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C Dost Rumen Harici e Nazırının----, 
. . " Son Posta,, ya mn im beyanatı __J 

-''Yugoslavya Balkao 
Paktının scidık azasıdır 

ve böyle kalacaktır,, 

"Şehadetnameci,, gençlik 
değil, "Şehadetnameli,, 

gençlik isteriz/ 
Yeni barem kanununun bazı prensipleri hem 
bu memlekete zarar verecek bir gidiş, hemde 

nesilleri dalalete sevkedecek bir teşviktir 1 
Ayni prensipler, mekteb zamanlarını vatan hizmetinde, 
ateı içinde geçirmiş bir nesli, bugünkü T ürkiyenin en 

sağlam temelini teşkil eden bir nesli haksızlığa 

Gatenko B l''- A t t n n ebedi/ecmesidir uğram~k tehlikesi k_a~şısı~da titretiyor .. .. , arzumuz a 1e.an n an ı ı r ' Yazan: Muhıttm Bırgen 
goruşmelerimiz de bu gagegi istihdaf edecektir, digor İki gündür bu sütunlarda münakaşa. Evvel!, şunu söyliyeyim: Benim yaz. 

N 
· -··-·--····-·····-····--·· .. ····-·-····-- sını yaptığım bahsin memlekette lrll- dıklarımı alelıtlak. mektebe ve §ehadet-

b 
.. A k d yük bir alika uyandırdığını gördüm. Bu- nameye karşı izhar edil.mif bir aleyhtar. 

azır ugun n ara a .... ı.lli Ref n~ için, madem ki başladık, bu bahsi lıkmanasınaanlamayamahalyoktur.Bü. 
ı&T& T biraz daha kurcalamak isterim. (Devanu 2de•Hergün» sütunumuzda) 

t 1 b ) Dr. Ad.nanı emas arına aş ıyor kabul ettiler 

.. 

İnönünün şehrimizi 
şereflendirmesi 

muhtemel 
Yalova. 10 (Sureti mahsusada 

gönderdiğimiz muhuririmizden) -
MilU Şef 1.smet İnönü bugün istira
hat etmiflerdir. Reiaicümhur öğle.. 
ytn Av.rupadan dönen Dr. Adnanlıı 

Dahiliye Vekili Faile Öztrakı kabul 
buyurdular ve yemeğe alıkoydu. 

lar. Dahiliye Vekili ve Dr. Adıiao. 
Milll Şefin nezdind uzun müddet 
kaldıfar. 

(Devamı 2 nci sayfada.) 

Bir Türk- Mısır ittifakı 
mı akdediliyor ? 

Mısır Hariciye Nazırının Ankara seyahati münasebetile 
bi~ İngiliz gazetesinin verdiği malumat 

Mısır Hariciye Nazırı 
Belgrad ve Sofyaya 

da davet edildi 
Deyli Ekspres yazıyor: cYakınlarda 

~ a .. Dost na.zır abide ön.ün de deften ~n TOrk-Fransız Ankaraya gelecek ve .o~adan Atinaya gi-
lnı.itcakıoy harıcıye nazırlığına tayinini Bedin, Londr , Parla ve diğer Avrupa decek olan Mısır Harıcıye Nazırı Abdül-

«ıeyahati A!eçen birkaç ay zarfında ilk merlrezlertni ziyaret etm.i§ olan dost ve 1 ş ası fottah Paşa. ayrıca Yugoslavya ve Bul. 
~karaya olmak üzere, sıra De <Devamı 11 inci sayfada) an a m garistana da davet olunmuştur. Bu suret. 

Maruf bı•r genç karısına aı•d Londra 10 (Radyo) - Reuter ajansı le, nazır, Ankara. Sofya, Atina, Bükreş 
bil.diriyor: ve Belgradı ziyaret etmiş olacaktır. 

eş1ra1r ld h • t • • ı k t Fransanın Ankara = elç~i ~~ - Bu ziyaretlerin en mühim neticeei, bll-

J J a 1 ızme cısı e aç ı ~u!~g!~a::~r:~tir. ıye ancıye ~.n Ya~ar~ birbirine bir ~d~i teca.. 
İki ~ ' Büyük elçinin, bu ziyaret esna'3ın - vuz bloku şeklınde bağlıyan bır Türkiye. 

li11e e!~:denberi bütün Arnavudköy mis.. ve gerek vazifesi. gerekse ailesi itibarile da, Türk _ Fransız anlaşmas.ı~ın met : Mısır ittifakı olarak tecelli edecektir. Mısı,. Hariciye Nazın Abdülfettah Paşa 
4tısu il r rasıanan bir hadisenin dediko. mühim bir içtima! mevki sahibi bulunan nini 'I'ürkiye Hariciye Vekilme tevdi • 

Y;i;;;d; o~iüJ;) etti~;;~~~:~ ıbr~n, ihracatı1. akın mdühim 
V k•ı• ·ı •• ı Ak t hafta sonunda ır kısmını s en erun 

8 1 1 1 8 m U 8 8 Parise gidiyor ı· ·ı k 
Faik ·0· . . . . SabıkArnawdKralıAlunedZogu- ımanı vasıtası e yapaca 

. . ztrak Mechsın tatıhnden sonra yurd nun heın.şir~~ ?eçenlerde ~işli Sıhhat - • - " • 
IÇlnd b. 1 tk•k h ı· k ~ Yur~unda mühım bir. am_elıyat .geçir· Turkıye ve İran hukumetlen arasında bu hususta e ır e 1 saya a ına çı acal\ rniştı. Zogunun hemşıresı ameliyattah - k ı .ği ş d b·ıd· ·ı· 

\'aıo sonra henüz tamamen iyileşemediği i- muza ere er cereyan etti am an ı ırı ıyor 
d.iğUniıva, lO (Sureti mahsusada gönder.1 (Devam1 11 inci •)'fada) 
~in nı~arıirimizden) - Otel Ter- --·----·-···-·-···-··--···--.. ·--
ltliit genış salonlarının bir köşesinde 
~ai1teÔ~1 ve kıymetli Dahiliye Vekilimiz 
blltt: z rak ile görüştüm. Sayın mu.hata. 

'Siıe . 
?iiy0t& Verııecek havadislerim yok. GlS-
tuın. d:~~~ Ya burada istirahat ediyo-

li'akat b· 
l'e \lek·ı· ır Vekilin, bahusus bit Dahili. 

1 ın· 
Vcrncb· •n, her zaman için gazetecilere 
~ ılecek b" t!>lınu d.. .. ırçok havadisleri bulundu. 
ile 

0 
• U~ndüğüm cihetle Faik Öztrak 

cıun·· 
ltonuş-t un muhtelif mevzuları etrafında 
ııeıcsin:n· Evvelfı İstanbulun imarı me. 
b~ suaı·en bahsettim. Dahiliye Vekilimiz 

une: 
- İl"}" lllanı 1 

•Yorsunuz ki İstanbulun imar 
~ a~ tasdik edildi. Belediyeye geldi. 

1 
t milyon l' l , • 

evraıtr lıı\zaladım, cevabını verdi. G~e be 

Fransız ressamı ile 
sevişen padişah 

kardeşi 

r······-······················-. 
-i Hatice!~-· . . 

=1 Sultan!~ . . ·····················-··········· . 
Osmanlı sarayında 
geçmiş olan aşk 
maceralarının en 
şayanı dikkati 

Yakında "Son Posta,, da 

isken.derun lima nından bir göriinÜ§ 

Şam, 6 (Hususi muhabirimiz yazıyoI') - tkelenmek üzere bulunduğu haftalardan. 
Hatay meselesinin kat'i surette halli et. beri söylenilen müzakereler hakkındıt 

esrni ıra ık istikraza müteallik olan 1 

(Devamı J üncü ıaufa.da) V Ftıilç. Ô 

c/ • ' (~ 
.._ ___ _.. ___ .__ .... _ .. rafında cereyan etmekte olup hemen ne. (Devamı 2 nci sayfacb 

/.'"' r ;..... . "' ,,/ ,.,. ):ı 



2 Snyfa SON POSTA 

Her gün 
Res1mll Makale: :s Tashih edilmiyen hata .. =-

---------------------------------------------------------------
-··-

Biraz daha 

Yaz.an: 1\1 uhi ttin Blrcen 

( BCl§tarafı J inci sayfada) 

tün hayatını ltitab arasında geçirmiş bir a.. 
damın mektebe ve şehadetnameye kar§l 

alelıtlak bir aleyhtarlık yapması kabil 

midir? 
Beni bu bahsin münakaşasına sevkeden 

ilk beb •mdur: Yeni barem kanununun 
6C ,-- b .. k'. 

bazı prensipleri, bu mem!eket.in ugun u 
vaziyetinde mühim bir içtimai mesele 
mahiyelini alınış görünüyor. Mekteb za
manlarını ya cephelerde, yahud esarette, 
yahud herhangi bir vatan h~zmetinde ge. 

çirmiş ve tahsilini ikmal edip ~~adet~- Konuştuğunuz adamlara dikhat ediniz. bir muhavere es. Yanılmak, yanlış karar vermek, aldanma~ her ferdin ba. 
me alamamış olan bir nesil - pışkın. dun. ılasında: şına gelebilir. Ömrünü hatasız bitiren adamı tarih henüz 
ya görmüş. göğsünü vatanın~ .siper Y~P- - Unutmuşum, hatırlıyaınıyorrun, diyeni, hafızasının kuv. kaydetmemiştir. Fakat bu bahiste insanlar iki kısma ayrılır. 
ınış en canlı senclerini ateş ıçınde geçrr. vetsizliğinden jikayet edeni çok görürsünüz. Fakat: lar. Birinci kısım hatayı görüp tekerrür f!tmemesi için tedbir 
miş' bir nesil! - bir haksızlığa uğr:ınak - Muhakememde aldanmışım, yanlış karar vermişim, df- alanlardır. İkinci kısım ise hatayı kabul etmiyenlerdir. bu 
tehlikesi karşısında titriyor. Bugunkü yeni bulabilmeniz çok güçtür. kısım insannlrın hayatı mütemadi bir hata silsilesidir. 
Türkiyenin en sağlam temelini teşkil eden ~===-====~==~~=====================:==:==:==:==:==:===:===:==~::=::=:==:=::::=::=::== 

~~~Ş~f ~~~7i~~~~~i~ 
maması lazım geldiğini düşünerek bu me.. Kent Duşesine r--...... __ , ______ ...... , Esneme 
seleyi evvelA bunun için ortaya attım. • H b• hk M h bl 

İkinci sebeb de şudur: Esas itibarile, Silah çeken adam ~ ergon ır ra ez e 
Türkiyede çok yanlış bir zihniy~t vardır 1 
ki bunu biz tanzimat devrinden tevarüs l 
ettik· bu zihniyet şekilcidir: şekle bakar 

' - d ve ne madde ile, ne de nıh ile alaka ar 
olmaz. Bu"' zı1ıniyete göre şehadetname bir 
vasıta değil. bir gayedir. Öyle bir gaye ki 
herkes onun peşinden koşar ve şehadet. 
nameyi _ her nereden ve her ne şekilde 
olursa olsun - bir kere eJine aldı mı ar. 
tık her şeyi bitmiş farzeder. Yeni barem 

Altmı§ y<Jfındaki paragöz adam 
mütemadiyen paradan bahsedtyordu. 
Yanında bıılu.na.nlar tek l')nun para. 
da.n bahsetmemesi için ıözll yel§ mese. 
le.tine intika.1 ettirmek iatediler. Para 
göze sordular: 

layihasına konulan bir prensip te bu zih
niyeti takviye ediyor. Devlet hizmetine 

- Siz kaç ll<l§ındasınız? 
Paragöz hemen cevab verdi: 

Kent Düşesme otomobiline girerken _ üç mecidiye! 

silah attığı iddiasile bir Avustralyalı - '\. ,-----------' girmiş veya girecek insanlar arasında 
cşehadetnameli:t diye mümtaz bir sınıf 
yetiştirecek olan bu prensip bence çok 

nın yakalandığını ajanslar haber ver - -
di. Burada, Avustralyalıyı polis refa - Eski Alman imparatoru 

yanlıştır. Devlet, millete istediği hizmeti 
şehadetnameden değil, o şehadetnameye rüyorsunuz. 
sahib olandan istiyecektir. Şu hatde, dev. =~============:::::::=.: 

katinde, sorgu dairesinden çıkarken gö /gileşfi 

da ekseriyetle böyle oldu, halbuki, bizim let, memurunda şehadetname arayacak 
gençliğe şunu öğretmemiz lazımdır: Mek.. 

yerde, kendisine tevdi edilecek vaziCe için teb, ne kadar yüksek olursa olsun, bu a. 
mailub liyakati aramalıdır ve bn liyaka- sırda yaşayan bir insanın haiz olması lL 
tin bulunup bulunmadığını tesbit edecek 

zım gelen bilginin ve bilhassa cfaydalı tecrübelere. imtihanlara vesaireye müra. 
bilgi. nin yüksekliği yanında hiçbir ıey 

caat etmelidir. değildir. Namık Kemal, bundan altın~ 
Nitekım Avrupalılar da bunu böyle ya. sene evvel: 

parlnr: nitekim, Türkiyede çalışan veya 
çalışmış olan bütün yerli veya ecnebi mü. 
esseseler, bütün yerli ve ecnebi teşebbüs 
sahibleri de. memur alacakları zaman, 
şehadetnameyi sormaya bile lüzum gör. 
mezler, yalnız memurlarında istedikleri 
vasıfiarın bulunup bulunmadığını Ya im. 
tihanla, yahud tecrübe ile tesbit yoluna 
giderler. Eğer, işi görece{t olan şehadet
nameden ibaret bulunsaydı; insana de.. 
~il, şehadetnameye bakmak kafa gelirdi! 

* 

Yüksel kJ yerin ba yttr değildir, 
Dunyaya relif hüner değildir! 

Diyen bir Cezmi tipi yarattı. Bu C~zmi 
tipi bizim aramızda çoğaldı mı? Çok bed. 
bin bir hüküm vermemek için çok §Üphe. 
li olmayı tercih ederim! 
Eğer Namık Kemal bugün sağ olsaydı. 

cCezmi:t sine sade dünyaya gelişin değil, 
şehadetname sahibi oluşun da bir hüner 
teşkı1 etmiyeceğini söyletirdi. Şehadetna. 
me? Evet. İlim ve kültür yolunda o, bir 
adımdır. Fakat, onunla hiçbir ~y bitmez 
ve biz daima. onun öte tarafına geçmeğe 

Daha bugünden memlekette yanlış bir mecburuz. Bunun için de Türk nesilleri. 
yol üstünde ve yanlış bir hava içinde du. nin gayesi, cşehadetnameci> değil, cıeha
ran bir gençlik var: Bu gençlik cşehadet. detnameli:t olmak ve ilim, fı1tir, hayat ve 
nameli> değil, cşehadetnameci> dir. Ben kültür Aleminde mütemadiyen yükselme. 
de vaktile bu gençliğin içinde bulundum; ğe çalışmak olmalıdır. 

Bu güzel bayan, esnemenin sıhhatine 
faydası olduğuna inananlann en ba -
şında gelmekte ve esnemeyi usulü da
iresinde öğrenenler çoğaldığına, dünya 
da şimdikinden daha çevik ve mcs'ud 
insanların artacağına iman etmiş bu -
Jmı:maktadır. Fikrince bir eğlencede sı 
kılanlar antreye veyt!. bahçeye çıkıp bir 
kaç defa esniyerek tekrar salona dön
dülermi, içki içip ne.ş'elenmişler gibi, 
yeniden canlanır ve eğlenebilirler. 

Mndam VerfOyl, L!tedlği zaman esni
yebi1mekte, önceleri uykusuzluktan 
muztaribken, esnemeyi ~det ede ede 
şimdi gönlünün dilediği zaman mışıll 
mışıl uyums'ktadır. 

Esnemek hususunda hayvanları tak
lld ettiğini slSyliyen Madam Veı-şoyl, 
bu !kanaatine bir mezheb süsü vermek
tedir. Miiridlerlnden biri de Entelli -
cens Servisinin Rusya memurlanndan 
bir diplomattır. -------

8 sene sonra ... ben de kaynaklan şimdi hayli eskimi~ o. G-Onül istiyor ki devlet. her yerde oldu. 
h 1 ~ t b sil Bir zamanlar beyaz perdenin en sevi -lan bu neslin oca ıgını yap ım; u ne g~u gı'bi, bizde de •ehadetnameye imtiyaz 

· ·st·hd t ,, len yıldızlarından olan Kl'llr~ Bov sekiz ı arasından memur seçtım ve 1 ı am e • vermek.le mühim bir yu .. kselme davwnı 
·· h l" d · senedenberi sinemadan çekilmi , kocasi -tim; bu nesille hergun temas a ın eyım. hallettiği zehabına dülm'lesin. Her memur. 

h 1 b. r r- le birlikte bir lo}canta işletmekte idi. Huy Onun istediği ıey, iç o mazsa ır ıSe şe. dan, görece~i hizmet bakımından liyakat. 
lm kt H 6 canın altındadır, derler .. Klara Bov da. hadetnameslne sahtb o a ır. ayır - ey ehliyet istesin. Bunu da kah icı şehadetna. 

b. ı· h ~ sinemadan uznk kalmaya dayanamamış, zavallı nesil! - senin gayen ır ıse şe a. melerile, kfilı tecr<ıbe dcvrelerile, kAh 
d ı.·1 h ~ · · a a bir ve yeniden film hayatma atılmıftır. detnamesine e51 · eı;uangı ışe Y r r hntihanlar ve müsabakalarla mütemadi. 

marifete sahlb olmak olınalıdır. yen kontrol eden bir mtem tutsun! Um.ın bir hastalık g.eçiren eski Kay- tilerine başlamıştır. Resmimizde, İmpa 
Ben o nesli, mekteb sıralarında sarar. _ /il ı . 172 zer Vilhelm taınamile iyileşmiş, bulun ratoru bir doştunu ziyaretten dönerken 
~ ve ~zülmüş çehresile ... ka~. defa, boy. UJl4d1J.f:ti.n L/:.;U:9tut. duğu Doorn kasabasında• rnutad gezin- görüyorsunuz. 

nunu btlkerek karşımda gordum: ı;;:;;=:==::=:==========================:=:;;:;;;:;;;;;=========:::=;~ 
- Bana bir~? 
- Nasıl bir iş, yavrum? 
- Ne olsa yapanın, lise mezunuyum ... 

Münasib bir 1§! 

Halbuki bu zavallı nesil, ene olsa ya. 
panm> demenin hiçbir §ey yapma demek 
olmadığını bile müdn'k değildir. Bu nes.. 
le, biz hala fena bir yol gösteriyoruz. Onu, 
ne olursa olsun bir mekteb şehadetname. 
sine, kabilse Ali mekteb şehadetnamesine 
sahı'b olmaya te§'t'ik ediyoruz. Bu, bir ta.. 
raftan bu memlekete zarar veren bir gi. 
diş, 6te taraftan da bizzat nesilleri dal!. 
lete sevkeden bir teşviktir. 

Biz, insana, zekaya. istidada ve çalış.. 

maya değil de şehadetnameye itibarda de. 
vam ettikçe, eline şehadetnameyi geçiren 
insanların büyük blr kısmı, ilk iş olarak, 
hem ilim. heJl! de tecrübe kitabını kapa. 
maya gidecektir. Nitekim, şimdiye kadar 

IS TER I NAN, iSTER iNANMA! · 1 
Üç gün içinde ttSmt makamlara üç müracaat yapıldığını İktısad Vekaleti halkı korumak yolunda ilk tedbir olarak 

işitiyoruz: Başta kolonyacılar vardır. Sonra fırıncılar geli. bir mütehassıs getirtti. Bu mütehassıs çoraplann sağlam ol. 
yor, daha ronra da 20rapçılar. Bu üç müracaatın ilk ikisinde ması için ne yapılması lazım geldiğini anlatan bir rapor yaz. 
söylenen cümleler yekdiğerinin aynidir: dı ve şimdi çorapçı efendilerin f eryacllannı işitiyoruz: 

- HükUmet bize rekabet ederek kolonya yapar veya ma. - Mütehassısın işi bu kadar 11kıya bağlrunasının sebebi 
kineli fırın tesis ederse biz aç kalırız. bizi çorap yapamıyacak hale getirterek hariçten mal celbine 

Haltlarını teslim edelim, fakat suya benzemiyen iyi ko. imkAn hazırlamaktır. diyorlnr. 
lonya ile temiz tıkmelf başka türlü nasıl temin edetiz, suali.. Mütehassısın kendlsiııi müdafaaya lüzum görüp görntiye. 
ne de cevab i.!ter. ceğine bakmaymız, çorabın bütün iptidat maddeleri Avrupa. 

Müracaatçilerin QçO.ncli kafilesine gelince, bunlar maalesef dan getirildiğine göre burada yapılmamasının memleket ik. 
henüz dddi bir rekabet veya korku ile karşılıişmadılar, her tısadiyatma zarar verip vermly~eğlni de düşünmeyiniz, fa. 
aileye her ay hiç değilse üç beş tane çorap satarak Türkiye. kat en ziyade şikAyct edip rekabetten korkanların en fazla 
ninen verimli me.leğinde mütemadiyen zenginleşmek saa- ı kazananlar olup olmadığını araştırmak hakkınız. Kendi he. 
detile pürneş'e olmakta bcrdevamdırlar. Yalnız bir derclleri sabımıza biz bunun böyle olduğuna inanıyoruz, fakat ey 
var: okuyucu sen: · ..... 

iSTER INA J ISTfiR INANMAI 

Haziran~ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok OltluJu 
Bagütt Konamadı 

••• .J ......... ................................................ 
Milli Şef Dr. Adnanı 

kabul ettiler 
(Baştarafı 1 inci sa11Jada) 

A •b o J{eIJlll 
Riyasetici.imhur Umumi Katı ı di)'I 

dün vilayete gelerek Vali ve Bele \lı 
Reisi LUtfi Kırdarla konuşmuştur. Uın 
mi Katib vilayetten oton:obil~~ Do:: 
oahçe sarayına giderek bır muddct 
gul olmuştur. .. .. 

01 
Reisicümhur Milli Şef İsmet 1n~nu~ 

yakında şehrimizi şereflendirmelcn II1 

temeldir. t 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lllt. 

Kırdar dün Yarovaya gitmiştir. --
iran, ihracatının mühim 
bir kısmını İskenderun 
limanı ile yapacak 

(BCl§tarafı 1 i~ci savfac!d 

şimdiye kadar çok muhtelif §eyler. sö:~ 
lenınekte idi. Son zamanlarda Halebın 
Hataya ve Türkiyeye ilhak edileceğirı~ 
dair olan şayialar çok musır surette d~ 
vam etmi§ olduğundan ıbir takım :Hal~ 
zenginlerinin ve bu arada Türkiye nle 

/ 

ş ol hinde'ki siyaset hareketlerile bulaşmı ~ 
lanlann Halebden Beruta ve Şama do 

1
: 

··rfl.ı.ı 
ru sermaye nakletmekte oldukları go dlJ 
müştür. Alınan kaynaklarından neşre , 

. ·ddq len bazı haberler, bu rivayetlen teyı ıd 
f ısrar etmekte bulunduğu için, Beru~ta eJ 
Fransız makamları bu şayiaları ikincı d. 

fa olarak tekzib et'tiler ve bu haberler~ 
Alman kaynaklarından husu.si maksa 

larla işae edilmekte bulunduğunu tal'fill 
eylediler. 

Hataydan gelen haberlere göre, 1skell1 
derun limanında İran için serbest bir sa~ 

ha ayırmak ve İranın mühim bir Jo:: 
ihracatını bu vasıtn ile yapmasını t:_ dU 
eylemek üzere İrnn ve Türk.iye huk 
metleri arasında ehemmiyetli müzak~·e.ı 

. . B b berıer. ler cereyan etmekte ımış. u a 
alelfıde şayialar ve rivayetler şeklinde 
görünmü~r. İranın Antakya ve isk~~ 
derun konsolosuna beyanatıntt atfen ğ~ 
diriliyor. Bunun için ben de size oldU 
gibi bildiriyorum. 

h• b". dC• Suriyenin umumi vaziyetinde ıç 1• 
1 ğişiklik yoktur. Hala hükflrnet bulır~i.. 

devam etmekte olduğu gibi cümhurr€~ 
nin istifa ettiği veya edecegi şayiaları ~il~ 
temadiyen tekrarlanmaktadır. J{r:ıl 1 

meselesi de ayni haldedir. Henüz her. ş:~ 
söylenmekte, fakat. kat'i olarak hıÇ 
şey malıim olamamaktadır. 

-------- ---- .., 
Ziraat VekAleti Mllsteşarlıgı 

aıett 
Ankara, (Hususi) - Ziraat Vek ·fcsl 

Müsteşarı Bay Celal Aybar eski vazı 1v 
olan İstatistik Umum Müdürlüğüne pa 

!edilmiş ve yerine Ziraat Vekaleti ba~ 
müşaviri Aziz tayin olunmuştur. •"" ......................................................... ~ 
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11 Haziran 

Çekyada yeni hAdiseler 1 Tork gazetecileri 

Kladno şehrinde 150 b•;~~~~~~~;~~:~.~:~:~r~~~: 
kişi tevkif edildi ;:~~t~~a~tanbu~ ,Wteveccilien ha. 

, Türkiye büyük elçisi Rüştü Aras, elçi. 
lik erkanı ve İngiliz gazetecileri, Türk 
heyetini uğurlanuşlardır. 

~{udus pastahanesinde 
bomba patladı 

Lonclra, 10 (Hususi) - Kudüs posta. 
hanesinde ıbu akşam bir bomba paUamış 
ve bina ehemmiyetli surette hasara uğra. 
mıştır. 

Binada bulunanlardan sekiz kişi yara. 
lanmıştır. 

Madridde 
Bir infilak ~lnıanlar tarafından şehre tahmil edilen .500 bin 

~ronluk para cezasının yüzde seksenini Yahudiler, 
Yuzde yirmisini de Beneş taraftarları tediye edecekler 

Madrid 1 O (A.A.) - Madrid krali-

A'm an l·spanyol yet tiyatrosuna depo edilm~ olan el 
• bornbalarile patlayıcı maddelerin dün 

}(Jad o akerelerı· a~am saat 20,15 te infilfık etmesi ne -li k no, 10 (A.A.) - 7..8 Haziran gece- üyen iki askerin yanında duran ve muaz- m Z 
}\ . atıedilmiş olan jandarma Wilhelm zam bir çiçek demeti ile işaretlenen hR. ticesinde 3 ııısker ve yoldan geçen 1 O 
li;•.est'in bu saban yapılan cenaze mera- dise mahalline yaklaşmaktan içtinab et. Berlin 1 O (A.A.) - Sefaret müste - kişi yaralanm~t1r. 
~~de bir hadise vukubulmuştu-:. '1\ektedir. şan Wohltat, İspanyaya hareket etmiş- Tiyatro binası tamamile harab ol -

ed Ofnobili ile cenaze alayına tesadüf Askerler, <.\vardan geçenleri şapkala. tir. muştur. Çıkan yangın, civar binalara 
ot:~ ~.r Çek, şapkasını çıkarmadığı için rını çıkarmağa idbar ettikleri için dün u. İyi haber alan mahfellerde söyl~n - da sirayet etmiş ise de 2 sadt içinde 
tu'kl 

0 ıldtn dışan sürüklenerek yum. <aktefek bazı hadiseler cereyan etmiştir. diğinc göre, 't~ohltat'ın .?u. sey~lhatı da söndürülmüştür. A.tr ve tekmelerle yere atılmıştır. , ha şimdicifn spanya hukumetı e res - · . • . . . vukua 
etnı·~an makamları ot'Omobili müsadere Şehre tahmil edilen para cezası mi müzakerelere başlamak gayesine . Infılak, bır kaza netıcesınde 
c'Ş erdir. Konulan memnuiyete rağmen açık b~ matuf değildir. gelmiştir. 

lan ~~lı hnçlı bayraklarla örtülmüş o. rakılmış olan pencerelere gece mükerıe.. Müsteşar İspanyada lVaziyeti tetkik --
20.ooo nkıı:s~·~n tabutu Wilson meydanında fen ateş edilmiştir. edecek, İspnnyanın siy~si ve iktısadi Pren S Po/ 
b ışılık nu'"fu · · d 5000 k' "d · · · ı·ı tem"'~ ederek Ispanyanın ne aret 1 s ıçın e ışı en ı. Kladno mıntakasınm Alınan şefı Mens. rıca ı e cı:-. • 

seıaınıaonan Alman e'kalliyeti tarafından, '>el. cehre tahmil edilen 500.000 kuronluk kadar maden ihraç edebileceğini ar~ş - Be/grada do••ndÜ 
mıciı ~ ' tıracaktıı·. Alman endüstrisi için Is -Çekler ;j• r. cezanın yüzde 80 inin Yahudiler tarafın. 

lunınanıışlcenaze merasiminde hazır bu. dan, geri kalan yüzde 20 sinin de Beneş panyanın mühim bir mahreç teşkil e - Belgrad, ıo (A.A.) - Naib Prens Paul 

1 ardı~.. taraftarlarınca tediye edilmesine kar.ır deceğinden şüphe edilmemektedir. ile Prenses Olga, saat 9,35 te Almanya. 
50 k k l Yeni fabrikRlar, yollar ve muhtelif 

C. lfl tev i edildi vermiştir. İ d B ı d d.. ·· ı e "stas· yond:ı 
•nayet h k tesisat vücude getirilmesi için spa'h an e gra a onmuş er v 1 

lliiı b· a kında yapılan t.ahkikat he- Menssel, halkın vakayiin vahametini . . ·· d ·ı başvekil, nazırlar ve daha birçok kimseler 
ır nerce ~ • t• B yaya Alman leknikçi1erının gon erı -.taber Pol" ' vermemictir. Bununla be. müdrik bulunmadıgını ilave etmiş ı:. u ht ld' rd 

· ~ mesinin de derpiş edilmesi mu eme ıı-. tarafından selamlanmışla ır. etnliştir. ~ şımdiye kadar 150 kişi tevkif ciimleden olarak şehrin dış mahallelerin. 
l>artisin· unların ~rasında Heneşin eski de bazı işçilerin Çek şarkıları söyledikleri • • d 
~tesini~n ~rganı olan cÇesko Slovo .. ga. n~ kaydetmiştir. MensseL bu sebebl~ bil-. Yunan Vehahdı yakın a 
Ve dokt aşınubarrir:i ile birkaç avukat tun restoranların kapatılmasını ernır ve • 

lialk, o~o;~u~a.liydeci vardır. i~ir~olu içkilerin satılmasını yasak et. şehrimize gelecek 
' 1 iı;in k ıçın e katillerin bulunma. rnıştır. 
tnektedi;~ulan müddetin bitmesini bekıe- · Çek dahiliye nazırı. katillerin bulunma-

tiağazaıar . sına yardım edecek olanlara 50.00il ku. 
llııştır So ın bır kısmı henüz açılma. ronlu'k munzam bir mükafat vadetmiştir. 

ı l'aziy~tted~aklar ıhemen ıtenha denecek bir Mükafat miktarı bu suretle 150.000 kuro. 
• ~aJk esas vaziyetinde b~k- na çıkmıştır. 

Romanya kralı Karolun tahta çıkışı. 
nın yıldönümü münasebetile Romanyada 
yapılan merasime iştirak etmek üzere 
geçen hafta içinde limanımızdan geçert>k 
Bükreşe gitmiş olan Yunan Veliahcli 
Prens Pol ve maiyeti, önümüzdeki Salı 
günü öğleye doğru Romanya vapurile 
Köstenceden limanınııza geleceklerdir. 

Romanya vapuru burada dört saat ka. 
dar kalacak, bu müddet zarfında veliah<l 
karaya çıkarak şehri gezecektir. 

Jngiliz hü "Ümdarlarını 
evyorkta 3 milyon kiş · 
tezahüratla karşıladı Fransa 14 harh gemisi 

b Londra 10 ~Jşa ettiriyor 
İldirili:yor· (Hususi) - Nevyorktanl Hükümdarlar sergiyi ziyaret etme - p . 

10 
(AA) B h . nazın t · . · d . . . . arıs . . - a rıye , 

ngıhz hük.. en evvel beledıye reısı Laquar<la ıle 1 to kabul ttiği deniz prog-
~~rka vasılı uın darları bu sabah Nev- vıfil Leh.mann tarafından tertib edilen ~ar ament tnb~kın ge,:rek muhtelif tez 
'.ıe • o muş VCI Aın rika ta ın· ıamının a ı na -r 
h·· rnısline tesad .. f · e r ın- bir kabul resminde hazır bulunacak - gahlara 14 hafif harb gemisi sipariş et-
uraııa ka u edilmiyen bir teza- 1 dı 
liiik.. rşılanmışlardır. ar r. m~tir. 

tısı Ü urn~arları alkışlıyan h Ikın a _ Alayın geçmesinden 3 saat evvel gü- Sipariş edilen gemiler şunlardır: 
dir. i .rnılyon kişi tahmin ~lm k~ • zergfillta seyrüsefer durdurulacaktır. a:Mogador• tipinde 3.000 er tonluk 4 
latda ~~ alayının geçtiği :ütüne ol _ Birkaç gündenberi polis birçok tedbir- muhrib, bunların sürati 40 mildir. Ge
liz rna aık, •Gocı save the King• kgi- ler almaktadır. 13.000 kişiyi müteca - miler 138 milimetrelik 8 top ve 1 O 
ın· rşını bir - torpil kovanile teçhiz edilereklerdir. 

litir. agızdan terennüm et - viz bir polis kuvveti saf t.eşkil edecek - Biner tonluk altı torpito, süratleri 30 

k.Yiliiııgton 1 O (A tir. mil olacak olan bu gemiler 11 O mili -IJ.tndarı .A.) - İngiliz hü - S . . . t tt"kt -' h"" k "-'ieh arı. bu sabah saat 4.46 da -Gren ergıyı zıyare e ı en sonra u - metrelik tophrr ve birkaç torpil ova-
ha saatı- v · _. kü.ındarlar Colombia üniversitesini ge- ııı ile teçhiz edileceklerdir. 
f r~et et . aşingtond<frr. Nevyorka t k · · 
~ birçok llltşler ve hariciye nazırı Hull zccekler, bunu müteakıb Ruzvelt aile- 600 tonluk 4 mayn ara gemısı. 
tnışlara. zevat ta.rafından selamlan _ sinin hususi ikametgahının bulunduğu .r. 

lnğniz - So;;;t•kl;~ktı 
~vyetler Birliğine teklif edilecek olan iormül 
azarıesinden sonra Moskovaya bildirilecek 

t "-lotıdra 10 ·~İCiye ' - Vilyam Strang, bugün de üç devlet, aralarından biri gerek doğru. 
İtıgiliz nezaretinde meşgul olmuştur. dan doğruya, gerekse bilvasıta biı- taar. 
lif edil.gazeteieri, Sovyetler Birliğine tek. ruza maruz kaldığı takdirde birbirlerine 
hı:~ E:!Cek f ··1 
-~ olın ormu tamamen ıesbit edil- karşılıklı olarak yardım edeceklerini be. 

:a.l'tesi ~.d~dmı. Stranlgın ancak Pa. yan edeceklerdir. Buna cLeh formülü, 
e~~İni ıronu Moskovaya hareket edebi- ismi verilmektedir. 
l'a .Yazıyorlar. 

İkinci §ekil: Bu devletler, Şimaı.Doğu 
Avrupası devletlerinin bitarafhğına biz. 
zat riayet edecekleri gibi başkalarına da 

"C! }."~ gazetesine göre, halen İngiliz 
l'i ?tıesE:!} sı~ hükUmctleri Baltık devletle. 
q?tıekte~ınde şu iki ıwktai nazarı tetkik 

13· ırler· riayet ettirmeği taahhüd edeceklerini be. •tinci .· 
§ekıl: Paktı imza edecek oJan yan edeceklerdir. 

lia ·d· . c· nu ıye Giresunda 
t ı.resun 
eb gel"n' : 10 (A.A.) - Hamidiye mek-

tıı· .. usı dü 1t öğı n saat 11 de limanımıza gel. 
tıııll'lışıır~~n sonra mutat ziyaretler ya. 
~t!refin(! b kşam kumandan ve sübaylar 
"C!l'iltnişıir,elediye tarafından bir ziyaf:~ 

Marlene Dietrich 
Los Angeles 1 O (A.A.) - Dün, Los 

Angel~s federal mahkemesi huzurun
da yapılan kısa bir muameleyi müte -
akıb sinema artisti Marlene Dietrich, 
Amerikan ta\Jiiyetini iktisab etmiş -
tir. . , 

f ransada tünel açarak 
kaçakçılık yapan bir 

şebeke meydana çıkarıldı 
Londra, 10 (Hususi) - Şimali Fransa. 

da, aralarında birkaç tanesi kadın olmak 
üzere, on kişi tevkif edilmiştir. Bunlar, 
Fransız _ Belçika hududunda bir tünel a. 
çarak, tütün kaçakçılığı yapıyorlardı. 

Londrada bom balar 
patlıyor 

Londra, 10 {A.A.) - Bugün muhte1if 
posta bürolarında paketler içine s:ıklan
mış bombalar infilak etmiştir. Scotland. 
Yard'ın gizli polisleri bu suikasdlerin faili 
olan İrlandalı tethişçilerin karargfıhını 
keşfetmek üzere araştırmalar yapılması 

için emir almışlardır. 
Hiçbir yerde nüfusça zayiat olmamıştır. 

lsveç ve Milletler Cemiyeti 
Stokholm. 10 (A.A.) - Parlamentoda 

Sandler, İsveçin Milletler Cemiyetinin 
csiyru;i faaliyetinden. çekilmesi hakkın<la 
muhafazakarlar tarafından verilen tak. 
rire itiraz etmiştir. Muhafazakflrlar İs. 
v~n Cemiyetin gayri siyasi faaliyetine 
iştirak etmekle iktifa eylemesini.. .tavsiye 
etmektedirler. 

Yalovada Dahiliye 
Vekili ile mülakat 

(BG.§tarafı 1 inci sayfada) 

Elektrik ve tramvay 

Elektrik ve Tramvay idarelerinin İstan. 
bul Belediyesine devri hakkında da Dahi. 
liye Ve'kilimiz şu sözleri söyledi: 

- Elektrik ve Tramvay idarelerinin İs. 
tanbul Belediyesi tarafından işletilmesine 

dair olan kanunun birinci müzakPresi dün 
Büyük Millet Meclisinde yapıldı. Birkaç 

gün sonra. ikinci müzakeresi icra edile. 
cektir. Elektrik ve Tramvay idarelerinin 

işletilmesinde biz Belediyeni:ı çok iyi mu. 
vaffak olacağını umuyoruz ve böyle de 

olması liızımdır. 

Belediyeler 

Esasen belediyelere müteallik diğer iş. 

!erin de peyderpey belediyelere intikali 

arzu edilir. Bu suretle belediyeler kuvvet. 
lenecek \'e şehirlerin imarına, halkın iS-

tirahatine, sıhhi vaziyetlerin ıslahına da. 
ha çok hizmette bulunacaklardır. Bütün 

dikkatimiz belediyelerin bir acemilik sen. 
delemesi yapmadan muntazam bir suret.. 

te hergün biraz daha ileri gitmelerini ve 
inkişaf etmelerini temine matuftur. Hiç 

şüphe yıok ki halkımız da bu işte bize yar. 
dım edecektir. 

Yalova 

Dahiliye Vekilimizden Yalovanın Bur. 
sa viliiyetine bağlanıp bağlanmıyacağını 
sordum: 

- Bu hususta henüz bir kanun çıkma. 
mıştır. Mesele tetkik edilmektedir, dedi. 

Tedkik seyahati 

Sayın Faik Öztraktan bir tetkik seya. 
hati yapıp yapmıyacaklannı öğrenmek 
istedim. Bana Meclisin tatilinden .sonra 
muhtelif zamanlarda, muhtelif istika. 
metlerde seyahatler yapmak istiyorum. 
Memleketin büyük bir kısmını bu tatil 

davresinde görmek t.ı'lrrindeyim. Mevfr. 
min de icablarını hesaba katarak bu tet. 
kik seyahatlerine çıkacağım, mukabele-. 
sinde bulundu. 

Sayın Dahiliye Vekilimize teşekkür et. 
tim ve müsaadelerini rica ettim. 

Sabih Alaçam 

Vekil valilerle görfiştil 

Yalova, 10 (Sureti mahsusadn gönder. 

diğirrliz rnuharririmizden) - Dahiliye Ve. 
kili Faik Öztr~k. bugün Manisa Valisi Fa. 

ik Turel, Sivas Valisi Muhtar Akman, 

Muğla Valisi İbrahim Akıncıyı kabul et. 

miş, kendilerine idari i:şler hakkında di. 
rektifler vermiştir . 

Sayfa 3 

E 
•Baltıklarda lngilterenin 

Rusgaga garanti 
fJermesi ne demektir? 

Yazan: Bellin Baıı:p P.lnet 

A vrupayı totalit:r ve demokratik 

olarak ikiye ayıran devletleı 

zümresinin birbirine karşı aldıklar\ 

tedırfüi veya taarnızi tedbirJ<.>11 
_ taraflara .göre iddiaların mahiyetinin 
değişmesi tabiidir • devam etmektedir. 
Demokrat memleketlerin Sovyet Rusy, 

ile olan müzakereleri, bu tedbi:lerin biı 

safhası olduğu gibi totaliterlerin İspanya 
ile hazırlar göründükleri yeni ittifak ta; 

mukabil tarafın bir diğer karşılığıdır, 

Sovyet Rusya ile İngiltereyi ayıran nok. 
tai nazar ihtilafının Baltık devletlerinin 

• 1 

vaziyetlerinden doğduğunu bu sütunda 
evvelce yazmıştık. Şu noktaya ehemmi. 
yetle dikkat etmek lazımdır ki Sovyet 
Rusya ne derece görüşünde haklı ise İn. 
giltere de, prensip itibarile irldiasında r. 
derece isabetlidir. İşin esası şudur: 

Almanyanm Lehistanla arasında bir 
Danzig ve bir Koridor meselesi bulun, 
masına rağmen Almanyanın bugünkii 
şartlar içinde Lehistana tec:ıvüz etme~ 

beklenemez. Zira Lehistan, elyevrn İngil~ 
tere ve Fransanın garantilerir.i haizdir. 
Alman orduları önünde uzun müddet 
mukavemet cdebilec<.>ği şüpheli ise de n~ 

hayet otuz küsur milyonluk bir kütlenin 
ümidsizce yapabileceği bir mukavem<.>t. 
etraftan yetişecek muazzam kuvvetlerin 
inzimamile Almanyaya pek pahalıya 

malolabilir. Bu sebeble Lehistan Alman

ya için bugünün hedefi olacağa benzemei 
Onun ilk hedef: Sovyet Rusyadır. Fakat 
Almanya ile Sovyet Rusya hemhudud ol
madıkları için Almanyanın Sovyet Rus. 
yaya yapacağı tecavüzün Ba!tık devle~ 

!eri yolile olması kadar tabii bir şey yok... 
tur. 

Demokrat devletlerin müşterek cephe, 
teşkil ettikleri bir sırada Sovyet Rusya.. 
nın. bundan istifade ederek, Ballıkta~ 
gelecek tehlikeyi bertaraf etmek istemes~ 
de tabiidir. İşte Sovyet Rusyanın. b:rl 
tehlike vukuunda, bu tehlikenin tahakku.: 
kunu beklemeden, Baltık devletleri ara., 
zisini işgal etmek istemesi ve bunu İngil
tere ve Fransanın yardımı ile yapmavi 
tercih eylemesinin sebebi budur. 

Şimdiye kadar İngiltere Almanyanın 
bu yolla Rusyaya yapacağı ;ir tecavüze. 

Jakayıd kalacağını ihsas ettiği içindir ki 
Sovyet Rusya, demokratlar cephesine il~ 

tihakta bu garantiyi ve m:iznhereti başlı. 
ca şart koşuyor. Eğer İngiltere Rusyanın 
noktai nazarını kabul ederse, Sovyet 
Rusya büyük bir muvaffakiyet kazanını§ 

olacak ve Almanya da, o nisbette bir koı 
kaybedecektir. 

5elun &a')tft- Cnı.e.ç 

Danzig hilcum 
Kıt'a/arının 
Geçld resmi 
Danzig, 10 (A.A.) - Alman hücum 

kıt'alannın şefi Victor Lutze, eski qnrşı 
meydanında Şarki Prusyanın 6000 kişilik 
hücum kıt'alarile Danzig hücum kıt'ala
rının geçid resminde hazır bulunmuştur. 

Geçid birinci Alman kolordusunun ku. 
mandanını temsil eden General Wodrich 
ile topçu generali Von Küchler de hazır 
bulunmuşlardır. 

Nazi şefi Förster, bir hitabe irad ederek 
Führere sadık olanların mücadele için 
yeni bir kuvvet ve yeni bir cesaret ver. 
mek üzere her geldiklerine Danzigliıeril\ 

mes'ud olduğunu kaydetmiştir. Danzig, 
sinesindeki 400,000 Almanın vatana iltL. 
hak etmek istediklerinden şüphe etmo. 
mektedir. Bu istek te bir gün yerine gele. 
cektir. 

Lutze. Berline dönmüştür. 
Göbbelsin ayın 17 sinde Danzige geım~. 

si beklenmektedir. 

An atol F ransın kitabları 
Paris, 10 (A.A.) - Muharrir Anatole 

France'ın meşhur kütübhanesinin 146 ki. 
tabdan ibaret olan bir kısmı, müzayede 
ile 266,000 franga satılmıştır 



4 Sayfa 

Çağlayan suyu dün 
merasimle açıldı 

Tesisatı 23,000 liraya mal olan su on sene müteahhidler 
tarafından idare, bilahare Alibey köyüne terkedilecek 

Küıad resmi nden bir intıba 

Klğıdhanedeki Alibey köylüleri tara.. ! minin nutku dinlenmi§, Vali Muavini Mu. 
fından asrl tesisatı vücude aetirilen Çağ. zaffer kordelAyı kesmiştir. 
layan ttıyu dün merasimle açı.lmıftır. Da.. Köylüler Şijli ile köy arasındaki bozuk 
vetliler saat on ikide ot~billerle Beyoğ. yolun yapılması için Vali Muavininin de. 
lu hükümet konağından Klğıdhane sırt- lnletini istemiş ve vAd almışlardır. 

Jarıııdaki tesisat yerine götürülmüşler. Çağlayan suyu tesisatı yirmi üç bin li
dir. Merasimde İstanbul Vali Muavini raya malolmuştur. İnşaatı yapan müte. 
Muzaffer, Şehir Meclisi azalanndan Ek
rem Tur, Ahmed Halid, Beyoğlu, Be§iktaı 
kaymakamları. SuJ:ar Müdürü Ziya, avu. 
kat Mekki Hikmet, vilayet hıfzıssıhha 

mütehassısı Zeki. milhendisler, kalabalık 
bir halk kütlesi bulunmUjhır. 
Beyoğlu kaymakamlığı tarafından çe

tılen yQz kişilik ziyafetten sonra dama.. 
oanalann ddlduruldu.ğu temat getiriL 
mlş, bu esnada Aübey k~yil bapnualli-

ahhidler on sene müddetle ıuyu kendile
ri idare edecek, köylüye bir miktar hisse 
verecektir. On aene sonra tesisatı ma1Ta. 
fmı vermi~ olan müteahhidlerin alacak. 

ları bitecek ve su köyün malı olacaktır. 
Suyun mikyası ma derecesi çok dil§ük. 

tür. İyi bir su olduğunu iddia eden mO. 
tehassıslar Çağlayan suyunun halk tara. 
fından beğenileceğini söylemektedirler. 

Tramvay ve Tünel idarele- Doğu ve Tırhan vapurları 
rinin devir lt'azbatalan yakında limanımıza 

valiye verildi gelecek 
Erzurum saylavı ve eai İstanbul Şe. Almanyada yaptınlmakta olan Tarhan 

bir Meclili azasından Nmye bir cemile vapuru bu ay sonlarına doğru lirnanunı. 
oi.mak Qzere Elelrtıik, Tramvay ve Tlint>l za getirilecektir. Etrüskün eıi olan tirhan 
idarelerinin İstanbul Belediyeılnı devri. vapuruna, bir müddet evvel şehrimizde 
ne aid esbabı mucibe mazbatuını bera. Almanlarla yapılan müzakerelerde ka. 
berinde getlrınif, ~~ '" Belediye Reisi rarlaştırıldığı veçhfl.e üçüncü bir · kazan 
LOtfi Xırdara venniftrr. ilave olunmUJ ve gem1de bazı tadilAt ya. 

LOtfi Kırdar dün Metro banma gide. pılmıftır. Vapurun Almanyada yapılan 
rek muamelAtı yalandan görmOıtür. U. . . 
mum MüdUrlüJe tayin edilecek zatı İs.. ilk tecrObelerı mO.Sbet ne~ıce vermiıtlr. 
tanbul Valisi hıha ed~ek, Da.hfliye Ve. T"trhan llma~za getirildıkten sonra !s-
-.n· in t d"ki d"l 'L..<.•- tanbul - Merem hattı seferlerine tahBis 
auın as ı ne ane ı eoea.ı.u- 1 ~ · o unaca .. ~ır. 
Nafıa VekAletl Tramvay, Tünel ıve E-

llktrlk işletmelerine aid bir .tadro hazır. G:ne .Almanyada yaptınlmakta olan 
llmıftı. İdarelerin devir muameleleri ta. bü~k tip vapurlardan Doğu vapurunun 
mmılandıktan IOJ'U"a bu kadro utanbul da ınpatı bfunlJ ve ilk t~crübeleri yapıl. 
Belediyeai tarafından da tetkik edilecek, mıştır. Doğu vapuru da yakında Umanı. 
muvafık görülül'Be tatbllt olunacaktır. mıza getirilecek n Xaradeniz hattına 

tanım olunacaktır. 
Pendik orta okulunun eliti aerglal 
Pendik orta okulu kız ve erkek ta

lebesinin bir yıl içinde yaptıklan el~ 
'9't resimlerle hazırJadıklatı serginin bu 
ayın 12 sinde açılmak w aonunda ka
panmak üzere hergün saat 14 ten 1 7 
Jf! kadar umumun ziyaretine açık bu
kmdurulacağı haber alınmıştır. 

Menin tipi i1Ç'OncQ vapur olan Kadeş 
te, sonbahara dolru limanımıza getirile. 
cektir. 

.Defterdar Ankaradan geldi 

Ank:arada bulunan İstanbul Defter
darı Şevket, dün İstanbuld dönmüş -
tür. 

(Beşiktaş yatlh okulunun veda ~sameresı) 

• 

~ 1*fnd ~ cAı111o-1e dns • Jle8fnla -.a mnml llJflnalebet1le bir 

wda ""'-"*'"" """""""'· -..."*ft!J ı tstticW Jll8Jlll e. ,,.,wnnıa,. taı.beJer 
~-haeht1ed ~'"" ... a,.n)R 7apm!f1ardır. J!elllrll ~·~ '* IDbtm _....,,, •• ~ • . 

SON POSTA 

Ayasofya muzesine 
konulacak eserler 

tesbit edildi 
.. . B" Dünya istihsali senede 271 milyon tonu aşdı buna raArnefl 

Ayasofya rnu.r:esıne konacak ı.r:ans ve • •. • _ ' ·ı· of 
Osmanlı eserlerini tesbit etmek üzere genı kaynaklar bulmak uzere buyuk paralar sar/edı ıg 
Maarif Vekfileti tarafından memur edi-
len arkeoloğ Remzi Oğuzun başkanlığın- Petrol~ d~ya ikt:sadiyatında o!. - j tiyatının bütün dünya petrol iJ?t~~: 
da Topkapı Müzesi Müdürü Tahsin, Mü.. nıidığı rolun gundengune artması bu - nı 30 sene müddetle temine kafi !F'

zeler Umum Müdür Vekili Arif Müfid, tün milletleri petrola malik olmak ar- c.-eği iddia edilmektedir. dı 
Türk ve İslam Eserleri Müzesinden Ab- zularına ve yurdları dahilinde petrol Japonlar da Fransa ve AJnlailYs: sJ 
dülkadir, Ayasofya müzesinden Ali Sami bul~nanlan dahi y~ kaynaklar ara - muvaffakiyetli neticeler veren sorı~ 
ile yardımcı aza Arkeoloji Müzesinden maga sevketmektedır. Son zamanlar - usullerini Japonvad& tatbikına )ta • 
Seniha ve Topkapı Müzesinden Zarif Ur. da dünyanın her tarafında yeniden vermişlerdir. Bu. maksadlı:t 240 ınubi)d 
gundan müteşekkil tasnif komisyonu ça.. petrol arama faaliyetlerine hız verildi- telif petrol mıntakasında bu usU1 • 
Iıpnalarını bitirmiı ve bu hususta hazır. ği gibi, petrol kynaklarma malik olan tatbiki için 15 milyon yen tahsisat "'' 
lanan rapor ile seçilen eserlerin listesi memleketlerde istihsali ~rtırmak ve rilecektir. • 
Maarif Vekaletine gönderilmiştir. Ko- kaynakları ıslah etmek çarelerine baş- İ .1. 1 

d . t 1 kları dahi 
R A k 1 ğ R . Uğ b kt d 1 ngı ız er e ımpara or u ıaulc• milyonun eisi r eo o emzı uz, u vurma a ır ar. r d h . r . t 1 malik o 

hususta dün bir muharririmize fU izahat. Avrupa ve Asyanın en ehemmiyetli lın e e de:nmıyettrı pell ro ada ingiliZ ~ 
bul t t 1 h 1 l R Ro 

r arı ve unya pe o arın . . btl"' 
ta unınlli ur: pe ro sa a arı o an usya, manya, .4 • • b"" .. k b" h " · ış· tırakı -"' 

A f d - l · · d ,.; p ı tr İ k t 1 trük" t·· 1 . nıayesının uyu ır ısseı ·~ c- yaso ya a, muze ennuz en se~r o onya, an, ra pe ro s ur erı 1 d - h ld İ ·u adin dal 
leoek eserleri teşhlı- edeceğiz. Bu işle arasında bulunan memleketimizde bir- un ugu a e, ngı z ma ntn~ 
meıgul olmak üzere kurulan komisyon kaç senedenberi başhyan petrol arama• ana vatan dahilinde petrol bulu }<te" 

işine büyük bir ehemmiyet ver.rne 
1933 tenberi çalşnaktadır. Komisyonu. faaliyeti artırılmış, Dicle vadisinin şark 
ı:nuzun vazifesi, Ayasofyada teıhir edile- Jeo-Sinklinal strüktürü ile, Adana ha- dir. . i.JlltiYsl 
cek eserleri seçmek, bunların Ayasofya- valisinde garbi çöküntülerin strüktür- Bu maksadla yeniden dört ıi~ 
daki yerlerini tayin etmek, müzenin mun- }erinde mevcudiyeti tahmin edilen pet- verilmiş ve 435 mil murabbaı ar~af" 
tazaın işlenmesi hususunda icab edenleri rola tesıtdüf edebilmek için jeolojik ça- ~raştırmalara başlanılmıştır. Bu rJ111i" 
VekA.letten temenni etmek hususlarıdır. ~alar ve-sondaj tatbikatına daha ge- tırmalar Formby ve York, Dunfetalc•" 

Arkeoloji müzelerimizin mermer ve taş. niş bir ~kilde yer verilmiştir. ne şehirleri civarile Stanford mın 
!ardan yapılmış bütün Bizans eserlerini, Mısırda da 23 muhtelif kumpanya smda yapılmaktadır. . olad 
Topkapı sarayı Müzesile Askeri Müzede- Mısırın şimal kısmında Salumdan Fi- Bellibaşlı bir petrol memleketı ·stnr' 
ki birkaç parça Bizans eserini, Ayasof. ]istin hududuna k~ar olan arazi ile Romanyada son senelerde petrol ~aSJJ 
yada teksife ve böylece burasını Bizans Sttveyş kanalının her iki cihetinde ve saıatının gittikçe atzaı.makta ~··stri .. 
eserlerini tetkik edecekler için ba§lıca bir Kızıldcniz sahninde 84,600 kilometre Romanya hükumetini petrol en ul ol" 
merkez haline getirmeye kara.c verilmiş. murabbaı bir arazide petrol araştırma- sinin rasyonalizasvonu işile nıeşgu e-1" 

tir. Bizans çanak. çömleği ve madeni eş. lan yapmaktadır. Bu araştınnalaır kıs- mağa scvketmekt~dir. Romanyanı~ iS • 
yasını arkeoloji müzemizde bıraktık. men müsbet neticeler vermiş, Ras Ga- velre yevmi 20,668 ton olan pet~o pıilY 
Çünkü bunlar müzedeki diğer çanak, sip'de açılan üç kuyudan günde 600 tihsalatı son yılda 18,281 tona duş rilB" 
çömlekler ve madeni efYa serisini tamam- t.on petrol istihsal edilmiştir. tür ve bu, yeraltı ihtiyatıa'rın~ ~azi " 
lıyorlardı. Bunların Ayasofyada en iyi Suudi Aralb krallığının verdiği imti- mesine atfedilmektedir. Şimdı sOJlrt 
bir çerçeveyi bulacakları da şüphelidir. yazla Basrn körfezi civarında El-Hasa yetin devamı halinde 6 : 7 sen~e eJlcll" 
Teşhir edilecek Osmanlı eserlerini, Os- mıntakasında kuyular kazmakta bu _ petrol rnernbalarmın kuJ'IUyacagı 
manlıların meydana g<nirdiği bütün e. lunan kumpanya, Zahran mevkiinde şesi mevcuddur. ..r,df 
serlere te~l etmekten çekindik. Aya.. petr<tl damarlan bulmağa muvaffak Bu memleketteki kaynakla~ f edlt' 
sofyanın fimdiki §artlarına tahammül e.. olmuştur. Açılan 15 kuyudan birinde 80 ni ecnebi firmalarının eıın }et" 
decek bazı katagoriler olmasını ve bun. yevmiye 5 oo varil petrol istihsal edil- Son zmnanlarda yapılan müzake,.::iro1 
lann Bizans san'atile ıher bakımdan boy mektedir. de Almanyanın da, Rornanyanın r ıŞ • 

ölçüıecek kıratta bulunmalannı istedik. Irakta da ham petrol istihsalAtı ar - arama işlerine iştiraki kararlaşıtl 
Oemanlı eserlerini Çinili köşkten, Topka- tırılmış ve bu miktar 4,227,000 tona tır. ~ 
pı sarayı müzesinden, Türk ve İslam e. çıkarılmıştır. Ira'k bükümetinin bu pet- Halen bütün dünyada bir serıed~ıyod 
serleri müzesinden ıeç~., rollerden aldığı hisse, senevi iki mil - 'Pılan ham petrol istibsaiatı 2 7 I Jlll 

K .. o d b 1 yon sterlini geçmektedir. tonu bulmdktadır. uer "' opr U 8 arı Dünya petrol istihsalatında dördün- Petrol istihsal eden mernleke 

tedr.IC8n batıyor cü derecede gelen !randa da yeni pet - istihsal miktarları şudur: ooO 
rol araştırmaları yapılmaktadıf'. Gaş - Amerika Birleşik devletleri 164,'7

40·ooa 
te 300. 

Karaköy köprüsü onu ihtiyat olmak ü. Sara'da: yapılan yeni araştırma netice- sovyet Rusya si,740,~ 
zere elli iki duba ftzerinde durmaktadır. linde günde .ı4000 : 45oo ton ham pet- ı:ezuella 10,000~ 
Her duba iki bin liraya malolmuştur. Du. rotirl. istihsaline muvaffakiyet elvermiş- Holanda Hindistan' '1,SOO• ooO 

6,6-00•A..n 
baların bundan beş sene evvel değiştirll. Romanya SOo ti""' 
rnesi ve yerlerine yeru1erinin konması ıı. İranm en mühim petrol sabalan o - Meksika !250:r)liJ 
ıım gelirken, para tedarik edilemediği lan Mecd-i Süleyman ve Haftkel'den Irak 19so,ofiJ 

d ki 1 ... d be · t 1 Kolumbiya ' 0 fJ(IO için bu çok mühim İf başarılamamıştı. maa a es zaman &'l an n pe ro un Tirinldat 11,47 'rPJ 
Dubalar midye bağladıkça ağırlaşacağı mevcudiyeti malfun olan Nafti - Safid Peru s,100,()IJO 
için köprü senelcrdenberi ted!'lct surette sahasında da yeniden faaliyete geçil - Bahreyn !:~~:~ 
suya batmaktadır. Bilhassa dubaların de. ıniştir. Burma 995.~ 
ğiştirilme tarihi olan beş sene evvelinden Sovyet Rusyada da yeni yeni petrol İngIBz Borneosu 940 • ....., 

KM~a 5~ sonra bu tedrici batma keyfiyeti hlssolu. safhalarında faaliyete geçilmiş bulun - Almanya 62 "(J('IJ 
nacak dereceyi bulmuştur. Dubalar de. maktadır. Bilhassa Kırgızistan Cüm - Polonya 601'()('/J 365._..., 
ğiştirlldiği, köprünün altı temizlendiği huriyeti arazisinde CeialabAd fehrine İngiliz Hlndlstanı 860,~ 
takdirde köprü gene eski halin bulacak 15 kilometre mesafede $ok sengin en - JBcPOnya 190,~ 
ve yükselecektir. düstriyel petrol ihtiyatı bulunan mm - Ekvator j.20,()('IJ 

Yapılan ihzari keşiflerde dubaların ÇÜ- takalarda geniş mikyasta faaUyete ge- ~:rtcllf memleketler ss0.:aı ~ 
rildilğti ve dubaları ıaran midyelerin pek çllmi.ştir. Burada 23 roraj kuyusu işle - ~ .a ..... 
çoğaldı~ görülmüştür. Köprüyü çök. tilecek ve ·bunlar bu sene 43 e çıkanla- Bu büyük istihsal" miktar i}te" 
mekten kurtarmak ve tamir masraflarını caktır. men dünyanın her köşesinde Jll g.'f -
gittikçe çoğaltmamak için dubaların de. Bundan başka Akmescid civarında\ hassıslar durmadan yeni pe;rol l<del ' 
ğiJtirflmesi iktiza etmektedir. 1200 hektar genişUğindeki petrol sa - nakJarı bulmak ürnidile daglarl getif" 

Elli iki duba usta vesair masraf ile an. hasında da üç kuyu açılmıştır. mekte, toprakların altını üstilll6 ~ ' 
cak yü1: elli bin liraya değiştirilebilecek. Çinin Sikiang eyaleti dahilinde Ning- mekte ve milletJerin askeri ..;e of' 
Ur. tsing dağlarında Bang gölilniln gar - tısadi sahalarında büyük bir rol _,:d 

Atatürk köprüsünün inşaatı ilerlemek.. bınds büyük mikyasta petrol kaynağı s çv· , 
tedlr. ·Köprilnlln son varlyctini tetkik eL keşfedilmiştir. Ecnebt müt~ıslarm ymı bu kıymetli rnataı meydan g.rfS ' 
mek Oı:ere Amerfltadan bir mütehassıs fikirlerine göre bu kaynak işletmeye rabilmek için muazzam paralar s 
getfrtilınl§tir. Mütehassıs köprünün duba.. gayet rnüsaiddir ve buradaki petrol ih- dilmektedir. 
larını tetkik edecek, mftteharrik kısmı a. 
çıp kapa,yacak olan romorköderdeki u.. 
lahatı gözden geçirecektir. 

A•kerlllı tı feri: 
Şubeye davet 

BePtt&I Aa'terll't eubellnden: 
Ecsaeı!ar def'te.rln1n 181 sırasında tay>dlı 

OOll8Cl em.et.ıı yt1zbe.fı Mehmed otlu İa:maJ
ım ~ tubeoe me!)hul olduğundan tu -
beye mtlracaatl utn olunur. 

Q&t>larl dentze dBkmak k;ln 
tallb çıkmadı 

fatanbuhm ç6p1erl denize dökillme!t. 
ezeı.. lha1e edneoekti. Ta1!b ~ 
lı ~ ,eniden mn yapılacdtuv"" 

-LA.LE 
Tattı iQin hazırlanan herke~ 

1 - S E V DA K A M P /'na davet edtgol 
OlNGER ROOERS - DAUGLAS F AlRBANKS. J. 

C E2 H AmEaN nN"E"Mnesıy OL ll 1 

Fransızca ıOzlO. PAT O'BRIEN - ANN SHERlDAN -HUMPHREY Boa.ıV' 
8 - Husust Ua.ve. 

Okyanosta batan Amerika denizaltı gemiıi ve kurtarılanlar,. 
Metro JurnaJda 

Bunları hepsi b119Un L A L E sinemasmda 
'----•• ıaat 11 ve 1 de tenzll!tlı halk matineleri. 
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Çankırının yeni valisi 
tetkiklerine başladı 

Refik Noyan şehri dolaşarak halkla temaslar yapb, 
birçok müesseseleri gezdi 

Ç Eski Vali Husn:ü Uzgören Çank ından aynlırken [X i§aretli] 
ankırı (H 1 t bir za ususi) - Beş yıla yakın 

Yapan tnan~a:ıberi Çankırının valiliğini 
eser v ".e Vılayette iyi, kötü az çok bir 
Yeni v: 

1~f bı~akmış olan Hasan Uzgören 
ttı.ış \re ~ esı ola.'1. Rize valiliğine ayrıl
Uğurla ıstasyonda çok kalibalık bir 

. Yıcı nra d tnıştir. sın a Çankırıya veda et-
\' eni ro 

Edirne asfalt yolu 
ihale edildi 

Edirne (Hususi) - Asfalt yolun E -
dimeye kadar olan kısmı ihale edildi. 
Bu haber Trakya için ve hele tarih! 
ve turistik bir şehir olan Edirne için 
büyük bir müjde oldu. Turistik w e -
konomik bakımdan büyük bir önemi 
haiz olan bu hadise hergün biraz daha 
inkişaf etmekte olan güzel Trakyanı.n 
kalkınma hareketlerinin tamamlanma
sında mühim bir rol oynamaktadır. 

Asfalt yol 940 sonunda veya ergeç 
341 ilk yazında hududa kadar tama -
men bitmiş olacaktır. 

LUleburgazda ortamekteb 
yapıhyor 

Lüleburgaz (Hususi) - Lüleburgaz 
orta mektebi için beklenen plan Nafia 
VekAletinden g~nderilmiştir. 

Bu meyanda orta mektebi kurma ve 
koruma cemiyetine 2000 lira yardım I 
etmek suretile kasabamızda bir güreş 

ı eahası yaptırılacağını müjdeleyen u -
mumt Müfettişimiz General ~ım Di
riğin bu alAkası bütün muhitimiz hal
kını sevindirmlstir. ' . ------
Çankırıya tenezzüh trenileri 

başladı 
Çankırı (Hususi) - Yazın Ankaralı

ların mesiresi olan Çankırırnıza bu ha 
tadan itibaren tenezzüh treni işlemeğe 
başlamışbr. l 

Ankara dan kalkan. bir tenezzüh tre
ni öğleyin saat 12 de buraya gelip ak
şam saat t 8 buçukta buradan Ankaraya 
dönmektedir. 

Bu harta ilk tren olmasına rağmen 
gene oldukça kalabalık bir misafir gel
miştir. ---

Samsunda 29 Mayıs 

Zı.tn Ytl "'~~kı:ı Valisi Refik Noyan, u
ınuş ve ınutkıye müfettişliğinde bulun 
~lliğindson zamanlarda Manisa Vali ve 
aıı r~k en Çankırı valiliğine tayin e -
günün f;~nkırıya gelmiş, işe başladığı 
doıaŞ?n r asında şehri dolaşmıştır. Bu 
tnurni ~i.i~as1nda ilk uğradığı yer u -
nt valirn· Übhane olmuştur. Fakat ye -
kiitübha~z ~engin eserlerle dolu olan 
tll\ış v~ enın binasını çok harab bul
tlibharıe en .~Yi bir bina bulunmasını kü 
Vaı1·t-..·tnudürüne söylemiı:tir. Sahısun (Hususi) - C. H. P. Ku -

"'lZ b -ıı Yeni Çankı.n Valis1 Refik Noyan .. b 1 S 
tünden Undan başka nafıa\ müdü- rultayın:n açılışı munase eti e am -
!'~da aırı~~n bnyındırlık işleri etra - 3 - Ticaret Odası, Halkevi, ıpor ve sun 29 Mayısta bir bayram günü yaşa
~ha~h ı zahatıa beraber mezbaha gençlik işlerinde canlılık. mış, Milli Şefimizin nutuklarını dinle-
tane v ane, Y<'ni elektrik fabrikat;:;ı ha~ 4 - Şehrin karşı tarafında kurulmak mek için hoparlörler ve radyular önü-
g e şehrin p ' ta olan yepyeni bir şehrin içind9 gay- ne biriken halk Büyük İnönüyü derin 
eletek tetk· azar ve mahallelerini b i ö 1 arada Ç ıklerde bulunmuştur. Bu rita i inşaatın ·nüne geçil.ınes.i ve yo saadetler duyara'k dinlemişlerdir. 
karsılaştı~nkırının birçok derdlerile larının düzelmesi. Öğleden sonra Halkevinde bir top -
ra.,ına alı arı gibi belediye vasağı a - Samsun limanmm inşası lantı yapılmış, Vilayet gazetesi başmu-
Yetı<>ri d nrnası icab eden bi~çok vazi- harriri Vedad Urfi Bengü (C. H. Par -

Ven· e t~sbit etm~tir. meselesi tisi ve kongreler) mevzulu bir konfe-
du2un~ :alıdrnize Çankırıyı nasıl bul _ Samsun, (Hususi) - Samsun lhnanı.. ran.s vermiştir. Bu konferansta ileri ge-
tnu'·t or ug-um nın inc:a edilmeıinin ön planda tutulan !enler, Partililer, ilyönkurul ve ilçe -

.. evc:zı bı·r . zaman çok nazik ve :w 
~~zeı oldu v Şekılde Çankırının çok işlerden birisi olacağı hakkındaki radyv yönkurul üyeleri, mekteb müdürleri 
'lınaıar gunu, yeni yapılmış bir çok neıriyatı. şehrimizde büyük bir al.Aka ve ve kalab<tlık bir halk kütlesi bulun -
d.:ı ..... b arasında ea,.;b·· v .. •1. . h. umumi bir sevinç uyandırmıştır. HüldL muştur. Bu konferans hoparlörler va -
L:''' inaı .. t->•• ugru maı ı ın ı-
~n Vapt ar gordüğünü, bur;ida dük_ metin bu yüksek alAkasına Samsunlular sıtasile şehrin muhtelif yerlerinde din-

~~hid :amn ucuz &du~nu, mü- c::d~&=in~~=-k~r~a~n~b~r=m~nm~~~t=a~d=~=~=r=·~~~=l~en=i=lın~~=tı=·r=·~~~~~~~~~~ 
l'ın Soo 1. afından yapılan dükkanla - ( ) 
~ih!erı' bıraya Yaoıldıgvıru halbuki sa- Ankara fak_ülteleri profesörleri Trabzonda 
g· · unu 300 · ' -ını öyı· lıray<J] yaptırabilece -
~~ Yakın?ere~ ~iliıyetin bütün işleri-
1lik liaı:1 ~orup tetkik ettiğini, şim-

ettia· evı binasının .. .. t tk·k 
,.,ını, şirnd· . gorup e ı 

Vasına h ılık Halkevi binasının in-
llllstir. emen başlanacağını ilave et -

ın:Ven; Vali . 
t 1"esi ü ~ız Çankırının ahvali umu 
~n sonra zerınde tetkiklerini bitirdik -
Ya~ların Çımkırının çok mübrem ihti-

Veni 
1 

ele alacağ• şüphesizdir 
~ valisi a · · 

~lardır: n en Çankırının istekleri 

feti}~i~~nkı_rı iktısadi cihetten çok 
lr hare~ ır. Iktısadi hayatında büyük 
2 - Bete ~e canlılığa muhticdır. 

~ekt"-' eledıye işleri ç t. v •• •• 
1& ~ir. So o" agır yuru -
"'iı~lanrn v kaklar tcmizlenmeğe ve 

aga muhtacdır. 

Trabzon (Hususi) - Ankara Fakülteleri profesörlerinden bir grup buraya gele
rek şehrin muhtelif yerlerinde gezintiler yapmı~ar. şereflerine ziyafetler tertib 
edilmiştir. Resim profesörlere buketler takdim edilirken gösteriyor. 

Pezeır Ola Hasan Bey Diyor ki: 

'li )at>tır~ Bey, bir elbise 
~Unda~~· adamın kuru _ 
)or.. Yanına yaklaşı!mı. 

... İddiasına bakılırsa el- .. . Halbuki ne kumaşın. 
bisesi en son morla imiş... · da, ne de biçim.inde fevka. 

lfldelik yok.. Bunun son 
moda neresinde? .. ' 

Hasan Bey - Muhakk~k 

taksitle dluşundadır_ 

.. • 

C Sivasdan resimli haberler =ı 
Halkevi temsil kolunun çalışmaları 

Siva-s (Hususi) - Sivas Halkevi tem 
sil kolu fırsat buldukça verdiği tem • 
Billerle çok büyük bir kabiliyet g<>., -
termektecUr. Bu kabiliyetli çalışma -
larla kol denilebilir ki Orta Anadolu 
Halkevleri arasında en verimli bir f.a-

aliyet ve çatlışma kaynağı halindedir. 
Son olarak temsil ettikleri cKahra • 

man• piyesinde rol a'lan gençler bü • 
yük bir muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Resim temsilde rol alan aençleri gös .. 
termektedir. 

Liseli izciler Hafikte 

Şehrimiz lisesi büyük bir çalışma ve 
kültür kaynağıdır. Ve her çalışma 1>e -
şek.külüne büyük bir yer veri~tir. 
Lisedeki izci t~kilatı bu işler arasın -
dadır. İzci bisikletçiler lisenin genç di
rektörü Faik Diramaz'ın idaresisde Pa
zar günleri ibisikletlerile bu havalide 

Adana erkek 
öğretmen okulu 

Adana (Hususi) - Çukurovanın en 
yaşlı kültür müessesesi Adana erkek 
öğretmen okuludur. Bu emektar mü -
essese Türk maarifine büyük hi:ımet -
lerde bulunmuştur. Bu yıllardanberi 

çalışımrnın verdiği büyük semereyi an
lamak için, Adana erkek öğretmen o -
kulunun üç binden fazla muallim ye -
tiştirdiğini söylemek kAfidir. 

Bu okul bu yıl da, uınumt öğretmen 
kadromuza 223 öğretmen daha verdi. 

Şehrin iki kilometre kadar dışında, 
güzel bir bina işgal etmekte olan öğ -
retmen okulu, tedris sahasında olduÜ" 
.;ibi,, içti.mat sahada da geniş faaliyP 
ler göstermektedir. Gün geçmez ki, >. 
dana öğretmen okulu, bir müsamere, 
bir tören, bir spor gösterisi yapmasın. 
Nitekim bu Pazar da öğretmen okulu 
talebeleri yeni şehir stadında bir cmü
ıikli spor müsameresi• verdtler. 

Memlekette yeni yeni tatbikine b~ -
lanan bu müzikli spor müsamereleri 
Adanada ş1aka uyandırmaktaijır. Bu 
kanaati, binlerce halkın stadyoma gel
miş olması vermektedir. 

Gençler bugün ele gene Şehir sta -
dında cmüzikli atletizm• gösterileri 
yaptılar. 

Okul mezunları şerefine önümüzde
ki hafta büyük bir çay verilecektir. ------,----
Oevrekteki bUvUk at yarışları 
ve gUreşler bugün yapıhyor 
Dün bu sütunlarda Devrekdeki bü

yük at yarışları ve güreşlerin 9 Hazi -
randa yapılacağını yazmıştık. Bu yazı
da bir tertib yanlışlığı olm~, 11 Ha -
ziran yerine 9 Haziran çılanıştır. 

Bu müsabakalar bugün Devrek koşu 
yerinde ve güreş meydanında yapıla -
cakt1r. 

Bahkesir hUkOmet ve adliye 
bina!arı inşaall 

Balıkesir, (Hususi) - Hükumet kona.. 
ğına ilAve olarak inşa olunacak adliye bi.. 
nasının ihalesi yapılım~ ve insaat hazır. 
lıklarına başlanmıştır. 

geziler yapmaktadırlar. 
Şimdiye kadar gençler Karaçayır 

nılhiyesine, Sıcakkaplıcaya ve bu hafta 
da şehre 30 kilometre mesaf ~ bulu -
nan Hafik'e kadar bir gezinti yapmUj -
lar ve akşam şehre dönmüşlerdir. 

Resim izcileri Hafikte gösteriyor. 

Samsun 
mekteblerinde spor 

Samsun (Hususi) - Samsun mekteb 
!erinde idman dersleri çok güzel neti -
celer vermektedir. Son idman bayra -
mı şenlikleri bunun zarif bir vesika · 
sı idi. Samsun lise ve ticaret orta mck· 
teblerinde boleybol gibi sporlara daı e
hemmiyet verilmektedir. 

Son Posta: Dün bu yazının resmi o -
larak yanlışlıkla Adana erkek öğret -
men okulu talebelerinin jimnastik ha -
reketlerine aid bir resim konmuştur. 

Yukarıdaki resim Samsun lisesi genç · 
!erinden bir grupu voleybol oynarken 
göstermektedir. 

N ardinde akreplerle mücadele 
Mardin, (Hususi) - Bir ay evvel şehri

mizde teşekkül etmiş olan (Akrep imha 
cemiyeti) faaliyete ve para ile akrep ala. 
rak imhaya başlamıştır. Bir akrep <mı. 

sağ. yüz paraya alınmaktadır. Hergü' 
vasati olarak 100 akrep alınarak öldürü! 
mektedir. 



... ,,. _,,.POSTA 

ı __ H_•_m._·1e1 __ er __ K_•_rfl_11_n_c1a_.J, ( 
Dördü de lizım 

Sıhhi bahisler ) 
Kanser illeti 

ve katra.n Otel simsanm bıçaklıyan hamal 
dün muhakeme edildi I• Iİ bir ipe bağlamışlar. etrafı demir 

pannaklıkla çevrilmiş bir kuyuya aaL 

laııdırmış1ardı. Demir parmaklığın ka • 

PISl kilidli idi. açılmıyordu. 

Tecrübe: 
- Hele bir ben deniyeyimı 

Diye sokuldu. Kapının kilidini kurca • 

ladı. fakat açamadı. 

Kabiliyet: 

de elile dokundu. 1dlid ~dı. kapı açıldı. 
- İ§te gördünüz mü? 
Diploma kuyunun başında idi. İşin ipine 

asıldı, çekti. Falcat boşuna çekmişti. İş 
ağırdı. Kuyudan çıkmıyordu. Parmaklı.. 

' 
ğın Qıpnda kalanlara baktı: 

- Çıkmıyor. 

Tecrübe bir teklifte bUlundu: 
- Kapıyı aç. beni al. berabet' çekelim! 
Diploma tecrübeyi de yanına aldı. İkisi 

beraber iyi cektiler. Fakat gene is kuyu. 
- Bu i§i ben beceririm! 
Diyerek, bir kere de o tecrübe etti. 

da açamadı. 

o dan çıkmadı. 

Faaliyet: 

- Bu işi benden başka becerecek yok.. 

tur. 

İkisi birden: 
- Çıkmıvor! 

Dediler. 
Kabmyet. 
- Beni de aım, diye bağırdı, üçümüz 

beraber olursak çıkanrız. 

Katranın kans~r tevlid 
ettiği iddiaları 
doğru mudur ? 

Aşağıda okuyacağınız yazıyı Paris-Soir 
gazetesinden alıyoruz: 

Bir müşteriyi otele götürmek meselesinden çıkall 
kavgada hamalın otel simsannı yaraladığı 

ıahidlerin şehadetile anlaşıldı Çok basit bir şekilde tesis edilmiş bir 
laboratuann sessizliği içinde, Paris bele. 
diyesinin incelemeler servisi direktörü D"n 1i 4 - - "" 
Bay Kling yıllardanberi iki ell~ sarılmıt de :ir· u ye ~ ce~a.~eınesin - Emin bir otel simsandlr· B1I .-Jl 

olduğu bir tetkiki ilerletmekle meşguldür. hakem 
8~ ~aşlara ama hadısesınm mu - sarlar, bizim gibi bammaJJard8D ~ 

Kanser üzerinde yaptığı yeni tecrübelere V k':ıne tafsi~ıştır. ~}anmazlar. Emin vak'a ~dl 
son şekillerini henüz vermiştir. Uzun ~ dın . d atı ~ na ağır şekilde küfretti . .sonra dJlıııtl' 
müddettenberi uğraştığı mesele kanserin ht' ısının e bır hruıµnal, Topha- ğını çekti. Kendi bıçağile yarala~ 
hususi bir şekli ve menşelerinden bi:ı;idir. ne ~ unıkna yanaşan Bandırma vapu- ff/I 

F.lh k.k B Kr .• k . . run an çı an bir yolcuya, rehber ola- tahmin ediyorum. Ben, ken~_ .... ~ 
h t

lA ~ 1.da i ay . ıng cıge: ansen~ı~. rak kendisini cGüzel Bandırma• oteli- talı f 1 knf d V•ı· vakıa es-
a ta ıptı a mahıyette derı kanserının ne götü k . t . ı· B .a an çe ış egı ıın. - -

katran buharından daha dotrrusu katra:ı rme ıs emış ır. u sırJda yol - de bır tırnak makası vardı sının~•, 
• e. • cunun yanına gel Em' ismind' b' 

tozundan ileri geldiği kanaatindedir. t 
1 

. da k en ın e ır nunla da vurduğumu hatırJ.aJıll -1r. o e sımsan , endi otelini tavsiye et- . . . · · bı~ -
20 beyaz 11çan miştir. Böylece Bandırmalı yolcuyu Emin ıse,v suçlunun kendisiDl __ 11119 ' 

D;ploma anlan görmüştü: - Hele sen de ı-J! Gerek yol kaplamalannda, gerek en.. bir türlil aralannda paylaşaımyan Ah- la yaraladıgmda ısrar etmll. 0:--ııl' 
- Kilidi açsam açsam ben açarım, dedi. Dech1er. Faaliyet te onlara ntihak etu. düstri işlerinde katran kullanıl ak gittik- medle Emin, çetin bir kavgaya bıt,ıla _ mece dinlenen şahidler de J:,ııiııb'-__,.. 
Tecrübe, bbiliye~ faaliyet güldüler: Şimdi dört olmUfludı. Dördü birden ipi çe arttığ> için böyle bir idctianın ehemmi- mı.şiardır. Kavga sıruında gözü ka - diasını, yani suçlunun mağdur"~ 

Dedi. Faaliyet çekilir çekilmez kapıya 

litti. uğraştı. didindi. Kapımn kilidi o 1ta.. 
dar muhkemdi ki; ne açılıyor, ne de Jo _ 

nlabillyordu. 

Onu da aldılar. Diploma, tecrübe kabi. 
liyct üçü birlikte çektiler. Gene olmadı. 
Faaliyete: 

- Haydi ııeıı de lılğıd parçası Jıendine çektiler. O ana kadar yerinden kıpırda • yeti meydandadır. Daha evvel tıb fakül- raran Ahmed, birdenbire sustalı çakı- yaraladığını teyid eder ~ 
fula güveniyl>nun! mıyan il hafiflemqti. Kuyudan çıkarıldı. !esme de bildirilm;ştir. Belediye lôbora.. sını çekerek otel simsarını çolr. ağır su- Mdet etmişlerdir. 

Diploma bu 

50

-ze aldı,.,• et-e~! .. Kil"ı - tuarımızın şefi bilha~a çabuk müteessir rette kasığından yar~amıştır. Muhake 
1 

. ...•hidlerin ; ., "' w - l:mıet Hulilıi 
1 

.. . l"kk. d. • , me, ge mıyen ...---~---======~=~~==-~=--~===~=~o ın~Je~a ıetlffi~~e~~~ ınilis~~~~~~~~~k~- hl~~~~hlr~~b~~~~. 
çan almı.~tı ... Bu .sıçanların boyunlarına , narak adliyeye sevkolunan Ahmed, 4 e· h k"t edildi 

C: Bunlan bi iyor mu idiniz ? 1 
k~t'."n surdu. B•~k~ç ay .sıçanl~n _,;;~e üncü sorgu hakiminin kararile tevki! tr saat lrSIZI l8V 1 I! 
•k"' h~stalık esen ~osterd.le~: C•ger.er.n. olunarak, hakkında yı!pılan tahkikat Cümhuriyet matbaasında çal"!11~ 

--- de lesıon veya derılerınde ulsc: başladı. sonunda suçu sabit görülmüş ~ asliye ralarda, David isminde bir ~çinın .. 
Tecrü ... eler 4 üncü ceza mahkemesine sevkedil _ tini çalan İbralbim adında biri yat'-

Bu bahiste ilk tecrübeleri japonlar yap. mişt!.r· .. lanarak Adliyeye verilmiştir· ~ Paderevski hasta 

Amerikada bit konser vermeğe hazır • 
lamrken lni bir surette hastalanan Pade.. 
rew1d. Avnıpaya dönmüştür. Meşhur 

piyanistin bir daha belini doğrultam1ya -
ealı ve artık lı:anserler vereıniyeceği sa. 
nılımaktadır. Zira kendisine sık sık kalb 
bulıranlan gelmektedir. San'atür Nor • 
mandl Tranıatlantiği ile Havr'e geldiği 
zaman. halkın coşkun alkış ve tezahüra.. 
bna mukabele etmek istemiş. zayıflık _ 
tan tek bir kelime büe söyliyememiş. his
lerini ancak ~zlerile ifade edebilmiştir. 

İsviçreye dönen san'atkar, son günle • 
rini evinde kltabları arasında ve piyano. 
ille başbap geçirmek arzusundadır. Bu.. 
rada resimde san'atkiruı ellerini _görü _ 
JOnUDU~ ' 

* Sebze 
v yagmuru 

Şilide Santiago sağ cenah iyan azuı 
bir içtima halinde bulunurlarken, dinle • 
Jidler galerisinden üzerlerine türlü türlü 
mebzeler fırlatılmıştır. 

Okyanuslarm harareti 
Büyük Okyanus

ların diblerine i
nildikçe hararet 
derecesi azalır. Ha 

mışlardı: 1914 yılında Yamagiwa ile tc>. 1 Dünlıu celsede, hakkındaki iddiayı Suçlu Sultanahmed 1 inci sıılb ı1lfl 
kaya katran vasrtasile tavşanlarda kan. tevıle çalUJ&? ına~un, ~ak'a etrafın - mahkemesinde yapılan sorgusu son 
ser hastalığı tevlid ettiler ve 200 tavşan d~ şunları soyleımştir: da tevkif edilmiştir. ~ 
içinde 12 tanesinde müsbet netice aldılar. T k h il . fi . . 1 ye 

1920 yılında da Fibriger ile Bang gene opra ~a su erı o sının ı Rusya, ngiltere, Fransa -
katran vasıtasile sıçanlara kanser aşıla- bugday sto' ları A 'manyaya ihraç imtiaSI sah 
dılar. 1922 de Amsterdaında bir konferans _ .. le.,. c 

Afrika aahillerine civar bulunan denlZle- toplandı ve yeni metod ile elde edilen ne- ~oprak Ma?sulleri Ofisinin memle - Dün borsada ehemmiyetli yarı-
rin harareti, derinlere inUd;kçe düşerken ticeleri tcsbit etti. ketın muhtelif yerlerindeki sllolannda tışlan olmuştur, 691 
Akdenirln hararetini muhafaza eylemesi Bugün Bay Kling belediye !Bboratua. ı 75,ooo _ton~ m~~~z buğday sto - . Trakya harımın mallanndan·r' ~ , 

raret derecesi de
ğişmiyen bir tek 
deniz Akdenizdir. 

keyfiyeti ıetkiklere mevzu olmaktadır. rında Bay Saıru;onov ve Bayan Hcras'ın k~ ~ldugu ogrenılmıştır. Şehrin gün - kılo yapak 62,5 kuruştan, t:zmı af" yardıınlan ile yeni tecrübeler yapmış, luk ıhtıy~cını kar_ıılı~cı>k tüccar malı man mallarından 34,534 lıilO ;, 
ayni neticeleri almış ve bir ikinci raporla gelme~ede oldugu gunlerde piyasa - 51 kunıştan, ~adolu harman J'Yl, 

* Madam Çemberlaynin 
hazırladığı eser 

İngı1iz Başvekili Çem.berlayn'in eşi, 

klasik eserleri okumağa bayıldı~ kadar. 
yazmayı da sever. Şimdi, Downing ·Street 
clO numaranın tarihi. diye bir eser ha -

zırlamakta dır. 

* 
Eski Amerika CUmhurreisi 
Amerikanın eski cümhurreisi. Umumi 

Harbdeki iaşe diktatörlüğile meşhur Her 

bert Hoover, şimdi vaktini balık avla
mak, kitab okumak. ve muhtelif üniver _ 
sitelerde konferanslar vermekle geçir _ 

mektedir. 

tıb akademisine bildirmiştir. ya bugday arzeden Of'is, elindeki geniş dan 24,758 kılo da 52,5 : S3 kU 

Doktorla konuştum, bu münasebeUe stoklar .sayesin<l~ fiatlardakl istikrarı satılmıştır. ,,. 
bana şunları söyledi: 1 da tarr.ıamen temın eyleınektedir. Satışların fazla olması yapak piY 11" 

- Basit ka....,r vak"alannın artışında O!isı~ stoku şehrimizin yevmi huğ- sını hararetlendinniştir· GeleD:: ıı6' 
katranlı sokakların yegane amil oldukla. day ıhtıyı1e1 olan 300 tonu uzun müd - derhal satıldığından piyasada 

5 

rını iddia etmedik. Hastalığın artışında det kar~lıyacak miktarda olduğundan, rikmemektedir. dr 
muhtemel amillerden biri olarak katra- fiatlarda bir yükselme mevzuubahs de Satılan bu mallann Rusya için °

1 

nın da gözönüne alınmasını istedik. ğildir. ğu anlaşılmışhr. 
Tekrar edeyim: YQl katranmd1 Ben- Yerli manar sergisinin açıhş Diğer taraftan tiftik satışları da' 11"' 

zopyre~e vardır:. B_:nzo~yrene ise bir g0n0 tesb.lt ed"fd" raretle devanı etmektedir. 
kansenyen karburdur. Bınnetice bu mad 1 1 · Ge~ 
deyi ihtiva eden katranlar zararlıdır. - Yerli Mallar sergisi komitesi son top Almanya ve İngiltere içı~5 ~00 J6' ş d.kk . . .. Çerkeş ve Ayaş mnllanndan 

uraya ı at _edmız: Yol uzerine dö. lantısında sergiye iştirak edenlerin İz- ıo 106 kuruştan satılmıştır. .-11 
şenen katranda yuzde O gr 5 Benzopyrenc mir fuarınn dtt istirak ebnelerine im _ Al Fr · ·n jş}etıP""" vardır Bu miktar toza karışıyor kA • manya ve ansa' 1çı ~ı4' _ · .. ve uzun an bırakmak üzere bu sene serginin Trakya malı 8.000 kilo keçi kılı .ıv 
muddet bu tozu teneffüs etmiş olan · 22 T sanda .. anser tehl'k . . dow ın- emmuz Cumartesi gününden 6 S 4 kuruştan satılmıştır. -"' 

• ı esmı guruyor. Av .. - ded çv Şurası da sabit olmuştur iti, iki ü gustos Pazar gunune kadar devamı - Gene Almanya içirr 12 bin 8 ~••, ç sene k . . t' 140 k v d · · 58tı1JJ""J kullanılan yollarda bile gene bir miktar na ar.ar ~e~ıştır. Ser~ komiserliğine 1 uruştan oglak ensı . ,,, 
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• Yaıamalıtan 
Bıkan kadın ..• " - cArtık yeter bu hayat• diye baş • 

Jayan bir mektub, altında küçük bir 
bdm imzuı ... Mavi kağıda ince bir 
J'UD1lll serptili derdlerden bir kısmı
m nakledeyim: 

- cDaha 7..8 yaşındayken bir ideal 
Ahı"biydim. Evimize memleketin müd. 
delumumisinin karısı sık sık gelirdi. O 
da bizim gibi İstanbullu idi. Hiç gö • 
dfmden gitmez. Daima çarşafının e • 
tekleri altmdan beliren dantelden kü. 
;ık bir eteklik giyerdi. Ne de güzel 
bluzları vardı. Kendisi de güzeldi. 
Hem 90k güzeldi. Bize piyano çalar, 

baygın bir aeale şarkılar söylerdi: 
- Ah ben de onun gibi olsam der _ 

dlm. Sonra gözlerim çok iyi tahsil gör. 
mili bir genç kıza. iki çocuk annesi bir 
ıenç kadına ve nihayet sarmaşıklar 
arasında güzel bir yuvaya takıldı. 
~rdüklerimin ve istediklerimin hiç 

biri olamadım. Güzellik hissem yok _ 
•UJ. tahsil _bqlangıçta yanın kalcb.. 

Evlilik hayatım ise bir faciadır. Kaba 
bir koca. kaba bir çocuk ... 

Paraca sıkıntı hiç çekmedim. Hattl 
refah~ ilat tabakasında yaşıyoruz, fa. 
kat hıssen hastayım. Vücudüm de ar • 
tık inhitat devrinde, maraz marazı ta
kib ediyor. 

Yaşamaktan bıktım. teyze ölmekten 
de korkuyorum, o demin kaba buldu.. 
ğumu söylediğim çocuk yalnız kala • 
cak diye_. 

Bana bu mektubu yazan genç ka • 
dın benden hiç bir tavsiye beklemiyor. 
ben de söylediklerinin bir kısmını bu 
sütuna eeçirmekle iktifa ediyorum. 

* Akşehirliye eevab. 
Akşehirde cH. Y.• ye: 
- Hata etmişsin. evlenen genç kıs 

'artık ailesine deAB. kocuma tabi o _ 
]ur. Mademki çağırmıı gidecektin, ita.. 
at edecektin. Şimdi her ne pahasına o. 
lursa olaun çocufmıla birlikte sen de 
&itmelilİJı. 
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"Bekirler, niçin 
evlenmiyorsunuz? '' 

bir yuva kurması ba1omından istiyenler. 
denim! ... , 

e Ali Y ücel (Pendik 
hatboyu) : 

iıta•yonıı 

c- Bekarlar hakkında açmış olduğu.. 

nuz ankete cevab veriyorum. Bekarlar 
niçin evlenmez diyorsunuz. Bunu sorma
ğa hiç te hacet yoktur. Geziniz, dolaşınız 
ve sorunuz, evlenmiyenlerin ekseriyetini 

teşkil eden işsiz ve az ücretli kimselerdir. 
Çünkü kendimden bahsedeceğim. Aldı

ğım aylık yirmi beş liradır. Bu yirmi beş 
lira ile eski kızlarımız olsa pekala bir ev 
geçindirebüirlerdi. Fakat şimdikilerle yüz 
lira da alsam maalesef geçindirmek pek 

müşküldür. Eskileri tuvalet bilmezlerdi. 
sinema, tiyatro ve balo gibi yerlere git
meyi kat'iyen sevrnei}erdi. Bir koca 
kork-usu vardı. Akşamları eve yarım ok. 
ka ekmekle de gidilse de sen de niçin bu. 
nu getirdin demezlerdi ve şimdıyse ben 
bu yirmi beş lira ile hangi bir kıza talih 
çıktımsa da aldığın maaş ne ki beni bes. 
liyesin cevabını aldım. 

Bu böyle söylenince ben de hangi aile. 
nin kızına talih çıkayım da ve yuva ku. 
rayım . -
Başka maaşlı ve orta halli bir kıza na. 

sıl cesaretle talih çıkabilirim. Onunki ev. 
lenmiş olsam maaşlı bir kadın dn ne söy. 
1erse söyler bana, icabında benim kolum. 
dan tutup atabilir de. Çünkü boşanmak 
ta pek müşkül, o halde onun esiri olacak. 
sın. işte bekarların nazarı dikkatini celbe. 
den nokta da budur., 

e Mu•tala Eren: 
c- Evlenmediğimin sebebi? Ben istik. 

halsiz bir gencim. Aldığım yirmi beş li. 
radır. Bu zamanda yüksek maaşlı bir er. 
kek dururken bu devrin kızları bize ge. 
lir mi? Bugün evinde yiyecek ekmeğe 

muhtaç olan bir kıza taHb çıkmıs olsam 
kaldım da sana mı kaldım cevab·ı alıyo. 
rum. O böyle söyforse başka maaşlı ve 
orta halli bir ailenin kızına nasıl cesaret 
edip te talih çıkarım. Siz söyleyin, eğer 
ki bu böyle devam ederse memleketimi7-
de ne bir .bekar evlenir, ne de nüfusumuz 

<Devamı 10 uncu sayfada) 
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zmır avcılarının avları 

İzmir (Husust) - Halkevi Avcılar 
Cemiyeti üyeleri, Torbalının Doğancı -
lar köylülerinin vaki daveti üzerine 
Doğancılar avcılarile müşterek bir av 
yapm.ışh1rdır. 150 avcının ~tirak ettiği 
bu av esnasında üç kol sürekler tertib 
ederek dört büyük yaban domuzu öl -
dürmüşlerdir. Fotografta avcıları bir a
rada görüyorsumy 



ıı 
8 SRyfa SON POSTA Ha~ 

c=~~===========;:::===============================================:======================================= 

C:: KütABILAR ARASDNDA=:J 

'' Bahar hikayeleri ,, 
"SON POSTA,, nın 

Tarih Müsabakası 
YAZAN : iBRAHİM HOYİ ~------------------------No. 16 

Başlangıcı, vak'alarının tekevvün edi· j tüktür. Makineden çıkmış kadar düzgün 
fi, psikolojik ve mantıki kuruluşu, denu· değildir. Zaten Kenan Hulusi de or~ya, 
manları ve nihayet ibitişi ne bir hikaye ı ta.m ve mükemmel bir eser çıkardığına 
muharririn kusurlarını. meziyetlerini, çı- inanmıyor. Bir ipekböceği gibi sessiz sa
raklık veya ustalığını, olgunluğunu tam dasız çalışıyor ve iddiasız. tasannusuı her 
bir sadakatle gösteren bir mı1ıenk taşıdır. biri kuvvetli bir müşahede, tetkik mah
İmajları belirsiz ve kof, tahkiyesi zayıf, sulü olan hf.kayelerini sunuyor. 
üslubu yavan olan bir hikayeci bu ku- Kenan HulUsinin en büyük meziyeti 
surlarını anlıyamadığı ve düzeltmediği garb edebiyat tekniğini körükö~üne tak. 
güne kadar şöhretin, efsunlu havasını lid ETMEMESİDİR. Buna rağmen de 
koklıyamıyacaktır. Kendi kendisinin ol- munsif bir garb edebiyat tetkikçisi kadar, 
gunluğuna inanan ve çapaladığı edebiya1 bir caraştınch dır. Diyebilirim kl, garb 
b'iğından her seferinde jnci tanesi çıkar- edebiyat tekniğini, taklid küçüklüğüne 
dığını sanan mağrur san'at işçisi de, et- düşmeden duyarak. anlıyarak, yazıların
rafında uçurulan bütün balonlara rağ. da ustaca aksettiren, hikayecilerimizden 

namile çıkardığı kitabda, kıymetli mu· 
harrir en güzel dokuz hikayesini bir ara
ya toplamıı bulunuyor. İnce bir görüşün, 
kuvvetli bir tekniğin harçlarile vücude 
gelmiş olan bu dokuz hikAyede Kenan 
Hulusinin eyerli• rengi vermekteki usta· 
lığına hayranım. Fazla teferrüata kaç
madan, fakat işlediği ve ana tem olarak 
aldığı mevzuun ehemmiyetine göre psi· 
kolojik nüansları da ihmal etmiyen hi
kayeci dostum, tuhaf bir temayül ile da
ha ziyade hikayenin, korku, esrarengizlik 
janrını kendisine mülayim buluyor gibi· 
dir. Ne bileyim. korku edebiyatının en 
büyük üstadlarının Poe'nin tesiri altında 
kaldığından mı nedir, Kenan Hul&i (Ka
vaklı kız hanında bir vak'a) isimli hilta
yesinde fevkattabüye h~diselere inanan
ların ıztırablannı, dinleyişlerini, ruhi 
değişikliklerini engin bir kudretle çiziyor 
Hanın ek~i havasında, türlü türlü hisle
rin içinde kaynaşan yolcuların geçirdik· 
leri sessiz buhranları, sanki kendimizde 
duyuyor, onlarla beraber ürperiyor, ve 
colacak şey> i bekliyoruz .. 

Çengeloğlu Tahir paşa 
On dokuzuncu asırda bir aralık Türk donannıasıP; 
Avrupanın birinci sınıf donanmaları arasına çık~~ 
kahraman bir deniz kurdu, bir büyük Türk a•1' 

men unutulmanın, bir tarafa atılmanın biri de Kenan Hulusidir. 
hüsranını, istemiye istemiye varlığındıı 

duyacaktır. Zira, ezeli ve kılı kırk yaran 
münekkidimiz okuyucu garib bir refleks
le, ham mcyvayı. fena eseri atm:ısını pek 
iyi bilir. 

* Bunca edebiyat janrının içinde en nan-
körü, en gücü, bununla benber de en 
kolay görüneni chikaye> dir. Edeblytıt 

heveslisi mekteb talebesi bu çığıra ilkön
ce hikaye ile girer. Genç·aşık, duyduğu 
elemleri, sevjnçleri chikaye> ismini vcrrlı
ği karalamalarla izhar eder. Bir gazete, 
bi1t1omecmuada imzası ve hikayesi çıkan 
bir delikanlının muhitinde yaptığı sükse 
pek parlak ve ışıldayıcıdır. 

Halbuki hikaye san'atı eskileri'l dedi
ği gibi bir csehlilmümteni. işidir Yani, 
kolay göründüğü halde pek güc olan bir 
san'at ... Rus Çehof. Fransız Mopasan, A
merikalı Somerset Maugham, İngiliz Kip· 
ling Poe ve nihayet Ömer Seyfeddin bu 
csehlilmümteni> işi başaran bahtiyar fa
niler olduğu içindir ki. bugün beynelmi· 
Iel birer sima olarak yükselmektedirler. 

* Genç neslin hikayecile~içinde en göze 
çarpan kudretlerden biri de • bütün çe
kingenliğine rağmen • Kenan HulUsidir. 
Onu ben ermitlere benzetirim. Kenan Hu. 
lOsi engin tevazuu, çekingPnliği ile ede
biyatımızın m?dern ermitidir. Büzüldüğü 
kovuğunda kurduğu san'nt tezgahında, 
en ince his, seziş, görüş iplikl,rile bize 
nadide kumaşlar dokuyor... Bu kumaş
ların bazı yerleri ihtimal ki pürtük pür-

1L.J1 ınndi kaptan, Mütareke 1.ama
lr"'U nmda, Kuvvayi Milliyeye ta

kalarla rephane yetiştiren aslan Türk 
bahrivelilerinin ele arasında önemli bir 
yer tutmuştu. Şimdi gemide değil, 

müılhak olarak deniz kornuta~ığında 
v<'fzifesi vardı. Açık deniz, adamı yıp
randmr. Hamdi kaptan da artık teka
ütlüğünü bekliyordu. 

Gee€den atmış olduğu sepetlerde ne 
var, ne yok. anlamıya tıitti. Bu esnada 
Ahmed Ercan da gördüklerini, duy -
duklannı kendi kendine muhakeme e
diyordu ... 

Bu ne mükemmel bir aile ocağı idi. 
Buraya intisab eden adamın, günlerini 
rahat ve huzur kinde geçirmemesine im 
kan olamazdı. Hamdi kaptan gibi bir 
babanın evlatları da muhakkak ki cana 
yakın olacı:ıklardı. Karısını henüz gör -
memişti. Lakin evin içinde göze çarpan 
temizlik ve inti1am, kadını hakkında 

çok müsaid bir filtir veriyordu. 
Nevberle Nerima·n gene kaybolmuş

lardı. İhtimal ki yiyecekleri, içecekleri 
motöre aktarmıya gitmişler veyahud ki 
içeride hazırlıkları tamamlıyorlardı. 

Araıbada gelirken Ahmed Nevberin 
boyuna , endamına ve yüzüne dikkat et
mişti. Otuz yaşında kadar olan bu genç 
kadın, vücudünün ve şekillerinin dol .. 
gunluğuna rağmen güzeldi. Onun en 
1'üyük cazibesi, ruhumın derinliğini 

belli eden sakin çehresindeki ifade idi. 
Parlak. liıkin daimi bir düşünce ile dal
gın gihi duran bak1şlannda mukadde -
rHta karc:ı geniş bir tevekkül okunuyor
du. Mahcub bir tavır ile yere doğru 
eğilmiş göz kapakları nadiren yukarı 
kalkıyordu. Etrafımı bakındığı zaman
lar. bu hareketinde bir hüzün sezi! -
mekte idi. Bu sakin ve salkit kadına 

karşı Ahmed gıtgide artan bir incizab 
duymıya başlıyordu. Ve bu his ile; 
ondaki. halin maziye: doğru mütemadi 
aksülamelin esrarını çehresinin hatla
rından," bakışlannın ifadesinden anla
nııya çalı.fıyordu. 

Şurasını da itiraf edelim: Yaradılı~ımız 
iktı2ası, bilmeden, farkında olmadan baş
ka bir hüviyet yamasını öz hüviyetimize 
yamamaktan kendimizi alamayız. Bina
enaleyh, başka bir kaynağın da istemiye 
istemi ye tesiri altında kalacağımız mu
hakkaktır. Muhite intıbak bu kaidenin 
ezeli bir tecellisidir. Onun fçin edebiyaı 
dünyamızda rasgeldiğimiz ve geleceğimiı 
muharrir, edib ve şairlerin üstüne sinen 
bu yabancı kaynak kokusunu elbette ki 
duyacağız ve gene elbette ki asıl hüner, 
marifet te, bu kokuyu kendi esansımızla 
karıştırarak okuyuculara sunmaktır. O 
vakit taklid değil: bir nevi yaratıcılık 
vücude getirmiş oluruz. 

Halbuki Kenan Hulusi, bu yabancı 
k::ıvn ıklardan bilerek istifade ettiği içindir 
ki, bize hakiki ve öz hüviyetile görünü
yor. Bundan ötürü de eserlerinde yerli 
havayı bUtün kesafetile buluyoruz. Hiç 
şüphe yok ki yerli hava derken. mahaili 
renk ve adetleri, bütün hususiyetleri ile 
canlandıran motifleri kastediyorum. 

Kenan Hultlsi de Said Faik 
ı!'ibi az vazıyor. Düşününüz ki 
1927 de meydana çıkan yedi meşalecilerin 
nesir bayrağını taşıyan Kenan Hulılsi 
c Yedi Meşal:ıt isimli 7 imzalı kitabda an
cak üç nesir neşretmişti . Aradan 12 sene 
gibi büyük bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen, gazetelerde ve mecmualarda çı
kan hikayelerini toplasanız elliyi geç
mez; ki inanışımca 12 senede 50 hikAye 
yazmaya asla cvelOdiyet. diyemiy~ceğiz. 

İşte son günlerde cBahar Hikayeleri. 

(Tarlaya çevrilen su) muharririn en 
çok sevdiği hikayelerden biri .. bunda da 
köylü haleti ruhiyesinin, keskin aksülli
mellerinin çakışlarını buluyoruz. (Dör• 
hanların kulaksızı) nda buharla işliyen 

bir alet görmemiş olan ve bütün ufku 
köyünün sınırını tecavüz etmiyen bit 
köylünün makine karşısındaki duygula
rını, insiyaki sezişlerini zevkle ve garib 
bir hararetle okuyoruz. 

Bütün bu hikAyelerde göze çarpar. hu
susiyet: Mevzuu işlemekteki titiz bir itina. 
tasannusuzluk, tahkiye kudreti ile akıcı 

ve canlı bir üslubun tatlı hakimiyetidir. 
Kenan Hulüsilıin sabırlı bir kuyumcu aş· 
kile çalıştığını, eserlerin~ hazırladığını 

yakından biliyorum. Taptaze çeşnili bu 
hikayelerin son ikisini teşkil eden (Biı 

yudum su) ile (Esrnanın aşkı) muharri· 
rin, bundan beş altı sen evvel ve Yedi 
Meşale çığırında bulunduğu sıralarda 

yazdıklarıdır. Bunlarla, son zamanlarda 
kaleme aldıklarını mukayese ediniz .. ara• 
daki fark, üstünlük derhal göze çarpaca](. 
tır. :ijir yudum suda, Esmanın aşkında, 
bol vadli Yakub Kadri muakkibliği bu
lursunuz. Halbuki Tarlaya çevrilen suda, 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Çengeloğlu Tahir Paşa, on dokuzun. 
cu asrın en büyük Türk amiralidir. 

Aslen Karadenizlidir. Pek küçük yaşta 
tayfa yamaklığı ne deniz hayatına atıl • 
mış, gernicililde garb ocaklanna düşmüş, 
tüccar gemilerinde kaptanlık etmiş, Ak -
denizde bir hayli dolaştıktan ıonra İstan. 
bula gelerek tersaneye girmiş idi. Akde
nizde dolaşırken italyanca, ingilizce, fran. 
sızca öğrenmiş, tersane kaptanlığında da 
pek çabuk terakki etmişti. 1243 de, bir -
leşmiş İngiliz, Fransız ve Rus donanma
ları, 1243 de N avarin mevkiinde Osmanlı 
ve Mısır donanmalarını harb ilan edilme
mişken basarak mahvettikleri sırada Çen
gel oğlu Tahir ağa kaptan filo kumanda. 
nı bu1unuyordu. Ve bu müthiş deniz bas. 
kınından bir iki hafif tekn.?yi kurtara • 
rak İstanbula lkaçmağa muvaffak ol -
muştu. 

Beş sene sonra, 1248 de vezirlik rütbe. 
sile kaptanı derya. büyük amiral oldu. 
Çengeloğlu Tahir Paşa, ~k sert, fev. 

kala de çalışkan, en ufak bir vazife ih • 

bir ~1)1 
maline asra tanammül ede.miyen 
mandan ve devlet adamı jdi. ·ş ol~ 

B .. ı·· .. .. d · "stünde geçJJU dO ' u un omru enız u .. 1' 
bu Türk gemicisinin gayesi: '.['ü~Ji dO ' 
nanmasını Avrupanın en kuvve ·di. JJIY 
nanmalan derecesine yükseıtıneJc ı ııısıdl
nun için hiç bir fedakarlıktan lc1~~ıerjll8 Bilhassa bahriyelilerimizin ta 

1 ·ye r.t
fevkalade ehemmiyet verirdi. B9b~b. "si"' • gı 1 • ~ 
ferlerini, talim hususunda, ate~ _,'jtııt' 

.. "l< ı.. t 
mıştı. Nefer, zabit, hatta buytı :t·lil'ıll)~ 
zabit, dayağını yemiyen yoktu. 1yıııet11 

Türk donanmasının harbetmelt )< 'fii'• 
tini istediği dereceye yükseltın!.~· tal~I 
bahriyelisini, Avrupanm en üstun 
denizcisi yapmıştı. bir Jc91' 

Mesela, İngiliz donanmasında }'ıtf ' 
yonun cenk esnasında parçalıınıındaJl Çl' 

hangi bir yelkeninin yenisi ambB~ılıl's' 
karılıp yerine kaç dakikada . t "rst ,-e 
Türk gemicileri, ayni işi ayn• ,stJ dB f'' 
mükemmeliyet ile o kadar zaınan 
pıyorlar'ciı. cfıı) 

(Devamı 10 uncu sayfa ıı' 
· ıese· _,, 

tık. Titiz oldu. Bir barda~ su 15 59ğ o> 

KARLI DACA GONES VURDU 
nim elimden olmadı mı, ıçrneı, ı:ıl< ıÇ~ 
~un! Bugün de, sandalı bo~&~de f' 
evde kaldı. Beni burnunun dib 
mezse olmaz. de· ~ 

Onlar konuşuyorken, .AJuned]ceıuııt, 
hassa kadının ağzından çı~an dll· JJB!ıt 
leri bir bir muhakeme edıyo~ }lİÇ r Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

............. , mindenberi verdiği hükümlerın di iD 
r. .1 }<en ~ 

Vücudünün irili .. caktı. rinde yanılmamıştı: Bu aı e,. tıc9t· f 
ğine rağmen siması , Misafirler ayağa aline en uygun olan eski, f~ııl.e di· ~, 
zayi! ve bembeyaz - kalktılar. Dilşad ha- 1 k~n ve munis halis Türk .aıles:eıc JJ1ıı 
dı. Saçlarının koyu nıının huzurunda le ana babanın kızı ile bır er 
kumral rengi bu be· hürmetle eğilerek laka mes'ud olurdu. # 
yazlığı daha ziyade kendisine yer ver _ Fakat, ah o karlı dağ!.. ]isi~e ( 
tebarüz ettiriyordu • diler.Ramiz bey sor Ta karşısında, duvaırda, tahr bit ,İ 
İncecik cildi hassa· - du: midini andıran yuvarlk çerç:: 10 ıı~~ 
siyetinin fazlalığına _ Siz olsun bi _ na vaıdı. Nazarları birdenbır .})9şı 
delildi. Boynu belki zimle geleceksiniz, ya ilişmiş, ve içinde ak. sa~lıtil· ~ 
biraz uzundu. Fa - değil mi? bir ihtar gibi, ao'ksini g-OrrnU.Ş t o , 
kat bu bir kusur gi - Ah, gelemiye _ B irinci izdivacında bedb~h Jt9d r-1 
bi görünmüyor, bi • ceğim maalesef, Ra - Nevber hanım da ni,?aye~ bı~s bit eG' 
Jakis kendisine bir miz beyciğim! dı , ve henüz gençti. Ikincı de gefe' 
kuğu zerafeti bah - - Oldu mu bu, lenme.. tecrübesi yaparken, bll ~ 
şediyordu. Kılığı, ya? Kaptan da gel - bir ihtiyara mı varacaktı? ~li~ b , 
k e t' .. 11'-·} ' Ç 1 Ö }" de dOE> efl ıya1e ı guze ıgı e mıyor. o uk çocu - Ahmed Ercanın g n un ~ ede. Ol 
mütenasibti. f zdiva .. ğun arasında ben tün ümidler, tasavvurlar, ıaııı:,sltl~ &V' 
cının sukutu hayal büsbütün arkadaş - di. uçtu. Bunlardan kalan . t<e~e ı 
ile neticelendiğin - sız kalacağım. ani bir yeis çöktü. Utannı359~9, l't~ 
den beridir süse ve~ > • Dilşad hanım Ah- tutma~a ağlıyacaktı. Bu esr:ı ytışl'. tf 
da ettiği için sade Hamdi kaptan, Kuvayimi lliyeye takalarla ~yordu medi işaret etti: rimanın zamane kadınlarını aııit .,.f 

' . ·ne ,,,.. 
giyinmişti. ·Bununlaberaber sırtındaki ceye kadar doya doya· seyretm~ti. Şi.m. - Beyefendi var. keği gençlere tercih ett1k~erı ği1: J ı' 
bluzla etek zernfetten ari değildi, ve di de, Nevberin gıyabında, yenide!\ Mni:z bey itirazda bulundu: lan sözü hatırına gelmedı ~~P ~pe'' 
pek yaraşm:ştı. Belli idi ki bunlar ger~ gözden geçiriyordu. - O da delikanlı. Ergen adam dai - bunu. aklı ermiyen bir çocug 

1
e.JCJC1 

k .. 1·· tel' çe ten usta bir e1den çıkmış ve itina ile O sırada: ma genç sayılır. Bizim Ahmed bey de ru iddi::tsmdan başka tur u ııd 
biçilerek dikilmişti. _ Affedersiniz! T~rifinizi Hamdi henüz dtlnya eviM girmediği için ko - ıniyor~u. Kendi kendine:. -vsıg~ 

Ulacı~: ayaklan gayet biçimli idi. Ta- bey şimdi haber verdi .. bilmiyordum.. caınamı+ - Oldün, Ahmed! dedi· · 
vır ve hareketlerinden hiç birinde bir Diyerek içeriye giren orta yaşlı ka ~ Kadın döndü, gayri ihtiyari, Ahme - sevdalardan! 
aykırılık yoktu. Onun, hürmet celbe - dm, muallimi tahayyülatından ayırdı. di baştan aşağı stizdü. Sonra tekraır -~ 
den bütünlüğüne, ruhunun tamaımile Nevberle İrfanın anneleri Dilşad hanını Ramiz beye teveccüh ederek: * J<O'~i 
hakim olduğu görülüyordu. elli yaşının ağırlığını hissetmeden ve - Vallah, ben de gelmesini isterdim Hamdi kaptan, elinde lt~ıı9 Jıl 

Bir yaştan sonra kadınlar, tavırlari- ettirmeden taşıyan nadir yaradılıştaki amma, Hamdi bey çocuk gibidir; ben - iki tane istakozla geldi. !{arı ıl 
le de ~ok şey ifade etmeğe başlarlar. kadınlardan biri idi. Başında tek tel siz yapamaz .. dedi. ederek: Jlııt1 ~~ 
N b h d d ·1 tu ·1 be ·· .. d f k b~ k k k C ı All h -- - Haydı', kadınım'. dedi', şıı1 _ı:ıfl· ., / ev er anım a uruşı e, o ruşı e, yaz, Y\lZUn e en u a ır ınşı yo • - anını. a ayırmasın a~rnua, y Y 

yürüyüşile, kalbinin olanca tah<!ssür tu.Gençlikle hesalln kesen bizim kadın bir gtin de kocanı kendi haline bırakı - riye, kıza ver de çabucak }lsŞ 9ğıı 
ve hicranlarına tercüman olmakta idi. lm-ın ekserisi gibi vücudti de yağ bağ - ver. Emniyetin mi yok, yoksa? çeyrekte hazır olur. Beyıereı ıı/J 

Bu güzel ve cazib tabloyu Ahmed, lamamış olsa, güzellik ve taravet hu - - İ!Ahi Ramiz bey! Mesele emniyet dile bir ikram yapalım· ( .• M'ı<oS' 
İçerenköyünden Caddebostanına gelin~ susunda kızından hiç geri kalmıya - etmekte, etmemekte değil. Yaşlandı ar 
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Paralı emprimeler bu 
sene gene çok modadır 

1 Holivud ınodellerinden: 1939 SAÇ MODASI 

l>araıı • 
l'illrnekle el!ıPtiJneler bu aene gene çok modadır. Bunların karışıkları çok gö -
ltadar ~aber hMA çok sevilmektedirler. Çizgili gibi olanları ise sevildikleri 

Ya Yenidirler. Bu tOrli1 emprimeler başlıca iki §ekilde süsleniyor: 

\'e ın:=nla: ~ mk dh.iliyor bir gami tür gibi yakaya. kol kennrlanna, eteğe 
\arı§lk be b ıo.rwen bafka taraflara kon uluyor. -'ki bu daha ziyade seyrek ve 
lerin rctn .neklıle: içindir.- Ya da pllli bir model beğenip plilerin arasına, benek. 
di~Ji enı gı~de düı kuınat geçiriliyor. Bu, daha ziyade puvanları yol yol bir sıraya 
•ından d~uneıer içindir. ,Ve son derece yenidir. Yürüdükçe açılan plilerin ara -
rasından kurnqm görünüşü gerçekten ho~ bir tesir yapmaktadır. Bu tarzlar a. 
belinin a~ırdıfınıız bugünkü modeli beğeneceğinizi umuyoruz. Plilerinden başka 
koUar1 ::ili§ &entür\l andıran parçası, önünün kendinden ji1esi, japone ve plili 
model bil ayrı ayn birer pklık ve güzelliktir. Bu kumaşa bundan fazla uyan 

nıeın bulunur mu? 

Yaz için örgü 
ceket 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Yalnız yaşlıların değil, şişmanken bir .. 
denbire zayıflayanların, sinirleri çok ve 
sık sık yorulanların da yüz adaleleri gev
şemeğe, p6rsümeğe yüz tutar. 

Vakit geçirmeden derhnl şu iki şeyden 
istifadeye bakmalı: Biri buz, öbürü yu .. 
murtanın beyazı. 

Buz usullünün tam zamanıdır. Hiç bir 
rnhatsızlık duymndan -hatta sıcak ha .. 
valarda serinlemek kabilinden- yapabi .. 
lirsiniz. Yüzünüzün çene tarafına önce 
yağlı veya da (krem vesaire) sürersiniz. 

Bir tülbendle bağlarsınız. Sonra tülben -
din üstünden bir buz parçası gezdirirsi .. 
niz. Adalaierinizin nesçi sıkışır. 

Yumurtanın beyaZlndan cmaske> ya .. 
parsınız. Yani bir tabağa akıtır, parmak. 

Örgn lannız1a yüzünüzün bilhassa gevşeme is-
~l Cek ~kten hoılamyonanız bu gU. tidadı gösteren taraflarına sürersiniz. Gü. 
t L· h severek öreceksiniz. Baştan ba. zellik mütehassısları buna cmaske> di .. 

uır Otgü 
~· Olduğu için sizi fazla meşgul yorlar. Maskelerin türlüsü olur. Yumur _ 
%

1

~:cekt1r. Biçiminin sadeliği de buna ta beyazı maskesi sıkıştırıcı ve genç .. 
Ön" Yardun eder. leştirici maskedir. 

bir unı~ek.i sıcak yaz günlerinde ince Yüzünüzde on, on beş dakika durması 
~lir:~~ bluı veya rob üstünden giyine. kafi?ir. ?n.d~n sonra ılık su ile yıkanır, 
~lt llla : llattA geceleri bile giymenize ~zlenırsınız. 

Sıı.ın nı Yoktur. Her iki usulü de ilk zamanlar haftada 
tn llt an rengi bir ipek şerldle örülmesi bir, sonra sonra on beşte, ayda bir yap. 
daha ~ıı.fık Şekil olur. Maamafih aklınıza 1 malıdır. Bunlar - ister genç, ister yaşlı -
~aşka Yenilikler geliyorsa tecrübesi her yüzünü sarkıyor gibi gören kadının 

e... baş vuracağı en faydalı usullerdir. 

Rengi ve biyimi 
güzel bir elbise 

Şu Holivud ne güzel biçimler yaratı -
yor. ne tatlı renkleri birleştiriyor. 

Bahara en yaraşan bir renk: Aklınıza 
uçuk mavi geldiyse yanılmadınız. Yüzde 
doksan o gelmiştir. Çünkü yaz elbiseleri 
renklerini tabiattan bilhassa göğün ma -
vi renginden alırlar. 
Şapka da tabit mavi... Fakat yalnız bu 

renkle kalsa cmasmavi> denebilirdi. Mo -
da yaratlcısı bunu dedirtmemek için, bir 
ressamın. tablosunun şurasına burasına 

renkler kattığı gibi, bu güze1 modele ya. 
raıacak en tatlı rengi şapkaya iliştiriver
mif: Ona toz pembe bir vualet takmış. 
Şimdi modeli uçuk mavi ve toz pembe 

renklerile gözünüzün önüne bir getirive -
riniz. Nası? 

Plilerin etrafını çerçeveleyen, kalçayı 

çevreleyen, kol ağızlarını süsleyen ve ar 
kaya roba gibi geçen o nokta nokta yer -
ler donuk taşlarla yapılmıştır. Tasma ya. 
ka da ondandır. Uyar taşı burada bula -
mazsanız donuk bir başka süs ararsınız: 
Fakat herhalde parlak olmamalıdır. 

Kadınlar da saçlarına ne şekil vere .. ı 
cek.lerini Şa§ırdılar. Bir gün csııçları aşa
ğı taramak modası geçti deniliyor, ertesi 
gün ta enseye kadar inen saç modelleri 
veriliyor. Bir gün önce: cSaçlann kabar
tılmasl> tavsiye ediliyor, bir gün sonra: 
cSaçlannızın muayyen bir ıekli olmalı, 
her tutam kendi yerinde biHrulmeli ve 
öyle kalmall> deniliyor. Bu tezadlardan 
nasıl bir netice çıkarmalı, hangistnin ar
ama katılmalı? 

1939 saç modası denilen ~y hangisi • 
dir? Saçlar bugün kısa mıdır, uzun mu -
dur, orta mıdır? Kabarık veya yatkın 
mıdır? Muayyen bir şekli var mıdır, yok 
mudur? 

Zihnini bu düşünceler kurcalayan ka. 
dın. pek haklı olarak, ayna önünde te .. 
reddüde düşüyor, saçını ne biçime soka • 
cağını bilemiyor. Bununla beraber iki 
şeklin gittikçe umumneştiğini gtirilyoruz. 
Biri: Dümdilz ve uçlan içeri kıvrık ıaçJar, 
öbürü bukleli saçlar ... 

Yakışana göre ikisi de fena değil fakat 
hiç biri günün saç m<>dası sayılama:r.:. 

Bugünün daha doğrusu bu yazın getir. 
diği saç modası, ne taınamı1e biridir, ne 
ae öbürü. Her iki şekli birbirine karıştı • 
rınız. Gözünüzün önüne sun'! ve bariz 

bir tipi olmıyan, tabHye en yakın bir baı 
getiriniz. Kimi yeri dalgalı, kimi yeri ddz, 

kimi yeri bukleli fakat biltiln bunlar eslı:l 
si gibi hendesi bir şekilde birbirinden ay. 
rılmamış, hep birbirine karışmıf bir hal. 

de... Adeta rüzgArdan, açık havada ken
di haline kıvrılıp bükülen yaradıll§llldan 
dalgalı bir saç gibi ... İşte (193g) yazının 

saç modası budur. Ona ne tamamile cdüz 

kuvafür> diyebilimnız, ene bukleli. ne 
ckalkık>, ne cdü§ilk> ... Hepsine benzer. 
Fakat tek ba§ına hiç biri değildir. Açık 
havada bundan başka türlüsünü yapma .. 
ya kal.kı§mak zaten biraz imkansızı iste .. 
mek olmaz mıydı? 

Örgu türbanlar 
gençlere çok yaraşır 

Yazlık şapkaların snsleri 
z _....,. ~ havada saçların şeklini ko. 

rumak güçtür. Bilhassa kuru ve yumuşak 
telli saçlar evde ne kadar itina ile düzeL 
tilse rii.zglra dayanmazlar. Şehir içinde 
§apka giymek mecburiyeti bu işi biraz 

"'°h:- o k<>yuyor. Fıtkat yazlıkta, kırda, 

deniz kenarında saçlarının dağılışından 

fikayet eden edene ... Bu sene bu derdin 

en birinci çaresi olarak örgü türbanları 

göreceğiz. Moda gitgide her türlü kadın 

giyeceğini ördüğü gibi şapknlnn dn örgü. 

nün çerçevesine sokmaya çalışıyor. İşe 

evvel! berelerden başladı. Ş'ımdi de tür. 

hanları ele alıyor. Bu, belki bereden da. 

ha çok beğenilecek. Çünkü: berenin ye • 

rini tutacak pek çok şey var. Örg:.i tür .. 
ban ise yalnız kendi kendinin yerini tu. 
tuyor. Vakıa onu da kumaştan yapmaY 
mümkün amma şapkacı elinden çıkmaz., 
sa nafile ... Hem de örgü türban kır bn • 
yır içindir. Kumaştan yapılanlar öyle mi? 

~ .. ~ngini, tabii, elb\senize uydurursu • 
Bu yaz şapkalarının son derece §irin mr süsü var: l7liserinlenıniş deve kuşu ı nuz. Fakat umumi bir fikir olarak şum~ 

tüyü ... Bu tüyleri şeffaf veya donuk bütün kenarlı ıapkalann kenarlarına dizi - hatırlatalım: Laciverd .. beyaz çok güzel 
yorlar. Altına veya üstüne, orası zevke, modele bağlı ... Fakaı herhalde ön kıs - olur. Modeldeki gibi ... 
mınn .•• Tüyler baı.an şapka ile bir renk oluyor. Bazan tek bir zıd renk seçili.. Türban'ın tıpkısı bir de eşarp örerse ~ 

yor. Bazan da muhtelif renlder karıştırılıyor. Şüphesiz içlerinden hiç birine cen niz şıklığınız bir kat dnha artar. GenQ 
güzel> denemez. Bunlar sahibine, elbiseye ve şapkanın esas rengine göre değiş - kız1ar modanın böyle az masraflı cicibi .. 
mesi icab eden ıeylerdir. Ve yerinde kullanılınca hepsi de ayni güzellikte görü • cilerinden istifade etmelidirler. Gençlik 

nür. Model; siyah balcudan genii bir kapellndlr. Tüyleri bordo. mercan ve pey - hiçten si.islerle bezenme çağıdır, ağır el. 

gnmber çiçeği rengindedir •. · biselerin, pahalı süslerin değil .•• 
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Şehırıerlmizin imarı ue bugünhU uaziueu l 
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y e 

Y d h k .. esın' de .... ı.ı .. cilik ça "'""'alan büyük bir hızla devam ediyor. Her şehirde, her kasabada imar hareketlerine şahid oluyoruz. Yen~ binalar 
ur un er oş ~ .Lif.. ·· • - çalı 1 Y k daki h 'tad ...,.ı.; .. ,~ · yapılarak, yollar tanzim edilerek caddeler, bulvarlar açılar• anavatan muke mmel ve mamur hır hale konmaga şı ıyor.. u an an a ~ft:n-

mizin ayn ayrı bugünkü imar vaziyeti ni görüyorsunuz. 

(Fotoğraf tahlilleri-

Temiz yüzlü ve kalbli bir tip 
. Ankaradan Şe

f'afet Yüksel, fo
ıogrc:fmııı. ta}ılılini 

istiyor: 
• İyi bir terbiye 
ve himaye gördU
ğü anlaşılmakta· 

dır. Fazla zeki dav_ 
ranmamnsına mu
kabil emniyet ve· 
rici temiz bir y1zü 
ve intızam kayıdlannı inmal etmiyen 
'hareketleri varµır. 

* 
Çabuk kızabilen bır tıp 
Zonguldaktan. 

illi Y av-..ı.ı Doğa", 

fotograf ının tahli
lini utiyor: 

Herk.esle kolay
bkla ahbablık yap 
ınaz. DosUuğunu 

kazananlara karşı 

devamlı bır sami- • 
miyet göstermek 
ister. Menfaatleri-

pe dokunulduğu zaman çabuk kızar. .. 
Zahiren neş'eli görünen Drr tip 

Ankaradan Me
ıı1ıa, f oıografır.ın 
tah!ıı ni istıyor: 

Mümkün oldu. 
fu kadar içyüzünil 
belli ctmemeğe ça
~ı:. Muhitıni bul
duğu zaman neş'e. 
11 lıareketleri gö
rülür. Bazan ha· 
yata küskün dav-

randığı zamanlar olursa da kendisinı ça

buk toplamağa çalışır. Arkadaştan üze

rinde nüfuzlu olmaktan hazzeder. 

* 
Zarif tavırlı bir tip 

BalıY:esirden G•il 
ren, f otograf ır.ın 
tahl lmi istiyor: 

Mahcub ve çe· 
kingen halleri ,a· 
rasına sıkışan zarU 
tavırlariıe arka· 
daşlan üzerinde 
iyi bir tesir bıra· 

kabilir. Kendi oa
§llla karar v~r-

mekte ekseriya rnütereddid olur. Samimt 

bulduğu kimselerle derdleıir ve ıiüyetl 
bol olabilir. 

Dileklerinde ısrar eden bir genç 
Polatlıdan ismet 

Tepeli, karakterini 
'°"'flOT: 

1'W ve hareket
lerinde kapalı kal~ 
mu. Neş'• ve eğ
lenceyi sever, sp:>
ra meraklı olabilir. 
Üzerine aldıiı iş. 
lerde becerikli 
davranmak ister. 
Menfaatlerinden fedakarlık yapmak ni
yetinde pek bulunmu. 

• Sakin bir genç 
Vanda?ı Ziya 

Ayten, karaktf!rini 
ıonıyor: 

Sakin v' durgun 
bir hali vardır 

Net'eli ve hamleli 
hareketlerde pek 
bulunma7ft Yapa. 
cağı işleri hesablac 
ve etrafs tafirmaz. 
Menfaatleri üze
rinP- Wlı clAm-anmu. 

* 
isteğinin kuvvetine baghdır 
lsıanbulda Ki-

gork Köscuğlu, tah 

ıı1inin ne derece O• 

Zacağını soruyor: 
Okurnağa heves

li olanlar için had 
yoktur. Yalnız bu 
isteğin devamlı ve 
samimi olması la
zımdır. . 

* iyi bir subay olabilir 
Afycmdan Hilmi 

Ô:::.doğan, muvaf .. 

fak olacağı mcıle· 

Dt ı?ruyor: 
Tipındeki enerji 

kabiliyeti itibarile 

l iyi bir sübay veya 

ld3re amiri olabi

lir. 

Son Posta 
F otograf tahliJi kuponu 

Iaim • 
Adrea 

• • • • 
• • • • 

DİKKAT 

• • • . . 
Fotograf tahllll tçtn bu kuponlardan 
ı; adedtnlD cönderllmesi varttu. 

ı1 

MUtef errik: 

Katarlara posta vagonlrırı 
ilhe edilecek 

Devlet Derniryolları İdaresi, yalnız 
posta nakliyatını temin etmek maksa -

Bugün bir tayyare 
filomuzun şehrimize 
gelmesi bekleniyor 

dile hususi posta· vagonları ihdas et _ Türkkuşu tayyarelerinin memleket da. 
hilinde bir propaganda uçuşuıu çıkacak. meği kararlaştır.Illlijtır. İzmir, İstanbul, 
1 

tık. 
arını yazmış 

Adana. Ankara, Konya; Diyarbakır, Sı 1.r • • " "d ld ~ t kd" de . . . . - ~ava uçuş ıçın musaı o u5 u a ır 
vas gibi başlıca şehırlerımızc dıger 11 t" .:ı... •• kk b b' !i'·ı bu 

a.yyare~n mure e ır omuz 
\yerlere ve müt€kabilen muhtelif ma • :;abalı Ankaradan hareket etmiJ olacak. 

l haDerden büyük şehirlere gön~eril~ tır. Saat altıda hareket eden filo Eskişc. 
mektuh, paket, gazete ve ems<tlı gıbı bire uğrıyacak ve kısa bir müddet Eski. 
müraselatın daha kolaylıkla temini i- şehirde kaldıktan sonra uçuşa devam e. 
çin bu vagonlardan seyyar posta mer- derek bugün saat 10 ile 11 arasında Ye. 
kezleri şeklinde istifade edilecektir. şilköy istasyonuna gelmiJ bulunacaktır. 
Posta vagonlf.1rmın g~ği hatla'r ü -
zerinde ve istasyonlarda• tevakkuf za
manlannda köylü ve kasabalının pos -

ta, paket, mektub vesairesi kabul edi-
lecektir. 

Kızt'eyın bir dilegl 

Kızılay Cemiyeti İstanbul rnümessil
liğinden: Eyüb dL-;panserimize müra -

caat eden hastalardan fakir ve beslen-

' 

meye muhtaç olan veremlilerin hayır 
sevenlerin himayesine verilmesi gibi 

Cemiyetimiz tarafmdan memleketimiz 

de tatbikına başlanan yeni bir yardım 
usulüniın rağbete mazhar ol~cağı pe:k 

kısa bir zaman içindE- on fakir verem -

linin hirr..aye edilmiş olmasından an -

Göçmen nakliyah 
hazırlıklarına başlanıldı 
İskAn İdaresi, bu yıl içinde anavatana 

yapılacak g.öçmen nakliyatınl aid hazır
lıklara başlamıştır. 

Bu yaz mevsiminde Romanya ve Bul. 
garistandan memleketimize getirilecek: 
göçmenlerin nakliyatına bu ay içinde baş.. 

lanacaktır. Göçmen ta~yacak olan va. 
purlar yakında Köstenceye hareket ede. 

ceklerdir. Geledek göçmenleı'in iaşe ve 
ibatelerile, sıhhi muayeneleri için göçmen 

çıkanlacak iskelelerde icab eden tedbir. 
ler alınmış ve hazırlıklar yapılmı~ır. 

laşılıyor. bir Jasmı da Anadolunun muhtelif yerle. 
Ayda on lira gibi zenginlerimiz ve rine yerleştirileceklerdir. Trakya mınta. 

Bu yıl göçmenlerin bir kısmı Trakyaya, 

1 

hayırsevenlerimiz için bir kıymeti ol-

mıyan, fakat fa'kir bir veremli için pek 

büyük değeri bulunan iaşe parasının 

l' bir yurddaşı, bir aileyi kurtarmak müm 

kün olabileceğini sayın zenginlerimizin 

kasında iskan olunacak göçmenler doğru. 
ca Marmara Ereğlisinde karaya çıkarıla.. 
caklar ve buradan tayin edilecek iskan 
yerlerine gönderileceklerdir. 

Geçen yıllarda gelip te henüz ey tahsis 

nazarı dikkatine koymayı yurd borcu edilemiyen göçmenler için yeni evler in. 
addetınekteyiz. şaatına da, bu yaz mevsiminde başlana. 

, caktır. 

Şehir işleri: 

Edlrnekapı - Cihangir aresınc"a 

ofobDa servisi lhdı • edilecek 

Belediye, Edirnekapı ile Cihangir a
rasındıt ihdas edilecek yeni otobüs hat 

tında 15 otobüs çalıştırılmasını muva

fık bulmuştur. Ayrıca Sarıyer, Tak -
sim hattına da altı otobüs ilAve edile-

cektir. Komisyon, talihlerin otobüsle -

rini tetkik etmektedir. Talihlerin sa -
vısı hatta çalıştınl~ak otobüs mik -
tarını tecavüz ederse kur'aya müraca-
at olunacaktır. '~ 

Poll8fe: 

Duvardan dOten c;ocuk 

Hasköyde Kalaycıbahçesinde otu -
rdn şerbetçi Ragıbın 17 yaşındaki ço -
cuğu Halil, evin üç metre yüksekliğin

deki duvarında oynarken yere dü.pn~ 
başından yaralanmıştır. Yaralı, Ş~li 

Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

DPniz işleri: 

Yunan meUeb gemisi yl'!rın 
limanımızı terkedlyor 

Aris Yunan mekteb gemisi komutan 
ve talebeleri şerefine dün saat 18,30 
da Moda Deniz kulübünde İstanbul Be 

lediyesi tarafından yüz ~ilik bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafett.e İstanbul Va
lisi, İstanbul Komutanı ve Amiral Şük 
rü Okan, iki tarafın deniz sübaylan 
hazır bulunınll§, geç vakt.e kddar eğle -
nilmiştir. 

Ayrıca, gece İstar.buı Komutanı ta -
rafından misafirlere Yat Kulübde 35 
kişilik bir yemek ver~tir. 

Ara mekteb gemisi yarın limanı -
mızdan meruimle ayrılacaktır 

Yangın baflangıcı 

Evvelki gece saat 1 de, Küçükpa 
zardtf DeYeoğlu yokuşunda oturan İb
rahimin odasında yangın çı1anış, kap

lamalar kısmen yandıktan sonra sön -
dürülmüştür. Bina, sigortasızdı. 

Siyasi bir 
Muammanın 
• 

lçgüzü 
(Baştarafı 'f ncl sayfa.tal~ 

Bütün bu hazırlıklara rağmen ° ,
bahsedilen tayyare hücumlarında~ 
sada çıkmıyordu. Almanların bu t ~ 
bana endişe veriyordu. Çoktandır beeİ, 
nen hücumlar neden gecikiyordu! Ç ~, 
lere seferberlik fırsatını vermekte !-' 
manyanın ne menfaati vardı~-B~~ 
halde korkunç bir şey. en muthif bit -
re hücumlanndan daha korkunç~ 
giiliydi. Yoksa Almanyaya bu Dl • fi' 
muharebesiz zaptetmesi için garanti 
ren mi olmuştu? ~ 
Düşmanın bu hareketsizliği 'Pr~ 1', 

o kadar canına yetti ki tayyarele~, 
cumunu adeta bir kurtuluş gibi be ti 
le başladılar. Ne olursa olsun bet 
§Üpheden iyi idi. ~ 

30 Eylt11 Münib anlapnası Çekle:. , 
bir hezimet tesiri yaptı. Bilhassa -ıi1', 
ya ... Bu mükemmel ordunun ınane gı. 
tı bir saat içinde tamamile yıkıınııtU- _. 
ferberlik esnasında bir tek sivil .e!_'_.
ker sarhoşa rastlamllllll§tım. A~,. 
zamanı gelmişti. Şimdi silahını eUJı!.; 
tan utanç ve ıztırabını içkile u~~ 
ja koşuyordu. Y enilmemişlerdt ~ 
ortada ordu kalmamıştı. Bütün ka -_, 
\re kudretlerinin şahlandığı, en yil bol 
fedakirlıklan göze aldıklan bir and• 
yere çırpındıklarını öğrenmişlerdi. 

* ~· Buna karşı: - Çeko • Slovakya b~ ;I 
dar kuvvetliydi, bu kadar azıne~di1' 
de neye kendini müdafaa etıned1 • 

sorulabilir. ~ 

Bu sualin cevabı (o zamanki bil ti" 
şefi) General Sirovy'nin Çek _ınllıeb'. 
Münilı konferansı neticesini bildiren 
yanatının şu cümlesindedir: ,;, 

- Dört büyük devlet önünde te•liJO 
mak zillet değildir. 

- Nasıl cdört büyük devleb ıni! ~· 
- Evet... General Sirovi millete 1"' 

anlatmak istiyordu: Çeko. Slovak~ def 
nız Hitler tehdidine değil dört büytltc k.Jl , 
letin tazyikine baş eğmeğe mecbur _, 
mıştı. 

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

" Bekarlar niçin, 
evlenmiyorsunuz?,, 

(Baştarafı 1 ncl sayfab) .riıı' 
artar. Maamafih boşanmak maddele )tabi 
bazı mühim noktalarını değiştirınetctci1 bit 
olursa gene bir parça akıl erer, çürı rtf 
taraftan boşanmak meselesi diğer :~tll' 
tan kızlarımızın yüksekten atın.ası 
bekarları ürkütüyor.> 

* Açık muhabere: gl'I 
e Adana okuyrıcalarımıd0" 

G. M. D. ye: J\rıct• 
- Cevabınızı çok güzel bulduk- rfd' 

bizim ankete cevab vermiş olırı~Yo ..... ı,. 
d'" orıı..nuz. Vergi meselesi hakkında uş e1'~ 

rinizi söylüyorsunuz. Alfıkanıza teŞ 
ederiz. 

" Son Posta ,, nın 
Tarih müsabakası 

(Baştarafı 8 inci sayfada) ·cil' · 
Çengeloğlu Tahir Paşa Türk geııt' 

rine daima şunu söylerdi: . . ırıill" 
Biz Türkler en büyük denızcı. 0t,-

tiz. Avrupanın en üstün deniz~ IJl',J 
İngilizlerce, kuvvetlerimiz rnüsa\11 .: I'' 
prtile her an cenkedebiliriz ve gala 

li~! ~~ 
Çengeloğlu Tahir Paşanın gayf ~ 

birdenbire parlıyan Tilrk donanJlltcd;tl' 
bütün dünya o zaman hayret ve ta 
aikıŞlamıştı. ~ 

Büyük Türk Amirali ÇengeloğlUdeolt· 
Paşa 1263 de öldü. Merk:adi Eri1b ]?. I· 

Kitablar arasında 
(Bastarafı 8 inci sayfa~> , 

(Bir bahsin sonu) nda bik!Y' sil"~ 
billtırlanmış usta hüviyetini göriir03,ııv Büyük bir zevkle okuduğum 

11
ret1' 

H'ıklyeleri) ni okuyucularıma }l$f 

tavsiyeye bilmem lüzum va:- rıu1·"po1Ji 
lbrahi~ 

<•> Bahar hlkflyelerl. Kenan ııuı 
ğır Kitabevi. 

fı$1. QJ' 

y 
l 
t 



a1 

e, 

11 ha. --..:: ııran SON POSTA Sayfa ıı-

Dost Rumen Hariciye Nazmnm 
"Son Posta .. ya mühim beyanatı 

Kral Zog~ ha~~ Maruf bir genç karısına 
sonunda Parıse gıdıyor , .d ld 

CBastnrafı 1 inci sayfada) a) eşya y) a ) J 
çin, Almanyanın Köln şehrinde oturan ' 
beynelmilel şöhreti haiz Dr. profesör h • t • • ı k t 
Köferin İstanbula gelmesini beklemek- } Z m e Ç 1 S} e a Ç 1 
tedir. Doktor ayın 12 sinde İstanbula 
gelecek, hastayı muayene edecektir. 
Hastanın seyahat etmesinde bir mah -
zur olmadığı anlaşılırsa Aluned Zogu, 
karısı ve hemşiresi memleketimizi ter
kedecek, Fransttya gidecektir. Ahmed 
Zogunun gelecek hafta sonunda İstan
buldan aynbnası muhtemeldir. Seya
hate ald her türlü hazırlıklar ikmal e-

, dilmiş bulunmaktadır. Avrupa eks -
presi İtalymı ve Alınan topraklanndan 
geçtiği için sa bık kralın deniz tarikini 
ihtiyar etmesi çok muhtemeldir. 

Muhterem miscıfinnıiz ve refiktuı 

Malatyanın yeni valisi 
işe başladı 

'trıutt~Ba~t:ıraf1 1 inci sayfada) misafirimiz. rnaiy~ vJ istikbal ıııeyeti .. • 
llaı1rı G Romanyamn kıymetJi hariciye Tophane rıhtımından bir şirket vapuru 
lllJnııı regori Gnfenko, hükfunet erk&.. ile Haydarpaşaya geçerek. Anadolu eks
llıaksa:u!ek~ar .. temaslarda bulunmak presine bağlanan hususi vagonla Anka-
\>al>uru .

1 
dün oğleden sonra cDaçia> ıraya hareket etmişlerdir. 

Vu'ksıe~ e ş~hr~~iıe gelmiştir. Dost nazır, muvasala tında olduğu gib;, 
)'eti erftlıu lllısafırımiz.i. refikasını ve ın<ıi.. hareketi esnasında da merasimle uğur. 
ıs de G 

1 
nı hamn bulunan vapur. saat lanmıştır. 

Öa. li,~Y~a rıh~ım~na "yanaştıktan .son.. ~~rın ~ihm~dS.:lığı~a tayin :~~e.n l Malatya: (Hususi) _ (Muğla) vallll-
.~otancil \Tekuleh mumes.;illeri Fıkret hrmcıye mumessıllen, Bukreş sefınmız ğine tayin edilen valimiz Etem Akınc.ı 

fltirnıı lin e liasan Nurelğin. Bükreş se- Suphi Tanrıöver ve Romanya sefiri Stoy. eni vazifesine hareket etmiş ve Erzin
~aııYanın :~~!ah Su~~i Tanrı över, . Ro- ka da, Ga:enko. ile birlikte Ank.araya hs- ~an valisi iken viJAyetimiz valJliğhıe ve 

lediy~ b • ra sc>fırı Stoyka, Valı ve reket eUnışlerdir. .1 (F h · özer) gelerek yeni varl -
tekıa "'Cısi Lı"ıtf K d . . · • n en • :t n 

lil, Şeh . . 1 ır ar, Emnıyet Dı- GafcnKonun beyanah fesine başlamıştır. 
&olcısu t rımızdc>ki Romanya başkon. · · k tı b lık bi ~ap\lr Ukoçcviç ve k 

1 
h k. Muvasalatı esnasında, 1cDa.çia.> vapu.. Yeni valı ıstasyondan a•ıa a r 

~ho a Çıkarak d onso 0
\ .an~ er anı runda İstanbul matbuatı mümessillerini halk kütlesi ve istasyon memurlan, 

n~eldiniz:o dt>os~ ~a~." se am amış ve kabul eden Gafenko, .şu beyanatta bulun. askeri erkan, polis ve memurlar tara -
itıet .. ~ llazır \re mr':"ker ıbr:1 .h ht muştur: 1 fından karşılanarak ayn, ayrı kendile-

"" k rC' ı ·ası ı a are n ıma _ · · li l{tılnaıt erıdiler· . 
1
• 

1 
t t b 

1 
ı c- Turltiyeyi tekrar ziyaret etmek fır. rini tanıtmışlardır. BıUhare yem va 

Aferk danı Oenını 
1
seHam

1
. I)B'an kt s an u satını bulduğumdBll dolayı son derece' vilfıvet konağına gelerek herkesi ka -

ez 1{ era a ıs ıyı ayın ve ~ y . 1. b··t·· d dl 
tlle...:~. Uınandanı Alb C 

1 
Ak memnunum. bıl etmiştir. em va ı u un er ere, 

f ·"11 sıkın ay ema amn 1 - l h .. ,_... t k ,.ık ol €lıko 1 tır. 'Bu arad B . G Türkiye ile Romanya arasındaki kuv. şikayet ere UJ\.1.LTlle apısının By -

lsı~" müteaddid buket] a aj~n. r a. '\"etli dostluk bağlanna yeniden işaret et. du<iunu ve herkesin derdini çekinme -
l'llld;., al ve Rumen rn·ıl· er velrı mdıs. 1~· meme lüzum var mıdır? Bevnelmilel va den. kor'h'llladan söylemelerini bildir -
ı. •ıı.1en ı ı marş arı ın e. · · • . . 
ıı.erı _l: "e selam r ............ 

1
.n .. f de ziyetin her zamandan daha fazla entere. mıştır. 

" .. ,~fr ....... " ı 1 a e n as.. . ...:ı b k dan 
.t u~ ,., e>zemiz teftiş -..ı·ıd·~ san bulunduğu JU sırada, samimi dostum Malatyamn bugünku a ımm 
\' ~llv b t.-uı 111; Len sonra. . 1 · ·· ö ·· d tutu urıarı k aşkonsoıosu H . . . . Şukrü Saracoğlu ile görüşmek benim için bariz ehemmıyet en goz nun e -
tilllj-..1 k.0 nsolosh, nesi mu-m ac?1~rcıycV1hÇ. bilh~a ehemıru eti haiz olacaktır. lursa. memleket her sahada• enerjik el-
l """e ı Ro . essı ı ve şe _ 
eJ'ıleri manya kolon·sı· . .1 Saraooğlu ile iki memleketi ve Balkan. ]ere muhtaçtır. 

nozır ı nm ı en ge. • _ .. . . ================ au - a takdim ednm· l ~· ları alakadar eden butun meselelerı go.. 
tı .. ıeyana n ış er .. ır. .. ğ. . 
~ n,

0 
a .ualiç tersanesinde bult:- ruşece ız. Arzumuz, Balkan Antantının sümle şunlan söyledı: 

&Uba,.ıan:anya gemilerinin ku d ebedileşmesidir ve görüşmelerimiz de bu cEvet, Balkan Antantında bjr değiş\k-
•t " rıJe b· man an ve aj gö ır lnÜddett<'nbe . d d gayeyi istihdaf edecektir.> lik vardır. Çünkü Antant devletleri eski-
~ l'lnekte l rı or umu7. a 1 . t" 1 erısub o an Romanya d Dost Hariciye Nazırının sine nazaran çok kuvvet enmış ır er.> 
~ albay V ,. or usuna .l\f K 
~erı 'l'eodor"~k:r ıg (Selimivcde) ve tr>f;. " 5on Fosta " ya hcya'latı · oç 

al"rıca n Oiarb Akademic;inde) Ankarada 
'>· az1ro t kd" a· . Balkan Antantı konseyinin hali hazır. <-ıyatet' ım e ılmışıerdir. daki devresine riyaset etmekte olan ve Bugün Ankaraya varacak olan Gafen-

(Btı§tarafı 1 inci royjada) 
evli bir genç, hizmetçisile bir olup kan
aını soymak zannı alhndadır. Bir mu. 
hnrririmizin yaptığı tahldkat:ı nazaran, 
bu garib hadisenin mahiyeti şudur: 

Eski paşalardan birinin oğlu olup, şeh
rin tanınmıi ailelerinden birine mensub 
bulunan bu genç. sekiz senedenberi evli 
olduğu kıırısı ile beraber, Arnavudköyün. 
de oturmaktadır. Son aylar zarfında ka. 
n koca arasında bazı geçimsizlikler baş 
göstermiş, bnsı bunu kocasının basta 
olmasına ve rahatsızlığın doğurduğu si. 
nir hallerine atfetmiştir. Diğer taraftan 
evde hizmetçi bulunan genç kız da, hayli 
güzelcedir. 

İki gün evvel alqaın 9 sularında hadi. 
ıe kahramanı genç. karısına: 

- Bana bir başağrısı ilacı al. istersen 
bir iki saat te gez. dolaş, .sonra gelimin. 
demiştir. 

Kadın so'kala çık:ınıj. bir müddet sonra 
eve döndüğü .zaman hayretler içerisinde 
kalmı§tır. 

Çünkü, ne kocasını, ne de hizmetçisinl 
evde bulamamış, ve şahsına aid mücev .. 
herler, nakid parasının. iç çamaşırlan.. 
nın ve bu meyanda kocasına aid eşyala. 
rın da çalındığını görmüştür. 

Evde yalnız taşınamıyacak vaziyette 
olnn mobilyalardan başka kıymetli her 
şey soyulmuş. 

Bu vaziyet karşısında şnşkm.ı. dönen 
kadın, hizmetçisiyle kocasının bunları al. 
dıktan sonra. firar et~eri neticesine 
varmıştır. Doğruca karakola giderek, 
keyfiyetten zabıtayı haberdar etmiştır. 

Znbıtaca derhal faaliyete geçilmiş, fa. 
kat iki gündenberi ne hizmetçi, ne de de. 
lı'kanlı hiçbir yerde bulunamamıştır. Böy .. 
lece genç zevceye fena bir oyun oynan. 
dığı tahakkuk etmiştir. Kadın bulundu.. 
ğu takdirde kocasından davacı olmıya. 
cağını, ancak hizmetçi hakkmda takibat 
yapılmasını istediğini zabıtaya bildirmiş.. 

tir. 
Tahkikata, ehemmiyetle devam 

nıektedir. 

edil-

Bigada muhtar ve katib kursları bitti 

Biga, (Hususf) - Geçen fly başın - ret bulunan bu yeni elemanlar, kaza -, 
danberi mesleki kurslara devam et - nın muhtelif şubelerine mensub iı.mir· 
mekte olan 'ehrimize bağlı 156 köyün !erden aldıkları kurs direktiflerini köy
yeni muhtar ve kı1tibleri alacakları Terinde tatbik etmek suretile köy kal -
mal\ımatl ikmal etmişler ve işleri ba - kınım11arma taze bir ruh ve teknikle 
şına dönmüşlerdir. İdari, m~i, adll, 
uhhi, inzıbatt ve ekonomik bir hayli bil çalışmağa bruılıyacaklardır. Resim muh 
gi ile mücehhez o1arak köylerine dö - tar ve ka~ibleri muallimlerile birlih'1e 

nen ve 156 muhtarla 46 katibden iba- gösteriyor. 

~==:~~7;:ı 
ın TORt< ANONiM ŞiRKETi ~ 

~ı,,.._ ·~r ve ahı"de el k ko. bük"·met merkezimizde üç gün kala. • o1&.11etı· • ye Ç en Avrupa siyasi merkezlerini ziyaretinden u 
Ilı \ 1 rnı~f · caktır. Bu müddet zarfında şerefine zi. 
l'\t atşıııYan ıtımiz, biliıhare kendisi- henüz dönmüş bulunan kıymetli misafi.. 

m TESiS TARiHi 1863 

StatıJIPri ot T ürkİVP Climhuripeti ıll' mıinakil mukavelen11mesi 
i ... \'apura d .. resrni zevatla birlikte tr.k. rimizi, bu beyanatından birkaç saat son- yafetler verilecektir. 
"'lht. onerek b d Dost ve müttefik nazır, Ankarada te-
faı...... "'ll&tten • ura a bir müd:iet ra, Romanya konsoloshanesinde yapılan 
~·o.ııay1 liıb· sonra. saat 16 da :resmi üni.. kabul esnasında tekrar görmek fırsatını mas1arını bitirdikten sonra dönüşü esna-
\1 l't\ 'laliy~s olduğu halde İstanbuh ğe. elde edince cSon Posta> için ayrıca bir sında Yalovaya uğnyarak, Cümhurrelsi. 
İl at L~tfi ~ lllakamında ziyaret etmiştir. mülakat isteme'kten kendimi alamadım. mize tazimlerini sunacaktır. 
~.~las ot ıl~dar, bu ziyareti bilahare Ricamı, pek nan"k bir surette kabu e. Ayın 14 ünde şehrimize dönmilş bulu-
•1a....._ e ındn · d tm nacak olan Gafenko ve maiyeti erJd\nı, 

ll'ıa._:-ır, b"rab . "' ıa e e iştir. den kıymetli nazır. suallerime cevaben 
'l'a~~ti erkan erınde Romany:ı sefiri ve dedi lti: avni günde Atinaya hareket edccekfor-

~~~ abide:in~ldb~ğu halde saat 17 de Yugoslavya Ealkan Antanbna sadık dir. 
~ ıev"t "' ır çelenk koymuştur. Gafenko ile birlikte dokuz Romanyalı 
.. ıet ... ın d h •Tamamen kaniim ki, Yugoslavya Bal.. t · d h t t kted" 
h-._ ~den a az.ır bulunduğ~ bu gaze ecı e seya- a e me ır. 
,qıllt sonr S kan Antantının .sadık bir azasıdır ve böy. ······················-······· .. ·······-·······-······-· 

a konsolosha~ . ı:-as~vilerdeki Ro. le de kalacaktır. Balkan Antantının bir. 
esıne gıdilmiştir. 

l3U:td I<onso'o ba11crfe 
~~ ta~a.rbaşkonsolos Lukaçeviç ve re. 

lndan m· r· \ta. edilen . ısa ır nazır şerefine 
~ ~ l"efikbır kabulde başta Gafenko, 
~llrliı ~e r 8~· General Halis, Bükreş 
\'ıı. ~ liüd~ıkası, Romanya sefiri, Vali 
lo.ı Rılaıav S 1 Karata:ban ve refikası, 
~ '!\ ~nı ~"Yet, Yunan, Alman konsa. 

~' koı:~e: .Di1:ktörü, şehrimizdeki 
~ l61id ısının ıleri gelenleri ve di. 
~ e davetliler hazır bulunmuşlar-

~ Ôıa~et Bayan Tanrıöver ve Ba. 
~ ı:ncının refakatinde otomobille 
)~ ~çllr§l rafında bir gezinti yaparak, 
~~ ettni Yı ve Bey:ız.ıd meydanını zi. 
tat~ ko~ o~an Bayan Gaf enko da, bi.. 

'tttı,ı ..... so~shanedeki toplantıya işti
"'iLlr. 

~'i ~tılcaraya hare ket 
~-- 'de bir hava içinde saat 18 e kadar 

11 
bu kabulü mü tealtib, yüksek 

liğine ve bu Antantın, kendi azalarının 

nefine olduktan maada, Avrupa sulhü 
ve muvaLenenin temini için de ifa edecek 
mühim bir vazifesi bulunduğuna tam bir 
imanım vardır. 

Bulgaristanın vaziyeti 
cBulgaristana gelince, şunu diyebilirim 

ki, Balkan Antantı. hiçbir devlete müte. 
veccih olmadığını ispat ettikten maada, 
Balkanlann masuniyetini müştereken te. 
min etmenin menfaatlerini müdrik bulu. 
nan bütün Balkan devletleri için de açık 
olduğunu muhtelif vesilelerle ilfuı et. 
miştir.> 

u Antant kuvvetlenmiştir ,, 
Dost nazırın bu veciz iıahatıru dinle. 

dikten sonra, Balkan Antantı çerçevesin.. 
de bazı değişikliklu vuk.ubulduğuna dalr 
bir lkısım ecnebi matbuatmda çıkan ha. 
berlerin ne derece doğru olabileceğini 

sordum. 
Yüksek muhatabım. manidar bir tebe&. 

Tests tarihi : 1888 

• 
fdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubelttit 

1STANBUL (Galata ve YentcamJ) 

MERSİN, ADANA Bilrom 

Yanani.tanclalri Şub.lerl ı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her •"1 banka muameleleri 

ltfralık kualar 1ervi.d 

1 

J 

2292 Num.ırab 10/611931 tarihli kanunla tasdik edilmiş/İ; 
( 24/6/ 1913 tarihli 243.S Numardlı RPsml Gazete) 

Sermayesı: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inglllz Llras• 

1.250.000 lnglllz Lira•• 

TOrkivenin ba$hca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS"de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVl ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE. LÜl3N.AN 
ve HATAV'da 

f"ilyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapfarı küşadı. 

Ticari krediler w >H!Saıklı krediler küşadı. 
Türlciye ve Ernebı memleketler üzerıne keşıde senedaı ıs\conıosu. 

Boru tmirten. 
Esham vl' tahvılat. altın v~ emıaa üzerıne avans. 
Sen~t tahsılatı ve uire. 

ç Jl yüksek emniyet sarılarını haiz kiralılt 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mQsait şartlaril~ ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf heupları açıhr 
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RIH .. IHtJP' "Son Posta,, nın Hikayesi ~m .. u~-111 ... 

Kesi·len A
v 1 
gaç i ___ ,..._ 

Yazan: Muazzez Tahsin Berhand 
ı Yarım saattenberi başını koltuğun ke • 
;narına dayayıp gözlerini odanın karanlık 
-köşelerinden birine dikmiş hareketsiz du. 
ran Nahide, birdenbire fırlayarak balko. 
nun kapısını açtı ve bir adım iıerledi. 

Şimdi karşısında tenha bir sokak ve her 
katından ışık taşan yüksek bir bina var 
dı. Genç kız dalgın gözlerle bu ışıklara 
baktı, bir iki saniye nazarlan karşıki o • 
dada, perdelerini kapamağa ihtiyaç his • 
setınek.sizin yemek yiyen bir aile üzerin. 
de durdu ve ne§'e ile konuşan çocukla • 
rın, pırıl pırıl parkıyan sofra takımınm 
üstünden kayarak karanlık sokağa dön. 
dil. uzaklara, çok uzaklara gitti. 

Gözleri şaşkın ve kararsız, biraz da 
korkak ve endişeli bakışlarla etrafında 

dolaşırken. başının içinde muntazam ve 
muttarid bir ahenkle bir çekiç vuru~or, 
:vuruyordu: 

- Ziya beni sevmiyor, artık ... 
Bu şüphe, bir aydanberi mübhem his. 

ler halinde ve bir bulut arkasından se • 
çiliyormuş gibi gayri vazıh bir surette 
kalbine sinmekte iken, bugün nişanlısile 
geçirdiği birkaç saatten sonra, tam an • 
ne ve babasile karşı karşıya yemek ye • 
rnekte iken birdenbire kat'i ve şaşmaz 
blr kanaat halinde beynine saplanıp kal. 
mıştı;. 

- Ziya beni sevmiyor artık ... 
Halbuki, Ziya onu senelerce çok can. 

aan ve sıcak bir duygu ile ihata etmiş ve 
bir sene evvel de biri liseyi diğeri üni • 
versiteyi ikmal ettikten sonra bu sevgisi 
ni resmi bir bağ ile mühürlemek istemiş. 
ti .. 

O halde, görünürde bir sebeb yokken 
niçin yavaş yavaş nişanlısından kaçıyeıı-, 

ona karşı yabancı gözlerin farkedemiye . 
ceği, fakat seven bir kadının varlığının 

en derin yerlerindeki hususi ve çok has • 
sas antenlerile hemen duyat!ağı bir uzak. 
lık gösteriyordu? 

Evet. görünürde Ziyanın harekatında, 

tavırlarında ve nişanlısına karşı oian 
bütün muamelelerinde hiç bir de2işik1ik 
yoktu. Her zamanki gibi haf tada bir iki 
t!efa onu görmeğe geliyor, gene beraber 
çıkıp geziyorlardı Hatta, yalnız olmadık.. 
farı zaman Nahideye karşı daha samimt 
ve muhabbetli bir alaka bile gösteriyor • 
au. Fakat baş başa kaldıklan vakit ...... 
Karşıki apartımandaki aile yemekleri • 

ni bitirmiş, çocuklar annelerile babalan. 
nı öptükten sonra yatmağa gitmişlerdi. 

Şimdi açık pencereden dışarıya hafi! bir 
müzik sesi sızıyordu. Nahide dalgın göz • 
lerle ve dalgın kulaklarla bu sahneyi ta • 

.Son Posta» nın edebi romanı: 43 

Feridun evvela Fahriyeyi piya
nosu için tebrik ettikten sonra onun da 
bir şarkı söylemesini rica' etti. Bu se -
fer de Zerrin piyanoya geçmişti. En 
büyük meziyetleri musiki ile iştigal o
lan bu ailenin her ferdi cidden çok bü
yük bir meharetle çalıyor ve şarkı söy-
lüyordu. Ancak sıra Nejada gelince, 
genç adam hafifçe nezleli olduğunu 
söyliyerek itizar etti. Feridun da itirab: 
etmedi. 

Musiki faslı bittikten sonra Feridun 
küçük çocukları nasıl yetiştirmek ni -
yetinde olduklarını oordu. Feridle Şev 
ket o vakte kadar seslerini çıkarmadan 
bir köşeye sinmişler, her zaman evde 
bahsini işittikleri bu müteazzim adE# -
mm yanında nefes almaktan bile kor -
kuyorlarmış gibi bir tavır takınmışlar
dı. 

Nuriye hanım on altı yaşında olduğu 
halde hfila cılız kalan fakat her halin -
de sevimli bir kibarlık görülen Feridi 
işaret ederek: 

- Şu çocuğun istidadı büsbütün ibaş
ka ... dedi. O, fenle ve makine ile uğrat

Yazan: GÜZİN DALM&.'!IJ 

retle kendisine iyi bir vaziyet hazırla
mak kdbil olur. 

Hiç beklemediği bu teklif karşısında 
Nuriye hanım pek mütehassis oldu. 

- Size pek minnettar oluruz. 

- Bu meseleyi düşünür, size bir ha-
ber yollarım. Haydi Nerime, zannede
rim ki artık gitme zamanı geldi. Çok 
iyi bir vakit geçirdim fakat saat te geç 
oldu. 

Nuriye hanın1 itiraz etti: 
- Daha pek erken ... Hiç olmazsa Ne

rimenin akşam yemeğine bizde kalına .. 
sına rnüsaare edin. 

- Bu dkşam ısrar etmeyiniz rica e
derim. İstiyorsa yarın gelsin; fakat se
nenin ilk gününü evde geçirmesini t.
tiyorum. 

Nejad Nerimenin pe1erinlırl getire -
rek giyinmesine yardım etti. Parmak -
lan titriyordu. Genç kız bunun farkına 
vararUk ona büyük bir şefkat ft mer -
hamet1e baktıktan sonra bBfU!ı 9f?v1re
rek sabırsız iblr hareketle ond:a.n uzak
laştı. 

maktan hoşlanıyor. Kabil olsa onu bir Feridun sofada onun huırl8lD.ma!lnJ. 
san'at mektebine göndermek isterdim. bekliyordu. Ev sahiblerlne vec!a eder -

- Eğer akıllı blr çocuksa onunla ken evde yaptlacak tamirat tiak1tmda 
ben meş8'lll olur, okutur ve ibllAhare hiç bir ıey .aylemedıen oradan mekiaaJ
ie fabrikaya alırım. Beliti de bu au - tı. ı 

... 

..... 
İnhisarlar u. Müdürlüğünden: __ 

I - Osram, Tungsranı, Filipı ve Luma markalarından olmak ozere_!!: 
cut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) adet apmul yeniden p~ 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 liradır . 
ııı - Pazarlık t• · VI • 939 Çarşamba gUnü saat 15 de KHbataşta LeY.

ve Mübayut şubesindeki alım komlıyonunda yapılacttktır. 
iV - Listeler bergon sozo geçen şubeden parasız alınabilir. _,.. 
V - lsteldilerin pdzarlık için tayin edilen günde % 7,5 güvenm• ı--

larile mflzkQr komisyona gelmeleri. (3790) ___..,-

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
eksiltme Komisyonundan 

1 - Mc.>rkezimize aid Kav..ık istimbotunun tekne, kazan ve makine --' 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 2619 liradır. 

3 - Bu işe aid p.rtnameler §Unlarda, 
A - Fenni şartname ve liste. 
B - İdari şartname. 

4 - İstekliler bu ıartnameleri 14 ku: uş mukabilinde merkezimiz l~ 
dan alabilirler. 

5 .:_Eksiltme 27 Haziran 1939 Salı günü saat 15 de Galatada Karam~ 
sokağında mezkur merkez binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır· 

6 - Muvakkat teminat paruı 198 lira 43 kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesikaları. -
aşağı 3000 liralık bu gibi i§leri yaptıklarına dair vesika göstermeleri ~) 

Harb okulu komutanlığından 
Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yinn1 d~ '; 

şına henüz girmiş olanlarla ,Üniversite ve diğer yüksek okuNardan ıabJlll 
iken Harb okuluna girmek lstiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihall ~ 
sini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz ı>lan.lanJl 
okuluna alınacaklan ilan olunur. (4127) ~ 

------~--~--~-------------------------------~-
Deniz Fabrikaları Umun Müdürlüğünden 

Fabrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 lira ücretli bir doktorla 98 lir~~ 
bir eczacı alınacağından isteklilerin sahib oldukları vesikalarla birlikte GO~ 
bulunan Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğüne müracaatları. (4011) ___..,-. 

Doktor Hafız cemal 
(l.okman Hekim) .,0-

Divanyolunda 104 numarada ~~ 
hasta kabul eder. Telefon 21~ 

Fakat nişanlısına bakan gözleri ı-;~ 
kesilen ağaca değil, onunla ~ ,cıdS
kıldığını zannettiği hatıralarına daaJıtd' • 
ğını anladı ve bir saniye içinde :.ı~ 
nin bir aylık iztırabını kendi o# • 
duyarak titredi. Mutlaka, mut1ab 
daki bu şüpheleri gidermek ıı.zıın.dL 
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·- SON POSTA 

Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Asp s 8 anı kurt 
ıo~:~ bir Bizans şivesile söylenen bu 1 - Pekfıliı .. yarın sabah, bu fasik ve 
~. kapa kadar azametle söyleniyordu ffıcir karıyı alır, gidersiniz. 
rr,~ ıcının .. .. 
~uıa k d . vucudu, tepeden tırna - Diye, ce" ab verdi. 
bile b a ar lıtredi. O, Başpiskoposun 
be SÖzu ~adar dik ve bu derece haklına- ASPASYA ANA, ELLERİNİ SEMAYA 

13u nsoylediğini işitmemişti. KALDIRARAK BAGffiDI ••• 
~ ~a e zorlu elçi idi ki, söylediği söz
~?.ala/aba gelerek kendisini en aı&._ır 
~e ağı.~:1a~kfun etmişti. Hele bir se
oyıe bü .. kbır. damla şarap koymamak, 
hanını .. fu hır fel5ketti ki buna ta -

ıtllh u edilemezdi. ' 

heli k: sıfatı haiz olan büyük rüt -
cezaya .t· ~ adamlannın hükmettikleri 
llu ı ıraz etnıek .. k" d - 'ld' emri 'f mum un egı ı. 

hanet ('t~ ~etmemek ise, adeta dine i -
latı aklı : demekti ... Bir anda, bun -
tlUyerek n an ~eçiren kapıcı rahib, bil
Ç~n, derh:ıa~tıgı hatayı affettirmek i -
dilt dur apıyı açtı. Karşısında dim--ıı:t adamın ayaklarına kapandı: 
lluıun k erem peder! .. Bu aciz kulu -
künsey~ ~runu affediniz. Gece, hiç 
l:ıatpiskoı:pı CIÇılmaınası hakkında, 
~ Yetir. s ha~retıerinin verdikleri 
ır küstah'e getıreylm derken büyu"k 

la lık .. ' llın, zAtı a go~terdim ... Kapıyı ça -
iahsiyet old 11!en gibi mukaddes bir 
atınıza dud ugunu bilemedim... Ayak

Sareu..... aktarımı dokundurmagv a ce 
ita "' Yok M" .tırınızın ku us~ade buyurunuz da, 
tnı affettir . Ynıgunu öpeyim .. kendi -

biye eyırn. 
b~.Ykalvannağa ba,ladı. 

to 1 dur 
1 
Ptağa bul an adamın sırtında, toza 
~UYordu. arunış bir ratıib elbisesi bu
Selı bir k · Yul:ırından tuttuğu iri cüs 

lJ:ı-.. atır da .. .. .. d 
01 

""'t'l1C1,\(l , yorgun gorunuyor u. 
duğunu ~ l>atrik hazretlerinin elçisi 

~.k ıneı·h~ Yleyen bu zat, herhalde 

1 
• ltaıp1c1 et sahibi bir adam olacak 

1'ıeı:ıesi iize~h\bin. yalvararak özür di
~~tirdı: r ne, hidck?tli vaziyetini de -

-p 
biti ekdlA.. verd ... · 

Elçi, o gece izzeti ikram ile istirahat 
ettirildi. Ertesi sabah, başpiskopos biz
zat elçinin odasına gelerek: 

- Aziz dostum!. Beş silahşör muhafız 
ile. o rnürted kndın, emrinize hazır. 

Dedi. 
Elçi, baş piskoposun 'bile takdirini 

celbeden bir dindarlık gösterdi: 
- Ala... Şu halde; muhafızlar o 

mel'un kadmı als•.nlar.. derhal yola 
çıksınlar. Böyle mürted bir k"iın ile 
beraber bulunmak istemem. Ben uzak
tan onları takib ederiJtl· 

Diye, cevab verdi. 

* Kiiçük bir katıra bindir11mış olan 
Aspasya ana, beş altı ve silahlı muhafı 
zın ar~.ında, ağır ağır ae~iyordu. 
Hasmetlfı patrik hazretlerinin dindar 
elçisi de, birkaç yüz adım geriden, bu 
kafilevi takib ediyordu. 
Öğl~ vaktine kadar yola devam et

mişler .. yemek zamanı gelince, bir su 
basına inmişlerdi. Muha<fızlar. atların1 
çayıra salmışlar .. Karınlarını doyur -
musfar.. içlerinden birini nöbetçi bı -
raktıktan sonra. uvku kestirmek için 
birer a~aç altına uzanmışlardı. 

Henüz içi ~eçcn muhafızlardan biri, 
birdenbire. göğsünün üzerinde bir ağır
lık hissetti. GÖzlerini actığı zaman, 
haşmetlu patri« hazret1erinin dindar 

(_v_e_n_i_n_e_ş_r_iy_a_t_,.,.) 
" rt T re,, 

TÜRKÜN SAN' ATI 

elçisini korkunç bir dev gibi üzerine 
çullanmış görünce hayret ve korkudan 
bağınnak istedi. Fakat elçi, hançerinin 
soğuk demirini boğazına d~yadı.: 

- Ben, Battalım ... Eğer canını kur
tarmak istersen, kımıldama.. ve, bağır-
ma ... 

Dedi. 
Battal Gazinin bu sözleri, o anda te

sirini gösterdi. Zavallı muhafız, adeta 
taş kesildi. 

Koca kahraman, derhal bu adamın 
silahlarını aldı. Bir ayağını, onun göğ
süne dayadı. Kıiıcını çekerek: 

- Hey.. yo!daşlar.. çarouk karşıma 
gelin. Size, sözüm var. 

Diye. bağırdı. 

Battal Gazinin, aslan bögürmesini 
andıran sesi o kadar korkunç idi ki; 
derin bir uykuya dalmış olan diğer 
üç' muhafız ile, çeşme başında Aspas
ya Anayı bekliyen dördüncü muhaflz. 
yerlerinden fırladılar .. şa.~kın bir halde, 
Battal Gaziye baka kaldılar. 

Bir an. derin bir sükfıt ile geçti. Son
ra, çc~me başından: 

- Ah .. siz misiniz?. En bunaldığım 
bir zamanda , imdadıma yetiştiniz. 

Diye, bir ses yükseldi. Bu sözleri 
söyliyE>n, Kırk Bakireler manastırının 
baş rahibesi, Aspasya Ana idi. 

Battal Gazi, Aspasva Ananın söz1e
rine cevab vermedi. Elindeki yalın kı
lıcı tehditkfır bir tavırla saUıyarak. 
silahşör muhafızlara karşı sözlerine 
devam etti:. 

(Arkası var) 

İi doktorun g~!nlük 
notlarınrlan 

b rıı affedi 
0 

ıgım cezanın, üçte 
llraya kaa: rum. Bizans şehrinden Ya7an: Celi.1 Esad Arseven 1 . 

~ hiirnıete r. beni dört günde getiren Matbuat umum müdürlügu~"nün öte -
Prüstat dahamPsi 

L Clşınet}Q. p şa~an katırı ahıra rek. .. Prustnt do.ham esi bir nevi ihtiyarlık 
~end atrık h :s denberi Türklüğü ve Türkiyeyi tanıtmak tezahürüdür. Altmış yaşını geçmiş erkek-
llıir ilerine Pek a ~zretleri tarafından, yolunda tertib ve neşrettiregelmekte ol - lerln yi.izde sekseninde az çok bir prostat 

ha tebli~ ... d vce. e Ve mahrem bire- b' .. l dahamesl vardu. Eskiden bu halln genç 
ı ~ " ~ : duğu kıymetli eserler serisine ır guze 

Dect
?'etlerine h ı..~mı de, Başpiskopos yaşta geçirilmiş blr prustat iltihabından 

. aU\!r ver halknnın daha ilave edilmiş oı1duğunu gö~ mütevelli;i oldu~u zannolunurdu. Hiı.ll\ L • ~ 
})at 'k rerek memnun olduk. Bu eser (Türk bugün bile bu fikre taraftar olanlar var-

l!aşp 11 tarafı d san'atı _ Art Turc) tür. Ve Ce18.l Esad dır. Fakat umumiyetle kabul edllmiş 
ll iskoPosa hn ban gelen elçi, derhal Arsevenin dakik mesaisi mahsulüdür. Çok karuı.nte göre prüstat büyümesi hormün 
.L~ büyük bir a er verildi. B~pisko - sebeblerlne merbuttur. Fakat prüstat 
«<alarak el 

1 
hayret ve merak içinde güzel bir cild içinde ve cpapier coucher> büyümesinde n~ gibi bir hormün teslrle-

ttı. ' ç yi derhal huzuruna kabul üzerine basılmış olan Türk san'atı, bil - rlnin flmll olduğu tamamlle lznh edile -
"' mez. Prfuıtat büyümesinin husulünde 
~et · hassa bunu bilıniyenlere hitab ettiği için ) \>aı:_ tığin ~lçisi b: husyelerdeki (erkek tenasül guddeleri 

% ~den lI .r müddet Bizans ah- fransızca olnrak tertib edilmiştir. Yani erkek tenastil!i hormünümin azalmasının 
8(1 s~4 aşmetlu Patrik hazretleri - muhatabı daha ziyade yabancılardır. müessir olduğ,mıı meydana koyan mo -

n.ra sa··.,~ Ve Miyetlnden b~settikten dern nmı araştırmalardan sonra birçok 
€c:!t •1.1 (nıah Muharrir, mevzuunu tamamen canlan- dahiliyeciler, operatörler Te bevllyecller 

ltdi: ' rem) olan vazifesine vısı b ı dırabilmek için Türkün san'atma beşiklik bu hastalığın horınl.inle teda ne aş n-
-... l{ı k mışlar ve bundan cidden iyl neticeler al-

t Bak" ı vazifesini gören Orta Asya kaynaklarını ı lıı....'~nhibesi vaıre er manastırının bir mıya başlamışlardır. Husyenin ifrazı o an 
;'~deki dı'n ":11.Ş· Bu kadın, Battal taramaktan başlıyarak bütün iddialarını dnhlll blr madde ayni zamanda prüsta-
.::.ı...: d h i i k l k · ı d ld ğ tın büyu .. mf'slne mAni olduğu gibi damar-
ı.1". Şrtı. lş. natı· uşmanı ile mu"nas"b"te usus ve resm o e sıyon ar an a ı ı ü 
<l. .ı:ı - "' "' ıarın da tasallübiine ve tansyonun Y k -
tı l'isti:Yan d"' a,. bu camivar yaradılışlı nadide resimierle teyid ve tevsik etmiş. seımesine mfıni olmaktadır. Binaenaleyh 
g~tıra kab ~Şınanını, mukaddes ma - tir. Orta Asyadnn sonra İslB.miyet dev • ihtiyarlarda taruıyonun yükselmesi gene 
L cı~,._ U edecek dereced .. • t tcnasülü guddelerinin faaliyette yavaş 
" ·•11~. B e cur e rindeki Türk eserlerine hasrettiği sayfa -
b eın~ tarafınund un üzerine, ruhani mah- 1 ..:y;.:a;_va:..;ş;_k_nı_m_n_ın_r_ı _n_e_u_ces_ı_d_ır_. -----t 
ıa a af lorda bu san'atın ne gibi bir tesirlere tabi •· 
ı,. _Retirllını n oroz edilerek bura- cevab ıstıyen okuyucularımın posta 
~· llzun Ç, hapsedilmiş ... Biza'ns ka- olmıya başladığını pek canlı bir surette pulu yollamalannı rıca eder.im. Ats1 tak-

h da hulu lllrn~ndanberi muhasara al _ isbata muktedir olmuştur. Hususi, mi • dlrdc ls~cklert mukabelesiz kalabUir. 

~Ztet~rı ~dugu için, Haşmetlu Patrik mari, tertibi san'atlar, dini abidat, han ve 
tq l'dar ol~bi~ .vak'adan ancak yeni ha'- hamam mimarisi, miynatür ve resimler. 
b~ SOn ~ diler. Ve bu meseleden do- eski ve yeni güzel halı örnekleri, Celfıl 
~tı dUşnıa recede teessür hissettiler ... 
~!Unan b nı erkeklerle münasebette 
~htıesinı ~hain kadının, sadece hapis 
l' bir ~ Afi bulmuyorlar. Dahaı a -
~~ede ceza ile, ibret teşkil edecek de-
<ırıa Uılandırılm l" .. ·· !at· r. Bu asına uzum goru-
~ 1Yorıar nn binaen bu kadını derhal 
~ ~izan~;· Ben, bu kadını buradan a
lıa~ ~sıı~ nakle memurum. Kadını 
l'.. ız 0ı. edecekshıız Yanıma mu -
·~ '<lrak d . , 

Esadın eserinde. gözleri mütemadi su _ 

rette okşıyan bir bediiyat meşheridir. Çok 
defa yabancıların dilinde 'Iürkün cami _ 

lerden başka eser bırakmamış oldukları

nın bir tekzibini teşkil eden bu kitabı. 

böyle bir kanaatle a1t1de olanların zehnb. 
lannı tashih etmeleri için küçük bir itha. 

fiye ile tevşih etmek çok isabetli olurdu. 

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

Nöbetçi eczaneler 
Buıece nöbeki olan eczaneler şunlar

dır: 

İstanbul cihetindekUer: 
Şehzadebaşındn : <İ. Halll), EminönUn

de: <Necati Ahmed), Aksarayda: <Per -
tev>. Alemdarda: (Eşref Neş'et), Beya -
zıtta : <Haydar>, Fatlhde: {Vita]f), Ba -
kırkqyünde: <Merkez), Eyübte: ( Arif · 
Beşir) . . 
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ısırdaki kana lar 
Trajan, lskenderige, Delta kana.'larznın insan elife 
açılmış oldukları görülüyor. Bun!ar sayesinde 

su/anmadık hiçbir yer bırakılmamıştır 

Tercüme eden: HUs1fi1 Cahi :1 Ya1çı 1 . 

Eski Mısıra şöhret ve şeref temin eden lluğun bir vilayeti halinde görünce ihti-, 
muhtelif eserler arasında Kızıldcniz ile mal ~i b_~ i.st~faf hissine ~apılabilir. Fa..; 
Akdeniz arasındaki muvasala kanalı bi· kat sıyası bır fılozof onu dikkate daha la. 
rinci derecede gelmeğe layık olurdu. Fa· yık bir manzara altında teemmüı eder .. 
kat dehanın umumi menfaat lehinde'ki Mısırın istihsalfıtı, nüfusu, ona şöhret te
gayretleri ondan istifade edecek nesiller min etmiş olan vesait iklim sayesinde ta.1 
tarafından yardım görmek lazımdı. Ay- hakkuk etmiştir Asırlar bu muhasse~atı. 
ni zamanda, sosyal hayır ve menfaatin tahrib edememişlerdir. Bunlar en büyü1< 
temelleri de onu yıkmağa sayeden batıl inkılB.blara mukavemet göstermişlerdir. 
fikirlerin temelleri kadar sağlam o1mak İşte bir siyasi filozof bu cihetleri düşii. 
icab ederdi. Bu meselenin tarihçesi şu- nürse bunları, kendilerini tcvlid eden ce. 
dur: Bize arzettiği levha bütün millet- reyana mügayir bir cereyan ile ortadan 
lerde, bütün asırları gör!ilmüş olan tab· kalkıvermiş kimyevi terkiblerden üstün 
lodur. Bu mütemadi tahribler olmasa idi görür. Tarihin bize hatırasını muhafaz~ 
kainat nncak kendi coğrafyası tarafından ettiği, bugün coğrafyanın ancak payi. 
idare edilirdi. En müsaid bir vaziyet hiç tahtını bulabildiği devletler şüphe yok ki 
değişmez kanunlar telkin ederdi. Kızıl- bu kabil terkiblerden ibarettiler. · 
deniz kanalı da daimi surette devletler Halbuki Mısırda görülüyor ki en bü. 
hukukunun temelini teşkil etmiş olurdu yük hükümdarlar izzetinefislerini zirante 

Esassız fikir ve mütalealar hemen dai- daima faydalı inşaat üzerinde teksif et; 
ma elde iyi müşahedelere galib gelirler tirmişlerdir. Onlar şan ve şeref arzula:. 
İşte bu yoldaki fikirler bu kanalın mev- rını teskin fırsatını bu inşaatta buluyor.' 
cudiyeti hakkında Şüpheler uyandırmış· lardı. Halbuki dünyanın başka tarafla. 
!ardır. Böyle bir kanalın mevcudiyeti de- rında bu arzular şekavet ile mestolmab 
ğil imkanı bile inkar olundu. Halbuki gibi neticeler veriyorlardı. 
mcvcud olduğuna Diodore de Sicile şe- Eserin azameti Mreris gölünün inşasını 
hadet ediyor. Bu muharrir hakkında ne insanlara atfetmeğe müsaid olsa idi b\\ 
fikir beslenirse beslensin, şahid olduğu harikulade su hazinesinin faydası on~ 
vakıaları inkar etmeğe hak verecek hiç Fir'avunların nimetlerinin en birincisi 
bir şey yoktur. h aline sokardı. Fakat bu gölün genişliği 

Umumi tarihinin birinci kitabının ikin • ve derinliği menşei hakkında zihinlerd' 
ci kısmında şunlan söylüyor: bir şüphe ve tereddüd uyandırıyorsa da 

cBir muvasala kanalı yapıldı ki Kızıl· Yusuf kanalı. Trajan kanalı. İskenderiy~ 
denizde Pelusiaque körfezinden başlar. ı 
Pfamueticusun oğlu Necos bunu inşaya kana1ı, Delta kanalı hakkında böyle bi~ 
teşebbüs etmiştir. İran şahı Dara sonra şü.pheye imkan yoktur. Bunlann insa11 
inşaata devam etti. Fakat bazı mühendis· elıle açılmış oldukları gözle görülmekte. 
leri mütaleaları üzerine buna fası1a ver· dir. Araziyi sulamak için temin ettik1etj 
di. Mühendisler bu kanal açılacak olursa kolaY!ıklar sulanmadık hiçbir yer bırak. 
Mısın su altında bırakacağını, Mısırı Kı- mamışlarrır. 
zıldenizden daha alçakta bulmuş olduk- Toprağın zenginliği mahsuıtıtı çoğalta 
lannı söylediler. İkinci Ptolomee teşeb· rak halkı besliyor ve ona can veriyor: 
büsün ikmaline müsaade etmedi. Fakat Hiçbir memleket yoktur ki toprağın zen, 
kanalın en müsaid yerlerine gayet ma· ginliği Mısırdaki kadar dikkate şayan ol, 
hirane inşa edilmiş sedler yahud ece- .sun. Filhakika, Delta, şark ve garb vila~ 
luse> ler koydurdu. Geçilmek istendiği yetleri, Tropique'e kadar Nil kenarında. 
zaman bunlar açılıyor. sonra çarçabuk ki bütün arazi gayet kalabalık bir nüfus 
kapanıyor. Bunun içindir ki nehir bu ka· tablosu arzederler. Temin edildiğine gö~ 
nalda Ptolomee ismini alır. Kanal Ar- re, Mısırda dokuz binden ziyade köy, bin 
sinoe şehrinin bina edilmiş olduğu mahal- iki yüz şehir veya kasaba vardır. Muhak: 
de denize dökülür.> kak olan bir şey varsa 0 da bu köylerin 

Bu fıkra ile sabit oluyor ki cecluse• 1er birbirlerine gayet yakın olmalarıdır. 
Diodore de Sicile devrinde hAla işliyor- Foua'nın altında Mentoubes'tE.' durarrui 
lardı. Bugün onlara te:onel teşkil eden ufukta kırk iki köy saydım. En uzağı ikij 
raviye mevcuddur. Bu abide Süveyş kur- fersahtan ötede değildi. 
bunda, kanalın medhalinde keşfedilmiş· Feyezanın erişebildiği yerlerin kaffe. 
tir. Kanal elan duruyor. Azacık himmet · d · 
d 1 

sın e bu köyler mahsus yapılmış topraı.: 
e i ir ve çalışılırsa kanal seyrüsefere ka- ~ zemin üstünde yüksektedirler. Bu zemin 
biliyetli hale girecektir. Bunun cccluse> e 
hacet olmadığı gibi Mısır da feyezan teh- orada inşa edilmiş bütün evin müşterek 
likesine maruz kalmıyacaktı.r (1). temel hizmetini kurmuştur. . 

Filhakika Daranın mühendislerinin (Arkası Va!') 
endişelerini haklı gösterecek hiçbir şey ····-···· .. ··-···-··-···· ... •••••••••••••••••••••••••••••• 
yoktur. Bunlar satıh seviyelerini en yük. r 
sek med zamanını alınış olsalar bile Mı. 8 o D p o s ta 
sır bir feyezan tehlikesine maruz bulun. 
muyord u. Berzahın bütün bu kısmı ka. l=:::::::::::::::==:::==:==:=====:=========I Yevmi, Siyası, Havadls ve Halk gazetesi 
zılmak için gayet müsaid bir zemin arze. 
diyor. Arab körfezini ona yaklaşan Nil 
nehrinin kollarından ayırnn mesafe on 
iki fersahtan ibarettir ve dediğim gibi 
buranın toprağı kolayca kazılabilecek 
cinstendir. Nilin bu kolları sonra Tincck 
Akdenize dökülüyorlar . 

Kütleleri ve eskilikleri ile bilhassa Mı. 
sırdan ziyade bütün kainata aid gibi gö. 
rünen bu abidelere göz gezdirdikten so~ 
ra, şimdi bu hükumetin hali hazırdaki va .. 
ziyetini tetkik edelim. Bu vaziyet bir dev. 
!etin §evket ve satvetini teşkil eden mü
nasebetler bakımından tetkik edilecek o. 
lursa, siyaset dünyanın bu büyük payi. 
tahtını, bütün ilimlerin ve bütün güzel 1 

.san'atlann bu beşiğini bugün gayet az 
bir şev'ket ve satveti olan bir imparator .. 

1 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 
Sene 
Kr. 

fS 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

ı---ı---ı--.... 
TÜRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 !710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur . 

150 
270 
800 

Gelen evrak geri verilmez. 

r: 

~~~nıı 'Y a beş sillh.şör adam ve -
~ Ciı.ğtz. • arın sabah erkenden, yola 

cArt Turc> yalnız yabancılara değil, 

ayni za\llanda kendi san'atmın yüksek 
kıymetini henüz görüp anlıyamamış olan. 

Beyo~lu cihetindekiler: 
İstlklll caddesinde: (Kanzuk), Tepe _ m Zihni tenevvür ebmeğe başlamı§ olan 

başında: <Klnyolll, Taksimde: (Taksim), Sultan Mustafa bu mühim mevzun dair ba
Ta.rlnbaşındn: < Nihad ), Kurtuluşta. : na.,~lr tetkik hazırlattı. Bunu icra etmeyi 

ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi laz.ınıdır. 

ı ı 

\.dl. ---~,·---~ .,.~allastı . larımıza da tavsiye etmek yerindedir. Cid. 
' \rer:n Varidatından kendisine den büyük bir emek sarfederek bu kitabı 
~\ dere~ded~ içhı Aspasya anaya meydana getiren müellifi tebrik ederken 
~Pos le kin ve garez besliyen Baş bu vadide yorulmaz bir dikkat ve mesai 

~ g~~:tn bu sftzlerine so~ de - sarfeden Matbuat Umum Müdürlüğünü 
de takdir etmeyi borç biliriz: 

(Necdet), Beşlktaşta: (Nall Halid). sulhe taltk ediyordu. Höldlıncttmn f.enalık-
Boğıızlr;i Kadıköy nı Adalardakiler: ıöo.nnı ıslah etmek için de sulht\ bekllyurdu. .r···;~-;;~·;;;;=·~·~~·~·i·~~~~~~i'" "'\J 
Kndıkoyünde: <Kadıköy), Üsküdarda: yle zannediyorum k1 bu httkümdn.r Omıan-

<İtlmnd), Sarıyerde: <Nurtl, Adalarda . lı lmparntorıutunun hamb1sln1 hazırlamış 1 Telgraf : Son Posta 
<Halk). • ola.n felAketli v9aytl a.t.ı&tıp ta berhnyatl : Telefon : 20203 

\.. J ::;ısa idl llend1 llUbdadmı bile t.eda ~-a.-'-·.··.··.·· ...... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _··.··.·· ... _··.·· .. ··.·_, 

. 
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Yeni tarihi romanunız: 7 

• 
1 

Yazan: Hasan Adnan Gia 

, Ertesigünü Benikenane şeyh ve 
elebaşlarınd~n 54 Ü birden asldı F enerbahçeliler de hakiki oyunlarını çıkarabildiklet' 

takdirde maç gerçek~ e ı çok güzel olacaktır 

Şem'un etrafa yaşlar saçarak göğsü
nü dövdü: 

- Ah keşki otuz yıl önce ölseydim 
de o kafirlerin eline esir düşmeseydim. 
Otuz y1ldır onların elind<! neler Ç<!k -
rt:.~1, neler çektim. Beni Hiristiyan yap
mak için ne kadar uğraştılar. Ellerin -
den kaçtım, Suriyeye geldim tekrar 
yakalandım, yıllarca zindanda yattım. 
Nihayet onların Mısıra geldiğini du
yarak peşlerine takıldım. Dimyata ge
lince ellerinden kaçtım. Artık yurdu -
na ve hürriyetine katvuşmuş bahtiyar 
bir insanım. Şimdi yurdumda ölm:k 
istiyorum. 

İhtiyarın halinden Mısır İncisi de 
müteessir olmuştu. 

- Pederinize ettiğim hizmeti size de 
etmek mukaddermiş sultanun. Size 
Haçlılardan mühim bir haber kacır -
aım. .,.. - ........ . 

- Dimyatın mısır düştüğünü anrat -
mak istiyorum. 

M<:>Jik Salih k~:ılarını çattı: 

- Derhal söyle. 
O ciddi bir tavır aldı: 
- Dimyat kalesi Beni Genane kabi

!esi tarafından Haçlılara iki yüz bin di
ııara satıl<iı sultamm! 

Melik Salibin yüzünü yeşil bir renk 
bürüdü. Damarlan gerildi, son bir hız
la havktrdı: 

- İhanet! Beni Kenane kabilesi ya -
rın son neferine kadar asılacaktır. 

* Melik Salih, ertesi gün Beni Kenane 
teYh V\!' elebaşılarndalrı elJi dört tane -
sini arkasındaki kıyafetlerile astırdı. 

Şem'un İbni ·Yahya, korkunc bir i.rıti -
kam almıştı. 

* Ay doğdu. 
Sarayda Melik Sallhin dairesinden 

hqka her yerde ışık sönmüştü. Hü -
kilmdm-ın odasının önünde bilyük bir 
balkon vardı. 

Odan •n penceresinden sızan ıJlk bil -
tiln balkonu doldurmuştu. Mermer bir 
sütuna dayanmış bir kadın vardı bal -
konda! 

Genç bir kadın! Başı ellerinin ara -
smda. 

Dışar!dmı hafif bf r ayak sesi geldi. 
Genç kadın sarsıldı. Ne yapacağını şa
şırmıştı. 

Ayak sesi balkonun kapuıına yalda -
şıyordu. 

Birden kararını verm~ gibi doğrul -
du. Salona açıl~ kapıyı açtı. Sofada 
bir akenükle karşıla.ıtı: 

- G€cenin bu saatinde ne arıyorsun 
Sadık? 

- Aff.mızı dilerim sultanım! Hekim
başı tarafından gönderildim. Sultan 
hazretlerinin bir buyuruğu olup olma
dığını öğrenmek istiyorldr. 
Merdiv~nin alt basamağından yük -

selen bir ses kölenin sözünü doğrula -
dı: 

- Sultan hazretlerinin beliti bir bu
yuruğu olur diye sizi rahat&z etmek 
saygısızlığında bulundum sultanım. İn 
şallah bu gece verdiğim merhemin 
faydası ~örülmiiştür. 

Mısır İncisi yan gözle sultanın oda -
sına baktı: 

- Melik hazretleri fimdi biraz uy -
kaya daldı. Yerinize çeldlebllir!hıfz. 

ranhk merdiveni bir enda indi. Şimdi ı Kendini toplayan köle put gibi dur-
saraym en alt katına gelmişti. du: 

Bu kat kölelere ve ak ağalara mah - - Emrediniz sultanım. 
sustu. - Hayatının bana aid olduğu haltı -
Aralığından solgun bir ışık sızan kü- rında mı? 

çük bir kapıyı ıtti. Birden büyük bir - Her zaman sultanım! 
gürültü oldu. - Sırasında• kör ve dilsiz olduğun 

Yüksek bir kerevetin üstünde yata'l'l hatırında mı? 

bir adam yere düşmüştü. Mısır incisi - Dilimden ve gözümden kendim 
yumuşak bir sesle sordu: bile şüphe etmekteyim sultanun. 

- Ne o Süheyl korktun mu? - Şimdi seni bir yere göndereceğim! 

Köle bir kedi gibi kadının 
na sürtiındü: 

ayaklan- Fakat ne kimse görecek, ne kimse du
yacak, bir tilki gibi gideceksin. 

- Canım çıksın sultanım 
Iundum. 

boş bu _ - Hatta hır sansar gibi sultanım. 
- Aybeyi bulacaksın. 

Güzel kadın kölesini ayağı ile okşa
dı: 

- Gec<>nin bu saatinde ne yapıyor -
sun Süheyl' 

Hiinımının iltifatından büyük bir se
vinç duyan Süheyl kerevetin yanında 
duran yazı takımını gösterdi: 

- Yaz~ meşkediyorum sultanım! Gü-
1 zel yazı yazmağa ne derece meraklı ol
duğumu bilirsiniz! 

Genç köle yalan söylemiyordu. Oda
nın duvarlarını süsleyen güzel yatzılar 
Sühcyl'in iyi bir kalem kullandığını is
bat edivordu. Kölenin kendine göster -
mek için uzattığı bir kağıdı elile ite -
ledl: 

- Şimdi böyle şeylerle vakit geçi -
remem Süheyl! Sana bir buyuruğum 
var. 

1 2 8 4 b 6 7 8 9 10 

1 . ,. 
• 

- Başüstüne sultanım. 

- Kendisini divanhanenin ka'Pısında 
bekliyorum. Fakat nöbetçileri uyan -
dırma sakın! 

- Kat'iyen sultanım. 
Şeceretüddür kapıdan çıkarken gözü 

duvardaki bir yazıya ilişti; durdu. Ya
zıyı dikkatle tetkik etti. 

- Bunu da sen mi yazdın? 
- Evet sultanım! Gayet güzel bir 

şiirdir. Geçen sene yazmıştım. 
Aklına mühim bir şey gelmişti; 

Süheyle: 
- Bir dakika beni bekle-dedi- şimdi 

geliyorum. 
Hızla gene o merdivenden yukan 

çıktı. Birkaç saniye sonra elinde Melik 
Salibin eski bir fermanı ile geri döndü: 

- Şu imzayı tanıyor musun Süheyl? 
(Arkası var) 

Ankara Radyosu 
,,_ DALGA UZUNLUÔU 

Fenerbahçe spor kulübünün 31 inci 
yılı bugi.;n Fenerbahçe stadında mera -
simle kutlulanacaktır. Merasimden ve 
Fener - Kurtul~ atletizm müsabakala
rmd:fn sonra Galatasaray - Fenerbah
çe tek:aüdl~ri çok enteresan bir maç ya
pacaklardır. İki takımı dolduran eski 
futbol yıldızlarının oyunlarıı futbol 
merakl.la:ma herhalde zevkli dakika
lar yaşatacaktır. Günün en mühim 
spor hareketi İngiliz amatör Middlesex 
Wandrers takımile Fenerbahçe arasın
da oynanacak maç olacaktır. Merrıle -
kette h:ıkJı olaTak büyük bir alfilra u -
yandıran bu maçı 1 5 binden fazla bir 
kalabalık seyredecektir. Bütün ıbilet -
ler satılmış bulunmaktadır. 

Memleketimize ayak bastı!klan an-' 
dan itibaren centilmence ' hareketleri 
ve yaptıklan antremanda anlayan göz
lere derhal çarpan futbol bilgilerile İn
giliz oyuncularının yapacağı bugünkü 
maç hakikırten bir hadise teşkil etmek
tedir. 
Şimdiye kadın- hiç bir İngiliz takı -

mı seyretmemiş olanlar için maçın ne
ticesin~ tahmin etmek kolay olmamak
la beraber normal neticenin İngilizle
rin galibiyeti olacağı muhakkılktır. 
Maç neticesinin galibiyet veya mağlu
biyet olmasından ziyaoo amatör İngi -
liz oyuncularının futbo1ümüzde mü -
kemmel bir intiba bırakacak1Etrı şüb -
hesizdir. Fenerbahçeliler de hakikt o
yunlarını çıkarabildikleri takdirde maç 
hepimiz için ger~kteıi bir futbol zi -
yafeti olacaktır. 

T. Ôzorengin 

İngiliz takımı müzeleri ziyaret etti 
İngiliz mnatör Middlesex Wandrers 

futbolcüleri" dün şehirde bir gezinti 
yapmışlardır. 

Futbolcüler Topkapı ve Ayasofya 
müzesini, Sultanahmed camisini ziya-

( 

' 
- - - 1839 m. 183 Kc.s. 120 Kw. ret etmişlerdir . 

,_ • 
l 
( 

t 

l 
ıç 

-

• 
-

-

• 
• 
• 

-

• 
-• • • 

• • 

T.A.Q. 19,74 m. U195 Kc.s. 20 Kw. İngiliz futbol takunı oyıunculan şe-
T .A.P. Sl,79 m. 9485 Kca. so ıtw. birde y&ptıklan bu gezintiden sonra 

- hafif bir koşu idmanı yaparak istira -
P.A7AR - 11/6/SI h t k'l . 1 rcrr 

12.30: Progtam. 12.S5: Türk md1ıllti CKll- a e çe 1 mış e ı · 

sik progıam.) Kütne Seli Te .ııas heyeti. ida- G 1 tasaray ·ızm·ırde 
re eden: Mes'ud Cemil. 13: Memleket saa.t l- a a 

• • • 
• -

• • • • Mfizit <Küçtık Orkestra - Şef: Necib A.ftm.l L yan, aJan.s n metooroloJt haberleri. 13.15: 1 • • gaı·ıb 

1 - Louta Ancel - Karmeıulta - İspanYo} 
Soldan sata: entermezzoııu. 2 - WWy Rtehart - İllr:bahtlr- Millt küme deplasman maçı için İz -
ı - Blynh kalemle yapılm~ re.sim. da bir çtft Aşık (uvertür.) 3 - Pennat1 Mal- mire giden Galatasaray takımı dün ilk 
ı - İyinin yaptıtı...O... vezz1 - l:ndfilll.s çiçekleri <İspanyol dansı.) maçını Ateşspora karşı yapmıştır. 
1 - Bayrak-babanın btardefi. 4 - P'redertk Hlppmann - Ormanda bir ciı-
1 - Qtçek veren btr atao. ce duruyor - Halk şarkın ü21ertne nrtyu -
a - Şehird&kl elektr1tll nakll vaaitası. yonlar. a - Wllly Rlchartz - Küo~t bale sti-
l - Blr gU.nlln ııeklzde biri-taharri et. ıtı. 8 - Helnrlch Mannfred - ltarmenstta 
'f - Bir nota-ayni yaşta olanlar. <Serenad.) 7 - Haruı Mainzer - Viyana pol-
8 - Batlılık - nebi llhttUL kası. 8 - Oreteha1now - Ninni. 9 - Walıer 

Büyük bir kalabalık önünde cere -
yan eden maçın ilk devresini Galata -
saray 3 - 1 kazanmıştır. Ateş.spor ilk 
golü penaltıdan yapmı.ştır. 

9 - Büyilk derelerden a.yrılan su yollan- Noack _ ltöy hlkttyelert. ıu~ _ ıuo: Müzik İkinci devrede Galatasaray dört gol 
Jslmlerden ııfat ya.pmak için ı.,tm- maru mQzljtl _ PU 18.3-0: Program. 18.35: yapmış, bir gol yemiştir. 
lerln sonuna pUrU~n 1§.blkalardan Müzik (Şen Oda mOzlğl _ İbrahim Özgl\r ve _ • 
biri-beyaz. Ateşböceklerl.> 19: Çocuk saati. 19~: TQrk Oyunun sonlıırma dogru İzmır ta -

ıo - Tddad. müziği (Fasıl heyeti.) 20: Memleket saat l- kımı sert oynamağa başlamış, Galata -
Yukarıdan qatı: yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.10: saray sakin oyununu sonuna kadar de-
l - İcar-hoca. Neş'ell plltklnr - R. 20.15: TQrlı: müziği CM{lş- vam ettirmiştir. 
ı - Yürümiye yaMJ'Ul muv-p~emtş. terek n solo tagannl.) 1 - ......... - Mahur G 1 t s<1raym yedi sayısından dör -
8 - Yalan-mihver. peşrevi. 2 - Eyyubt Mehmed beyin - Ma - .. ~ a a ~ , ... 
ı - Hazır mlnasma ~n bir Argo tabir. hur beste31: Ey gözü Ahu. s _ Lltif a~nın- dunu Salfilıaddın, uçüntt Cemil yap -
fi - Bir çalgı. mahur şarkm: Telff edebilsem fele{tt. 4 - mı:ştır. Galatasaray, bugün son maçı-
8 - Beyaz-yatağı olan ngon. Keman taksimi. 5 - Refik Fersanın - Ma - n Do'"'nsporla yapacaktır. 
T - Olmamış-avakta duran. ı 5u 

8 - Göz rengi-yok obnıyan. bur farkı&: Bir ncş'e yarat hasta gön1ll. BugUn yapılacak milli kUme 
8 _ Eoya- taharri etmek. 6 - Rahmi beyin - Mahur şarkın: O g11Hln h . . I 

10 - Bir nota- yfidn her 1kJ yanı. geçtt gtızelllk çağı. '1 - Rahmi beyin - Ma- arlCI maç arl 
Geçen bulmacaom baDecJDmlf şekli: bur şaı1m1: Servü nazı seyret c;ı1rnıJ4 oyuna. 
ı _ Kefalet-Şa. 8 - Dedenin - Mahur şartraı: OönW adlı 11/6/1939 Pazar günü yapılacak maÇ-
1 _Esaret-en. bfübQlüm var. 9 - ......... - Halk tiırkilstl: lar: 
ı _ Fakir-tan. ı\lıverin ba~lamamı. 10 - ......... - Halk t11r-
' - Arlf-aan-:e. küsü: İk1 karpuz bir koltuğa 11~ar mı? ıı: Taksim stadı: 
ı - Her-Karafa, Müzik (Riyasetlcümhur Bandosu - Şef: İh - Süleymaniye. Ştşli - 1.stanbulspor, Bey-
e - Et-sarahat. san Künoer.) ı - B. Leopold - Marş. 2 .- ıı:. oğluspor saat ıo. hakem Feridun Kılıç. 

lf ekimbaşı ve köle kısa bir duadan 
saıwa savuştular. Mısır İncisi yavaş ya
v~ merdivenin başına kadar gitti. A -
yak seslerini son basamağına kadar 
filnledi. Ses kesildikten sonra büyük 
bir koridora saptı. Şimdi kendl odası -
na girmişti. Odada yanan küçük bir 
şamdanı a1arak duvarda atlas bir per -
<ieyi kaldırdı. Bura!! küçtlk ve gizli bir. 
kapıydı. Cebinden çıkardığı bir anah -
tarla :kapıyı açtı. Dar ve karanlık bir\ 
merdiven g8ründü. Genç kadın bu ka-1 

'f - T-karart-N. Reeveı - Alaska aşk şarkın. 8 - l". Schınitıt - ' ı: 
ı - Anahtar. oıvertımanto. 4 _ E. Guiraud _ tran da.ruı. Beylerbeyi - Boıkurd saat 11,4:>, hakem 
t - Şehir-Fa-raf. 5 - F. L~zt - Tn.s!ô CLamen.t.o e Trtonfo) Bahaettin Ulu&. 
ıt - ~~.:!~-P'a. ---··-- Senfonik parça. 21.25: Anadolu ajansı (Spor Barut gUcU maçları 

l\ f semst.> 22: Mlttlk (a.Şn RemtaH Bayan Olga 
ER T U lJ R U L SA O TEK So.mogl'l tarafınd11n.> ı - Ohoptn - Melod1. 11-6-939 Pazar günü Barutgü saha-

'ehıadebaeı TURAN 2 - ...... - 18 inci Ull' QOban tartı&ı. ı - sında yapılacak maçlar: 1 - Vefa - Ba, 
ttyntrosuntla StraUM - Mavi Tuna. 4 - M~ - ~ - rutgücil A takımları saat 1 7 de. 

Olladlla beryer 20 paradi vallerla Ru.sticana• OJ)erUlnd.an santmızanm 2 _ Beıazyan lisesi _ Barutgücü B 
10 localar 100 aryası. 8 - Rosmnl - ıBevUya. berberh ope-

Karımı Ben ÔldDrdDm ro.sından Ro!ine'in aryası. 8 - ......... - Ma- takımı saat 1 S te. 
Bu g-ece car halt oarkılan. 22.!G: MüzıJc (Oazband -

BDyDk Hata Pl.> 22.45 - 2s: Son aJana ıuı1>erJc1 .,. ,.,. _ (Spor haberlerimizin devamı 16 inci 
8 pe.-le ebywea Ayni ruıki program. sayfadadır) 

• 

Hakem Meseıesı 
Fener - G. Saray ııı;:: 
münasebetiJe yapı 

yersiz tenkidlere 
toplu bir cevab "" 

Son zamanlarda ortaya ba•eı:eıııefl 
selesı diye bir mesele atıldı ye eıı tJI· 
her maçtan sonra bilen. bUın.lYteıı~dl 
ne kalemi alarak hakemleri ııı.ı· 
b:ı.şlRdı. Haklı tenkld ne kadar şeıt14' 
bu! ise, uluortn ve bayağı b~ 
hakemlerin. iZ"Zetinetslle 0 et sıı"' 
yazılnrın spor .9iltunıarında ~· ar 
ması da o kadar kötü bir şe blt ıııe
tada chakem meselesh diye dtldoı' 
St'le mevcud değlldlr. çunkil teOS ıı• 
ellne alıp sahaya çık.an bir~ 
l§ için senelerce çalJID1ıl.~' 
.lsbat etmiş b!r adamdır ve uıı ei • 
yitcllerl ve oyuncuları ıneınn tıa Sili)• 
mek.le değil, vazlfeslnl yapına rı ,,. ' 
kelleftlr. Bugün ortada ınfkta tı>01 Jılı' 
ten çok az kalmış bulunan tu ~ ' 
kemlerlnln ne şerait için~:_;~; ~
lerini, senelerce yan ııa.keııu-~ 
rak, kurslardan geçerek ve 1~· 
birçok kimselerin muvaffa~ 11 •• 
A'ı imtihanları kazanıp na ~ 
me!l bilgisini :tsbat etUkte~ .,.ı ' 
bu hakkı kazandıklannı b~ 
melidir. atJ!'*' 

Sa.hada futbol ha.keminJn, ' tff'1: 
nl yapmak için. futbolcill~_::ur ~ 
ellerden fazla yoruınıala :n- ~,. 
dığını ve nihayet onun da ~ fll'' 
tunu unutmamalıdır. MühlIXl ı>ıJl' 
çı idare eden hakemin içinde bit.,O 
duğu müşkill şerait Jtarşısın:arıaı <r 
hata yapmasını gayrltabll b k çU' • 
na en a~ır tarizlerde butunınA ııtaJS!,ı 
kin bir garaz veya 1utb01Ü • ~ 
bakımından cehaletten t>aŞk8 de ti'' 
değildir. Her insan glbi bakertı tnll rJ1 
taya düşebWr. Hatalarının ~ r"' 
.şekilde spor sütunlarında te eri 61 
hakiki sporcu gibi ııakeııı;_tıt ff' 
memnun eder. Fakat Uç. bef e%ll ııı' 
zı yazabilecek kadar ell k!ı g6t, ' 
tanlann Avrupa ba·teınle ııJel' I" 
dOtlerlni iddia edenlerin, bU:r. _, • 
nırken bllmlyenlertıı ııateıııl lt ,_.,r 
kide kalkışmaları da f~ b 
dür. 1 rJJ>' 

Dürwt oynan.mıyan bir ruı: fı' 
çında hakemin yaptıtı batal ~ fi 
kendini bilmezlerin oyuncul ~ " 
hakeme aarfettlkleri l:tıfürlet• ~
tan sonra oturup gözünü ııı:e~ 
müş koyu bir kulilbcfi g1b1 g -~ 
yazılan. · yaztlar, ~ada ' ~t~~ _ 
yumruk ve tekmeler ıcadar <ffOP:_" ' 
alır ve feci değll<Ur. FPtb01 1' D' ' 
nun yalnız hakemleri te~~t ~~ 
tınnalt için lcad edllmed~...... pi)~~ 
yenlerin, kulübcül!1k gayre~ • ...ıs fll 
bllgJsJ varaa onıı da unutaıu-ıbjo r' 
şekildeki yazılam dünytnın ytll .~ 
yerinde görülınem.1§tlr. gerŞ8 de ~ 
duğu gibi spor tenkidlerinde ıl1 ttl' 
e.cıastır. Yalnız maç seyrett "' 
tutbolden tamamlle anıa.dı~::: ~ 
edenlerin, kendisine dôrt. ~
SO'rulduğu zaman cevab ., _,.. P"', 

halde bu hu.susta yazı yazın '61~ 
k~anların hareketleri sadece b'Jt' 
tür. Eğer futbolü bllJp de bir~,.,; 
tenkidinin :nasıl yapılacd1~ ffl'I, 
yeriler varsa onlara bllenl taı1 1' ~ 
ecnebi gazetelerin bu bUSUS ~ • 
zılarına müracaat etmeleri : ~, 
lunabtllr. Fakat ibunun, bal ~fi 
telerden bir havadi.!1 keslP ~ 

0
, 

mek kadar kolay bir 14 ~~ıJl ~~
biraz çalışmaya lüzum göS 1" 01~. 
he.kkaktır. 8eylrcl, ldarecl 1~ 1:,. 
cu olsun, kulilb mensubu. 2'11 ~ 
cısı olsun spor sabasında.ld ıııo1""~ 
lübl}~tln ka1J>edllml4 biI' u'-..ıı' 
olmayıp sporun tabtt ne Ut· ~ 
olduğunu bilmesi ıumı g~~ 
zayıf olanlara fulboıl gibi ın • 
mücadele sporlarının ıseyri:ır ~.,o 
yardmadığı tıbben mal~~ 
yettir. Binlerce 1dşm1D b()1 ~ 
ldnre etmek IO)n ç.ıkall tut ~ • 
vlodanından başka acımse~ft.~ ~· 
etmeğe mecbur oımıyan, 5 1~ 
dece vazifesini yapan bir ~- t• 

Kulüblerl ve s.p4ı'Ctililr1 ~ • 
düşürebilecek, hakemler bil ~ • 
tımadı selbedeoek n SJ>O~~ 
yaeak bu glb1 yazılar kaı1 i}11P'" ~· 
tdk1 sporcuların teessü1'6 bW ~ ... ,,_ 

TankÖ~~ 



, 
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Beden terbıyesi kupası maçları 
İsta.nbuı 

fdiıen lt mıntakası tarafından te rtib 
d:Jıda d~Pa maçlarnna dün Taksim sta. 
~ -varn edildi. 

tı.ıı,ı_ l)hıbisar'ia, KadıkF.ııı.•spor ara -
.. ~ Yııp ' "'1 

• 
hıtdu 2 ı.:ın bu maçta Hisar Idman -
".trıa - O {!alib gelmiştir. 

~ıJAı, ;:~koy, Topkapı muhteliti ile 
daJti tn ru Kurtuluş takımları arasın
~! ti bçı da 3 - 2 Arnavudköy muh -

So lanrnıstır. 
b:. .... n rna B 
;..""l<I, Gaı çı evkoz. Kurtuluş - Kasım 
neYkoz ~tac;por muhtelitleri yaptılar. 
)".uııa r' k ur uluş çok hakim bir o -
b· a ı bın·1 7 2 w A • 

Üç dakika dört saniye ile Amerikalı 
Walterc nid olan 3/ 4 millik dünya reko 

runu ır.eşhur İngiliz atleti 2.59.1 da -
kikada koş:ırak sahib olduğu üç dün -
ya rekoruna bir yenisini daha :ilive et 
miştir. 

Güreşçi Salih güreş monitörü 
oldu 

Eski ve kıymetli güreşçilerimizden Sa

im İstanbul ınmtakasına güreş monitörü 

olmuştur. 

Bu kıymetli güreşçiye yeni vazifesinde 
oır du - maglub ettı. n ya k muvaffakiyet temenni ederiz. ,, ıı re oru daha k ı rıld ı 
!ara 1ta nııranda Amerikalı şampiyon _ GUI kupası atletizm mUsabaksı 
~h ışı bir m·ı .. . "i!cak , 1 uzerınden müsabaka 
t ' \lıan rn h . E!ıtord..... eş ur Ingiliz atleti ve-
~ ·•ıPnler; d . 

el'ika .n en Sıdney Wooderson 
\ıE!J :tapt.~a ha:-eketinden bir gün ev -

koru t<! : 
1 Y3rıc;ta yeni bir dünya re -

İstanbul atletizm ajanlığı tarafından 
hnzırlanan gül kupası atletiz müsabakası 

18 Haziran Pazar günü Kadıköyde ynpı
lacakhr. 

Müsabakalara arzu eden her atlet gire-
bilecektir. ~tir. 

~=============================;:======= Su~... . . 
--0tını'e •· ., l r . gaz ı.acı içip 

Sirk hırleıen 1 8rr.arct tta t'Cıde y , d 
~ot İhs<ı4n 1 ız otelinde çalışan ka . 
ı., l~.rden b~ ~dalar• temizlerken rnüş-
lllt .iri~- ırıne a·d ld w 

tir.~ hlıltn 1 o ugu anlaşılan 
• 411Sanın .uş: _ ~u zannederek içmiş -
Rlıh..ı -.., ıçtı sey .. ·ı A 

~~l\la.n 7ehi 1 . w. goz ı acı oldu -
...... hacıtan:./~ndı 1 görülmüş, Cerrah 

............. ~ •• ~~:. k&ldırılmıştır. 
··········· 

ISTANB"L HALK 
TiYATROSU 

Kenan GOler ve 
, rkada~l 10 

~~!2~j Buziin iundüz Üsküdar f ~irah 
6nhçcs :rıde 

PARIS PAÇAVRALARI 
dram lcon edi 7 perd11 

G cc Kadıköy Ku~dili sioemuıoda 

~ G E T l .. Y ... A ... T •• R ... O ... ~·U····· 
1

_, .... Adnlnr sulh mahkemesin den : 
urettin Genç Dur ve 

nrknda lıın 
p y AZ TEM iLLERi 
lı:~~ rteai Baltırköy. s .. ı •. Oı-

§.ıı, p u il Ça şa nl:.a, Narlıkapı • 
•ııı iııi • C erşembe, Kıu ıköy Cuma 

Unııarte ' 
''· beylcrbeyı Pazar, 

Yenışehır 

4""... İiYat 

• 

roıu San'ııtkArları 
l{ Bugece : 

aragumrnk Zafer sine

~enınsıncttı, yann gece : 

I edıkule Pınar sinemn
llQl)o1118t1rıdn bnyo k mOsamere, 

l!rrıır Atabey birlikte. 

Bur.gazadasında Uzunyol cadde.sinde sıı -
kin iken lkametgllhı meçhul Hakkı kızı Hay 
riyeye: 

Hazinenin aleyhinize açtığı 154 Ura 54 ku-
ruş alacnk d:ı vasından dolayı namınıza çı

knnlan davetiyenin gösterilen adreste bu -

lunmadı.ğınızdnn ve 1kametgCıhınızın meç -
hul bulunduğundan bahisle blllitebllğ iade 
kılınmış olm:ı;tlıı. tlft.nen tebllgat 1crnsına ve 
duruşmanın SiJ-6-939 tarihine müsadif Cu-
ma gunü sn'lt 11 e bmıkılınasına knrnr ve -
rUmlşUr. O gi.ın ve snatte blzz:ıt gelmeniz ve
ya vekil gondermenlz Jiizumu tebllğ mnlm

mına kalın olmak üzere keyfiyet llii.n olu -

nur. 939/67 

BANKA 

KOMERÇiVALA 
ITALVANA 

Tamamen tediye edll.mlş sermayesi: 

i 700.000.000 ltalyan Lireti 
Merkezi: MİLANO 

BiıtQn İtıüyada, İstanbul, İzmlr, Londra 
ve New· York'ta Şubeleri Ta.rdır. 

Jlarlçt~td Barıkalanmız: 

B.'\NCA COMMERCİALE trALİANA 
(Frnnce) Parls, Mıu;ı:ellle, Toulouse. Nice. 
Menton, Monaco Meıntecnrlo, Cannes, 1uan
les - Pins, vıııerranche - sur - Mer, Casab
lanca (Marocl. 
B!'ı.NCA C'OMMERCİALE İTALİANA E RO

MEN~: Bucrres~ Arad, Brana. Brasov, Cluj, 
cootanu.. Cnlu. Slblu, Timlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA B 
BUWARA. Softa. Burgas, Plovdlv, Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EOJTrO, Alt!xandrle d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BA.."llCA COMMERCİALE İTALİANA J.: 

GREf:A At nn. Pire. seırıntk. 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

'l'RUST CO'MPANY. Plhtladclphla. 
P.ANCA COMMERCİALE ITALİANA 

TRUST COMPANY - New-York. 

'Müşterek Bankalar 
B.ınque Franç:ıı.sc et İto.llenne pour l'amG-
ılque dı.: sur.. Parls. 

Ar~ıı.ntlnde: Buenos-Alres, Ro.sarto de 
santa. t~ 

RRESTLY/.,da: Sao-Paulo ve başlıca tehir·· 
lerl11de ,ı:beler. 
cHİLI'de: Snntıago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-

dellin . 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B.\NCA L'EJ,LA SVIZZERA İTALİANA. : 
Lu~e.nrı. Bellinzona, Chlasoo, Locarno. 
zurlch. M .. ııdrlslo. 
>HNCA UJ.li'GARO - İTAJ.İANA S. A. 
Pi'E-te ve başlıı.:a Şehirlerde Şubeler: 

ıuiv.A7SF"..A BANK D. D. 
ZaeTetı, Susak. 

HANCA iT.ALİANO - J.Tl\!A 
L.·na (Perou> da başlıca Şehlrlercıe Şube

ler: 
~4.NCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

Guaynqull 
j ·tanbııl Merknl: 
Galata. Voyvoda Caddesi, Karııköy P alu. 

Teıeton 44845. 
l'itanbul Rüro .. -u: 
A:aıemc!n • Hnn. Telefon 22900 /3/11/12/15 
U"! oT:lu Bürosu: 
Tst.iklftl Caddesi No. 247. Telefon: 41048. 
Kas .. lar icarı: İtalya ve Macaristan IQ1n 

ve Tourl.c;tlque çe\tlerl ve B. C. İ. TRAVEL
u;R'S çekleri. 

Satış Danı 
lstanbul dördüncü icra memurluğundan : 

Ahmed Nazif tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23651 ikraz No. sile b arç 
alınan paraya mukabil nısıf hissesi birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor -
cun ödenmeme.sinden dolayı işbu ipotekli nısıf hissenin satılmasına karar veri. 
len ve tamamına ehlivukuf tara!ından (28323) lira kıymet takdir edilmiş olan 

kayden Galatada Yenicami mahullesinin Kürekçiler sokağında eski 13. 15. 17, 19, 
yeni 13, 15, 17. 19, 19/1 No. lı sağ tarafı Y.aldız hanı. arka tarafı Ferrneneciler 
caddesi, sol tarafı Bursa hanı, cephesi Kürekçiler caddesi ile çevrili tahtında ge. 

diksiz eski 13, 17, 19 No. l ı üç bap mağaza ile yine gediksiz altıda iki hissesi tev
sili ve alhda bir hissesi tevsisi~ kal'a ve gedikten münkalib mahallerin yckdiğe. 
rine maklfib 13, 17, 19 No. lı üç bap mağ 1Za ile 15 No. lı Demir han nami'e ma. 
ruf bir bap kagir hanın evsaf Ye mesah~sı aşağıda yazılıdır: 

1 

Zemin kat : Soka'k cephesinde arkal~nnda od,,lı::n bulunan 13, 17 .. 19 No. lı 

üç dükkan ile (ikisinin han avlusuna aynca kapılan vardır). Hanın içinde çimen
to döşeli üstü camekan aydınhk:ı koridor ve taşlık üzerinde iki camekan dükkan,1 

iki ardiye ve bir merdiven altıdır. Birinci kata çıkarken merdiven üstünde bir do
lap ve bir oda mevcuddur. 

Birinci kat : Bir koridor üzerinde ikiı:i camekan bölmeli 10 odadır. 
ikinci kat : Bir koridor üzerinde 12 odn. bir hel5. ve bir merdiven altıdlr. 
Üçii.ncii kat : Bir koridor üz"?rindP. dö:-t oda ve koridorlara ışık veren cnmeldll'fl' 

ııydırllık mahalli ile zemini çimentCl bir tarastan ibarettir. 

Umumt evsafı : Binanın birinci ve üst kat tavanı tonoz ve kagir, orta kat 
potrel, merdivenler ahşab, pencereler demir parmaklıklı ve kepenkli kapılar de .. 
mir ve bina heyeti umumiyesile tam kfıgi-rdır. İçinrie terkos ve 6lektrik tesisatı 
mevcuddur. 

Mesahası: Tamamı 313,5 metre murabbaı olup 1,5 metre murabbaı aydmlık 
mahalli, geri kalanı binadır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün nısıf hi.5sesi açık: 
artırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arhr:ma şartnamesi 19/6/939 tarihinden itibaren 
934/1465 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herke .. 
sin görebilmesi için açıktır. İlar.da yazılı olanlardan fazla malfunat alrrak isti .. 
yenler işbu şartnameye ve 934/1465 dosya No. sile memuriyetim.ize müracaat et. 
melidir. 

2 - Artırmaya iş~rak için yııkarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
mifü bir bankanın teminat mektubl! tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklıl-:ırla diğer nlfıkadarlann ve irtifak hakkı sahiblC'ri. 
nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair cı1an iddia
larını i~u nan tan1ı~nden itibaren yirmı gün içinde evrakı müsbitelerf!e birlikte 
rnemurivdimize bildirmeleri icab eder. Aksi haMc hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylasmasındnn hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artımı.aya iştirqk edenler artırma şartnamesinı okumuş 
ve lüzumlu malUmat alınış VP. bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu.ı 
nurlar. 

5 - Gayri men'kul 17/7/939 tanninde Pazartesi günü saat 13 ten 15 şe kadar 
tstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı -
rana ihale edilir Anca'k artırma bedeli muha:mmen kıymetin %. 75 şini bulmaz 

veva satı~ istiycnin alacağına rüçhanı ol an diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş a'lacaklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa c>n çok artıranın taahhüdü baki kalmak iizere 15 gün daha temdid edi. 
lerc>k 1/8/939 tarıninde Salı günü saat 13 ten 15 şc kadar İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında artırnıa bedeli sntış istiyl'nin alacağına rüçhanı ohn di. 
ğer alacaklı1arın bu gayri meııkul ile temin ediimiş alaca'kları mecmuundan 
fazlaya ç1kmak şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bcdell elde edi1mezse 
ihale yapılmaz. Ve satış talebi düser. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu nan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale Jrsrarı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona razı ol. 

maz veya bulunma1..sa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en cok 
artırana "ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesab 
olunacak, faiz ve diğer zararırıı· sıynca hülnne hacet kalmaksızın memuriyeti • 
miıce alıcıdan tahsil olunur. (11,rfadde 133). 

7 - Alıcı artırma bedelli haricinde olarak yalnız tapu, ferağ harcmı. yirmi 
senelik vakıf, taviz bedelini ve ihalc- karar pullarını 't'ertniye mc>cburdur Müte -

rakim verı?il~r. tenvirat ve tanzifat ve tellfüiye resminden mütevellid belediye 
rüsumu ve müterakim vakıf ic-:ıresi alıcıya aid olmayıp, artırma bedelinden ten

zil olunur İşbu gayri rncnkui yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında işbu ii:in ve gösterilen .-.rtırma şartnamesi daire!':inde 
satılacağı ilan olunur. (4172) 

Askeri Okullara t alebe alınıyor. 
1 - 939 - 940 ders yıh için Kuleli. Mal tepe, Bursa askeri liselerile Konya ve 

Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflnna, Kırıkkale san'at lisesinin bi· 
rinci sınıfile Kayseri - Sincidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun (Y. Il 
111.) sınıflarına talebe alınecaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik şubclerile birinci maddede yazılı okullarda mev. 
cuddur. Ne suretle müraca~t edileceğini anlamak üzere istek!ilerin askerlik şu 
belerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundurrnalıdırla.. 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatlan 1 Hazirandan 10 Ağus

tosa kadar kabul edilir. Asker:i liselerin yalilız Ill. sınıflan için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okulların bütün sınıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 
Eyhile kadar devam eder. Sınav neiiceleri bu tarihten bir iki gü.n sonra ilan ve 
kabul edil.mi§ olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenclderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına
cak okurların seçme sınavlan 1 EylCilde başlıyacaktır. 

C - ~eklilerin kaydı kabul kajtıdlarını mümk-ün mertebe kısa zamanda ta
mamlamaya çal~alan ve tamamlanan kağıdlannın askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana.
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna nlınma1arı esas olduğundan bu suretle müra. 
caat edilmesi Uızımdır. 

D - İsteklinin a keri okula girinciye kadar yol. iaşe ve okulun bulunduğu 
şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarahndan 
bu masraflann temin ecii:d.ıği a k rlik §ubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilm diği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Taleb{'nin faşnsinden başka giydirilmesi, techizatı okula ai 1 
olduğu gibi aynca her ny bir miktar maaş da verilir. ' 

5 - Askeri liseleri muvaffakiyetlc bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına· 
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis. yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. .1004, .3413, 
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1939 modelleri gelmiıtir 
~yanm • ujlam Ye~-~· 
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~ 11'1' llAldlllLIBIDIJL 
Paalanmu, lekelmmea Ye bonlmu. 
Yedek abamı daima meycuddm. 

MIELE mıkinalanmıza maheünuıuıt 
yatımız gelllliftlr. Flab dlter Yatlar· 
dan dab11 ucuzaur. 
Anadolada acenta aranmaktadır. 

T.ÜRKIYE UMUM DEr OSU ı JAK DEKALO n Ş.11 lstanbul Tıhtakale No.61 

Tafra &atıf Yerleri : 
acentama : Yusuf Esendemlr ve Ojullan Ankara 

Adana 
'Konya 
"Ceyhan 
Gaziantep 

• \ Ömer Başetmez 
• ı 1 Mehmet, Şükrü. Necati KifJ.kçı 

~ 

Erzurum 
Polaflı 

Eskişehir 
'l'rabzon 
Trahzoı:ı 

Bolu 
bıvas 

Rize 
Bafra 

• 
> 
1 

• 
• 
• 
• 
• 

: ' . .. 
• 1 . 
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Sait Akman ' 
Mutafotlu M. Şakir ôzıeker 
Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgenecl 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathanell kardeşler 

Kurumabmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet YOnder 
Musta!a Goznknçtık 
Musa Gnveli ve Şeriki 

Saim Çelebi 
Ktıstamonu • ,,. Mustafa Lütli Nuhoğlu 

~ YbNi T[SLiMAT 
iLMü~ABERLE~iMiZ 

DAJ.IAYUkSE:IC 
rAiZ, DAl-IA EYi il $~R.TLAR. TE:MiN E:D~R 

~~teRO~} WOLANTSI;: RANK~UNI . ~. 

Avrupada en çok 
kullanılan 

Poker 
Traş bıçakları memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

Poker traş bıçağıdır 

fstanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Toıpkapı tramvaylarının durdu. 
tu yerde kain Bankamız emlikinden Ayniye Hanında ayn ayn kiraya verilmek
te olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 14 Haziranda 1 ve 2 numaralıların 

da 30 Haziranda tamam olacaktır. Bunların hepsini ve yahud herhangi birini ki. 
ralamak istiyenlerin 12 Haziran 1939 Pazartesi günü saat 14 de her birisi için 500 
IU:a ilk teminat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Serviliııe müracaatları. 

(4109) 

Eıkiıehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Mnessesesinde satılır. 

Kiloluk iade gıtzete kağıdı 

tstlyenlerin de gene 

SES - IŞIK 
Mağazıısına mQrııcaatlıırı 

ıazımdır. 

• Halkevi altında N. 8 

Minimini yavrunuzun sıhhatini dU
şUnQnnz. Onlara çocuk arabalarının 
kraliçesi olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekemmoı ettirilmiş en sıh· 
hl arabayı ftlınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 60 den fazla çeşidi vttrdır. 
Her yerden ucuz fiat ve mUsaid 
şıı.rtlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bula bilirsiniz. 

. 
\ 

z 1 

İngiliz Kanruk eczanesi 
müstahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

. 
ı 

isimli 2 şaheseri, bUtiln dünyanın en 
mükemmel güzellik müsbhzarlarıdır. 
Ötedenberi memleketimiz ki-bar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar biltün kadınlar için 
zaruri bir ihtiyaçtt. O:ldin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

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

İngiliz KANZUK ecza:ıesi 
Beyoğlu İstanbul 

roTi 
ELMAS ÇiZME 

KUNDURA MAGAZASI 
Beyoğlu TOnel 394 No. da 

Avrupa derilerile, metin ve 
deyanıklı bayan, Bay ayak· 

kapları ve subay çizmeleri 
yegAne meşheri. 

BAKE.ft Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkapları almakla iktısad 
etmiş olacaksınız. Hıılihazırdıt 

yerli ve ecnebi mail Zengin 
çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 
gOrünQz ve intihap oolniz. 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun aanumı ···················· ..... . 

Birinci .cıhile 400 kurut 
ikinci •ahile 250 » 
Oçüncü aahile 200 ,, 
Dörclüncii sahil• 100 ,, 
iç aahileler 60 » 
Son sahile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptıracu. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmi§tir. 

Son Posta'nın ticari illnlarına 
aid işler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincılık Kollekttr Şirketi 
Kahramaıısade Ban 

Ankara cadden 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

IAllİPLEBİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Eknm UŞAKLIGlL 

Neden 
'Aspirin ~ 

Çinkü "'ASPTRrN seneleri 
denberi her türtG. soğukaV. 

gınlıklarına ve a~~lara karii 
tesiri ıaşmaz bir ilaç olduoun'1 , 

lsbat etmiştir. 

A S P 1 R i N in te$frlnde11. 

emin olmak için IUtfen Ea markff', 

sına dikkat ediniz. 

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

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut hırihl ~ 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart t.er nevi banka muamalelıPI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK ,, 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesabıarındJ ~Hl 
50 liras! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağı~ ~ 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " ""' 

DİKKA't: Hesablarındaki paralar bir sena içinde SO UradaJI 
cüşmiyenlere ikramiye çı~tığı takdirde ~ 20 fazlasile veril~· .J 

Kur'alar tenede 4 defa, 1 Eylt\l. 1 Birineikinua, 1 Mart ff 1 ..,....-

tarihJt.rinde çekilecektir. 

Asfalt yol lnşaab 

Nafia Vekaletinden · .,, 
1 - İstanbul • Edirne yolunun Kuleli köyünden Edirne şehri ınedı•~ 

dar 37 +860 kilometre uzunluğundaki kısmın asfalt kaplamalı yeni ~ ~ 
inşası (1.709.792) lira (51) kuruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf 
siltmeye çıkarılmıştır. ,; 

2 - Eksiltme 26/6/939 tarihin~ müs.ıdif Pazartesi günü öğleden ~ 
(11) de Nafıa Vekaletinde Şose ve Köpriiler reisliği odasında yapılacaldıl~tıil" 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (50) lira ısııJ 
de Şose ve Köprüler reisliğinden alıM bilir. tf,IJ' 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden laakal sekiz gün evvel !>ir istida O~,P 
Vekaletine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet 11' ~ 
almaları lılzımdır. (İstekliler müracaat istidalarına bu işe benzer in?8tı 
şekilde yaptıklarına dair vesikaiarm. da raptedeceklerdir.) . ,,,~ 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika il'rı1d"_:.t· 
nesine aid Ticaret Odgsı vesikasını ve (65.044) liralık muvakkat ıerııJ ıalJ _'.~ 
havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daires.inde hazırlıyacakları 1<aP ti>' 
larını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbUZ · 
linde komi&yon reisliğine vermeleri lazımdır. (2117) (3938) 


