstem ile Halil 
._._... edili . t . Sebze müstahsilleri ile kabzımallar ı. b. 

1 
.......,, .r0 anın uzerıne zıpladı. Kısa bir · 

;;;;"" ·11·1 i~r ve temy;: yol';,;'clk olm.';!' ıro.:."L (Hu'."'sl) - fzmitin Uzunlarla rasıncfa, bostanlardan getirilen malların çekişme oldu. Bôr btçağtn boıluha yalnız C""8yellerini tamamen ;tiraf ettu.r. c; • 
. '"".' 'a. a maznun ann raet elıt• • ,...nden As•ye .;-.nde 19 yaşında ımhşından komisyon ~crcı; istenme.sin. bôr defa pınltm göründil. Sonra Ocp hôr. :.ıx11;._ışlenliş olan arkıulaılan Ha. 

len bildirilıyordıı. g:nçSü~l kıZl, a:nsimliı k. oy_ den Cemal, Hüs. ~n dolayı bir ihtil~f ~ıktılhnı ve gece d:en kıaryolaya yaklaştılar. Bir 1'anesinin lı9e, tren kazasında parçalana .. nu e"""'"" ...,_ d ka - 5' :rak öldüğü an1 .. -1dı. 
Asri mezarlık davası ' "··~ 1 uç 81'l\.a a? çır- yarısı hale arabalar ile gelen malların ~ 

Bundan sonra asrt mezarlı'k davası mıflv ve sonra da yakalanarak adliye. içeri alınmıyarak, satışa arzecinme1iğinl 
ye t.es1im edilmişle!"dir. yazmıo idile. 

h'a'k'lunda ven1e-n karar okunmuştuır. Bu -ı 
Bahçıvanlar, dlin de Belediyeye vaki 

olıan şikAye!lerinde ısrar etmi~!er ve kab. 
zımıtll:ann keyfi anulan yü?ünde-n üç 

tbv'-.ada da maznunfann mes'uliyetini ( Yeni neşriyat) mucib bir hal görlilmediJti kararda ifacle 
edı1iyordu. Neticede asrl mezarhk dava. Çonak - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel bin lira rnutazarnr olduklarını iddia n .. 
S'.ruia da dördüncü ceZ! dairesi evvelki Merkezi ta.rafından çıka.nlmakta olan <Ço- }(?I!Üşlerdir. · 
kaırorında ısrar ederek maznunların be- eli) adlı derginin (14e) ncı sayısı çıkm14 t 
ıroetierine ittifaklı karar verildi~ bild'L tır. Yurd yavrulannın allık, sosyal, küitü= Belediye ktısad Müdürlüğünce yapıi. 
rniyordıu. re1 dunımlannm Jnklf&fına hizmet eden bu makta o1'an tahkikıata devam olunmakta. 

kıymetli dergtyt çocuklara, çocuklu ana ve dlr. Ya1mz, bu vaziy-etin bütün sebze 
Sürpa(oh davası ~~vslye eder~ müstahstl:lari ıle kabı:.tmallar arasında 

S
- A 

1 
~ h Adam - lzm!rll muharrir Or - ~-'- dd"' ..ı'ği , _ 

urp gop mezar ı6• i§i akkmdaki ha.o Rahmi Gökçe imzastıe Etlma.n kitabe- ı.wıa us etmeı~ , arawnnda alacak, 
d.ııvanın karan en son okundu. Bu karar- vt tarafından neşredUmiftlr. Üç yüz küsur verecek meselcsı bulunan bahçıvanfor 
& mahıkeme iddia makamının maznun. 8&.hlfedir. Her tUa.bcıda bulunur. ile kabzımalların beyninde cereyan etü. 
lar h.rklkınd'a isnadda bulundu~u hare- Dallarınizm ÇocNıı - Ayni muharririn mev- ği aınlaşılınıştır. 

zuunu ir ~ havallstnden aldıtı milli bir 
ket1erden bazılarına darr ır.es'uHyeti mu. roma.ndır. Etıman kitabevi tarafından net _ Bir muharridnü:ıle görüşen kahzım31.. 
01> haHn 111ıevcudiyetini kabul t'jlediğjn .. redtlnı.ittlr. lar, ®erölen paranın hatta komisyon da 
den Türlk ceza kanununun 230 uncu mad- ay~n:1:"1:~t~ertezl. ~atından her olmadığını, halde satı,:t çıkanlan mallıt.. 
(fesi ~"'-· Ü tü- d ~ ,En ı· ,.. aan at mecmua - . . mu'l;nlınce s n a5ın •N ıra ağır pa aı.nm 'r1 nci ~ çıtmıJtır. rın iştıra bedellerinden, sahibierlnin eski 

ra cezasına mahkum edilditi beyan ~ ····-·--·····-----·-·--·-··· borçlıaınna mahsuboo para almak iste. 
li~. Fa'kat tt!ftündağm 11.bık- ol. = ~leli Ü1'erine. meselenin bu safhaya 

llWfığı için ceza tecil edilmiftir. SELANIK BANKASI döküldü~Jnü söylemi,lerdir. 

T-.. tarihi : t• Kırklarelinde iki katil asıldı Gebzeya yumurta bDyOklOgUnde 
dOIU dUŞfl • Kırklareli. (Hususi\ - Bir cinayetin 

fzrri~. (Hususi) _ Gebzenin failleri o'Jı.an iki kişi evvelki gQn burada 
Ovacık idare llerknl ı ISTANBUL (GALATA) asılmışJırrdır. 

ve Cuma köylerine yumurta biiyüklü. 

ğ'ünde dolu düşmüş, bağ ~ bahçelerle 

mahsulata çok zarar vermiştir. 

Polisi~: 

Bi.- marangoz fabrlke•ınd• 
taıa,ıar tufuftu 

Beyoğlunda Ahmed Özcanın maran

goz fabrikasında bulunan sobanın 1 -
çindcki talaşlar tutuşm·u~, halk tara -

fından yangın zannile itfaiyeye haber 

w~rilmiştir. Ateş, müstahdemler tara -
fından söndür5lmüş, itfaiye su sıkma

d.ın geri dönmüştür. 

TlrltiyeJelıl Şabel.rlı 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcam1) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

1' •nanidancl ald Şrıbl!I m I 

SELANt1t - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Bunlar çingene Receh ve Hasan Is. 
minde ilki kişidir. Cinayet te 350 kuruş 
yüzünden çıkmıştır. Ahmed dede ismin.. 
de bir köylü :i50 kuruş alacağı olan Me. 
lek dede isminde biri tarafından tahkir 
edilince damadı Hasıma baş wrmuş. Ha. 
san d:a 250 kuruş vererek Receb isminde 
bir çtngeneyi ıutmu§. üçü bir olup, saz 
kuq'übesind'e tütiin kıyan 'Melek dedeyi 
kayışla boğmuşlar, kulübesine de ateş 

vermişlerdi. 

Ahmed dede yaşı . 70 i geçtiğinden 24 
seneye mahkum olmu~, iki katil ise idam 
cezasına çarpılmışlardır. Katiller gece 

Xiralık tasalar .ervtd saat iki buçukta uyandırılmı~, son dald.. 
~~ lkıaya kıadar şaşkınlıktan hiçbir ,ey komı. 
.....,....------------------~ ş.,, ......... ..,... • ..ı;..~... -~~~~~ ~uıwu~v.A.u 

OSMANLI BANKASI 
T"ORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARtHi 1863 

Sİ•tO/,ri ~ Türkive Cümhuripeti ıle mıindkİI muktJ~len•mes1 
1292 Num~r•h 10/6/193.1 tari'hli kanunla t•sdilt edilmişlir 

( 24/6/ 19.13 'arihli 1435 Num.ır.ılı Rt>sml Gazet') 

.. rmayeaı: 

ihtiyat akçesi : 
t0.000.000 inclllz Llraa• 

t .250.000 1 ncmz Uraaı 

TOrkiyenin bathca $ehirlerın·de 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
11e MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUOOSLAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVE. lOBNAH 
ve HATAV"cla 

Pily~lleri ve bGtGn DGny•cla Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri vapar 

He.be arı ve aıNduat hesaplan ldlpch. 
Tiarl lrr~iler w lleSaıkli krediJn kiitadı. 
Türkiye ve Ecn~bi memlekeıler herine keşıde senedal uonıos 
Boru ~irlerL u. 

Eahaım 'W' lahvwlal, allın ve emtaa Ozerıne avans. 
SeMCtaı ıahsJAıı ve saire. 

fa vQksek emniyet şartlarına haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mQsait ıartlarile ( kumbaraJa veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açahr. 



• = 

Meclis 11 Eylôle kadar 
• 

Harici ticaretimiz 

tatil kararı verdi 
(Butarafı 1 inci sayfUa) 

tir. Vekil *1erine töyle başlllDU§tır: 
Muhterem Rana Tarhan arkadaşımız, 
Harici ticaretimizde tatbik e<iilm~kte 

a'1an usullerin tadili düşünülüyor mu? 
sualini sarmuşlardır. Çok ehemmiyetli ve 
ticaı:r~ politilaunıııa hak.im olan t-sasla:-ı 

mevzuubahs olan milli meıüntelre ay. 
ıun surette işle!"m daima daha iyi tanzille 
ve idaresini temin edici tedbirleri araştır. 
mak ve kabili icra olanlarmı tatbik eylıl 
mekten ibarettir. (BQ.§tarafı 1 inci sayfada} 

P<>litika ve haric~ ticaretrmiz hakkın -
daki sual takririne Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ve Ticaret Vekili 
~ Erciş taraf•ncian cevablar veril
lllişt.ir. 

Hariciye Vekili söz~erine şöyle baş
lamıştlr: 
Arka~'ar, 

Yurdcla sulh, cihanda sulh: iste bi -
ziın harici politikamız, dün sulh taraf
tarı idik, bugün su ih taraftarıyız, ya -

rın da sulh taraftan o!acaqız. •Bravo 
sesleri-> 

Sulh taraftarıyız, çünkü sulh içinde 
Y~ıyan b'r Türkıyenin her sahada ne
l('r yapma -a kadır o!duğunu son yirmi 
s:_ne ik inkü:;af ve terakk · miz \ azihan 
g~ermi tir. cA~kıc:lar, bravo sesleri>. 

ekıl, bundan 50nrJ sulh yıllarının 
~~~izli semere erinı anlatarak demiştir 

1 Güz.el ~vlet merkezimizi sulh yıl -
anna borçluyuz. 

~ugün mükemmel bir üniversiteye 
b" b~rada birkaç fakülteye ve çelik gi 

ı ır gençliğe malikiz. 

Kahraman ordu 

fol1:; su~ yılı Türk nüfusuna, zayiatı 
Tür& etti~en son.ra, üç yüz elli bin 
lar). çocugu hediye ediyor. {Alkış -

llilletin . 
ltunan gunınınu teşkil eden kah-
de lle ~rk ord~n~n karada, deniz
lli ~ vada bngımku mükeı:nmeliyeti 
lu sulh yıllannm hazu-hğına borç -
~~ (Bravo sesleri, alkışlar). 

rıı;.adaşlar, 

liiçbir zafer, sulh 1 verıneıne devam ._.Y1 Jarının bize 
rernez . . ~ttigı bu nimetleri ve 
1 . Ve hıçbır vıcdan bu güz 1 eTIJl bir harb 1 • . . e şey -
zı olanı ( a evı ıçınde erimesine ra 

az. Bravo sesleri). 
Biz uzun yıllar . 

8Ulh P<>litik yu~tta sulh, cihanda 
1.ar-nııt si anıızı takıb efüğimiz bi -
raştık. Yaseti Yolunda istihsale uğ • 

~=~ı· ~ ~ ~ a,_ ()zamanlar kendis5ne 
"anı SUlh _ 1ebı1en bir Cemiyeti Ak-
8Yalta f,nl~ bütün lı:unetile 

S . -.ouyordu. 
anıyen ""--

""e nn>.l.. .. ' ~ devlet kemli derdi il 
---~uıatile . e 

nakaşal Ineşgu1 oluyor ve mü -
la..w- ar daha ziyade ideoJ .. k ha :""1 kaleın . . OJı sa -
iibi görü .. sahiplen arasında kalacak 
nın ı.__ nuyordu. Ve nihaye~ dünya

·~ hangi bi harp Çık r Yerinde şayet bir 
bir halde acak ol:ırsa, bu harbin mevzii 

Cen· kaJacagm'1 inaml:yordu. 
nüflJZu~eti Akvam yavaş yavaş eski 

?a]ı . ~ kaybeftirmeğe başladı. 
ti. dıdı teslihat teşebbüsleri iflas et-

-Yer Ye · • du. r nuhraklar ve mihverler doğ 

Söz~, silah · 
daki rn~ f ve kalemle, top arasın-
~b sa eler azaldı. 

ren y l 
zı ın ... -.1 kapı an bazı emrivakiler ba 
d ""'" e etı · ' a kısrn.e erı tamamen, bazılarmı 

s· n Yok etti. 
l ıyasi ha<J· 
ar1 ka ıselerin bu yeni inkiş::ıf _ 

d rşısında 
a SUlh Polt yurdda sulh ve cihan-

tarafbtt «kamız~ takib ettiğimiz bi· 
tııt :rn~nda istihsal etmenin ar -
~ olup olın-:ıdığım .kendi 
J.t~. 80l'lnağa ba~Jadık. 

olJı.ılhıı ~~ hiçbir teli! kabiliyeti 
"e Yaltnı ~!eler, bu hAdiselere uzak 
tOndfbıneie rrımet gtbi, bizi de dü _ 

Orta başladı. 

mıyan Arnavudluğun işgali, bize, bita- luğumuzun bu hararetini tebarüz et -
r.aflik politikamızı terkederek, sulh cep.. tirmeğe bir kere daha vesile teşkil et -
hesi tarafını ta'kviye etmek karannı ver. miştir. 
dirdi. (Alkış1ar). O zamanlar İngiliz - Böylece bir kere daha anlaşılmalıdır 
lerle rnalfun beyannameyi ilan ettik. ki, konuşmadan, görüşmeden, her iki 

Bundan sonra dahi, yurdda sulh, ci- memleket diğeri ıçin ayni şeyleri dü -
handa sulh politikamız de~şrnemiş - şünmekte ve yapmaktadır. (Bravo ses 
tir. Sulh cephesine de, sulbü takviye leri). 
etmek için iltihak ettik. İki muhtelif inkülabın çok müşk~ 

Cepheye ıirişimiz şartlan arasında ve ayni zamanda do-
Bizim bu cepheye girişimiz, karşı ~a- ğan Türkiye ve Sovyet Cümhuriyet -

zeteler tarafından çok tenkid edildi. leri, yekdiğerini inkılab ruhunun ateşi 
Bu gazeteler kenl!i rejimlerinin en e - ile sevmektedirler. 
saslı kitablarında Alınan milletine tav Balkan Pakta 
sive olunan İngiliz ittifakını, bi1miyo- Balkanlılan, yekdiğerine bağlıyan 
rum, unutmuşlar mı? . Balkan paktı, şimdiyP kadar Balkan 

Alman milletine tavsiye edi'en Ingi- sulhüne yapmış olduğu hizmetleri, bun 
rz dostlu-unu Türk milleti için fena dan sonra da, ayni kuvvet ve kudretle 
t~ikki etme'ı::, fena göstermek, do~u yap.makta devam edecektir. Son z.a -
bir muhakeme olacağından şüphe edi- manlarda yaptığlmız temaslar ve rnn
lebilir. (Bravo sesleri). have:reler bunu vazihan göstermiş -

İngilizlerle başlı:an temas ve mü - tir. 
zakerelerimize rnüvazi olarak, Fran - Arkadaşlar, 

sızlarla da müzakere ve temasa giriş- Sulh cephesine iltihak ederken, sul-
miştik. hu takviyeden başka bir emelimiz ol -

Hatay meselesinin ballmden sonra. madığı için, Almanya ve İtalya dahil, 
Fransa ile Türkive arasında, muallak bütün devletlerle normal rnünaseba -
hiçbir mesele kahnadlğı için, İngiliz - tımızı devam ettirmek kararındayız. 
1erle yapmı.ş olduğumuz beyanname, İstiyoruz ki, her çeşid alışveriş ve 
avnen Fransızlarla da imza ve teati e - kliltür münasebetieri ve umumi ola -
dilerek, imµlizlerle kat'i asistans mu - rak dostluk münasebetleri eskisi gibi 
kavelesi için yapılrnakbt olan müzake- devam etsin. 
reler ayni hiıaya getirilmiş oldu. Yalnız şurası da rnuhakkaktıT ki nor 
Arnavudluğun işgali. mtaraflıiktan mal ve . ~ost münasebatın e~~ gibi 

aynlıp sulh cephesillft iltihakımıza. devamı ıçın, arzu ve kararın ıki taraf
bir bakıma ~ör~ en büyük ami! olmak lı olması. ş~r- Bu noktayı hassasi -
la beraber, diğer bir bakıma ~öre de, yetle takib ediyoruz. 
bu iltihakı son c;enelerin siyasi hadi - Abnanya n ltalya i1e alqftrif 
scflerinin tabii bir neticesı addetmek miblasebatım1Z 
lazımdır. İtalya ile all.§Veriş münasebetleri -
Çanakkal~e. Suriyeda ve Irakta miz, eskisi gibi devam etmektedir. 

karşı ka~a harbeden Türk, İnmliz Almanyada ilk günlerde bir tered -
ve Fransız milletleri yekdiğerini tak- düd ve bir .kararsızlık belirdi. Fakat, 
dir ettiler. Bu takdir tarihi dostluk - yavaş yavaş bu tereddüd zail oldu, ve 
larla birleşince, yeni b~r incizabla se- işler normal yola girmeğe başla!iı. 
vişmeğe başlad1lar. Bugün bir tek iş müstesna, iki tara-
Habeş harbi esnasmda, Sanctfon'Ia- fın hirbirinden bir şikayeti yoktur. 

rın tatbikinden doğacak tehlikelere Bu tek işin de yakın bir atide mils -
karşı. Türlt ve İngiliz milleti müteka- bet olarak hallediltteğini ümid edi -
bil taahhüdlerle yekdiğerinl! bağlan - yonız. 
dı. Bir ardhk, AJmanyanın Türk ta~ 

Montrö müzakereleri esnasında besine fena mu.amel~ ettiği havadisi ve 
Montrö'd~ İngiliz ve Fransız mu rilmişti. Bu havadisin doiru olmadı -

ğı an~ıbnıştır. 
rahhaslan, Boğazlan yeniden Türk Arkadaşlar, 
hakimiyetine iade eden mukaveleyi ya 
parken Türk milletine karşı hakiki bir 
yakınlık gösterdiler. (Alkışlar). • 

Akdenizin bozulan asayişjnf iade i -
çin Niyon'da toplanan murahhasları -
mız. ayni kararın alhna imzalannı koy 

du lar. Ve nihayet Çeko - Slovakya ha
disesi ve onu taklb eden hadiseler ile 
Arnavudluğun işgali karşısında ayni 
hisleri duydular. 

İşte, bu siyasi hldiselerln tevlid et
tiği görüş birliği, bu üç devleti sulh 
cephesinde daha sıkı bağlarla birleş -
tirdi. (Alkışlar). 

Cç dnletl Mrle~iren bt'i 
anlaşmımın teferriiatı 

Bugün, bu üç devleti birleştirecek o
lan uzun vadeli, kat'i anlaşmanın tefer 
ruatını tesbit ile meşgulüz. ŞimdiQen 

Tekrar edfyorunı: Politikamız, yurcl 
da sulh, cihanda sulhtür. 

Gene ~krar ediyorum: Biz rulbe, fa
kat emniyet ve şerefimizi ve bunlara 
bağlanmış olan taahbüdlerimizi koru
yan bir sulhe Aşıkız. (Sürekli alkış -
lar). 

A& aa- Tarlaamn ~ürleri 
Bu izahatı müteakıb sual sahibi Ali 

Rana Tarhan söz alarak demiştir ki: 
-Muhterem Hariciye Veltilimi:in mem 

leket harici siyaseti hakkında lutfet -
tikleri tatminkar sözlerine arzı teşek -
kür ederim. Ve isabetli siyasetlerinde 
muvaffakiyetterinin tevalisini dile -
rim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

(A.A.) 

yeni mamul 
ala!kadar eden bir sualdir. Bu suale müm_ Yeni mahsul ihracat vaziyetinden 
kün olduğu kadar vazıh ve şamil bir ce. bahseden Vekil·şeyıe demi~ir: 
va'b verebilmek için, bugUnıtü mübadı>le -Şurasını bilhassa işaret etmek lbun 
ve tediye rejimimizin hangi milessirat al. gelir !ti, yeni mevsime girişimize takad.. 
tında şdk.illendiğine ve nasıl bir istika. düan eden bu aylarda bizi tazyik edece1' 
met takıö ettiğine, ana hatları içinde. te. bir vaziyet yoktur. 

mas eylemek")azım gelmektedir. Vekı1, bundan sonra, hayat pahalıhlJ 
Her şeyden evve! ıu ciheti arzetmelt h~ında izahat vermi~, bu hususta Ve,. 

isterim: Mevcud mübadele ve tediye re- kalet~r tara!mdan yapılan tetkikleri ve 
jmbmiz esasen sabit bir manzara göster. alınan tedbirleri anlatmış ve dem.şitir ki' 
memektedir. Bu rejim. yalnız dahili şart.. - Bu meyanda Ticaret Vekfüetüüzı 
lanmıza göre değil, memleketin hudud- y.afkmdan alakalandıran ithalat rejimi. 
ları harıicinden gelen birç()k seyyal vaıi. mizin hayat pahalılığı davasHe olan sıkı 
yet1erin icabatın:ı uyarak idare edilmek. irtibatı asla gözden uzak tutulmamak~ 
tedir. Binaenaleyh devamlı bir tedavi:l dıx. Himaye politikamızın terbiyetkAr, 
havası jçinde yaşadığımızt, serbest mü. hatırlayıcı ve yetiştirit'i bir himaye hu. 
badele rejimine umumi şekild~ ginnek dudu içinde kalması için gümrük ithallt 
imkanlan elde edilinciye kadar diğ:!r tarif('Si üzerinrle bir revizıyona ihtiyag 
memleketrer gibi bizim ele ticari münase- bulunduğu muhakkaktır. Bu maksadlı 
batta bul'unduğumu~ memleketlere aid İktısad ve Ticaret Vckfüetlcriniz hazırlJ. 
konjonıktür tahavvül:ltına, harici müba. ğa başlamış bulunmal."tadırlar. Hazırlıt 
dele rejimimizi intibak ettirmek zarure. müştere'k mesai ile tamamlanacaktır. 

tinde b\ıfunduğumuz~,. mebdei hareket O- Fiatlann yükselmeaine amil ol -
laxak ılaıbul eylemeliyız. aebebler an 

Mübadele anlaşmaJan 

fstit.raten ilave edeyim ki, beynelmilel 
şartların an.eylediği seyyalıyete ve hı:r
gün kendini gösteren yeni icabl:ıra se:r. 
be.st dövizli memleketler bile uymak ız.. 
tırarmda kalmaktadırlar. Bunun en yeni 
mi.5alini, İngiltere ile Amerika birleşik 
devletleri arasında, on gün kadar e\-vel 
lir emrtiyet stoku vOeude getirmek mak. 
sa.dile pamuğa mukabil kauçuk verilmP.si 
fE'1tliııde yapılan ayni mübadel<? anlaş_ 
masmtla görmekteyiLı. 

Vekil, müteaki~. mübadel<> ve tedi. 
ye rejimimiz halckında uzun lıoylu izaJıat 
vererek demiştir lti: 

lthaJAt ve ilır ıcatımız 
21 milyona ya.km ihracat, serbest dCi. 

vizli memleketlere vakidir ki umumi jh. 
racatnnızm yüzd~ 14.4 ünü ifade eder. 

Beş milyon lirası cıa, nnlaşm:a, mevl'ild' 
olmıyan :memleketlere aiddir ki bu da u. 
mumi ihraıcatımwn Y':izde 3.4 ünü tP.şk.il 
eyler. 

İthalitımıza gelince: J4!t milyon lirayı 
mütecaviz olan yekiın içi.nde, 12ü milyon 
liı1alığı Btleır:ingli ır.emleket:erdt?!l aha. 
lit'tır. Ummtü ithalAtm yüzde H2.4 ünü 
~eder. 

10 milyin lirayı mütecaviz ve serbest 
dCİv1izli merrileketlerden vaki ithaılAt u. 
murrıi nhalitm yüzde 1!:,3 ünü teşkil 
eder. 

5 milyon lirayı mütecaviz ve anlaşma. 
mız olımıyan memie-ketlf>n:len vaki itha. 
lat, umumi ithalatııı yüzde 3,;; ıni ifade 
eyler. 

Takas 

Keza ithalatçının ihracatçıya odeıdıM 
ta'kas primleri de, hariç.ten getirilen me .. 
v.adduı dahili istihlak eşyamızın fiatlan. 
nın teşclddilünde ve yü'kselmesinde AmO 
olması dolayısile, bu mevzuun şayanı diJE 
kat bir safhasını teşkil eyler. :Müstahsilf 
himaye için yapıla.n bu :fcdakiirlığın da 
evvelki suale cevab verirken arzey lıedt
ğim v~ile, norma? hadde indirilmesi es. 
babının temini meşguliyetlerimiz ar~ 
dadır. 

Dış ticaret sahasında, yüksek fiat po. 
litikası takib eden memleketlerin piyasa. 
lanmızda zam.an zaman ihdas ettikleri 
fiat ıteşevvüşleri de nazarı dikkatimizden 
kaçımyan bir mevzudur. 

lhtiklrla mücadele 
Hayat pahalılığı ile mücadele tedbir. 

le.tinin bu umumi çerçeve dışında, ihtL 
karla mücadele, fiat tesbiti, kalite kon. 
trolu gibi hususiyet arzeden afhalan elli 
v.ardır. Bunalr için ceza kanunummd911 
tutunuz da hususi kanunlara ve belecl.t 
ye mevzuatına kadar muhtelif metinler .. 
de cezai hükümler bulun.makta ve bun. 
lann tatbikinde daima artan bir ~ 
gösterihMktedir. 

Bu kısa cavabınııa. hayat pahahlljl 
davas1?ll nasıl telakki ettiğimizi ve tetkilıl 
saıhasına ne suretle geçilmek mümkün 
olc?uğunu ve geçildiğini arzetırru~ oluyo. 
rum. 

Ticaret Vekilinin bu izahatını mütea.. 
kıb, suaıl scı:hibi Ali Rana Tarhan Ustan. 
bul) şunlan söylemiştir: . 

- Muhterem Ticaret Vekilimizin Ve. 
kaletlerinin en mühim ik; noktası hak. 

Te<liye rejimimizden bahsederken ta. kında !ıitfettf.ıderi kıymetli maJümata 
kas hal&:ınd.a izahat veren Vekil sl>ıle. arzı teşekkür ederim. 

rirıe şöyle devam etmiştir: Harici alışveri§in daha iy.i işlemesi için. 
- Takas, ihracat talebini arttıran bir alınmaıkta: ol~n faydalı tcdl.Jirlere işaret 

mekanizmadır. Halen bu mekanizma ile. buyu~ular. işi. elıemıruyeti ve piyasanııt 
dir "'ki, ihracatı tahrik etmek ve ona hassasıyeti ile mü.tenasib surette iltiz:ım 
vüs'at vermek imkinlarını bulabilmek~e- buıyuracaklanna şüphe yoktur. 

yiz. Hay~ pahaiılıgına gelince, bu sahada 

size söyliyebilirim ki: 
Türk - İngiliz yardımlaşma muahe

T~ primlerinin ~lmesinin ve ~~telıf ~helerde.o çalışmak zarureti 
gayri tabii surette oynamasının anonnal aşıkaTdır. E.sasıı tedbırlere : ... = d . ..,una eye. 
eebeblerirıi, mümkün oldu~ kadar kaJ. llliye:ek kararlan almakta fayda ohm • 

Ankara 8 (Hususi) - Büyük Mil - dırmak surtile. onu tabü· go-ru··ıece'- •. ., .. : yacagı da maı·md 
b 1 h • ,,...._ u ~ ur. Hatta bu gibi b 

let Meclisi elinde u unan e emmi,.et- yete getirmek ve tanzim evleınek ifliyo. raırJar menf r ı · 

Meclis ·tatil kararı vardı 

desi üıerinde çabşılmaktadır. 
Bu muahede her iki devlet uasında 
muht~ 9ahalarda işbirliğini tanzim 
eden hükümleri ihtiva eclecektfr. 

Rarb esaret tevlid eder, IUla 
hiirriJ'et yaratır 

Arkadaşlar. 

li ve müstacel işleri intaç etmiş bulun- __ 1 1 ne ace eri itiqariyle i~ 
.._ sızlığ~ da sevkedebilir. İhtiyaçların en 

duğundan yaz tatili devresine dahil Se~ dö·""-c meımı...ı.-•a ı ı hayatı alanlan u-zer·ınde yft"--""a 'il----~~ toplantın •IL'QK ~ ~.aer e o an GA.lllU leıne. 
obnuştur. ....U6 ...... -.u ın ., - ..... _,__ ı....ı.:--r__, · "tihn · tedb re verecek b' ı 
_.;!_ • 11 .._.&~ n,_ __ _.--' - Ü a:n:ınog ...... , .. n:nnın en esı irle. ır yo taltibine muvaffak o.· 

Dunu• reıs ~,.fUl ca;ua.rı.cx gun - ı.....ı. -..1: tim. dadır lurJ:arsa vat d 1 toplanmak iDel'e celseyi kapamı'8r. n, ~ca - ........ ~ ı.z arasın • an aı ar kendilerine muta. 
Franaa ile mtizakereler şeklk.ir olacaklardır. (Alkışlar). ........................ ______ , ___ _ Orta : !Ja't'ki A Vl'11pa hadiseleri 

ddd! bir Şarkf A vrupanm bu esnada 
larız. ~~ran geçirdiğini hep hatır
A. \'rupad atte ise bu buhran prkt 
"\7ı... adah .. 

a1Ut \7ak.it enuz. zail olmamıştır. 
~ eden ' ll'luhtelif devletlere taal -
~ fekiUez:de bu buhranlar ta -
dtr. Bu ah Ye agırJaşıp hafiflemekte _ 

Hiçbir medeniyet harbin çocuğu ~ 
ğildir. BilAkis her medeniyet uzun sü
ren bir sulhün mahsulüdür. Harb esa
ret *e.vlid eder. Sulh hürriyet yaratır. 
Medeniyet de hür milletlerin e11eri -
dir. 

tzmit Halkavi yakmda 
ikmal ı~ilecek 

İmıll, {HUIUlt; - Rıhtım sahasında 
yap1lan Haillıevi binasıma inşaatı kal
mıştı. Velimb. 7.İya Tekeli, Jin:m ıeJen 
alika ile bu işle meşgul olarak 50 im »
ra11k tahsisat daha alınalm mantrak o1-
ctu. 

İhtiyaçlarımızla mübadeleye esas ola. 
cak maddeler arasmdaki irtibat ve ahen. 
gi daha iyi temin edebilecek surette tira. 
ret mı*aft'leJerimize yeni istikametler 
vennelc istiyoruz. Bu esaslardan mülhmı 
olarak Fransa ile başlıyan müzakereleri, 
clfeor müzakereler takib ~ecektiT. 

~ ı~ 'Valin başlaması bize mem.Je
~ Cflıan ~emniyet tedbirleri almak 
lı ?hııaı: ;rn ~ başka yoldan fayda
lre~~ ~çirilecek çok vaktimi% 

gını ~etmiştir. 

~lha .\raavudluinn ifga)i 
b•- Yet. 1'~-b· 

&e ~dei ~ ır gıda maddesi ve hiç-
~~ Ptidaiyesi olmıyan. nema 

de 3ıengin toprakları bulun 

S.vyetı.le ınijna•+•tlllll!l 

Vekil, dünya nziyetini aulattJktan 
sonra sözlerine şıl5yle devam etti: 

Sovyetlerle dostluğumuz, ilk dost -
luk günlerinin bütün hararetıni tama 
mile muhafaza etmekıedir. Beynelmi
lel her mesele. iki devleti yanyana ve 
daima ayni safta bulmu,ıtur. (Al'Jut -
lar). 

Potemkin'in .Ankara D.ıareti. ._ -

Ha:lkevt bıinaa hemen ikmal edilecek
tir. 

Son zamanlarda İzmit Halkevhıde bL 
riz tir durplıhık Yardır. İzmit ~ bu 
kadar dıul'Fnluiu kili ıtırmekte. Halb. 
vi reisinden 1-tlı:yarak batibı l'lbelerin 
he.Tebte "=·ti tem ..;. .unettedlr
ı.r. 

Teb:ara hacet yoktur ki, klerinlr Te ta. 
._ iJıe tedl,.e tekilleri haricinde, müte. 
bbil ibraeaıt ve ithalAtm serbest d3viz. 
le tıediyesini kaOul eden memleketlerle 
ot.ı müne.seD6tlere de, inkişaf ve hız ve. 
:recelk tedbirltre tevenul eylemek gave. 
nüdir. . 

Wıaı w feciye rejiınimi7.e hlkiın olan 
eeaslıar ve bu esasların taltib eylediği ta
bawiil ..,n budur. Dün de buıün de 
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liİllll .. lllUWllll .. llllllllllll .. lftlMlll .. IUJha. Çeviren : Hatice Hatib AllW .. ııl 
Kır'..c yaşını aşmıştı. Onun gençliğinin 

maoora i1:e geçtiğini söyleyenler büyük 
bir haksızlık ediyorlardı. Çünkü o, butün 
h~·atını huysuz ve aksi bir koranın ya -
nmda gayet uslu ve evile meşgul olarak 
geçirmişti. 

Şimdi ıhirkaç rencden beri dııl k~lmıştı. 
Maniette yavo.ş yava1 ihtiya!"1aınakta idı. 
Sakin vıe uslu bir kadm oldLığundarı, heı. 
yatı büyük bir sükunet ve rahat içinrle 
geçmekte idi. 

Fakat bir gün bu sakin v"' sessiz hayat 
birdenbire değişiverdi. Uzak mt.'ml·~ket -
lerde hayatını geçirmiş olan, kocasınm 

bir akırabası Parisc gelmişti. Manıette bu 
adamı evvelce hiç görmeımişt:. !"akat ko. 
cası kendisine ontlan çok bahsetmişti. 

- Acaba beni niçin sevdi? - Bunu bilmek mi istiyorsun? diye 
Diye soruyordu. Bir taraftan da kal • sordu. O halde :şte, ben seni resmine Q. 

binde guflUT hissediyordu. Demek hala şık olduktan sonra sevdim. Anlıyor r.ıu. 
sevilebilecek, arzu edilebilecek bir ka • sun? 
dmcb! - Resmime mi aşık oldun? Hangi res. 

Uzun saatler, çehresini aynada muaye. mime? 
ne ediyordu. Eskiden Adeta parlak olan - Bana verdiğin odada, duvard:ı. ası -
kmbane rengi saçlarında şimdi tek tük lı olan yağlı boya portrene aşık oldum. 
beyaz teller vardı. Alnında çizgiler pey. Yatağıma girince onu karşımda görüyor. 
da dlınuştu. lJfak bir yorgunlukla çehre. dum. O çehredeki güzeUik vt: incelik be. 
si adeta san bir renk alıyor, gözünün et. ni fıcreta sıôirledi! Omuzlarının bıçiıni, 
rafı tkamrıyordu. boyınunu tutuş ıuzm, bakışların. Judak.. 

Önce incecik o.an vilcudü ~imdi kalın. larında sana mahsus olan o sevimli kıv -
l:aşmış, ağırlaşmıstı! !rıhş hiç amma hiç ee değişmemiş! Anlı. · * yor musun canım, seni nasıl sevmcğc 

başladım? Seni sevmeden evvel o res?l".e 
Bir gün Renancl'a: aşık old'um. 
- Beni niçUı sevdin.? diye sordu. Ben. Renand gülümsüyordu. Renani'm Bu adam Manietre'i ziyaret ettikten 

den çdk daha gene çok daha güzel kadın. sapsarı !kesilmiş olduğunu farketmemisti. som'<!, Pariste ge~ireceği müddetçe onUJl 
. ,,....! 1 ,, , •~ 'zh l:ar varken beni nasıl isteyebildin? Sf'nin Manictte ağlamak üzere idi, çünkü Re -

mısau111 o ıaraıt Kalma~ arzusunu ı ar . . . " . A • • 

. . B" "'k . ld . . . ıçın Panste genç ve guzel bır kadın bul. nandın aşık olduğu resım, kendı resmi 

Pet~ştı. a... uyku . ser~ zamkatanı 0 

1 
u~u dıçıstn mak ne !kadar kolay bir §eydi! değı1, genç kızlığında ölmüş olan ve ha. 

:aırıste uer esın evı uza n gc mış o . .. . . 
__ ,_ M" ..... 1 1 d 1 ·a· B . . M Renand ona §e!katle bakarken glilüm- kıİk:aten kendisıne çok benzeyen kız kar. 

ve iilll\oa~ar a o t. ı ı. unun ıçın a- sed5 d . . . d"' 
niette bu teklifi 1cerddüd etmeden mem. : eşrnm resmı 1 ı. 
rıuniyetle loabul etmişti. Renanc\ n"ş'ell, 

ve her.kese benzemiyen, esmer güzeli bir 
adamdı. Onun, evine gelmesi ManiettP'in 
hayatını ibüsbütün değiştirdi. Ve pek az 
bir zaman sonra d:ı aral:ırınd.:ı bir aşk d..-ğ 
du. Nasıl o!nıuş~u da Renand, bütün ha. 
yatını uslu, m.acero.s1z geçirmiş olan bu 
ikadını, bu kadar kısa bir müddet içinde 
elde cdeıbilınişti? Hu bir sırdı! Fııkat mu. 
hırkkak ve açık olan bir şc1 varsa, artJk 
pe'k genç ollnıyan bu uslı.ı kadının, Re • 
rıand'a çılgıncasına. aş.k olm:.ış olm:ısı 

idi! 
Renand ondan ancak bir iki yaş daha 

küçüktü. Fakat onun hayat hakkında bil. 
yük tecrübelc:i olduğu gibi, arkasında 

brra'kmış oTduğu da bir yığın hatıraları 

vardı. Maniett.e tarafından delicesine sc-. 
vildigin.i bfüyordu. 

Manictte'e gelince; o bu aşkla en bü • 
yük saadete erişmiş idi. Böyle olır.akla 

'beraber bir çok zamanlan da endişe ıle 

geçiyordu. Çünkü o, yirmi yaşında olma. 
dığını, ve kendi yaşında b"r kadın ıçın 

böyle bir saadetin adeta bir muciz.e o~du. 
ğunu biliyordu. Kendi kenrune bir çok 
defalaT: 

Denizli biçki yurdunun mezunları 

Denizli (Hususi) - Denizli Biçki Yurdundan bu sene 26 genç kız mezun 
olımı~ ve yıl sonu münasebetile bir talebe eserleri sergısı açılmıştır. Sergi
yi birçok kimseler ziyaret etmişlerdir. Resimde mezunlar görillmektedir. 

(~otoğraf tahlilleri~ 
iş adamları gibi hareket etmek 

istiyen bir çocuk 
Kozludaıı Sald. 

1ıattın karakteriini 
soruyo1·: 

Para hususun. 
da tutumlu davra.. 
nır. Küçük men. 
faatler için müna. 
kaşa yapar, /lak. 
lannı aramakta 
ihmalci değildir, 

Faydası olmıyan 

şeylerle uğraşmaz. 

Başkasmm işlerine karışmıyan 
bir tip 

Hir c•kuyucu. 

muz, fotografmın 

tahWini istıyor: 
Menfaatleri ha. 

ricindeki işlerle 

uğraşmaz. Müna.. 
kaşa ve mücadele. 
den hazzetmez. A-

tılgan değildir. 

Çabuk kızabilen bir tip 
Dursac!an l\feh. 

med karakterınf 

soruvor: 

Olur olmaz şeylere ehemmiyet 
vermek istemiyen bir tip 
Erenkö:;füıden 

Ab:follah Rasim 

1 
f otografının tahli.. 
linı istiyor: 

Arkadaşlarill 

daha ziyade geçin. 
mek ve anlaşma1' 

esaslan dahilinde 
hareket eder. Ça
buk kızmaz. Olur 
olmaz şeylere e. 
heanntiyet vermek istemiyt!ll hallert 
V.aTdır. 

Okuma işlerinde daha çok 
muvaffak olur 

Manisa darı 

hanın hangi işler

de muvaffak ola.. 

cağı hakkında.ki 

isteği yukarıda ce 

vablanmıştır. 

1 
işinde uyanık *ve teki bir tip 

l 
Diyarbakırdan 

yor: 1 Bir işe çabuk sa. 
rılır, alaka göı:te. , 
rir. Küçük hadise. 
ler karşısında ne. 
şesi kırılabilir. 

Üstbaş kayıdlarile 
üzülmek istem<::z. 

l 
bir OK:uyucumuz, 
karakt€rim soru 

~ Kendisine yeri-
l'.-~' "fi' len işin emniyetle 

-.. başarılabi-

Uslu bir genç 
Denizliden Mu. 

zaf fer karakterini 
soruyor: 

.Ataklığı sev. 
mez. Gürültii ve 
patırtı dof,ruran iş. 
lere uzak knhr. 
Arkadaşları ara. 
sında yavaş yavaş 

ııçılır, göze bata. 
cak hareketleri 
görülmez. 

leceği hakkınd 

büyüklerine em 
yet telkin edebilir. 
Boş durmaz, göze 
girecek fırsatlan kaçmruız. Bir ıeyi 1er. 
tib ve tanzimde muvaffak olabilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kupo.rn 

lsim • • . . . 
Adres • • • • • • 

Fotograt tahlili 1çln bu kuponlardaıı 
li adedinin gönderllmesl ıarttır. 

Tam bu sırada salonun kapısı açıldı. ..soN POSTA» NIH TEPRfKASI: g - Bug'ün ilaçları, sargılan tanziın 
Ve hayri ibey içeri girdi. ettik. Yani ortahğı topladık. 

İçeri girer girmez ihtiyar adamla, Babasının tebessüm ettiğini eörünce 
Emineyi piyano başında görerek hay - amirane bir sesle: 

~:t e~~yduğunu yüzünün manasile ifa- ~ mı•nen-:n- ~ ev,..ilis-.. Diy~i:rd~lüyorsun? 
Emine yerinden doğruldu. Fakat .., & c:J ':!/I - Eğer orasını da ev gibi topladı -

Hayri beyin yanma gelmesini bekledi. nızsa, diye düşündüm de ondan gül-
Hayri bey yanına gelince .iki ihtiyar düın: Çünkü o zaman ilaçlan ve ~let-
adamı birbirlerile tanıştırdı. Nakleden: Hatice Hatib leri bulmak içın bir polis hafiyesinin 

- Hayri amcam, Hadi beyefendi. evveli kocasının yük bir nezaketle yar~ımına. ihtiyac hasii. olacak ve ... 
Hayri bey cEminenin sevgilisi> ya- endişesine iştirak de bu cevabı vermiş Bırde:n'bıre durduı ... Havayı ko'lda· 

hud «ihtiyar herif> dedikleri bu ada- etmemişti. Fakat değildi. Emine bir mıya b~ladı:.. . • 
mm bir ismi olabilmesine sanki hayret gitgide o da sabır • kahkaha attr - Bır da'Kıkadanberı pis bir kok ı 
ediyordu. sızlanmıya başla _ _ Ha!. dedt. Hay duymıya başladım... Tahammül edil· 

Hadi bey yerinden kalkmıştı. Hayri mıştı. Tarasanm ka- Allah belAsını ver - mez bir koku ... Bunu siz de duymu • 
beyin uzattığı eli "Sıktı: pısından !birisi gi _ sin ben artık dis - yor musunuz? 

- Müşerref oldum efendim. rinee hemen başını panser ipıi tamarni- Nurhayat hanım: 
- Bu şeref bendenize aiddir o tarafa çeviriyor ı,e unutmuştum. - Evet; dedi. Pek fena kokuyor. Ben 
İki adam hafifçe eğildiler. bakıyordu. _ Ben de öyle! de duyuyorum. . 
Hadi lbey Eminenin önünde de eğil- · Emine de sinir _ Bunu söyliyen - Sen de koku duyuyor musun Mı-

i:ii ve dışar: çıktı. O kapıdan çıkar lenmiye b~amış • halası idi. Emine: ne? 
çıkmaz Emine: tı. Birden: - Sizin bunu ha- - Evet amma enişteciğim ... 

- Nasıl amca dedi; şaşırdınız oeğil - işte Hayri am- tırlamamanıza şa • Ve birdenbir-e gülmiye başladı: 
mi? Ne yapayım halam bana ismini bi- cam geliyor, dedi • şarım halacığım; Eniştesi fena halde sinirlendi: 
le tanımadığım bir ihtiyar efendile ah- Belki onlara rastgel- dedi.. Siz bana o - Ne gülüyorsun şimdi deli gibi: 
bablık ettiğim için darıldı. Ben de ona miştir. küçük ~ rendiyi ken- dedi. Artık tahammül edilemez bir ha· 
ismini sordum. Kim olduğunu, ne yap- Fikri Ertekin bey diniz getirmediniz le geldi .. ne oluyorsun, ne gülüyorsun! 
tığını da öğrenmek istiyordum. Fakat yerinden fırladı. mi? Hani koltuğu - - Bir şeye gülüyorum enişte!. 
öğrenemedim. Yalnız isminin Hadi ol- Hemen onun masa- nun altında koca - Tam bu sırada ilerde bir masada o· 
duğunu biliyorum. Soyadı da meçhu- sına gitti. Ve ora - man ve kirli bir turan Eminenin sevgilisi garsonu ça-
lüm. İsmini söyledikten sonra bana şa- dan biraz sakinleşmiş 'bir çehre ile dön. ,Tam bu sırada tarasanın kapısı açıldı! çanta tutan adamı getirmediniz mi? .. ğırarak bir şeyler söyledi. Garson d• 
ka yaptı: cÇakırcalı çetesinin eski eş- dü: ve genç kızlar göründüler... Hani beni kafese koyup illAki bir kl- burun deliklerini kısa kısa havayı 
!kiyalarmdan» olduğunu söyledi. Çok - Hayri bey kendilerini görmüş; dl- Fikri bey artık hiddetini yenecek va· ğıd imzalatmak istiyen kurnaz . kokladı; sonra ona cevab verdi. 
şeker bir adam. Hem de el falına bak- yordu. Eşeklerle Madene doğru gidi - ziyette değildi, onlar yanına yaklaşır - Evet haklısın amma aklımdan ta- İhtiyar sevgilinin ta yanmdaki ma· 
masını biliyor. yorlarınış .. herhalde sandal mevzuu - yaklaşmaz biraz evvel sapsan iken mamile çıkm~tı. Hem esasen bu ka - sada oturan ihtiyar kadın da söze ka· 

- Sen onun aklını başından aldın bah1ı değildir. şimdi kıpkırmızı olmuı bulunan Nur- dar çabuk açılacağını de bilmiyordum. rıştı: 
derken ihtiyar sevgilin seni baştan çı- Çünkü Fikri beyle hanımı sandal hayat hanım: Kadriye: - Bu ne pis koku diye şikAyet etti.·· 
karacak galiba; haydi düş önüme... gezintilerinden çok korkuyorlar ve - Bu saatte mi gelinir? - Zaten de pek açılmış sayılamaz; Boğulacağız ayol!. 

Ve onu şaka ile omuzundan doğru lozlarına bu gezintileri sıkı 8'1kı mene- Diye sordu. İşi şakaya bozmak lst1- çUnkil henüz hasta gelmiyor... Tarasanın kapısı açıldı; bir gün ev-
iterek, otel odasının kapısından dlşan diyorlardı. Evet onlan yapmaktan en yen Belkis~ Fikri Ertekin bey istihzasız olduğu vel otele gelmiş olan iki genç ve bit' 
çıkardı. büyük şiddetle menettikleri şey bu - Daha geç kalamadık; dıye cevab imansız bir resle sordu: ihtiyar Alman kadını içeri girdiler-·· 

- 3 - sandal gezintileri 1d1. verdi. - Siz bu dispansere hasta geleceği- Onları henüz kimse tanımıyordµ·": 
Ertesi gün öğle yemeğinde Kadriye, &ınelerl pek üzülilyordu: Fakat ne annesi, ne de bahası gülüp, ni zannediyor musunuz'?' Bunun için bu üç yabancı çehre herkes• 

Belkıs, Aysel ortalarda yoktular. Sof- - Bir saat geçiktiler. Artık bu kaCia- şakalaşacak vaziyetı. değildiler, İki genç kız: cPek ümid ettiğimiz alfıkadar etti. 
rada Emine, Fikri bey ve kansı oturu- n da tazla. .• Bey y1h verfyorm onla- - Nereden gellyomınuz? yok, demek ister gibi omuzlannı sillt- Her cins ve her tip ve her ya., kadın• 
yorlardı. Fikri bey endişe ile klzlannın ra... - Dispanaerden geliyoruz. ti!ler; ,,onra içlerinden gene Kadriye Aşık olınağı bir itiyad edinen Salih: 
.boş kalan yerlerine bakıyordu. Karw DlyıJdddetU, hfdcMtH ı8ylaıfyordu. . ~u oev!lb~ veren Kadriye ldl. Ve.~- ~p~ya d~vam .!.ttl2 (Arbsı nr) 

.. 



9 Tenımu:a 
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•Son Postan nın tefrikası: 23 

TA 
İlk Türk bandosu 

DudakJannda tath ve manalı tebes- 1 disini, kapısı sımsıkı kapalı odasında yenır... gun ı ın 1 c . . M' 
11

• g'e 
1 

. o .. 'k' d' d n sonra akşam 
·· • · · be be yemek ıçın e ın 8
Ulnler parlayan bu cariyeler, onu ipek ve çarşafı bumburuşuk olmuş yata - yemegını ra r . " .. 

1 
k 

şilteler serili bir sedirin üstüne oturt- ğında bulunca, geniş bir nefes alarak. misaf~.~ ge~en ı:a~:eddın aga, gu ere 
tular. Soymaya başladılar. - Hay, Allah .. me~er, rüya imiş. şu muJdeyı getırdı. 

Sultan, karşıki sedire uzanmış, ya - Dedi... Ve sonra, derin derin iı;ıni _ Sultan hazretler ile görüştüı_n. ~-
tıyordu. çekerek. nin söylediklerini, aynen kendılerıne 

Cariyeler, Melling'i soyduktan son - - Ah, hain yeniçeriler! .. Ne olurdu,• arzt>ttim. Düşündüler. taşındılar. Frenk 
ra, kollarına girdiler. Al çuha kaplı bir sarayı biraz daha geç bassalardı. harflerini, senden öğrenmeyi karar ~ 
kaç kapıdan geçirdiler. Bir kurnanın Diye, söylendi. laştırdılar. 
başına götürdüler. Gül gibi kokan ve *' Dedi. 

~embeyaz kar top!an .gibi kabaran ılık ,,,...,; '"'"• Hayrettin ağa gülerek o· Melling, bu müjdeye o k&dar sevin· dı lara Yllmuşak lıflerı batırarak yıka- dasına neldi. di ki hemen yerinden fırlıyarak Hay-lar tem· ledil S b 1' b. ı;. D" ' 
ip k' ız er... onra, e ıne ır _ ~.. ,oy!e bakalım, çelebi... un reddin ağaya sarılıp şapır şapır onun 
ki~ fita sardılar. Omuzlarına, altın gece ne rüya gördiin?.. vana'klarmı öpmekten kendini güç 
Ge aptan işlenmiş havlular koydular. Dedi. ~enedebildi. Ve, karşısındaki kurnaz 

dıl::: kollanna ,!P~iler ... ~ışa.rı çıkar • Melling, gördüklerini söylemiyerek. tilkiyi şüp!ıelendirmemek iç".'• .. müm~ 
l . Sultanın onune goturduler. Yer- - Susunuz, ağa hazretleri... En tat- kün olduğu kadar Iakayid gorunerek. ~re kadar eğilip Sultanı selfımladık - lı bı'r zevk ve lezzetle ba~layan .. fakat, .. k d' . . çok şerefli bir 

n sonra, çıkıp gittiler. - Bu ışı, ~n ım ıçın b"l -
Oh, Allahım n d t? V" d"' _ en korkunç bir a:kibetle hitam bulan hizmet teltıkkı ederJm.. Amma.. ı n~ .. e saa e ... ucu u . 

1 
rasında buna 

un her zerresinden ateş fışkıran genç bir rüya... mem ki bu kadar ış er a . ~ . _ :e .. dinç ressam, bu muhteşem hamam Demekle iktifa etti. da yetişmiye muvaffak olabılece mı 
oOgukl " d • . ? 
S ugunda, bu enfes ve bibedel sark Hayrettin, gevrek gevrek giil iı . yım · · . . d 
U]tanı ile haşhaşa kalm"ıştı. _ Macunu fazla kaçırmışsın. Diye, mukabele ettı ... Aynı zaman a 
Fakat... Diye, cevab verdi. içinden de: ' 

l3 O anda, kapı arkasına kadar açıldı. * _ Dün geceki rüyanm, tatlı kısmı 
ı.!'az ·~·~ çıkan cariyelerden biri, çıktı. işte, artık sultanla başbaşa. ~ala-
tı/ının °nunde görünerek korkudan İI .. K TÜRI{ (MÜZİICA BANDOSU)- bilc>r" • ·....., ... Hemen Allah, bu ru) anın 

reyen bir sesle: • NUN UY ANDIRDIGI HİDDET ac f. dan esirgesin. 
t\o. -:1 Sultanım!.. Felaket.. sarayı yeni- Det. .. 
~'°rı er bastı. • 

DS iye, haykırdı. Bu korkulu rüya g€'Ce<;inin ertesi * 
Ultan d ı.... gün, Melling'in en mes'ud günlerinden inen ~ e,L?etler l~inde kaldı ... He-

d Yerınden fırlaöı. Melling'i kolun- birini teşkil etti: (Arkası var) 

an tutarak: =~S~a~r~a~y~la~r~d~a~,~a~k~~~a~m~y~e~m~e;k~l;e~ri~e~r~ke~n~==~~~'.::::'.=::'.::=:;:::;:;:::~~ ~ Çabuk .. kaç, kurtul. · ,----------- "' 

Melling ders levazimin! hazırlamıya 
başladı ... 

Dıye bağırdı. ' 

Melling, bu müthiş anda, Sultanı nkctra borSaSI ter~tmek istemedi: 

;~.aYJr .. beraber can verelim. 

Fakat S 1 
!k u tan kolundan tutarak onu apıv~ doğru itti. 

k - ana bir şey yapamazlar ... Sen, aç .. canın k 
Dedi. ı Urtar. 

Açılış • Kapanış fiatıarı 8- 7- 939 

Londrn 

ÇEKLER 

Açılış 
c .. 8 

1'6.6>75 

ka~~ing, hançerini çekti. Sağ elile, Cenevre 
daki ını sunsıkı kavradı. Omuzların · Amesteradm 
ne sa~nna işle.meli havluyu da sol eli- Berıın 
Çırçıp}=~k bir kalkan yaptı. .. Böylece, ~;1~~eı liaın hamamdan fırladı. ~rıtya 

Nev - Yort 
Parl3 
1'.Ullı.no 

S.365 
(.{6 

78.0475 
(7. 825 
CO. Si> 
:ı.!.ö2ö 

1 .C,8.ı!S 

Kapnnış 
:..•s 

l2.ı.61.i75 

3.SöG 
6.06 

28.547ö 
67.~825 

b<ı.b85 
~ı .b25 

l .lı82J 
ı.06 

4.3825 
14.085 
2J.845 
24.ans 

levıerı a~ın etrafmda mes'alelerin a - Prng 

settiru ~seliyor .. ve bu alevlerin ak- Madrid 
nıijıı. 1.. i~~:tı .. i yeniçeri çehreleri, pek Varşovn 

'"' 1~ goru ~udapeşte 13· k nuyordu. Blikreş 

1.fi6 

4.HS.!5 
]'t.086 
:ı.S.8•5 

u.84.!S 

kes: aç Yeniçeri, Melling'in yolunu Aelgrad 
0 kadek istedi. Fakat, bu melez frenk vokohamn 
ların ü~r bUyük bir kahramanlıkla on - ~tokholm 

l .llıG 
2.8925 

34.62 
!lO.:i5 

lı.\l0.5 

2.b:Jlr!li 
8·L62 
CO.SCi 

?eri t l d "oskovn l'~d ne a ı dı ve hanÇ€rini o e - .a..::,=~~----.!.-------ı 
iti; ~ rneharetıe iki tarafına savurdu t s T t K R AZL A B 

:t.3.!IO!ii 

~de cÜr'etkar yeniçerileri, kanlar i· 
Y'ere serdi. 

Artık 
~ b h Yol açılmıştı Kendisi de, ha-
"e 'la.r~ıaÇesinin karmakarışık ağaçları 
koşn,8 rı arasında bütün kuvvetile 

Ya1 va başlamıştı. 
hanÇe~aYak ve çınJçıplak. elindeki 
di dai savura. savura koşuyor.. ken -
g~ird~~ine giderek; sırtına bir elbise 
tinden 'b~ sonra, bu korkunç muhi -
1stt:vorduır an evveı kaçıp kurtulmak 

Fakat.· ko 
'birtne k · ştukça yollar uzuyor, bir
tlirıu 'hu~~Yor .. dairenin yolunu bir 
Bird~ ~ıyordu. 

\r\ıı geı~~ı;: karşısına büyük bir ha -
lnek isted· u ~avuzu bir atlayışta geç
llıile gerd·ı. 'Vucudünil, evvela tama -
tı koYuve \ 1 Sonra, bütün kuvvetile kap 
büYÜktü ~~... .. l.akin havuz o kadar 
de bir kuş ' vucudü, havuzun üzerin -
bire llıuk gibi havalanırken, birden -
Y'osunıu avenıeti kesildi. O durgun ve 

Bu suı:::YUn içine yuvarlanıverdi. 
dar bQYilk t, Melling'fn kalbinde o ka-
le ~til'cfi 'ki~~~ korku ve heyecan husu-

l\ieııın * 
ha'VUıa J~. gB~krini açtı. Hakikaten 
de kaıın:ilş gibi, sırsıklam ter için
lienıen . w 

İltj eliıe b 'Yatagının içinde doğruldu. 
~ Yanı ~ını tuttu. Başı, ateşler için
:ttr~or.. ~atlayacak gibi ağrıyordu. 

a. süraııe göz gezdirdi. Ken -

Türk borcu I peşin 

' • n • 

Açılı~ Kıı,ıuı ı 

• • I vadell 

(l..okman Hekim) 
Divanyolunda 104 numarada '1crgün 

basta kabul eder. Telefon 21044-23398 

1ıan Tarifemiz 
Tek sütun sanumı ·························· 

•ahile 400 
ıahile 250 )> 

ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
I~ ıahileler 60 » 
Son sahile 40 >ı 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak· 

Iar aynca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife dcrpış edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dfmcılık Kollektır ŞlrkeU 
Kahl'nmanzade Dan 

Ankara caddesi 

,_ __ _ 16 n cı asırda lstanbula gelen Bohemyall 
Baron Wratislaw'm hatıraları : 2 
Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Sayfa 13 
==ı 

- --

Osmanlı topraklarında 
DUnkU kısmm hüfasası «Acemi oğlan> (2) bölüklerine ve usta 

Hatıralarını yazan Baron wratislnw 1591 yeniçeriler maiyetine verilerek ıüfeY 
yılının EylOJ ayında Tuna :ıehrindek! ge - atma, kılıçla vorma, sapan ku11anma, 
rollere 1blnorek İstanbula harck~t oolyor. siperler üzerinden atlama, duvarları 
KendlsJ Viyana İmparatoru Rudolph'un se- aşma ve saire .. gibi askeri temrinleri ... 
tıri . olarak giden Fredrlc Kregwitz'in hlma- ni görürler. . 
ye ve nezaretine memur olarak glt.mekte - B 1 k d'l . 1 . 

u genç er, en ı erme yaş ı yem • d~lrÇ<>k kasabalar geçtikten sonra Os - çeriler tarafından verilen direktife gö
manh hududuna giriyor. Orada kendilerini re hareket etmek mecburiyetindedir "" 
süvari Türkler karşılıyor. Oran kas~basına ler. AcemiTer, eski askerlerin yiyeceK,. 
yaklaştıkları zaman kapıkulu olan üç Ye - !erini hazırlarlar, odun keserler ve sulli 
niçeri karşılarına çıkıyor. d 

1
.. 1 b"t•• · 1 · · ·· ~ 

zamanın a uzum u u un ış erını go 
(Hatunlar devam ediyor) rürler. İmparatorluğun herhangi bi~ 

serhaddinde veya herhangi bir düşma• Bu askerler, topuklarına kadar uza- k h b h ı· ·ıa·w· ki~ 
1 · 1 B lann na arşı c ar a ı>ne geçı ıgı va 

nan çuha bir şa var gıyer er. un bu genç askerler bağlı bulunduk1an 
üzerinde ipekli hiç bir şey bul~nma~. bölükle olmakla beraber gene ustala • 
Başlarına şapka veya kasket .::rıne bır rının buyrukları altında bulutıurlaıJ 
nevi ckülah• ( 1) ko~la·r:_·~U k~l~~ her çadır kurmak, erzak taşıyan deve v{ 
iki nihayetinin genışlıgı bırbırınden katırlara bakmak gibi hizmetleri yap· 
farklıdır: Külfıhın en geniş tarafı başa mıya devam ederler. Harb başluymc? 
geçer ve öteki ucu ise enseyi örterek veya bir istikşaf yapmC!k fırsatı zuh~ 
aSkerin sırtına kadar sarkmış bulunur. edince bunlar, her biri, kendileriniP 
Bu külahın ön tarafında ve tam alın değerini tebarüz ettirmek için birbirle. 
hizasında gümüş yald•.z1ı, i~ci veya a- }erile yiğitlik müsabakasına girişirlen 
sağı değerde taşlarla tutturulmuş inCE Esasen bir kahramanlık ve bahadırlı]/ 
bir borucuk bulunmaktadır. Savaş za- örneği göstermedikçe asıl yeniçeri bö• 
manında bu borucuğun içine tüy ko - tükleri içine alınmazlar. Harb rneyda: 
nulmaktadır. nında belirtilen bir kahramanlıktan soır 

B ·çeri denilen erler ya genç ra usta askerler arasına katılan genç .. 
u, yem ' k ·ırn· b"'t·· 'mt',·az t 'ken düc:man illerinde ele geçen ler, es ilere verı ış u un ı ı,, • 

vaş a ı " ı d · t'f d ed ı Yani o vaklf ~ ' h d Osmanlı imı1aratorluğu hu - ar an ıs ı a e er er. 
ve) a u .. .. kendilerinin biitün işlerini gören ace 
dudları içinde yaşıy~_n ~e musluman mi gençler bulunur. işte bu erlerde~ 
dininden olmıyan koy1ulerden «Dev- bugün Türklerin malik oldukları er 
şirme» suretile toplanan çocuklarda_n cesur, en mütehammil ve en kahra • 
asker olarak yetiştiı:ilrnişlerdir: Pad~- man muharibler meydana gelmekt~ 
sahın buyruğu altında bulunan g.~nış ve Osmanlı padişahı da bütün güvenim 
ülkedeki hıristiyan köylerinden yuz - bunlar üzerine koymuş bulunmakta r 

!erce adam, her üç yılda bir, bir yere dır. 

toplanır ve birlikte getirdikleri sekiz- YE!niçeriler hakkında eserimin he · 
on yaşlarındaki erkek çocuklarını l}e- men hemen ilk sahifelermde bu kadaı: 
kimlerin muayenesine bırakırlar, bu uzunca bahsetmii bulunmaklığım bu 
sıonuncuJar da çocuklarda gördükleri yolda fırsat zuhur etmi~ olınasmdan 
zeka ve kabiliyete göre ileride üzerle- ileri gelmiştir. ('ünkil bugünrlür ki bel! 
rine almaları uygun olan vazifenin ne bu ~s~erle~i. il~ ~efa olaıak .el~ı efe~ J 

ola-bileceği hakkında hükümlerini ve - dimızın. elını opu~ ~~ndılermı takdmı 
rirler. Bu seçimde en çok göze çarpan- ettiklen zaman gordum ve sonralan 

d . h hususi hizmetine ayrı - İstanbulda bunların ne şerait altınd~ 
lar pa ışa ın . . "ld'kl . . . kı ktar 
ı 1 . 'k' · sınıfa tefrik edilenler de yetıştırı ı • erını, yanı çocu .u ır ar, ı ıncı . . w d .. k d w · 1 f 1 t • 
pa.şaların ve sair yüksek devlet adam- gençlıwge o1;ud~~\: . e~ı ve 

1 
~;a ~" 

!arının hizmetlerine verilirler. Geriye lışmaga. ~e~· ·e kı ı bc:ını, lzor1uklar -: 
kA t l kt·· ı k bT et çinde pışırılere ter ıye o um.u · arı l 

kalanlar, ze a v: ~n e e d ueb la ~ ı~nr nı ve bu suretle (namağlfıb) birer as-
ba'kımından aşagı erece e u un .n ker olarak mevdana geldiklerini müşa 
ise Rumeli ve Anadolu eyaletle.ı:nde hede ve etüd ~trnek imkanlarını elde 
her biri birer duka altını mukabılınde tt• 

1 e ım. istiyenlere satılırlar. Bu çocuk ar, ve - * 
rildikleri veya .s~tıldıgları şahı~lar e - Bugün, vaktin geç olmasl d01nyı,i1e, 
!inde muayyen bır zamana yanı won se- Sancak beyile, haşmetlu imparatoru .. 
kiz yaşına kadar kalır:ar ve sıcaga, .~- muz adına bir mülakat töreni yapıla .. 
ğuğa, açlığa dayanır bır halde yetiştın- madı. Yalnız bey, bize kifayet e-lece~ 
lirler. Genel olarak köpeklere yapılan kadar, et, şarap, Mersin balığı ve ta .. 
muameleden biraz daha iyice muame- vuk gibi yiyeceklerin verilmesini em • 
le görürler. Yalnız bunları ellerinde retmişti. 
bulunduran kimseler vakti gelince pa- Burada, kuş tüyünden yataklamnız 
dişah sarayına getirip teslim ederler. olmadığı için ilk defa halılar ve kilim-. 
Eğer bunlardan ölmüş bulunanlar o - ler üzerinde yatmak mecburiyetinde 
Iursa sahibleri, bulundukları yerin ka- kaldık. Bunun için herkes kendine' 
dısına veya en büyük devlet memur:u- mümkün olduğu kadar iyi bir yer bul .. 
na ölüm hadisesini rapor ederler. Ka- ma kaygusuna düşmüş bulunuyordu. 
dı1ar veya herhangi bir bölgenin ida - Eylfılün sekizinci günü sabahı, er • , 
resi uhdelerine mevdu bulunan me - kendcn Sancak beyi gemilere son de ,. 
murlar bu gibi cdevşirme• veya esir rece güzel on beş at göndermişti. Bun·~. 
çocuklara aid bir sicil kütüğü tutarlar, ~ar:n tekmil binek. tak!mları ~.ümüşlU, 
gidiş, geliş veya ölüm vukuatını bu ı~.cı vesair kıyme~lı ~aş!arla m~z~yyen, , 
kütükte yürütürler. Yaşları yirmiye goz kamaştırıcı hır ıhtışamda ıdı. 
varan gençler; güneşle esmerleşmiş ve Gönderilen bu atlara sefaret erkanı 
h türlü iŞe alışmış oldukları halde bindiler ve Sancak beyinin konağıJ"la, 
de: lrn bulundukları memleket böl _ müteveccihen harekete geçtiler. Sefi .agı ış · · ti kA S k b ·. e elerinden İstanbula getirilirler ve nn maıye er anmı· w anca eyı 
g takdim olunacak armaganları taşıy n 

m Yeniçeri neferlerinin g';-dlklerı bu kil- hizmetkarlar yaya olarak ve ikişer iVi• 
ıfıhlara Börk tesmiye olunur k1 beyaz çuha ŞE>r takib ediyorlardı. Bunlardan so • 
veya keçeden yapılıp aıttarafı şerlt şeklinde ra rütbe sahibi dört çocuk, elçi efeı .. 
sırma ne ve ön tarafında, müelllfln anlattığı dimizin önü sıra birer silah ta~ıyork ~. 
gibi bir boru vardır. Bu sarı tenekeeen olup , 
(k~ıkhk) denilirdi. Şark Metlerine tevfi- d· 

1 knn kaşık yoldaşlığının yeniçeriler nezdinde (Arkası var) ~ 
bilyük ehemmiyeti olmasından dolayı bu ka-
şıklığın dçlne neferler birer tahta kaşık koy- (2) O asırlarda cOğlan> kellmeslnde, ba• 
mn~ı Met edinmişlerdi. Yenlçerller Börk'ü gün olduğu gibi, terzil ifade eden bir llll":tq 

umumiyetle alnylardıı giyerler, sair günler- yoktu. Bu kellme cdelll:anllD veya cdcl1k': ıU 
de ve bllhnssa muharebelerde kavuk giyer- olnuya yaklaşmış erkekli anlamında buluuu .. 
le.rdl. (l\lüterclm) yordu. 
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Yazan: Hasan Atınan Gb 

Temmuz _,!-

1 Son Posta 1 S POR -
Demirspor dün Vefayı 

2 - O mağlôb etti 
Kölemenlerin isyanı Oyun mütevazin bir şeklide cereyan etti. Vefalılat 

Ankaralılardan daha hakim oynadılar 

- Hayır şimdilil< yok Sizi temin lıyarak bir şeyler söylemek istedi. Fa-
ederim. kat nutku tutulmuştu. Yalnız: 

- Peki istikbal için böyle bir te.'ni- - Ben aciz bir şairim! diye kckeliye-
nat verebilir misiniz? bildi. 

- O sen artık haddıni aşıyorsun! Bir - İyi ya cehennemde efendine mer-
hükümdar lböyle kayıd altına giremez. siye okursun. 

- Yok biz hayat;mızı şimdiden em- Var kuvvetile boğazına sar·Id1: tam 
niyet altına almak istiyoruz. bu sırada Sevüktekin araya girdi. 

- Edepsize bak! Kimse yok mu ora- - Dur arkadaş bir dakika bana ba -
da? Aktay! . ğujla. 

- Buyurun Melik hazretleri! I3iı 
emriniz varsa nedimlerinizi çağıra - - AI senin olsun;! 

- Bana bak itoğlu! Eğ~r bir köpek 
yım. 

_ Sana fskenderiye ve Kahire mu- gibi can vermek istemezsen derhal 
sualime cevab ver. 

hafızlığını verıyorunı Akıay. Şu ed€b-
sizin haddini bildir. - Derhal ya Emir! 

- İskenderiye muhafızlığı!.. Fena - Arkadaşların arasında bir kadın 
yer değil.. ihtima~ nedimlerinize yer kaçırıp 'buraya getiren oldu mu? 
açmak için beni bu mevkiden darağacı- - Ah oldu ya Emir! Mansur mel'u-
cına terfi ettireceksiniz. nu yaptı bu işi.. Ah o habis iblisin öz 

- Anlaşıldı, siz bana bir suikasd ha- evladıdır. 

zırladım~ ben şimdi size gösteririm. - ~artaval okuma! O kadın nerede? 
... H~n kapıya fırladı, fakat Bay· Çabuk söyle! 

- Turanşah in a~ağl. 
tutuşturacağız. ! 

* 
yoksa kuleyi 

Mansur, sahil köşkünden o kaqar 
hıddetli çıkmıştı ki eğer biraz dikkatli 
davransa Sahihin köşkte kaldığını gö
recekti. O çıktıktan sonra Turanşahın 
ikinci nedimi sevinçle ellerini uğu.ş -
turdu.: 

- Kız bıze kaldı! 

Sofanın kapısını açtı. Köleler yere 
çömelmişlerdi. Onu görünce ayağa 
kalktılar. 

- Ya fellahlar! Sizi bu rahat vazife
ye koyan adamı hatırlıyor musunuz? 

Zenciler arabca bir duaya giriştiler: 
- Nasıl unuturuz ya Seydi! Sen bi~ 

zim efendimiz: velinimetimizsin! 
~ Ala! Bana her zaman sadıksmı.z 

değil mi? 
- Her zaman. ya Seydi! 

Ankara • Vefa maçından heyecanlı bir safha .A 
;•············································-···· Milli kümedeki son maçlarını yap - ı 

mak için şehrimize ge~ olan Anka- Bugünkü müsabakalat 
ra birincisi Demirspor, dün ilk maçını 
Vefa ile yaptı. Sahada fazla kalabalık 

Şeref stadı: 

hars çevik davranarak kılıcını havada - Şu metruk sahil köskü yok mu ? - Benim içerde yarım saatlik bir 
salladı. Turanşah yüzünü eHle kapıya- işte orada. · işim var, bu yarım saat zarfında kim 

yoktu. 
Birind devre 

Saat t 3 yüzmeler, saat 13,30 şJ 
Süleymaniye, Hilal, Kurtuluş Ill~ 
telitleri, saat 17,30 Beşiktaş Deıııi"' 

rak feci bir feryad kopardı. Beş par - Sevüktekin fırladı. O çıkarken Ak - gelirse içeri sokmayın anladınız mı? 
mağı birden doğranmıştı. tay haykırıyordu: (Arkosı vrır) 

Oyuna Vefanm akını ile başlandı. 
Vefanın birkaç zayıf hücumunu kesen 
Demirsporlular iyı anlaşarak Vefa ka
lesine iniyorlar. Safa üstüste bir kaç 
kurtarış yaptı. Demırspor zayıf bir ha
kimiyet elde ettiyse de gelişigüzel atı
lan şiltler yüzilnden bir netice alamı -
yor. Demirsporun enerjik ·oyununa 
mukabil Vefalıiar iki içi geri çekerek 
daha çok müdafaaya ehemmiyet ve -

spor. 
Taksim stadı: 

-İm~illCankurtaran~kmu?Ö~ ========~====================~ !:>aat 16 serbest güreş müsabak• 
dürüyorlar beni; Haldun! Harun! Ko-
şun davulları çalm askerlerim yetiş -
. ' sın .... 

Haldun korkusundan yemek marn
sının altına girmişti. Fakat İbnı Ha
run karışıklıktan istifade ederek dışarı 
fırladı. Baybars tekrar vurmak için kı
lıcını kaldırdı. Turanşah yere kapan -
mı.ştı: 

- Allah aşkına vurma Baybars! Ha
yatımı 'bağışla. 

Genç Emir bu acıklı sahne karşısın
da dayanamadı, kılıcı yere atarak müt
hiş bir küfür savurdu. 

- Allah belasını versin böyle gen - ' 
cin! ömrümde böyle pis iş görmemiş
tim. 

Bu fırsattan istifade eden sultan, so
fayı kan içjnde bırakarak kuleye kaç
tı. Emirler arkasından bağırarak koş -
tul ar. 

- Kahrolsun Turanşah! 
- Vurun öldürün! 
Fakat !kulenin demir kapısı kapan -

mıştı. Birden bir kfıs sesi bütün köşkü 
inletti. · 

Aktay: 
- Bu fena işte -dedi- askeri yardı -

ma çağırıyor. Onlar işi çakarsa mahvol
duk. 

Aybey, hemen balkona fırlıyarak 

telaş içinde bahçede toplanan askere 
haykırdı. 

- Dimyat teslim oldu. Sultan şimdi 
Dimyata gidiyor, siz de derhal hare -
ket edin! 

Avlu bir anda boşalmıştı. 
Aktayı 

- $imdi Turanşah bize kaldı -dedi
bizim Kölemenlere söyleyin, etrafı 

sarsınlar, nedimleri kaçırınıyalım. 
Aybey sordu: 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Gölge - Şarap. 

2 - Aileler - Cennet. 
a - Para dolabı - Yalamak masdarındnn 

emri ha.zır. 
4 - Saha - Musallat. 
T - Tera.z1y1 denk getirmek için konulnn 

a~ırlık - Şekersiz. 

e - Yürümeğe yarayan uzuv - İş. 
9 - Bir erkek 1sm1 - Bq. 
ıo - Azıtmak masdarmdan cmrı hazır • 

İnanmak masdarında.n emri hnzır. 
YUKARDAN AŞ.\ÔI: 
ı - Su taşıyan - Buzağının büyüğü. 
2 - Aileler - Rüzglirlı soğuk. 
3 - Nl-zam, tanun - Alkollü bir içki. 
4 - Şimdi de - NlkA.h. 
T - Adi - İç1cl dağıt.an. 
8 - VA.deder - İstlmdad nldaaı. 
g - Mecnun - Küre. 

10 - Çok az - Şimdi de. 
Geçen bulmacanro. halledilmiş şekil. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T .A.P. 3ı,70 m. 9465 K<:.'.:. 20 Kw. 

riyorlar. 
Bir aralık Vefa müdafileri topu az 

kalsın kendi kaıc1erine sokuyorlardı. 
Demirspor rüz~aria beraber ve tama -
men hakim oynuyor. 

PAZ.m 9/7/ 39 15 inci dakikada Küçük Orhanm u-
12.30: Program. 12.sa: Türk "'müziği ıKa - zun bir pasını Arif kale önünde kafa 

dın küme ses heyeti.) 13: Memleket saat l'i- ile Büyük Orhanın önüne düşürdü. O 
Yo.:1· aJM:9 ~ mete~rolojl h~berı_er.ı. 13·15: da bekletmeden şilt atar'lk Demirspo-
Muzik (Küçuk Orte.:.tra - Şef. Neulb Aş - "lk 1 .. il · ·· 

ları. • 

'···········································-··..J.. gene hakimiyeti elde etti. Fakat_ -"' 
forved hattı ıle iş görmeğe i!PY· 
yok ... 

Bu şekilde devam eden oyun ni~ 
yet Demirsporun 2-0 galebesile b1 
ti. 

Demirspor: Necdet - Gazi, Şevlce' 
İbrahim, İbrahim, Kamil - MustafB• 
rif, Orhan, Orhan. Zeki. _ 1' 

Vefa: Safa - Lutfi, Vahid - AbO~ 
Hakkı, Şekib, Necib, Muhteşem. 
hi, Şükrü, Adnan. -~ 

Hakem: Ahmed Adem (KasımPö' 
M.T· 

km.) ı - Fellx Gles.mıer - Kırlangıçlann run ı . go un yapt! . Vefa ~alesı _mu -
vedaı. 2 _ Waldemar Glblsh _ Çakır key _ te?,ladı.yen sıkı~ıyor. .:~ ~~ı da~ıkad.a Beşiktaş • Demirspor bugiin 
flm (Viyana şarkısı ) 3 - Eduard Künneke- mudafı Şevketın çektıgı ~uzel hır frı· karşılaşıyor ,1 
Ledl Hamllton operetinden potJ>url. 4 - Mlc kik atışını Safa korner}(' kurtardı. Bu- Milli küıne şampiyonasında dall 
heli - Çpcuk oyunları. 5 - Mlroslav Bhl - nu diğer bir korner takib etti. Neti~ kuyruğunu koparacak olan maç, ~ 
lik - İspanyol danı:;ı. 6 - J. Strauss - S~bah siz ... Vefanın münferid akınları da De· gün Şeref stadında Beşiktaşla DeJP" 
havadisleri (Vals.) 7 - DJhnanyi - Düğün . . . 

R tik Ü 
mırspor kalesıne tehhkel: oluyor. 30 spor arasında oynanacaktır. ~ 

valsi. 8 - Walter N'o:ıck - oman ver - . . • . .. . 
_ 

1 
.. (Ş kıl Pl) uncu dakıkada 16 çızgısı uzennde De- Beşiktaşın bir hafta evvelki o r .l tür. 14.15 - 14.SO: Muz... en şar ıır - • . • . . ı1' 

18.so: Program. 18.35: Müzik <Şen odn mü _ mırspor aleyhme atılan frıkık, Muh - le, Demirsporuıı dün Vefa karşıs 1' 
z1ğ1 _ İbrahJm Özgür ve Ateşboceklerl.l 19: teşemin bozuk vuruşu yüzünden avu - yaptığı oyunu, teraziye vuracak o 
Çocuk sa.atı. 19.25: Türk müzlğl (Fasıl hey - ta gitti. Vefa müdafaasında Lfıtfi gü - sa'k. Beşiktaş tarafı çok ağır basa:·ıt 
eti.) 20 : Memleket saat tı.yan, ajans ve me- zel oyunu ile kaiesini koruyor. Arüin İngiliz amatörlerini yenen, ])eJP' 
teorolojt haberleri. 20.10: Ncş'ell pll'iklar - R. sıkı bir şütünü pek az yukarıdan dı - sporun oyunu dünkü kıymette ise~~ 
20.15: Türk müziği: ı - ......... - mcaz peş- şarı kaçtı. 33 üncü dakikada bir fri - him bir kuvvet olduğunu kabul etJY 
rev1. 2 - Şerif İçli - Hicaz ıartı: Derdiml kik atışnıda lüzumsuz yere Sulhinin cidden güç bir iştir. 
uınmnna döktüm. 3 - Şekib Memduh - Hl- kaleciye favul yapmast güzel bir fırsa- Belki toprak saha, kuvvetli eseıı 
caz şarkı: Mahvolsun o tali. 4 - Udi Fahri - tın kaçmasın& sebeb oldu. Devrenin gar bu takımın oyunu üzerinde ~. 
Hicaz şa.rıkı: Bahar olsa. çemenza.r olsa. 5 - d ~. V f . 1"'• 

_ Kanun tatsımı. 6 _ .••••••• _ Halk sonlarına o.?.... e a açıldı ve Demır - yük bir tesir yapmıştır. Vaktile J 

tü k"'ftü· i bl ili ml 7 _ sporu bir muddet sıkıştırdı ise de far • tığımız zaman teker teker birÇO~ r ...,, . nce çayır ç r . - • .•• • •• .• • . . .• 
Kareığar türkü: Benliyi a.ldım kaçaktan. vedın becerlk~ızce hareketlen gol yap İstanbul takımlarında gördü~ 
8 _ Blmen _ Hüzzam şarkı: Sükftnla geçen malarına manı oldu. Ve devre 1-0 De- Demirsporlularm heyeti umuıııf 

ı _ Karakalem. ömrüm. 9 - Mehmed Nasib - Hüzzam ıar - mirspor lehine neticelendi. dün bize olduğu gibi işten anJıyıı.tı 
2 - Adlllme _ K. kı: AÇmam açamam söyleyemem. 10 - İkinci devre da cidden hafif görüldü. I 

SOLDAN SAlaA: 

S - Risale - ova. Udi Ahmedin - Karcığar şarla: varken rö- Vefa iyi bir başlangıçla Demirspor İcab ettiği zaman, hasım kalesi ..J 
4 - Alt\ - Emanet. nülde bln türlil. 21: Müzik CRlyasetıcUmhur kalesine indi ve korner oldu. Güzel çe- nünde biten ve oraya yerleştiği 1'J 
5 

- Kale direği. Bandosu _ Şef: İhsan Künçer.> 1 - c. St- kilen korner kaleye girmek üzere iken da batın sayılır bir tehlike olan ~ 
6 - Anemi - Adem. k • ... 1 
7 _ Le _ Ara yeri. rauss - Nikl (Marş.> ı - Tschaltowsky - Ql- gene ornerle kurtuldu. Vefa sıkıştır - taş hücum hattı, Fenerbahçeli l" 

e - Sah _ o neden - o. ı çekler Talst. s - Berlloz - rLes Frane& Ju - mağa devam ediyor Attıklar1 üçüncü tin müdafaa ettiği Demirspor lcB 
- Son darbeyi kim vuracak? 
Bay'bars tekrar küfürü bastı: 

9 - M - De~tt - ML geso uvertürü. 4ı - Leoncavaııo - Mata ıran- korne de netice vermedi. 3 üncü da · kolaylıkla mağlfıb etmek kuvvet j 
_ı! .. ::.~~~-~~-?--···-·--···-··--·-···- tezi.> 5 - Cha.brler - cBourree Pantasque. kikada Vefa sa~ açığı büyük bir fır - kudretine maliktir. Eğer Demirl'J 

- Yok lben bu işi yapamam. Aman,~--------------........, 21.50 : Anadolu ajansı CSpor servisi.> 22: Mü- sat kaçırdı. Vefa tek kale oynuyor. 5 çok müşkül vaziyete düştüğü zarıısı' 
dileyen bir adama tekrar kılıç çeke - N b 1 zlk CCuband - Pl.) 22.45 - 23: Son ajans ha- dakika devam eden bu sıkı baskıdan lesini büyük bir kuvvetle mildaf•' 
mem. ö etçi eczane er berlerl •• ~ki program. kurtulan Demirsporlular sağdan in - rnek hassasına malikse, o zaınaJ1 

- O halde ne yapacağız? --- .. ~;-;;o;~~·~··:··;;;;~~-·;;~;··~~~- meğte b~~dılar. Forvedde. ~ok güzel rengi belki değişmiş olabilir. ·-' 
Birisi atıldı: Bu rece 116betçt olan eesaneler şan - ' . . oyruyan Arif topu avut çizgısıne kadar Kat'i milta1ea da hi" yana~r 

lanbr Bırlıkt. bug909 • • • 9 k"k lJ 
Kuleyi ateşliyelim. lsta~bal clhetlndeldler: Ortaköy • Ema1r ındırerek gerıye verdı. uncu da ı a- meşin topun, çok defa evdeki b 
- Mükemmel fikir! Şehzadebaşında: (Ön1verslte), Emin - Balıç .. inde da Büyük Orhan yerinde bir vuruşla ları altüst ettiğini de blldiğlmit 1 
- Ya nedimler ne oldu? önünde: ffieruaaon), Aksarayda: <Per- SUPIK • HAÇIK Demirspora ikinci golil kazandırdı. 1 O dlr ki bu maç hakkında açık kapı 
_ Onları toplayın bir taraftan! t.ev>. Alemdarda: CE§ref Neş'et>. Beya - uncu dakikada Maraton İbrahim sa - mak istemememize rağmen, maçıtt 
Bine yakın Kölemen köşkün etrafı- zıdda: (Haydar>, Fatihte: (Emllyad1), VocMI 8 perda katlanarak oyunu terkettı. On kişi ka- yu-'k bir ehemmiyet taştdıg·ını i}avf 

BakırJı:ôyü.nde: (İatanbul), Eyübde: CA- okuyucu Ayıel V f 1 1 ı 
nı sarmıştı. Beylere karşı büyük bir --------------- lan Demirspora karş. e a ı ar tekrar meği doğru ve yerinde buluyorU · 
inkiyad gösteren Memlilkler de Turan rtt =>~ clhetındeldler: ISTANBUL HALK hakim oynamağa başladılar Ömer ~ 
§8.lıla beraıber nedimlerin ölümünü is· İBtıklAl cadde.sinde: <Kanzuk), Tepe - TiYATROSU t 6 ncı dakikada Maraton İbrahim 8 U kU b t ş~ef 
tiyorlardı. Fakat masanın altında bü - başında: CK.lnyom, Taksimde: tTe.k - tekrar oyuna girdi. Oyun mütevazin - UQ n Ser 88 g0r8 

s1ın) Kenan OQler ve p f ·· il s zülüp kalan şair Haldundan başka ne- • Tarla.başında: CNlhad>. Kurtuluş- leşti. 30 uncu dakikada Vefa kalesi ro esy.onel gureşç er arıı._mı 
dimlerin hepsi kaybolmuştu. Emtrler- ta: (Necdet>, Bqlkt&fta: <Süleyman Re- ıırkadaşlan karmakarı..şık oldu. Fakat Demirspor - serbest güreş müsabakaları bus....-;. 

ceb). Buıüu ır&udii~ Yadllmle Pııaar lular artık isteksiz oynadıklarından at dörtte Taksim stadında yapı1' den !biri bu ahlaksız gençlere karşı duy Botazlçl, Xadıkö1 .e Adalardakiler: ıiııamuıada --' re4 :.i 
Qıığu büyük hırsı on.dan çıkarmak isti- Kadıköyünde: <Halk, Hulüsi Osman), {Şen MUIAzım) lbir iş göremediler. 34 üncü dakikada tır. MeııJldketimizde son gll f y 
yerek, zavallı şairi ensesinden kavra- Üsküda.rda: CMertez>, Sarı~rde: (A - Arifin mükemmel bir köşeleme şütünü yapacak olan Bulgar Ferlştan° 
aı. Yere çarparak bir hamlede kanını sat>. Adalarda: CHalk). Gece Kadıköy Yeldeğirmeni Laıa Safa güzel bir plonjon]a kurtardı. O - narlı Mehmed ile, Habeş Kasım 
içecekti. Haldun bütün bellğatın· top- ........ ____________ ..,... sinemasında Ş 1 P SEV D 1 yunun bitmesine S dakika kala Vefa Kara Ali ile karşılaşacaklardır· 
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[ 
il anlan 1 İstanbul Komutanlığı 

Detterdardak· . "-• ri1e 2490 sa 
Vinde y 1 hır nunıaralı dikim ~- nat makbum veya meliu1.11a -
tne ~ :;:;rı~acak tamiratın açık eksilt.. yılı kanunun 2-3 maddelerind: ya:ılı VP

IÜnü sa t esı 17.'Ternrnuz/939 Pazartesi sikalarile iha1e gününden sekız gun E!V

lneıı. ike \ 
11 de yapılacaktrr. :Muham. vel vilayet Nafıa Müdürlüklerinden ~1~: 

İlk te:rnt bedeli 2465 lira 60 kuruştur cakları vesikalarile beraber ihale gunu 
aairea· ~atı 185 liradır. Şartnamesi ve vaktj rnuayyenindc Fındıklıda Komu:an. 
Jı...... '.. ~li m. uk.a bilind:? aid olduğu §U- lık Satınalma Komisyonuna gelınelerı. 
~ •etj} bih c4665> 
~e=r=inı:':n...:._fi:k-=.te~mı. _ _:·------------------------------

ı\n kara inşaat Cezaevi 
Mlldürlüğftnden: ŞlhSiyet· h-k - tr b. mimar:ı ihti· }'a,. 

1 
u rniyeyi haiz Ankara İnşaat Cezaevi için ucre 1 ır _ .. _ 

1- • Vardır T lib . . . A k 1 c:.~at Cezaevı Mudur-Uğijne .. · a 1 olanların yedıerındelcı vesaıkle n ara Dv-

ı.._ llluracaat etmeleri ilan olunur. c2197> c4087> 

)\ ... 8etlııııa icra Nemarlailmdan: 1 Hendek kTa me111art.tunclan: 
brıa llr!üy Mev!Ucle dört bin lira ita.sına 'borçlu .SO -

la t799 ~ e..eı- Tuncay har~ Ye masraf- ~ k ko"yünden Kupluh oğlu Basanın gay-
1 ıı.urUf bo r;U su ı karar 
8 llaYUı rçıu Ort.aköy Leylek sokağı rimenkullerinln paraya çevrllmeS ne .. 

evcıe nt...__ _ • _ _. bo-1 nun Soğuksu ko-Gaıaıa "b ~ w;vırdadis POUvlyosun 'V'erllmlş olduğundan •ıra• lh i 
60 

_ 
tı .&eJUcanıı yünde 'VA.ki Cami adında SBr;• cam , 

e&ltı 56, l/56 Mahmudiy.:? ea~e - lu yol, arkası Hacı MııSta1a avlusu, önü yol 
116, 'ilacı lıfe sa;vııı ve tarafları kasab Hüs- ile mabdud tamamı yüz y1mJ Ura Jayıne-
eoo ille~ hınecı, re.bu, tari.ldam, sırf mülk tinde.ki 35 .nwrıanlı ta,punun Jht11'A ettiği 1k1 
~ ta ... _ nıurabbatı.t sahada iki kısmı havi bab dükkAnın nısfı bu kere _?Irtncl açık ar~-
~~ ll-10 llra • tınna ne t/81939 Cuma gunft saat 11 e 

t1r dtıkklnın 9 ınuhammen değerli kar Hendek ter• dairesinde paraya ~l~ 
l>ara1a Çe vıo h13aesi açık artt.mna ile Ye ihaddl ıtylklnl ltlllmMtit tak~ i~~ 

1 _ ..aA~eatne karar vertldlğlnden: açık arttırma ile 19/8/939 QlmarleU gun 
Qa ~1ı: atıtınn saat 11 de Hendek ıcra dalres1Dde paraya 

rla!noa ttilnü l. Ue ihalesinin 16111911 çevrtlecettnClen ayni haklara lrtıralt bakla-
da~ saat 14 ten 16 ya kadar icra rına vesair haklar.\ malik olanlar yirmi gün 
lel'lniıı 1~ bunda muhammen de- sarfmda el'r'Ut mll.ııltltderini Jbrn etmek! -
dı~... 1tb.de Yet:rnı r.l,, alral t.&k.dlMe paJ!qmadan bariç bırak>-
-.~ en ~ lj beşini bulmadıtı tak- Jacakları. Talib olanlar yüzde ,1«11 buçuk 
lllat ~l aıttn-anın taahhüdü Mkl tal- depo a'kçesl veya banka mektubu ibraz et-
81939 p e ~n 'beş gün daha uzatılarak 311 melerl, daha fazla malftmat almak 1sttyen -

erfe:rnbe ~ _ .ler Bendelı: :icra 4a1redntn 919158 !fo. lı dos-
cat ~ gunu aynı vakitte yapıla - yasına ınflracaat etmıeıen ilan olunur. 
ra tııı ........ - en &on .arttırana ihalesi ic- ~=================== 

2 ~. meleri :ye aksi halde halclan tapu :alcillerile 

it"·--- .Artttrına ta- sabit olmadıkça sataı bedelln1n paJ2,afma -
a ~!'en t'la.treae h • "narnesının 118/939 dan ~ harlç ltalacatıan. 

ÇıJı: buıu erkesln görebilmesi için • 
3 _ llduruıaca~ı. 4 - ArtbfmlYIL 1ft1rak edecek olanların 

dlfer ~ lPOte:ıt muhanımeıı deterJaJ.n mb.Jsse itibarile• yüz-
'il'kaııı &ahlbt alttaklılarla de yedi buçııiu ııllıbettnc:le ~ akoesl 11er -

~ b11 1~ '1'e irtifak haktı •hlblıe - meıerı Teya mllll bir bantadaa. ~tnat m6 

laıııı ~ fatg enktıl izertndetı haklanm tubu getirmeler! ve 'fa&la t>Usı Htmnet Jıı -
1 ~akı :: ınaaratu dair olan ıaaıa- tiyenlerln 938/4918 do.!ya a..,..ue 4akwfıe 

t~ '1rJııı rüıı ın bitelerile ila.nından ltıba- müracaat etmeler! me111U1 üiıı e>lllDDI'. 
içinde icra daireatne bildir - (19118) 

Yalova icrasmdan i!ln 
Yalovadan HÖıleJin öztüra borçlu Yalo-

vanın Ro.tempa.. ma.haU..tnden olup hA

len ıta.metcAbı meebul bulundafundan bak 
kında DA.nen &ıeblipt 1cruına karar 'Ndlen 
.Bşre1 otıu Remzinin mahçuz dftkkAn his -

sesinin 280 lira bedelle dairece m~terJ.st ü-
zıertne ihale,,! .icra kılınmış olduA"undan bir 
şlkAyeti T&rSa llAn gününden itibaren beş 

gün içinde yapmuı lüzumu kendl.s1ne teb -

llğ makamına .talın olmak 11zere açıklandı-
r.ılır. 938/1 

ZAYJ - Nüfus Jtllıdımı, tatblk mtthlrü
mü kaybettim. Tenisini alacatnn<lan es't1&-
nin hükmü 10ttur. 

Fatma Ziirra 

-.. -··---· -· -··--·-==··--..... -·-----
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Yevmi, 81yu1, Havadis ve Halk cazete.sı - ··-
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Gazetemizde ~ yazı n 
-esimlerin bütün haklan 

mahfuz w gazetemize aiddir. 
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Cefen eoTd geri verilmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 
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Sayfa • :; 

SATIŞ ILANI ARTTIRMA 
Keşan M&lıkemesi Başkatibliğinclen: 

Kef8.ll}ı ölü Sami kızı 8afiyenln umumi vek.llJ Tahsin Tanın müddeialeyh Kc§anll 
müteveffa Sami veresesinden Llazıfda askeri diş doktoru MecJt eşi Eclll ve İstanbulda 
Beyoğlunda Maçkapalasda lklncı dairenin 16 ncı nwnarasında Sami torunu Aydın va
ais1 İkbal aleyhlerine mtivekk;le.sl Sa11ye ile müdde1aleyhlerln murisleri müteveffa Sa
mlden metıiik olup taylan tasarrunan altında bulunan: 
Keşanın Mercan köyünd~ Kavaklar mevkllnde kain tapu sicillinin Şubat 818 tarihli 

ve 95/26/101 numarasında kayıdlı 30 dönüm miktarında bulunan vereseden Sami uze
rlnde mukayyed tarlanın 15 lira kıymeti muhammenell nısıf hissesi: 

Ve gene :SO.,tan ovasında kAln ve tapu sicillinin Şubat 318 tarih ve 94126/100 numa
m.sında ka.yıdJı tarlanın altıda bir hlsle$1 samI üzerinde mukayyed ve bir lira 19 kurllf 
Jtıymeti mcıhammenell bir dönüm bir küçük evlek mahalli: 

Ve gene Mercan köyünde Buzatılık mevkUnde klln Şubat 318 tarlh ve 92/ 26/ 100 nu
marasında tayıdlı on dönüm tarlanın SaınJ üzerinde mukayyed 5 ııra kıymeti muham -
meneli nısıf hlasesi: • 

ve gene Mercan köyünden Buzağılık ınevkllnde kain topu sicilinin Şubat 318 tarih 
Ye 84 2aı100 numarasında kayıdlı 20 llrn kıymetinde 10 dönüm mlkdarmda bulunan s.,. 
mı üzerinde lcayıdlı tarıanm tamamı: 

ve gene Dan deresinde Wn tapu slcllllnin Şubat 318 tarih ve 82/ :?6 99 numarnsıa
da kayıdlı müstaklllen Sami uhdesine mutayyeden 8 lira kıymeti muhnnunenell ıo 
donum tarlanın tamamı. 

ve gene Kölemen ovasında krıtn Şubat Sl8 tarih ve 81/26199 numarasında kayıdlı 
tarlamn samı üzerinde mukayyed 4 lira kı)1netlnde altıda bir hlssesl ve Gene .Do _ 
ğanca bahçesi ittisalinde ve tapu slclllnln Şubat 318 tarih ve 78/ 26/ 99 numaraonda 
Jcayıdlı 20 llra kıymeti muhammenell müstakıııen Samı uhdesinde mukayyed 20 dtnilm 
tarlanın tnmanu: 

ve gene köy clvnrında Korualtı mcvklinde ve tapu .slcilln1n Şubat 318 tarih , • 
77/ 26/ 99 numarrunnda kayıdlı 8 Ura .ıtıymeti muhammenell .müstakillen Samı üzerlnne 
mukayyecl 8 dönüm tarlanın tamamı: 

ve gene Çiftlik önünde kain ve tapu sicilinin Şubat 318 tarlh ve 76 126/ 99 numara -
aında kayıdlı 5 lira tıymetı muhnmmcnell mustnk.lllen samı uhdesinde mukayyed t 
dönüm tarlanın tamamı: 

ve gene Kölemen ovıısındıı klitn tapu slclllnln Şubat 318 tarih ve 75 26/ 09 Oumnra
sında kayıdll s Ura kıymeti muhammenell mustakillen Sami üzerinde mukaf1Jd 9 d6-
nüm tarlanın tamamı: 

ve gene Mercan köy hut'lut'ln dahllinde Buzağllıkt'a kMn ta"Pu slclllnln 9!!/26/ 101 nu-
marasında ka,yıdlı 30 dönfıın miktarında \'e 30 lira kıymeti muhammcnell tarlanın 
Sami uhdesinde mukayyed nısıf his.sesi: 

ve gene sebze bahçelerlle beraller bulunan ve Ağustos 319 tarih ve 21/22/26/121 n11 -
maralarında kayıdlı 8 dönüm miktarındaki ağaçlık kı.sırhı 30 lira ve gene 8 dönüm mıt
darında 16 lira .kıymeti muha.mmenell ağaçsız kısmı k1 cem'an 46 llra kıymeti muham
menell ve 16 dönüm miktarındaki tarlanın Sami üzerinde mukayyed nısı1 hissesi: 

ve gene Dulanca deresinde su de~lrmenl bina 'Ve arsasının tapu sicilinde Ağwtot 
319 tarih ve 19/20/ 261 121 numarasında kayld.lı 200 lira kıyıneU .muhammenell mahal -
lln yalnız sa.mı üzerlndr. mukayyed ve 100 Ura. kıymeti muhammenell nışır hissesi: 

ve gene Duğanca köyünde Kolemen ovasında k!i.in tapu siclUnln Şubat 318 tarih ve 
25/ 99 80 nuınaraaında kayıdll 12 dönüm mlkdannda ve 40 lira kıymeti muhnmmenell 
tarlanın yalnız samı üzerinde mırkayyed 6 lira 67 kuruş kıymetli altıda bir h!.s,,e.st 
bulunan iki dönüm mnhallln: 

Ve gene Mercan köyünde Bostan ov~da kfün tapu slcllinfn Şubat 318 tarih ve 
26/ 99 83 numarasında kayıdlı 6 llra kıymeti muhaınmeneli 4 dbnüın mtkdarında ve 
Sami üzerinde mukayyed tarlanın tamamı: 

ve gene Boyacı deresinde kftln tapu sicllinln Şubat 318 tarih ve 91/2ı1/100 numara -
sında ltayıdlı 20 Ura kıymeti muhammenell tarlanın on lira kıymetinde Sami üzerinde 
mukayyed nısıf hlssesl: 

Ve gene Keşanda Sığırlı civarında ıkliin tapu s1cllinln Ağustos 319 tarih ve 8/ 26/120 
numarasında kayıdlı 10 lira kıymeti muhammeneıı Sami uhdesinde mukayyed 10 dö -
nttm tarlanın tamamı. 

Ve gene Sığırlı mevkllnde kftin t:ıı.vı sicilinin .Ağustos 319 tarih ve 9126/ 120 numara-
81llda kayıdlı 30 Ura kıymet! muhammenell 80 dönüm tarlanın 15 llra kıymetinde Sami 
uhdesinde mu.kayyed nısıf hisses1. 

Ve gene Molla Ali önünde kıiln çayırın tapu sicilinin Ağustos 319 tarih ve 14/ 26/120 
numarasında kayıdlı 5 lira kıymeti muhammeneU 4 dönüm tarlanın 8 hissede Samı 
uhdesinde mukayyed n1Slf hissesi: 

ve gene .Ba.tçayırlar mevkllnde U1n tapu alc!Hnln Atu.stos S19 tarJh 'Ye 13/26/120 nu
marasında b.yıdlı 8 llra kıymeti mahammeneu 8 dönüm mi.lı:darındakl tarlanın samı 
uhdesinde mukayyed 4 llra kıymetinde nısıf h1aılesl: 

ve gene Stlırlı mevkUnde kliln tapu siclllnin Atuatos 319 tarih ve 12126/120 numara
sında kayıdlı 8 Ura kıymeti mubammenell 10 dönüm miktarındaki tarlanın samı uh
desinde~ 4 lira kıymeUndekl nıaı1 hlsııesl: 

ve gene &lırJıda klin tapu alcllln1n Atustos 319 tarih Ye 11/28/120 numarasında ka
yıd.lı ve 5 lira kıymeti muhamınenell 5 dönüm mlkdarında bulunan tarlanın Sami uh
desinde makaned 1lt1 buçuk Ura k!yınetlndekl nısıf h1&9esl: 

ve gene 8ılırlı mevkllnde U1n tapu alclllnin Ağustos 319 tarih ve 10/28/120 numa -
:rasında tayıdlı -.e 15 l1ra kıymetJ mubammeneli 20 dönüm mlkdannda bulunan 750 
lknruş tlymetfndekl Sami uhdesinde mukayYed nısıf hisses.l: 

ve gene Sankız mevkilnde kflln tapu alciJinln Şu.bat 318 tarih ve 85/26/100 numa • 
r&Bında tayıdlı ıa lira kıymeti muhammeneu 5 dönüm mlkdannda 8aml uhdesinde 
mukayyed tarlanın tamamı: . · 

ve gene Clnc1 avlu.su clvannda Şubat 318 tarih ve 88/26/ 100 numarasında ikayıtilı 30 
ıırn kıymeti muhammenell 8 dönüm mikdannda ye tamamı Snml uhdesinde mukay
yed tarla: 

ve gene 'Örik onsında lı:Aln tapu alcllllnin Şubat 318 tarih ve 87126/100 numarasın
da kayıdlı 30 lira kıvmetl muhammeneJl 20 dönüm miktarında Sami uhddeslnde mu
kayyed tarlanın tamamı. 

Ve gene Kara.göl mevkllnde Uln tapu slc11Unln Ağustos 324 tarih ve 14/28/50 nu
marasında kayıdlı Saml uhdesinde muknyYcd ve 60 lira kıymeti muhammeneıı çayı
nn tamamı. 

ve gene Kepnın Büyilkcami mahallesinde Alifah bayırı mevldlnde ,.e tapu slclllnln 
Ağustos 319 tarth ve 26/119/ fl sıra numarasında mukayyed fevkani 1kl oda, tahtan; bir 
od1l bir salon ve bahçeyi şamn <ılup müstaklllen Sami uhdesinde mukayyed ve 600 ııra 
kıymeti muha.mmenell hanenin. 

ve gene Keşanın Büyükcamt mahallesinde Bezlrhnne sokağında kain Te.,rlnievveı 319 
tarih ye 2!1/101/Sl numarasında ltayıdlı ve Sami uhdesinde müstaltlllen kalan iki <>da 
ve 80 metre murabbamClakl bahçeyi tam11 müfrez hane. 

ve gene Keşanın Zaferiye mahallesinde Abacılar caddesinde kltn tapu slcllllnln 
Mart 318 ve KAnunu~vvel 329 tarihli ve 36178/158 sıra numarasında kayı:Uı ve 200 llra 
ltJymetl muhammenell ve 359 metre murabbaında ve müstaklllen Samı uhdesinde mu
kayyed arsanın tamamı ki cem'an 30 parça emvali gayrlmenkulenln şuyuun izalesi 
zımnında açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

Blrlnci arttırma 1/ 8/ 939 tarihine tesadüf eden Sah günü saa~ 13 ten 15 e kadar Ke
f&ll mahkemesi başkltıbli~i nezdinde yapılacaktır. Bedelleri muhammen kıymetlerinin 
yftzde 75 nl bulmadığı takdirde en son arttırınanın taahhüdü b!lkl kalmak üzere ikinci 
arttınna 15/8/939 tarihine milsadlf Sah gUnil saat 13 ten 15 e kadar icra edilerek en 
aon arttırana katı olarak ihale edllecektir. 
Arttırmıya lftlrak edecek ldmaelerln gayrlmenlrulltın muhammen kıymetlerinin 

yizde 75 nlabetlnde pey akç.est \'eya mım bir bankanın bu nlsbette teminat mektu
bu getirmeleri şarttır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olan taraftan 7 gün içinde 
mahkeme hesabına odenmesi mecburidir. 

Ak.!l takdirde \hale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim
se arzetmlş olduğu bedelle alma~a razı olursa ona ihale edilecek. o da razı olma7.Sa ve
ya bulurunaua bemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkanlacaktır. Yapılan 1lln alil -
bdarlara tebllğ edllmlyecektır. Arttırma sonunda en çok arttırana ihale edJlecet ve 
her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mes
uı tutulacaktır. İhale farkı ve geçen günlerin yüzde b~ faizi aynca hükme hacet kal
maksızın icra marifetııe tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfıkada
rarun gayrimenkuller uzerindeki haklarını hususile faiz ve masarif ve snireye dair olan 
iddialarını evrakı müsbıtelerlle 20 gün lçiııde satı§a memur olan mahkeme baaklta _ 
betine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan ta"Pu slclllerfle sabit olmadıkça ııatl.§ 
bedelinin paylaşmasından hariç bırakılacaktır. Blrikml§ ve ihale tarlhlne kadar biri
kecek bina ve belediye rüsumlarlle tapu harçları müşteriye alddlr. Şartnameler herke
sin görebllme.cıl için açık bulundurulmaktadır. Fazla malumat almak istlyenlerln 939/ 

99 numara ile mahkeme başkitabetıne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Belediyemizin şehri üç yüz lira ücretli mühendisliği ve 175 lira ücretli fen m _ 

muru veya mimarlığı ve 30 lira asli maaşlı veterinerliği münhaldir. Talibler:n 
diploma, tercfunej hal ve diğer evrakı müSbit~rile Kayseri belediye riyaset • 
ine müracaatları ilan olunur. c4280> 
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Köy idare Hey' etlerinin Nazarı Dikkatine: 

n u i im e ası a a-ı a i ia ar a 
z 

İST ANBUL ve ANKARA ŞUBELERİNDE 
Perakende olarak satılmaktadır. Majazalarımıza mlracaat ediniz. 

Elbiseler: 42 ila 52 beden Çamaşırlar- Kasket ve Kunduralar 
Çulakiden 360 -450 Kuruşa kadar Mintan 58 Kuruş Kasketler 30-35 Kuruş 
-Şayaktan 545 -700 ,, ,, iç Gömleği 45 ,, iskarpin, nalçalı ve çivili 190 ,, 
Vazhk doz kumaştan .. 27 5 -330 ,, ,, iç Donu 45 ,, Potin, nalçah ve çivili 290 
Yazhk Çizgili kumaştan 280- 340 ,, ,, Çorap 11 " 

" Şayaktan kışlık paltolar: 485 den 650 kuruşa kadar Kadın Mantoları : 255 den 325 kuruşa kadar 
. . .. . . '· ' ... 

K11rul•• tarihi ı teaa 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajam adedi: 262 
Zirai ve ticari t.er nevi .. anka mua'1lel9l >rl 

PA.RA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı •• ihbarsız. tuarnıf huablannda en u 
50 lirası bulunanlara .enede 4 et. fa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plina 
cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,00() ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 n 

120 " 40 " 4,800 " 
160 .. 20 " 3,200 " 

ol.KKA'f: .Hesablanndaki paralar bir ıene içinde so liradan aşajı 
d~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t Eylô.I, t Biriacikinun, 1 Mut ve 1 11.uin.a ) 
tarihlerinde çekllecek1ir. \ 

~ ~ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıkların ve nikel kuruşların t/Ka

n'unusani/939 dan itibaren tedavülden kaldınlınış olmasına rağmen yine bazı 
yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul ve istimal edildiği haber alınmıştır. 
· Bu paraların nihayet l/K. Sanj/1940 tan1ıine kadar vergi ve sair borçlar mu
kabilinde rnalsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bir şek.il ve surette teda. 
vülüne imkan yoktur. Binaenaleyh; 

Halkın zarar görmemesi ve tebliğ hillfına hareketle kanuni takibata düçar 
olmaması icin keyfiyet ılan olunur. (4818) 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 ~aheseri, bütün dünyarun en 
mükemmel güzellik rnüsts.hzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
zaruri bir ihtiyaçtır. 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 

)> Akba kitabevi • 
er dildrm kilab, gazete, mecmua 
tar. SON POSTA'nın Ankara ba· 
idir. En iyi kırtasiye malzeme-

~ .. si mevcuddur. ~--" .............................................. ················ 
Son Posta l\lnthaaSJ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMBÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

> MODELCi ARANIYOR 
DEMiR ve TAHTA FABRiKALARI 

Türk Anonim Şirketlnd•n: 
Şirketimizin AdapKZarı fabrikaaında çahımak üzere birind muf 

bir modelciye ihtiyaç vardır. 

'-~--•> (DET A) Adapazan adresine müracaat etmeleri. 41--~ 

TOPRAK MAHSULLERi OFiSiNDEN: 

Fen Memuru Aranıyor: 
Menüeketin muhtelif mıntakalnnnda Yaptırılacak olan inşaata aıd zemin mu. 

kavcmet tecrübesi işlerinde çalışmak ve bilahare nezaret etmek üzere tecrübe!t 
fen mamuru alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile en ge~ 15.7.~29 tarihine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum MüdürlüK,•rıne rnüracaatıan ilfin olunur. 

~---•> SÜMER BANK 
YERL1 MALLAR PAZARLARI MÜESSESESi 

5 • er 
Yeniden t evsi e c' ilmif ve 10 Temmuzda S at.fa ba,ıayacektır. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

1 - Deniz Lisesi birinci ve ikinci sınıflarına, güverte ve makine kısım!armda 
III cü sınıfına da haritacı yetişmek üzı?re okur tk.ayıd ve kabulüne bajlanmıftır. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektir. 

3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıd olmak için İstanbuldaki i!teklilerin dolrucA 
okul kayıd ve kabul komisyonuna İstanbuldan başka yerdeki isteklilerin de bu.. 
lunduklan mahallin Askerlik Şubesine müracaat etmeleri. (4246) 

Ankara Merkez Hıfzıssıha müessesesi 
sahn alma komisyonundan : 

l - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve mıktarları tahmin e<ft.. 
len bedelleri ile muvakkat teminattan gösterilen göl tuzu ve kok kömüril ihtJ.. 
yacı on beş gün müddetle hizalarında g;:lsterıilen usul ile ayrı ayn eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi başkAtibliğinde te
dan'lt edilebilir. 

3 - Eksiltme 24/7 /9~~3 Pazartesi s:ıat 11 de satınalma komisyonunda yapıl ... 
caktır. 

4 - Teklif mektubları muayyen günde saat 10 na kadar komisyona verilınif 
olmalı, mektub mühür mumu ile mühür i olacaktır. · 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrakın ){.
liye Vckfüeti merkez muhasebesine yatırılması için talihlerin bir gün evvel ko-
misyon katibliğine müracaatları birer irsaliye almaları lazımdır. c2770> cf921~ 
Cins Mikta1· Tahmin edilen İlk temdi. 

Kok 'kömürü 
Göl tuzu 

680 ton 

.. 

17 680 
1980 00 

1326 00 
148 50 

Ma arif Matbaası Direktörlüğünden : 

______ _...,,,,, 

Kapalı zarf 
Açık eksı1t 

Muhasbe bürosu devlet kitab1arı, hesab ~ leri kadrosun<la münhal iki besal' 
memuru yardımcılt~ı içın askerliğini yapmı , yaşı otuz beşi geçmemi~ ve en _, 
or.ta ;Uıhı.silim bitirmiş ol~n ıst•~kli.lerin 17 /7 / 939 Pazartesi gümi saat 15 de ya -
pılacak imtihanda bulunmak üzere vesikaları ile şimdiden müdürlüğüınil" 
müra~aatlan. 

Ticaret mektebi mezunları tercih olunur. c5013 • 

.... 


