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Sesi 

Sanayi Hayahmız
daki İnkişaf .. 
lngiliz. sef ııwretindeki ticaret ata.
fesi h!ikilmctine verdiği bir ra
porda, 'rürkiyede eanayi bayatı
mıı inki~af ettiğini, fabrikaların 

çoğaldığuu bildirmiştir. Bu 
ıntihim mevzu etrafında. bize ve
ıileıı. mütalealara geliııce. 

Ali B. (Koska Hasanpafa 17) 
- Dumlupınar elan ıonra biz ye• 

nlden iatikl.al ha1atına dojmu.ı ço• 
cuk bir mill~tiz. Yalnız 11nai müeı
ıeselerimizde deiil, :r;iraatimizde ve 
ticaretimizde de eski devirlere ıu.· 

ıaran Mr E>a~kahk ve yükseliş vardır. 

• İsmail Hakkı B. ( Bab.kp.:ızarı Har-
eırcılar 32 ) 

- hıgilu AtlUlc•i hakikati çok: 
iyi görmiqtür. Hakikaten unai mii
esseselerimiz çoğalmış Ye kuvvet
lenmqtir. Yalnız bir nokınmımu 
var ki buna da ikmal etmiye çah~ 
malıyız.. 811 memlekete bir fişe fab
rikasile bir kağıt fabrikaaı çok 1&
zttndır. Almanya ve işuz kalan difer 
Avrupa phirlerindeki kilçük .anayi 
hicret halinde iken bu noksl!ıı!aran ilC
mali ele çok lmmcbr. ~mdilik: öyle 
peni makinelere de lüzum yoktur. Hiç 
olmana müstamel makinelerle bu 
noksanı daldw-malıyıx. 

* Ethem Bey (Sulta.n3.hmet Uçler 72} 
- SınaiM mües.eselerimizde e•lri· 

ıinc nazaran iukipf •arcm. Meseli 
timdi Suriye ve Filiıtine çikofata 
H trikotaj bile aevkedebiliyoruz. ... 

Salih bey ( Saltanselim Ça.rtamba 
ıokak. 37) 

- fngiltere Hüktlmetinln Türki· 
1•deki Ticaret ataşeal verdiği rapo~ 
da Tiirkleriıı ııaai aah.ada çok iter
ledUderiaiı yazıyormuf. Ne yalan 
ı6yliyeyim fU lngilizlerin içinde bize 
alt hakikatleri a-örenler ve ıöyfiyen· 
ler pek ~oktur. .Hakikalen ıanai 
mllesaeıelerimizin adedi artmıştır. 

Simdi Ruayadan alacağımız makine
ler bu faaliyeti daha ziyade geniş.le· 
lecektir. .. 

Sudi bey (Bebek Ciftesaraylar 
ıokağı 7) 

- lngiliz ata,eal bir hakikate 
tercüman olmuıtur. Hakikati gör• 
dükleri halde inadına tahrif .den
lerln pek çok olduğu bir devirde 
bu gibi ıamtler in kıymeti daha ziya
de artıyor. Memleketimiz lnluliptan• 
beri yahnz nnayi noktasından defi}, 
her 1ahada hayli ilerlemiştir. 

Afyon 
Çapraşık Ve Kanşık işlere 

Meydan Verilmiyecek 
Harict Ticaret Ofisiı Afyon 

vaziyeti hakkında esaslı te~kata 
başlamı§tır. Afyon Uz.erinde çey.. 

rileıı. fmldaklara meydan verme
mek için bankaların afyon alıp 
almamalarının ne gibi neticeler 
vereceği tesbit edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre kan~k 
işlere meydan verilmemek için 
lkhsat VekAleti kati kararlar 
almışbr. 

SON POSTA 

_.. • -:. • .. l< ~ • .. ... , ' 

Arabacı Feryadı Bastırdı 
Derhal Polisler Yetişti Ve Yerde 
Yüzükoyun Yatan Hırsız Yakalandı 

Haber aldığımıza göre polis memurları dön çok 
garip bir hırsızlıktan haberdar olmuşlar ve iki sa~ 
bıkah hırsız. yakalamışlardır. Çok: tuhaf ve biraz da 
gUlünç olan bu hırsızlık hidisesi şöyle geçmiştir: 

Terkos köyünden arabasile İstanbula gelen 
Mehmet Efendi isminde bir köylü, buradan öteberi 
tedarik etmiş ve bunları çuvallara yerleştirdikten 
sonra ara basma koymuş, köyüne gitmek üzere yola 
dfizülmüştnr. Mehmet Efendi arabasile Kiiçükpazar
dan geçerken o civarda bir kahvede ôturan MU:stafa 
isminde bir sabıkalı hırsız derhal arabanın arka· 
sına atlamtş ve gizlenmiştir. 

teker kestikten sonra eşyaları sokağa atmaya baş· 
lamıştar. Bv sabıkalı lnrsızın Sadık isminde ken• 
di gibi sabıkafı bir arkadaşı vardır. Mustafaoın 
arabadan attığı 84 çift çm-abi, kilimleri, bir ko
şum takıınım ve sair eşıayı arkadan gelen Sadık 
toplamış ve bir köşeye istif etmiştir. Zavallı köy
lünün olup bitenden hi~ haberi yoktur. 

Araba tenha sokaklara gddiği zaman Mustafa 
cebinden bK ustura çıkarmış ve çuv.aJlan teker 

Fakat Mustafa araba 6stünd~ işini bitirip 
yere atliyacağı mada ayağı arabanın kenarına 
İlişmİş ve yüzüfu>ymı yere kapaldanmqfu. G~ 
tiiyü işiten M~hmet dendi başım arkaya çevirince 
çuvallar peri~an halini görmüş ve feryadı ba
tırmıştır. Bnnun üzerine polisler yetişmiş, &ırsız.lu 
yakalaıımıştır. 

Mezarlık Açıktaki 
Maçka Mezarlığına Cenaze Hakimler 

Defnedilmiyecek 
Maçkadaki Şeyhler mezarlığı

nın etr afma son zamanlarda bir 
çok ev ve apartıman yapılması 
belediyenin nazarı dikkatini ceJ.. 
betmiştir. 

Bu va.ıiyet karşısında belediye, 
bu mezarlığa cenaze defnedil
mesini halkın ırhhatile mu· 
vafık buhnaımş, b11 me2arbğ10 
kapatılması hakkında daimi eıı~ü
mene bir tekfıf yapmıştır. Haber 
aldığımıza g~re daimi encftmen 
ba teklifi munf&k bulduğu için. 
meurlığın kapatılınuına karar 
verilmiştir. 

Fakat bu vaziyet karşısında 
Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü 
Mecidiye köyü civarında yeni bir 
mezarlık tesis ettirecektir. 

Kadın Polis 
Hanımlar Gelecek Ay Ye
ni Vazifelerine Başlıyacak 

Yelli Polis Kanununun kadın
ların da polisliğiai kabul ettiği 
ve bazı genç hawmlar taraf mdan 
pom yaztlmak maksadile Yiliyete 
miiracaatlaı yapıldığı ıulümd.ur. 
Öğrendiğimize göre hukuk me· 
zunu hammlar arasında polislik 
cereyanı gittikçe artmaktadır. 
Yeniden bazı hukulrçn hanımlar 
vitayete müracaat ederek polisU. 
ğe talip olacaklardır. 

Diğu taraftan haber aldığımr. 
za göre eyliılün ilk haftasında 
tatbik mevkiine girecek olan yeni 
polis kanunu mucibince emniyet 
teşkilatında bazı değişiklikler ofa
cafthr. Fakat açrğa çıkarılacak 
memur bulunmadığı da temin 
edilmektedir. Yafnız kanun 
tatbik mevkiine geçer geçmez 
polisliğe kabul edilen hanımlar 
yeni vazifelerine başlı.yacaldardır. 

Yeni bütçe kanun mucibince 
DR ·yeterde Salll Mahkemeleri 
ibka edildiği için hu Mall:keme
ler· halim, katip mübaşir ve 
odacıları açıkta kalmıştı. Fakat 
öğnsdiğimiıe göre Adlr-te V ~ 
ka eti bwılaı baklbnda yem bir 
kanı vermiş ve Müd<fefumum:1i
ğe tebliğ etmiştir. 

Bu karara göre açıkta kafan 
hıtlnm, katip ve miibqirfH ilk 
münfrallere tay;ia edileceklerdir. 
Y afmz münhal vuloıbuhmcaya 
kadar eski maaşbrile diğer. 
mallemele de iş g-Orecekfadir. 
Bu kar.arda& odacılar bari~ tu
tulmuştur. 

Telefon 
Şirket Mukavele Harici 

iş Yapmıyormuş 
Birkaç gün evvel bahsetmiştik. 

Telefon Şirketi Avrupaya yaptığı 
hatları işletmek için telefon abo· 
nelerinden. depozito istemektedir. 
Halbuki Avrupa ile konLıŞmak 
istiyenler bu pan.yı nrmeıuek.teı, 
buna mukabil Telefon Şirketi de 
telefonları keseceğini ileri siir
mektedir. Bu hususi& kendisine 
müracaat ettiğimiz Telefon Şiık&ü 
K~iseri Fuat Bey şuıılaı-1 söy
lemiştir: 

u Gazetelerdeki neşriyat 
Uz.erine Telefon Şirketine mese
leyi sordum.. Şirket bana verdiği 
cevapta, mukavele harici hiçbir 
şey yapmıyacağıw ve yapmadığını 
bildirdi. Mes.eleyi daha geni,ı 
mikyasta tetkik edeceğim. Şirket 
mukavele harici bir şey yapa)10tsa. 

tabii bunaskat'iyen mü.saacle edil.. 
mez. Bugünkü vaziyette şi.tket 
yaptığı işin, mukavelenin saraha
ti dahilinde olduğunu söylüyor. 
İşin hukuki va:ıiyeti, tetkikat 
ya:pıldıktan ıon ra anlaşıla.aktır. 

Buz İhtiyacı 
Belediye, Buz Buhranına 

İhtimal Vermiyor 
Belediyenin baz fabrikası gtm

de (l25'J ton buz yapacak bir 
kabiliyettedir. 

Basene geçenlerdeki en fazla 
11cakla.rda bile İstanbalun bm 
arfiyafı ( 115) tamı geçmediji 
için mır fabrikas& uami i.Stihal 
faaliyetine bile lüzum görmemİftir. 

Ba tecriil:aedm soma artık 
fstanbahm ba:r balaramna da.
mesi mkim kalmadığı aöyleD
mektedir. latana..fan hergtlnldl 
vasati buz istihlakah 75 - 80 ton 
arasındadır. 

Bir gün evvelden artan buzlar 
stok edildiği için daima bir ila 
giinfük yedek buz da bufonuyor. 

Mahkemeler 
Hakimler Yeni Liyihalan 

Tetkik Ediyor 
Adliye Vekileti Mahkemeler 

teşkilatında yapılacak ıslahat ve 
değişiklikler için Wırfaun llyi· 
halardan birer tanesini malıkeme 
reislerine ve Müddeiumumilere 
ve bazı avukattara göndermiştir. 
Vekalet bu suretle etraflı !Jfr 
anket açmıı olmaktadır. 

Alakadarlar bu liyihafan tet:a 
kik edecekler, yap:lmalr isteailma 
işlerin ihtiyaca uyğma oJ.p olma
dığı hakkında fikirlerini Adliye 
Vek.iltine bildirecelderdir. Ve
kalet ba tetkı1' ve m6talealara 
çok ehemmiyet vermektedir. 
Hakimlerin ve awbtlarm bildi
recdderi mütalealar nazarı dik
kate alınmak smetile liyı1ıalan:la 
yeniden bazı tadilat yapılacak 
ve Millet Medisllıin 6ııiiınlizdeld 
iç • a devresinde mesele Mec&. 
intikal edecektir. 
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f Günün Tarihi 

Temiz Süt İçmek 
Mümkün Olacak 
Sıhhiye Vekaleti htanbuldaki ıih

hl müeaaesata alınacak olan ıütleriıa 
pntarbe edilmlf olmasıUJ pıt kot" 
tuğu için şimdiye kadar Vekalete 
mensup olan hastahanelerin senelik 
ritleri için açılan münakasa heaüı 
neticeleaememiştir. Ayrıca EYkaf 
Umum Mudürlüğii de Guraba baıta.• 
haneıl için pastörize süt alınma• 
sını emretmiştir. 

latanbulun resmi .bastane Ye ıil!:hı t 
müeueıelı!rinin senelik süt ihtiyacl 
(500) hin kilodan fazladır. Bir sene .. 
de El•kaf hastanesi ( 35) bin, DarÜ• 
licue ~ bin, Emrazı Akliye hu• 
taneei (40) bin, Ada Sanatoryomu 
(25) bht, EtfaI Jıastahanesi (40} bin, 
Belediyenin Çerrapa.şa, Haseki ve 
sair haalahaneleri (5) bin kilo süt 
istihlAk ediyo ·Lır. Şimdi lstanbulda 
yalnız Yalova çi~tliği pastörb.e test• 
ııahna malik olduğu için vekaletin 
istedi~· sütü hazırhyabJlecek bir 
vaziyettedir. 

Burası Etfal hastahanesinin ( 25 ) 
bin •• l>arüllcezetıin (80) bin kilolulr 
ıüt ihtiyacını kilosu t 19 ) kuruştan 
verebilaak~dir. Diğer sütçüler, paı• 
törize makineleri olmadığı için müna• 
kasaya iftirak edememişler ve fakat 
geçenlerde Vilayet Sıh!:iye Müdür• 
lüjiine müracaat ederek yakında 

makine getirteceklerini aöylenıi.tler 
ve münakasanın tehirini istemişler• 

dir. Sıhhiye l'4iclüdüğü bu. teklifleıi 
Sıhhiye Vekaletine yazmıı ve muva• 
fık cevap aldığı için münakasa 
tehir edihrıiştir. Bu müddet nrfında 
ıehrimizdo bir fabrika tesiı edil• 
mittfr 

Sllt Fiatleri 
ElpYm şehrimizde aütiln okkul 

toptan 1511 16 kuruşa satılmaktadır. 
Keçi ıütii kreması altmış sütler 
toptan 8' • 9 karaşa kadar verHiyor. 
Süt~I'- ~tar1n okkannı mah.U. 
arabrmda on beş kuru~ kadar 1ab! 
yoılar. iyi ailt perakende olarak 
20 • 25 kuru4a sablıyor. Sütün bu• 
kadar ucuı;lamasma sebep olarak bu 
aene meyva ve kavun karpuzun bol 
olma.ı n civar löylerden lstan&ula 
ıüt a-etirifmesi göatwfüyor. 

Def terdann Teftişleri 
Defterdar Mustafa B. evvelki 

glln nwhtelif malmüdürliiklerioe 
gide~k dul, yetim ve mütekait• 
lerin t1ç aylık yoklamalarını tef• 
tİf etmiştir. 

Tütün 
Kanunu 

Tltln kan u tdall eden 
komisyon ıimdiye kadar yirmi 
bq maddeyi tadil etmiftir. Tadil 
tütiü61 satışı bbiliyetiai art• 
tırmak Ye kÖJ'libdhl hukukunu 
mu.bafua etmek mabadile yapıl· 
makfadar .. Diğer taraftan öğren
diğimi&a göre geçen 931 
malnulloden yirmi hq 
kilo tllliin satılmıştır. 

mmtalralarda tiitrın aabp 
etmektedir. 

seneli 
milyon 
Birçok 
devam 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

ı - HugünJ:erde bana bir 
dalgınlık Arız oldu Haıan Bey ... 

2 - En yakın ahpaplara, so
kakta rastgelaem t.mJa111tJ911111i. 

3 - Dün mahalle bakkalı 
Görmedim.. Herifi 

4 - Bir doktora gidip ken-1 5 - Aman aıiı.iın.. Bo nmaıula 
dimi muayene ettireceğim f böyle hallbbk dasttar laaşlaal.. T .. 

d avi e kalkışma Pifman olurann•• 
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H •• rgun 
----

Münderecatımızın çoklu-
ğundan dercedilememiş-
tir. 

Kadınlar Diyor Ki: 
Şüphesiz Erkekler 

Daha Güzeldir 
( Ba~ tarafı 1 inci sayfada ) 

rında yusyuvarlak pi.nekliyen 
birer kapalı kutu idi.. lnkılfıpLı 
bu kapalılık açıldı. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Çocuğu, nasihatle, iyilikle 
yola getirmek güç, dayakla &ustur· 

mak kolaydır. 

-
2 - insanlar kuvvetten daima 

korkarlar. Kuvvetli adam hakkını 

teslim ettirmek için yumrutundan 
başka vasıta kullanmıya Jilıum görmez. 

• Kuvvet • 

3 - En kolay yol kuvvettir. 
Fakat her kolay şey gibi bu da mu
vakkattlr. 

Türk kadım ruban ve bede-
nen kendisini gösterd~ .tşte, ~le ~~~~~~~~~~~~&~•a2•mw~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bakımsızhktarının ve ıhnasızlıgın 
neticesi olarak, Türk kadmımn so~ ~ T T\' v.,. GRi AF HABI D'Rı .,.E'R1. 
birçok vücut hataları ortaya çıktı. '.l "' ~ .L.J .r:I. ~ _ L 
Fikri hataları olduğu gibi... Me-
ıela adabı muaşerette Tlirk ka-
dııun "güzel ve tabii görünmek 
gayesile., birçok acemice hareket-

leri görülmüştür. 
Kadınlarımızın çocuk yetişlır-

mek hususunda da hataları 
vardır. Mesela, çocuğunu ve 
bilhassa kız çocuğunu kundak
lamak onu istikbalinde vücut 
güzelliğinden mahrum etmek 
demektir. Fakat bu vaziyet bu-
gün tamamen değişmiştir. Birçok 
alJeler çocuklarını yetiştirmek 
hususunda çok titiz oluyorlar ve 
binnetice kız çocuğu yavaş yavaş 
hendesi bir güzelliğe malik 
oluyor. Bence, Türk erkekleri, 
TUrk kadmlarmdan güzeldir. 
Yalnız yüz ve gözler müstesna .. ,, 

Dünya GUzell Parlste 
Paris, 12 - Dünya Güzeli_ ve 

kendisine refakat eden KraJıçe· 
ler ayın on dördüncü günü Pa
rise geleceklerdir. 

Burada dünya güzelinin istik .. 
hali için büyük hazırlıklar yapıl-
maktadır. Kraliçeler diln Dovilden 
( Bole ) sayfiyesine gitmişlerdir. 
Pazar gününe kadar orada kala~ 
caklardır. 

KıraUçelerin Paris'te ikamet 
müddetleri zarfında yapılacak 
ıenliklerin programını tesbit. i~in 
teşkil edilen komite mesaısıne 

devam etmektedir. 
TefelrkUr Ederim 1 .. 

Keriman Halis H. dünya gu
ıelliğine intihabından dolayı ken
disine karşı yapılan tebrik tezahllra 
tından çok mütehassis olmuş, 
bilhassa buradan kendisine gön
deriien tebrik telgrafları karşı
mda çok ıevinmiştir.Dlinya güzeli 
bütün bu tebriklere teşekkürleri
ni bildirmektedir. 

Bir Facia 
Kumkapıda oturan Manu k 

Efendınin kızı Armanohi otur
dukları evin on beş metre kadar 
yüksek olan üçüncü kahndan dil· 
terek tehlikeli bir surette yara· 

lanmıştır. 

Bir IVJUsademe 
Bu sabah, Bakırköy • .:'.irkeci 

arasında işliyen 3614 numaralı 
otobüsle 32 numaralı tramvay 
arabası Sirkecide müsademe et
etmiştir. Otobüsün ön maniası 
kırı1mış tramvay seferleri on beş 
dakika teabhur etmiştir 

Bulgar Kıralı 
- -

Kıral Boris Hz. nin 
Geleceği Haber 

Türkiyede 
Memleketimize 
Veriliyor 

Paris 13 ( Hususi ) - Burada çıkan 11 
Posled- 1 

niya Novosti ·,, ismindeki . B~ya~ .R~s gazetesi, ~~14 
gar Kıralının yakında Türkıye yı zıyaret edecegmi 

haber vermektedir.Mezkur gazetenin verdiği malumata 
göre, bu ziyaret haberi Bulgar gaze~eJ~ri. tarafından 

son gi\nler de tekrar mevzuu bahsedılmıştır. Bu neş .. 
riyata nazaran Kıral Boris Hz., önümüzde 
sonbaharda ve ağlebi ihtimal teşrinisani ayı 

içinde Sofyadan hareket ederek lstanbula v~ 
oradan da Ankaraya kidecek. Gazi Hz. tarafın .. 
dan kabul edilecektir, Kral Hz.nin TUrkiyedeki 
ikamet müddet! hakmda malumat yoktlll'. Yalnız 
Bulgar Kıralmın seyahat haberi verilirken Gazi 
Hz. nin de Sofyayı ziyaret edeceği hakkında bazı 
haberler dolaştığı mezkur gazetede münderiç bu· 
lunıuaktadır. 

- --- -- - - - • 
Dünya Sulh istiyor! 

- -- - - --
M. Hu ver Diyor Ki: "Çocuklarınıza Harp 

Terbiyesi Vermekten Vazgeçiniz. ,, 
- -

Waşington. 12 - ( A.A. ) - beliğ bir takım beyanatta bulun-
Cümhur Reisi M. Hoover Riyase· muştur. Müşarünileyh ezcümle de· 
ticiimhur namzetliğini kabul miştir ki: Dünyanın sulhe ihtiyacı 
ettiğini beyan ıçm irat et- vardır. Adilane bir sulhe kavuşulmah-

mış olduğu nutkunda sözü- dır. Cihana hakkın kuvvete karşı 
nün Amerikanın harici siya- zaferyap ve akim ihtirasa 

çocuklarını harbe sevk için 
çalışmıyarak bilAkis sulhlln necip 
sıfatlarım öğretmek ıçın sarfı 
mesai edecekleri yeni bir aleme 
aevkedecek olan bfitUn yolları 
keşfetmek için müfekkiremin bil
tiln kuvvetile çalışaca~ım. yasetine naklederek, sulh lehinde galip olacağı için de İnsanların 

---~ ~~~~~~~~~~~~ 

İngilterede Çin de 
Müthiş Bir F~rtına Ortalığ F egezanlar 

Perişan Etti MuJ..den, 12 (A.A.)- Bir ta-

L d 12 (A A ) - s· k raftan feyezanlar diğer taraftan 
on ra, . . . ırço H b' 

u ler devam eden sıcaklardan kolera sP.lgmı ar ın civarmda 
g n bu sabah gerek Londra müthiş tahribat y~p~a~tadır. İki 
sonra l bin sekiz yüz kışı olmüş ve 90 
ve gerek lnglltere, skoçya ve b. k' . skensiz kalmıştır 
lrlandanın muhtelif yerlerinde ın ışı me • 

tiddetli bir fırtına çıkmıştır. Pikkarın 
Bu fırtma, bilhassa Hungtin-

don kontluğu dahilinde, lrlandada Tecrübesi 
ve Ulsterin şimali nevahiiude 
buğday mahsulatı ile meyvaları 
hasara uğramıştır. 

Ölster de Tyrone ve Donegal 
kontl~klarmda yıldarım yilzündcn 
yangınlar çıkmıştır. 

Londra havalisinde 341 telefon 
hattı bozulmuş ve işlenmez bir 
hale gelmiştir. ----

~:uğlacal<i Ze'zele 

Brüksel ı2 - ( A. A.) -, . . . 
Milli ilmi taharrıyat cemıyeh 
profesör Pikkard'dan bu saba~ 
ikinci defa olarak Stratosphere 
suut edeceği hakkında telefonla 
malumat almıştır. 

Fransa - Amerika 

Dahiliye Vekili 
Karadeniz Sahil Şehirle
rinde Tetkikat Yapıyor 

ine bolu, 12 - ( A. A. ) - Da· 
biliye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
Seyrisefainin Ankara vapurile dün 
limanımıza gelmiş ve Vali Murat 
Bey ve şehrimizde bulunan 

meb'uslar, mülki ve askeri erkAn 
ve birçok zevat tarafından vapur• 

da istikbal edilmiştir. Vekil Bey, 
Veli ve mlistakbilin ile bir müd-

det görllştiikteıı sonra Samsuna 
mllteveccihen hareket etmiştir. 

Sinop, 13 (Hususi) - Dahiye 
Vskili· şehrimize gelmiştir. 

ltalyada ipekçilik 
Roma, 12 ( A. A. ) - Ziraat 

naz ırı. Nazırlar meclisinde ipek .. 
çilik ikhsadiyahnın himayesine 
tevessül ediJmek lizere bazı ted

Muğla, 12 ( A.A. ) - Dadya 
felaketzedelerin e yardım . için vi· 
Iayet ve kazalarda komısyoıılar 

Paris, 12 (A.A.) - Gazeteler 
Fransa ile Amerika arasında ce· 
reyan etmekte olan ticaret müza
keratın n heniiz neticeye var
maktan uzak olduğu mütaleasm

dadırlar. birler teklif etmiştir. Mütehassıslar Geldi teşekkül etmiştir. 
~usyadan alınan ~akinelerle ~!-~~~~~=:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tesis edilecek olan fabrikaların { 
1
i S T ~~ R İN A NJ İSTER J NA N M A .1 

yerlerini tesbit etmek üzere Rus LJ 

mütehassıs heyeti dün şehrimize 
gelmiştir. Heyet yakında vazife· 
ye başhyacaktır. 

""-'============================= 

r ÇANAKAKLE 
f ehltlerlni ziyaret 
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Iımir Himayei'.!tfalin 'n tert ip ettiği seyahat mü- ıe müracaat ederek, Emirganda çınar albnda bir kah. 
nasebt:ti :c Afüıadan şdıriruiıe yüz kadar Rum müba· ve içmesine müsaade edilmesini rica etmif ve: 

dili geldi. Bunlar eıııki lstanbullu Rumlardır ve buraya " Çmar altında Boğazın lacivert sularına karşı 
reldiklerine pek memnundurlar. ' 1 bir ~ahvo lçeyim do, ıonra rahat olayım, diye lllve 

Bunlardan biri .-vvelce Em1rganda otururmuş. Polı· , etmış.n 

/STER /NAN. /STER INANltf Af 

zün Kısa 

Dudaktan Çantaya .. 

Kısa Bir Yol 

------------------ A. E. ~ 
Zabıtaya verdikleri ifadede 

kullandıklara tabire göre: 
- Bir şoför ile muavinln bü· 

cumuna uğrayarak soyulan iki 
genç kızın hAline acımalı mı acı• 
mamalı mı? pek karar veremiyo
rum. 

Bu iki genç kız bir sabah 
alaca karanlıkta karakola müra• 
caat etmişler, komiseri uykusun• 
dan kaldırarak dertlerini anlat· 
mışlar: 

- Sinemadan çıkmıştık, evi· 
mize dönecektik, fakat iki deli• 
kanlı ile karşılaıtık, bizi birer 
fincan kahve içmiye çağırdılar, 
ter temiz giyinmiş insanlardı. Bi
rer centilmene benziyorlardı. 

Tekliflerini redde lllzum gör
medik. Kahvede tanıımamız iler
Jedi, bizi bir otomobil geziotiıine 
davet ettiler. Kıra gidecektik, 
orada da bir gece yemeği yiye
cektik,, demiıler ve facianın da 
bu kıra gidif eınasmda olduğunu 
anlatmışlar. 

* Maceranın sonu şudur: Deli• 
kanhlııar genç kızları bizzat 
kendilerirııin kullandıkları bir 
otomobile bindirmiıler, gaza 
basmışlar, son sllratla ilerle~iş
ler. fakat bir defa caddeyi ge
çip te gece yarısı inle cinin top 
oynadığı kıra çıkınca otomobili 
durdurmuşlar ve geriye dönerek: 

- Haydi bakalım kllçlik ha· 
nımlar, eğlencenin bu kadan 
kafi, çantalannı veriniz bakalıml 
Demişler ve çantaları alır elmaı 
da kızları indirip son sUrat1e 
ileriJemişlerf 

* Unutmadan söyliyeylm: HAdl.• 
ıe lstanbulda cereyan otmiş de
ğildir. 

Fakat nerede cereyan etmiı 
olursa olsun, tahmin ediyorum ki 
bu ktıçUk hanımları en fazla 
kızdıran şey dudaklarına değil 
çantalarına g6z dikilmiı olma• 
sıdır ve zabıtaya verdikleri ifa· 
dede kullandıklar~: 

- " Hücuma uğrama ,, keli
mesi de bir hayli mllbalağaladır. 

* Sözün Kısası: Şimdi masal 
olan altm devrinde yabancı bir 
erkek karşısında bir genç kızın 
hatırına Uk gelen şey dudaklarını 
korumaktı, ~imdi kağıt devrinde 
anlaşıhyorki cazibenin siklet me,.. 
kezi dudaktan çantaya inmiştir. 
Hatta yaşlılBl"ını birakmız, genç 
kadinlar için bile. 

Başvekil 
Yerli Mallar 
Sergisinde 

Başvekil ismet Paşa dUn, Yer
li Mallar Sergisini ziyaret etmiş, 

her pavyonun önünde durarak 
milli sanaylimizin inkişaf derece
sini gösteren muhtelif eşya iiz~ 
rinde tetkikler yapmışlardır. 

Piyer lotinin Azadesi 
Fransız ediplerinden müteveffa 

Piyer Lotiyi çok sevenlerden 
M. Thrriot isminde bir F rar.sız 
muallimi lstanbula gelmiş, Piyer 
Lotinin sevgilisi Azadenin meza· 
rını keşfettiğini söylemişti. Mual• 
limin verdiği malftmata g5re 
Azadenin hakiki ismi Hatce 
Halkasidir, mezara Topkapıdadır. 
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Memleket A1anzaraları -, -
:.-r(eşanda 

_7 apzlanlar 
Son zamanlarda en dyado 

hareket ıöstercn kaaabalarımız
an biri de Keşandır. Eakiden hatti 
yakın zamanlara kadar kendi aa
deliği ve basitliği içinde bunal· 
mış bir halde bulunan kazamız, 

kendisini bu zulmetten kurtara• 
bilmiştir. Bu gayretlerin en ba
}IDda İdman Yurdunun faaliyetini 

temin edilmesi, sönmnı bir 'halde 
bulunan Keşan bandosunun ihya-

11, ve musiki cemiyetinin teıek· 
külleri ge1ir. 

İki sene evveline kadar basık 
kahve köteleriııde iakambil oy· 
namalCla vakit kaybeclenler, ıimdi 
ak~am üstleri kuvvetli bir tıAle 

gelen ~utbol akımının yapbğı 

egzersizleri ıseyrediyorlar ve ıe-

ce eri Musiki Yurduna giaerek 
genç1erin ahengin-e iıtiralc edi
yorlar. 

Kaymakam Osman Nuri 
Beyin gösterdiği alika ile 

yapılmasına başlanılan yeni fut
bol ıahası ·kmal edilmek lize· 

ıedir. Bu hai gençlerin ıkuvvei 

maneviyelerini bir kat dalıa art· 
rm tır. Saha, yeni i nıa edilmek

te o1an büyük mektebin ittiaa
mde e ~ok güzel bir ıektldedir. 

Keşana şimendifer hatbnm 
~emdidi burada günlln hararetli 

'.lir me:vzuu olmuştur. Her taraf· 
tan evinç sesleri yUkaelmekted.U·. 

Tren buraya geldiği takdirde 
kasabanın her ıhususta ehemmi-

yetinin birkaç misli artacağı mu
ııakkaktır. 

Bura halkı, billiaua gençleri, 
okvmağa çok meraklıdır. Bunu 

nazarı dikate alan bazı aalAhiyet
tar eıhas Fukadald mevcut kil· 
ttiphaneyi Zenginleştirmeği dll
~nO._yorlar. Eğer .bu te§ebbUs 

mttsbet bir elice •erine herbal· 
de hayırla bir iş daha J&palllllf 
olm. 

Kazamız belefüyeıl de hayırlı 
lfler için çalışmaktadır. 

Poyraz hiç eksik olmadığı için 
IOkaklar günde birçok defa ıu-

landığuıdan halk K:epnın mebml 
tozu dan kuı't:uluy.or. Kasaba 
balkı çalışkan l-'e temiz insanlar
dır. Vei aSl! Keşan günden güne 
y ilcfen şirin kasab8larımızdao 
biri olmuştur. - H. G~ 

Akşehirde 
Bir Muhakeme 

Akşehir ( Husus1 ) - E'Vvelce 
feci surette, bıçakla muhtelif 

yerlerinden 1kesilmek sıırctile 

katledilmiş öfiluğunu bildirdiğim 

Yalvaç kazası Belediye eczacı.sı 

Ramiz Beyin katli bAdisesile aJi
kadar olarak tevkif •• ,ebrimiz 

ağırceza mahkemesine sevkedi· 
len Yalvaçlı Sabri Bey oğlu Server 

ile bu katil hAdiseainden ketmi şe

hadet ettikleri suçile mevkuf diğer 

beş arkadaş hak1anuda yapılan 

muhakeme neticesinde katil Ser· 

verin idamına karar verilmiştir. 

Ancank Serverin henüz ~aka

anmamış olan cürüm ortakla-

. nm da bu cinayette 'tesirleri 

düşün.ü1erck cezası on seuc hap· 

c indirilmiştir. - T. N. 

• MiinakGşa 1 

._ ......... ~mmi~------------------------------•/(ari 
Çukurovanın Cenneti 

~ - ----
8 u günkü Tarsus, On Sene Evvelkinden 

Daha Farklı Ve Daha Güzeldir 
Tarttıs (Hu· r· ausi) - Bura· 

dan, cenubi Ana· 
dolunun bu la· 
rihl ıehrinden 
on ıenc evvel 
ayrıldığım %a• 

man ıokaklar 

kül benizli, dap
daracık, Qvler 
fena, '4lhk kaşlı 
idi. Hulasa ka· 
1&ba umumi 
heyetile çirkin 
bir manzara ar· 
ıediyordu. Fa
kat bugün on 
ıene sonra tek
rar dönüp ıez
diğim bu eıki 
kasabawn her 
köşesinde bir 
yenilik, bir~k 

yerlerinde te~ 

mizlik gorunce 
göğsüm sevinç 

mtımkUn oloyor. 
Burada vantilA· 
tör ihtiyacı hal-
kın zekisı saye
sinde bilsbütilo 

başka bir ;şekilde 

temin edilmiştir. 
Dllkkin ıahip
Jeri ocak delik· 
lerine geni§ bo· 
rular takmışlar. 

Bu borular r\lz-
' gan dlikkinm 

veya kahvenin 
içine kadar ıe-

tiriyor ve bu 
suretle dolgun bir 

serinlik 

Evvelce 

de bir 

akıyor. 

şehiJ'... 

bahçesi 

bile olmıyan Tar
sus buglin gU.zel 
bir park sahi 

ve iftihar hava- Yukarda: Tarsus un umum i manzarası 

:,idir. Bu parkın 

bir eşi belki 

fstaııbulda bile ıile kabardı. Aşa§ıda ; Meşhur şela:.Ssl 

Pis sokaklar temizlenmiş, ge· uyandı. Şimdi yaı ve hasat 
nişletilmiş, tehrin havasını kap· mevsimi olduğu için kasaba 
!ayan küf kokusundan eser kalma· sessizdir. Halk işbaşında ve 
mıştı. Bu müddet zarfında belki yaylalardadır. Şehir içinde yalnız 
daha pekçok ~eyler yapılırdı. memurlara tesadüf ediliyor. Nam· 
Fakat bu kadarını da az görme· 
meli ve belediye için bir muvaf· run yaylasına a-iden ve evvelce 
fakiyet saymalıyız. Hele arozöz- bir harabeden farkı olmıyan 
lerin, su arabalarının sokak ve uzun yol tesviye edilmiş. 
caddeleri suladığını gl>rllnce, Bu sayede otomobillerle, lsviç-
bqka beldeler hisabma içimde reden daha gUzcl olan yay-

ıayı: ve laakanÇlık laialeri liya iki saat zarfında. gitmek 

Aliiyede 
-

Çok Feci Bir 
Cinayet İşlendi 
Alaiye (Hususi)- Hu civarda 

Giren.as köyilnde ir cinayet ol
muştur. 'f abkikatıma göre, Gire
nas köyünden Ahmet oğlu Mev
liit ve Nebi KAhya oğlu Nebi is
minde iki arkadaş yanlarına bir 
kadın alarak eğlenmiye ve rakı 
içmiye başlamışlardır. Bir aralık 
Mevludun baldızı Emine Hanım 
oraya gelerek bunlara çıkışmıştır. 
Mevlüt bu hareket kar§ısında 
kızmış ve tabancasını çe'kerek 
ateş etmiye baş1amışbr. Çıkan 
kur,unlar &nineye isabet etmiş 
ve kadnıcağıı: ağJr surette yara· 
lanmışbr. Kurşunlardan biri de 
Nebiye isabet etmiştir. 

Bu sırada köylülerden birisi 
yetişerek Mevlüdun eTınden taban· 
casını düşürmek iç.in bıçağını 
çekmiş, Mevl6dun koluna olanca 
kuvvetile vıırmuFur. Fakat lbu 
darbenin tesirile tabanca ile be· 
reber Mevlôdun .kolu da kesilerek 
yere duşmüştür. Biraz •onra jan· 
darmalar yetişerek hepsini yaka
lamışlar -.;\1.A.. 

Ad anada 
EyluJde Sıtma Enstitüsü 

Açılacak 
Adana {Hususi) - Geçen se· 

nelerde ·kabul edilen bir kanun 
mucibince bu sene 20 eyliılde 
şehrimizde sıtma enstitüsü açıla
caKlır. Kadirli hükümet tabibi 
if evfik Ali Bey staj görmek üz~re 
enstitüye memur edilmiştir. Ens
titü bfr ay devam edt:cektir. 

Yalvaçtaki 
Cinayet 
Nasıl Oldu? 

Akşehir ( Hususi ) - Yal
vaçta Celeptaş köyünde çok feci 
bir cinaye.t volrnbulduğunu telg
rafla bildirmiştim. Aldığım tafsi
lata göre facia şu şekilde cere· 
yan etmiştir: 

Celeptaş köyünden Abdi.il oğ
lu Mehmet ve karısı F ad en, 
mahsuller:"ni biçmek üzere Yan· 
çayır mevkiine gitmişleıdir. Karı 
ve koca ilk gün mahsuHerin
den bir kısmını biçtikten sonrn, 
gece, yorgunluğun verdiği raha· 
vetle tarlada bir ağaç altında 
uyumuşlardır. . 

Derin bir uykuda ıken gece 
yarı11ndan sonra altı kişi bu çalış
kan kadın ve kocayı yürekler 
sızlatıcı bir ıcl~ilde öldtirmüş
lerdir. 

Katiller evveli Mchmedi ya-
ralamış ve parçalamışlardır. 
Sonra da Fadeoi boğazına kayış 
geçirerek kocasının 6ldürüldüğü 
mahalden llç yliz metre uzağa sü
rüklemişler, orada kadıncağızı ka
ma ile elli yerinden vurmuşlar, 
delik deşik etmişlerdir. 

Fadenin hamile olduğunu gö-
ren caniler kadının karnını yar
ımışlar henUz canlı olan çocu
ğunu çıkartarak iki yerinden 
hançerlemişlerdir. 

Cinayet, bütün karanhğına 
rağ:.aen mütemadi araştırmalar 
neticesinde bütün faillerile mey
dana çıkarılmıştır. Yakalanan altı 
kişiden ikisi cürümlerini itiraf, 
diğerleri ink111' etmişlerdir. 

yoktur. Parktaki a.knr sular gez· 
miye gelenlere tatlı bir coşkun
luk veriyor. 

Hulasa, eşi az bufunan bu be
reket memleketinde on sene 
evveline nazaran temiz, bariz ve 
açık bir tebeddiil var. Yapılan 
işler, çok değildir. Fakat, bu fe
ki.lde çalışılacak olursa, Tarsuı, 

yakında Çukurovamn bir cen
neti olabilir. - S. ~L 

Malatyada 
Mektep İhtiyacı 
Ziyadeleşiyor 

Malatya (Hususi) - Şehri
mizde son zamanlarda irfan faa

liyeti şayanı şlikran bir dereceyi 
bulmuştur. Halk arasında tahsil 
hevesi gittikçe artmaktadır. 

Halkın yüzde yetmişi, buit 
şekilde de olsa, okumak yazmak 
öğrenmiştir. Evvelce 12 aarJ 

mektep yaptırılmıştı. Şimdi de 
yeniden 7 mektep daha inşa edil

mektedir. Vilayet Maarif Müdilrü 
Sıtkı Bay bu hususta çok gayret 
gösteriyor. 

• 
iz mirde 
Bolluk 

İzmir (Husus!) - Bu ıene 

lzmirde sebze ve meyva bolluğu 
nazarı dikkati cclbetmektedir. 

lzmirde patlıcanın adedi 5 para, 
domatesin okkası J kuruş, Sul-

taniye Uzümünün okkası 15 ku
ruş, armudun okkası -4 kuruştur. 
İzmir kazalarında koyun etinin 

okkası 15 kuruştan satılmaktadır. 

Hakkı Tank Bey Gördeste 
Salihli ( Hususi ) - Giresun 

Meb'usu Hakkı Tarık B. bugün 

buraya gelerek otomobille Gör· 
dese gitınistir. 

• 
için 
Yazı 

Nurııllah Ata 

Yazı yazanlarımız arasında 
sıksık geçen, bir aldı selim eseri 
zannedilen bir söz vardır : "'Karie 
bitap etmek, kariin sevgisine göre 
yazmak 1 ,. 

Bir muharrir olmak sıfatı ile 
bu ı6zdeki gurura hiçbir zaman 
iştirak c.t medim. Her muharrirde 
muharrirTI'c vasfından başka, bir 
ele kar ilik vasfı vardır. Bir kari 
olmak sıfatı ile o söze daima 
isyan eltim. 

Yazılarının yavanlığına maze· 
ret aiye kendi seviyesine gc:Sre 
değil, kariin seviyesine göre yn::

dığmı ıöJiİyen muharrir ancak 
keııc:IWni avuluy or demektir. Ha
kiki .cviyesi -0 yavan yazılana 
gösterdiği seviyedir; öyle olmasa 
idi yazamazdı, veyahut ıki ancak 
bir iJd defa öyle yazar, sonra asıı 
tabiati kendini göst~irdL 

Dindar Frans:z nıütefek-
kiri Pascal'ın bir s-Ozü vardır: 
" imana ermek istiy orsamz inan
masanız da idadet edin, iman 
muhakkak gelir.,, İnsan oğlu 
yapbğmm, söylediğinin maıı S!Z 

olmasına t ahammül edemez. İnan· 
madan ibadet adamın nihayet o 
ibadeti ılürumlu bulacağı, yani 
iman edeceği gibi kendi sevi~ e
sinden aşağı bir seviyeye inen 
muharir de, devam e derse,, fo di
ğine değil, bilakis yükseldjğine 
kanaat getirecektir. 

Fakat Pascal'.m sözüne dikkat 
edin: " İmana ermek, inanmak 
istiyorsamz ... ,, diyor. lman e t mek 
istiyen adamda iman başlamış 
demektir. Kendi seviyesinden 
aşağı inmek istiyen muharrir de 
o seviyeye zaten inmiş demektir. 
" Amma o adam bunu par.a ka· 
zanmak, geçinmek için yapıyor, 

inandığından değil! " demeyin; 
çilnktı kazanmamn en biiyllk gaye 
oldqğıma ve kendi aeviyesfoin 
hu sayeye eremiyeceğine, o 
hAlde küçük olduğuna iman etti· 
ğini .aylemiş olursunuz. 

1'.llubarrirlerimizin çoğu, mes-
lelderinin bir nevi rahiplik oldu
ğunu unutuyorlar. Rallip da1a1et 
bildiği şeye inmez; ancak c'la1A· 
letteki1erin diline inerek onlara 
hakikati öğretmeğe çalışır. Ben 
de muharrir kariin anlayamaya-
cağı bir dille, sırf l<endini 
düşünerek yazsın demiyorum. 
Öyle de.eydim muharrir ile ka
rii hiçbir zaman birleşmez iki 
sınıf addetmem lazımgelirdi. Ha
yır, muharrir İıımiyecek, knrii ile 
beraber doğrulmak üzere ancak 
eğilecektir. Rahibin eğildiği, mu

allimin eğildiği gibi. 
"Kari ancak bundan hoşla-

nıyor, fazlas1m beğenmiyor. ,, 
diyen~rin kendilerine de zararları 
oldu; kui ile beraber iniyoTlar. 

.. Giyen bamalsa diken hamm-
dır. ,, derler. Muharrirlerimiz. bu 
güzel 8kil düşümniiyorlar. Aşçılar 
da yalnız efendinin beğendiği 
yemeği pişirmekle iktifa etmez; 
onun damağını terbiye eaer. 

Salihlide 
Hususi Muhasebe Hesap

ları Tetkik Ediliyor 
Salihli ( Hususi ~ - Kazamız 

Muhaae.bci Hususiye Memuru 
İbrahim Efendi meydanda yok
tur. Açık verdiğinden şüphe edil
mekte ve aranmaktadır. Manisa 
Mubasebei Hususiye Müdürü he· 
saplan tetkik ediyor. 



--~--------,11J11911-----------------------------------. 
Siyaset Alemi B A B t C 1 Gönül İşleri 

Çinde Buhran, 
Mançuride 
Yeni Hareketler 

Çinde yeni bir buhran baıgöa~er-
d. ç· d k buhran ve fevkalade 

ı. ı t eme b 
ahval mernleketi demektir. Fakat u 
Aefa\d hidiıe, oldukça nazik bir va-

. t h 1 ıııretircfia.I için, biz de 
ı:ıye uıu e 6 l5 • • 

.. buhran,. keHme1ini •• çok yerınde 
kullanmlf oluyoruz. 

Evet Çlnde 1eni bir A buhra~ ba119 
.. t d. Nankin bOkumetiJun icra gos er t ve 

Komitesi Reisi Vang • Şnig - Vey 
iatifa etti. Onun iıtifaaını da Adliy~ 
Naz.arı Lu • Ven • Kan'm çekllmesı 
takip ettL V~nı • Şnii' • Vey Man
çuridekl harekittan memnun de~ildir. 
Onun için çekUmittir. Geçenlerde 
kabineden ayrılan Öjen • Şen'den 
aoora ı.yai samanda Hariciye işle
rini de idare eden Adliye nazırı ise 
ı:ahM Hbep olarak gözlerinin hasta· 
lıtanı ileri ılımektedir. Fakat haki
katte biriaci iatifaoın tesiri altın da 
kaldıA-ına kabul etmek daha doru· 
dur. Bu hal, Çinde yeni bil" hükü
met buhranı doğuracak demektir. 

icra Heyeti Rciai Vanıı-Şing-Vey 
Mançuri itlerinden niçin memnun 
detildir. 

Bu zatfn kaDHtlne göre Mançurl 
umumi YaUJi olup Japo11lar111 İ•tiliıı 
Ilı.erine Pekine çekilen Mare11a' Çanı· 
Su • Lly•• uhtealne düten vasifeyi 
yapmıyor.Japoalara kar•ı micadolede 
bulunmuyor. Eakiıi gibi kadın ve 
içki ile •akit ıeçiriyor. Buna muka· 
),il M•ef&I Çanı tu mukabelede 
bulunuyor: 

.. ŞimaU Çinde bulunan askeri 
Valiler, benim makamıma göz koy• 
muıfardır. Japonlarla meıa:uJ oJdu
tumu görlr görmez arkamdan boni 
vuracak ve Jeriml alacaklardır. " 

Bu yaslyet Gzorine ve milli hükıl
metin tete•••ile iMI .Jeneraller Çong· 
Su • Uyanı nezdinde toplanmışlar 

Ye herhanıi bir kahpelik. yapmamak 
ai>diDU Hımitf ıriir. ~ Çiae 
kumanda Mu jenuaUwla bu itllih 
Gserine Manpriye birtakı• ıiaiUIG 
ınüfruelerl ıevkedilmiye ba,ıamıı
lardar. Bu mftfrezeler, tutulaa hedefe 
ıöre 50 Ue 2000 kiti ara1ında defi,
mekte411r, aillhlan son derece kuvvet
lidir ye l'•J9l ıüratll hareket etmek

te dlrler. 
Bu hareket ilk •mereıiaf, Muk

deo ciftrmtla Taanf mevkiinin 
Çinliler tanfntiatt •arlten zapb ite 
.. naiftir. Şimal•• j ... ral Ma lnt.
•etlerile ,_,.... JalMalar, 3 fafr 
kısımda da birtalnm ÇI• k•vvetle
rinin belir .... 1 ile hafif tertip şaşır-

maılardır. Fakat vuiyetia ıari bi 
ıudur ki Pekia V a.Hai l\ılareıal Çaag 
Japonlarla ..Ih b.alindeair. Bu kuv· 
Yetleri o tertip etmek.le beraber biç• 
ltir zamaa beııimaemlyur. 

Japonlar da bunları aayrlaıunta
•am kuvvet addediyor, yakaladıkla
ranı kurıuna cliıiyorlar. Hot Çinlt
ler ele bu hu•uıla Japonlardan apğı 
kalmıyor. 

lıte, MllD Çin hükılmetinfn içine 
llllıtütil buhran, işte böyle bir buh
rudır. Yani ıacfece Çin• mahsus ve 
Çi1tll zihniyetinden baıkaıının anlıya· 
mıyacafı bir buhran. - Silreyya 

• 

Tll.GBAPLAB 
----0------------K----------------------.. lki Sevda 

ttava ODferaDSIDda Arasında 
Mütereddit Kız 

Müzakereler ller liy~r, lngiltere lktısadi ~=:=~~i:::.::::~=~ 
S k t dan K t ı Ç b ı beni ailemden iatiyen gençle iste-} ın 1 ur u mıya a a ıyor miyerek nifanlandım. Sevdiğim 

Ottava, 12 (A.A.) - 8Uyt1k geuç çok güzel olmalda beraber 
Britanya ile Kanada murahhaaları çok ta çapkındı. Tam bir ıevp 

bula ak 
ve qk erkeji. Halbuki ııipnlam-

arasında vuku n mn, erat da bir aile erkeği olabilmek ka-
memnuniyetbahf bir hava içinde bilfyeti vardı. Ailem beni aorla 
siiratle terakki etmektedir. ona verdiler. 

Büyük Britanya ve Kanada Evlendikten sonra aevgillm 
çelik NDayii mlleueseleri aruuı- beni takip etti ve yine onun-
da bil' itilaf akteclilmiftir. Bu la aevişmemizi rica etti, fakat 
itHlf konferans tarahadu ka- ben reddettim. Amma seneler ay• 
bul edildiği takdirde Britaaya ve lar geçtikçe, giln gtlnden kocam-
Kaoada ticaretinin inkişaf bulma- dan soğuyor •e daima aeySili-
sında lüzumlu olan fır•t acilen mi düşünüyorum. Şimdi bir de 
temin e.ı:ı-:. olacakbr. çocuğumuz oldu. Bu geçen mlld· 

Y&U&UoJ detler hep zindan içinde yaıa-
Mezkiır itilifm hususi bir ta- dım. Şimdi yeniden onanla g&-

rif ei umumiye tesisinden ziyade rBfmeye karar verdim ve keJKti. 
ticaretin genişletümeıini istibdaf aiai dalaa anutaacLğımt, ybae 
ettiği zamıediliyor. uki qkımla 8"diğimi yaadmı, o 

Büyük Britanya ile lriAada da zatea beadea bunu bekli-
muhtar devleti marahhaslan ara- yordu, derhal kabul etti. 

ı k ı O bana hemen aynlmamı ve 
sında yeniden yapı aca 0 an keadisile yapmamı teklif ediyor. 
müzakerelere henftz bqlannta- Fakat ben Mrtalnm ,.,ıer dlfl-
mıştır. nltyonım. Bir defa kendim klçllr 
Cl yaftanberİ liYeY BDIM İle yqacfr-

lngiliz .. ı·ransa ve lııgiltere Pranaa.. eon haftaıııu en wühırn 'e mütterek h&dise· ğım ve onun tesirile evlenditim 
ı-ınııı mera.simi iera. et~iştir. Umumi harpte lııgilizlerin l'rarısız cephesinde içİll çocaiamu, bilhassa kız ço-

•D ıunSUCQf Alma~ ordusu ka.rşısında v rdiği telefat pek dol~ımdur. Yuzbinlarce IngHi:r. enin~ oldnlnı i .. ın,· ivevler eline 
lY.I ~ :ıskPrı btl ceılhf'do maktul d JşmfiJtffr. lrıgilizlcr bu acıknlerin ebedi batır&-- -e- -e- - r 

C'* • • iu.rı iı:iıı ınu zı:ım bir Ahid daha doğrusu bir meçhul a~kar mezarı vileuda bırakmak. istemiyorum, bu bir. 
ıJQRQYll get.irdil r o «: hafta. bu ' i:ie in, .r'ransız l'ilmhur Rıiııi \'El lngiliz Veli- Bir ikinciıi dan var ki, HY-

:.t!ıhnııı h ~ıurla.rile küt:ıt r n · }'"'.ı.pıldı. ll_u .ıniln~ obefü· mhştcrek bissiy.lt diğim çocuk çapkın; kızlar ,_. 
Londra, 12 - ( A. A. ) -

Ücretlerin tenzili ve amelenin 
yeniden işe alınmasa meseleleri 
hakkında patronlarla yapılan mü

ıakerabn aklın kalmasi ÜZel'İne 
aeaelikalaı Meclilli.ace ,,_ilca ka
ırar a1Ak"81' ha iki; Uınfı. da 
tefhim edilmiftjr. Me• aynı 

ıamauda grev kararmı tatbik 
aıevlriine koymadan evvel gele
ce k pazartesi günft Blackburn'de 
toplanacak olan timal kontlukları 
mensucat federasyonu. merkez 
meclisinin lümayesini istilasal için 
gayret sarfedilmesini tavsiye 
eylem ktedir. 

Lancashir pamuk dokunaaci· 
laruım wnu1111 grevi takriben bir 
çeyrek ınHyoa ameleyi mitteeair 
edecek Ye hemea lıııemen ayıaı 

miktar ame(eye müessir orarak 
ihtimal ip.tikçilik lrısmında da it
lerin tevakkufunu intaç eyliye
cektir. 

Harici Haberler 
Buradu bitm~di. Lii.tfım 6 ıncc 

•a.9/ada okıtgVJ111Z 

l ır d ha ızh r ed.ldı. ~11 r s'm lıu ıııern~ınıın bır 11afha~ı_d __ ır_. -· tini btrakmıyorlar. r-

-ı ? Kendimde ona idare edecek 

Amerı·ka Ne stiyor . birkuvvetbulabiliyoraam d. 1e11elor 
~ geçtikçe benden soğuyacak bq-

kalarile dfttlp kalkaeak. Bende 
Japo&yanın Çin Ve Mançurideki Ha- b..- ... ....w ••••1>••· 

k 
AW blkdirde .,_ hay.ta ela u,. 

re eti Amerikada Endişe Uyandırdı ıamıyorum, her chdrika om ,.. 
mada oh11Ht111 İlltiyoftllll. Allala 
aP.. banrmtey•. bana ıa,lıeyita, 
hanıisi benim için bayırlrclw, 

-Nevyork, 12 ( A.A. ) - Dün ı BaltimOI' Sun &azetesiue &ire 
Haric!ye nazırı M. Stimson ile M. Cemahiri MGttehide hariciye ne-

Debu~t arasında vulma gelen mülA. ı zareti Maaçuride vaziyetm iktisap 
kata a~t. olarak,. M.. Stimsonun ettiji iatlifalatı ııkı bir tanda 
Ce111ahm MüttehideTtm Mançuride t assat etmelte ve alziall-..ı 
L J • _a.:_ ar e oqe 
uir ap&lt lfgllWlle muam bulun- buı-Junaaktaclır. Mnmafib, Ja.-
duğunu Ye Çin statükosunda po•yanın Mançuride na6nkabe-
lıt?yle bir işgal?en. teve~lüt ede- sini tatbikte denmı edeceji zan-
bılecek herhangı ~·~ tadılltı ta.. aediliyor. 
numyaeaj'mt ve Çınm hfikümra· M. Debuşi, gelecek hafta Ja-
aisinin daimi bir surette ihlafme poayaya avdet edecektir. 
miDİ olmak makaadikı Kellog 
misakını bütin kvvvetile tak•iye 
edeceğini M. Del>uşiye telC
l'ar etmiş olduğu zannediliyor. 

=: TAKViM 
CUMARTESi" 

--
M. Deb~i, bi(ınukabefe Japnnya- 31 Gb • 13 Agus os - 932 hıur ıoo 
nm Peiping veyahut Tientsini Aran• Ru1111 

işgal et111elc niye•iflde olmad •ğmı 
söylemiş ve japoııyanın Mançu
rideki ali, askeri, siyasi mümessi
li Jen~ral Mutena• JİlJ>Gn Har
Liye Naıırmın değilJ fakat Jar on 
Başvekilinin emrr alhrtda buluna
cağını ilave etmiştir. 
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haapiai tereih edeyim?" 
- Ankaradtt: f.F. 

Knım, medemki seyiyordaa, 
eYlenmeliydht. E.tendiktetr IOBra 
da eslli ıe..,,., unutDltllıyclm. 
~•• unubunayııınm ael;ehi, 
lellf fll şJmLiz w lroc-n ..,,.. 
pu.iılde ılrdiifimtz .... a.cı. 
malıNlllİJetİ6. FalsM çapiJll Wır 
ıeaç, lf:Df ,..anda ftl i71• 
tatiyen iyi bw koca elam-. 
GözO dışarda kahr. 

K.Mıınt..ıa. gös.tlğtl iltifatlar 
•nu fDD&rtır. Ni'-Jet ••• p
lar nr sizi unublr. Evinizi -... 
tlullbn Mnta. ame aldaldan 
ıoJH'8,farhk glzilln&rli ve 11:albinizr 
evinize ve çocuğunuza batiamıya 
bakınız. Züppe gençlerin arkasın
da evinizi ve saadetinizi boz
mayımı. 

1-iANIMTEYZE 

TEFRiKA NUMAkASl:35========== 
Ağır atles P yumutak 

olan ~ örgMerint etitne al•r. 
boynuma dobr, hareketsiz, pilr· 
dikk:ıt sonu gelmiyen hif<a· 
l>elerini dinlemekten bi~ b kmaz-

ihtiyar Alya babaya ayin hiz
metlerinde yardım ediyorlarda. 
İhti)lar dermansız kollarım ADa
hma kaldırırken oolar dirsekle
rinden tutuyorlard. Alya baba 
çok ihtiyardı. Hemen hemen kör 
gibi idL Oraya· buraya çarpardı. 

SU:ıtleri beni kaadll'llllyorclD. 
Bu evde her şeyin iyi gittiiiae 
inanamıyordum. BilAJPs githl\:çe 
kötlileştiğini hiue.d1yo1dum. Bır 
gUn Mihael amcanın oturduğu ÇOCUKLUiUM 

Me,hur 11u9 Edibi Mak.tm ..,..lınla hay2M !"'Olllanl 

E5:=:S55:=:=:==::=:=:=:= Türkçeye Çeviren: l'Auvajf 1&'/i. 
- Ne büyüksün Allahım ıı.:ı 

ooyüksiln! 
Herk• ~ bir melek ta,in 

edilmiştir. Mesela senia mekğia 
bir fiin: " Aleksi blylk baN
•ına dilini çıkardı! " diye haDcr 
verir ve seYgt1i ABah ta bunun 

lizerine: "ihtiyar ona sopa atsın!,, 
emrini verir. İtte b1I sureffe her 
Yeri idare eder, herkes& mista
hak oldufu ceza yeya mikffatı 
daiattr. Yukarda her ıey güzel 
Ye iyidir. Melekler 

Sevinç)eriaden kanatlannı çır
parlar ve Allaha n91ideler okurlarf 

O onlara karşı tebessüm edeı: 
, .. peki lal" der " artık kili! n• Ni
nıent buniarı s~~ken güHiy,or 
ve bıaşım salhyi11d&. 

- Allaln prdün mü?. 
Diye sorclunL ~&n elti: ~ Ha-

yır bkat l>en biliyorumr ,, diye 
c.evep ~rdi. 

O b6yfe allahtan ve cennetten 
bahederken f:NiaQlüp. küçlllüyor .. 
,ozt pçlqiyor, nemli ~61fed 
ılık bir ıi7a aeırediyordu. 

,, 

clım. 
- Atlahı ~~k insanlara 

oosıip olmam.,.tır. İnMn omı girse 
~r olur. Y ahr.z e-.1'yalıtr onunıla 
yüzyüze gefehifrrler. 

Fak.at ben meiekleı ini gör
düm. Melekler kendilerini yalnız 
temiz. kalpli iasanlara sösterirler. 
Bir sün Kilis.ede sahalı ~ininde 
ayakta duruyordum. İlli tanesini 
mihrabın etrafmda uçuk.eıa gör
düm. laca. bir sis gibi şeffaf 
idiler, llaadar'ı eyab v.ya 
müalilr pi a&fft idi ft yerlere 
kadar değiyord~ 

Mihrabm etrafınaa uçuyorlar, 

Ve bu )!Üzden bir gün birdenb~e 
ölcfu. 

Onlan t.öyle görtince seYİn· 
cimden kendimaen geçtim. Kal· 
bim l>ir tuhaf olmuştu. Gözlerim
den yaşlar akıyordu. Bu manzara 
lüzumuııdan fazla gilzeldt. Her 
Şt!Y yavrum, gölde, Allalım ya
nında, dünyada olduğu gibi iyi 
güzeldir. 

- Burada her. te~ iyi nai? 
Di)!e sordum. Biiyük annem 

haç Ç kKda 'Vtt cuap. vum:. 
- Evet heııeı ifidirl A.Uabm 

anaeaioe ınlrofaunl 

odanın kapı•ı 6n8nden geçiyor
dum. Natalya teyzeyi gördhr,. 
sağa sola IGep!'OI", hafif f.kat 
tftylet ürpertici bir se!iN fİldJel 
ediyordu: 

Allahım, beni 6madaa 
kurfar, _yanına al!. 

- Ben l>u şikAyete hak veri-
~rum. Grigori de &azan mml· 
damrdı:-

- Tamamile' kar ofuttca- cfi-
lenmiye Ç1kıtcaİ'R1"• Nıe- olacak. ki. 
Bu- da _..111' eriJmdu• 

Oaa ,eı.berlik etmek teWrd• 
dileaerek. lteraber dolapıak isti-
J!Or.dum. Buaan. idil bir aa. enel 
kör olmasmı temenni edlyordUlll. 

t Mua ftr) 

t. 



Dünya Garibeleri 

En Güzel 
an'atkar 

Kimdir? 
Geçen hafta F ransanın Bi11an· 

kour stüdyolarında Mater Dolo· 
rosa adını taşıyacak olan filmin 
ilk sahneleri çevrilmiş ve bu sah0 

neler hemen develope edilerek 
ertesi gün artistlere gösterilmiş ve 
en fazla muvaffak olan san'atkAr· 
larm kimler olduğu sorulmuş, neti
cede görlilmüş ki filmin en muvaf
fak san'atkarı Gabi Trikuet i min
de dört yaşında bir kızcağızdır 
•e sahne vazu bu lcızcağızın şen 
knhkahaları ile acı feryatlarmı 

tamamen zapta muvaffak olmuş
tur. 

TernsiH müteakıp bu hususta 
konuşuluyormuş, meşhur san'at
karlardan Albel Zans: 

Sinemada en tabii san'at
kdrlar birinci derecede çocuk
lardır. İkinci derecede hayvanlar 
gelir, şöhretli artistlerin derece
leri üçUncülüktUr. demiş! LAtife 
addetmeyiniz, bu sözler hakikattir. 

Nasıl Yal<alanmış! 
(İv Mirand) ın (inci) isminde 

yaptığı bir filimde tiyatro müdü
rünün portresi çizilmiştir. Bu ti
yatra müdürü eserini kabul ede-
cegı muharriri hususi odasma 
çağırır, kulağına iğilirl 

- Piyesini oynıyacağım, fa
kat telif hakkının nısf ını hususi 
surette bana vermen şartile, µeri 

Acaba bu suretle portresi 
çizilen tiyatro miidürli kimdir? 
Bir meslektaşımız merak ederek 
Pariste nekadar tiyatro varsa 
hepsine de birer mektup yazarak 
sormuş: 

-Bu, kim olsa gerek? demiş! 
Meslektaşımızın tek bir ce· 

vap bile almadığını iiöylersek 
hayret eder misinizi 

lv Mirand tarafından yapılan 
Hoı ve eğlenceli bir sahnesi 
vardır: 

Bir serseri hırsızlık etmek 
maksadile bir yatak odasına gir
miş fakat hafif bir tıkırdı işitince 
yatağan altmn saklanmış: 

içeriye giren adam evin sa-
hibidir ve biraz yorgun 
olduğu için derhal ıoyunarak 

yatağına girmiş ve uykusunun 
gelmesi 1çin de bir sigara yaka-
rak gazete okumıya başlamıştır. 

işte filmin hoşa giden nok
tası: 

Ev sahibi bir müddet sonra 
ı~garasını bitiriyor ve izmaridi 
söndürerek yere atıyor. Karyo
lanın altındaki serseri izmaritçi
dir, itiyadma tebaan elini uzatarak 
ııigara parçasını alıyor. Ev sahibi 
ise bu hareketi görüyor, he
men rovolverini yakalayarak: 

- Çık bakalım dışarıya! di
ye bağırıyor. 

lf. 
Bu sahne hayal mahsulü de-

ğildir. Filhakika F ransazların 
meşhur polis müfettişlerinden 
Gişar'ın anlattığına göre muha· 
rebeden evvel azılı bir haydut 
tıpkı bu şekilde yakayı ele ver
miştir. 

Hesap Eglence:eri 
Meşhur Profesör Langevin, ge

çenlerde Bordoda hesap eğlence
lerine dair bir konferans vermiş. 
işte bu hususta Fransız gazete
lerinde gördüğümüz bir cüınle : 

- Bütlin bazırun zevkle ve 
hayretle dinliyorlardı. Fakat kon-
feransın nihayetinde profesörün 
hesap eğlencelerinden bahseder
ken lokantaların hesap pusulala
rına hiç temas etmediğini gö
rünce, itiraf edelim ki, sukutu 

·hayale uğradılar. 

•• k 
r 

• 
1 

ahi 

• 
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Bir talyan Neferi Anadolu Kıyısına Dikkatle Bakıyormuş! 

Radosta hUkOmet konaftr 
Periste intişar eden (Echo de 

Pnris) gazetesi, Rados adasına 
Rene Raulade isimli bir muhabir 
göndermiş. Bu muhabir, iıminin 
ifşasına mezun olmadığı kaydiyle 
bir faşist meb'usla mülakatta 
bulunmuş. Fakat bu mlllakat 
1924 senesinde vukua gelmiş. 
Muhabir, timdiki seyahatinden 
bilistifade bu hatırayı tazeliyor. 

O meb'us, vaktile muhabire 
diyesiymiş ki : 

"- M. Musolini adalar deni
zindeki 12 adayı İtalyan donan
ması için bir istinat noktası ve 
~arktaki İtalyan siyaset ve har-
amın bir Ussü ittihaz etmiştir. Bu 
suretle herhangi bir hAdiseden 
kolaylıkla istifade etmek ve me-
sela lı:mir ve Antalya mıntakala
rınm işgalini muhik göstermek 
işten bile değildir.,, 

1924 te neşir ve Rene Rau
lade'ın son Rados seyahati mü
nasebetile tekrarlanan bu müla
kat haberi münasebetile (Cior
nale d' ltalia) gazetesi diyor kiı 
"1924 senesinden 1932 ağustosu
na kadar bir hayli köpriinün al
tından bir hayli su geçmiştir. 

Fakat sekiz sene evvel güya 
işittiği sözleri bu defa şaya
nı hayret bir s hhatle hatırlamak 
zekasını göstermiştir. 

Echo de Paris'nin muhabiri 
mahsusu, Radostaki "Büyük üs
tatlar,, sarayının önünden geçi
yormuş. Bir nöbetçi ltalyaıı nefe
rini görmüş: neferin büyük bir 
dikkatle Anadolu sahillerine bak
tığını sezmış. Muhabir, bu ihtisas 

Radosta Muratrels camit 

başka ltalyn ile Türkiye arasında 
akt ve samimi ve kuvvetli bir 
mahiyeti haiz bulunan teşriki 

mesai itiliifnamesinin vaktinden 
evvel ge~en mayısta beş sene 
müddetle bir dostluk muahede
sile yenilenerek daha kuvvetli 
hayatiyet tem:n olunduğunu söy
liyerek şu mülahazaları ilave 
ediyor: 

"Bu muahede, İtalya ile TUr-
l<iycnin bugünkü mütekabil vazi
yetleri hakkmda yekdiğerine 
verdikleri teminat ve bundan 
doğan mütekabil menfaatler hak
kında besledikieri hiirmetin bir 
ifadesidir. 

Bu muahede, gerek M. Mu-

Redoe Limanı 
ıolini, gerek f smet Pqanın bot 
yere irat etmemlt oldukları n~ 
tuklarının ihtiva ettiğ"i aamimi
yete dayanmaktadır •. 

Burada ve bilmünasebe hatır· 
latalım ki Fransa kendi siyasi 
dostluklarına karşı ne derece 
muhabbetkar ise İtalya da ken
di dostluklarına ondan aşağı 
kalmıyacak olan tabii bir ehem
miyet vermekten hali kalmıya
caktır. 

Bu muahede hakkında İtal-
yanın beslediği bir diğer noktai 
naznr iıe faal, intizamlı ve mll
emmen bir Türkiyenin vUcudünU 
görmek istemektir. Ayni zamanda 
Türkiye ve rejiminin ha)•a
tiyet ve kuvvetini müşahede ve 
bu kuvvetin yakın şarktaki 
sulh ve terakki cereyanı üzerinde 
müessir bulunduğu kanaatini bil
vesile teyittir. 

Tlirk - İtalyan itilafı, iki mem
leket menfaatlerini biribirilc telif 
etmekle beraber şarld Ege mın· 
takasile Balkanlarda mühim bir 
vuzuh ve istikrar anıilidir. 

El'an bazı muhitlerden ylik· 
selen ihtiyatsızca sesler ve ora
larda çevrilen entrikalar Avrupa• 
nın en kanşık ve tehlikeli bir 
mıntakasında Türk - ltalyan an• 
laşmasile hasıl olan sükun, siyasi 
ve iktısadi semerelere karşı çev
rilmiş bir f ~na niyetler taarruzu· 
dur ki bu taarruzun ne derece 
abes bir teşebbüs olduğu gUn 
gibi aşikardır. 

ve ilham ile kendi kendine sor
muş: Acaba bu nöbetçi yeni ma
cera ve fütuhat mı düşilnüyor? 

[ HARiCi TELGRAFLAR 

" Grnak d'ltlnlia ,, , bu fıkra
yı kaydettikten sonra Rados 
adasının geçmiş senelerde Fran
sız matbuatının birkaç defa dili
ne dolandığını, bu defaki neşri

yat ise, ismet Paşanın ltalya'yı 
ziyareti esnasındaki Fransız 

matbuat nümayişlerine bir zeyil 
teşkil ettiğine işaret eylemekte 
ve demektedir ki: 

" ltalya ile Tlirkiye arasında 
teşevvüş ve zorluklar çıkarmayı 

gaye bilen siyasi bir tezvir ve 
entrika ihdası teşebbüsleri karşı

sındayız. Bu teşebbüsler abes ol
makla beraber bazı hakikatleri 
tazelenmiş bir sıhhatle tebariiz 
ettirmek le lbımdır. 

"Türkiye ile İtalya bu nüma
yişlerin esasta çürük olduklarmı 
bilirler. Bu noktadan mütelc:abil 
dostluldar na halel gelmeksizin 
yakın şarkta tahakkukunu tekef
fül ettikleri siyasi vaziyete karşı 
yapılan bu suikastı endişe duy• 
maksızın temaşa edebilirler. ,, 

" Ciornale d' İtalia .. bundan 

Almanyada 
Bir Mektep 
Düşmanı 

Berlin ( Hususi ) - Son za
manlarda Berlinde birçok mektep 
ve pansiyonlar yanmıştır. Yan
gınların hep mekteplerde ve ta-
lebe pansiyonlarında . çıkması 
nazarı dikkati celbetmış, fakat 
hadi<.:enin sebeJ>i ve faili meçhul 
lrnlmıştı. Nihayet zabıta F redrilc 
isminde bir adam yakalıyarak 
isticvap etmiş, neticede bu esra
rengiz yangınların F rcdrik tara
fından ika edildiği anlaşılmıştır. 
Fredrik verdiği ifadede yUksek 
mekteplerden mezun olduğu hal
de işsiz kaldığını, bu sebeple 
mekteplere karşı düşman kesil
diğini itiraf etmiştir. 

Buyuk Bir Vangrn 
Paris, 1 1 ( A. A. ) - Bordo 

şehrinde geceleyin güzel kokular 
imalathanesinde şiddetli bir yan
gın çıkmıştır. Zarar ve hasar bir· 
kaç milyonu bulmaktadır 

İrlanda 
Borcunu 
Vermiyor 

Londra, 12 (A.A.J - Büyilk 
Britanya hükumeti ile zuhur eden 
ihtilaftanberi İrlAnda muhtar dev
letinin lngiltereye tesviye etme
miş olduö-u deynin miktarı 
1. 761 .000 İngiliz lirasına baliğ 
olmaktadır. Bu miktardan 1.243.'l()() 
lirası senevi arazi taksitlerine 
ait olan borçtur. 

Havacılık 
leminde 
Londra, 12 (A.A.)- Sili Of 

Portı:ımut tayyaresi ile üçüncü de
fa olarak cihan havada kalma 
mukavemet rekorunu kırmak te
şeb bsü ile havalanmış olan kadın 
tayyareci Mistres Brüs ile iki 
arkadaşı 50 saatten fazla bir 
müddet havada kaldıktan sonra 
dUn saat 10 da Feliks Stov'da 
yere inmiştir. 

Kari Mektupları 

' Mecidiye 
Köyünden 
Bir Mektup 

1- 4 • 932 tarih ve 1943 D119 

maralı kanuna istinaden Mecidiye 
köyünün karşı tarafında fiaacliye 
kadar boş duran ve kapama 
elinde kalan arazii milliyedea bir 
kismına talip olduk. Ba talep 
köylü aleyhinedir, diye muam .. 
lemiz durduruldu. 

Biz diyoruz ki: Bu köy balla
nın kısmı azamı memurlu, ..,. 
förler, ticaret ve ıan'at uhipl .. 
rinden mürekkeptir: Eğer ba 
memurlar, şoförler, ticaret 
ve san' at sahipleri, Medeni Kaa11-
nun köylü hakkında kabul eltili 
hallere temas eden ahvale aalaip 
iseler, o halde Erenköy, Kadı-
köy, Arnavutköyde oturalarm 
da bu kanun ahkamından İl-
tifa de etmeleri icap eder. 

Eğer Mecidiye köyü hkikl 
bir köy ve orada oturaDlar d
hakikaten köylü iseler ac... b 
ıene kaç dönilm tarla ekDa fc&r. 
Sorabilir miyim? - Zekeriya 

işçilerin Bir ŞikAyeti 
Bizler tütiin amelesiyiz. iki a,. 

danberi TütUn İnhisar idarade 
çalışmaktayız. Samsunda lhiaen
dif er fabrikası ve diğer fal»rib-
lar amelelerine gUnde seldz -t 
iş gördUrdnkleri halde bls fnw. 
sar İdaresinin fabrikasınd ~ 
on buçuk saat çalışıyoruz. Saai-
yen iki mektep çocuğu , ..... 
müsait olmadığı halde işe aı.. 
mıştır. 

(Yirmi dört imza) 

Sulann11yan Bir Cadde 
1·8-932 tarihli gazetenllcle 

Konya muhabirinizin verd••ll!t.
siltit arasında "caddeler n e 
iki defa sulanıyor,, kelimelellnl 
görünce gUldüm. Kendi k•dilae 
Konya daha ne istiyor, decU.. 

Sebebini ıorarsnnız, An...,.. 
nın en işlek caddesi olan Deitre 
men önU, bu sene yaz ,.ı.11 
beri şöyle ilAç için olsun bir clela 
bile sulanmadı.Diğer caddeler a
man zaman sulandığı halde ..._ 
niçin sulanmıyor? Buranın ah.Mal 
taıız:fat parası vermiyor mal 
Tozun bol olduğunu da ıöyl..ı,tı 
lüzum göımllyorum. 

Antalyıı& P• 

Muktedir Bir Genç 
Resimli makalenizde: • ..... 

kalanlar, hiçbir işte dikit lut
turamıyanlar, bir işi iyi bilmi)_. 
lerdir. Bilen adama her nkit 
ihtiyaç vardır,, diyorsunuz. Bllaa 
cevap veriyorum: 

İstanbul Terzi Mektebiaclea 
bu sene birincilikle meJDll ol
dum. Kadın işinde ihtl• .. 
fazladır. Aynı zamanda orbl-
mektep mezunuyum. ld•ilea 
yerde çahşmıya talibim ve ifi•la 
adamıyım, fakat iş bulamıyorum. 
Buna ne dersiniz? 

Süleyman fahri 

Bir Yazı MUnasebetile 
Takriben bir hafta e W. 

gazetede Mecdi imzalı tcls 
ruhlu memur serlevhalı bir y1111 
intişar ettiğini işittim. Tetkikabe 
ma göre, bu yazının metin aok-
tai nazarından bir kıymeti JOk• 
tur. Eskişehir muhabirinizden re-
lecek tnvzihnamem suretinin ml
taleasile hakikat tezahlir ede-
cektir. 

BeylikköprU istasyon ı;efü. Caldt 

Sovyet Havacılığı 
Moskova (Hususi) - Banda 

" Kanat ,, isminde bir filim ~e.-
rilmektedir. Bu filmin meaa.a 
Sovyetlerin hava kuvvetine ft 
Sovyet tayyareciliğinin kudretlae 
nit safhalardan würekkeptlr. 



1 r Haftada iki Defa Spor 

s p o 1 SPOR 
Per embe ve Cumartesi Günleri 

1 Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

- ıı<ayık yarıflarından MJ•canlı bir en•tant.na 

Dün Kayık, Yelken Ve 
Yüzme Yarışları Yapıldı 

1 

l nerbabçe, Beykoz, Beylerbeyi, 

"" ' Haliç, Altınordu ve Anadolu kuw Dün lstan bul spor hususunda 
ıcng in,dolgun, heyecanlı ve tekke
lime ile çok bahtiyar bir gün geçirdi. 
Rasing maçları bittikten ıonra 
düne kadar geçen birkaç cuma 
tam manaıiyle ölil olmuıtur. Fa
kat don ıenenin ilk deniz milsaba-

ıaları yapılmak ıuretile ıpor hayatına 
tekrar bir canldık aıılanmıı oldu. 
Müsabakalara ait tafsilib verme
den evvel 9unu da kaydedelim ki 
bize kalana bu sene deniz yarııla-
rına çok geç bqlanmııtar. lstanbu
lun iklimi, temmuz bidayetinden 
itibaren her tilrlü deniz sporla
rma mllsait bir mahiyet taıımak
tadar. Ne lae a•I meıeleye ple-
lim. 

Dün, yüzme, yelken ve kayık 
yarıılan yapılmııbr. Yüzme ve 
yelken yarışları Moda' da, kayık 
mOsabakaları da Beykozda icra 
edilmiıtir. • 

YOzme yarıılan huausı mahi-
yette olmuş,. f~kat. birçok amat6r 
aporculann ııtırakıle yan~la! ha
kikaten heyecanla ve ıntızamla 
geçmiftir. • k 1 1 • 

Moda ve Kalamıf ıs e e erı 
arasında gidip gelme olarak ter· 
tip edilen bu milsabakaya seksen 
ytizilcü iştirak etti. 

YOzOcüler, tam saat onda 
Moda iskelesinden denize atla· 
mışlar ve herbiri biirük bir 
ıayretle Kalamıt lskelesı açıkla• 
rında d6n0m noktasını itaret 
eden hakem sandalına doğru 
ilerlemiye başlamışlardır. 

Seksen yüıOcUnOn dörtte .~~O 
muayyen noktaya kadar gı . ıp 
gelmek suretile müsabakayı ık· 
male muvaffak olmutlar ve bun
lardan on yüzücü aşağıda yazı· 
lan aıra üzerinde derece almışlar
dır. Mütebaki müsabıklar ise y~rı 
yolda müsabakayı terketmıye 
mecbur olmuşlardır. 

Derece alanlar şunlardır: 
1- inci Galatasaraydan Orhan, 

-44 d. 33 saniyede. 2 -inci, Olim
pik kuliibünden Apokyako, 44 d. 
47 saniyede. 3-Beykozdan Toma 
4 - llncO, Ruhban mektebinden 
Vangel, 5 - inci Beykozdan Cihat~ 
6 ıncı, Avusturya lisesinden Kenıı 
Haralambos, 7 - inci Beylerbeyin· 
den Cemil, 8- inci, Kızıltopraktao 
Jak Haralambo 9 ·uncu, ·Vefa· 
Kumkapıdan Halit Ali, 10· uncu, 
Y eşi1k6yden Otto Permioç. 

Denizcilik Federasyonu tara· 

fmdan tertip edilen yelken mil
sabakası da burada yapılmıt ve 
cidden heyecanlı olmuştur. 32 
kotranın iştirak ettiği dünkD 
yar tlardA derece kazananlar 
funlardır: 

DUnkU Yelken yarıfından 
bir intiba 

KOçtık Dingiler sımfı: 
Ali Beyin " Kanat " laimll 

dingiıi 2,04,43 te birinci, M. Na
terin dingisi 2,05,59 da ikinci 
gelmiıtir. 

M. Pedreli'nin dingisi 1.46.04-
te birinci, M. F crri'nin dingiai 
1.46.42- de ikinci, M. Jofredinin 
dingisi ilçllncn ge1mi~tir. 

Y oleler sınıfı: 
M. Lagranjın "flört" isimli yo-

leski, 1 .~o. 25 te birinci, Hüsa
mettin Beyin Kelebek isimli yo
lesi 1 ,56,36 da ikinci gelmiıtir. 

BilyOk Y olele sımfı:r 
Behzat Beyin Coşkun isimli 

yolesi, 1,39 02 de birinci, lbra
him Beyin Aykası 1,54 37 de 
ikinci gelmiştir. 

lllpleri iştirak' etmiştir. 

1 Neticeler şunlardmrı 
Tek çifte Badılbot~ 
1 inci, Memduh (Galatasaray) 

2 inci Ali (Galatasaray~ 
Tek çifte erkekler: 
1 inci, Galatasaray, 3.12.5-1 O 

2 inci Fener bahçe, 3 ilncli Beykoz. 
Kıdemsiz bir çifte erkekler: 
1 inci, Fenerbahçe 3.57.4 - 5, 

2 inci, Galatasaray 3 üncü Altın· 
ordu. 

Tek çifte bammlar: 
1 inci Fenerbahçe 5,20, 1-S 

(baıka ra'.c:ip yoktur~) 
Tek çifte kıdemli erkekler: 
1 inci, Galatasaray 3,35 1-5 

2 inci, F enerbahçe 
iki çifte müptedi erkekler: 
1 - inci, Beykoz 3,27, 2- inci 

Galatasaray, 3 • lhıcü Haliç. 
iki çifte kıdemsiz erkekler: 
1 • inci, Beykoz 3,22, I· 5 

2- inci, Galatasaray. 
iki çifte hanımlar. 
1 - inci F enerbabçe 5. 14.4 5 

(başka rakip yoktur) 
iki çifte kıdemli erkekler: 
1 • inci Beykoz, 3,20, 2·inci 

Galatasaray 
iki çifto müptedi dirsekli er· 

kekler: 
1 inci, Beykoz 3,33,4-5, 2 inci 

Galatasaray. 
( Bu yanıta F enerbahçe di1-

kalifiye edilmiştir. ) 
Kıdemsiz dirsekli iki çifte er

kekler: 
1 - inci Haliç 3.30. 
( Bu müsabakada asıl birinci 

Küçük yatlar: 
M. Filipsin yab, 

birinci, Veylerin yatı 
ikinci gelmişti. 

ve ikinci gelen Beykoz ve Fener 
bahçe yekdiğerine çapariz ver-

2• 30, 11 de diklerinden diskalifiye edilmiı-
2, 46, 40 da )erdir. ) 

Bnynk yatlar: 
Ali Beyin yatı 2,08, 10 da bi

rinci, M. Dilman'ın yatı 2,23, 13 
te ikinci gelmiştir. 

filikalar: 
Yavuzun 1 1 numarala filikaıı 

1,36,41 de birinci ve 1 numaralı 
filikası 1 ,40, Ol de ikinci gelmiıtir. 

iskampayalar : 
Yavuzun 1 numaralı işkampa

yası 1 ,40, 27 de birinci, 11 nu
maralısı ikinci gelmiştir. 

Kayık yar1şlarma gelince: De
nizcilik heyeti tarafından tertip 
ed,ilen senenin ilk kayık yarışları 
Beykozda yapılmış, oldukça güzel 
ve intizamla geçmiştir. 

Milsabakalara Galatasaray, Fe-

iki çifte dirsekli Hanımlar: 
Y alnıı Fener bahçe girmiş ve 

3.26.2 5- te kazanmıtbr. 
lki çifte badılbot erkekler: 
Kuleli lisesi birinci, Albnordu 

ikinci. 
iki çifte dirsekli erkekler : 
Birinci Beykoz 3,20 ikinci 

Halic. 
Üç çifte müptedi erkekler: 
1-mci, Beykoz 3.36, 2-inci, 

Fener bahçe. 
Kıdemsiz Uç çifte erkekler: 
1-inci, Beykoz 3.39,4 5. 2-incl 

F enerbahçe. 
Üç çifte Hanımlar : 
F enerbabçe rakipsiz birinci. 
Üç çifte kıdemli erkekler: 
ı inci Beykoz 2,24; 2 inci Fe-

nerbahçe. 

Gawetem'w pıı-,emlıı Ye cumarteal ırlinler 

R 
olmak lb re haftada • ıpo say .nı aqretmek• 
tedlr. 

Per,embe rünkil • O• sayfa• nia dil ya •pe· 
hareketleri memleke• ıpor hl:J • eri Yardar. 

Cum rt • aayfaaınia iıe cuma pııkJ maç• 

l:ana tafsilltı yaı:ılıdır. 

Veliefendi Koşuları 

Dünkü At Yarışları 
Cidden Heyecanlı Oldu 

tanbul yaz mevsimi at ya
rıılarma dün de Veliefendide de
vam edilmiştir. Yarıtlar fev
kalade kalabalık bir ıe
yırcı kütlesi tarafından dün 
büyük bir alaka ile takip edil
miıtir. Nam kazanmıt İngiliz, 
Arap Ye yerli atlannın çarpııma
ıı itibarile buıual bir ehemmiyet 
arzeden yarıılar çok heyecanb 
olmuştur. Bilhassa bahsimüşte
rek ıneıeleıinde de heyecanh 
safhalar tezahOr etmittir. 

Satış koşusu olarak tertip 
edilen ilk koşuya, Uç ve 
daha yukarı yatlarda lnıi-
liz haliskanlarıodan Strombolis, 
Pazar, Gözdem ve Levent girmiş
ler ve 2000 metre mesafede 
koşmuşlardır. Neticede Ahmet ve 
Fikret Beylerin Strombolisi birinci 
Mme. Anna Sabri H~yin Pazarı 
ikinci gelqtiştir. 

Burada Strmboliyi tebrik et· 
memiz liz mdır. Tabii cokeyin 
meharetini de: burada zikretme
liyiz. Çünki yanı bidayetinde bu 
ahn kazanacağına hnkmedilemez· 
di. Fakat atın ve cokeyin meha
reli bütün tahminleri altüst etti 
ve bariz bir farkla yarışı kazandı. 

Hendikap olan ikinci koşu 4 
ve daha yukarı yaştaki yerli ve 
arap at ve kısraklara tahsis edil· 
miş ve buna Araplardan Hakan, 
Mes'ut Tayyar, Rilzgir, Saba, 
Geyik ~e ye.ılilerdeu Al Derviş, K. 
Ceylan, Kamer iştirak etmiştir. 

Mesafe 2200 metre idi. Ankaralı 
Ahmet Beyin 1 ayyuı birinci, 
Nail Efendinin Al Dervişi ikinci 
ve Somalı Ahmet Efendinin K. 
Ceyllnı ftçUncll gelmiştir. 

Üçtıncli koşu üç ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve arap at ve 
kısraklara tahsis edilmitti. Mesafe 
1.200 metre idi. 

Koştuğu biltün koıularda fev
kalade kıymetini ispat eden nam
h arap atı Rüçhanla, Kils ve 
Bozkurt gibi kıymetli lngiliz 
kırması iki tayın çarpııtıiı bu 
koıu beklenildiği derecede he
yecanla olmuş ve saydıldanmızla 
beraber alb hayvan kotmuttur. 
Bu kop Rüçhan için çetin bir 
imtihan tellkkl ediliyordu. Neti
cede Emir Salih Ef. nin Kllaı 
birinci ve Prenı Halim Beyin 
Rüçham ikinci ve yine Emir 
Salih Beyin Bozkurtu llçtıncn 

gelmiştir. 
İtiraf edebiliriz ki bu OçUncll 

yarış dünkü yarışlar arasında 
heyecan ve iddia itibarile 6teki 
yarışlardan daha parlak olmuştur. 
Şunu da söyliyelim ki Rüçhan 
belki de birinci olurdu. Fakat 
bize kalırsa cokey birkaç nokta
da hata yapmıtbr. 

Dördilncü koıu Handikapb 
ve Oç ve daha yukarı yqtaki 
haliskan lngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. Geçen ilk iki kotu
da ayrı ayn kopn lngiliz 
atlarının en kuvvetlileri bu koıu
ya yazdırılmış bulunuyordu. lftt
rak eden dört kıymetli bayvandu 
zayıflarile kuvvetlileri arasında 
yllk itibarile bir tevazOn teır · 
edilmekle kazanma ihtimali 
takriben birleştirilmişti, 

Ahmet ve Fikret Beylerin 
F riği birinci, Mme Anna Sabri 
Beyin Piperi ikinci ve yene 
Ahmet ve Fikret Beylerin Strom
bolisi üçtlncO gelmiştir. 

Beşinci koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve arap at 
ve kısraklara mahsustu ve meaa· 
fesi 2000 metre idi. Bet hay
vanm iştirak ettiği bu kotuda 
Nail Efendinin Al Derviti birinci, 
Lemi Beyin Mesudu ikinci ve 
Prens Halim Beyin Poruju OçDncl 
gelmiştir. 

Ankara da 
Yüzme 
Müsakaları 

Ankara, 12 (A.A.) - Bugtla 
Karadeniz havuzunda 100 metre 
serbest yüzme mnaabakuı yapal
mıştı r. Öğleden evvel saat 11 
buçukta ba,hyan mnaabaka aut 
13 • e Kadar devam etmiştir. An
kara yüzme mliaabakaları için 
bir b aşiangıç olmak llzere Haki
miyeti Milliye Gazetesinin tertip 
ettiği bu müsabakaya 32 erkek 
ve bir kadın yOzllctl iftirak et
miş ve finale kalan 10 erkek 
milsabık arasında Mahmut Bey 
birinci, M. Koatantin Dimitrof 
ikinci gelmiştir. 

Birinciye Ttirkiye ldman Ce-
miyetleri lttif akı ve Çiftlik Mtıdii
riyeti namma bir buket ve Haki
miyeti Milliye gazetesi namına 
da bir vazo, ikinciye de yalnız 
bir vazo ve Matmazel Lanyaya 
da bir buket hediye edilmittir. 
Mahmut Bey, 97 metreden ibaret 
olan mesafeyi bir dakika 25 
aaniyede katetmiştir. Heyecanlı 
olan bu müsabakalara gelecek 
hafta da devam edilecektir. 

DUnkU at ıarıtl•r1nda bir ftnal 
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Kadın Hangi Millettedir? 

TİMURLENK 
-52- Muharriri : lf. ~ 

Çöl Kız! . Cevap Verdi: 
"Güneş ihtiyarlamaz Ki .. ,, 

Timur, bağı bchiştt~, topal
. · bir çıft tatlı 

lığmın elemını .. 
.. l yüreğinden sıhp çıkaran 

soz e d" .... d' 
b 

~ 1 kadını uşunur u. 
u guze 

Ölen Ulcaydan. birer köşeye 

k·ı Tugvu Turhanla lslAm 
çe ıen k v 

Hatundan sonra kalbine ta tıgı 
gül, 0 kızdı. . . 

Aksak Tiınur, bır top çıçek 
anına gelişi güzel uzanarak o 

~esut giinleri düşüni.iyordu. Kuv· 
vetli Tiirk beılerinden olup bir 
gün kendisine mükellef bir ziya
fet vermiş olan Emir Musanın 
çadırında eline su döken glizel 
kız, ziyafet yerinden atlanıp 
ayrılırken elini öpen güzel 
kız, Harzemlilerle çok çetin 
bir harbe giriştiği sırada 
okun vızıltısı, kıl:çlarm şakırtısı, 
atların homurtusu, yaralıların inH
tisi arasında göz be> betJerinden 
ayrılmıyan güzel kız, nihayet ha· 
ıında arakçın [ gelin tacı J ve du
daklannda bahtiyar bir tebessüm, 
önünde diz çöl-..en güzel kız, hep 

Tuman ağa idi! 
Onu bütiin kadın.arından fazla 

cemişti. Çünkü o, topal kald:k· 
tan sonra kendini beğenen ılk 
kadmdı. Ziyafet ınünasebetile ta
nıştıktan sonra hatıra gelmez ve· 
aileler bulup hediyeler gönder· 
mişti. Gönül nümayişlerinde bu-

lunmuştu. 
Timur, genç bir kı2 yüregı

nin mUtemndiyen kendisile ala
kadar oluşuna lakayt kalmadı, 

lmıyan bir gün Emir Musanın umu v 

yurduna geldi, Tuvm.an a~a~' 
v d ttan ınmeksızm 

yanına çagır ı, a 
eğildi, kulağına fısıld~dı: • 

- Sen çok gençsın çocu~um, 

b d ihtiyar olmak Uzereyıml 
en e b' 

Çöl kızı, veşen to~ ır cey-
IAn gibi neşeli neşelı boynunu 

uzattı: 
Güneş ihtiyarlamaz! 

Ya topaHığım? .. 
- Güneşin yürümek ıçm. aya-

ta ihtiyacı yoktur. Bırak kı sen 
henı yürüyorsun, heın dünyayı 
beraberinde yürütüyorsun! 

D k 1,1• karını olursan 
- eme • • 

memnun kalacaksın? 
Kız, nefis başını kaldırdı, 

ila'li gözlerini Tiınurun gözler:ııe 
dikerc:k inledi: 

_ Bak ve anla 1 
Timur, bu zeki ve şuh kız 

b.. "k düğüuüııU 
için tarihin en uyu 
yaptı. İlkin pişkeş olarak ona 

dokuz altın tabt, dokuz taç, 
dokuz bilezik, dokuz küpe; do· 
kuz gerdanlık, dokuz kemer, do
kuz sandık kumaş, dokuz çadır 
gönderdi. (1) Scn1erkande gelir
ken yol üzerindeki şehirlerin ka
dılarını, şeyhlerini, imamlarını, 
mollalarını onun huzurunda diz 
çökmiye memur ve mecbur etti. 
Payitahta vardığı gür., saatlerce 
süren bir inci ve altın yağmuru 

döktürdü. 
Onunla buluştuğu çadır, o 

devrin en yüksek bil· san'at ese
ri idi. Tavam gökyüzünü temsil 
ediyordu, sayısız elmaslarla be
zenmişti. Perdeler altın işlemeli 
kumaşlardan ve üzerindeki to
p ·z.lar, ince amberden yapılmıştı. 

Timur, on iki biiyük bahçenin 
birleştirilmesinden vücuda gelen 
" Bağı belıişt " i işte bu Tuman 
ağaya hediye etmişti. Fakat 
şimdi bahçe, mahlfıldu. Güzel 
gelin, yaşlı kocasını gönül yetimi 
koyup rahmeti rahmana kavuşdu. 

Aksak cihangir,. böyle bağ
dan bağa, bahçeden bahçeye 
doiaşup aşk hatıraiarım ruhunda 
ihya edip dururken bir gün eli
ne bir mektup sokuldu. Yine 
bağ başında idi ve T umnn ağa· 
nm hayalile hasbıhal ediyor· 

du. Adamlarmm en mahrem 
ve en tatlı bir meşgalesini çiğni

yerek yanma kadar gelmelerine 
ilkin kızacak oldu. Sonra bir hü
kümdarın her vakit rahatsız edi
lebileceğini düşünerek hiddetini 
yendi, verilen mektubu sükfınetle 
açıp okudu. 

Kolay kolay şaşırması miim
kiin olmıyan Timur hakiki bir 
hayret içinde idi. Çünkü kağıt, 
Mogol ağlaııı Hızır hocanın iın
ıasını ve güzeHik şöhreti hudut
lar haricine kadar taşan kızı 
Te\ckkül Hammm tezevvücüne 
tcn\::zzül etmesi teldifiııi ihtiva 
ecliyoı·du. 

( Arkası var ) 
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[1) [<-1,i Tiirklcrde dol,uz rakamı· 

ıııu biı)ltk bir kı~ıneli vı lıatt:ı kut
si\ eti 'ardı. Tiıuurla. ııılinascl et 
tc:;i C'tlcıı }ı[ kiiıııclarlar !ıctliyo tak<li· 
miııdl' bu r.drn.ıııı ıl ima ı;ı;zi;ııUrıdo 
bulııııdururl::ınlı. O rııııılrd•· ı ol:ırtk 
pek 1.:ırif lıir rh :1\ et ınc' rııttnr .. \r
zin tın\ ete clıııtcn•cuı.ri rı•ıııilekarlı;;a 
ıl:ı ıuiı\:ıl te~kil eden o rİ\ :.~·oti ııak· 

lodi:ı orıız. « 'l'iıııurıın :--irv,ııı iizı>rin
dmı gc~cı'l.'g-iııi o iılkı•ııiıı lıfıl,iıni ŞC'ylı 
Hırahinı haber alıııe.ı \'pzir vo l\:ıdı 

ile i~lişarc t'tti. K:ıdı, ılnf;far:ı. ı:f·kil

nıf"k royindo lıulunılu. ŞL"yh lbr:tlıiııı. 
« Btı a)llİ hatadır. Bcıı kendimi kur· 
tnrıp t:\ halkı dOşııı:ın olindc bır. kır
saın mahşerde ııo Cl'\ ap \'Oririm "t ,. 
tledi. 'l'iıııur i~iıı il"jfüJer tertip , o 
oııu11 ıı:ı.ıımıa f'ikkdcr ı..e~tirip lıııtbe 
kır:t:ıl t'llirdikt~ıı soıırn uir<"ok hediye 
ile J.;:ırşıJıya<'nktı. ()Qk111. kılıç, dokuz 
.\ ny, dokuz çadır, dokuz k:unı>riye, 
dokuz tal, dokuz parı •:t ağır kııııL:ış, 
ılokuı. ciııs at, dokuı. t•ariyo vo sokiz 
kölo götilrilyordu. 'l'iııııır. lıcıliyolt-riıı 
hep •.lokuz:ır olarak gotirilın" iııo 
ınoııınıın oldu, fakat klilı•leriıı sı•ki:r. 
olın:ıeı dn giiıilnrleıı kaı~ıntvarak sebe
bini sorchı. :;'C) h lbralıiın, ycrlC're 

kapanarak izah otıi: 

Ye,ıuf, bı.> .Hi, tfav-'l.ı 
'J 11.d' 

ga"t.ote,ı 

'dare : lı;taııbul: E~kl 7.aptlya 
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Gelen tvra~ gerl vorılıneı. 

llllıılardan ınos'uliyo~ a!ınm•ı 
cu\·~~,> ;çin mektuplan G l:.uruıl11.t 

Pul ılfı\'83• l:bıın lır. 

. \dro' do~ 'jtır. n ·il ı :! J ı kur qt ır. 

Uokuıuncu ki,!<> (hı hu bendl'· 

ni1.~lir ! .. 
C::ir' ıı.ıı h!\kiıniniıı 1111 suretle gös-.. . 

tordi~i ihlfls, Tımunııı ııok hoşuna 
gittiğinden kondi~inc bir~ok_ ilti~a~la.r
ua l.ıulunclu \'C Şın an hılkııınotını Jo 
uhdesinde lıır:ıktı. 

::rt.ıni ınd1111in Arnpph tercU-

meeindon lıul!ls:.ı. -

En Güzel Ayaklı 
----

Yüksek 
Ayağının 

Ökçeli iskarpinler Kadın 
Harap Ediyor Güzelliğini 

Kadınlar Daima Spor Ayakkabısı Giymelidir 
Ayak ve bacak güzelliği ka

dın benliğinin ve umumi ma
nasile kadın güzelliğinin en mil· 
him ıebeplerinden biridir. Gll· 
zel bir yüz, fakat gfizel olmıyan 
bir ayak... işte güzelliği harap 
eden esaslt bir noksan. 

Fakat güzel ayak nasıl ve 
hangi ayaklar gilzeldir ve en ni
hayet bugün memleketimizde 
Tükr camiası altında yaşıyanlar 
arasında hangi kadınlar daha 
güzel ayaklara sahiptir. Bu ıual
lere şehrimizin maruf kunduracı· 
ları şayanı dikkat cevaplar veri
yorlar. Bugüne kadar bunlardan 
bazısını neşrettik. 

Bugün Muryadis kundura ma· 
ğazasının sahiplerinden M. Ya
ninin cevaplarını yazıyoruz. M. 
Yani diyor ki: 

- Bence lstanbul kadınlarının 
ayakları, değil Türkiyede, dün
yada hile güzelliğine tesadüf 
edilemiyecek kadar harikulade· 
dir. Dört vatandaş grupunuıı 

kadınları içinde Türkler birinci, 
dereceyi işgal ederler. Türk 
kadınının ayağı, vücudüne, yll· 
nı:yuşune ve bütün hareketlerine 
fevkalade bir zarafet vermek
tedir. 

Ayak güzelliğinde ikinciliği 
Rum kadınları alırlar. Rum ka· 
dın\arının ayaldarı, Türklere nis
betle daha etsiz ve ayağın kavsi 
daha az yuvarlaktır. 

- Bir giizel ayağı, yani 
Türk kadınının ayağını nasıl tarif 
edersiniz? 

- Ayak bütün teşekkülü 
itibarile muntazam ve yuvarlağı 

çok olmalıdır .. Üst tarafı düz ve 
etli, teni pürüzsüz, ayak bileği 
ince ve bacağa kadar uzanan 
mesafe gittikçe zarif bir kalın
lıkla teşekkül etmiş olmalıdır .. 
Ayni zamanda başparmak 
üstünde bulunan kemik dışarı 
fırlamış ve ayağa biçimsiz bir 
kroki vermiş bulunmamalıdır .. 

- Türk kadınlarının ayakları 
niçin güzel kalmıştır .. 

- Bunu bilmiyorum .. Fakat 
tahminime göre, Türk kadınları· 
nm ayakları irsi bir güzelliğe 

sahiptirler ... 
Mesela eskiden zarif ve biraz 

oryantal ol:ın kadınlar, bence, o 
zaman dünyada en çok güzel 
olan kadrnlardır. Bu güzel ka
dınların bütün mirası bugünkü 
Türk kadınına kalmıştır. 

- Diğer vatandaş kadanları

nın ayaklarile Türk kadınlarının 
ayakları arasında ne gibi farklar 

vardır? 
_ Misal olarak aiz.e Musevi-

leri gösterebilirim.. Bir meslek· 
taşımın söylediğine g6re Musevi 
kadıoları Türk kadınlanndan 
sonra en güzel ayağa malilc imiı
ler. Ben bunu tamamen yanhı 
bulurum.. Musevi kadınlarının 
ayakları, bacakları da dahil oldu
ğu halde, göze çarpan bir tekil· 
sizliğe maliktir. 

Meseli: Ayak küçük ol-
chığu gibi, bilekten sonra 
bacak, dümdüz bir boru gibi 
uzar. Bunlarda zarif ve yavaş 
yavaş büyüyen bir kalınlık yoktur. 
Dizkapağına ka~ar hep aynı ka
lınlıkla çıkmıştır. 

- Kadının spor yapması 

ayağı bozar mı dersioiı. ? •. 

hatta ayağa ilerde mUthiı bir 
sakillik veren yüksek topuklatdır. 
Yüksek topuklu iskarpinler, kadını 
ainsi sinsi yiyen, vücudunu mah
veden bir düşmandır. Yüksek 
topuk giyen bir kadın akşam 

pestil gibi upuzun uzanır kalır •. 

VUculleri, günün vlça gezme· 
nin ıstıraplarile gevşemiştir. Bil· 
hassa ayak ve bacaktan da men-
gene içinde sıkıla sıkıla harap 
olmuştur .. 

Bahusus yüksek topuk bizim 
kaldırım ve caddelerimizde kırık 

bir değnek mesabesindedir. Her 
an ayağın bükülme, burkulma 

ve kırılma tehlikesi vardır. 

Binaenaleyh, ben kadınlara şu 
tavsiyede bulunurum: Yüksek 
topuklu ayakkabılarınızı ancak 
suvarelerde, balolarda, çaylarda 
kullanınız.. Gezmeyi kısa topuklu 
iskarpinlerle yapınız.. bilhassa 
spor ayakkabılarını kullaıımıya 

· çalışınız ... 
Sporcu bir kadının baca 

ve ayakları 

Hayır.. Kadının spor yap
ması ayağı bilakis gUzelleştirir .. 

Kadın ayağı, bir spor ayakka· 

bısı içinde daha rahat ve daha 

güzel kalır. 

Yüksek atlama, koşu, tenis 

ye saire gibi sporlar ayağı yor· 

maz .. 

Aynğı bozan, berbat eden, 

- Şu halde yüksek topuklu 
ayakkabılann modası geçmesi 

lazımgelir .. 

- Hayır geçmez!.. Bilakis 
yüksek topuklu ayakkabının za• 
rafeti artmış olur. Çünkü ıık 

1 salonlarda, yüksek topuklu iskar
pinler hem kendisini, hem de 
sahibinin ayak ve bacaklarım 
daha güzel gösterir •• Hulasa yük• 
aek topuklu iskarpinlerin hergUn 
giyilmesine aleybtarım. -lflf. .... 

====-

Malatyada Sıhhat İşleri 

Memleket Hastanesinin 
• 

Genişletilmesi lca p Ediyor 
Malatya, (Hususi) - Malatya

nın memleket hastanesi şehrin 

en yüksek ve havalı bir yerinde 
olduğundan bir bayat ve şifa 
cennetidir. içi ve etrafı güller 
ve çiçeklerle süslüdür. Fakat, ne 

çare ki bu bastannc ıehrin ih
liyacına kAfi gelmemekteöir. Elli 
yataklıdır ve bu elli yatak hari· 
ciye ve dahiliye diye iki kısma 
ayrılmıştır. Bir laboratuar dai
resi, zengin bir eczanesi, mu· 

ayene ve pansıman koğuş· 
ları, aşhanesi ve güzel bir 

hamamı vardır. Kadrosu bir 
operatör, bir dahiliye mUte

hassısı, bir eczacı, bir katip, 

iki hemşire "'e beş te hasta ba

kıcıdan ibarettir. Hastalara kartı 

gösterilen şefkat ve ihtimam çok 
büyüktür. 

Hastalara verilen meyvalar 
hastanenin bahçesinden top

lanmaktadır. Uygunsuz kadınlar 

da hastanede tedavi edilmek

tedir. Bundan dolayı bazı 
kimselerin hastane etrafını 

fır döndükleri görülmüş, bunun 

üzerine sertabip Avni Bey tara

fından bunlara karşı tedbirler 

alınmış ve bu biçimsiz hareketin 

omnıe geçilmiştir. Geçen sene 
hastaneye 844 basta yatırılmış, 

• 1 

Sertabip Ope ratlr Av 1 Be~ 

4340 kişi de ayak tedavisi gör
müştür. 

Doğum "'e bakım evine ise 
beş sene zarfında 189 basta ya• 
tmlmış ve ayakta 2100 çocuk. 
7 44 kadın tedavi edilmiştir. 

Hastane idaresi muntazam 
bir saat gibi işlemektedir. Fakat 
vilfıyetin nüfusuna nisbetle hr.sta
ne ihtiyaca kafi değildir. Biraz 
genişletilirse çok iyi olur. - 1 h-.an 

Zeytinyağı lstihsalimiz 
Bu sene Türkiyede otuz mil

yon 1,ilo zeytinyağt istihsal edile
ceği tahmin edi!mi tir. Bu sene 
mahr;ul iyi \"e boldur. 
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ÇANAKKALE 
1nglltere HilkQmetl tarafındaıt Gaz f 

Hı . ne hediye edilen eserin tercttmeııl. 

Yazan : 
Cen~,.al Oglander 

- 72-

G .. o-Askerin Gemilere , Döndüğünü 
renler Ric' atin Başladığını Zannettiler 

ilk hücum bUyük kuvvetlerle 
yapılmadığından yardımcı gemi
lerin eteşi atında çabucak eridi. 
Fakat karanlık basıp ta ge
milerin atC;şi kesildikten sonra 
düşman tekrar hücuma geçti. 
adet itibarile müdafilerin ancak 
yarısına baliğ olan muhacimler 
mütemadi ve~ son derece muanni-

' 
dane hl1cumlara devam ettiler. 
Bulutlu ve ara sıra sağnakh 
havadan istifade eden Türkler, 
~kide bir süngll ve bomba ile 
lngiliz siperlerine saldırıyorlar, 

~ephenin diğer aksamını da mit· 
ralyöz ateşile delik deşik ediyor· 
lardı. Bu harekat başladığı za
ma lngiliz siperlerinin derinliii 
on sekiz pustan ziyade değildi 
ve artık bundan sonra da onları 
derinleştirmek kabil olamazdı. 
Gerçi siper kazmağa mahsus 
1ılAt ve edevat karaya çıkan!· 
mıştı, fakat bunlar sahilde 
kalmıştı. Zaten arazi kalın 
ve sert çalı köklerile dolu oldu
ğundan bu alattan da istifade et-

. mek müşküldü. Sarafim çiftliğin

den iki Tllrk piyade bölilğü da· 
ba gelerek düşman kuvveti bir 
buçuk tabura baliğ oldu. Bu sı
rada lngilizlerin telefatı okadar 
ziyadeleşmişti ki Kolonel Matt
beus takviye kıtaatı gönderilmesi 
için fırka karargibına haber yol
ladı. Fakat bu habere cevap 
gelmediği gibi haberin alınıp 
alınmadığı da anlaşılamadı. 

Her sınıf kıtaatın muannjda
ne müdafaası sayesinde İngilizler 
blitftn gece mevzilerini · muhafaza 
'•debildiler. Sabaha karşı da Türk 
ler çekildi. Şimdilik tehlike atla-
tılmıftı. Fakat bu devamlı ge
ce muharebesi Y sahili kıtaatınm 
ve bilhassa yeni kaydolunmuş genç 

bahriye Silaehendazlarının manevi-
yah Uzerinde çok fena tesir yaptı. 
Telefat çok ağırdı. Asker bitkin 
bir halde idi ve kısmı azamı 
cephanesini tamamile sarfetmişti. 
Takviye kıtaatı ve cephane gel· 
mediğj takdirde ikinci bir hücuma 
karşı koyabilmek ümidi çok azdı. 
Fakat Türklerin bıraktıkları şü-
heda miktarindan onların da 
epeyce telefat verdikleri gö
rUliiyordu. Takviye kıtaah gön· 
derilmesi hakkındaki haber-
lere cevap alamaması Kolonel 
Mattheusu son derece endişede 
bırakıyordu, fakat o anda mevzi· 
lerini terketmek aklından geçmi· 
yordu. 

Sabaha karşı, gemiler hil4 İn
giliz kılaatmın mevzilerinin nerede 
olduğunu bilmiyorlardı. Fakat or
talık ateş açacak derecede aydın
lanınca Kirte ve civarındaki ara· 
ziyi fasılalı bir surette bombar
dımana başladılar. Sabah saat 
5,20 de Sopphireden imdat iste
yip i s temediğine dair vaki olan 

işarete Kolonel Mattbeus: "Evet. 
Bir tabur gönderilmesini iki defa 

rica ettim. vı marka cephanem 
kalmadı.,. cevabım verdi. Derhal 

bir gemi ile otuz bin fişek gön
derildi. 

Fakat gece muharebesinin 
tesiri, t"crübesizlikleri ve bilhas
sa kıt'alarile temaslarını kaybet
meleri neticesi olarak, efrattan 
bir kısm1 sahile doğru avdet edi· 
yordu. Saat 6 da gemilerden 
ablan mermilerden birisinin lngl· 
liz mevzileri ortasında patlaması, 
••tp,n · btı bn-

- ....... _ ,,. Türk cephesinde siperler kazıhrken · ·-.,,, -~ -

tün girginleştirdi. 6,SO da 

Dubline gönderilen telAşıh bir 
haberle bahriye karadaki vaziyete 

muttali olabildi. Bu ha· 
ber K. O. S. 8. kıtatınm genç 

bir zabiti tarafından ve sahilde, 
ihraç mevkiinin 500 yarda cenu· 

bundaki bir noktaadan gönderil· 
mişdi. Mali de şu idi:"Lutfen im· 

dat gönderiniz, çünkü muvasala 
mız kesilmiştir. Cephanemiz yok· 

tur. Yaralılarımız vardır.,, Şim

diye kadar karada olup bitenden 

haberdar olmJyan ve berriye 
arkadaşlarına daima yardıma 

amade olan bahriyeliler bu habe
ri alır almaz derhal sahile ka~tk-

lar göndererek bu k1t'ayı irkap 
ettiler. Askerin kayıklara irkAp 

edilip gemilere döndüğünü gö

renlerin kısmı azamı ricatin baş· 

ladığı zehabına dü~tfiler. Bina· 
enaleyb yaralıları almak için sa
hile yanaşan kayıklara birçok 

perakende efrat ta doldu ve böy
lece Kolonel Mattheusün ve bala 

kayaların sırtını tutmakta olan 
kıtaatın haberi olmadan tahliye 
başladı. 

Bu sırada, saat 6,32de Türk
lerin hucuma geçecek bir suret
te toplanışlarını gören Kolonel 
Mattheus gemilere işaret vererek 
top ateşlerini kayalığın sırtından 
1000 yarda ileriye tevcih ve ~ te· 
merküz ettirmelerini bildirdi. On 
dakika sonra da yaralıları al
mak üzere kayık gönderilme· 
sini istedi. Fakat hala mev· 
kiini terketmeyi aklindan geçir• 
miyordu, çUnki verdiği işaretin 
sonunda iki işaret fenerinin de 
gönderilmesini illve ediyordu. 

( Ar kau var) 
e1-ı~ 

Londrayı Hayrette Bıra -
kan Bir Evlenme Hikayesi _ ___ , ____ _ 
Amerikada Evlenen Bir 

Zamanda İngilterede 
Lort Ayni 

Bulunuyordu 
Londra, ( Hususi ) - Ame· 

rikanm FilAdelfiya şehrinden ge· 

len bir telgraf haberi, Londranın 
maruf kibar mehafil;nde bir hayli 

hayret uyandırmış, tilrlii dedi
kodunun çıkmasına sebep olmuş~ 

tur. Bu telgraf şöyle bir haberi 
ihtiva ediyordu: 

··Lort Crulfordun büyük oğlu 
l .ort i\ort maruf dansözlerden 

Elt~n ~Iauz i ile evlenmişt i r. Fakat 
nikah rn -. 1111esı oldukça garıp 

~erait altıııda icra cdilıni;ttir. Çün· 
kü Lort i\ ort gece yans ı Fila<lel-

1 i) a "' lcnmc memurluğuna ınii ra
caat ı·tnıi:;- ' e memuru, )RlRğmJan 
ka idırarak nikahını kıymıya rnec· 
lıur etm i ~ l i r.,, 

Bu telgraf haberinin Londra
da derin bir hayret ve birçok 
dedikodu uyandırmasının sebebi 
şudur ki Lort Nort evlidir, iki 
çocuğu vardır. Amerikanın FiJa
delfiya şehrinde, Elen Manzi is
mindeki dansözle nikahının kıyıl· 
dığı haber verildiği tarihte de 
Londrada bulunuyordu. 

Hatta çocuklarmm sıhhati 
pek iyi gitmediğinden ailfl· 
sile beraber yaz mevsimini 
geçirmek Uzere Şimali Fransaya 
hareket etmi tir. u baldo Lort 

Dansöz Elen Manzl 

Nort ismi altında Filidelfiya ev
lenme memurunu gece yatağından 
kaldırarak bir dans6zle nikAhım 
kıydıran adaman, eğer hususi vo 
cinai bir maksadı yoksa, bir mu· 
zip olması ihtimali çok kuvvetlidir. 

BİKA'fB 
., 

Bu Sütunda Hergün 
1 Yazan: Hüseyin Zeki 

Kat'ı Alaka için 
- ---- - -

Bilyllk bir ihracat müessesesi 
mlidürU umumisi Arif Bey, ma· 
sasımn başında çalış ı rken, içeri
ye hademe girdi. Bir kart getir
di: Sait Halil, 5ait Halil, A rifin 
çocukluk arkadaşı idi. 

- Buyursun! dedi. 
içeriye, otuz beş yaşlarında, 

oldukça güzel ve mUkeınmel 
giyinmiş bir zat girdi. Arif, eli
ni uzatarak mütebessim bir 
çehre ile: 

Merhaba Sait 1 dedi. 
Han~i rUzglr? Sait: 

- Rüzgar değil! dedi, sana 
bir ricaya geldim. Beni memur 
olarak bir tarafa gönder ... 

Arif hayret etti. Çünkü arka
daşım, cemiyetlerden cemiyetlere 
koşan, dans meraklısı ve sair zarif 
meşguliyetlerle alikadar fakat 
zevksiz ve ciddt hiçbir işe yara
maz bir adam telikki ediyordo. 
Sordu: 

- Amma yaptın? Bizim işlerle 
meşgul mu olmak istiyorsun ? 

- Ne münasebet ? Hayır .. Si· 
zin işlerden hem anlamam, hem 
de son derecede sıkılırım. Lakin 
lstanbulu birkaç ay terk için 
mühim bir bahaneye ihtiyacım 
var. Anlıyor musun ? Hayır mı ? 
tafsilA.t vereyim öyle ise. Sen 
eski ve namuslu bir arkadaşımsın, 
sınımı kimseye Faş etmezsin. Üç 
senedenberi, içtimai mevkii olan 
bir kadınla mUnasebetim var. 

- Behire Hanımla, biliyorum. 
- Ya ! Biliyorsun demek ? 

PekilA. işte o kadını gözden 
dUıUrmek istemiyorum. 

- Çok gllzel bir fikir .. Onun 
içinmi bir tarafa gitmek istiyor
sun? Nic;in? 

- Çünki beni çok fazla se
viyor.. Biribirimize tesadüf edin· 
ce, onun afka nekadar susamıf 
ve sefih maceralar peşinde ko
şamıyacak kadar yUksek ruhlu 
bir kadın olduğunu anlamııtım • 
Hullsa, bütün bu tıynette olan 
kadınlar gibi, bent blitUn ru
hile sevdi. Şüphesiz ben de 14-
kayt kalamadım. iki senedir se· 
viıtik. Sonra, onun aşkı gUnden 
güne alevlendikçe benimki yavai 
yava, sönmiye başladı. Teessüf
lerle, vicdan azaplarile tahammill 
ettim. Bana perestit eden bu 
sevimli mahlôku nasıl incitebilir· 
dim? Lakin hiçbir kimse hisleri· 
nin, iradesinin bikimi değildir. 
Günden güne onu daha az sevdim 
ve gUnUn birinde, yani Uç ay 
evvel hiçbir şey kalmadı. O za· 
man bu zamandır, aşkmı bir yük 
gibi taşıyorum. Artık yilzUnU 
görmeğe tahammülüm yok! ala
kayı kesmek istiyorum. Fakat 
çok hassas ve ince bir adamım. 
İstiyorum ki Behire, arzumla değil 
mecburiyet tahtında gittiğime 
inansın! Bu ayrılığı muvakkat 
zannetsin! yoksa kendini harap 
eder, mutlaka ölür... Onun o 
vaziyetlerini görmek istemiyo
rum. Bana yalvaracak, yakaracak 
ayaklarıma kapanacak; bir tUrlU 
göndermek istemiyecek. Benim 
de kalbim parçalanacak. Şimdi 
bile, senin beni bir tarafa gön

gerdiğini ona söylediğimi dUşU· 
nUyorum da nokadar fena olu· 

yorum. Amma, uzak olursam, za .. 
man, tesirini yapar. O "Meıum 

intikam ,, mı alır... Güzel yazılmış 
mektuplarla Bebireyi ayrılığa alış
tıran m. Ve günün birinde ... Hop l 
bitti ... 

Hem bu yaptığ ım büyUk bir 
f edakarhktır. Deniz.den korkarım, 
sıhhatim çok iyi .. . Bakalım oranın 
hava.sile imtizaç edebilecek miyimt 
Ne isıe İstanbulun hayatına hasret 
kalacağım. Fakat tereddüt etmi}e 
hakkım yok... O halde, dostum, 
sana güveniyorum! 

* Sait Halil Bey, ertesi giinii, 

Behireye seyahat haberini verc:i. 
T eessUr, hıçkırık, feryat indifa· 
farı bekliyordu. Bunların hiçbiri 
olmadı. Genç kadın gözleri yer
de dinledi, dinledi. Erkek sözüntı 
bitirince, biraz titrek sesle ve 

gözlerini gözlerine dikerek cevap 
verdi: 

Pek alA Gitr Mademki 
gitmek icap ediyor ... 

Sait: 11lsbrabını gizledi,, diyo 
düşündü.. Ayni zamanda bir he
yecan ve diğer iki zıt şey his
setti. Hiddet bu genç kadının 

yalnız kalarak başka maceralar 
araması dUıüncesi. .. 

Rıhtımda bu Uç his tekrar 
geldi. Behire de gelmişti. Bu 
dafa ağlıyarak bir zarf uzattı: 

- Sait, dedi, yemin et ki bu 
zarfı, vapur hareket ettikten bir 
saat sonra açacak&ml 

- Yemin ederim, sevgilimi 
Ve düşündü: " Yine romanesk 

bir icat : sıhhatim için tavsi· 
yeler, itirazlar, teessürler •.• Tees
süfler ... ,, 

Vapur limandan çıkarken ser• 
best kaldığı için bir sevinç duy· 
du. Mektubu hatırladı. Açtı veı 

okudu: 
" Sevgili Sait, bu mektubu 

elveda demek için yazdım, yoksa, 
zannettiğin gibi, şimdilik Allaha 
ısmarladık demek için değil •. iyi 
anla. Hakikati söyliyeceğim: Ar· 
tık seni sevmiyorum. Çok sev· 
miştim. Fakat bir sene var ki aş
kım çöktli. Ve birçok aylar var 
ki öldü. Bunu senden sak· 
lamıştım. Beni o kadar çok 

seviyordun ki, seni sevme
mekten utanıyordum. Alikam 
kalmadığmı hissettirmif olsaydım 
ümitsizliklere, husranlara silrük
Jenecektin. Bundan korkuyordum. 
Ne zaman buluştuksa, hep 0aşk 
komedisi,, oynamıya mecbur kal
dım. Bunu devam ettirmiye da
ha nekadar zaman muvaffak 
olacakhm ? Bilmiyorum. Lakin 
bu seyahat haberi Allahtan ol
du. Sen yeni, cevval bir hayat 
için gidiyorsun.. Herhalde, gü· 
nün birinde, beni unutursun. 
Sakın bana mektup yazayım 
deme. Zaten ben de lstanbuldan 
ayrılacağım. Çok tatlı saatler ge
çirdik. Artık bitti. Biraz da 
seni rıhtıma götüreceğim. Sana 
elveda derken şüphesiz ağlamak 
lbımgelecek; ağhyacağım... Fa· 
kat beni ağlatan senin seyuhttH.ı 

değil.. O, benim için (affet!) bir 
halis olacak... Yalnız, şimdi de
ğil, vaktile var olan bir aşka, 
bir kalp macerasının aonuna, 
balisımm meserretlerioe ağlaya

cağım ... 
El ve dal.. 

(Behi;e) 
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ile Bil Çarperin Akıbetleri Nihayet Tahakkuk 
Bu Dakikada Her ikisi Zindandadırlar 

Etti: 

Bir masaya oturduk ve iki 
kadeh konyak ısmarladık. 

- fşte görllyorsun ya, geldim, 
diyebildim. 

Görilyorsunuz ya her şey ar· 1 
zuma muvafık bir t~rzda ha~le· 
diliyordu.Artık ne (Bılçarper) en 
ne de (Manzana) dan kor~um .~~i-

t r bu itibarla ıstedıgım 

Her ikimiz de o derece heye· 
can içindeydik ki, yekdiğerimize 
söyliyecek tek bir kelime bile 
bulamıyorduk. ilk defa olarak 
buluşan bir çift ~evdazede kadar 
alıklaşmıştık. Edith bana bakıyor· 
du. Ben onun ellerini avucumun 
içine almış, okşuyorum . 

- Geleceğinizi biliyordum, 
diye mukabele etti ve sordu! J 

- Amerikaya gitmediııiz mi? ·ı 
mamış ı , d d" b' 
takdirde ( Londra)ya a one ı· 

lirim. 

* Bu dakikaya gelinciye kadar 
ıervetimden hiç istifade etme· 

. t' küçUcük odamda yalnız 
mış ım, 

ve sakin bir bayat yaşayıp du· 
ruyordum. Fakat bu arada 
bir gün Tholye sokağından 
geçerken ansızın yağmura tu· 
tuldum. Ve yakın bir kahveye 
iltica etmek üzere adımlarımı 
sıklaştırd ığım zaman önümde ga· 
yet basit giyinmiş, fakat mevzun 
ve mütenasip endamlı bir kadı
nın yürümekte olduğunu gör· 
dilm. Elinde terzilere mahsus 
büyük bir elbise ~utusu vardı ve 
anlaşılan bu kutu oldukça ağır 
birşey olacak ki, kadın yürlinıek· 
te milşkülat çekiyordu. Bir taraf· 
tan da yağmurun altında sır sık· 
lam oluyordu. 

Burada size belki bilmediğiniz 
birşeyi öğreteyim: 

İngilizler havayı biraz şüpheli 
gördüler mi mutlaka şemsiyeleri· 
ni kollarının arasına sıluştırırlar. 
lngilteredc bu bir kaidedir. Bin~
enaleyh benim elimde de hır 
ıemsiye vardı. _ .. 

Biraz hızlı yürüyerek onumde 
giden kadına yaklaştım: 

- Matmazel, müsaade eder· 
eeniz ıslanmanıza mini olayım, 
dedim. 

Kadın: 
- Çok lôtufkArsmız efendim, 

teşeklcür ederim, fakat ihtiyaç 
yok .. Zahmet etmeyiniz, cümlesilc 
mukabelede bulundu. ~ 

Bunu söylerken pembe yuzU· 
nü bana çevirmişti, dudaklarımın 
arasından bir sayhanın çıkmasına 
mani olamadım: . 

_ E :lith ı Sevgili Edıth ! 
_ Edgar ı Ah siz misiniz? 

Yarabl 1 ~:: saadet, ne saadet 1 
_ Küçük Edith'ciğim f 
Kutusunu elinden aldı~, . ko

luna girdim. Yağm?r gıttıkçe 
ıiddetini artırıyordu, ınsan ke~
disini Londrada zannedecektı. 
Ara sıra uğradığım kahve sa· 
iımızdaydı: 

- Girelim! dedim. 
Girdik, garsonun beni görünce 

arkadaşına fısıldadığını işittim: 
_ Biıim Maistr sokağın 1a 

oturan lngiliz güzel bir tavuk 
yakalamış! diyordu. _ _ 

ASABRİN 
Grip, romatiı:ma, bat ve diş 

ağ'rıları için en güıel ilaç_tı_r. __ _ 

Dr. Aristidi 
Muayenehanesi: 

Eminönü ı Eminönü haıı 3 üncü kat No. 8_ 

(?" - - - ·~ ) 
Fotoğraf Tahlili Kuponu , 

'l'atıiatinizi öğrenme~ istiyornını~ 

fotoğrnfmm 5 adot kupon il• bir· 

' lil.te göıı criniı. Fotoğr:ı.fınıı sıraya 

tnhfdir vo iadn edilmes. 

i------------'""!!"'"'-----------
• ..__ı_s i_ın_, _m_c_sl-ek--ıiıı :, ·~ veya san'at! !--

Bulunduğu 
memleket 
~----1~------- ~ !fotoğraf intişar 

~ edecek mi ? 
I !====~-======~==========-

l'otoğr:ı.fın klişo31 30 kuru,ıult 

Plnum ko.lıilindu gönderilebilir. 
~ - - - ~ _. - ~ 1 

- Hayır! 

- Çok iyi ettiniz 1 Peki... 

Şimdi dertsizsiniz ya? 

Nnsıl? 

Nihayet: (Arkuı var) 
~ 

Eskişehir İcra Ve İflas İdaresinden: 
Lira K. N. Dönüm S. N. 
668 42 25 Ş. Arapviran yolu G. Hacı Ömer Ef. 650 11 

şl. Ömer llvas Ef .. ~üşterek garipler 
mezarhğı C. Hacı Omer Ef. 

831 00 24 Ş. Ömer Ef. G. llyns Ef. Şİ. Ömer 800 
ve llyas Ef C: İlyas Ef. 

955 13 26 Ş. Arapviran yolu G. İlyas ve Ömer 1370 
Ef. Şf. Ömer Ef. müstakil tarla. 

690 bili N. Dikili taş mevkii, Ş. Arapviran yolu 
G. İlyas ve Ömer Ef. Şİ. Ömer Ef. 
C. Ömer Ef. müstakil. 

644 80 21 Ş. Ömer Ef. G. İlyas ve Ömer Efen- 750 
diler ŞI. llyas Ef. C. Ömel· Ef. 

180Bila N. Dö Ayşeden 
90 30 

15 
120 20 

90 15 

15.! 43 19 

306 55 18 

141 62 17 

Mehmet yetimlerinden tevhit edilmiş hudut 
malum değil. 
Ş: İlyas Ef. G. Türkmen Halil tarlası 
ŞI. il yas Ef. C. Hüseyin tarlası 
S. İlyas Ef. G. Hacı Ömer Ef. Şl. 650 
Ömer Ef. ve Bayram. 
Ş. Ömer Ef. G. Süleyman halen kurt 150 
Emin ve il yas Ef. Şl: Ömer Ef. C: 
Hüseyin çavuş. 
Ş. İlyas Ef. G. harap kışla ve kızıl 260 
lcuyu yolu ŞI. Seyit gazi yolu G. Sn-

138 

155 

115 

107 

65 
15 

25 

51 

14 

fcyman ve halen Emin. 
Ş. kızıl kuyu yolu G. il yas Ef. Şf. Se· 450 A 5 
yit gazi yolu C. Arapviran merası ha· 

sz 80 16 

len gazi mustaldl lculucak tadası. 
1 Ş. Ömer Ef. G. llyas Ef. ŞI. Seyit 290 A 106 

gazi yolu C. Ömer Ef. .. 
1061 81 

Ş. Ömer Ef. ve il yas ~f. G. Om er Ef. 450 
Şf. Seyit gazi yolu C. Ömer ~f. 
Ş. İlyas Ef. G. Ömer. Ef. ŞI. S~yit 750 
gazi yolu C. İlyas ve Ömer Efendıler. 
Ş. G. llyas Ef. ŞI. Seyit gazi yolu 

122 80 20 

224 68 22 

167 62 23 

12 

22 

C. Ömer Ef. müstakil boğaz tarla. 
2 Ömer Ef. ve Mehmet halen Kara Ha- 470 D. 73 

san G. Ömer Ef. Şl. Orta sap yolu 
219 88 

CI İlyas Ef. 
Ş. Ömer Ef. ve İlyas G. Arapviran 1070 A. 49 
şehir yolıı ŞI. Orta sap yolu C. llyas Ef. 

496 68 39 

1062 50 32 Ş. Arapviran şehir yolu G. İlyas Ef. 400 106 
Şİ: Ortasap yolu C. İlyas Ef. 
Ş. lıyas Ef. G. İlyas Ef. Şİ Orta sap 580 
yolu C. Ömer ve İlyas Ef. 
Ş. il yas Ef. G. İlyas Ef. Şl: Orta sap 300 

yolu C. Ömer if. 

333 63 35 

551 88 33 

33 

55 

Mt 
286 4 5 Ş. İlyas Ef. G. Arapviran Büyiikdere 280 38 

yolu Şİ: Orta sap yolu C. Ilyas '\!e 965 28 

291 73 

231 75 

43 3~ 

130 34 

641 

167 11 

83t 12 

218 57 

Ömer Ef. 
Mı 
4 Ş. Arapviran Büyükdere yolu G. Arap-

viran yolu Şİ. Seyit gazi yolu C. Ö
mer Ef. 

MıJ 
3 Ş. Arapviran Çiftlik yolu G. lıyas ye 

Ömer Ef. Şl. Seyit gazi caddesi C. Ö
mer Ef. şarkt cernbir garipler mezarlığı 
mlişterek 34 te hissesi. 
Ş. İlyas Ef. G. Arapviran yolu Şİ. Se
yit gazi C. Orta sap yolu. 
Ş. İlyas Ef. G. İlyas Ef. ŞI. Seyit gazi 
yolu C. Orta sap yolu. 

5 Ş. ve İlyas Ef. Şl. Seyit gazi yolu C. 
Orta sap yolu. 
Ş. Arapviran şehir yolu G. llyas Ef. ŞI 
Seyit gazi .. yolu C. Orta sap yolu. . 
Ş. Hafız Om er Ef. G. Arapyıran şehır 
yolu Şl. lıyas C. Orta sap yolu müs
takil boğaz tarla. 

3 Ş. Ömer Ef. C. ŞI, Ömer Ef. C. 
Orta yol. 

375 35 41 Ş. Ömer Ef. şak dan kden Mustafa 
veresesi haleo Emir Hasan G. llyaı Ef. 

1490 
318 

1440 
280 

1254 
541 

1000 

170 

160 

450 

1373 

190 

38 
29 

30 
23 

5 
4 

43 

64 

167 

83 

72 

125 

l 

iştihaaıziık ve kuvvchizlik 
faied ve tesiri görillen: 

FOSFATLI 

ŞAR 
Hulasası 

. 
Tuz inhisarı 

dürlüğünden: 

T 

" .... 

•• -
Kasımpaşa ve Sirkeci ambarlarına 932 senesinde g elecek tuzların 

ücreti tahliye.si yirmi iki gün ıniiddetle miinak saya çıkarılmıştır.Talı· 
liyeye talip ohr1lar 18 Agustos 932 t arihine müsa<lif Perşembe gün;i 
saat on dörde kadar İstanbul Tuz İnhisarı Başmüdirİyetine mfü·a· 
caatları ilan oluııur. 

= = == = 
Hncı dost Mehmet Ş '. Ha!il lbrahim Ef. 
İbrahim çavuş C. Ömer Ef. Hacı Mu
rat yayiası. • 

79 78 42 ş. Ömer Ef: G. Çakır Mnstafa ve 950 
Omer Ef. ŞI. Satılmış ve Hasan ' ere· 
sesi C. Ö .uer Ef. Kadı Murat yaylası. 

295 78 43 Ş. Elife Hanım veresesi halen Ö mer 950 
Ef. G. Ömer Ef. Şf. Satılmış ve l la· 
san veresesi halen Seyit Ali G. Satıl-
mış veresesi Mehmet. 

t 80 bil ii N. Ş. Kadı Murat yaylas ı ve Arapviran 
}Olu C::.. Ömer Ef. Şi. Elife H. vere· 
sesi halen Ali C. Hacı Veli. 

48 l 87 3 Ş. İlyas Ef. G. İlyas Ef. ve Ömer Ef. 300 
Şi, Ömer Ef. C. Scy_it gazi yolu .. 

1314 18 7 Ş. ve G. İlyas Ef. ŞI. iki tarafı Ömer 670 
Ef. C. Seyit gazi yolu. 

465 62 9 Ş. Evler ve Yeniköy yolu ve kuyu G. 900 
İlvas Ef. Şİ. Ömer Ef. C. Seyit gazi 
yolu. 

277 50 l t Ş. Arapviran Büyükdere yolu G. Arap· 1200 
viran Y eniköy yolu halen bina Şf. Se-
yit gazi yolu C. Ömer ve İlyas Ef. bir 
kısmı tel ile unlat. 

993 60 12 Ş. İlyas Ef. Arapviran Büyükdere yolu 430 
Ş\. llyas C. Seyit g~zi cadd.esi. 

905 70 15 Ş. Sap yolu G. İlyas Ef. ŞI. müşterek 1520 
mera C. Seyit gazi caddesi. 

99 75 14 müek meŞ .veŞf. şterra G. Arapvi· 1000 
ran Büyükdcre yolu C. llyns Ef. 

409 50 8 Ş. Ömer ve İlyas Ef. müşterek tarla G. 400 
İlyas Şİ. Hamdiye B~yükdere Reşa-
diye şalatan mera C. Ömer ve İlyas Ef 

459 75 6 Ş. ve G. İlyas Ef. Şt. müşterek köy· 1000 
ler merası C. Ômel' ve İlyas Ef. 

570 5 · Ş. G. lıyas Ef. Şİ. müşterek köyler 
merası C. Ömer ve İlyas Ef. Kadir 
tarlası. 

215 60 1 Ş. Yeniköy kızıl kuyu G. Ali Osman 1500 
tarlası ŞI. müşterek köyler merası C. 
Molla lbrahim. 

56 25 10 Ş. Yeniköy kızıl kuyu yolu G. Durmuş 1000 
O Hasan veresesi Şl. Durmuş o Hüseyin 
veresesi C. Seyit gazi caddesi. 

720 2 Ş. Ömer ve lıyas Ef. G. Y en~köy kızıl 
kuyu yolu ve İbrahim Şİ. Omer ve 
ilvas Ef C. Seyit gazi caddesi. 

120 Bila No. ş: ve G. Ömer Ef. Şl. llyas ve Ömer 
Ef. C. Seyit gazi c&ddesi. 

118 12 4 Ş. Ömer Ef. G. Ömer Ef. Ali molla 1300 
ŞI. Ömer köşesi metruk meralık C. 
Seyit gazi caddesi bila No. ile tevhit 
edilmiş. 

395 85 2 Müşterek mera Ş. Arapviraıı Büylik· 1550 
dere yolu G. çiftlik Biiyükdere yolu 
ŞI. iki yolun iltisak noktası C. Çiftlik 
Y eniköy yolu. 

447 \O 1 Müşterek mera: Ş. çiftlik BüyUkdere 570 
yolu G. milşterek mera Şl. müşterek 830 
mera C. çiftlik Y eniköy yolu. 

808 10 13 Ş. llyas Ef. G. Arapviran Büyükdere 1300 
yolu Ş. ve C. İlyns Ef. 

240 Hudut harici: Ş. çiflik Seyit gazi yolu 
G. Seyit ga2i yolu Şİ. Degişviran 
Arapviran yolu C. Hasanan o Mahmut 

100 Hariç: Ş. Büyükdereden Ali G. Hacı 
Hasan Şl. Bayram C. Değişvirao 
Arapviran yolu. 

34 58 44 Müselles: Ş. ve G. yol ŞI. Ömer llyas 1220 
Ef. müşterek. C. Büyük dere ve çiftlikten 
Aranviran iki Y.Olun iltisak nektası. 

338 63 28 Ş. Ömer ve İlyas Ef. G. Arapviran 700 
Yolu Şl. Ömer Ef. llyas Ef. C. Recep 
o Halil. 

3054 37 27 Haritada kayıtlı: Ş. Ömer ve il yas Ef · 100 
G. İlyas Ef. şf. Ömer il yas Ef. Ô· 
mer Ef. 

300 Bil! No. Fatmadan 40 İlyastan 10 D. almış Ş 
( Lütfen aayf ayı çeviriniııı ) 
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S U S U Z, S ABU N S UZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z S E R I ve 

SIHHf TJRAŞ 

Olmak, yiiziiııii·ı.iln bravotini RAZVI.TE 
ınuhııfaza, kırmı1.1lık ve çı 

banların ııınllaka. 1.ail olma.-

1\reıuini kulla.ıııntı. RAZVITE cliinyanrn hitbir 

tarafında. taklit edileıneıııiıtir. Kiiçük n 

bilyük tilplor vardır. Deposu Yeşildirek 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası sırıı ist iyrır;;a.111 1, . 

Eczacı başı 

S. FERİT 
K.olonya ve Esanshırı 

Sekiz muhtelif k<>kusu: vardır 
B~har, Altın damlası, Unutma beni, Seuin için, 

Muhabbet çiçeği, Yasemi11, Ful. 
s a t 1 ' Sultanhamamında: M. _,[ı • ıı ıtl ı ıb \il ~' riki f' l 'Za ı lup ıı:-ıı , 

Beyoğlunda: İsmail Keınaı , 
merkezlerl: fstanbulda: Liman Koopor:ı tif .)i r i ı·ıi 

·~-~~-~~~~~-~~~--~~ 

İstanbul Gümrükler Muhafaza Başnıüdürlüğünden: 
1 - Yeni Sayyat Muşu ile Tünhisar ve Mekik motör!erinin ma

kine ve aksam tamiri fenni keşifnamesine göre pazarlığa konul
muştur. 

2 - Yevmi ihale 14 Ağustos pazar günü saat 14 te icra edilece
ğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile hazır bulunmaları. 

~ UNUTMAYINIZ Ki 441 ti 
.- . .. ' . . .. ...~ :.~ .. 

ASİPİN - KEN;.\N 
TABLETLERi 

Baş ve diş ağrdarma ve tJoğuk algmhğma 
• en birinci ilaçtır. 4 

-...:::==~--

lstan bul Gü~rük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
ı - 6 Açık deniz motörü için niimunesine göre ( bezi idareden 

verilmek şartile) tente yaptırılacaktır. 
2 - Yevmi ihale, 15 Ağstos pazartesi günü saat 14 te icra icra 

edileceğinden isteklilerin % 7,5 teminatlarile Başmüdiriyet binasında 
hazır bulunmaları. 

~ırncıyan Hanı 10 No. 'fEılefon. 21031. 

_______ _, K ı. ve erkek - Leyli ve nehari ..,. ______ _ 

İSTİKLAL LİSESİ 
İlk. Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün sınıfları mevcultur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumarteııl, Pazartcsl, Çarşamba günleri ıaat 10 dan 18 • 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
ıım.. Telefon 22534 

-- - ---·----

Kız 

mmr.r- Leyli ve Nehari «• ..• i ./' ·;~:·. ~ .... / 

FEYZiATi liSESi 
BOGAZIÇI. ARNAYUTKÖY - ÇIFTESARAYL"'R 

Ana s1nlfı - ilk kıs;m - Orta ve Lise smıHarı 

Erkek 

Ağustostan itibarea kayıt muaıne!esine başJanrmştlr. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 1 O dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 
• ~ • J .. • • ..... • -- ..: Telefon : Bebek 210 1' ~ . . .. ": 

İstanbul Belediyesi İlanlarl * 
İlkmektepler için imal ettirilecek dört yliz adet ecza dolabı 

kapalı zarfla müuakacıaya konulmuştur. Talip olanlar ~artn~me 
almak için hergün Levazım Müdürlüğüne mürac.ıat etmelı, müna .. 
alrnsaya girmek için de 120 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplanm 15 8 932 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelid;tler. (İ) 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - 35 No. !ı motörvn güverte tamiri, tanzim kılınan keşifna~ 

mesine gorc pazulılda yaptırılacaktır. . 
2 - Yevmi ihale 18 Ağustos perşembe glinü saat I~ te ı~ra 

edileceğinden isteklilerin yevmi mezkfırda % 7,5 temmatlarıle 
Başmüdiriyelle hazır bulunmaları. 

F er'iye S:ıra y larında 
Kabataş Erkek Lisesi: 

1 - Leyli talebe kaydü kabulüne başla~ışbr: 
2 - Cumartesi . pazartesi ve perşembe gunlerı 

saat 10 dan 17 ye kadar müracaat olunabilir. 
3 - Leyli üçreti 225 liradır. 
4 - l\1emur çocuklarından °/o 10 ve kardeş-

K~:ıc==-=--==========================:c==========================--=--~-

) erden ° / 0 15-20 ten zili t y ap=ı=hr=.==:;::.;::-::-=-=-=--===ı=;===-=-~= 
---=-

bir he!i. ateş Ali ve İsmail, Ahmet veresesi 
G. Ömer Ef. Şİ. Ömer Ef. C. İlyas Ef. 

222 38 30 Ş. ve G. Ömer Ef. Şİ. İlyas C. Ömer 220 
Ef. ve müstakil. 

188 40 29 Ş ateı Ali o. veresesi G. Recep o: 640 
Halil halen SUleyman Şl. İlyas Ef. C. 
Hacı dost Mehmet ve Musa h .len 
Süleyman Ağa. 

1287 31 Ş. Arapviran şehir yolu G. Ömer Ef. Şl. 8CO 
Ömer Ef. C. Ateş Ali oğlu veresesi. 

681 38 38 Ş. Sarı Mustafa oğlu Mehmet halen 900 
Kara Hasan G. Arapviran şehir yolu 
Şl İlyas Ef. C. Ateş Ali veresesi. 

420 Hudut harici: Ahlatlı mevki: Terzi ku-
yusu. Ş. Arapviran şehir caddesi G. 
Afacan oğlu Ali veresesi ŞI. Hasan 
veresesi C. Afacan o. Ali veresesi. 

105 Hudut harici: Çol görünmez Ş. Çakır 
veresesi G. Arapviran Büyükdere cad
desi ŞI. Ali onbaşı ce. Çakır veresesi 

120 Ş. Alim usta G. Ömer Ef. Şİ. Onbaşı 
ve hacı dost Mehmet C. Çakır veresesi 

rn50 Macar oğlu deresi. Ş. Cirnaz Hasan 
ve Sarı Ali G. Hacı Abdülgani vere
sesi Şi. Afacan oğlu Ali ve Cirnaz 
Hasan C. Arap Hasan o. Arap Mehmet 

150 Hacı Veli kuyusu: Koru kırı mevkii: 

240 

480 

1000 

Ş: Kurt Emin Şl. Arapviran Satılmış 
veresesi. 
Koru km mevkii: Ş. ve G. Hacı Seyit C. 
Ali Şt. 
Ş. Aziziye cadd~si G. ve Şl Y eniköylJ 
Kurt Emin. 

[ 

Hane bir oda bir mutfak 
2 İki tarafı oda ortası konturalık 
3 Bir göz atelya 

1 
4 Büyük bir göz mağaza 
5 Bir oda bir mutfak 

Bir avlu derununda bir miktar avluya 
müştemil ve bir miktar üstü öttDlü 
araba duracak mahal ve derwıunda 

222 

31 

214 

113 

10 

35 

175 

25 

40 

80 

6 İç kısmında bir oda mutfak 
7 Göz orta mağaza 
8 İki göz fırm evi 
9 Biiyük bir mağaza 

IO Büyük bir mağaza 
11 Ahır ve bir samanlık 
12 Tavuk nınhafazası için kilçük bir bina 
13 iki tarafll ortası bölünmüş bir ahır 
l 4 Bir gözlü bir ahır 

2500 iki döniim miktarında ortası avlu için-
de bir kuyu 

200 t 5 İki göz eda 
200 16 .. 
800 17 BüyUk bir ahır önüncle duvarla muhat arsa 
200 18 iki göt oda 
200 19 ... 
250 4 dönüm miktarında avluyu müştemil 

şarkı Eleniye garbı lıyas Efendi hane
leri C. Seyit gazi yolu ile muhat ka .. 
panmamış içinde bir kuyu. 

Borçlunun ikamet etmekte olduğu Eskişebirde İhsaniyede kain 
hane methale müteveccihen zemini Hacı Cebbar Ef. yesarı yol 
cephesi ahçı Yakup Ef. arkası yol 500 arşın arsa üzerine bina 
olunmuş 2 oda bir hayat bir oda · bir hayat önlerinde uzun bir 
sofa tahtani önde bir miktar avlu bir miktar kömürlük bir kiler 
bir hela bir tavuk kömesi sıcak su akmakta bir çeşme bir kuyu. 
Seyit gazi kazası dahilinde Reşadiye çiftliğinde vaki olup · yukarı· 
da her birinin ayrı ayrı mevki, hudut, kıymet ve miktarı 
yazılı gayri menkuller manifatoracı Ömer F ey:ıi Efendinin uhdei 
tasarrufunda iken nıumaileyhin ahiren iflAsından dolayı Eskişehir 
İcra ve İflas idaresi tarafından bir ay mildetle ilk satıhğa 
çıkarılmıştır. 

Toptan veya kısmen satın almak ve fazla malumat edinmek 
istiyenlerin her bir gayri menkulün takdir edilen kıymeti nisbetinde 
00 10 pey akçesile ve mezkür gayri menkuller üzerinde ayni veya 

irtifak ve saire gibi haklar iddia ed~ceklerin vesaiki ile İcra ve 
iflas İdaresine müracaat etmeleri ve ilk satışın 1 ~9-932 perşem .. 
be güni saat 14 ten ıaat 17 ye kadar devam edeceği ilin 
olunur. 

SAKARYA 
a 15 Ağustos 

V puru Pazartesi gUnU 

akşamı saat 18 de Sirkeci rah
tımmdan hareketle (Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire

sun, Trabzon, ve Rize) ye azi

met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hanı altında acen

talığına müracaat. TeJ. 22134 

Yüksek Baytar 
Mektebi Mübayaat 

Komisyonu Riyasetinden 
1 - Et 
2 - Ekmek 
3 - Yaş sebze ve meyva 
4 - Sllt ve yoğurt 
5 - Arpa, saman, ot, kepek. 

mısır, kırma. 
6 - Kok kömüril 
7 - Zeytinyağı, sadeyağ, şe

ker, pirinç, makarna. şehriye, 
patates, salça, beyaz ve kaşar 
peyniri, zeytin tanesi, tuz, 
un, bulgur, kuru üzüm, limon, 
çay, gaz, soda, sabun, kuru soğan, 
yumurta, kınu sebze. 

Mektebin bu senelik ihtiyacı 
olan balada muharrer y~di şart
nameye merbut erzak 7 eylM 932 
çarşamba günü saat on altıda 
kapalı rarf usulile münakasaya 
vazedilecektir. [Şartnameler mek· 
tepten alınabilir. Taliplerin 
teminata muvakkatesini vezneye 
vermek suretile yevm ve vakti 
mezkfırda Fındıklıda Güzel San'
atlar Akademisindeki Yüksek 
Mektepler Muhasebeciliği bina• 
sında müteşekkil Mübayaat Ko-
misyonuna müracaatları ilin 
olunur. 
------

Tokat Hukuk Haklmllölndem 
Ilocaahnıet malıallesindon hacı oğ· 

lu Ibrnblm kerimesi Aarife FTanımın 
Samsuıı TiitUn lnhisar idaresinde 
lıanıallıaş~ ham Mehmet Ağa neıdhıde 
Giiriln iin lhsaııiyo mn hallesin elen Meh
met oğlu Rifat aleyhine ikame eyledi
ği boşan rııa da vasmda dolayı icra kılı
ııun muhakeme neticesinde. MHddoiye 
mo1,lıurenin mezkkilr davası sabit 
ol<luğuııdun kanunu maddesinin ınc
v:ıdtlı ınalısusası mucibince tarafeyn 
arasındaki raabıtai niki\lıın Lıoulmıı.

Bltla vo hoşanmasıııa mütedair bıılıı· 

nan ~W· 3-V3::? tarih ve 143-155 numa
ralı il:\ıınn ikanıotg!llıı me~lıul lıulu

nırn Mehmet oglu Rıfata ilAnon 
tohli11 tensip edilmlt ohluğudd:ın teb
liğ makamın& k:ıim olmak ilzere ve 
mtlddeti kn.nunlye:ıi zarfında temyiz 
etmedigi surette bu bapdakl htikmUn 
kesbi katiyet edecoğl ilAnolunur. 

Kumkapı ve Ahırkapı iske .. 
lelerinde mazbut ve mahfuz 
3 ı 5 kilo meşe kömürü ile 57 
çeki meşe odunu 21/8 932 pa .. 
zar günü saat Uçte ihale edil
mek üzere milzayedeye çıkarıl .. 
mışhr. izahat almak istiyen 
taliplerin Y enikapı Orman ida .. 
resile İstanbul Orman müdüri
yetine ve yevmü ihalede mU
dllriyeti mezknrede müteşekkil 
ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

BREKFAST 
,.e bihlmum 13iskHvL 
!erini tercih odiniı;. 

Asıııaaltı No. 3G 

Dr. A. KUTIEL 
Cllt ve aührevl lıaatahklar ted .. 

vihancıi KuaklSJ BlSrekçi hnru 
sırasında 34 

&on Posta Matbaa• 

Sahibiı All Ekrem 
NetriJal MUlrib Halil Ltdl 


