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Meclis barem projelerini tetkik& başladı 

Meb'uslar projelerın 
noksanlarını anlaffılar 

ı ıurB · Rumen muzaBereıerı 
dUn de devanı enı 

Gafenko Perşembeye 
Atinada bulunacak 

Biitün devlet teıkilitında zeki ve faal memurlara 
1'1.ükaf at verme usulünün konulması teklif edildi 

DUn misafir Nazır şerefine Başvekilimiz bir 
öfjle ziyafeti, Rumen BUyUk Elçisi de bir 

akşam ziyafeti verdiler Çok çocuklu memurliıra ,_ ...... -........... ___ ...... - ....... _ 
Yardım edilmesi istendi 

~tfik 1 ' • . . h Ilı nce: '42.000 memura 120 mılyon verıyoruz, er . 
tınura " B b" · · · c ktur vasatı 200 lira düşüyor. u para ızım ıçı_n 
0 

• Vasati nisbet 75 lirayı qmamalıdır ,, dedı 

'7' _ - Şayanı dikkat tenkidler ----. 
2 _ ~zı ~evlet dairelerinde başdöndurucu zamlar yapılmıştır. 
3 _ 0 ıl bı~en memurları dil bilmiyenlerden ayırmamah. 

creth memur diye bir sımf mevcud olmamahdır 1 

tlUcınet B Dünkü toplantının ha tiblerinden dördü J 
J\nitar ayur Ziya Gouher Ra.m Kaplan. Refik 1 nce ı 

)Ült Mııi 12 (T~~onla) - Bugün Bfi- Btı mü.naaebetle ilk defa söz alan Bütçe 
~jeıetir: M:clisiruıe barem kanunu E~meni reis vekili Faik Bay~ proje. 

lnuzakeresine baglanınıştır. (Devamı 11 inci sayfada) 

londradan Sovyet 
Rusyaya götürülen 
, Uzlaşma formülü 
flgiltere Başvekili ile Hariciye Nazırı dün 

to mühim beyanatlarda bulundular 
~~ tl.dra, 12 s· Willi ·ı 
~a u sabah Heston meydo.nından dan Mask.ova ya da trenle gidecektir. 

't{ u.te ile b - ır ı am Strang, tay-ı Strang, Varşovaya kadar tayyare ı e. ora.. 

l94Ö Mı;·Yi;i~~biıda 
1

bey~;ı;tlie1 
l · bir f nar açılacak 
lltfi l(ırdar "Son Posta ya 
~eh· " k ır hakkın :iaki yeni 
atar ve tasavvurlarını 

anlath 
\'aı""- -<it . v va 12 
~1ltı.iz ı:ı (~~reti mahsueada gönder. 
Ô • LO.tti iaI'tiruniz yazıyor) - Valimiz 
d ~ltaltın ırdar. Dahiliye Vekili Faik 
t 11l'ı. l"ElikYÖnında idi. Bu fırsatı kaçırrnr 
~1rtı.Uıan. ztrak ile yaptığım mü!Aka t. 
.... şiınd· 

it: Cr. l..l)ı". sıra sizin, dedim. 
~Ss(i fa Rırdarın yüzünde geni bir 

...._ 1 rn belirdi, Bana: 
)ıı.d stanb 1 
~· 1tııı ka bu gazetecileri, bana bir iti. 
d~ daJın / :ttirdiler, dedi. Yapacağım 
~ İ\ka~§Unce halinde iken söyl rnez. 

' burada, Uısavvurlanm. ftlle 
<l>evanu 11 iru:i sayfada) .J 

,., . 

Twk ve Rumen H<ırıciye TtQZırlaırı icar§'& kar §ıya 

~:~::eı~~1:;~~::~ ~ ....... -........ Eıc·e·zır·e·a·e········kiUa·nır·-·· .. ~ 

Suarede misafir nazır, Bulgar elçisi ile 
ba§b~ görü.fiiyor 

Suarede Bay Gafenk-0 ve A lman elçisi bir 
müsahabe esnasında 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

~-····-· .................................................. 9\ 

ismet İnönU 
Yalova kaplıcaları, 12 (Sureti mah

susada gönderdiğim.iz muharri rimiz. 
den) - Milli Şef İsmet İnönıi bugün 
kaplıcalarda banyo aldıktan sonra is. 
tirahat etmişlerdir. Akşam i.istü ılıca. 

lar civarındaki onnanda yaya olarak 
bir gezinti yapmışlar ve Üçkardeşler. 
den donerek Otel T4irmalda oturmUŞ-

Suriye memurları otomobillerle 
hudud dı'ına atıldılar 

Hükumet dairelerini basan infisalciler binalara 
Elcezire bayrakları asblar 

Fransanın Suriyedekı yerli kuvvetlerine bir bakış 

İskenderun 12 (Hususi) - Haleb - Kovulan memurlar Halebe ilticc. etmiş. 
den bildll'ildiğine göre evvelki gün El- }erdir. 

cezirede yeniden k ıyamlar başgöster - Kabine buhran• devam ediyor 
miştir. Kamışlı ve Hasice'deki infisalci-
ler hükumet dairelerine hücum etmiş - İskencıcrun (Hususi) - Şamdan ge -
!er, Surjyeli ınemurhtrı yakalayıp ceb- len haberlere göre kabine teşkiline mc
ren otomobillere bindirerek Elcezire hu mur olan Ata Eyyübinin dermeyan el-

lardır. Bu arada kendilerini alkışlıyan d dl · 1 a ...ıı rd 1· f ' ı · -
1 

f k 1 • d k · k b \ -c h lk . . u armuan ÇJ t rmı~·ıa ır. n ısa cı - tigi sart ar ev a.a e omıserce a u 
• a a altıfatta bulunmuşladır. l s . b kl . d" k • a· - d b h d tm 1 \ :r urıy~. ayra - arını ın ırer~ ye. - edilme ıgin en u ran evam e CK.-

......... _ .......... ._ ................. _._ ....... J rıne Elcezıre bay.rakları çekrnışlerdır. tedir. 
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lktısadi fikirlerdi! 
istihale 

Yazan: Muhittin Bircen --ııı 
IR\ met siyasi bir müessesedir; her 

lbJI ne yapılırsa yapılsın. onun ka • 

rakteri de~z, devlet kudretini siya -
Bet denilen dümen idare eder. Siyasetin 
ilk kıanunu dönmek, nk muvaffakiyet pr
tı da dönmesini bilmektir. Dönmesini bU.. 
miyen siyaset, şapa oturmıya mahkfun 
bir gemi demektir! 

Buna mukabil, iktısadi hayatın, ken -
disine mahsus kanunları vardır. Bu ka -
nunlar içinde, tıpkı siyasette olduğu gibi, 
dönmek ve zamanında dönmesini bil • 
mek te meveud olmakla beraber, iktısa • 
diyatın karakteri, yalnız dönmek kanu • 
nile hulasa edilemez. O, siyasetten büs.. 
bütün ayrı, kendi kanunları1e idare edi • 
lir, başka bir Alemdir. 

Siyaset döner, iktısad yürür: Bunların 
birincisi sebat ve istikrarı ne kadar sever. 
se sevsin, dönmek onun karakterini teşkil 
eder. İktısad ise, icabında dönmiye ne ka. 
dar mecbur olursa olsun, onun karakteri 
dönmek değn, yürümektir, sebat ve istik. 
rardır. Bunun için siyaset daima sübjektif 
bir harekettir; iktısad ise, buna mukabil, 
aslen objektif olan bir hayat hamlesidir. 

Siyaset söyler, iktısad yapar; siyaset, 
cinsan> dır; iktısad, eşey> dir; siyaset 
cinsanın hisli hareketlerindena ibaret ol .. 
duğu halde iktısad cşeyin hissiz faaliyet -
!erinden> mür~ebdlr. Bunun için siya .. 
set ~lduğu yerde kolay döner, iktısad ise, • 
dönmek için evvela kendi yatağında ak • 
mıya mecburdur. 

* Bir zamandanberi dikkat ediyorum: 
Memleketin siyasetle meşgul münevver 
muhiUeri içinde, iktısadi :fıltirler bakımın.. 
dan büyük bir istihale hareketi vukua ge. 
liyor. Bugünkü siyaset kadrosu içinde bu. 
lunan iki dastwndan biri bana şöyle söy. 
ledi: 

c- Evet, hak.kın var, bende büyük btr 
fikir değişmesi vukua geldi. Vakıa, bir 
zamanlar, en azami devletçilik iikirlerine 
taraftar olan bir insan için, bugün bunu 
itiraf etmek güç olur amma, ben bugün 
adeta iktısadt liberaliDnc doğru giden bir 
fikir hareketi içindeyim!> 

Senelerce fikir arkadaşlığı etmiş oldu. 
ğuınuz diğer bir dostum da uzun bir has. 

: 

Bir ~çlu mahkemede bir yaralama vak'asımn hesabını 

veriyordu, şöyle söyledi: 

c- Ka~atimi itiraf ederim. ·sabahtan:beri ye'.kdiğerini ta. 

kib eden birçok aksilikler neticesinde fazla s'inirlendim, ar

kadaşuna fazla sert bir sesle hita'b ettim. O da bana ayni §e

kilde mukabele edince aramızda kavga çıktı. Kendime hakim 
olamıyarak bıçağuna sarıldım.> 

İnsanın başına gelen felaketlerin çoğu ya çabuk sinirlen .. 
mekte~, yahud da sinirlenmiş bir adam karşısında yapılacak 
muameleyi bibnemekten doğar. DMat ederseniz her iki ku.. 
surun da önüne gcçabllirsiniz: 

Sinirleniyor musunuz? Sinirlenen damın mücadeleyi 
kaybetmeye mahkfun olduğunu düşününüz. Muhatabınız: mı 
sinirlendi, tatl:t dile, güler yüze müracaat ederek onu teskin 
edebileceğinizi hatırlayınız. 

Faydah bilgi 
Çok bilen, az bilene öğretiyordu: 
- Bir insan bir milyon aLtın lırayı 

cebinde on be§ sene ıa,ısa on beşinci 
senenin sonunda birbirine sürünmek 
yüzünden altınlann yüzde yanmı 

kaybolur ki.. bu yüzde 11anm da beı 
bin altın lira tutar. 

Az bı1en sevindi: 
- Bunu öğrendi{time çok memnun 

oldum. insan böyle bir şeyi bilmese 
bir milyon altını ttıtıyacak, hiç yok. : 
tan be§ binini kaybedecek! : 

'-----------' 
IJatan denizaltıyı 
.Çıharamıyan 
Çelik halatlar 

bihal esnasında şunu dedi: 24 yaşlannda Mari Gilespi adlı bir İn.. 
c- Doğrusunu söyllyeyim, ben. vaktne giliz sahne yıldızı, babasının otomobilin. 

senin bilavasıta devletçilik aleyhindekJ den düşmesi netice.sinde, unutkanlık, bat 
fikirllerinde mübalağa olduğunu zanne • dönmeleri metine -ve devamlı başağnla. 
derdim. Bugün görüyorum ki sen çok rına tutulduğunu id<i'a ederek mahkeme. 
haklı imişsin!> ye müracaat etmi§ ve kendisinden dava'1ı 

B&TAva~ta de\Vlatçlli'k fikrine ttdeta olduğunu söylemiştir. Babası da, otom.o.. 
taa.ssubla taraftarlık ve hatta, benim bili sürerken bir dönemeçten bir tablal-!.. Hindistanda seyahat ederken, Madrasa 
bundan 10.15 sene evvel müdafaa etmiş nn arabası ile karşı kar§ıya geldiğinden da uğnyan eski RaY§'bank direktörü Dr. 
olduğum bazı fikirlere hücum etmiş 0• üzerine bindirmemek için fren yaptığını, Şahta, oranın en büy<l.k tüccarlarından 
lan üçüncü bir dostum da geçenlerde ba. vaki olan sarsıntıdan kızının yere düş.. biri mükelief bir çay ziyafeti çekmiştir. 

Sözün kısası 
-····-

Serseri 
Yahudiler 

e. Talu 
diğiıP ta ~ 

E ransızcayı yeni öğren . o;eı:ı 
U- rihlCTde meşhur muharri! nJ 

Sü'nün cSerseri Yahudi> adlı ~::~sı 
büyük bir merak ve alaka ile bir bB 
yutar gibi, oku~uştum. 

di~i~ 
Uğradığı laneUe, hiç bir yerde :ıJı· 

tturamıyarak, ilanihaye lSiirünınde .:11ef 
kUm Ahasverus, o valtitki vufka yur .. 

- . tt111:ı· 
mi parça.Iaxcasma beni müteessif c ır , 
aylarca rüyaıma girip uykularımı JdlÇ ıı-

·ıct Jl 50 mıştı. Aradan uzun seneler geçtı . e. bit 
ra, geçenlerde ajansta takib eyledığir1l<fılıtl 
kıaç haber silsilesi, çoktandır unuttu~ ret'• 
o sızıyı gönlümde birdenbire tazele).,, 

di. b'r 
Yahudi doğmuş olmaktan başka ~~' 

sun'u taksiri olmıyan yüzlerce . 
1 ıttst1 

ana yurdlarından hakaretle kovuldtl ııŞ 
·..rorJ1l 

ve koparılarak atıldıkları yetınıJ o~ 
gibi, ufacrk bir vapurun içinde, J\tla.5 re 

.. ~i~ ge 
yanusunun azgın dalgalarına go5- . ,,, 

b• sıııw 
gere, kendi1€rine kucak açacak ır 

günlerce, beyhude aradılar. eri· 
İçlerinde, yaşlı, genç, kadınlar .. ~eş11tlıı 

yetle temasa geldikleri gündenberı 0 ıı
zulmünden başka bir şey görnüyerek dSı 
facık gönüllerini kin ve nefretten lfl!l

9 d~ 
bü'tün duy.gulara ka.pıyan çocuklar 

vardı. ~ 
Hiç bir yer kendilerini kabul etJ1'1e ... r tı ..... 

Vahşetin ve bedeviliğin beşiği ve ha ıı bt1 
gün de kaynağı diye bilinen ülkeler~ ,,11t 
medeni insanları merhametsizce 

istı(" 

etti. . ıt 

Dünya, bin dokuz yüz yıl evvelki cı;r
bir h~disenin bugün öcünü almak içirı 
sat bullmuştu. , 
KX>vuılduklan yere iade edilecek 

01~,,, 
larsa, hep bir arada ölmeğe ahtedefl ; 

Jel 
canlarından bıkmış yüzlerce iıu;aJltl p.J 
yasen, Fransız romancısının kahrsJ1'1 _ı., 

b
. J1'1;J..I' 

Ahasvenıs makamı cennet olan ır 

litk gibi kalır. Jll'~ 
!sanın ölümünden iki bin sene s<> ed" 

cedlerinin hesabını ödemeğe :ınecbU~ Jı" 
len bu Yahudilerin serencamını bazıtl lı" 
zin dü§iinüııken şu Y cniçeri fı~S1111 

tırladım: old' 
KullUk ağası, bulut gibi sarboŞ. Y p~' 

Yasef bezirgana rastgelıniş .. ırcınerıı 
!asını çektiği gibi üzerine salml§· d! 

- Ulan Yahudi! Seni şimdi keseyiJ1'1 
gör! 

'I 
- Neden? Ne yaptım, suıtanııtl· 11ep 
- Daha ne yapacaksın? Yahudilel'• et-

bir olup bizim Hazreti !saya işkellce 
na söylüyordu: tüğünü söylemiştir. Ziyafette 300 ki§i bulumnU§. Dr. Şaht baş.. 

c- Galiba, sen haklı imişsin: Hayattl =============== misafir oldu§u için. resimde glSrdüğünüz mi~iniz, be! clt-' 
prt olan nazariyenin muvaffak olması ve devletçi kalınıya mecburdur. gibi kendisine bir çelenk hediye edilmiş- -Aman paşa hazretleri! O iski Jfles 
değn. insanların refahıdır!> Bakınız, niçin: Devt.etç~1c, insanlığın tir. Şahtın yanındaki zat ta ziyafeti veren Bin şu kadar sene yiçti üzerindel'.l··· bet 

B t rih"nd ....,ı,.,,,.,. tüccardır. lı }18 
ütün bu sözler, son zamanlarda iktı. a ı e yeni ~ bir fey değildir; - Bana ne? Ben daha bu saba 

aadi fikirlerin derin bir istihale geçirmek. hemen her devirde muhtelif tarzlarda K ,_ aldım! . .11d 
te olduğunu gösteren bir takım alametle. devletçilik rejiminin tezahürleri görül _ Liverpul açıklannda batan Thetis tah. üçü" yaşında evlenme"'i . yıtJJll t lbah' · ·· .. k 5 Şimdi bu da onun gibi. Ukin ııo1 
ri teyid eder şeylerdir. Bu istihale, mem. müştür. Mesela, Mısır, Çerkesler SülAieei e ırinı suyun yuzune çı armak için düşünen kız sar 
lckctin iktısadt muhitlerinde olduğu ka • devrind'e mutlakiyetçi bir devletçilik re • kullanılan üç ikatlı çelik halatlar dayan.. medeniyet asrının insanlarında ttiP 
dar siyasi muhitlerinde de, kuvvetli btr jimi geçirmişti. Gene meseIB, Fransada mamakta ve çürük sicimler gibi kopuver. Londrada bir bisiklet kazasına uğrıyan Yeniçeri zihniyetinin elan devaJ11 e ·cidif' 
koku halinde kendisini hissettiriyor. p ka. Me.reantilisme devri, devletçi bir devir _ mektedir. Bundan ötürü de tahlis ame. sekiz yaşlarında bir kız çocuğuna, mah • ıgörmek ne de olsa acı ve yeis ver• 
dar ki. eğer bu hareket böyle bir müd _ elli. Bugünkü Rusya devletçidir; bugün- !iyesi pek ağır olarak devam etmektedir. keme suçlu~un 20 İngiliz lirası ödemesine E Ek rCtziıı 
det devam edecek olursa, fikirler, bir ta. kü Almanya ve İtalya dey1etçidirler; hem J karar vermış, fakat bu paranın ancak 21 • ceın ........ ·"" 

de en modern, en sosyalist. en cağır~ bir Hanri Gara 5 bin ngi/iz !__aş.ma. b_astığı. zama.n kendisine verilece ~ ···-······-····· ......... ·-·······---
kım inhiraflar yapmıya doğru gidebilir. • - b ld Söylemeğe lüzum yoktur ki, bu hare - devletçilikle devletçi! Cemiyet ve iktısad lirası tazminat aldı gını ı ırmesı üzerıne, davacı kız: 
ket, bir cfikir hareketi. dir,· fikirlerı·n ar. hadiselerinin tariht seyirleri dikkatle ta _ B' kum h d t f 1 1 c- Ne fila .. O zaman ben de büyüm:.iş k'b dili _ 

1 
ır ar ane e, sura ına ır atı an 1 1 . . b il b" k 

ka:lannda yumurta küfeleri olmadığına ı e rse gorü ür ki, deViletçilik, ya iç. b" kut .... nd ğ .. _ _ k o ur, ev enırım, u para c ır yuva u _ 
t
. t ikt de il 

1 
. b ır u yuzu en sa gozunun sa at _ rarım' dem:.,.+; .. 

·· b l ·,.:; d- k t k ırna veya ısa ı m vazene erı ozul .. .> ~-· gore un ar ı'lf.n c onme » en olay bir . . . . • • !andığını ve dolayısile gormemeğc baş - ================= ı 
fey olamaz. Fakat. iktısad bir cmadde muş, yanı cıçtıma! ve sıyası sıhhatleri ladığını iddia ederek 5 bin İngiliz lirası Gara davasını kazanmış, ve parayı al. 
harekefü olduğu için kolay kolay döne. (Devaml 4 üncü sayfada) · tazminat istiyen film artistlerinden Hanri mıştır. 
mez. Bunun için. dün siyaset iktısada ta. -;:=:;;;;;;;;:;;;;::;::=:=;;::;;;;:;;;;:;;;;;;:;;:;;;:::~::::;;;;;:;:;;;;;;:;:;;;;;;:;;:;=.;;;;;:::;:;;;;;:=:;;;::::;;;;;;:::;;;;;;:;;;;;;;;:::;;;;;;;;:::;;;;;;;;:;;:::::;::::;:::::;:::;;;;:::::;~ 

hakküm etmişti; bugün de iktısad. siya _ 
sete hakim olacak ve fikirlerdeki istiha • 

lenin derecesi ne olursa olsun, iktısad, 

dörunek isterse bile mutlaka, kendi ya • 
tağında bir müddet aktıktan .sonra, ken. 
dlsine dönemeç sahaları • iktısadi viraj • 
iar! - arıyacaktır. 

* Dünün en müfrit devletçilik fikirlerini 
müdafaa etmiş olan nazariyecisi, bugün 
sekiz kelimelik bir cümle ile, kolayca lL 
beraUzme kadar giden bir ric'at yapabi _ 
lir; bu bizden, yamız, biraz cvüz cesareti> 
ister; fakat, memleketin son~ on beş sene 

içinde almış olduğu iktısadi bünyeyi sekiz 
mtlyon kelimelik cümlelerle dahi yerin. 
den kıl kadar oynatmıya imkan yoktur. 
Bunun için devletçiyiz ve dl!vletçi kala _ 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
- Sümerbank milli tip köylü kadın elbisesi yapmaya baş.. 

lamıştır. diyorlnr. 
Nümunesini hcnilz görmedik, mahiyetini bilmiyoruz, fakat 

üzerinde çok itina gösterildiğini işittiğimize göre tahmin edi.. 
yoruz ki, güzel olacaktır. 

F.akat yapılan elbise tek tip midir, üç beş tipi mi ihtiva edi. 
yor, bu nokta üzerinde durabiliriz. 

Memleketimiz kıyafetçe. mahalli kostümce )'ekdiğerinden 
tamamen farklı birçok mınta'kalara ayrılır. Aydın köylü::rli. 

nün giydiği elbise Konyalıninkine, Erzurumlununkine, Trab

zonlununkine hiç benzemez, her birinde 'bir hususiyet, ayrı 

bir güzellik vardır, beş in tanesi bir yere gelince gözü okşar, 
bir çiçek bahçesidir. 

İngiltere, Fransa, İsviçre, hatta Amerika gibi medeniyet 
yolunun en ileri noktasına varmış milletlere bakınız, köylü 
elbiselerini muhtelif mıntakal.ara göre muhtelif çeşidlerde 
muhafaza etmişlerdir. Hatta şu avuç içi kadar İsviçrenin bile 
beş on tip köylü elbisesi vardır, köyün glinlilk hayatında kul .. 
}anıldıktan başka şenlik, bayram günlerinde kü.9fik kasaba.. 
lının bile dolabından çıkarılır, zevkle giyilir. 

Bize öyle geliyor ki vazifemiz, tek tip değil, her mıntakaya 
göre ayrı bir tip köylü elbisesi yapmak, fakat mümkünse da. 
ha güzelleştirerek, daha asrileştirerek, yalnız esas karakte. 
rini daima muhafaza ederek yapmaktır; bu tarzda hareketin 
yeni elbiselerin taanunümünü kolaylaştıracağı da muhakkak. 
tır. Kendi hesabımıza biz bunun mümkün olacağına inanı.. 
yoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
c~ Z<dtcn, Tüı!k.iye, devletçi a1nuya '--------------------------------------------J 
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13 Raı.iran 

Almanya 
tahşidat 

SloVakyada' 
yapıyormuş! 

D.ün Üç Slovak tayyarecisi tayyarelerile birlikte 
Lehistana iltica ettiler 

. ı 

~ar ova, 12 (Hususi) _Üç Slovak as-1 şentiklerinde hazır bulunmak üzere. hafta 
lterı ta, Ya.resi buıgün Orta Polon yada bir tatili esnasında üniformalı fa-kat sılahsız 
llskr-ri D · .-.1~ .. 1 rdir l> tayyare meydanına inmişlerdir. olarak anzıge ıs'""~e · 
h~~~lar, tayyare ve silnhlarile birlikte mıı. Yeni bir mesele 
lardı Polonya makamlarına teslim olmuş. -k li 

ır. Varşova, 12 (A.A.) - Danzig .. hu ~--
1> l ti met memurlan, Polonyalı gümrük mu-hinı.'a~ ~rı~ ifadesine göre, Almanyanın fettişi LipiınWyi casusluk ithamile tevkif 

iartı esın e bulunan Slovakyada, 1ıayat 
cett arı tahammül edilmiyecek bir dere- etmişlerdir, 

.re gelmiştir Varşova, 12 (A.A.) - Danzigdeki Po-
1"irclri t · Ionya makamatı, Polonya gümrük mü-Slo ayyareciler, Alınan kıt'alarm kl 

TUrk - Rlffllen 
müzakereleri don de 

· devam etti 

ı 6.000 liralık 
bir yüzük 

Sandalbedesteninde. dün 
son senelerin en mühim 
mücevher sahşı yapıldı 

Sandal'bedesteni dün bir müd -
dettenberi nadirl~en sayılı günlerin
den birini yaşadı. G~eteler sabık Ma -
raş meb'usu merhum Mitata aid mü -

e lngiltere ile Sovyef 
Rusga arasındaki 
görüş farkı 

8 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

cevherlerin mahkeme kararile satılı- rr==\\ emokrat milletler cephesinin ta
ğa çıkarJacağını yazınış old~an i~ l!:::JI mamlanması için Sovyet Rusya 
salon her vakitkinden çok fdzla ıdi. tuğlasının bu cepheye iltihakı mütema~~· 
Azim ekseriyeti meraklıların teşkil et - yen gecikiyor. Her ne kadar bu teahhu-

' tiğini kaydedelim: Bu azim ekseriyet rün muvakkat olduğunu iddis. edenler 
arasında bahsi geçen mücevherleri sa- çoksa da bunu geciktirmekte amil olan 
tın alabilecekler nihayet 1 O, 12 kişi noktai nazar farkının esasa taalluk clme. 
halinde pek serpiştirme kalıyordu. iİ bazılarının bu bahiste gooterdikleri sc. 

Müzayedeye konulan ~lar İş Ban - ~kanlıhğın yerinde olup olmadığı~ı in. 
kasına merhundu ve Bay Mitatı.µ vefatı sana sorduruyor. Dava, hep Baltık dev. 
üzerine mahkeme kararile satılıyor - !etleri etrafında dönüyor. Bu devletler, 
du. gerek Sovyet Rusya. gerek Almanya ile 

ı~ 
1
kYac'lu tahşida.t yaptıklarını da söy- fettişi Lipins'ltinin tevkif ve casuslu a 

~ ış erdir. tecrimi meselesi ha~da tahkikat yap- Evvelki geceki suarede BCifVekiıimiz 
?tıevn·a.urşbova_, 12 (A.A.) - İş cephesine mıştır. . Bay Gafenko 

Bütün gözler bilhassa dört parça ü: yaptıklan muahedelerlc muhtemel ve 
zerine tcikılmıştı. Muhammen kıymetı müstakbel bir harbde bitaraf kalmak ar

ve 4000 lira sularında bir tektaş yüzük, zusunu göstemnişlerdir. Bu muahedelere 
muhammen kıymeti 29.00 aira ~a ~ rağmen Almanyanın hattı hareketinden 
rında bir gerdanlık, 2000 liralık bır kü emin olmıyan Sovyet Rusya. bu yoldan 
pe, 1000 liralık bir bilezik.. kendi arazisinin tecavüze uğraması ihti. 

b Tahkikat neticesinde sabit olmuştur kı, . 
hpra ır. Alman asteğmeni Polonya t Ankara, l2 (A.A) - Muhterem mıs~-
da "gındaki Chojnice hudud istasyonun- gilmriik müfettişi iki N9Zi tarafındaün o o- f" . "z Romanya hariciye nazırı ekselans 

n,ınan D mobille Şarki Prusyaya götürülm ş ve arımı il" ş-k d"n . - oğu Prusya traı1sit trenin- t G f k bu 
5 
.. bah Hariciye Vek ı u -" ınrni orada Bihensack köyil civarında o omo- a en o, .. 

lste . ~ ve artık Almanyaya dönmek rü Saracoğlu ile görüşmelerde bulunmuş.. llledığıni zir h bilden dl§an atılarak ağır surette yara- . fakatinde Ru-ltıuı ed"ılm a ayat şartlarının taham- ak ı...- .._ d" . . D z"g t r Bayan Gafenko ıSe, re 
D ez hale geldiğini bildirmiştir. lanmıştır. Müte iuıçn ~en ısını an ı u · · · ğu halde Gazi Ter-

za:bıtası tevkif etmiş ve Danzlge götür- men gazetecılen oldu .'. anıig'e gelen Alman moto-rıu- .. . t etm,c;:ıttr Rumen 
müştür biye Enstitüsünu zıyare .. ..,.. · 

n kıtaatı Danzigdeki Polonya 1romiseri ayan mec.. gazetecileri. ayrıca, Usta okulunu da gez.. anz· 
dı.ısu ıg. 12 (A.A.) - Roy:ter: A!man or- !isi nezdinde şiddetli bir t~üste bulun- mişlerdir. Anadolu 

ııun lllotörlü kıtaatı, cdemir kıtaat> mak için talimat almıştır. : Başvekil Dr. Refı"k Saydam, 
klübünde Romanya Hariciye Nazın ve 
Bayan Gafenko şereflerine bir ~ğ:e ziya. 
feti vermiştir. Bu ziyafette, ll'.11"ıcıye V~: 
kili ve Bayan Saracoğ1u, Adlıye Vekılı 
F thl Okyar Muha'Qerat ve Münakal8.t 
v:kili Ali ~tinkaya, tktısad Vekili Hü~ 
nü Çakır, Sıhhat ve İçtim:i ~fuavenet 
Vekili Dr. Hullısi Alataş, Gumruk ve İn
hisarlar Vekili Raif Karadeniz, Ticaret 
Vekili Cezmi Erçin ve refikası, Devlet 
Şurası Reisi İsmail Hakkı ve refikası, 
Meclis grup reis vekillerinden Hasan Sa

Arttırma mücadelesi birkaç ~-~- malini düşünere'k böyle bir tehlike zuhu
cu ile Sandalbedesteninde ~k ?o~~. - runda ve kendisinin talebile bu araziyi, 
memiş bir sim:>. arıısında o~du. :-üzügun İngiltere ve Fransanm da yardımlarile 
kıymeti 5 700 ü, gerdanlıgı~ 4340 ı, işgal etmeyi arzu eylemektedir. Mesele
:küpeler 3500 ü, bilezik 1200 u buldu. nin püf noktası budur. İngiltere, Alman
Yalnız sonuncuyu ta~~ ~ir kuyu;n ya ve İtalyanın başka devletlere tatbik 
cu aldı, ötekiler: bahsettiğimız zata gıt- edip kendisinin tecviz eylemediği bir tarzı 
ti. . harekete, şimdi, Rusyanın hesabına ve 

Dün Sandalbedesteninde bılhassa tek kendisinin de menfaattar olduğu bir va. 

Çin fedaileri büyük bir Japon 
cephaneliğine ateş verdiler 

taşlı yüzük için: . ziyette, berveçhi peşin rıza göstermeyi 
- .~:ueler~eriberi saruı:ılbedes::nın~ doğru bulmamaktadır. Çünkü, . Sov~et 

de gorulmemış loymettedir, denıliyor Rusya. böyle bir hareketi otomatikleştır-
du. mck arzusunda olup aşağı yukan Baltık

Çıkaıı Y•ııgında 600.000 üniforma, birkaç milyon 
.. hlerıni, toplar, makineli tüfekler mahvoldu 

lionkon 
llı.1~. t ~· 12 (A.A.) - cÖlürnden yıl-ı aksamı mahvolmuştur. Hasarat, 20 mil
den bireşkıldtına mensub Çm askerlerin. yon yendir. 
ltıtrE!Poıgru~ Manyang tütün fabrikn~ Tokyo, 12 (A.A.) - Tientsindeki Japon 
lnuşıur arına ateş vermeğe muvaffak oL makamları, İngiliz ve Fransız imtiyazlı 
ltı.-ıl?enı."l' ~al>onlar, bu antrepoları, harh mıntakalan hududlannı sıkı bir kontrol 
.bu Yangı ~ePosu haline ifrağ etmişlerdi. altında bulundurmak maksadile, bu ha
Oıııforına n . bu depoda rnevcud 600,000 dudlar boyunca yedi yerde karakollar te
Ce ~ehirl.' bar kaç ınilyon mermi, yüzler- sisini kararlaştırmıştır. Bu kontrol kara
lGfek, si~a~azv kasası, birçok top, makineli 1 kolları, 14 Hazirandan itibaren çalışmağa 

---..:... 500 denk tayyare yedek 1 başlıyacaktır. 

~~8iltere Kral ve Kra.li~esi 
ll:ıı Amerika.dan ayrıldılar 

Habeşistanda çete 
muharebeleri devam 

ed-:ıor 
ka, Hariciye Encümeni mazbata muharri. Roma 12 (A.A.) - Öğrenildiğine gö 
ri Muzaffer, Romanyanın Ankara büyük re 28 Mayısta Habeşistanda Gadj~ 
elçisi Stoyka ve Bayan Stoyka, Roma ve mmtakasında biT çeteye karşı asken 
Bükreş büyük elçilerimiz Hüseyin Rııgıp bir hareket icra edilmiştir. 
Baydur, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ha- Bu çete, dört İtalyan zabitini esir 
riciye Vekaleti Müsteşarı Agah Akscl, etmişti. Bir müfreze, çetenin tahassun 
protokl dairesi reisi Fuad Keçeci, Ankara etmis olduğu Belesa'ya gitmiştir. Bir
rnevki kumandanı General Kemal Gökçe, çak tayyareler, müfrezeden evvel ha -
muhafız alayı kumandanı İsmail Hakkı reket ebrjşler ve Habeşlilere mitral -
Tekçe ve refikası, Hariciye Hususi Ka- yöz ateşi açmışlardır. 
lem Direktörü Abdullah Zeki hazır bu- İtalyanlar, 4 esiri kurtarmağa mu -
lunmuşlardır. vnffak olmuşlardJr. 

Dün geceki ziyafet ------

Anltara, 12 (A.A.) - Romanya bilyak ispanya İtalya ile askeri 
elçisi ve Bayan Stoyka bu akşam Anka-

rapalasta Romanya Hariciye Nazırı ve b•ır ·ııt•ıt ak mı yapacak? 
Bayan Gafenko §erefine büyük bir ziya- • 
fet vermişlerdir. 

Ziyafeti parlak bir kabul resmi takib 
etmiştir. 

Rumen gazetelerinin neşriyatı 
Bilkreş, l2 (A.A.) ~ Bütün ~omanya 

matbuatı Hariciye Nazırı Gaıenkonun 
Ankara ~yaretinin ehemmiyetine sütun
lar tahsis etmektedir. 

1 Gazeteler bu ziyaret hakkında uzun 
tafsilut vermekte ve Pazar akşamı Anka-

• rada verilen ziyafette Saraooğlu ile Ga_ 
fenko arasında teati edilen nutku tam 

Londra, 12 (A.A.} - Hendaye'dan Ti
mes gazetesine bildirildiğine göre, İspan
yol gazetelerinin kullanmakta oldukları 
lisana nazaran, İspanya, İtalya ile askeri 
bir ittifak aktedecektir. 

Daily Telegraph ile diğer gazeteler de 
ayni tahminde bulunmakıtadırlar. 

Sütten 8 ki'i 
daha zehirlendi 

metin olarak neşretmektedirler. Dün gene sebrimizde bir sütten ze-
Gerek istanbutda, gerek Ankaradrı Ga- hiı'Jenmc hadisesi olmuş vıe süt içen 

fenkoya yapılan heyecanlı kabulün bo.. 8 kişi zehirlenerek hastaneye ka~dırıl
zulmaz Türk _ Rumen dostluğunun yeni rnışlardır. 

bir delilini teşkil eylediğini yazan gazete- Sarıyerde, Maden rnevkiinde oturan 
ler hususi muhabirlerinin verdikleri ha- Ömer oğlu İsmail, BilAl kızı Hayriye, 
berlerde Türkiyenin hükumet merkezin- Mehmed oğlu Mustafa ve karısı Sahi
de cereyan eden müzakerelerin ehemmi- re, Ömer kızı Nebahat, Fatma, Ayşe ve 
yetini tebarüz ettiriy<>rlar. Ahmed adlarmd~ 8 erkek ve kadın, 

Bay Gafeoko Atioada bekleniyor seyyar bir sütçüden süt alıp içml~er -
Atina 12 (A.A.) - Romanya Hariciye dir. Bu 8 kişi bir müddet sonra ıztı -

1ngiltere kralı ve Amerika Rcıisicümhuru yanyana Nazırı Gaıfenko Perşembe günü Atinaya rab içinde kıvranmağa başlamışlar ve 
liyd (Bu fotoğTaf Amertk:adan Avrupaya telefoto ile na.kledllml.ştır.> gelecek ve dört gün Yunan hükumetinin zehirlendiklerini anhyarak. ıke~iyet -

~• l{, ~P•rk 12 (AA.) - İngiliz K'ral Saint - John - Quebec - 12 (AA.) - misafirô olarak kııfacaktır. ten zabıtayı haberdırr etmışlerd'..'". ~-
t~ ba '~ni Kanadaya götürecek olan İngiltere Kral ve Kraliçesini hfunil 0 _ M b t b. 1. w • • • f ti kiz erkek ve kadın derhal çagırı an 
L ur . at ua ır ıgmın" zı_ya c imdadı sıhhi otomobtllerile $Üili Ço -
llat<!'· a S<latile 3 te Hydepark'tan lan tren, bu sabah Amerika - Kanada Ankara 12 (A.A.) - Türkıye Matbuat k h t . k a·ı · ln.rd'r Su"'t 

"et etnı· ' .. . cu a~ anesıne sev e ı mı.ş ... ı · 

lara karşı askeri hareket icrası lüzumuna 
kendisinin karar vermesini şart koşmak
tadır. Bu formüle mütemadi surette tc
reddüdle ·mukabele eden İngiltere, müşa-
vir sıfatile kendi hariciyesinin mühim rü
künlerinden Mister Strang'ı Moskovaya 
yollılınıştır. Bu zat. rivayete nazaran~ 

Rusyayı da tatmin edeceği sanılan yenı 

bir formülü Moskovaya götürmektedir. 
Şayed tereş.şüh eden haberler doğru ise 
bu formül şudur: 

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 
hazırlanmakta olan muahedede, kendile
rine garanti verilmiş dev?et olarak Baltık 
hükumetlerinin isimleri yazılmıyacak ve 
mesela Belçika gibi kendisine garanti ve-
rilip te garanti harici bırakılan İsviçre ve 
Felemenk gibi bunların adı meskut geçi
lecektir. Fakat garanti edilmemelerine 
rağmen bu hükıiınetler hücuma uğrıya. 
cak olurlarsa derhal yardunlarına koşu. 
lacaktır. İngiltere. bu müphem formül ile 
vaziyeti kurtaracağı kanaatindedir. Böy_ 
lece ne şiş yanacak, ne de kebab. Sade~ 
tehlike zuhur ettiği zaman Baltık sahille
ri bu üç devlet tarafından işgal olunacak 
ve Almanyanın, böylece ve kolayca Sov~ 
yet Rusyaya taarruz etmesi önlenecektir. 
Fakat bu müphem formüle Sovyet Rusya 
razı olacak mıdır? O razı olmayıp noktal 
nazarında ısrar ederse, İngiltere, bir 
prensip davası şeklinde telfıkki ettiği di.. 
ğer görüşe yanaşacak mıdır? Demokrat._ 
Iar cephesinin endişe ile dikkntlerinı tek. 
sif ettikleri no'kta şimdi budur. 

5eli-11ı &a9111- E11ıeç 
........... --············································· .. 

Sultan 
gönül 

Sarayının 
İÇ) ÜZ Ü 

Hanımların 
maceraları ----

Saraylarda zevk ve 
sefahat alemleri 

~atı ~ ı.5tir. Cümhurreisi ve Ba - hududunu geçmiş ve Saint - John'a Birliği tarafından bu~ Şehı~ lok~nt:- ten zehirlenenler mideleri hastanede b.İtli'·teuzveıt,_ gara. kadar misafirlerle vasu olmuştur. Kral ve Kraliçe, bura- sında Rumen gazetecılerı şere!ıne hır zı- k d kt . b d ~aa,"leri ya 
•· 1\ R lın . . . yı ·an ı · an ve ıca e en L't: .. • -~ ini b: ış ve Ingiliz Kral ve Kral da kesif bir halk lditlesi ttltafından al- yafet venlınıştır. pıldıktan sonra: evlerine gönderibniş,1 

yii;ti~ftzl 
Sulta!_] t~~<>trnU!jır .v?tandaş dostlarını teşyi e- kışlarunıştır. Amer'ıka 2467 yeni tayyare fordir. Zabıta hadise hakkında tahki-~lanı gıbı merasimsiz bir tarzda se- kata başlamJştır. 

ltr ı~ıardır. Paris t2 (A.A.) - Ce Soir gazete - yaptıracak ----
l'~ ,~· h_arekq ederken Ruz\relt'e ge- sinin Nevyork muhabirinden: Adliye VekAleti MUsteşarhgı 
L ıs:"'nd Vaşington, 12 (A.A.) - Parlamento ~t1·._. t~inin ve ge""'k Amerı"kn mı"l- Henüz teeyyüd etmemiş olan haber- Ankaı·a (Hususi) - Adliye Vekfıleti •tJ.n nf •"' . bütçe encümeni harbiye neza~etinin iste-
~Urı :s~firperverliğinden dolayı te- lere görP Ingiltere Kral ve Kraliçsi, diği 292 milyon dilarlık tahsisatı kabul müsteşariığına Tcmıyiz mahkemesi a-
~iy~ erını ifade i~ ..ru.t.ın w Jıokka Ruzvclt'i Londrayı ziyarete davet et - etmiştir. Bu tahsisatın 189 milyonu 2467 zasıııdan Selim Nafiz Akyollunun ta -

~tnıiştir. mişlerdir. / ,. yeni tayyare yapılmasına sarfedilccektir. yini yüksek iradeye iktiran etmiştir. 

.._ __ 
Size bunları 

anlatacak 

Pek yakında! 
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Dahiliye Vekili imar 
plinını tetkik ett_i 

1 Turkkuşn filosu bugün 
akrobatik uçuşlar 

yapacak 

Yerli mallar sergisinde kitab ve 
yarrnki İstanbul pavyonu açılıyor 

Neşriyat kongresi münasebetile Anka-ı olacaktır. İthalat ta ayni yollarla ~apıl: 
r~da açılıp. f:vkalade r~ğ~et görmüş olan ğı takdirde, bittabi bu emtia gü~1:1~ 
kitab sergıSınden şehrımız halkının da zilatından istifade edemiyeceği gıbı, ~ 
~üstefi? olması için .b~ pavyon ~u sene.. rika ile olan ticaretimiz masrafı a~ırır:ııe
lti Yerli Mallar sergısıne nakledilecektir. tan başka bir faydası olmıyan bir ırı 1"-

Planın tatbikinden sonra şehrin alacağ-ı şekil etrafında 
malumat veren Prost, Vekile, lstanbulun sıhhat ve 

güzellik bakımından dünyanın sayılı şehirleri 
arasında yer alacağını söyledi 

l 
~ Dahiliye Veıc.u BelecUye bi na.nndaft çıktıktM ıon.ra 

Dün ıabah fehriınlze ıelen Dahiliye 1 ceğini hilllııaten anlatımftır. Prostun ye .. 
Vekili Failt Öztrak öğleden 10nra Beledi- ni ıehir plAnına dair verdiği izahata göre, 
-,eye giderek Vali ve Belediye Reisi LQtfi ıehrin pJarunda ea.s nokta cTaksiııh ola .. 
kırdan ziyaret etmiftir. rak tesbit edilmiftir. Bu mıntaka esaslı 

Dahiliye Vekili bundan sonra Nafıa Mü .. surette yeniden tamim edilecek ve birçok 
dtırlüğüne giderek yeni tehir pl&nını tet. ilaveler yapılacaktır. 
tik etmi§ ve plan hakkında izahat alını,tır. 
Mütealdben,Prostu kabul eden Veldl,uzun 
milddet görüşmüı ve yeni tehir plAnınm 
ıttzelllk ve umumt sıhhat noktai nazarın
dan ne gibi esaslara irunad ettirildilini 
IOrDlllfhır. 

Proet tanıim efımit Gldutu pllnm ana 
betlannı ve plAnm tatbikinden 10nra .. eh.. 
lln iktilab edeceği manzara ve umumi 
fe1r.ll hakkında izahat vermiftir. Prost 
plbm tatbikinden sonra İstanbulun gft. 
.ıIJk ve sıhhat b~ından dünyaınn sa .. 
Jl?ı birkaç ,ehri ile müsavi biT hale gf 

Ekmek dünden itibaren 1 
yalnız fırınlarda sablmıya 

baıladı 

Ayrıca Sultanahmed civan. plan muci.. 
bince devlet mahallesi olarak tesbit olun .. 
muştur. Buna sebeb, Sultanahmed civa.. 

nnda ViJJyet ve Belediye dairelerinin bu.. 
lunmuı, yeni adliye sarayının da bu ma .. 
halde intasının takarrür etmi§ olmasıdır. 

Yeni fehlr plAmna nazaran Yenibahçe
de muazzam bir stadyom İnf& edilecek ve 
gene ayni mahalde at kotularına mahsus 
olmak üzere iki meydan yapılacaktır. 

Vekil dün akşamki trenle Ankraya ha.. 
reket etmiştir. 

Bir fabrikada benzin~ 

parlayıp iki amele 
yaralandı 

' Ebn8 narkının yeniden yükselmemesi Dün, Kasımpaşada un fabrikası btti
lcln, ekmelin bakkal, bayi ve emsali yer .. şiğindeki boya fabrikasında bir kaı.a 

. lıtrde aatılmıyarak münhasıran fınnlaroa olmuş, benzin iştiali neticesinde iki a-
1atılmak suretlle fırıncıların bayilere bı- mel vü udi · · muhtelif 1 · . . e c ennın yer enn -
Nbnak mecbunyetm~ oldukları ekmek den yaralanmışlardır. 
Mfına 40 paranın kendilerine lı:abnası 
dl1tfinülmilf ve bir müdd t 1 B 1 d' Yanmak suretile yaralanan İbrahim 
,.ce bu yolda bir karar :e:::ftl. e e ı.. ve Samuel isimlerindeki ameleler der-

Karar dünden itibaren tatbik mevldine hal Beyoğlu hastanesine sevkedilmitler 
lronırak fırınlar bakkal ve emaall mahal. ve hastanece müdavatlati yapılmıştır. 
lere ekmek vermiyerek aatlfl yalnız ten.. Kazanın benzin bulunan mahalle bir 
48lerine huretmiflerdir. ıigara atılmasından ve bunun neticesi 

Bundan !henüz tamamen haberdar ola.. olarak benzinin parlaımfsmdan ileri 
mıyan ıehir haHn. dün ıabahtanberi ek. geldiği tahmin ediln}ektedir. 
mek al!nak üzere mahalle ve semt bak. Zabıta hadise hakkında tahkikata 
bnarına, civar ekmek bayilerine gittik. başlamıştır. 
imi valttt yeni vaziyeti öğrenmi§lerdir. -------

Ekmek satışının bu yeni tekli, ıehrin 
f.lrınları uzak olan bir9(>k mahallelerinde 
llonek temini için sıkıntıları mucfb olmuş .. 
tar. Eauen ıehrimizde 138 kadar fırın 
mevcud olduğı.:ndan, dün aemtlerinde fı
rnı obnıyan birçok mahalle halkı dvar fı
nnlardan ekmek tedarik etmitler ve bu 
~zden fırınların önleri hayli kalabalık 
olmuştur. 

Mlltef errllı: 

Bir otobüs yolcusu 
otobüsten düşüp öldü 

Dün sabah, Rami ile Topçular ara -
sında işliyen şoför Şevketin idaresin -
deki kamyon, sürat1e giderken karfl -
sına meçhul bir adam çıkmıştır. Şoför, 
bu adamı çlğnemt>mek için ant olarak 
fren yapmış, bu sarsıntıdan alt-aba için
de bulunan ameleden Hasan, yol kena-

Avrupa trenleri hergln 
teahhurla geliyor 

ı nna düşmüş, başı parçalanmak sure -
tile ölmüştür. Adlt tahkikata, müddei-
umumi muavinlerinden Feridun Baıga-

Son zamanlarda Avrupa hattı tren -
Jeri hemen hemen hergün rötarla gel- na el koymuştur. 
mektedır. Bu rotarlara Alman ve Çek ----
lmdudlar.nda yapılan sıla kontrollar Pol!ale : 
a.beb olm&ktad:ır. 

Tarife mucibince dün sabah saat Bir itc;i kadına tramvay c;arph 
6,40 ta Sirkeciye gellllfti icab eden Galatada İnhisarlar tütün deposunda 
llDnvansfyonel treni bu yüzden ancak çalışan Saadet, öğle paydosunda ye -
aıt 8 de gelebilmiştir. Gene tarifeye - . · · 

saat 7 25 t Si k . megıni yemek üzere Neca~ıbey cadde-
' e r eciye gelmesi . · · " 

en ekspres de 2 buçuk saata ya- sınde Kasımbey hanındakı ikametga -
lran bir teahhurla saat 9,45 te gelmiş _ hına gitmiş ve handan süratle çıkarlam 
tir. bir tramvayla karşılqını.ştır. 

. Kım.Vl!lln8iyone1 80 dakika, ekspres Saadet tramvaym a!tında kalmış, 
41t 145 da~ rötarla Türk iududUna başından ağır sUMtte yaralanmış ve 
-a•*'IJercllr. 1 Beyoilu J:mstanesinıe kaldırılımştır. 

Şehrimizde bulunmakta olan Türklruşu 
tayyareleri bugün öğleden sonra saat 14 
de Ye§il:köyde klasik akrobasi ve filo u.. 
Çllilan yapacaklardır. Türkkuıu başöğ. 

retmeni Sabiha Gökçen ve diğer kadın 

tayyarecilerimiz Saadet Yılmaz, Naciye 
-oros, Edibe Sayın da, bu uçuşlara işti .. 
rak edeceklerdir. 

Maarif Vekaletinin talimatile Neşriyat vassıt memleket delaletile yapıl!nlŞ 0 

Umum Müdürü Faik Reşid Galatasaray caktır. 
1'- • d . b" . ; • .,..,_ 
w;e~ı? . e serg_ı ınasını gezmış ve pavyon Piyasada yeni anlaşmadan sonr~ .,. "ıttt 
yen ıçın tetkıkat yapmıştır. mak imkanları elde edilemediği, ıtbal 

Bu uçu§lara bütün vilayet erk-Anı. mat.. 
buat müm.e~leri ve İstanbul halkı davet 
dlunmuşlardır. Akrobatik uçuşlar iki saaı 
kadar devaım edecektir. 

.. B_u~~an ba~ka Belediye İmar Müdür- döviz müşküatının, ihracatta fiat ~ 
luğünun sergıde yarınki İstanbul namı sekliğinin bunda amil olduğu buSUSıJll 
altında bir pavyon açması hususunda te.. ısrar edilmektedir. 

Dün sabah Edirneye hareket etmesi 
mukarrer olan Türklruşu filosu Edirne 
ta11are meydanının köylüler tarafından 
e'kfldiği haberi gelmesi üzerine, hareke. 
tini tehir etrni§tir. Ed.irnedeki sahanın dün 
düzeltilmesine çalışılmıştır. 

Pllo bu alqam Ed.irneye hareket ede
cek ·n Ed.irneden sonra Bursa, İzmir. A
dana. Mersin, Merzifon, Kayseri istika .. 
metinde uçuşlara devam olunacaktır .. 

Deniz bayramı 
Barbaros ihtifalinin de 
1 Temmuz bayramında 

yapılması tasavvur ediliyor 

Milli Şefimiz İmıet İnönünün Lozanda 
memlekete kazandırdığı zaferlerden ka. 
botaj bakkınm Türk bayrağına intikali. 
nin yıld'önümü olan 1 Temmuz deniz 
bayramının, bu yıl fevkalade bir şekilde 
tes'id olunması için hazırlıklara başlan-

mıştır. . 

şebbüsatta bulunulmuştur. 

Bu pavyonda şehrimizin müstakbel 
planlarının bütün maketleri teşhir edile
cek ve bu pavyonu gezen İstanbullular, 
§ehrin müstakbel şekli hakkında bir fikir 
edinebilecekJerdir. . 

Bu hususun sergi komitesinin yarınki 

toplantısında mevzuubahs edilerek bir 
karara raptedileceği haber alınmıştır. 

Amerika ile ticaJi muamelede 
mUşkUIAt çekiliyor, 

Amerikadan şehrimrzdeki bazı ihracat 
firmalarına gelen mektublarda, yeni ti
caret anlaşması hükO.mlerine göre mem.. 
leketimizle ticari muamele yapmak im
klnları bulunamadığı bildirilmektedir. Ö
tedenberi memleketimizle iş yapan Ame .. 
rikan firmaları, İngiltere veya Fransada. 
ki ajanlarına teklif yapıla-::ak bu vasıta 
ile mal gönderilmesini istemektedirler. 

Bu takdirde Amen1can dövizi bu mem. 
leketlere girecek ve Türk emtiası gene ta
kas ve klering hesablarile ihraç edilmiş 

Deniz ıı·ıerl: 

Bayram programını hazırlamak üzere Denizyolları ve Limanlar Umum 
dün öğleden sonra mmtaka liman riyase- MlidOrlerl Ankareya gittiler 
tinde Vali Muavini Muzafferin riyasetin.. De . 11 U M""d"" ·· İb 
de bir komisyon toplanmıştır. Mıntaka hiın ~zyo 

1 
~ .:;um ~· u:a ~ -

Liman Reisi Refik, Deniz Komutanı Meh. e~a .. .. ay r~ ve un r ~ 
d "'" D i b k M""d-rl rtnden mum Muduru Raufı Manyas evvelki me uıper, en z an u u e rdir 

HA id Sa ğl ş· k t• H V1"iy Müdü akşam Ankaraya hareket etmişle . 
ı:am raoo u, ır e ı ar. e - . d . k"l~t ·'dil - s d' t- 1 ·n ;.,..· k ..... t·:ı..: du"" Yem enız teş La ının umum mu r-ru a ı ve arma or en as.ıra ~· 16 • ,._ • • • 

kü toplantıda bayram programının ana len Ankarada kat't şeklını alınaktaP o -
halları tesbit olunm~r. Program bu lan .. denizyollan ~e . liman ~adrolannı 
hafta içinde yapılacak ikinci bir toplanh- b~nlerde şehrımıze getırecekler -
da kat't şeklini alacaktır. Bu toplantıda dir. 
Vali ve Belediye Reisi Dr. LUtfi Kırdarla, DOn 340 seyyah geldl 
donanma komutanı Amiral Şükrll Okan İnıgiliz bandıralı Arandor Star sey -
da hazır bulunacaklardır. yah vapurile dün limanımıza• 340 ka -

t Temmuz baynm günü bütün den;z dar İngiliz ve İspanyol seyyahı gelmiş
vasıta ve mO.esseseleıi gündüz bayraklar. tir. İçlerinde İngilterenin bazı ınilyo -
gece elektrikle donatılacak, Taksim mey .. nerleri ve tanınmış şahsiyetleri de bu
danında mera.sinı yapılacaktır. Bu yıl, en lunan seyyahlar, dün şehrin muhtelif 
büyük Türk deniz kahramanı Barbaros yerlıerini gezmişlerdir. Seyyah vapuru 
Hayreddin ihtifalinin de deniz bayramile bugün Ak.denize hareket edecektir. 
ayni günde yapılması muhtemeldir. Bu .. _. ..................... ·--········ .. ···----

takdirde, 1 Temmuz günü öğJeden son. Hergun: iktısadt 
ra Barbarosun Beşiktaştaki türbestnde 

parlak bir ihtifal yapılacak ve bütün de- fı"kirlerde istihale 
niz müesseseleri mensublarile Üniversite 
gençliği, Deniz Harb ve Deniz Ticaret o .. 
kul talebeleri, ve donanma bu ihtifale İf
tiralı: edeceklerdir. 

Barbaros ihtifali merasim programı da, 
deniz bayramı programını hazırlamakta 

olan komisyonun ikinci toplantısında tes~ 
bit olunacaktır. ---------·-

Yunan Veliahdi 
Geçen hafta limanımızdan geçerek 

Bükreşe gitmi§ olan Yunanistan veliahcli 
Prens Polun, tekrar İstanbul yolu ne dö. 
nerek ıehrimiıx:le birkaç saat kalacatı 
söylenmişti. 

Bugün Bükreşten hareket edecek olan 
prensin, Belgrad yolu fle Atfnaya dönece .. 
ği an1aşılmıftır. Yunaniırtamn Bü'kre' se. 
firi de Prens· Pol ile birlikte Atinaya git .. 
mektedir. Seflr Atinada, Romanya haricL 
ye nazın Gafenlroyu karşılıyacaktır. 

Nafıa Vekili don şehrimize geldi 
Nafıa Vekili General A1i F\ıad Cebe

soy dün slfbahki Ankara ekspre!ik şeb 
rimize gelm~tir. General Ali F\ıad Ce
besoyun Yalovaya gitmesi muhtemel -
dir. 

(Bastamfı 2 nci sayfada) 

muhtel olmuş> meıtWekeU.erde l\!h.Qr e .. 
der. Türk.iye de bu nevi memleketlerden 
biridir. 

Devlet, ik:tısadi ve içtimai 'bakımından 
bir nevi cdoktorıt dur. İngı1tere, Amerika, 
Fransa gibi memleketTıerde Lu doktorun 
vazifesi yalnız chıfZJaSıhhaya> dikkatten 
veya ctabiate yacdımıt dan ibaret kala -
bmr; çünkü, o memleketlerin içtim.at ve 
iktısadi müvazeneleri muhtel değildir. 
Fakat bu müvazenenin esaalı surette 
muhtel olduğu memleketlerde devletin 
kat't müdahalelere kadar gittlli pek çok 
görl1lmiif ve bu müdahalelerin muhtelif 
ıek:illerde chastalan rejim altına• aldık
lıa.n vey9.hud radikal ameliyatlara kadar 
.:ı umttıkları vaki olmtıftur. 

Yun ipliklerinin kontroıuna 
baş:amldı 

Y- . l"kl . . b d ·1 ak nzetlk un ıp ı erının an aJ anar . k" 
rine miktarının yazılması hakkın~~luatf' 
rar hükümleri dün sabahtan ıtib 
mer'iyet mevkiine girmiştir. ·plif 

Dün şehrimizde perakende yün ' t'*' 
satan ticarethanelerin bir kısmında bO 
kikat yapan. Ticaret Odası memurlarl·pıt 
gıbi yerlerde matlub şekilde etiket ya 
tırılmış olduğunu görmüşlerdir. ,-

Tetkikler müteakib günlerde de de" 
edecektir. 

Mmtaka ticaret mUdUrlUgU 
kadrosu bildirildi 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne kal~ 
len Türkofisin kadrisu aynen ipka~ dili 
miş ve keyfiyet şehrimizdeki Ofis ?Ju 
lüğüne tebliğ edilmiştir. .. ot 
Mıntaka Ticaret Müdü.rlüğünu, 

Müdürü Cemal Ziya ifa etmektedir· ,,,,,,. 

Şehir iş lerl : 

imar ve harita fUbe mOcfDrl•r' 
Ankaraya gidecekler 

.. ve }JI" 
Belediye imar müdürü Hüsnu AP 

rita şubesi müdürü Gdlib bu ak~~ at 
karaya giderek İstanbulun yenı ır11 
planı hakkında Vekalete izahat vere • 
ceklerdir. 

1 
SDt komisyonu çahtmalarını bltırd 

Bir müddettenberi pastörize silt ~ 
selesi üzerinde tetkikat yapmaktB .

0 
• 

lan komisyon çalışmauıt-ını bitir!Xl1ş 
tir. 

Komisyonun hazırladığı rapcra gö ~ 
re, İstanbulda iki süt santralı VÜ~ J(f 

getirilecektir. Bu santralların biri51 ci • 
raköy cihetinde, diğeri de istanbUİ 1' • 
betinde olmak üzere inşa• edllece 

tir. . ,:JJJı 
Santral tesisinden S011ra bilöıtl1ef"' 

sütler, pastörize edilmiş olarak ştşeı)•" 
de satılacaktır. Bu şekilde s~tlŞ8 kır 
nlacak sütün fiatı henüz tesbıt edi l<'t 
miştir. Fiat tesbiti için ayrıca• tetld tJ" 

yapılacak ve bilB.hare kaç kuruşa 58 

lacağı belli olacaktır. _.,,,../ 
------··----··-··················· ........ .. 

LALE'nın p~::::rrıı 
Bliyllk V alsın Dahi Rejit6r0 
JULIEN DUVİVİER'in Ha11r~ 
dığı... Ateıli VlvlANE _Ra ,_. 
MANCE ve Kudretli J~~ 
GABİN'ia Canlandırdıjl 

söi"itAis 
ve ~·" DOnya bahrlyealni matem• so 

Amerika ve lngillz Deniz Al1tıı:;. nın feci kazeaının bOtOn • 
r8atını yafatan I 

DENiZ ALTI O. • 
( F ranauca yeni kopydl ) 1-

Bu fllm pek çok mDtterll•' • 
mlzln arzu ve l•rarı Oz•''" 

bilhaasa getirtllmlftır. dell 
Ônllmüzdeki PERŞEMBE 

ıtıba- LA.-T."F! sın•~: 
ren --- • 1

" 

Tü!-.kiye bu doktora ve onun müdaha .. 
leaine muhtaçtır. Bütün mesele, dokto. 
nın, doktorluğu iyi yapmasındadır. Ben 
Türıkiyenln içtima! ft lktısadt butalıkla
nnın derin olmadıklanna kani bulundu~ 
fum için, ötedenberi dalma cbllvasıta 

deıvletçih"°k• gı'bi mutedil bir fikir mftdafaa 
etmiftim. Bugün gene oradayım. Bunun 
içindir ki d6.n en toldaki fikirleri adeta 
t.al88Ubla müdafaa etmif olan auariye. a-------------
dlerin bugttn sağa doiru çok ı<iratle ve Bugun: 1) İngiliz - Fenel"' Möbleli ucuı apıuimıan: Maçta.da 

nnaretıl n her tftrlü konforu haiz maıt>
ıeıı bir apartıman yas mevslm.1 lç!n 
eh~ tanl&m 1dralıt:m. Gazeıtemhıde 
B. Talu adına herıün saa.t üoten Wba
ren müracaat. Telefon: 20203. 

o tarafı tetkik etmeden akıp gittiklerini bahçe Maçı I 
gördükçe hayret edtywum. Daha doJnı- 2) SEVDA KA~ Lf 
su, bu bir hayret değil, bir cdlkbb tir. 3) CEHENNEM y~~ 

~uhitün c23uu;sn 4) METRO JUR 
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~ankın Eskipazar nahiyesinde büyük 

lzmirde eski eserler üzerinde hafriyat başladı 

bir yatıh okul yapıldı · 
~O lira değerinde 

are ancak 3000 
diğer bütün 

lt 

olan okulun inıasında hususi 
liralık bir yardım yaph, 
masrafı köylü ödedi 

Zirai sahada vilAyetin en verimli o
lan Kızılırmak çevresi cahil bırakıl -
mamahdn·. 

İzmir Fuarında 
Hatay paviyonu 

ızmir (Hu5ust) - Hatay mamulat, 
masnuat ve zirat maddelerini teşhir 
için fuar sahasında atyrılan paviyonun 
tanzimine başlanmıştır. Antakya tica
ret ve sanayi odasından fuar komitesi 
baŞkan.lığına bu husust~ telgraf gel -
~ir. 

cSaym komitenizin kardeş Hatay 
için göstermiş olduğu yüksek al!ka ve 
kadirşinaslığa candan teşekkür eder, 
fuarınıza Hatayın şerefile mütenasib 
bir şekilde iştirake hazırlandığımızı İzmir (Husust) - Antikite severler Şere! meydanm~a mevcuct yQ.zlerce 
arz, sevgi ve saygılarımızı sunarız!> sosyetesi, İzmir şehrinin altında ya - kubbeden yalnız biridir. 

fzmur (Hususi) - Brüksel ve İzmir tan tarih hazinelerini meydana çıkar- SalAhaddin Kantarın tahminine gö-
fuarlan arasında bir şeref ve dostluk mak üzere faaliyete geçmiş ve Türle re, beş parmak kubbelerinde ku.Thmı -
bağlılığı temini hususunda Br~~ Tarih Kurumunun verdiği tahsisatla lan mermer sütunlar, Afyonun Sandık 
fu~r komitesinin vaki olan teşebbusu hafriyata başlanmıştır. Bütün arkeoloji 1ı dağlarından getirilmiştir. Bittabi bun 
memnuniyetle kar.şılanmıştır. İki fuar Aleminin eheınmiyet1e takib ettiği bu lann İzmire nakillerinde yüz binlerce 
arasında bundan böyle her türlü dost- hafriyatın daha ilk merhalesinde mey esir kullanılmıştır. Yapılan sondajler-
luk münasebetleri devam edecektir. dana çıkarılan eserler cidden şayanı da şehrin 74 yerinde bu kabil tonozla-

------- dikkattir. • rın mevcudiyeti anl~ılm~tır. 
Zrngal şirketinde mümessil Dün Antikite severler sosyetesi re- . Liz~ak ve Antigon devrln~e. mede-

işçi seçimi yapıldı isi Esad Serezli ve müzeler müdürü nıyetın :n muht·e§tem. e:erıennı mey-
,. dana getıren eskı :rmırhlerin kurduk-

Ayancıktan yazılıyor: Ayancık. Z~ngal Sa!a!haddm Kantarla bir'likte, hafri - ları tarih sitesi, l:>ütün detaylarlle mey 
şil'ketinde mümessil işçiler seçımı 29 yat sahasında~ istifadeli,. bir gezinti ya- dana çıkacaktır. Bu işe 50.000 Ura tah
Mayıs 1939 Pazartesi gün~ i~ ~erlerin- pılmışbr. Eskı Namazgah mezıarlığının sisi icab etmektedir. Eğer bu parayı te
de yapılmış, çalı.şan ~ 1 ~O ışçın~n ~e~l~ altında, 9 metre aşağıda geniş bir sa - min eylemek mümkün olursa, Roma -
ri tasnif edilerek şu ışçıle~ ~eçılmiöştır. hayı kaplıyan hafriyatta iki yeraltı deh nm m~huruaıem olan Forumundan 

Köknar bizarı şef muavını bay. m:r lizi meydana çıkanlmıştır. Bu kısım - daha muazzam bir eser, her sene on bin 
Atay, Atölye Ş€f muavini bay Alı Da~- daki beş parmak kubbeleri bilhassa şa lerce turisti İzmire çekecektir. Resim, 
lı, Lokomobiller baş makinis~~ ~~ ~~ıf yanı kayıddır. Üçüncü miladi asrında e9ki İzmir hafriyatından bir görünüş
Soygut, Veznedar ~ay A~i Sulun, dıger meydana getirilen bu eser, eski İzmirin tür. 

e işçi de yedek mumessıı olarak ka1 - Salihlide bir bekçi teşkilatı kuruldu 
DU§lardır. 

lzmirde boşanma davaları 
Uzerinde tetkikler yapıhyor 
İzmir (Husust) _ Adliye Vekaleti, 

büyük parti kurultayında serd~ilen 
dilekler üzerine son beş sene ıçınde 
:memleketin muhtelif şehirlerindeki 
boşanma davala'rı hakkın~ tetki~at 
yaptırmaktadır. Bu hususta Izmir mud
deiumumtliğinden bazı noktalar hak -
kında malfırnat istenilmiştir. , 

Edirne mmtaka ticaret 
mUdUrlUgU 

Manısa (Hususi) - Salihli kazasın - Kaymakam Kemal Aralın son det.\ 
da muntazam bir çalışma haıreketi mev vücude getirdiği bekçi teşkilatı güu.t 

. . . bir düzen altına alınmış ve yirmi lira-
cuddur. Bırkaç 1:1 e.vvelısıne kadar ba- ya mal edilen bir takım elbise ve çizme 
k:ımsız k~lan Salıhlı kazasında bl~. or- ile kıymetleri yek:nasak bir hale kon -
ta okul b:r18:8ı yaptınlm~tadır. _H~- muştur. Her birine beheri 17,S liraya 
met konagı .ı~aatı da gunden gune ı - mal edilen otuzar fişekli İspanyol ma
ler1emektedır. mulatı brovnik tabancalar verilmiştir. 

Spor sahasının bulunduğu yere gü - Bu müddet zarfında asayişi muhil hiç 
zel bir Atatürk büstü konmuş ve etra- bir vak'a kaydedilmemiştir. Resim 
fı büyük sütunlarla çevrilİniştir. Şeh - kaymalkam Kemal, jandarma komuta
re gelen .su, muhafaza altına ahnmış - ııı Basri ve komiser Zühtü ile polis ve 
tır. bekçilerimizi göstermektedir. 

Samsun'da yaz eg:ence 
yerleri açı'dı 

Samsun <Hususi) - Havaların e · 
pey ısınmru:ı üzerine yaz eğlence yer · 
leri açılrnağa başlamıştır. Şehrin mer· 
kezinde bulunan ve Gazi P&'tkının or · 
tasın.da cidden gü.zel bir gefzino olan 
cPark aile gaı:nosu» da Cumartesi gil· 
nü açılmıştır. Bahçede büyük bir mü • 
zik heyeti ve fstanbuldan celbedilen 
varyete .san'atkarları bulunmaktadır. 
Belediyeye aid olsn bu gazinoda bu se· 
ne bazı Islahat ve tadilat yapılmış, ga
zino sahası yepyeni bir renk almıştır. 

Bafra Halkevinde temsil 
Samsun (Hususi) - Bafra Halkevi 

gösterit şubesi geçen Cumartesi günü 
akşamı Bafra sinemasında bir pl
pes oynamıştır. Gençler eseri güzel 
hazırlamışlar ve temsili seyredenler 
üzerinde neş'eler yaratmışlardır. 

~~n ne 
~ıı~ Y - Gazetelerde 

r ~~an bi)sen ne 
un oldum .• 

.. . güzel fstnnbulumuz pek 
yakında yepyeni bir §ehir olu.. 
yormuş. 

- İmar pldnııwı tatbikine 
mi başlandı? .. 

Temsilde öğretmen ve işyar birçok 
arkadaş rol a:ımıştı. Sahnelerin eski bir 
tmckteri olup bugün Halkevi çatısı al· 
tında çalışan B. Kasım da cBacı> ro -
Hinde çok güz~ bir tip ibda ediyordu . 
Bu muvaffak temsilden evvel bazı Halit 
evliler şiirler okumuşlardır. 
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K din eyenler 
u yazı hakikat değil, hayaldir. 
Fa.kat bir hakikatin hayaı obna-

Bay 8. davetmerine: 
- Müsaade edersen.iz plaklarımı din.. 

leteyim! 
11 için bu hayalin ha'k.ikat olmasını çok Dedi. Hep birden cev&b verdiler: 
isterdim. H h dinli 
' .... ··············· .................................. . 

J3ay S. Avrupadan 'bir makine getirt
mişti. Bu makine radyo hoparlöründen 
duyulan reılerl gramofon plağı üzerine
tesbit ediyor ve bu plak istenildiği anda 
çalınabiliyordu. 

"* Bay S. Ankara radyosunda söz söyli-
yenlerin sözlerini plağa ahnıştı; onlara 
birer mektub yazarak kendi seslerini din.. 
Jemeleri için e>'ine davet etti. 

* 

- ay ay yoruz. 

Bay S. bir plMt toydu. Sesin sahibi ve 
diğerleri dinlediler. Plak bittiği ' z.aman 
ses sahibi selam venneden kapıdan çıkıp 
gitti. Geriye kalanlar b~lar. Bay 8. 
ikinci ptağı koydu, o bittiği zaman da o. 
nun sahibi seIAm vermeden kapıdan çık
mıştı. Velhasıl herkes kendi sesini dinle. 
dikten aonra, hiçbir ft?Y söylemeden çıkıp 
gidiyorlardı. Bütün pla'klar çalındı ve 
bütün davetliler gittiler. 

* 
Bay S. nin evi çok kalabalıktı. Ankara Bay S. nin davetlJleri arasın.dan hlç biri 

radyosunda arada sırada söz söylemi~ o. bir daha radyoda ıöz söylemedi. 
!anlarla, muntazaman söz söyliyenlerin ı /J / ı "" . 
hepsi orada idiler. • J ô'#U?, t. d+uluul-

arı 

Günlerin ve gecelerin uzun· ugu 
Günlerin ve go 

aelerin ımunluğu 
!memleketlere gö 
re de~ir. 
Hattı üst.üvada 

gündüz ve gece, 
değişmeden tam 

iki.şer saat .. 
tır. 

Petrogra\:l'da en uzun gün Haziranın 

24 ündedir ve 19 saattir. 

idiniz ? ::=] 
Kanguru isminin ash 

Bikfığiniz Kan 
guru isminin as -
lını hiç düşühdü 
nüz mü? O halde 
anlrltalım: 

Büyük İngiliz 
deniz s"'yyı:ıhı Ge 
erge Cook, 1770 
ıSC~sinde ıc yem 
Gab eyaletinin cenub kısmına ayak bas 
tığı sırada bu hayvanı ilk defa görmüş 
ve yerlilere bunun adını sormuştur. , 

Yerliler ona: 
Norveçin bazı mahallerinde 22 saati 

bulur. 
c- Kanguru?• Yani ne demek isti· 

Rusyanm şimalinde Spitzberg'de u-
yorsunuz? 

zun gün üç buçuk ay devam eder. Oç Diye karşılık vermişlerdir. 
buçuk aylık bu çok uzun günde güneş İngiliz bu cevabı hayvanın ismi ola. 

mütemadiyen ufuklarda deveran eder. rak bellemiş ve o gün bugün bu hayva. 

Fakat bu uzun güne kaırşı bu şehrin ü9 na Kanguru ismile tesmiye edilınis · 

buçuk aylık uzun gecesi de vardır. 

İstanbulun en uzun günü Haziraıun 
otuzundadır. 16 saat devam eder. 

* 
DUnyamn en uzun caddesi 
Dünyanın en ti 

zun caddesi A -
merikadadır. Bos 
tan ~rinaed.ir. 
tsmi Vaşing.ton 
caddesidir. Tam 
f 1 buçuk kilomet 
re uzunluğunda• .. 
dır. 
Vaşington cad

desinin ibir ucun .. 
dan öteki ucuna 

tir. 

* Bir çcıcuğun sikleti 
Bir çocuğun neş 

vüneınası ilk ya
şında gibi devam 
edecek olsa dı i· 
kinci yaşırun so .. 
aunda 2 7 kilo, ü
çüncü yaşının so-
nunda ise 81 ki .. 
to gelmesi icab ederdi. 

* Dünyanın en sürafi koşucusu 
MeŞhur İngiliz atleti Wooderson üç çey. 

rek millik bir mesafeyi atleti~ tarihinde 

ilk defa olarak 3 dakikadan az bir za -

bakıldığı zaman, bir tünel manzarası manda, 2 dakika 59 saniye 59,5 salisede 
arzeder. Çünkü binalar muntazam bir koşmu~ur. Bu suret1e yeni bir dünya re-
şekl1de ve bir hizadadır. koru vücude. getirmiştir. 

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

"Ben nasıl bir zevce 
Bulmalıyım?,, 
Bay cK. K., bana yolladığı mcktub .. 

da kendisini kısaca anlatmış: 
c20 yaşındadır. tahsili ve serveti Ql"4 

tadır, karakteri biraz sinirlicedir> ve 
bu cümleleri müteakib evlenme arzu .. 
sunda olduğunu kaydederek: 

- Ne karakterde bir kız aramalı.. 
yıım? sualini soruyor. 

* Benim bildiğime göre c biraz11 hattft 
coldukça, sinirli iManlar kendilerinin 
sinirli olduklarını !kabul etmezler, ken.. 
dl kendilerine ctamaınen soğuk kanlı. 
değilse bile 90k sakin.. oldukları zan .. 
rundadırlar. 

Bu noktayı kaydettikten sonra gü. 
nün birinde karşınıza birisi çıkar da 
coldukça sinirli, olduğunu kabul ede. 
cek olursa iki nokta Uzerinde aldanma 
ihtimalinden korkmıyarak hüküm ve.. 
rebilirsin{1:. 

l - Bu adam kendi kendisinin kusu
runu görecek derecede kuvvetli, ikusu., 

nmu açıkça söyliyecek derecede sami. 
mi bir karaktere maliktir. 

2 - Sinir azalmaya da, çoğalmaya 

da müsaid bir hastalıktır, fakat azalma 
ihtimaJi, çoğalma ihtimalinden zayıftır, 
binaenaleyh kendistle müşterek bir ha. 
yat yaşamayı, leihinde gördüğüm nok .. 
talara rağmen tavsiye etmem. 

Okuyueumun sualine şöyle bir cevab 
vereceğim: 

- Yaşın henüz pa genç, sana şim. 
dilik evlenmek fikrinden vazgeçmeyi 
tavsiye ederim. Biraz gez, biraz dolaş, 
ve kendi kendini tedavi etmeye çalış. 

B~ on sene sonra evlenmek istersen, 
o zaman sinirleri t~n bir kız bulma.. 
ya bak. Böyle bir kızla mes'ud olup 
olmıyacağını sorarsan taabhild altına 

giremem. Zira bence az miktarda sini.. 
rin de kıymeti vardır, 

* 
Balyada Bay (Hayri) ye: 

Sua'!inize cevab verebilecek vaziyet .. 
te df'ğilim. Bir hekime danışınız. 
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~ 
Sedef süsler 

Kanşık bir sahtekarlık hadisesi 
adliyeye intikal etti 

Asıl suçlu~un geçen ~ü~det. za~ı~da öl~ÜŞ bO; 
inasma ragmen, suça ıştırakı gorulen bır k• 

iki erkek ağırcezaya verildiler ~ 

Müddeiumumilikçe bir müddetten - ı ateşli bir mangaldan sıçrıYaıı Jıit .~ 
beri tahkik edilmekte olan mühim bir cım, gece evi tutu~unnuştur: id""'" 
sahtekarlık hadisesi, bugünlerde ağır- Suçlular ise, haklarındaki -
ceza mahkemesine intikal edecektir. reddederek: ~ , 

Hadisenin ma<hiyet ve tafsilatı şu - - Bahsedilen mangal )ta ~ 
dur: saç mdnga!dı. Gece ya~adatl ed8° "· 

.. . . Hanyalı Cemile isminde bir kadının !arını iyice kapatmış ve ıcab .....M; 
Muce~h:.r• .. her devırde kadının en hazineden alacağı 7100 liraya aid elin- biri almıştık. Yangının zuhuııP""" cıel 

kıymetlı susu. o~muşt':1r. Bu sene mo - de bir bono mevcuddt;_r. Hayret Şakir zim bir mes'uliyetimiz yo}ttllt' 
dası onunla bırli:te b~ze s~eften, ş~. - isminde biri ayni bononun bir sahtesi- tedirler. . , .
faf, parlak,_ re?k~ı _ç~ı~ çeşıd başk~ 5~ ni tanzim ederek, Hayriye adında bir Dün, mahkeme vak'a ıle ~, 
ler de .g~tı:~· Kmı1S1 _yakalar~ ~ımı~ ka1clınla birlikte bir notere gitmişler - zı şahidJeri dinleı:ıişti. BuııldJtl ',I 
kollar, i-."Ullısı. ~e (bugun re:mını koy dir. Hayriye burada Cemile olarak ta - şik~ş merkezi murettebatın~ ... 
duklanmız gıbı) reverler içın... rutı~ ve 7100 liralık sahte bononun memuru İsmail şunları anıp~ 

Bilmem revere takılacakların bingi- sahibi olarak gösterilmiştir. Bu suret- - Gece, devnye dolaşı!.0.. ,,,,, 

sini beğeneceksiniz? Alçı nev'inden le noterJikte muamele yapılarak, bono aralık bağırışmalar ve du~ .. ~ 
renkli bir laleyi mi? (Yukarıda solda) Hayret Şakir narmru1 ciro edilmiştir. duydum. Uzakta bir evin 8 f":.11 
yaldızlı madenle ~lçıdan yapılnuş fili Zi a ve Fevzi isimlerindeki eşhas da, sinde.yanmakta olduğunu ·ıc, lJll"~ 
mi? (yukarıda sagda) yoksa yaldızlı noterlikte yapılan muamele 6Jrasında Derhal itfaiveye haber verdi •cJb"' 
madenden ve inci ile süslü minimi~ şahid olarak suça iştirak etmişlerdir. re yangın mahalline ikoşar~,t. ~~ 
demeti mi? (aşağıda solda) yanındaki Bilahare Hayret Ş<ikir sahte bonoyu inzibati tedbirleri aldık· ııidi" 
salkımlı iğneyi mi? (Sağda). bir sarrafa satmış, 0 da Behçet adın - etrafa çabuk ~drR.yet etti ve .J 

Bunıa,:ın ~urada ~~re: benzerini yap da birine devretmiştir. Beh!et, sahte evin yanmasile b~tti. . ·ğet_ sJ"'~ 
tırmak ımkansız degıldır, olduih.ından bihaber bulundu~ bono - Şahid olarak dınlenılen ~ oll~.11 

vu istimal ed€rken hadisedeki sahte - memurlan da. hadisede suç il..,,~ 
karlık meydana çıkmıştır. dınların, yangın gecesi alın~lft\1~ ~ 

Vak'm·a derhal milddeiumumilik vaz rinde ate~in akşamdan bıral .«ııfıtl 
Yemek bahıi : 

Zeytinyağh enginar en 
iyi nasıl pişirilir! 

v • k CJJ•· d,İf' 
ıyed ederek. tahltlkata geçilmiş. ancak mangaldan sıçrıyan bir. ı~ işltf 1' t 
bu sırada suçun asıl faili bulunan Hay- tığını söylediklerini, bıl~1J1YlriJl eti 
ret $dkir vefat ederek. hakkındaki ta- Muhak~me, di~er şabıdle 

Bizde, yazık 'ki, yemek pişirmekte kibat ortadan ka1dın1mıştır. . . çin başka güne b1rak1Irnıştır· s9 
ölçü .y~r!ne cgöz ~ar~z:ı, k~llanılır. Bu Diğer suçlular ise, haklanndakı ıd - Bir hırsız 7 ay ~p 
ııun ıçın yemekler.mızın kah suyu faz- diavı reddetmektedirler. Bunlardan, hkO edild• .. .f 
la kah yağı eksik olur. Bazan mükem- Ziva ile Fevzi, isticvablan suasında: ma m . rıdB ~ 

' A ' • 1 •• •• h o haJll ı.~ mel pişer, bazan ezilir veya çiy kalır. «- Biı, hadısede Cemıle ro unu oy- Talı.miste kuruka vec~. i ıide.'~ 
Göz kararına, hatta en alışmış olanlar myan Hayriveyi est.\·en tamynazdık. da·vatçı Hüseyinin kendıs~ çe ceb'';· 
bile, yemeği muayyen bir ölçüye nisbet Havret Sakire itimadımız oldu~ için, ken odasına girerek. eJbı~ zef, 1' 
ederek azaltıp çoğa1tarnadıkları için az onun teklifi üzerine noter1fkteki mua- 200 lirasını çalan sabıkalı 0 

et>_ 
lığa pişirmeye alışmışlarsa çok yemek mele sıTasında şahid olduk. Yo~sa, isi~ taca y~alanmıştır.. vltedi~ 
pişirince, çokluğa alışmışlarsa azınkin icinde hir sahtekarlık bulundugunu bıl Hırsız, dün ~dlı.yey~h ::ıs ırı' 
de vanıl;r, kararlarını kaçırırlar. mivorduk.-. . Sultanahmed 1 ıncı su. ·ştir· sJ. 

" . •. . . . . ~mislerdir. Böylece. Hayret Şaki - mesinde muha".ı{emc edılın~ irıdt -; 
Halbukı yalnız yemegı kendı pışırı~~ rin ölümü hadiseyi hayli karıştırmış - HAk·m muhakeme netıc~ ,~ ftl 

ıken değil~ pişiren adamın hatalarını du ' a ı ' b"t 1 Jozefin ;ıe ).f 
zeltirken cİe mutlaka her yemeğin u:u- tıTFakat, müddeiumumilik tahkika'tı ~=~~e~~;:i~: v~ a;erbal tevltifi 
ayyen ölçü ve nisbetlerini bilmek la - derinlec:tfrerek, vak'a ne alakah bütün ~ m iştir. - • 

b . .. 1 .. k k .. rar ve l I 
zımd!r. Bu, en asıt ve gun u Y~ - de1i11eri toplamı~tır. Hacfıse etrafında - ·hı·ıer 
ıer içi~ bile b~yıe~ir. . . . 4 iincü sorgu haldrn1ii!ince açılan ilk Piyango ta h ı ~ 

Bugun zeytmyaglı engın~~ı -~ır _mı_ : tahkikat da neticelenerek, Hayriye, Zi- . .. ekileJl ~ I 
sal olarak veriyoruz. Ve _olçul~rımızı yn Ye Fevzinin suçlan sübut mertebe- Dün ve evvelk~ g~n ~ yderpf~ 
üç kisilik yemeğE; göre tcrtıb cdıyoruz~ . d n··ru··1mt""ıc:ı..:·1.. piyangosunun talıhlılen ~- <11 ~ ",.J . . _ sın e E'o • ._ll ,. 45 b"n 11rar ·r 1"', 

DöX: iri enginar •. i~i çay ba~~?1 ~y- Bu enteresa'n davanın üç suçlusu da l~ılmaktadır. . ltin beşte ~ı~ 
tinyagı üç ~eker, ık' (orta buyukluk - • a "evkedtle--"· yakında du _ 2 6198 numaralı bıle ı...o~cı • . acırcezay ., n:::~, ea· l vl da Başrna~r ~ 
te) soğan. iki limon, bır bardak un; ru~a lanna başlanacaktır. çası ga og un . ,9'.J 

tencerenin büyüklüf!ünde bir .ya~ ka. - 3 ~adın tedbirsizlikle yannma ğında ~ay R~suıa:~ır. aört P9r(;;' 
ğıdı bir demet dereotu ve bır çımdık v Aynı biletın diger . d ~ 1 
tuz.' sebebiyet vermekten agır Eskişehir,1 S~ird, Edrerr:~ır· l. 
Ayıklanan eng)narlnr yarımşar 1i - cezaya S8Vkedildiler satılmış o1dugu a~laş~l~ iye1ljf1 jf 

- k l t 5 bin liralık ikıncı ıkra'l'll rıs·,.A' nıonla oğulur. Unlu sogu mya atı ır. Di.in, Ağırceza mahkemesi 1937 yılı _ 
17836 

maralı biletin Y9 ~ :r ~ 
Soğanlar çentilir, kızgın zeytinyağm - içerisinde Beşiktaşm Tuzbaba malha11e- tıgı . d Kn~ ·1 okağında S•·..-ıf", 
da soldurulur, kavrulmaz. Enginarlar sinde zuhur ederek, 32 evin kfunilen h~ngır e u 0~ u .s a·" er bit ~ti 
-sapları yukarı gelmek üzere- bu ten - yanmasile neticele~n büyük bir yan- kıde ve bu bı1etın . ~~ed G 

k . Kuşadasında kahvecı -'' cereye dizilir. Saplarına çı ıncıya ka - gın faciasının muhakemesı~ bakmış- . ·b":i 
dar (yani başlanın tamamile örtüp tır. Vak'anın ruçlulı!rı Semiha, Bedri- dedir. . . . . e cııe, JJe~. ~ 
saplarını meydanda bırakıncıya ka - ye ve Hayriye isimlerinde üç kadın - 12 hm hralık ıkramıyb t eiııJŞ 1' 

d adada Bay Bahriye isa e .-.-.,~ 
dar) su konulur. Bir çimdik un serpişti ır. · b"l ti d"v d'"rl parçası ~.Jtt• 

Kadınlar tedbirsizlikle yangına ve ı e n ıger 0 rsiJ!C1eP"" 1 
rilir. Şekerlerl.? tuz da katılır. Üstleri yanl?ın sırasında kurtanlarnıyarak ya- parta, Çanakkale ve .:Me _. .. 11~~, 
Yag· kag·ıdı ile örtülür. ih bt k....3 k e fs....-~ nan Melek isminde · tiyar r ö"Umın 1 O bin liralık i ramıY_-: ~..d, . 

Pişinciye kadar tencerenin ağzı açıl- ölümüne sebeb olmaktan maznundur - graf tevzi başmemuru J\llW"~ ~ 
maz. Soğumadi-tn tabaklara alınmaz. lar. Haklarındaki iddiaya göre, ateş bu pam camisi meyzini Nu~~ 
Yoksa kararır. Dereotu tabaklarda i - kadınla•·ın oturdukları evin üst katın- kumpanyasında Mabmuda 1 

ken serpilir. Beraber pişirilmez. dan zuhur etmiş, tt'kşamdan bırakılmış tir. ..d' 
···r· .. ··ei;~·;;k~;·~·;;:;· .. ··;;·~·;k;;;:~~i;kla--;:;;-- -····--··-·----··r~;ıti/l 

-
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~GCNCN ADAMLARD=:J 

General 
&arib şeuıer 

Oslı>'dnn , Jurnal gazetesine blldirlll -
yor: Myrdal 7ehrlnde bu de!a ve!at eden, 
yahud da öyle zannedilen doltoor Mag
nus'un başından geçen hadiseler oldukça 
garibdlr. Filhakika doktor Mo.gnus bu
nunla tam üçüncü defadır kl ölmüştür. 

Bundan otuz beş yıl evvel henilz ken
dlsl tıb fakültesinde talebe' iken blrincl 
defa ölmüş ve muayenesini yapan he -
kimler, onun bir kalb felci yilzünden öl
düğüne dair rapor vermişlerdi. 

On lkl saat sonra, cenazesi hastane -
den evine nakledilirken doktor tekrar 
dlrllmlş, akraba ve yakınlarını sevlndlr
mlşU .. 

Bu hi'ıdlseyl miiteakıb, Bay Magnus 
hekimlik tahsillnP gilzel güzel devam et
miş ve kendisini bllhasu atfı.kadar eden 
kalb hastalıkların: uzun uzun tetebbu 
eyle.rnlşti. 

Bu esnada ikinci defa öldü. Halbuki 
önceden hiçbir araz hissetmemiş, hiç ız
tırab çekmemlştt Bu serer iyiden iyiye 
öldüğüne hlikmedllmLştl. Zira, aradan 
yirmi s:ınt geçtiği halde, cesedinde hiç
bir hnyat eseri görülmüyordu. Bunun ü
zerine cenazeyi tabuta koydular ve kal -
dırms~n hazırlandılar. Tam bu sırada 

o, gözlerini açtı ve yanında bulunanlar -
dan su istedi. 
Şlmdl, oldukça uzun ve faal bir ömür 

sürdükten sonra, 61 yaşında, üçüncü de
fa hayata gözlerini yuman doktorun bu 

seferkl ölümüne de inanılmamış olması 
pek tabiidir. Ya, gene dlrlllrse? Ve ba -
husu.s gömüldükten sonra?. Düşünün fe
caati! 

Onun için bu defa cenazeyi SS saat 
bekletmeğe karar verdller. Ve anca.t. ce
sedin üzerinde bariz tefessüh alAmet.ıerl 
görüldükten sonradır ki toprata ıöm
dülcr. 

Fakat ölüp dlrilmeğe bu derece &l~
mış bir adnmı bir müddet daha beklet -
mek lcab etmez miydi? 

Buna benzer blr vak'a da İngllterede 
olmuştur: 

Londro.da bir hastanede amellya.t ge
çirmekte olan bir kadın kalbi cmrarak. 
ölmüş, kalbe yapılan masajlar netıcesın-
de yeniden dlrllmlş .• Fakat aradan yedi 
gün geçtikten sonra birdenbire tekrar 
ölmilştfir. Doktorlar öUimün, kalbe faz
laca masaj yapılmasından llerl seldltt 
ka naa tlndedirler. 
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Feyzullah efendi 
Hükümdarı avucunun içine alan, halkın haklannı 
ayaklar altında çiğneyen, memuriyetleri, beşikte 
sallanan torunlarına varıncıya kadar akraba ve ya-
kınlarına verdirten, gasıb ve zalim bir şeyhislam 

İkinci Viyana muhasarası ve bozgu- j Mustafanm çocukluğunda hocası idi. 
nile başl1yan uzun ve felAlretli bir bar- Daha evvel iki defa ŞeyhülislAmlık et
be Karlofça muahedesile nihayet ve - miş, tahakküm etmek tabiatinde bir 
rilmiş, Osmanlı İmparatorluğu ilk de- adam olduğu görülerek memleketi o -
fa olarak bir taksime uğramış, Avus- lan Erzuruma sürülmüştü. Fakat Şeh
turya, Lehistan, Rusya ve Venedi~ zade Mustafa tahta oturur oturmaz 
birçok memleketler terketmişti. (Hic - kendisini davet etmiş, ŞeyhilislA.m yap
ri 111 o. Miladi 1699). mıştı. Hocasının sözünden dışan iş 

İşte bu sıralarda İkinci Mustafa hü- görmemeğe başlamış, Sadrıazama da 
kümdar bulunuyordu. K'oprülülerden bu hususu ehemmiyetle emretmişti. 
Amcazade Hüseyin Paşa da Sadrıazam Fakat Feyzullah Efendinin hırs ve is 
idi. Hüseyin Paşa değerli bir vezirdi. tibdadının sonu gelmediğini gören am
Memlekette huznr VE--nsayişi remin et- cazade nihayet 1702 de istifa etmişti. 
mek, ordunun inz!batına ve talimine Yerine Yeniçeri ocağından yetişme 
dikkat ederek müstakbel bir harbe ha- Daltaban Mustafa geçmişti. Fakat, Şey
zır bulundurmak, uzun ve felfilcetli bir hülislamın yardımile Sadnazam olan 
harbden çıkmış olan halka rahat bir Daltaban paşa da efendinin tahakkü -
sulh devri. yaşatmak, memleketi imar (Deva_mı 10 uncu sayfada} 
etmek, maddi zararlara uğramış mem- Tashih - Dünkü nüshamızda Mah-
leketin yaralarını tRdavi etmek istiyor- mud Nedim Paşanın resmi yerine bir 
du. Fakat he'11en her işinde Şeyhülis - klişehane hatası olarak Mitaf Paşanın 
1Am Feyzullah Efendi kendisine engel resmi ç1kmıştır. Tashih eder ve özür 
oluyordu. Feyzullah Efendi İkinci dileriz. 
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Mısırcarsısı tamir edilip 
' ' 

' Hal yapılacak mı? 
rr' Esnaf va mülk sahiblari çarşıyı tamir için aralarında 50,000 1 

topladılar, belediyenin tasavvurundan vaıgeçarek 
tamir hususunda k•u1dilerina emir vermesini beki iyorlar 

tstanbuhın ilk sıcak günü ... Bir gün ev-ı 
\Tel havalar o kadar soğuktu ki, gece gö. 
zünü timal kutbunda kapayıp sabah hat .. 
tı üstüvada açan bir insan gibi sıcaktan 
bunalıruş ve havadaki bu büyük değişik. 
likten harab ohnuş btr vaziyetteyim. Bu.. 
nuıı için güneşin altından kurtulup Mısır 
ÇarfWll.lD. içine girdiğim zaman çölde bir 
ağaçlığa raagelen yolcu gibi rahat bir ne. 
fes aldım .•• 
. Mıaır Ç8l'f1Sl: Havasında aktar düldtAn
larının esrarh nebat köklErinin, ganô ve 
acafb tozbnn, baharatın, yaprak ve çiçek 
kurularının, zencefillerlnin ekzotik ko
kulan dalgalanan, düldtAn1arının önünde 
güler yüıJlü esnaflarının rahat rahat otu. 
rup birbirlerlle siyam, taıihl mübahase
ler ettiği, yahud tatlı tıaUı dedikodularla 
vakit geçirdiği kurunuvustal pazar ... 

Ha.IlAçlığın nerede ise Iaalettayin bir za. 
naat olmaktan kurtulup bir nefts san'at 
olma~ yükseldiği. iot serin İstanbul kö
§eSI. 

Burasını ıu dakikada sıcak güneşin ha.. 
raretinden beni kurtardığı, dar sokaklar. 
da sel gibi akan otomobil~erin, arabaların 
araStndan sıyırıp orta çağ sükUn.etine daL 
dırdığı için ne çok seviyorum. 

İptidai ve çocuk bir zevkle yapılın~ 
mobilyalan teşhir eden önü açık dükkan.. 
lar, hasır iskemleler ... Cüssesinden aşa. 
ğıya garib garib sarkıtılarak teşhir edilen 
cıôinlikler ve nilıayet bir lrurunuvusta 
simyagerinin l!boratuarma benziyen, bir 
büyücü odasını hatırlatan garib manza
ralarile ve temiz yüzlü ihtiyarların, hasır 
iskemleleri üzerinde bağdaş ~u-'1ukları 

aktar dükkanları. 

Yaşlıca bir zata soruyorwn: 
- Siz Bay Hüseyin misiniz? 
- Evet efendim. 
- Mısır çarşısının Belediye tarafından 

cKarı§ma devlet i§ine 
Düşme zengin peşine. 

Derler. Nasıl münasib görürlerse, öyle 
yapsınlar. Tapular Defterdarlıkta, ister 
istimlak edilsin, ister edilmesin, bana gö
re hepsi bir ... Fakat bir Bay İsmail Hakkı 
var. Daha yukarıda köşede kendisi aktar. 
dır. Onunla gidip lron~unuz. 

- Bana sizin için bu işi takı"b ediyor 
demişlerdi. 

- Yok efendim, ne münasebet! 
Ondan ayrıldım. Biraz sonra orta yaşlı 

bir zatla yani Mısır çarşısında altısı esnaf 
ve altısı mal sahibinden mürek.keb olan 
temsil heyetinin azalarından Bay İsmail 

ra içare muallimin çehresinden 
l9l bir hicab dalgası geçti. Bunu 

belli etmemek için gülümsedi ve keke
ler gibi: 

il 11111111111111 Yeni Edebi Romanımız: 31 

- Evet.. efendim.. dedi. Unuttum, 
eerçek. 

- Öyle ise ben siı.e bir mevzu bula
yun. Bizim Nevberin edebiyata• mera
kı vardır. Çok okur. Ne idi o, geçenler
de elinde bir kitab vardı? 

- Çalıkuşu. 
- Kimin eseri idi o? 
- Reşad Nurlnin. 
Ramiz bey Ahmed Ercana teveccüh 

etti. 
- Tanır mısınız? Okudunuz mu? 
Ahmed: 
- Hayır! dedi. Bizim her tarafla ir

tı'batı kesilmiş olan Sapanlı köyünde 
her istecHğimiz kitabı bulamayız ki. 
Çok fakir kütüphanemde kaç kitab var
sa · boyuna onları hatmederim. 

- Nelerdir bunlar? 
- En başta, Atatürkün nutku. Onu 

mukaddes bir kitab gibi başucumdan 
ayırmam. Türk ink:İ~bının ammeti 
hakkında azıcık iman zabna uğrıya -
cak olsam onun sayfaları ve sntırlan 
arasında tekrar kuvvet bulurum. On -
daın sonra, mesleğime dair olan eserler 
gelir. 

- Biıde öyle eserler var mı? 
- Tek tük vardır. Fakat Fransızca 

da okurum. 
· - Ya? Fransızca bilirsiniz, demek ki? 

- Yalnızlığın ve kimsesizliğin bana 
o faydası oldu. Mektebte öğrendiğim 
kadannı kendi kendime ilerlettim. 

- fstidad meselesi... 
- Bence, istid&ld ikinci plftnda kalır. 

:Asıl cehid meselesidir. Bir insan, her 
neye cehd E<derse, mutlaka başanr. 

İrfan, oturduğu yerden, lfilordıya ka
hştı: 

- Beyefendi çok doğru söylüyor. Az
min elinden birşey kurtulmaz. 

Neriman da somurtkanlığını terke -
derek, kendi fikrini söyledi: 

KARLI DACA GÜNES VURDU 
Yazan: Ercümend Ekrem 



umen Har" iye 
ziyar i 

~ Gafenko Atatür ldln muvakkat ·kabri ön.ilndo 

rayı 

Bay Gafenko at J'&l1Şlarında hal.km tev.ahüratına mukabclıe ederken 

. 
Garda milli marş lar çalııurken 
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( Kavanozlu koşucu J 1 Olmaz olmaz 
' ' Bir otomobilim ..-,..,..,,. 

olursa, benim için ;ıı~li! 
her şeyin mümkün ·~ 
olabileceğine ina .. ~ 
nanlardanım. Oto - .. ~ 
mobilim olduğu -:r-9 .. ~Milii;J 
anda bir milyoner, 
dünyanın en bah -
tiyar insanı, bir Don 
J uan ıne bileyim 
ben .. otomobilim ol
madığı zaman ola -
maldığım her şey o
lacağımı tahmin et
miştim. 

Bilhassa Don Ju .. 
an olabilecektim • 
gözüme kestirdiğim genç kızı otomobi1i

Bir sporcu anlattı: me yanıma alacak, gezdirecektim. Ya
Üç bin metre mukavemet Koşusuna yalar bizi görüp parmaklarını ısıratak

iftirak edeceğim günden bir gün evvel lar .. hasedlerinden çatlıyacaklardı. 
nifanlanmıştıro. Nişanlım beni bir spor- Günün birinde bir otomobilim oldu. 
cu olduğum için beğe~, sevmiş. Ve ben otomobile binip caddede piliç 
Ni.şanlım$1 annesi de, her sö~ ~ avına çıktım. Gözüme ilk ilişen piliç 
diyen bir delikanlı olduğumdan kızını sarı saçlı, mütenasib vücudlü Likınan 
bana vermekte hiç tereddüd etmemişti. 

b.. hekimin hastalarına gıda olarak tavsiye Nişanlandığımııı ertesi günü yani u-
yük koşuya iştirdk edeceğim gün ha - ettiği cinsten?i. Ben evvel~ korneyi ça. 
reket zamanına birkaç dakika kala ni- larak ses attım. O baktı, gülümsedi. Ve 
ş:anlımı görmek için etrafa bakıyordum. frene basarak otomobili durdurdum. 
Nifanlımdan evvel mti.stakbel ka~inv~- - Yaya yürüyorsunuz sizi otomo -
!idemi gördüm. SelAmladım .• Sel~~ - bilime alsam.' 
ma cevab verdi, ve bu1undugu tnbun
den kalktı. Yanıtna geldi. Elinde birbi
rine sicimle bağlanmış dört tane küçük 
reçel kavanozu verdi. 

- Damadını, dedi, seni k~ya• baş.
lamadan gördüğüme çok memnunum. 
Koşarkt-n bizim hemşirenin evinin ö
nünden geçeceksin. 

- Sizin hemşire mi?. Hangi sokak. 
- Tırpan sokağı 12 7 numara .. 
- O sokak nerede? 
- Koşunun programında gördüm. 

Oradan geçilecek.. sokc?k levhalarına 
bakar bulursun. 

-Ha ha! 

Dedim. İçimden: 
- İşim yok ta sokak levhalarını oku

yacağım ... 
Diyordum. Müstakbel kayınva1idem, 

elindeki dört kavanozu bana uzattı: 
- Bunları al oğlum! 
- Teşekkür ederim, fakat yarışa gir-

meden reçel yemem doğru olmaz. 
- Sen ye, diye vermiyorum. Bizim 

hemşirenin evini'l önünden geçerken 
oraya bırakırsm. 

~e bu fenaydı. Sokağı, evi bulmam 
reçelleri btralonam icab edecekti. Ol
maz desem. Müstakbel kayınvalidemi 

kmhracaktım. Olur; desem bu yüzden 
koşuyu kaybetmem, koşuyu kaybedince 
de nişanlımın gözünden düşmem mu -
hak:kaktı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. 
Bu sırada n~anlım da yanımıza gel -
mişti. 

Otomobil mi, ben mi, bu sözüm mü 
yahud i.içümüz birden mi onun üzerin
de sihirli bir tesir yaptık bilmiyorum. 
Otomobile doğru iki adım attı. Açtığım 
kapıdan girdi. Ve yanımda oturdu. Ar
tık bendeıı neş'eli bir insan olamazdı. 
Otomobilimi, kah herkes bizi görsün -
1er diye yavaş yavaş ilerletiyor; kah 
neş'emden coşuyor, deli vitesi açıyor; 
gaze sonuna kadar basıp saatte yüz şu 
kadı:1I' kilometre ile uçar gibi koşturu
yordum. Sür'at arttıkça onun bana so
kulduğunu görüyor, kalbinin çarptığını 
duyuyor, nefesini ytizüm<lli hissedi -
yordum. 

Artık ~ir haricine çıkmıştık. Gerçi 
adını sormamıştım amma, adı beni en 
az alakadar eden şeydi. 

Gözle görünen güzelliği, elle tutul~ 

bilecek kadar yakın vücudü ortada i· 
ken adına ne lüzum vardı. Başımı on
dan tarafa çevirdim: 

- Seni bir kere öpmek istiyorum! 
Dedinı. Yüzü kızardı. 
- Olmaz! 
- Niçin olmaz? 
- Olmaz! 

Olmaz deyişi, insanı hiddetleı;dire 

ceğine, cezbediyordu. 
- Bir defa öpsem.? 
- Olmaz! 

Gene olmaz diyordu. Fakat o kada~ 
tatlı bir sesle olmaz demişti ki kendim) 
daha fazla tutamadım. Dudaklarım ~ 

nun sarı saçlarda çerçevelenmiş yüzü, 
ne doğru uzandı. 

Çat diye bir ses duydum. Ve onu ge-ı 
ne yanımda gördüm. Otomobil bir ağaı 
ca çarpmı~, parçalanmış.. o ve ben üs~ 
baş lime lime olmuş bir vaziyette gen~ 
taklcik kıldıktan sonra yolun kenarın~ 
düşmüştük. Ben ona baktım. O hanı\ 

baktı: 

- Niçin, olmaz, dediğimi şimdi an~ 
la dm mı? dedi. Bunun olacağını bil, 
diğim için olmaz demiştim. 

Bu hikaye burada bitti. Çünkü ya ; 
nımdaki güzeller güzeli, biraz sonra' o.f 
radan geÇEn bir otomobillinin otomobi~ 
line binmiş, ve beni otomobil enkazı 
arasında bırakıp gitm~ti. 

Ben ona bakıyor, ondan meded umu
yordum. Fakat nahak yere meded um
muşuın o da: 

- Sen misin .~üzan .. Nasıl ıeni hatırlamam .• Burada her zaman yalnız Se1ıin 
hayalinle b., .'.'Jtıyım .. 

- Annemin senden bir ricası vardı, 
s~na sö~ledi mi? 

Demesin mi .. ba§ka çare yoktu. Çar
naçar kavanozlan aldım. Ve hareket 
i@areti veri!linceye kavanozlar el.imde j 
koşmıya başladım. Görenler : 

-Voyvo! 
Diye bağırıyorlar.. peşime takılan 

mahalle çocukları: 
- Obur koşuyor, obura bakın! 

Diye benimle alay ediyorlardı. So -
katı buldum. Evi buldum. Kavanozu 
teslim ettim. Ve yarışı da kaı.andım. 
Fakat ne yazık ki nitaniımı kaybet -
miştim. 

Nişanlımın teyzesi yani kaytnvallde
mfn hemşiresi kendisine reçelleri bıra
kırken elini öpmediğtmi büyük bir ka
balık addetmiş, böyle bir insanla ye
ğen.inin evlemneaine razi olınıyaca.ğını 
mfista!k!be1 ka'",..,,."'11deme biJrl;.......=.....• 

1 ~M~Y~ ~~~~ 

o da hemşiresini hakh ~dlWıodan ni-
1 şanımız bozulmuştu. 

- Siz çekilmiyecek mfsinia1 

- Kapıyı açıp evime girebilmem 
için sizin çekilmenizi bekt111ece • 

ğiml 

Anlamak için 
- Geceleri horlar mısın? 
- Kat'iyen! 
- Nereden biliyorsun? 
- Bunu anlama kiçin bir gec~ sabah 

kadar uyumadım. 

- Sayım auyum yok. Ben oynam.ıyo. 
rom. 

Bayat 
- Kızını bu aldığın b:ılıklar bayati 
- Nereden anladınız bayan? 
- An'laşılmıyacak şey mi, baksana üg 

' hafta evvel çıkan bir gazeteye sarmı~lar • 
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Meseleler: Mısırçarşısı 
Faltaf (Bastarah 8 inci sayfada) 1 nisbeten burada az aktar kalmıştır.. ıe. 

Tahta dokuma tezgahmın modern 
mensucat makinelerine karşı zaferi nına ve Asarıatika Encümeninin tasvibine pamukçuluk inkişaf ~tmiştir. Çok r:aıı 

Ankara Radyosu göre tamire amade bulunuyoruz. miştir. Esasen Beledıye, aktarları 5 tJ 

DALGA UZUNLUl:ıU ?:l Valimiz burasını almak için mal sahih- bulun birer eski eczanesi gibi burada ~eı 
(Baştarafı 'f ncl sayfada) ı -Bu işin memlekette yegane müte- G !erile teker teker görüşüp pazarlık etmek hafaza etmek niyetindedir. HattA dı 

Bu da çok masrafa ihtiyac gösterir. hassısı olduğunuzu söylüyorlar. Nerede 1639 m. 183 Kc.s. 
12° Kw. §artile bunlan istimHik edeceklerini söy- esnaflar çıksa da. Aktarların sıhhiye_.1"'d'• 

ih ? T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW. k 
Bu yüzden el tezgahlarını tere· mec- yetiştiniz, Avrupuya gittiniz mi. , T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 2o Kw. . lediJer. Evkaftan da bahsedildi. Fakat hükfunet kanunlarına uygun bir şe 1)51. 

buriyeti vardır. Makineleşen bir devir- ~anidar mimikli yüzile, göz~erimin Evkafın burasile hiçbir münasebeti yok- ruhsatı resmiyeleri vardır. Mısır ç.ar\~ 
tie tezgah.. şaşmakta hakkınız var.. içine baktl: SALI • 13/6/ 39 tur. Buradaki diikkanLar, eşhasın tapu nın ve çarşının aktarlarının turistık 
Fakat hazan cüce sanılan kabili~tlerin - Şehadetnamem yok .. Avrupada da 12.30: Program. 12.35: Türk müılği. ı - ... - sen~lerine mü8!enid mülkleridir.B~lediye kımdan çok kıymetleri vardır. ~er. tst~ 
yaptığı bir takım işler vardır ki, en ileri tahsil görmedim. Beni memleket ye - Hlcazkflr peşrevi. 2 - zekAI dedenin - Hl - tenvırat ve tezymatta da olsun ne ıstcrse bula gelen seyyah kafile.si evvela bıze .. , 
medeniyet nümuneleri bunların kar - +ıc.tirdi. Fakat makbul olmak için Av - cazknr ağır semaisi: Gül~ende hezar. 3 - Ra h · ğ dey· hatta eır b"n t ...rağtt1 

A - eh W"j k b d" A kımın - mcazktır şarkısı: Bekledim t.fı fecre .er şeyı yapma a ama ız, ı ı rar, bizden gülyağını, amberi, ı ı.,, lıt 
şısında aciz kalır. Tezgahta mut assıs rupa dar.ıgası yeme ica e ıyor. v - kadar. 4 _ Çorlulunun _ Hlco.zk~ şarkısı: lıradan dah~ fa~la par~ya ~a çı~ esnaf alır. ondan sonra İstanbul içine .d~ğtd~ 
işçi vaziyete hakimdir. Onu istediği rupadıt bulWldum .. tetkikat için .. ben Ben san:. gönül vereli. 5 _ ••••••••• _ sazla bundan çekınmıyecektır. Bız mımarlarla Burası asanatikadandır. Fakat ıçın 
gibi işletir. Halbuki makine inadcıdır. Anasıl Hcrekeliyim. Babam Hereke halk tfirkfisfi: şu da~ları delmell. 6 - ...... - da temas ettik. Tamirat için eğer Belediye eski Türk esnafını temsil eden ı;if'll31" 
Ona tabi olmak, kaprislerini hesabJ mensucat fabrikasının mütehassısı ve Sazla holk türküsü: Bülbül taşta ne gezer. bir plfln göndermezse biz onlara bir proje n·ıe 
katmak mecburiyetindesiniz. Şu dört direktörü ıdi. Benim de hocamdır. O 13: Memleket saat O.yarı, ajans ve meteoro - hazırlatıp göndereceğiz. ~~~a?de burasının olduğu gibi ipkııS' 
tezgaAh u··zerı"nde. Ç"r:ı'dı"nin ş-1-i'"!nın,· yetı'ştı"rdı' -ı..-nı· .. hu meslek üzerinde He- lojl haberleri. ı 3.ı 5 : Milzik <Karışık prog - Ça d k" f t b'. b d ı k ı..öyl• 

• '-' ·~.., \;il. w ;)t! ram • Pi.) 13 45 _ 14: Konuşma <Kadın sn - rşı a 1 esna a 11 ura an ayn ma muhakkak kabul olunacaktı:-. Biz "" 
deseninin değişmesi nazan itibare alı- rcke fabrikasında ilanı meşrutiyete ka- ati _ Ev hayatına dair.l 19 : Program. 19.05: istemezler. Çünkü kaç senelik işleri hep 
narak ayni kumaşları, ayni nefasette dar çalıştını. Bundan sonra birçok res- Milzlk (Melodiler _ pi.) 19.15: Türk mü-ıtğt buradadır. Çok zarar görürler. Bizim çar
yaptbilmek için g.erek teşkilat ve ge- mi ve hususi müesseselerde bulun - (Karışık program.l 19.40: Türk milzt~ı (A - şımız üç yüz seneden daha eskidir. 
rek tesisatımızı bu suretle vücude ge - dum. Şimdi görüyorsunuz, burada' ta- şık edebiyat saz şairlerinden örnekler.) 20: Burada babadan evlfıda intikal eden dük. 

1 Memleket sant Ayarı, ajans ve meteoroloji Ö 

ümid ediyoruz. 

Y ~lı bir hanıma kına ile rastık sat~~ 
için .yanımdan ayrılmağa mecbur 0 8

6 
Bay 1:smail Hakkıya teşekkür ve vedıı 
derek dükkanından uzaklaştım. 

ti.rdik. Bundan. ~an:a _da idame e.~tir:- rihi. bir kıymet faşıyan kumaş ~rımızı haberleri. 2o.rn· Neş'eU plfıklar _ R. 20.20 : kanlar vardır. tedenberi hep ayni işler 
bılmek çarelermı duşunerek şu gordu- mazı olmak' an kurtarmıya çalışı~orum. Türk müziği <Klfı.slk program.) Ankara Rad- görülür, pamukçuluk ve aktarlık.Aktarlık 
ğünüz saraylarrlaki mevcud kumaşlan Bir kısım desen nümuneleri kaybol - yosu Kfune Heyeti. İdare eden: Mes'ud Oe - inkıraz buhnuştur diyebiliriz. Eskisine Hatice Hatib 
ya~bil~~iz. ~r~~~ vaktik ~ m~~~ Bun~n bi~~orijinall~~ri~ mll. 1- ...... ... -BQatiarn~n~F"l.2- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yüz tezgfıh mevcuddu. Hepsi dağıldı. muhafaza ederek yeniden çizdim. SaL Sndnllo.h a~anın - Bayatiaraban birinci bes- T. c. ZiRAAT BANKASI J ·- · · · · · - 1 d k' te: Nevclvanım. 3 - Sadnllnh danın - B!l- ) Dıger fabrıkalarda ıse bunlar ıçın eyrı wrona yatındakı d'üşeme er c es ı- yatıaraban ikinci be.ste: Bülbillil dil ey gülil 
bir tesisat vücuda getirmiye imkan mişti. Orıları da aynen yapacaktım. Fa- rlina. 4 _ Sadullah abnın - Bayatıaro.ban 
yoktur. Tabii hariçte yapmak ta im - kat bir zat İtnlyadtr görmüş .. oradan a- ağır semai: Rakseyleyecek. 5 - .... ... .. - Ney 
kansız ve doğru değildir. Bu itibarla Ialım dem~ .. öylece kaldı. » takslml. 8 - nr. Relim - Muhayyer ~arkı: Ey 

kendi mesl€ki bilgı"li ve Şahsi ener - Yalnız memlekette değil, Avrupada eoncet nazik terin:. 7 -:-- Vnrda Kosta Ah -
• . ·· h med - Muhayyer ı;unbüle şarkı: Ey nihali lş-

jime güvenerek bu işi üzerime aldım. da pek az buıunan bu yerlı mute assı- ve. 8 _ Lemİnın _ Bayatiaraban şarkı: Ba -
Kır saçlı, sevimli muhatabıma sor- sin, tevazuüne ve eserine hayranlık kasız hüsnün güvenme Anına. 9 - Rahmi 

aurn:tl' duyarak Dolmrfüahçeyi terkettim. beyin - Bayatiaraban şarkı: Bana sevranı 

"SON P STA,, mn Tar'h Müsabası 
(Ba~tnrafı 8 inci sayf nda) 

münün çekilmez birşey olduğunu gör
müş. azıcık karşı gelince de azil ve i -
dam edilmişti. G.cne Feyzullah Efendi
nin arzusile Rami Mehmed Paşa Sadrı
a1.am olmuştu. 

İkinci Mustafa Edirneyi çok severdi. 
Hemen hep orada yaşıyor, bütün 
vaktini a\·da geçiriyordu. Feyzullah E
fendi isP4 bütün en yüksek ilmi mevki-
!eri o~Uanna, akraba ve yakınlarına 
Clağıtıyor, beşikte sallanan toronlan -
na müderris1ik ·payesi veriyordu. Di -
ğer devlet memuriyetlerini de, zengin 
hedı veler sunarak kendisine bende o -
lan kiınselere verdirtiy<>rdu. Milletin 
hukukunu ayak altına almaktan çekin
miyordu. Şeyhislamlığı irsen büyük oğ 

:ıuna bırakmak ~ibi fevkalade cür'etka
rane hareketlerde bu1unuyordu. Halk. 
Feyzullah Efendinin himayesine sığın

mış zalim. hırsız ve ahlaksız kimsele -
rin elinde, her nevi haksızlığa uğrıyn -

rak inliyordu. Memleket işleri vüzüs -
tü kalmıştı. Padişah israf ve sefahatin-

yak takımı cesedini çırılçıplak soydu 
lar. Ayağına ip taktılar, üç yüz kadar 
hiristiyana sokak sokak sürüklcttiler. 
Bu alaym bnşına da, tehdid ederek bir 
kaç tane papaz geçirdiler. Ve 'nihayet 
götürüp cesedi Tuncaya attılar. 

Feyzu:lah Efendi, cezasını pek ağır 
surette cekti. Faknt, onu devirenler de, 
yeni bir nnarşi .devrinin açılmac:ına se-
beb oldular. R. E. 
······························································ 

Tarihten sa fal r 
(Baştamfı 7 nci sayfada) 

Adamları, evvela avlanacak avı araş. 
tırıyorlo.r idi. o tesbit edildik~en sonra, 
bir yolunu bularak, kadın olduğuna göre 
delikanlıla.rdan birini, erkek olduğuna 

göre de cariyelerden birini önünt? çıka -
rıyorlar, onlardan gayet kurnazca, iışıkı

nı bir gece konağa getiriyordu. Ve Yeni. 
kapıdaki Jronağa giren de bir daha çık -
mıyordu. Ufak bir eğlence, zevk ve içki 

faslından sonra. Forsa Halil ağanın dev 
gibi ~akları üzerine çullanıp soyuyor -
lar, mücevheratını ve nakdini aldıktan 

sonra, cesedini. konağın bahçesindeki 
kuyulara atıyorlar, yahud bahçeye gömü. 
yorlıı.rdı. 

cemallndlr. 10 - ..... • - Saz semaisi 21: 
Konuımıa. 21 15:' Müzik tRadyo ork~crtrıısı -
Şer· Praetorius.l t - Fr. Schubert - 7 ine\ 
senfoni Do. mıı1ör. al Andante - Allegro, 
mn non troppo, bl Andante Con moto. el 
Scherzo - Trio. çl Alle..,ro Vivace. 22.15: Mü
zikli korusma <Ham Bedii Yönet~en tara -
fınden - Schubert. H.l 22.30 : MÜ'rik <N~Jl 
müzik - Pl.l 23: Son ajans haberleri. Ziraat, 
e ham, tahv!H'ıt. kamblvo - nukut borı;nt;1 
(flat.l 23.20 · Müzik <Cazband - Pl.l 13 55-24: 
Yarınki program. 

······························································ 

Ankara borsası 
Açıl'-' - Knpnrnı fiatıan 12- 6- 939 

ç E K L ER 

Açılış Kapmıış 

Londl'a b.JJ :ı. ıJ 

Nev - Yol\ 1L6,61J7;) 126.6,,7u 

Par\3 8.35;)0 3.Si•.>O 

MllAno f.66 6.66 

Cenevre 28.61 fi 28.M 

Ame.sterad.a l7.27.r.5 l'l .29 

Berlln 60.SU.tS fı0.8J2ö 

Brüksel 2J .fifl75 61.fii)() 

Atına 
ı.lı&) .. ~,; 

tya ] ,lıO 1.60 
14.v3;i 14.0BS Mndrld 
ıs.s: ıö 28.S 25 

Varşova 
u.sı.ıs 24.84.25 

Budapeşte 
l..llı50 O.lO . .>() 

Bükreş 
2.suıG 2.~23 Belgrnd 

84.02 84.ti2 Yokohama 
80.53 Ci 80:S825 3tokholm 
:..3.87.ll :.t3.su,, VoskoTa 

de, düğün1er ve av eğlencelerile meş -
guldü. Şcyhislam da zulüm ve istibda

dında devam ediyordu. Bütün memle -
ket kendilerinden nefret ediyordu. 1004 yılı Rebiülfilıınnın sonlarında idi. l--------.---------1 

nihayet bir gün, Yenikapılılardan bir ta. Açılıı Ka;ıa,•t 

İSTİICRAZLAR 

Nihayet Satlrıazam Rami Mehmed 
Paşa, Feyzullah Efendinin bir gün ken 
disini de mahvedeccğini sezdi. Dalta -

ban Mustafa Paşanın idamı üzerine 

nesi her şeyi göze alarak İstanbul kadısı- Tü:k bo~cu .ir._ pe!tn ~~ !o 6 ~~ 4~5 
nın huzuruna çıktı. Gördüklerini birer bL 
rer anlattı. Kadı Halil ağanın konağını 

hosnudsuzluk alametleri göstermeğe basmakt.a bir an tereddüd etti~ten. sonra, 
baŞıarnış olan Yeniçcri1eri, el altından ağan~n Istanbulda bulunmadıgı 'bır. sıra-
ş ,h" l' ı· k ·' · vana t"c:vik et_ da bir baskın yapmağa karar 'erdı. Bu e) u ı ama urşı ıs., -t 1 .k. . .. tü' d b. k .. t· F 

şı ayetın us n en ır aç gun geç ı. or-
ti. . j sa Halil ağa çiftliğine gitti Yenikapılılar 

Evvelfa. Isianbulda bulunan Yeniçe - toplandılar. İstanbul kadısı da onlara a. 

1 vadeli 

··························································•··· 
' Doktor. 1. Zati Oget -< 

Belediye knrşısındnki muıtveneha

re in te <lğieden sonra hustal ırı ıı 
-~!!.il· kubul eder. 

rilcr isynn ettil:~· Baş~anna Çalık Ah-' damlarını kattı. Geceteyin konağı bir -
med isminde hırı geçt.~. Feyzullah ~ - denbire bastılar. Halil ağanın cariyelerini, mı1============== 
fendiden nefret eden ulema da Yenı - dışarıdan alınmış erkeklerle kucak ku -
çerilerin arasına giri_nce, mesele büyük cağa iş ve işret ederlerken yakaladılar. 
bir ehemmiyet aldı. Istanbula tamamen 

hakim olan Çalık Ahmed, büyük bir 
kuvveti~ Edirne üzerine yürüdü. Bu 

kuvvet, hocalar, halk ve esnaf kalaba
lığından maada l 0.000 Yeniçeri ve 1 O 
bin de diğer muhtelif sınıflara men -

sub askerden mürekkebdi. Sanki düş
man bir devlete karşı gidiliyordu. İkin-

Hemen zabıt tutuldu, sicille geçirildi. For. 
sa Hali1 ağanın adamları sıkıştırıldı. Her 
şeyi itiraf ettiler: gösterdikleri kuyular • 

dan v~ topraktan ondan :fazla kadın ve 
erkek cesedi çıkarıldı: cEfendimizin ev_ 
veldenberi hali ve huyu budur!. dediler. 

Forsa Halil ağanın ad'amlan arasından 
en azılı üç haydud işkence ile idam edil. 
diler. Halı1 ağaya gelince. yakalandı, zin
dana atıldı. Ve galiba orada diinyaya hiç 
gelmemişe döndürüldü. 

Reşad Ekrem .................................. -......................... . 
c __ v_e_ni_n_eş_r_iy'-a_t_) 

ci Mustafa da Edırnedeki askeri, kendi
sine sadskat y<!mini ettirdikten sonra 

asilere karsı cıkarmıştı. İki ordu Ba -
bae"'kide karşılaştı. Fakat padişahın 
gön~rd:ği kuvvet dP asilere iltihak et
ti. Edinıeye giren bu müthiş kalaba .. 
lık İkinri Muc;ta!ayı tahtından indirdi. 
Fevzullah Efendi ve ailesi erkanı hap Hiç - Muharrir Suad Dervl.şln yazdığı bu 
sedildi. Kendisine karşı olan kin o ka - roman k!tab hnllnde çıkmıştır. Eser ho.zln 
dar . 'dctctli idi ki, bu aile erkanının iş- bir aşkın hlUyestnı nakletmektedır. Günde-

'd t .. .. .. .. 1 lik h:ı.yn.ıınuzd::ı rastıadı!ımız hadiselerden 
kene !erle. ı arr.ı am uç gun surmus- bltinln tahlll1 de bu roman içine sığdırıl -
tü. Fevzullah bir hammal beygirine 1 mıştır. 200 'kilsur sayfa olarak renkli bir ka

bindirildi. Bitpazarına götiırülüp boy-1 pak içinde çıkan •Hiç11l okuyucularımıza tav
nu vuru!du. Sonra halkın en rezil a - siye ederiz. 

DOYÇE ORiE T liAr4K 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: !st. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 
• 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Oivanyolunda 104 numarada ~ergQn 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

s •• 3~Tu~ .. ~~,P ~~r!.~ğ!~ K::'\ 
1 do horrün ötlodon sonra hat ı4 do; 1 

20 yo kadar hu alarıııı kabul edor, .,1 

Kurulut tarihi ı ı888 

Sermayesi: İ00.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Ziral ve ticari t.er nevi banka muamelelırJ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en aı 
SO liras• bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile asağıdaki pIAı>• 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 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 " 

DIKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aŞ&ğı 
duşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'nlnr senede 4 defn, 1 Eyliıl, 1 Birincikiuıun, 1 l\t rt ve 1 ~ 
tarihJc.rinde çekilecektir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi i11:ı!ail 
Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden : 8' 

1 _ Fevzipaşa _ Diyarbakır hattı üzerinde Akçadağ - Malatya istasyonıar;1 8' 

rasında kilometre 233 + 500 - 234 + 800 de 10,000 M. 3 ve Şefkat - Yolça ıni' 
rasmda kilometre 337 - 339 da 10,000 M. 3 olmak üzere cem'an 20.000 metre ıJltl 
kftb balastın, şartname ve mukavele projesine tevfikan kırdırma, hat kena~ııl, 
figüre ettirmek surctile ihzar ve teslimi kapalı zarf usulilc eksiltmeye 1'0 

muştur. / 9 h" .. d'f p b .. .. 11 de Malııtt' 
2 - Eksiltme 29 6/93 tari ıne musa ı erşem e gunu saat 

işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan işin muhammen bedeli c30,000> liradır. 

4 - Muvakkat teminatı c2250. liradır. '°l'I' 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 4 ~9, 
cü maddesi mucibince işe girmeye manü kanuni bulunmadığına dair beyıı~El' 
me, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunun, mukavele ve şartn ciS-
lerle birlikte tayin edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon r 
Jiğine verilmesi lAzımdır. 8şıı 

6 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara ve Haydar:ı·ıe-
işletme veznelerinde, Diyarbakır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyonlarında iste 

1 

re cl50» kuruş bedel mukabilinde verilir. c4134> 
~ 

15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla içme trenleri işl~iye başlıyacaktır. 
36

/41 
Haydarpaşa içme münasebatını 18/23, 20/25, 22/27, 26/31. 28/33, 32/37, ];il' 

ve 19 numaralı katarlar temin edeceği gibi 7, 9, 10, 13, 14 numaralı ana bS\8,ıı 
tarları da bu durakta birer dakika duracaktır. Fazla tafsilnt için istasyoP 
müracaat edilmesi rica olunur. c4177 • 
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istanbulda beu elmilel ıuar Lcndradan Sovyet 
Rusyaya götürülen 

Meclis barem projelerini tetkike başlad~ 
lnkılAb CBastarafı 1 inci sayfada) - Çocukları Kurtarma Yurdunu lağ. uzlaşma formülü . (Ba§tarafı l facı sayfa.de) 1 memurların lehinde olduğunu h" bir, dolayı .1•tıne<1.en önce, gazetecilerin eline. vetmiş.<>niz? ler.n umum! hükümleri hakkında umu memura ve hiçbir müessese ' ıç Sı e halkın dil" d"' - b 1 mi heyete !--'- t -~· 1 ye zaraıı 
Yor. 'll.lb ki b me uşmuş u unu. Dr. Lıitfi Kırdar, sualimi hassasiyetle (Başlnraf1 t inci sayfada) ~ V=u>. vernıek için yapılmamış olduğunu, md başarıım u .. en, fikrin vadinden ziyode karşıladı: Sir Williaın, Londradan hareket etme. ilk itirazlar vazeneyi temin için ıazım gelen bel 
~ .. r. ış •şın hakikatinden bahsetmek H ı~ğv Refik 1 .a.. ~~ l h'" •un. Sözleri • • - ayır, • etmedim, nakiettim! den evvel başvekil Çemlıerlayn ve harici. • nce uülçe umumi yekfuıu ile "''Ü _ ukümlerl? IAyihada mevcud b~ 
diki hey m., •vucud buluş• un ver. HattA, bu müessesenin levhası, yeıü bina. ye nazırrLord Balifaks He görüşmüftür. ~ar yekiınu arasındaki nisbetin ne lundugunu, terfı esasında dürüstıüı.1 
giiliilüx ec::ının sabırsız.lığı ile değil, gözle sında asılı duruyor. Lord Halifaks, bilahare Sovyet büyük olduğunu sordu, müstakil grup reis vekili çalışkanlık ve ehliyet olması lazım g~l 
Yelli ' elle tutulur eserin muvaffaki. R T h b ml d" • 

1 

neş'e -
1 

O , b -ler meselesi elçi!Ö Maiskiyi kabul ederek Strangın ana ar an are e bütçede temin edL ıgini, terfi ve terfihte bu hususiyet ., 

Ce 
sı e beslemek arzu ederim.> 1 ek •n~n• f 1 Vabını verdi. Dr. LUtfi Kırdar ne selefi için çok gi\. Moskovaya götürdüğü formülün esas bat. ec ~ru un miktarını öğrenmek is- er göı.etildiği takdirde devlet meka ; 

' l k d" · b"ld" · ı· M · k b'l~ tediğini ifade ed k b · 1 · · t b D ı b rültülil olan bir mevzuu konuşmak iste. ennı en .sıne • .rm"i "· a.s • 'a. . ere u proıe erm maaş nızm?sının am ir şekilde iı;lemesinin 
\lalinıiz~ •na n hçe stıdyomu dim: Otobüsler. Sayın muhatehım, ban•, hare Çemberleyn ile görüşmüştür. talı~atının tezayüdüne môni olmak roak. kabil ola-cağını ifade etti. Memurlar _ 
- .a· şu mukabl'ledc bulundum: sükunetle ecvab verdi: ı Strangın Moskovada ne kadaı: kalacağı sadıle hazırlandığı halde projelerin mu- dan dil bilenlere verilen derece farkı .. 

'akku~z,e~ze _mandığım,.; vndinizln, tn. ,_ Ot<ıbüs işletmek hakkı, bffiyorsu. be1ii değHdir. Bu müzakerelerde kayde.1 clb sebeblerini gösteren U.yihalarda bilii- nın yerinde olmadığını, yabancı dil bj 
l\iicud b l cegıne emin olduğumu.L için, nuz, bir imtivnzla Belediyeye devredil- ! dile~ek .t~ra~ilere ba~l~dır. kis tezayüdün işaret edildiğini anlattı. len ve fakat hiçbir şubede ihtisas sahi-
'1zlığı, n~ ~n ~erdiği heyecanın sabır. miştir. Bu hususta icab eden direktifleri S•Y•" lngd" melıaf•lmde beyan olun. Faik Baysal memur sayısının 162 ka. bi olmıyan bır memuru, sırf dil biliyor 
Yetıi ne , . uyma an, ccserin rnuvaffaki- verdim. Yakında bize geçecek olan Tram- duğuna yöre Strang, Baltık meselesinin dar azalmış olduğunu, maarif ve adliye diye faik addctmenin diğer memurlat 
kib e~ esıle, faaliyetinizi adım adım tn- vay İdaresi namına otobüsler yaptırıla- sureti tesviyesi hakkında Moskuvaya ge- t~ilatında hftkimlcrin ve muallimlerin için bir onur meselesi olduğunu ilav• 

muallimlerini 
.. t ı· 1 goze e ım . ., 

da Yerin:~ f;Krinde~~- Lakin, arzunuzu caktır. Gelecek ilkbaharda rahat ve mo- niş talimatla gitmektedir. Bu sureUe terfihine çalışıld•ğını, ordu mensubları. etti-
Ya atılın e ırrnek ıçın, suallerime orta. dern otobüsler ile gezeceğiz. Strang Moskova hükumetinin mütaleaları nnı tabnin edilınesi için de fazla tasarruf u fıkmekteb 
ll'ıi~ sırı ış tasavvurlardan, yani ifşa edil- Şunu da söyliyeyim: Eminönü ile Ci-. mucib~nce bazı noktalan orada kendil1- teminine imkan bulunmadığını söyledi. 
Doıınab~ınızdan başlıyacağım. Mesela, hangir arasındaki oto'büs servisi, bugfüı- ğinden halledebilecektir. Ayni mchafil bu " Acaba teadül temin 
tuıuyonn ç~de yapıl~cak stadyom, küçül- !erde işletmeye açılacaktır.> hafta içinde kat'i bir netice alınacağı Ü- ediliyor mu ? ,, 
c- boıuş. Bu, dogru mu? B "kt M , midindcdir. Yapılnıı tmabahçe stadyomu için bir proje eşı aş • aç ca trnmvryı İ . . . . . . Ziya Gevher Etili (Çanakkaie), Ba-

l 
Ş ı Spo · Valimize. Cihangirlilerin dörtgözle bek- ngılız Başvckılı ve Hancıye remin yalnız memur sınıfını alukadar e-

Unduğ k . r mtitehassıslarının da bu-Riizönu~d onıısyon, lstanbulun ôhtiyacını !edikleri bu müjde için' teşekkür ettim •e Na:ıı..,rın beyanatlan den bir .kanun olmadığım. mükelleflere 
•lıııak ü e tutarak, projenin JS,OOO kişilik kendi!rine ikinci bir müjde vermesi orzu. Londra, 12 (Hu.us!) - !,ordlar Kama.. vaki olan yükü ile de dolayısile bütün 
"1Uştij ;•re yaptırılması fikrini ileri sür. !Öle dedim ki: rasının bugünkü toplantısında cereyan e. milleti a!Bkadar eden bir kanun olduğu. 
lina Ga ~kat, bu genişlikte bir stad inşa. - Ya Beşiktaş • Maçka tramva~~? den harici ,;yaset müzakereleri esııasında nu, binaenaleyh memleketin içtimai oevi. 
baUind z •ne mllni oluyor Plılnm :na •- İdarenin Bel>!diyeye devrini müte. beyanetta bulunan Lord Halitnks, demiı- yesini yakından alakadar eden bir mevzu 
nın k.:'ıl~~b:kinden sonra ;,.adın Jıir dılı: akib, bu "hat ta hemen inşa edilecektir.• tir ki: 1eikil ettiğin; ipret etti. Memurlara ve. 
.. bebden S>ne karar verildi. Bu zaruri Hasta,•. m•kteb ve tiyatro -'-- Perşembe günü söyledi~im nutuk riien maaşların senelik tutarı olan 90 mi!. 
"'•aınaffü dola~, bu fikri terviç ettim. Dr. LUtfi Kırdar ile, evvelce münaka. muhtelif tet,;rlere uğramıştır. Fakat fUnu yon küsur lira ile mütekaidlcre ve mal(ıl. 
•onra, sıad Proıenin bu şekilde tadilinden şası yapılan bir mevzu etrafında konuş.. kaydedeyim ki hakikat daima hakikattir !ere verilen paralar da bu yekfuıa itıive 
§ıldı.:a ın 20.000 kişi alabileceği anla- mak istedim: Evveltı yol mu. yok.sa bast:ı. ve hakikati söylemekte pek nadir olarak edilince 120 milyon lira gibi bir paranın 

- S ne, mekteb ve tiyatro mu 18zım? geç kalınmış olur.> her sene mükelleften alınarak memurla. 

"iz tııi~d Yerin; değiştirmeği düşünmedi. Valimiz, daha ilk cümlemi söyler s-Oylc. Hariciye nazırı Sovyetl•rle yap•lan mü. ra ver;lmesi suretiie hiisıl olan içtioıal bii. 
,_ D· • mez güldü: zakereler hakkında söz söyltmektoo im. disenin büyük bir hassasiyeUe üzerinde 

"1abaı,ç,,"J"ndüın. Fakat bugün için Dol •-Bu meselenin ne önce!ri, ne de son- tina etmiştir. durulması icab eden bir mesele ;1duğunu 
l~nde, bin;: da?a iyi bir yer yok.' Şeb; rası var! Neden? Çünkü evvela yol, şehir Danzig meselesi hakkında demiştir ki: izah etti. Baremin bu kadar geç kalmasile 
~ı'1lıak >nü~ msanı açık havada bann. yolları, evvelli hastane, evveli "1ekteb - İngiltere hükümeti bu meselenin ':."addi ve maneVt büyük zararlar doğdu.. 
er, Çok uıaınk ..... un değil. Zira, elveri~li yer- ve evvela tiyatro! müzakere yolu ile hallhli tt>menni eder. gunu, memur ailelerinin senelerdenberi 
t....,, · Görüyorsunuz ki yollar yapılıyor ve • Bu meıreleyi Polonyim'l i""ikll\lini tebdid ha geliyor, ha gelecek, ha çıkacak, ha çı.. 

İltinei ' Şehre birkaç stad dah ıa yapılacak. edecek surette cebren ha11etrnek teşebbü. kıyor gibi sözlerle çok buhranlı günler 
Y•ııtır~:~nha büyük stadı Yen~>h;.:; - Bu sene bütçeye konan tahsisat ile 500 SÜ zaruri olarak bir hartıi intnc edec<:ktir geçirdiklerini söyledi ve bu barem IA~ha. 

ı;ız., yataklı bir hastane inşasına başlıyoruz. ki İngiltere de bu harbe karu:;ıca'ktır. s~~ı~ adının cteadül kanunu• olduğunu 
'1aJonı Festivaller meselesi Meşhur hastane mütO!ıassısı Fransız mi- Lord Hnlifaks lng.1lerenin umumi ,;ya. soybyerek bu projeler kanun olduktan 

"'•nıiı sız~ ikin.,; sualimin de ifşa edH man Valteri, Sıhhat ve lçlimal Muavenet setin; şövle hüliisa etmistir: sonra nl>ikal• daireler arasnıda hakikaten 
•tnı,ll d; ~_ra temas ctmeme!rine dikka; Vekiiletinin tavassutu ile davet ettik. Pek - İngiliz ,;yaseti hiç kim,.y; tehdid et. bi; teadül. temin edilip edilmiyeccğini 

- ş "ilindüm. yak•nda Valter gelecek ve bütün emrez miyor ve gizli hiçbir maksad takib evle. Butçe EncumenUıdcn sordu. Bunu müte. 
llr. ~01•stivnller ..• dedim. • şubelerini ihliva eden bir hastane yaptı- miyar. Eğer sulbü bozmak lstiyen wrtıa.. ak;b barem münascbetile son zamanlarda 

•e~di: tfi Kırdar, maksadımı hemen racağız. Bunu, İstanbul ve Kadıköy cihet. Iar rnevcud olmazsa İn(!'ilt,.renin taahhüd. aldığı bir çanta dolusu mektuba sözünü 
,_ F lerinin ihtivaçlan mevcud hastaneler ile lerlnden hiç birinin tatbikine mahal bL naklederek dedi ki: 

tııeını esuvaller h" b temin edildiği ve Beyoğlu hastanesi de 0 maz. - Bazı devlet dairelerinde baş döndü-
.... Ş. :Sunı ' ıı; ir fayda temin et- .. _ m1a O.,,e~eketin adr? gUya halkı ve İstanbula civarın ihtiyaçlarına kafi gelmediği için, Sulh muhafaza edildiği müddetçe fn. rucu za r yapılmıştır. Bunu Bütçe En-

blanıarı eğ] dı~er şehirlerinden gelecek Şişli civarında inşa ettirmeği düşünüyo. gilterenin bütün nüfuzu - bu nüfuz ih- cümeni nazarı itibara almış mıdır? Bazı 
uk· en ınn k ruz 1 d"l k b" yerlerde iki üç yerden maaş alan memur-

~. ·, festival] e iÇin yapılmış. Hal. · rna e 
1 

ece ır şey değildir - müzakere 1 d 
·•nen İ ero Man· v 

1 
Mekteblere gelince: Bu sene 10 mekteb yolu ile bütün meselelere adiliine bir te'- ar an encümen haberdar mıdır? Ve n~ 

gi•~ stanbu}a ' . ı~a a isi iken, me. t ğ y 1 hayet encümen hükfunetin proieleri fıze. 

Hacer Dicle (Kastamonu), projeler. 
de yüksek tabsıl sahibi olanların 3, di· 
ğerlerinin 4 senede terfi ebneleri esa
sına temas ederek ilkmekteb muallim"I 
lerinin ıarurette olduklarını ileri sür .. 
dü. Onlnrm da üç senede bir terfi etti, 
rilınesinin çok yerinde olacağını ifa ., 
de etti. 

Projede, bu noktadan tadilat yanıl ., 
masının zaruri olduğunu, bütün ilk -
mekteb öğretmenlerinin hep dil, ta~ 
fakültesine ve diğer fakültelere gitm~ 
suretile meslekten aynlmağa çalıştık
larını ilav etti. 
" 20:1 lira muş bi7im memleke

timiz için çoktur ,, 
Bunu müteakıb ~fik İnce (Manisa)l 

barem derecelerinde terfi müddetle~ 
de yapılan yeniliklere işaret etti. Bu 
l~yiha .. ile vadettiği teminat arasındaj 
bır munasebet bulamadığını, bare:miD 
memurlar arasında tevazüünü temin'. 
etmesi Jiizım gelirken bu mevzua he -
men hiç yaklaşmadığ1nı söyliyerek bWlı 
ların m-asında en mühim bir meselenin 
de memurlara verilen bu paranın büt-

1 

çemizin yüzde kırkmı bulduğunu, hal~ 
buki komşu memleketlerde yüzde yir~ 
ml beşi g~çmcdiğini ve 120 milyon lira 
gibi bir parayı 42,000 memura ver -
mekle her menmnın vasati 200 lira al~ 
dığını ve bu paranın bizim gibi bir meml 
leket için çok fazla olduğunu, bu nis-~ 
betin 75 ~ir~an fazla olmasının kat'iy-, 
alınmıyarak bütçeye yeniden 2,5 mil-1 

yon doğru olmıyacağını ve maalesef' 
y~ni haremde buna knrşı hiçbir tedbir 
yon lira gibi bir yük yükletildiğini ila~ 
ve etti. 

lao..ırıerniştiını ~a gel~ığım halde, ben de yap ıraca ız: er erini tesbit ettik, plan. vive tarzını araştırmayı t~ıındaf edecek- d • 
getirteb·1 n naatımce, halkı 1stanbu ları. da .hazır. tir. Fakat bütün müzakerecilerin ayni su. rin e büyük değişiklikler yaptığına göre ~o 

1 
nıek · ' - B r tiyat k 1 d ır.:ı ., On · · tl k acaba hükumetle bu c=kil üzerinde hem. naı bı'r fu ıçin, burada, entemas.. ı ro a ıyor. e5• mı. un ıçın re e onuşması lAzımdır. k y-'b d bil fi ir midir? İ '•liıniı· ar Yapınak doğrudur e, · iyorsunuz, Tepebaşındaki salaş b~ Londra, 12 (A.A.) _ Öğledl.'ll sonra A. Refik nce, bundan sonra terfi dere.• ll'ıi ın dud k1 .> naları yıkt K b" Müstakil grup namına söz alan Rı"ze l · t d k b · d A 

f

• ş bir sır a anndan, cifşa edilme. ırıyoruz. ısa ır zaman sonra, vam Kamarasında suallere ccvab veren b' ce enne emas €' ere u ışte e lazım ark ~ nn d"' orada mua z b" ti t b" ··k me usu Fuad Sirmen Bütçe Encu-menı· 1 h . t' .. t ·ı a··· •ttiını oküidtlğünü hemen z am a ya ro masımn yu •• Çeın'berlayn cjemiştir ki: . o an as<asıye ın ~os en me ıgıni bil -· Sorduın·. seldiğini göreceğiz! Fakat bunun ile iktifa reos vekilinin verdiği izahatın mensub oL dirdi. Terfi ve terfihlerde çrfüşkanlı _, 
•İngiliz - Sovyet rnü?.akerelerı· hakkJn- duğu grup az '- ·· - il etmiyerek, bilihare. Taksim kışlası ye. .. •-rı uzerinde iyi te!Ör yap. ğın, kabiliyetin esas olacağına işaret e-

•- bu sene geçfi ta-e·· rinde de ikinci bir tiyatro yaptıracag·ız.~ da 7 _Ha.ziranda söylediklerime ilave ede. tığını soyliyerek teşekkür etti ve bazı ,_. t un • k h b h derek i!Um••a meydan vermemek su -
biyen en arnrna 940 da·.·.·.> Dr. Lutfi Kırdar genis bir nefes aldı. ee.. ıc ır şey yoktur. Yalmz S'rangın bu- ma zurları işaret et1i. t"I d l t k . ~ M k h .. B re ı e ev e me ·amzmasmm ancak iş-. 

Ve ·· r. Lutr }{ Anlıyordum ki sayın muhatabı.mı, sual.•~~. os ovaya arekC't ettiğini söyliyt:. üyük kabiliyet gösterenleri liyebilerei?ini sö<ç.·}edi ve bu hususta v"'-so~ıerine ş~ 
1 

ı ırdar, birden güldü 
1 

. .
1 

İ b . . ı bılinm > t · d k ~· ... -b ·- Gen oy e devam etti: enm 1 e, stan ulun .şien kadar yormuş.. eşcı e ece hi;klim yok 1 rilecek sözün tutulmasının memurlara 
t,""a .•. Fıı:r "!zıından bir ıaı kaçırttınız tuın. Fakat, Vailim;zin, büvük •nerji!Önin işçi mcb'us Dalton, So'-yetlcrle pal\t _Fuad Şinnen, yeni vaziyetle u::ıu • itimadla mesailerine devam imkiinı ~ 
•buıa lıır SÜ e:;ıe,;ni saklıyacak ve Is.. yorgunluk nedir bilmediğini dilşündüm. yap.ımnsındaki teahhürün memlekette mı kadrolarda, ilcretli memur diye hiç rcceğini söyledikten sonra dedi ki: 

.,;- l!aaınafi;;"·:~ _Y•pacak id:m! Son bir sual sordum: huzursu,luk uyandırd•l!ın• ve hükftmetin hır sınıfın mevcud olmaması temenni - c- Ne herhangi bir banka müdü· 
,.:~• sır kalın~duzul.meyiniz. Madem ki T ahı<iliit işleri acaba hakikaten söylediği gı1>i hareket et. sinde bulundukten sonra• devlet biz • rünün birdenbire 300 lira vererek terfİ 
L '1ztln er· 1 ı, vad var! O halde so" - Ya tahsilat i~leri?.. ~ek mi, yoksa Münih siyasetine dönmek metinde büyu .. k kabı"lı"yet sa"y ve gay - • ~... ı o d ~ ' - :o- u e ıt · k k : ..... d.. ettirdigı· · bir memur görmek istiyoruz,, 

-;., daha az ,_~klugunuz için; İstanbullu. c- 938 tıesab yılı tahsilat ye'Knnu, 937 z ~e va· mı a:anmo ~·~e 'g.i sualinin ret gösteren rnernurlan teşçi edı"cr· hu··_ 4.J oe et ğ vand oldu(hınu soylemesı ç ne de devlet kapılarında ekmek parasıl 
ı- . r ... L{\tfi 'f.>o nıe e çalışacaksınız. senesine nazaran çok farklıdır: Yüzde uzerıne cm. k~lerin. pro3"elerde yer alınamış ol _ ' 'l(!~eı.~- n.ırd berlayn d · r k" _ bekliyen memut"lar görmek istiyo -

1 

·~tqz}, gen· b"arın yüzündeki geniş te. nisbetini yükselttik. Fakat, bence bu da ernış ır ı: duğ:unu ışaret etti. Ekalli~t mekteb _ ruz. 

- 940 da ? ır azinıle çerçevelendi: kafi değil Tam randıman almak için mu. - Daltonun telmihleri hakareti taum. !erinde çalışıb da devlet kadrosuna ge-
:n Ser u~ açılacaktır! hasebe teşkilutını kuvvetlendirdik. Tak. mun eder. Mevzuuhahs teahhürii Büyük çen muallimlerln kıdem haklarının ta-

bir U Vesile {f ~.e _spol' s;1rayı viye edilen müraka'be, bütçe nizamname- Britanyn hükiımetine atfetmek için orta- nınıp tanınmıyaca•ğını sordu ve çok ço 
l<ı\ "~ binas~ ~:y~yeyim ki lstanbula !Öne gBre EylUlde faa'&yete geçecek. da hiçbir selıeb göremiyorum. cuklu memurlara yardmı yapılmasını 
l>aı A\Prupa e • lazım. Ben, bunun, bir Tahsilat şeklini de, cüzdan usulüne ·······································~·-······-·-·· ehemmiyetle istedi. 
\ıı~e bir spo/ Y~;.ıe:idndc olduğu gibi, ka. :~r 1gö~üdrüyoruz. Bu suretle, tahakkuk ~-:::-_;_:_~ " Evli memurlar için madde 
tn~ l"apıJnı ını e ihtiva edecek şe. er enn en c bakaya> yı kaldırmak iS- A • ...~ 1 ~ lelıtr g".:'ı~ düşünüyorum. O za. tiyorum. Esasen, V<!l'gilerin tahsil ediL ~ELANıK BANKASI Azım,. 
~\~ 'o1a:\ bir güreş salonuna da m:me:' mükellefin de lehine değildir. Doktor Ha"'1n Vasıf (Giresun), evli 
t;ı. ~Inıadığı a . llu suretle serginin a.. Çunku affedemiyoruz !O?! Tesis tarihi : 1888 memurlar i~n projelere yeni hüküm-

'Cttle edilee kzanıanlarda da, oinadan is. Bence en iyi idare, zamanında rnükel. • lerin konulma~ını istedi. Bu suretle ço 
...... l3u e ···> leften tahsilatını yapan idaredir. Beledi. cuklu aiielerin terfihinin verinde ola-

~nı, nı;"P,or ve sergi sarayının yerini yeyi bu hale getireeeJ!im.• idare Merkezi : ISTANBUL <GALATA! cağını ilave etti. Ve bu pa;:.nın beMr-

1ıı;' lleıcdiy ............................ Sabih Alaçam !ardan kesilmesini teklif etti. 

~a~1~ı akı~: int;a1 eden Sürp Agop ş:~endif.'.)r sui·k;~rl·~·;~;··M;~;~·,·n·· Tiirkiyedeki $abelerlı Emin Sazak (Eski~hir), ücretli me-
bı albuk· ge ıyor.> d f k rnurlarla maaşlılar arasında bir fark 

alıalJesı y 1 oraya modern bir apartıman Şlmen 1 er azalarmın Önüne 1STANBUL (Galata ve Yentcaml) bul h.~- l3u fiıakpı·rdılrnak istenmiş idi. geçecek bir keşf"ı unmamasınm çolc yerinde olacağını ~ bı en v MERSİN, ADANA BÜl'OIU ına.sabaşı memurlınile dağbWiı memur-

bıa anZfırası azgeçilmiştir. O saha •. Budnpeşte, 12 (A.A.) - Almanyada kn". 1 ık 
1
• dıın. ·ıı.es nı kapatmağı doğru bul- G t b anmn yapt ları işin ayni olmadığını 

«<t1n ıvı ele t m u e ors, Avusturyada kAin Saintpel. söyledi. Memurların bir kısmını ücretli 
ta ,._ etüdler· . etkiktedir. Mütehassıs. den ve Budapo...+e _Viyana hattı r..zerın· de Yananidantlalti Şabelmı k ~t'l ının net·C' · · 

1 
'-'i" u yapma tan maksadın ne olduğunu sor-

de kara ... - 1 esını a dıktan son. bulunan Biatorbagf'de yapılan ve 1931 • l'~ltı ....... ı vereceğ·m f ·SE .. :ı ... n- .._ ,....,.~A du. Eğer fazla para verme
1

--- bunun 

Ç 
nda iktısadcıl 'l ı ve uar için senesinde 33 kişinin ölfunüne sebebi et ~ır.. - nıuıt ~ ar 

1 

e ko v Y verilmediğini, o.nlE!rın da gu·· nün bi _ 

"atrnOCltkJarı K t mışacagım.> vermiş olan şimendifer suikasdlerinin ~ - • 
l 

ur 
8 

y d ·ı· 
1 

"' rinde maaşlı olınak için çalı....+ıklannı ve 
)'th ze, gti . "ma ur u mı ı o u mOcM>ed hase mahkQm Sylvestre -s• 'dlıd da ty; .,:;fin biraz da dedikodulu, Matuska, şimendifer kazalarııun önüne Her nevı banka muam•lelen aradaki bu farkın kaldırılmasını sliy -

~ ~ılama~ bir menuunu geçecek bir ihtiram lh'lira beratlan ofisine Kiralık kasalar lervill ledi. 
tescili ruhsatını elde~. = ıu!1 ~ V~!~~::;hanm 

" Müklfatlandırmada ı:ekl ve 
kabiliyet esas tutulmalı,, . 

Hikmet Bayur (Manisa), - Kapi ... 
talist İngilterede ve komünist Rusya-· 
d3' zeka ve kabiliyetin esas tutulduğu
nu söyliyerek bütün devlet teşkilatın-' 
da zeld ve faal memurlara mükafat ver 
me usulünün konulmasını, devlet icra
atının bu suretle daha mütevazin iş gö
receğini tebarüz ettirdi. Çocuk sahibi 
memurlara da yardım etmenin her va'-
kit mevzuubahs olduğu halde yalnız söy 
lenip geçildiğini, bu işin sureti kat'iye
de bir karara }:,ağlanması lazım geldi -
ğini ilftvc etti. Ve kürsüden ayrılınadan 
bütçe encümeninin projeleri geri ala• -
rak teklif edilmiş bulunan ilave ve ta .. 
dilleri yapmasını, ondan sonra muza -
kereye devam oluıımasını teklif et -
ti. 

Tekrar kürsüye gelen Faik Baysa\, 
hatiblerin temas ettikleri noktalar hak 

landa encümen namına cevablar verdi. 
Bundan sonra başka söz istiyen olma -
dığındıın maddelerin müzakeresine ge 
çilmesine karar verildi. Vakit gecik -
tiğinden Çarşamba günü toplanmak ü • 
zere celseye nihayet verildi. 
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ır e or i 
Çeviren : Faik Bercmen .a .. lllll'i .... 11111111~ 

Bir kış akşamının saat altısındaydı. 
Matbaacı Mister Pomeroy, matba,anın ar. 
b tarafında olan yazıhanesinden çıkıp, 

binanın ön tarafındaki evine gitmeğe ha .. 
arlanıyordu. O sırada içeri ablak yüzlü 
ıenç odacısı Murphy girdi ve: 

- İki ziyaretçi siz.i görmek istiyorlar. di
yerek masanın üstüne iki kartvizit bı • 
raktı. 

Mister Pomeroy kartlara şöyle bir gö:ıı 

attı: cMister Robert Anderson, Mis Julia 
Duncau .. > 

- Tanımıyorum amma ,içeri al baka ~ 
lım! 

Uzun suratlı, uzun boylu bir delikanlı 
önde ve yüzü matem havasını andıran 
genç bir kız arkada, iki ziyaretçi içeri gir. 
diler. Üstl('ri başları temiz ve hürmete şa. 
yan olmakla beraber vaziyetlerinde bir 
can sıkıcılık peziliyordu. 

Delikanlının f'linde, kapağında bir kili. 
se resmi bulunan kül renkli mecrnuamsı 
bir şey vardı. Delikanlı söze başlıyarak: 

- Bu St. Olivias mecmuasıdır: mu _ 
kaddes dinimizin neşrine aid mahalli bir 
neşriyattır. Müellifi biziz. Park matbaa -
sında bastıracaktık; fakat bu aya aid neş. 
riyat çıkmış bulunmakta ise de ... 

Genç kız arkadaşının sözünü tamam • 
dadı: "'1' 

- Matbaa birdenbire faaliyetini tatil 
etti... Halbuki bir ilave çıkarmak m.ec.. 
buriyetindeyiz; bu vaziyet karşısında .ne 
yapaeağunızı şaşırdık. 

Delikanlı cebinden çıkardığı üç dört 
sayfalık bir tomarı masaya koyup: 

- Okuyup tashih etmek için vakit bile 
~k, dedi. Çünkü bu ilaveyi yann öğleye 
kadar yetiştirmek Hizım geldiği için bia 
her şeyi hazırladık. 500 nüsha istiyoruz. 

Genç kız gene söze karıştı: 
- Şayed işiniz veyahud başka bir se • 

beb varsa Furgeson matbaasında da işi _ 
mizi görebiliriz. 

Mister Pomeroy makinede yazılmış to. 
m.an eline alarak ilk satırlara göz gez _ 
dirdi. Yazrların: cAziz piskoposumuz .. , 
,diye başladığını. görünce zararlı bir şey 
olamıyacağmı kestirerek: 

- Pekfila! dedi, ça'buk işe başlıyalım. 
O zaman Mis Duncan: 
- Borcumuz neyse verelim! dedi. Son. 

ra buraya gelecek vaktimiz olmaz. 

Misted Pomeroy böyle peşin alış verişe 
ba!1lırdı doğrusu. Hemen hesab görüldü. 

Iki genç dışarı çıktıklan vakit dclikan. 
11 ellerini oğuşturara.k: 

- Herifi ka!esledik, dedi. talihimiz var. 
mış. 
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- Hayır, vaktile sana' haksız olarak 
burada diz çöktürmüş, benden af dile
miye seni mecbur etmiştim; şimdi de 
ben bu haksızlığı tamir etmek için se
nin karşında dizüstü duruyorum Neri
me. 

- Artık onu unuttum .. o günleri ta
mamile unutturr. Feridun. 

Genç adanı onun elini bırakmadan 
tekrar yanına oturdu ve sesinde alça • 
lan, yalvaran bir ahenkle sordu: 

- Şimdi bana cevab vereceksin değil 
mi? Ncri? 

O mğru:- adamın bu merhamet dile -
nen sözleri Nerimeyi altüst etmişti. Fa
kat metanetini muhafizaya muvaffak 
oldu. 

- Hayır, şimdi değil... Bana birkaç 
gün düşünmek jçin müsaade edin ... 
Böyle bir teklifi hiç beklemediğim için 
biraz kendini tophyarak soğukkanlılık
la muhnkeme etmek istiyorum .. 

Genç kızın eli Feridunun elleri ara
sında titriyor, yüzü büyük bir helecan
la ürneriyo.rdu. 

- P ki yavrum. ic:tediğin gibi olsun 
amma enden çok rica ederim, beni faz
fa bek'etme ... Seni nişanlım olarak 
görmek ve herkese yakında evlenece
ceğimizi ilan etmek için pek sabırsııla
ruyoruro. 

Genç ltız bu hararetli bakışla\- altın-

- Sorma .. Yarını bekllyelim de baka.. ''5ine müracaat ederse her şey kendiliğin. 
lım ne olacak. den halledilmiş olur .• * ' ( Matbaacı: cHay Allah müstahakını ver. 

Pomeroyun matbaası gece yarısın • sin.. Bu oğlan banker Bagshawın oğlu .. 
pan sonraya kadar çalıştı. Başmürettib ol. Bu herifler çıldırdılar mı?> diye homur. 
sun, musahhih olsun ömürlerinde böyle dandı amma. renk filin uçtu adamda .. . 
garib yazılar okumamışlardı ve böyle ya. Üçüncü yazı: 
zıların patronun gözünden nasıl kaç. cÖnümüzdeki P azar günlerinin birinde 
tığına şaşıp kaldılar. miralay Vilsonun takma dişlerinin önün. 
Sabahın altısında her şey hazırdı. İl!. den ayırmadığı kolebiyon torbası düşe. 

ve nüshaları yerine götürmek vazifesi cektir. Binaenaleyh kendisine şıınu tav • 
sessiz sadasız bir genç olan Murphy'e düş siye ederiz: Ya dişlerini sağlamlaştırması, 

müştü. On biri çeyrek geçe elinde ilAve. veyahud, bugünlerde torba elde dolaşır
ler verilen adrese vardığı zaman müşte. ken kendisine has tebessümünden fera .. 
rilerin bahçe kapısında beklediğini görün. gat edip ağzını kapalı tutmasıdır. Maa -
ce müşterilerin bu isticaline o da şaşmak. mafih ağız sıkı sıkı kapalı tutulursa tak -
tan kendini alamadı. ma dişlerin düşmesine mahal kalmıyaca. 

ılşte asıl bomba 24 saat sonra patla. ğı için miralayın yüreği rahat olsun .. > 
mış, gerek Mister Pomeroy'u ve gerekse Bir başka yazı: 
bütün matbaa erkıinını darmadağın et • cMisis Peddigrew söylendiğine göre 50 
rnişti. Sebebi de şu mektublar: sterlinge altı silindirli lüks bir otomobil 
Bayım, St. Olivias kilisesi kongre aza. almış. Bu işleri nasıl beceriyor. doğrusu 

larına tevzi edilmek üze.re matbaanızda kimsenin aklı ermiyor. Masum kocası kü
bastırılmış olan ilaveyi basmadan veya çük çapta bir tüccardı; ölümünden sonra 
bastıktan sonra okumuş olduğunuza inan. madama, kaprislerini tatmin edece!~ ka -
manın imkanı ~k. Zira okumuı olsaydı • dar para bırakmamış olsa gerek. Doğrusu 
ruz bunun tabii olarak matbaanızın ismi. biz bu meseleyi tetkike şayan bir mevzu 
ni koymaktan çekinirdiniz. Bu hususta si. o1arak telakki etmekteyiz ... 
zinle lronuşacaklarım herhalde bu kadar Mister P0rr..eroy kanı bir daha başına 
olmıyacaktır. Dişlerime gelince bunlar,, sı91"adı: cBu adamlar cidden çılgın şey. 

beton kadar sağlamdır ve hayatımda bir ler!. Bu kadının kocası Balticin idare 
defa olsun dişçiye gitmiş değilimdir. meclisi reis vekili idi. Parası bulunmaz o. 

Binbaşı lur mu?» 
J ames Wilson> iıavede ne kadar yazı varsa aşağı yu. 

Mister Pomeroy çıldıracaktı.. cBu da kan hepsi bu tarzdaydı. Olur kepazelik 
nesi?:t diye etrafındakileri suale boğdu. değildi. Bütün ekabiri rezil ediyorlardı. 

Nihayet: c.Murphy! Murphy!. diye hay. Mister Pomeroy verilmiş olan adrese yol
kırdı. Murphy gelince ona: landı. Adres bittabi sahteydi. O isim ve 

- Koş bana dün bastığımız ilaveden sıfatta kimseyi tanımıyorlardı orada.. O 
bir tane varsa getir! dedi. :vakit matbaacı kız ile delikanlının bu ka. 

- 500 tane bastık amma, bir iki tane dar istical gösterip Murphy'i kapının Ö-

bozuk kalmış, getireyim... nünde beklıyerek ilaveleri teslim aldıkla. 
Odacı biraz sonra ilavelerden bir tane rının sebebini anladı. 

olduğu halde geldi. Matbaacı ilftveyi oku. Mister Pomeroyun, sükunetle oturup 
dukça baygınlıklar geçiriyordu. cAziz gelecek olan küfür dolu mektubları bek. 
piskoposumuz. diye başlıyan yazı şöy~e }emekten başka yapacak bir işi kalmıyor. 
bitiyordu. c.Aziz piskoposumuz hôld ken - du. İki gün sonra şöyle bir mektub aldı: 
disine bol iradlı bir piskoposluk bulmak cMatbaacı Mister Pomeroy, üç gün ev. 
gayesini güdüyor. Dostlarına söylediği vel intişar eden Pariş Magazin mecmuası
·SÖzere bakılırsa vurgunu avlamak üzere nın ilavesindeki kepazelik ve rezalet dolu 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Biz henüz bu yazılar münasebetile bu gece saat 9 da 
işe kat'i bir şekilde olmuş nazarile bak - ... deki John Andersonun evindeki top • 
mıyoruz. Maamafih böyle şeyler bilin • lantıyı teşrifiniz rica olunur.• 
mez., Kıapıyı açan uşak Mister Andersonun 

İkinci yazı: evde olmadığını, fakat oğlu Robcrt An-
cGeçe~ gece el yazması on altı kıymet. dersonun yukarıda arkadaşlarilc birlikte 

tar eı1d kiliseden çalınmıştır. Bu hadise. gele~ek olan bir misafir beklemekte ol .. 
yi ayyuka çıkarıp skandal yaratmağa lil- duklarını ilave etti. 
zum yok. Bu husus derpiş ... de oturan Uşak Mister Pomeroyu dbğruca ev sa. 
Mister James Bagshow, kilrse mütevem _ (Deı•amı 13 üncü sayJadrı) 

Yazan: GfiztN DALMEN 

da metanetini kaybetmemiye çal~arak 
sordu: 

- Fakat buna anneniz ne diyecek? 
Böyle bir şeyi kabul etmesine imkan 
yoktur. 

- Bu hususta sen hiç üzülme. Her 
şey yolunda cereyan edecek ve sen hiç 
bir şey için ne şimdi, ne de bilfıhare 
üzülmiyeceksin. Buna emin olabilir -
sin. 

çin başmı pencereye çevirerek ceva\) 
verdi: 

- Pek iyi bilmiyorum .. sizi kAfi de
recede tanımıyorum ... Herhalde son 
zamanlarda bana yapmış olduğunuz 
.şeyler için size karşı büyük bir minnet
tarlık duyuyorum. 

- Minnettarlık mı? Hayır buna ihti
yaç yok .. ben mıcak eski hatalarımı kıs
men ol~un tamire gayret ediyorum. La
kin, bilahare bana kar~ı kalbinde bir ... 
Sevgi duyabileceğini ümid ediyor mu
sun Nerime? Böyle bir imkanı görebili
yor musun? 

Cevab vermeden evvel gene tereci -
düd etti: 

- Zannediyorum. 

- Bilha~sa bunu düşün Nerime! Se-
nin herhangi bir tesir altında kalara~ 

- Benim yüzümden aranızda bir ih- bana ccvab verdiğini istemiyorum. Bi-
tilaf çıkmasını hiç istemiyorum. Iakis sükunetle ve her noktayı inceden 

- Tekrar ediyorum; sen hiç üzülme. inceye dilşündükten sonra bir karar 
her noktacia bana güven ve bana inan! vermeni ve bu kararında kat'iyen bita

- O halde size cevabımı bir hafta raf olmam· rica ederim. Şuna emin ol -
sonra veririm. malısın ki şayet benim teklifimi de Ne-

Bu soıı sözler üzerine yerinden kalk- jad gibi reddedersen kat'iyen gücen -
mıştı. Turidun şiddetle itira~ etti: miyeceğim ve senin bu evdeki vaziye-

- Sekiz gün! bu kadar zaman bek - tin her ne suretle olursa olsun değişmi
lemem kabil değil! Hayır; daha evvel yecektir. Beni her zaman için karşında 
bana cevabını vermeni rica edeceğim. en müşfik bir dost olarak göreceksin 

- Peki, bakalım... Herhalde beni Nerime... Şimdi arbk sana söyliyecek 
düşündüğünliz için teşekkür ederim. sözüm kalmadı. Gü~ güle git yavrum; 
Kapıyn doğru bir adım attı fakat Fe- biraz sonra sofrada görüşürüz. 

ridun ~inirli bir elle onun kolunu tu • Kap!yı hürmetle açarak kenara çe -
tarak ylirlimekten menetti. kildi ve genç kız çıktıktan sonra arka-

- Söyle bana Nerime; hiç tereddüd sından uzun uzun onun zarif yürüyü -
etmeden, samimiyetle söy1e: Sende ne şüne bdktı. O gözden kaybolduktan sori
his uyandırıyorum ben? ra bile kaşları çatık, gözleri dalgın bir 

Bir saniye tereddiid ederek kızartiı halde orada bir iki saniye kaldı, sonra 
ve OllW\. ~ nazarlarından ~ l- içeriye girerek kap.ısmı kapadı. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mile. Muh.B. % 7,5 teminatı E~ 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli s-d 
~ 

4800.- 360.- Açık ek. 14 

4000.- 300.- • • ı4)0 
Kamyon 2 aded 3 tonluk 

, 1 > 6 • 

Satış kamyonu 1 > 2 • 3100.- 232.- • • 11 

I - 21/IV /939 tarihinde talib zuhur etmediğinden cem'an 4 aded tanıyoD 1" 
niden açık eksiltmeye konmuftur. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şek.il ve saatJlli bJ. 
zalannda gösterilmiştir. 

ID - Eksiltme 29/VI/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat ŞO. 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameden hergün sözü geçen şuıbeden parasız alınabilecelf gı1>i ~ 
ı;atış kamyonu planda görülebilir. 

V - İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 eüvenme o~~ 
mezklir komisyona gel.melleri. ( 4176) 

__.._ 
I - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf usulil• ~ • 

siltmeye konmuştur. 
II - Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira he.:ıabile 5644,SO. 112,. 

vakkat teminatı 423,36 liradır. 
Ill - Eksiltme 15/VI/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Leva.ıJJll ., 

Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası. :aı~ 

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatill" 
den bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına :ıııakb1JI 
mukabilinde verilmesi laıımdır. c3619:. 

Askeri Okullara talebe alınıyor• 
1 - 939 - 940 ders yıl: için Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerile Konya ; 

~rzi~can ~skeri ort~ ok~ll~rının bütün sınıflnna, Kırıkkale san'at lisesinin ıı. 
rıncı sını!ıle Kayserı - Sıncıdere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun (1. 
III.) sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda _.,. 
cuddur. Ne suretle müracaıtt edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik f)' 
belerine baş vurmalan lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundunnalıdırlat· 
A - Askeri okull~:a girme~ i~iyen.lerin müracaatlan 1 Hazirandan 10 A~ 

tosa kadar kabul edılır. Asken lıselerın yalnız III. sınıfları için seçme sın•'Vl 
Ağustosta b.~ş~ar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile ~ 
okulların butun sınıfları ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 EyHllde.P 
Eylftle kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra 1110 ~ 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna~ 
cak okurların seçme sınavları 1 Eylôlde ba.şlıyncaktır. 

C - İsteklilerin kaydı kabul kağıdlarını mümkün mertebe kısa zamanda ıa; 
mamlamaya çalışmaları ve tamamlanan kağıdlnrının askerlik şubesinden giı1'1~ .. 
istedikleri okula vaktile gönderme işini tnkib etmeleri ve okuldan çağ1rılın9d .. 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki A11' 
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve 'l'rS~ 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu suretle :rrıilt"' 
caat edilmesi lazımdır. 

~ - ~steklini~ askeri .. o~la girinciye kadar yo[ iaşe ve okulun .. bulund~ 
şehırdekı otel saır her turlu masrafları kendisine aiddir. Okurun velısı tarafın 
bu masrafların temin edildiği askerlik şu bel erince tahkik olunacaktır. ,.ı 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edeınes. otullaid 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, techizatı okUl• 
olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verilir. , .. 

5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka -:... 
vına girerek kazandıklan takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilınek il 
Avrupaya tah...Ue gönderilir. cl004> c3413:t 

Masasına doğru yürürken ayatğına canın her şeyden üstün olduğunu 1~ 
bir şey takıldı. Eğildi, biraz evvel genç etmek mecburiyetinde kaldı· _ .... ciS 
kızın göğsünde ili~ik olan menekşe de- Feridun un sevgisi... Orıu, ~
metini kaldırdı. Bu çiçeklere bakarken ve fakir akraba kızını sevtn~ed 
g~zı:ri ve yüzünün çizgileri sertleş - haricen pek mağrur görünen: dt • 
mıştı. ve tahakkümü ile etrafındakileri ,ş~ 

- Mutlaka bu çi~kleri ona Nejad reten adamın kendisine büyük bir ,ı
vermiştir. Nejad onu seviyor, ne tuhaf! la bağlı olduğunu söyliyecek tadil' 
Bu serseri ruhlu adamla ayni ha~ale çalması! ~ 
kapıldım; ben de onun sevdiği kıza 8.şık O mu mağrur? Biraz evvel tst'Şl~ 
oldum. diz çöküp ondan af ve sevgi !ıı•~ 

Pencereyi açarak çiçek demetini bü- bir z~manlo.r fakir bir ameleye rdi1,0 
yük bir kinle dişan fırlattıktan sonra ettiği için karşısında cli2: çl5ktil ~-
düşünmesine devam etti: bir kızın cezasına kendini de çarı> ,1" 

- Nerime onu reddetti; acaba beni suretilc gururunu ayaklar altın', 
kabul eder mi? Onu sevırediğini sö~ - adam i<:m mağrur denebilir ın~~'0rdf 
lüyor; 2Caba beni sevebilecek mi? DemPk onun karısı olmasını ~,,.1 

Asabi adımlarla odasında dolaşıyor, öyle mi? ---~ 1"_ 
heyecanını teskine muvaffa!k olamı - Feridunun koyu mavi gözleJ"lP'"'~ıı.-
yordu. nan aşk ışığını hala görilyoıınuş, ıııs' 

- Zavallı sevgili Nerime; ona sene- ateşli dudaklarını hal~ ellertnd~~ 
1erce ne kadar azab çektirmtşttm! O - diyormuş gibi titredi w b 1 1"' 
nun bunları büsbütün unutmasına im- kuvvet bulmak maksadile et~::'~.ı' 
k~n var mıdır? Belki de sarsılınıyan kındı. Annesi, mütebessi:ın OU" ~ 
aşkım karşısında o da1 eskileri unutur müşfik gözlerile kendisine balO~ı~ 
ve beni affeder. - Anneciğim; bu clak.i}cadıt ~ıslı 

Şimdilik benden korkuyor.. sadece yanımda olmanı, bana yol g6st ttl tı" 
korkuyor. Beni hiç sevmiyor ... Bu ne bu müşkül vaziyette nasıl bir hS. ~1~ 
feci vaziyet ynrabbl! reket sı>çeceğimi bana söyleıneP~Bıt' * istiyorum ki... Bu dakikada her pe ilı;' 

dan çok sana, senin nasihatleri 
Filhakika, Nerimenin Feriduna karşı ~r 

olan duygularmcla, her şeye rağmen· yacım. vr:r. , .. i pe!c t11 • 
büvük bir çekingenlik y. kor:'-· d Nerıme hakika.en kendıstn 'll',,fidtl 

" e Au var ı. k··1 b' · tt b l -ve ....... ff 
Onunla uzun uzun konuştuktan ru ır vazıye c u uyor . rıt ' 
odasına gı'tt•gıW• zaman kendi k diso~ nun bugünkü his ve dUşilnceıerııde~I , 

ı en sını 1 1 k. .. 1 rl ırıst JB 
bunu tekrarlamaktan menedemiyordu. ursa t0

1
.sun, C.:. ıt gubidn ed: ...... , tıstıf d'' 

La"kin "radan bı'r iki d_,_,IL.- . d azame ı ve mus e a ıu•~ dfli ı " 
a l1A.l.ll..a geçıp e k b. .. k d e sr t11"" 

haklld \~ziyeti 'Ve ~ ~ bir ma ' .. ır g~n t a~r~ın i~ ge~aırŞılllfl 
Mrça soğukk~nlıl1kla muhakeme ede- mı gorme . e ı. es . e 
bildiği zaman kalbinde dıerJn bir heye- korkusu kalbini titretiyo;!~~ t"} 
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GAZI Nilin suladığı topraklar 

iki 
'7W'VA ş. V1 ... 

~azan: .&..& .& n,n.&a• 

k 
Nilin mecrası gayet alakaya şayan bir levha arzeder. güze! kadının 8Ş 1 Bu nehir ve biltün kanallar daimi surette sulama • 

...... A.y - işlerile meşgul insanlarla muhattır 
~ı gö~gırnın ai.tındaki şu arkadaşı - 1 sek bir kalb v.ermişsin ... Hiç şüphesiz 1 büyük bir memnuniyetle kabul etti. Tercüme eden: HOSS /İ 1 Cahid Yalçın 
~le 

0 
Yor musunuz?. Bir kılıç dar- ki, bu kadın, büyük bir aşk ile beni se- Manastırda ikamet eden ve Aspasya -

~ deği~.u~ kafa~ını koparmak, işden viyor. Fakat büyük bir ferağat ve fe- d~n ayrıldığı giindenberi göz y~1arı Göze çarpan garib bir şey Mınsa nak-ıiçmesine mahsus suları muhafazaya biz. 
%n. Be h ~lbukı ben, bunu yapmıyo- dakarlık gösteriyor. Beni, Eleonoranın doken prenses Eleonorayı da oraya ge- ledilen yabancı nebatlann burada piçle. met eden testiler, evlerin nehirden uzak-. 
~Yoruı:. u~e ~·e~c, .kan dökmek iste- aşkına terkediyor. tirtti. Bu iki asil kızı, bir eve yerleş - şerek mahsul vermez hale gelmeleridir. lığı nisbetinde bir cesameti haiz olmak lL 
~.ben· Şımdı sıze, bir teklifim var. Diye söylendi. tirdi. Çivid işte böyledir. Ayni derecede dikka. zırndır. Aşağı Mısır 1şte böyle bir vaziyet. 
~ dlh:e ım emrime itaat eder de, önü- ' * Prenses, çılgınca bir sevinç içinde te şayan olan diğer bir nokta da her sene te bulunduğu için, Yukan Mısırda du1 
~b 'ne ~":d .. kendi arzunuzla Mesih ka- Battal Gazi bu düsürıdesin<le hata çırpınıvnrdu. Ve: Suriyeden getirilmiş yeni tohumlarla eki. ran çömlekçiler bundan istifade edcrelı! 
İt "'1 erseniz h · · ' · ·h Ali h ' d f 1 rd' \' er iş Veri . • epinıze bol parau etmemic:;ti. .. Aspmwo Ana, hakikaten - A a ım .. ne mes u um ... len çivid tarlalarının Mısırlılara gayet iyi nakliye gemisini tasaJTu etmişe ır 
eyahud k rım. ~ğcr muhalefet eder bu büvUk Türk khn.•""lanı. insan kalb- Hem, halilskarım Battala; hem de sana bir renk vermesi, ayni nebatın asıl kay. Kulplarından birbirlerine bağlanan bü .. 
~llıı ceh açmak ısterseniz, hepinizin Jerinde emsaJc:;iz görülen bir aşk ile kavustum. nağı olan memlekette bu meziyetten yük tesaifor onlaın.n sal!Larının Hk pHi~ 
'ili~,_. enn~mE" go-nd · · B'" · n· b <r ar,,lk mu'"t adi en As d B ·· h d d t k"l d 1 Ort t t'l "kın" c· sa ıq Battal _ erırım. ı.ırsı- ~vmic;H. Fakat, prenc:;es Eleonoranın ıye, aı.:ır ..., , em y - mahrum bulunması ır. u muşa e e en nını eş ı e er er. a es ı er ı ı .. 

l)edi. 'yalan soylemez. crönlündt> de bu harikuJade adama karşı pasyanm boynuna sarılıyordu. çıkacak neticeye göre, Suriye çividi baş. tıhtadırlar. Küçükleri de daha sonra ge. 
h!Bi:'~ta}) 

8
.. .. da\•anı1maz bir seYgi uvandıi!ını anlar * ka tarafa nakleylemeğe muhtaçtır. Fakat lir. Mal sahibi kendi dükkô.nı için rahat 

tJo ozun" · · w ' k d ı· d kaıli. rruhafızdan u ~ş~tmek ~~fi geldi. ::ınlam z. kalbinde ates yarasından d~- Aspasya. insan fedakar.lığının en toprağın kuvveti, güneşin şiddetli hara - bir mevki ayırır. Salını sev e en e ın e 
d.rarak· hm, ellerını havaya ha acı bir ıztırab hissetmis .. artık, bag- yüksek derecesini gösterdi. Kalbi, Bat- reti tanelerin cinsini bozuyor, Mısır top- uzun bir sırık vardır. Bu tertibat tnmam b Ben, ~rnri . . nna teış basarak. kendi ac:~mı feda et- talın aşkı i1e çayır çayır yanıp tutu - rağına sıcak kış bahçesi neticesini veri - olunca kendisini suların cereyanına bı ., 

~ . edi. Ayrı· nıze ıtaat edıyorum. meyi bir vicdan borcu telakki eylemiş- şurken. bu büyük kalbli kız, o alt.eşleri yor. rakır. Bir kil tabakası üzerine karaya <>-
eıune ~ ı 7.amanda üç ses tek bir t' gı'z1ı' cröz vac:larile söndürmiye gayret Mısırın toprağının iyiliğine ve mah - turmaktan korkmaz. Çünkü. bundan hiç 

llzerind t , ı. ., J 1' 
....._Biz d e oplanarak yükseldi: ederek: sullerinin çokluğuna, sıhhate gayet mu. bir zarar gelmez. Bu suretle Deltaya ka-

'A~ Z<ırna:"·B ı J!EY, FANf DÜNYA··· _ Battal!. Ölen zevcene karşı, ben vafık bir havayı da ilave etmek lazımdır. dar iner. Bindiği gemide testileri birer bi.. 
b;asya ~ a tal Gazi yavaş yavaş de , senin kadar hürmetkarım. Fakat, Rozenin, Dimyatın ve Mansurenin et - rer sattıkça nihayet ortadan kalkar. 
!a kadını, ~y~ ya~laş~:· G€nç ve dil- Battal Gazi. Ac:oa•wa Anavı (Kırk E.leonoranın günden güne sana karşı rafları çeltik ile muhat olduğu halde sağ. Fıtraten halim ve çekingen olan Mısır .. 

d.ı: erın hır hurmetle selam - Bakı'reler) manac;tırına cröti.irerck tek - d 1 lam havalarile meşhur olması hayret e. lılaT neş'eli ve zevk ve safaya düşkün a • 
..._ b '" artan aşkına da 15.kayi ka amıyorum. 

"' oen;."' ':'uh .. rar ye1·ine oturtmak istedi. Fakat, bu . ht h ... dilecek bir nimettir .. Durgun sulara ihti. damlardır. Bütün ef'al ve hareketleri bu 
•ı .. , J zu d Sevgili Zeynebinm mu erem a\ıra -
,. .... ~knıişsı'n·ız. rn en, bir haYli sıkın- ma"'rur Bı'zans asılzadesi·. H t t yaç gösteren çeltik ziraati ihtimalki yal. karakterden mülhemdir. Ufacık bir vak'a 
"llll B .. Iarını kalbine göm. aya ı. uzun ız ı -

· A.Uea .. unu, pek geç haber al- _ Havır .. bu kadar dedikodula'rdan 11 k d nız Mısırda sıhhati bozmuyor. Servetler kendilerini korkutur, ufacık bir hüsnü 
bi.. {!rsınız. rablarla geçmiş olan şu zava ı ar a a- b k d 

•e m sonra, arhk ö manastırın kapısından urada insanların hayatları ha ımın an kabul onları teklifsiz yapar. Bu halkın 
C!J l\sdıPasy~~~a~dı. iceri l?'iıınek istemem ... Beni. Mesih şımı mes'ud et. hiç bir fedakarlığa malolmuyorlar. dansa karşı beslediği düşkünlük Mısırda 

t ·: a ıse, ellerini semaya kal- kalec:;.ine vötürünüz. Orada. yanınızda Diye, rica etti. Membaı Mısır olduğunu zannettiğim balerinleri çoğaJttmıştır. Bu kadınlar hiç 
trı' liey }{ d' kalavım. Faki:- ve hastdlara hizmet e- Battal. Aspasya An~mn gösterdiği veba hakkında büyük bir itina ile yaptı - bir kayıd ve ihtiraz bilmezler. Ne kadar 
ıı: beni~ k a ır Allah .. bu büvii~ ı:ına- devim. bu büvük ferağat ve fedakarlık karşı- ğım araştırmalar neticesinde kanaat ge • taşkın davranırsa o kadar hoşa giderler. 
n~ lisan ~r~n~~ çıkardıihn :U:.in sana Dedi. smda, hayreiler içinde kaldı. tirdim ki bu hastalığın bulaşmaları tica.. Mısırlıların rengi pek esmer olmakla be 
J.)1YE>, bağır~ı. şukredeyim? Batt::ıl G:ı,.1 , Asoasyanın bu teklifini (Arkası var) ret yüzünden İstanbul ve İskenderiye • raber kanları bana güzel göründü. Bil .. 

' den buraya nakledilmemiş olsalardı bu - hassa bedenleri narin ve mütenasibdir. 
hiıtl\p H k A B • k rada ismi .bile malUm olmıyacaktı. Veba Kadın, erkek balık gibi yüzerler. Esvab. 

El>İLMIYEN AŞK i ay e : J r re 0 r daima İskenderiyede zuhur etmeğe baş • lan basit bir mavi gömleğe inhisar eder. 
~~~Uhafı b . lar. Hiç bir manii tedbir ittihaz edilme . Bu gömleğin biçimi kadınların iffet ve 

b ı:.ger b z, aş ba~a verdıler. mesine rağmen ancak nadiren Kahireyc hayasını pek noksan surette mu haf aza et .. 
Utad U ad · t 'd' h · · · (B ta f 12 • fada) ı cesinde kıvrandıracak bir sıkıntı verme. d h 

111 
a te~l am ıs ese ı ı, epımızı as ra ı ncı say kadar gelir. Burada sıcaklar erhal as. mektedir. Erkekler bu gömleği ancak ·ça.. 

tı:_,rtlik g" erdi. Fakat bize, bi.ivük bir hibinin bulunduğu salona götürdü. Burası ğe hakkınız olmadığını söyliyeyim. talığı durdururlar ve Saide kadar gir - lışırken kolaylık olsun diye bir kemer ile 
~ı ku:~~~d~. Böy]~ bir adama ca- uzunca bir salondu; ortada bir bilardo - Böyle demeyiniz Mister Pomeroy •. mesine mani olurlar. Saint - Jean başla - bellerine tesbit ederler. Çocuklar daima 

"'~il a"rılını allsuı n. Ölünceye kadar, masası vardı. Masanın etrafında da hep- Süiniyetle hareket ederek dalgınlığınız - rında Mısır üzerine düşen çiğler İskenCle. çıplaktırlar. On sekiz yaşında kızlar gör. 
vı " Y m · .. .. d h kk k 1 b 1 nan fev dan istifade edip bu oyunu hakikat saf • a ,,,., <ı'hdett'] . sinrn onun c o a a em u u - riyede bile bu hastalığın tohumunu mah. düm ki hala çocuk idiler. 
~tal Ga .. ·ı ıb:r .. ve bu ahidlerini de, kalade ciddi olan bir sürü genç bulunu - hasına koysalardı o valtit şikayete hakkı. vediyorlar. 
~att .. Ye ıldı d"l d A 1 d ilA · b stıran iki nız olacaktı? Müslümanlık Mısırlıların hakim dini .. 

it_ aı G . r ı er. yor u. ra ann a aveyı a M1S1rda, ancak Akdeniz kıyılannda ve ~ h azı m,,. .. 6'1 . k d H "k' · d tb acıya ·ı- Size bir gu"müş madalya vermemize mü dir, fakat bu kavim müslümanlığa bir sü-
t. a1Jedı'l- .-= enm an dökülme- genç te var ı. er 1 ısı e ma a ı içerilere doğru on fersah sahaya vanncı. • .,a!h. unesıne ·r 

1 
.. 
1

.. sed'l R . ld guv anlac• saade edin! Hatıramız olsun. rü merasim ilave etmiştir ki Muhammedin ,;:a Ananın · memnundu ... As - tı ata gu um 1 er. eıs o u :ı• - ya kadar olan havalidedir ki yağmur n~ ... '<in b Yanı 
1 

b' M' t p ya· Mister Anderson söze karıştı· emirlerinden ziyade hoş manzaralara 
" üy~k . na oturdu. Gittik"" an ır genç ıs er omero · olduğu bilinir. Yağmurlar nadiren daha "'llnl U hır ze k . :s- B t 1 d d" Zek" genç _ Babamla konuşayım, miidür.i bu _ meclUbiyetlerinden ileri gelir. Bir takım 
hl~. a konuşt v ve neş'e ıle. o - - uyurun, o urun. e 1• < 1 

.. uzak havaliye intişar ederler. Bir sene 
""'<tllft u. Kızkuı . 

1 
. t' . la arasınd" bulu lunduğu şir.ketin evrakı matbuasını size riyazet adamlarının tarikatleri, geceleri 

'"- ~tıra g t' esınden kurtarıp er> cemıye ının aza rı " .. içinde Kahirede ancak iki saatlik hafif bir 
""'ll e ırd·-· · · f t"1 versinler bundan sonra!.. mumlarla alaylar, bu tarz sofuluğa uygun 

.\s
?le oldu" ıgı prenses Eleonora- nuyorsunuz! Bu cemiyetin reısı sı a ı e yağmur yağar. Mısırda gök gu"'rültüsü hiç gunu so d • 

1 
. 'k" v Zan Mis Duncan da ıatıldı: esvablar, cenazelerde şarkı söylenmesi, 

"" .Paı:-..a An r u. müsaadenız e sıze ı 1 şey soracagım: - bir vakit işitilmez. Pek nadi";" olan fırtı _ "qn. -J a da i d d" i b" 'laAvesı'n - Ben de babama SÖY.liyeyim, bundan göz yaşı dökülmesi, eplum ferale (1) gibi 
•

11 
lÇinde id' ""' ayn neş'e ve heye- ne ersem ın ır mecmuanın 1 

.. nalar daima Lybie ve Arabistan yollan • 
" t>- 1_ ı. r·re h d k' 1 d d 1 eye merakla böyle mecmuayı da sizde baı.iırsınlar. şeyler kabul ettikleri yeni dinden ziya .. 
ti...."! ~arşı h f' nses akkındaki su- e ı yazı ar an o ayı ep e - nın yu'"ksek kısmına taallik ederler. Ora. d ""Vab a ıf b' - h d" t" .. d ğ"l ·? Reis te ilave etti: e ecdadlanndan ka1hıa batıl itikadlar -

ı verdı'. ır sukfıttan sonra, şu nıp eyeoana uş unuz e 1 mı· da tahrib edilecek: bir şey yoktur. İşte her 
· Elb t b d l"f ? - Bitış' ik odada iyi sigaralar ve viski dır. (Arkası var) .. ....._ l3i] - e .. u a a mı· şey Mısıra tabiatin en kıymetli l\ıtüfıeri. 

'et miyorurn · _ Bu hadisenin üstünüze tesir edip et- var. buyurmaz mısınız? bı~ \?ar? berk .' sızde nasıl bir kuv- ni temin hususunda elbirliği etmiş gibi -
-.-alt rı esı k d mediğini sorabilir miyim? Mister Pomeroy evine giderken. cnctice H d k (1) Bu, Romalılarda eart olan ölüm kıya -

\.._ ·ı an, herk i en ini~ minnettar . 'b ·ı l'ğ h' t tt' d' dir. er çeşi uşlar, hatta en nadir ne- tetldlr .... Yunanlılarda da A ... et idi. Müslü -"Qg ı es n k lb _ Üç gu"ndür gözümü kırpmadım. ıtı arı e genç ı e ızme e >rn> ıyor ve 1 "- li .1 au '""' 
t •. d J'an sı'h· 

1
• a lerini kendinize vi er ana 'nin neş'esine kendi ötüşlerin manlar bunu kabul etmem•·tır. Fakat bu A.-

'Q' a ' ır ı bi ~-- Azaların dudaklarında takdirkar bir te. neş'cden kınlıyordu.. "'il ı. ?l ayrııa ğ r :n.uvvet... Manas _ ılave için burada toplanmışlar da deni. det Mısırda payidar kalm~tır. Halife ömer 
<ıeto:: ı ım g" k bessüm belirdi; hepsi de Misler Robert 1 b"l' .n h ız b tıl ıuk dl ü te1• ~·-fteı ı ll~"'4l't Ve h une adar, Eleonora TASFİYE HALİI\TJ>E İSTANBUL e ı ır. ., .. p es • a w a ara m P .. .ıum ... er 
\._

1
ab?lnadaner .~~t sizden bahsetti. Hiç ile Mis Duncanın elini sıktılar. Nilin mecrasl gayet alakaya ~yan bir daha emin surette idare edebilmek için ba-

~ 1 • soylıy b"l' Reis matbaacıya gene sordu: TÜRK EMLAK ŞiRKETi tıl itikada rıza göstermeyi münasib görmilf 
h l\ın hür e ı ırim ki bu kız, 'd levha arzeder. Bu nehir ve bütün kanal- olacaktır. 

),ı Qha'ttnı G ~n kuvvetile sizi sevivor. - Bu hadise müstakbel hayatınıza aı lar daimi surette sulama işlerile meşgul ............................................................ .. 
a !'1.b azı, derin d · · . planlarınıza da tesir etti mi? Tasfı'ye halı"nde bulunan İstanbul Türk · 1 l uh ~ "1.1 bi enn ıçıni cekti ınsan ar a m attır. Ya kendileri su çe • ~ 

"\IQJ r ço k · - Şehri terketmegye hazırlanıyordum. ed ı f k 1.d ""~·Asi'\ cu tTt\...i bacını o"nu"ne Emlak Şirketi hiss ar arının ev a a e kerler, vahud onlan bu zahmetten kur Son. Posta ~6İ t"asya A 6
1.u '"' - Mükemmel .. Arkadaşlar. hiç şüp - J • 

.... '-"' hesiz bu aya aid altın madalyalar, onları d 
._ b'iit 8...,le·. nanın bile güç işitebile- umumi heyeti, 17 Temmuz 1939 Pazarte. taracak hayvanları kamçılarlar. Bir sü. 
l\_ ~a s· , si saat 11 de Taksim e, Cümhuriyet mey. rü kova, tesbih halinde dizilmiş küçük 
~'üil . ' ız .. Siz, sevmiyor musunuz?. cidden hak etmiş ve hadiseyi pek mahira. danında t. T. E. Ş. hanında ktiin İdare tekneler sahillerde tertib olunmuşlardır. Yevml, Blyaal, Havadis ve Halk gazetesı 

&a~ ~r ne ve ustalıkla idare eyliyerek zekalarını Merkezinde toplanacağı iltın olunur. Yükselen sular ilk bir çukura dökülürler, Yerebatan, Ça~i~e sokak, 25 

\ft
."'l t.""l l'ahibenı'n r""""gı' d isbat eden Mis Duncan ile Robert Ander- . t S T AN BUL ~ ... .:) ld ~· o an a sap Mi'•ZAKERE RUZNAMESi" sonra arazınin içine doğru tevzi olunur • t i. E ' - sona verilecektir. Mister Pomeroy siz - ıı.. : 1----------------4 
~ etli B VVelA, birkaç saniye sü - d d b .. lar. Bunun için de küçük kü~k kanal - Gazetemizde çıkan yazı ve 

YU.Jt b. u sükQt d . . en e pek haklı merakınızla bera er u. ı - Tasfiye memurları tarafından tas. lar yaıpılmıştlr. ÇiftçileıiJı mahareti ve 
llA.,.;t tr -.-: esnasın a. nefsı ıle züntü ve heyccanmızı da gidermek için fı'yenm' nihayetini gos-teren nih"İ resimlerin bütün hakları 
tı:ı.t· ~ ·••ucadele geç· di v ... faaliyeti bu işleri gayet iktısad dairesin. 1

' ~··~ ctttaı Ga . 1 ır . e sonra, şunu söyliyeyim, ki siz bir oyuna kurban ve kat'i hesa'bı tasdiki. mahfuz ve gazetemize aiddir. 
"I \? zın n bu sualini ic:it . . . 1 de ve zeki bir surette tanzim etmesm· ı' bL --·-

' eyah d 1' - gıttınız.. 2 - Tasfiye memurları ve mürakıbla. ı.. ~&... u anlamamı g'b'· ö ı· A · d · ı ·ı 1 k ABONE FIATLARI "Q} ed~'l:r hısan}a d ş 1 1• - yle bir oyun, ki bana yerimi ve nn ibrası. ır. ynı zaman a, e-v .Şen e rneşgu 8-

\ı ~ ııtnek Ad r an birer mabud ka- yurdumu haram edecek kadar pahalıya dınların nehirden içme suyu taşıdıltlan 
'Q~ ~l'l&eg El et olsaydı, hiç şüphesiz malolacak. Ticaret kanunu ve Şirket nizamnamesi görillür. Su testilerini, müvazene bozul-
~ dı. au k eonora, sizi mabud ittihaz - Kat'iyyen .. Zararınızı mucib olacak hükümlerine göre rey hakkı olanların madan. bnşlarının üzerinde taşırlar. Bir 
~ la~llyid kadar büyük sevgiye sizin hiç bir şey yok. Bastırılan ilaveler tevzi mezkur 17 Temmuz 1939 tan"hinden en geç takım kadınlar da çamaşırlannı yıkar • 
Qa, i" t1eo almamanızı t~vsiye ede - edilmediği gibi adresinize yazılan iki mek- bir hafta evveline kadar Şirket Merkezine lar, ketenleri beyazlatırlar, yerlere se • 
\>~ ~~ltlet :~a, vA.kıA bugün manastır- tubu da biz yolladık. Yukarıda da söyle. müracaat edilmek UlZ!m gelir. rerler. Ufacık bir sebeble ÇMÇabuk neş'e-
~ it l'ahib~Y~r~a da, rahibe değildir. diğim üzere biz altı! ve zekamızı ekzer • İstanbul. 13 Haziran l939 lenlrlei. Bunun üzerinde keskin ve yu. 
~~ llaıreti J1bı, hayatını ve bekare- sizlerle kuvvetlendirmek gayesile ku • TASFİYE HEYETİ varlanıcı bir sesle bir hava kulRklarda 
t~ b İçin si eryeme nezretmemiştir. rulmuş bir teşekkülüz .. Bu aya aid mev. çınlar. Bu. Romalıların lululatusudur. Bu 
bı it ~v z~ çok büyük saadet geti - zuumuz, mahalle sakinlerinden birini en Yatak, yemek ve çalııma §ehir ile diğer şehir arasında su üzerinde 
b Y~ ""u ce olabilir. . d t IA k d-~alta.t" kabeıe etti. • zıya e e aş ve mera a uşürmek idi. A. odalarile salon takımlan vel• işliyen mavnalar, hububat nakli için kul-

~"'aı<! • , bu g zalar arasında bu iş için kendini göste _ lanılan kayıklıar, ticaret için vulrua ge • 
~l' li &6~ enç ve güzel rahibe bu renler ve rnükarotı hak edenler Mis Dun- hasıl her nevi mobilyalar; len seyrüseferler bu tablonun tenevvüü-
~~ ıztü-a~ip bitiıinoeye kadar, o can ilecMister A'11dersondur. BAKER ( eaki HAYDEN) ma• nü ve hareketini arttırırlar. 
"Jı..._ bite derh Çe~işti ki, bunu Battal Mister Pomcroy dayanamadı: ğazalannda tqhir edilmekte Nil üzerindeki seyrüsefer bilhassa ge_ 
•'-~ ile al hıssetti. Ona tek bı'r Bunun kad"r yersı'z ve m·· b t 
'll!_'ll .ı rnuk bel ' - "' unase e - h micil~rln çevikliği ve Yukaı-ı Mısırda ya. 

, 4~l'in dü a e edemroi. Yalnız siz bir teşeklrul daha tasavvur edemem ve er yerden ucuz fiat ve 1 k ö 1~ _.._.1 lle" "ll ŞÜnerek, ı'çinden·. - .d la 1 ıl k pı an 9371a ç m ""ts'n ncı.Aı tanı ile dik -
., q ah Bu bir, ikincisi bann uylkusuz geceler ge. muıaı şart r a ıat ma tadır. kati celbeder. Bunu izaha kalkmadan ev. 

ırn!. Bu kl1clma, ne yük- çirmeğe, ve beni üzüntüden ö!üm dere _ vel, pİ§lllİŞ topraktan yapılan ve halkın 

1 e 8 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKiYE 1'00 7()() 400 
YUNANİSTAN 2MO 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay ı ı 

Kr. 

100 
270 
soo 

Gelen evralı Bf!rİ verilme:. 
ilanlardan mes'uliyet alınmo. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illve.si lAzımdır. 

(--··;~-;;;;·;:;;:·~·~~·~·i~;;~b-~i""''\J 
1 Telgraf : Son Posta 
c Telefon : 20203 
'-. ............................................ .. 

t 



14 Sayfa SON POSTA 

Yeni tarihi romanunız: 9 

3 mühim mesele 

• 
1 i 

• 

1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

• 
Mısır incisi. tok bir sesle: " Sultanın 

ölümü gizli tutulmalıdır!,, dedi 

·ı ridl~ 
Yeni yapılacak stad küçültülmemeli - Güreşçı j gil~ 
Balkan şampiyonası hazırlığına başlıyamadılar ... ?,ı 

sistemi futbolü tatbik etmek zamanı gelmıştı 
Sporumuzun yükselmesi için yrlpıla- ı 

cak işlerin çok olduğu muhakkaktır. 

Siz ki merhumun zevcesi bulunuyorsu-
. ııuz. ~çmiş günlerde memleket sizin 

birçok lütfunuzu gördü. Elbet ki bu 
yardımı Mısırııı bu kara günündede e
sirgemezsiniz!. Bizler mıcak emir kulu 
y.tız. Başımızda büyük ve değerli bir 
varlık gördüğümüz gün yurda faydalı 
olabiliriz lutfen bu yardımı esirgeme
yiniz! 

Ture Fahreddin başını salladı: 
- Muhsinin çok büyük hakkı vat! 

Bugün buyurmak hakkı ancak sizindir 
sultanım! 

Şeceretüddür düşünüyordu. Nice 
sonra cevab verdi: 

- Görüyorum ki bu kadarcık bir dü
sünce bile bu dar vakti öldürüyor; ben
den istediğiniz yardımın ağırlığını se
ziyorum. Fakat yurdun ve sultanın 

sevgisi beni bu vazifeyi ka~ule sürük
lüyor. Evet Mısır bir başa muhtactır. 
.,,. iki adam bir ğızdan bağırdılar: 

- Ve o baş siz Q]acaksınız. 
- Turanşahın ha~ını unuttunuz 

mu? 
- Turanşah bugün çok uzaktatlır. 
Güzel kadın nihayet razi olmuştu. 
- Ülkenin kurtulu.,.c;u için Turan -

şahın gelişine kadar bu vazifeyi kabul 
ediyorum. Fakat her şeyden önce şunu 
Wldirmek isterim ki veliahdın hakkı 
ınahfuztur ve ilk işim bu hakla koru -
mdk olacaktır. 

- Varolunuz sultanım! 
- Vazifeme şu andan itibaren başlı-

yorum. Bana inanınız var mı? 
İki ndam gene beraber cevab verdi

ler: 
- Sana inanımız bütündür. 
Genç kadınıh gözlerinde yeni bir ışık 

yandı. Yatt"ığı yerde sessiz ve hareket
siz sararan heybetli hükümdarı göster
di: 

- Bana sadık kalacağınıza şu ölünün 
başucunda and içiniz! 

- Sana sadık kalacağımıza and içi
yoruz muhterem Melike!. 

* Mısır İncisi onları b~ka bir odaya 
götürdü. 
Şimdi iki adamın bakışında ona kar

şı büyük bir inan vıırdı. 
Başkumandan: 

- Bundan böyle göstereceğinlı yolda 
yürüinek cmelimizdir. dedi. 

Buyruklarınızı bildfrinizi 
- GQrüyorsunuz ki inceden inceye 

aü.şünmek için henüz bir vakit bulama
öırn. Şimdi ilk önce alınması 18zım ge
len tedbirleri kararlaştıralım. Her şey
den önce ülkenin selameti için sultanın 
ölümü gizli tutulmalıdır. Ne ordumuz 
ne düşman ordusu bu büyilk ziyaımızı 
öuyrnamalıdır. 

- Çok yerinde bir tedbir. 
- İkincisi sultanın ~edinin Man -

surede kalmasını doğru bulmuyorum. 
Akai{a söze karıştı: 
- Nil sarayına götürsek nasıl olur 

sultanım? 
- İyi diişündün Muhsin! Fakat bu lıJ 

kimseye sezdirmeden yapılmalıdır. 
- Bu işi tamamile üstüme ahyorum 

sultanım. Merhumun mübarek n!şı 
kimse görmeden Nil sarayına taşma -
caktır. 

- Üçüncü mesele tahtın selAmetidir. 
Gerçi sultan ölürken hiç bir vasiyette 
bulunmadı. Fakat yasamız bu hakla 
sultanın tek oğluna, Turan.şaha veriyor. 
Üvey oğlum gerçi toydur, tecrlibesiz -
oir; fakat iyi idare edillrre kendisinin 
yurda faydalı olacağını 1.imuyorum. 
Bir an evvel onu tahta geçirm~ye çalış
malıyız. 

Türe Fahreddin: 
- Fakat bu cülusun ordu da ve bey

ler üzerinde ne gibi bir tesir bırakaca
ğını şimdiden kestirmek şüpheUdir. 

- Genç prAf işahın ülkede bir hoş -
nudsuzluk mu uyandıracağından bah -
setmek istiyorsunuz? -

- Evet sultanım! 

. Bilhassa hatalarımızı zamanında görüp 
- Bunu ben de düşündüm. Fakat ya- - Bu da bitti. Şimdi aklıma son b~ önlemek her zaman için faydalıdır. 

pacak başka bir şey yok ortaya çıkma- t~bir ge.ldi. Yarın °r?uya .s~lt~~ı~ ~g- Sporda evvelden düşünülüp, tedbir a
sı umulan her güçlüğe karşı şimdiden zından bır ferman veılrr:esını duşunu -1 Iınmazsa· beklenilen gayenin tah~ -
tedbir &'lmalıyız! Mesela toplıyacağı - yorum. Ordunun manevı~atını kuvvet- ku çok güçleşmiş olur. Bunun için gu -
mız bir kurultayda Turanşaha sadakat J lendirmek bakımından gu~el ?lur. nün spor meseleleri üzerinde elimiz -
andı içirsek nasıl olur? - Fak fit bu fermanı kım ımzalıya- den geldiği kadar incelemeler yapıp, 

- Fakat bu halkı sultanın hayatın- cak? zaruri gördüğümüz tedbirlerin alınma-
dan kuşkuya düşürmez mi? Şeceretüddür gülümsedi: sını alfıkadarlardan istemeği yurd spo-

- Hayır! Kurultayı sultanın namına - Onu ben de dü.şündüm ve buldum. runun yükselmesi bakımın.dan faydalı 
toplar. andı sultanla oğlunun namına Baş kumandana demin _Jcöı::ne ~e-

1 
bulmaktayız. 

içirtiriz. Tarihte kendi ~ağlıkları~da lik Salihin imzasını attırdıgı kagıdı gos- Dolmabahçedc yapılacak 25 bin ki -
veliahcUarının hakkını saglama baglı- terdi. şilik şehir stadının bütün hazırlı~ları: 
yan hükümdgrlar çoktur. . . _ İyi bakın şu imzaları kim atmış - nın bifüği malfundur. Mimar Vıyettı 

- Çok güzel sultanım .. ~~ vazıfeyı tır? Viyoli İtalyada hazırladığı stad mode-
üstüme alıyorum. Yarın butun kuman- Türe ve Muhsin dikkatle kağıdı göz- lini de getirmiş bulunmaktadır. Sta -
danlar ve beyler sultana ve oğluna sa- den geçirdiler: dm maketini görerek çok beğenmiş -

dakat andı içecektir. - Bu yazı ve bu imzalar bizzat mer- tim. Buna göre şehrimi~ cidden güzel 
- Şu halde derhal veliahda ha~r hum sultanın kaleminden çıkmıştJr. bir stadyom kazanacaktı. Fakat son ~a-

göndermek gerektir. Turanşn'iun şım- kikada gazhanenin oradan kaldırılmnı-
h be . . _Hayır! O kağıdda sultanın biram- '"lt'"l di nerede builunduğt.tndan a rınız yacagın-t, bu yüzden stadın küçu u e -

h be ·· zası vardır. ı -var mı? Son aldığım a re gar~ ceğini okuyarak sukutu haya e ugra -
cHlasankeyb tedir. Çok uzak! Haberı Diğerleri takliddir. dım. Gazhane, stadın bir köşesinde ka'-
göndermekte ncele etmeliyiz. Bu mü - İki adam hayrete düştü.: Jacak ve stad ancak t 4 bin kişi alabi-
him vazifeyi çok kurnaz ve çok cesur _Fakat o·kadaT benziyor ki ayırdet- lecekmiı::... . .. 
bir askere vermeli ordu içindP öyle iki mek imkansız! İşte bu benzeyiş işimize Eğer ·bu haber doğru i~ yapı~ac~k 
kişi tanıyorum. yarıyacaktır. Sultanın imzasını bu de- masrafa yazık ola'Caktır. Halen elımız-

- Kimdir onlar? rece kolaviıkla ve ustalıkla taklid eden de bu kadar kişi alabilen iki stadunız 
- Aktay \•e Baybars! aşağıda bir köledir. Kölenin bu maha- var. Nüfusu sekiz yüz bini geçen şeh-
- Ben Aktayı seçtim. reti demin garib bir tesadüf olarak gö- rimiz için bunların hiç bir zaman kafi 
- Miikemmel .sul~aımm! •. züıne çarptı. Şimdi Turanşahın gelişine gelmediği bir çok defalar ya~ı.lmıştır. 
- Kendisini şımdı herhaide gormek kadar sultanın namına çıkaracağımız. Büyük ına4Çlarda binılerce kışı Dol -

isterim. mabahçeden de geriye dönecek olduk-
- Fn'kat imkansız! Dün Kahireye ferma111arı ona imzalattıracağını. tan sonra bu yeni stad neye yarıyacak-

gitti. Ötekiler dua ettiler: 

_ O halde hemen haber gönderiniz - Tanrı sizi başımızdan eksik et -
tır? 

Büyük şehir stadının ne zaman yapı
lacağı nıalfun olmadığına göre Dolma
b~hçede yapılacak stadyomun 25 ?in 
k~ilik olmasını sayın Vali ve Beledıye 
Reisi Lutfi Ktrdardan beklemekteyiz. 
Bu kadar masrar göze alındıktan son
ra gazhane mutlaka oradan ka~dırıl -
malı ve stad şehrimize !Ayık bir eser 

derhal gelsin. mesin. 
- Başüstüne sultanım. 
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Soldan sap: 
ı - Rilzglrı kesen. 
ı - Adaletle iş gOren-hayvanlazın su 1ç-

tib1 tap. 
S - Lüzumlu-otw. 
f - Deslmal deh• in zıddı. 
5 - Sannat. mastarlında.n em.rtbazır-n-

kının yarısı. 

t - Kuşların hüki.lmdan. 
7 - Gözleri görın~n~nalt. 
8 - Fnzla-tıs:met.. 

9 - Çevrim. 
10 - GPrl çevlrme-IQzumsuz. 
Yukarıdan aşağı: 

ı - HanQerln bfr.yültü..QrudreUl. 
2 - İslmlerl 6§ olanlar- hazır. 
s - Rıızl olma.k-m66terlh. 
' - Kabul eder-{fÜzel se.n'at. 
5 - Örnek-genLşllk. 
6 - Kamer-kırmızıya benzer ren) 
1 - Bakış-rabt edatı. 

(Arkası var) 

r-
Bii doktorun günlük 

notlarından 
===============t olmalıdır. 
()enç/erde tansiyon Balkan sampiyonası ve güreşçilerimiz 

Ternm~z başında Bükreşte yapıla 
Yüksekliği: 2 c~ olan Balkan güreş şampiyonasına 

Frenginin ve böbrek ihastalığının genç- pek az müddet kaldığı halde glire~~i -
Ierde vakitsiz bir tansiyon yüksekliği yap- lerimizde henüz hiç bir hazırlık gor -
tığını söylemiştik. Bundan başka alko - rnediğimizi geçen hafta bu sütunlard.a 
llzm yani içki lptlltı.sl da büyük damarlar 

2 0 
.. k d b 

üzerine çok menfi blr tesir ederek vak- yazmı.şttk. Şimdi ise gun a ar .. ır 
tinden evvel tezahür eden bir damar ta- zaman kalmış buiunmaktadır. Gureş 
tııığı tevlld ederek tansiyonu birden yük- Federasyonunun henüz ne yapa~.ağı) 
seltlr. _ malılm değildir. İştirake karar ve-

Bundan başka şeker hastalığlna mtıı>- tlli ,.,.n tak zın 
teli\ olanlarda da genç oldukları halde rildiğinc göre m 5 ... reş ımın;ı 
veyahud orta. yaşlı oldukları halde gene derhal idmanlarma başlaması lazım 
tansiyonları yükselir. Şeker hastalığının gelir. G€çen her günün - güreşçileri -
tedavisi ta.bil bu vaziyetlerde en ön safta ıniz hazırlıklarına başlamadıkları tak
gelir. Bundan ba.şka ifrazatı dahlUye d!rde _ aleyhimize olacağı muhakkak -
guddelerinin faaliyetinde bozukluk ta tır. Bundan evvel muntazam bir kamp-
vaktmden evvel husye ve meliz hormon- G 
ıarının kuvvetini azaltır. ve bu hormon- la milli güreş takımımızı Avrupa re
ıarın eksikliği birdenbire insanları çök - ko - Rumen güreş şampiyonasına• gö -
türerek gene vaktinden evvel Uıtlynrlığn türmüş olan federasyonumuz bu çalı.ş
ve tansiyon yüksekliğine scvkeder. manın mükfıfatmı iyi derecelerle gör-

Görülüyor ki bin bir türlü sebebe 1st1- dü. Şimdiye kadar daima zaferimizle 
nad eden bu genç tanslyonlulann kendi- biten Balkan şampiyonasının bu sene 
ıerlni iyice tıbbi bir kontrol ve takibe de avni netice ile kapa'nınası için ıa -
tft.bl tutmaları lcab eder; abl takdirde zım gelen tedbirleri alacağına şüphe et 
vakttsız nüzuller ve öltlmler mukadder mediğimiz fed~rasy.onun derhal hare -

ı..:0::.1 ur::.:.. -------------t kete geçmesini bekUyoruz. 
oevab 1stlyen okuyucularımın po.rta İngiliz takımının oyunu 

pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tat- Pazar günü Fenerbahçe ile karşıla-
dlrde lıstekleri mukabelesis kalabilir. 

~ 
Vali Lutfi Kırdar ve Bed:,.~ 
yesi Genel Direktörü J)o 1~ı' s!3dı ~keti~.i tetkik edet0~~ f şan Ingilız amator takunını~ eti ti'~ 

yir<~iler!n büyük bir ekSerıY J3ll ı~ 
fından takdirle kar§ılandı· zıcı1'1 
bazı seyircilerin ve spo~ ya # ~ 
İngilizlerin oyununu b~~e.ntn ~d~ ~ 
işittik. İngilizlerin o gun °tb0ljjtl~ 
futbol tam manasile ideal fu S8 BY"."~, 
çille bir nüm un esi · idi. Bilh35 ııŞ'ioiıO f 
larında topu hiç tutmadan, b bil~.« 

.. ek ve ~ ô"' rücü bir süratlc gorer . }lslıı 
oynayışları mükemmeldi. Bıı ı1l f'~ 

· b" - t di en çalı "'t eder gı 1 mu ema Y bir }" 1 ağır hareketlerle oynaman aııı:rılı fıle 
bekliyorsak aldanıy~~~· .. Ç arııı:rııı ;J 
bol belki göze hoş görunur. ""-'! 
. tık '-içbır ~ . ~ tıce bakımından ar ·" ·uzıerı ır 

de etmf;mektedir. Hele .~ngı ıaıcııtı!~ 
tecanis olmıyan milli kurne nce b~ ~ 
mızla muk.avese etmek be eSİ'1 / 
bir h~tadır. Futbol tarzımızıt~gitiıl 1 ağır hareketleri bırakarak 

1 
z9t11 

1 c:mas sistemine uymaya ça ı~ . 
gelmiş, hatta geçmiştir. öıere"P 

Tarık fjP8 
Dun lngiliz takımı şer!eril' 

Tarabyada bir ziy~f~~iz f\{i~ 
Şehrimizde bulunan ıngı fille -; 

lesex Wandrers talamı .. ş:;etarııf~ 
akşam Fenerba'hçe kulub? fet ' ~ 
Tarabyada mükellef bir :ı~e. g~~ 
miştir. Ziyafet çok neş el ıı1c O 1 
İngiliz laklmı iki maç yap~ reıcet 
Perşembe günü Ankaraya 8 

cektir. um 
Beden terbiyesi urrı ri 
mUdUrUnlln tetkikle l3~ 

oısırı .ı ı..· 
Şehrin_Uzde bulu~akt~ Ge11eflf..'e ,,ı 

Terbiyesı Umum Mt\dilr~ il erifld ~' 
mil Taner, dün spor işlerı ~ııı1l ~ ıf 
kiklerine devam etmiştir· lJ sU s?Jtf 
dür bu mevsim yapılacak ""ğleÔeıı O'' 
programile meşgul olınUŞı 0 rııdl 
ra da bazı kulübleri ve bu B t;ıtıiştif· 
latasaray kulübünü ziyaret e 

S - Kmnm-atm yawusu. 
Si - Kısmet - şart llhlkası. 
ıo - İstikbalden haber verme. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanl•tl .,,-; 
. ü kUrıtf ~ 1 

. ........................................................... .. 
Geçen bulmacanın balledllnı1' ftıkli: 
Soldan sata: 
ı - Çatal lca4ık 
1 - Ayan-:ra§l. 
S - Tasalı-kır. 
4 - Annr-arka. 
S - L-A-İp-A-0. 
8 - K-İ-Park. 
7 - Ay-A-Re-P 

1 a - Şakrak-yar. 

9 - Işık-para. 

10 - Kırağı-raf. 

EGE TiYATROSU 
Nurettfn Genç Dur ve 

arkadaşlBn 
Y Al TEMSiLLER! 

Pu:arte.11 Balı:ırlı:öy • Salı, O .. 
lı:6dar Çarıamiıa, Narlıkapı • 
POJ'foaılııe, Kadıköy Cuma, 

Ş.laromlai - Cumarteıi. Beylerbeyi Pazar, 
-, Yul,.Jür 

198 kalem takım çeliği ~azarlığınm Şartname .altı lıra on . ? ıa1'>ıerv 1, 
başka bir güne bırakıldığı hakkında linde komısyondan verilir. 'f. rol 1' 1 
Tahmin edilen bedeli 122543 lira olan teminatı olan 7377 lira 15 kU 1~ 1 

198 kalem takım çeliğinin pazarlığı g~rü: sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ ınııdderıtı' (1 
ren lüzum üı.erfne 16/6/939 Cuma günu "kl k . yo cu olınadıı<l' .AıJ 

..._ • vesaı e omıs n 1..- ıı saat 14 de bırakılmıştır . ınale Askerl k .
1 
ıne~ ~ıO 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Ticaret Odası ves 851 oe tLsı1- ' 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. saatte komisyona mürecaa: ~ ~ 

Ankara Tiyatrosu San'atk&rları 

Bu gece: 

1 
Yedikule Pıoar sinema· 
• aında san'atknr Zeki 

Alpan, Karakaş ve 
lııozyonl•t Emir 
Atabay birlikte 

bnynk mnıamere .• 

ERTUGRUL SADi ı~ 
~ehzadebafl ood' 

uyatroll 
Bu ıetf' ..Jİ 

20 "fo0 
taeryer 1•' d 

10 toc• ;I 

s. o-
8 perde Okuyuına p.y-1 



ml8k Ve Eytam 

s·A T 1L1 K 
' Yeri Kıymeti Nev'i 

Feriköy ikinci kısım mah. es • 618,- Arsa 

Mesahaıı Depozito &as 
123,51 M2 123,60 771 

ki C. 170 mükerrer, yeni 140, .. 
taj 177. 

805 
Feriköy ikinci kısım rnah. es- 632,- Arsh 
ki C. 177, mükerrer, yeni 140, 

\ 126,~9-~ 126,40 

taj 177. 

Beyoğlu Katibmustafaçelebi 2500,- Dükkanlı evin 
ınah. eski Bursa, yeni Ahududu 1/2 his. 

aıo 

500,-

879 sokağı, eSki 23, yeni 23/1. 
B<>sikta.ş Sinanpaşaicedid A. 2046,- Arsa 
sariye sokak eski 31 yeni 45, 47 

4092,88 1'12 409,20 

721 
Kadıköy Rasimpaşa mah. Ay • 60t\.- Ev 51,71 M2 120,-

rılıkçeşme, e..c:ıki 26 mükener 
Yeni 52, taj 52. 
Kadıköy Caforağa nuh. eski bi. lı:r.>,:n .tiTSa 

rinci Yoğurtçu, yeni Keresteci 
185,57 M2 

72a so,·ınt, ~ki 14, yeni 17, 19. 
Kadıköy Caferağn man. eski 316,58 Arsa 
Yoğurtçu birinci çıkma'!: yeni 

31~.58.M2 

735 

736 

737 

738 

l<('Testeci sokak, eski 16, yeni 
21, taj. 21. 

f adı köy Hasan paşa mah. eski 65,- Arsa 108,27 M2 

~akbey üçüncü kıt'a, yeni Taş. 
ikoprü üçüncü ada eski S müker-
rer, yeni 39, taj. 39. 
Farh 1 Muradpaşa mah. Sadi. 107,- Arsa 
çeşmesi sokak eski 18, yeni 18. 
taj. 16. 

214 M2 

Farh 1 
• Muradpaşa mah. Sofular 

cFad. eski 21, yeni 21, taj. 23. 
an 

25,05 Ars:lnın 

1/2 his. 
83,50 M2 

c 1 
• Muradpaşa mah. Horhor 75,-

F'ad eski 27, yeni 27, taj. 27. 
. atih, Aksaray Gurebahüse • 350,

Yına ~ 

1 
ga mah. Horhor cad. rc:lti 

G, 22. 24 (oda 24, ~j) dükkan 
22 taj. 

A!ıc;ap dük. 15 
kanın 1/2 his. 
Üz,,rinde o- t4 
d"Sl olan ahşab 
dükkan. 

M2 

l\!2 

F'arh 
e k: • Muradnaşa Millet cad. '90,- KAair cleyo 68.50 M2 
'F: ~ 98, yeni 160, +aj. l6n. 30/90 his. 
r tıh, SC\fu1ar mah. Mollahüs. 65.- Arsa 
ev sokak Horhor cnd. eski ve 

32,50 M2 

739 ~eni 123, taj. 123. 
ksaray, Yenikapı Değirmen 

740 ~kak eski 57, yeni 65, taj. 65. 
42,- Arsa 42 M2 

759 

k.saray, Muradpaşa mah. 475.60 Arsa 
'l'anbu • . 

594,50 M2 
Tıc-<'m1l ve Aksaray 

Jnektebi n· 
19 

. sokakları eski ve ye. 
1 , taJ. 19. 

Fatih S f 
sok k 0 ular mah. Ragıbbcy 

a eski 3 · 5 t · 5 'Fatih , yenı . a3. . 
tim Muradpaşa mah. Saraçke 
't\....~. 8?kak, eski 4, yeni 4. 
"'ınınô .. 
lar ğ nu Dayehatun rnah. Kız.. 
ıt· a ası hanı içinde üst katta es. 
'l:>ı ~· Yeni 6, taj. 6. 

93,50 Harab evin 
1/2 his. 

45.- Ahşab evin 

8/32 his. 
80,- Kargir oda 

227 M2 

62 M2 

21,50 M2 

~rnınö .. 
.'Ük .• /u. Dayehatun mah. Bü • ıou,- Kagir odanın 
\1 enı han, 3 üncü kat eski 1/2 his. 

41 M2 

e ~eni 15, taj. 15. 
'.Ernınön·· . 
Se u eskı Eminbey, yeni 

Ya2ıd ınah esk" K"'k "l ni Bal . ı o çu er, ye. 
Ye.ıf 

1 
rnumcular sokak, eski ve 

ı 6, taJ·. 16 
Esk· . 

64,- Kagir dilkk5-
nın 160/1536 his. 

6 M2 

37,12 

63,32 

' 
\ 

13,-

21,40 

5,01 

15,-

7Q 

18,-

13,-

8,40 

95,12 

rn,10 

9,-

16,-

20,-

12,80 

777 

778 

779 

798 

799 

806 

807 

808 

831 

835 

847 

848 

850 

852 

854 

902 

907 

909 

914 

987 

1091 

1119 

SON POSTA 

Bankasından : 
A 

EMLAK 
Yeri Kıymeti Nev'i Mesahası Depozito 

Eminönü Sarıdemir mah. eski 1275.- Kagir ma - 111,50 M2 250,-
Karakol yeni Iğdıç sokağı eski ğazanın 340/2400 
46, 48, 50, 62, yeni 68, taj. 66. his. 
Bakırköy Cevizlik mah. vapur 
iskelesi sokak eski 48, 50, 52. 
Bakırköy Cevizlik mah. Vapur 
iskelesi sokak yeni 5, 56. 
Bakırköy Cevizlik mah. Vapur 
iskelesi sakak yeni 58, 60, 
62. 
Beyoğlu Ernekyemez mah. İs -
kcnder cad. ve Şişhane sokağı 
eski 52, yeni 52 (Şişhane sokak 
40, İskender cad. 52) . 
Beyoğlu Feri.köy r..tinci losım 
mah. Kağıthane cad. eski 157, 

yeni 157, taj. 157. 
Galata Bereket zade ma.'1. Zü
rafa sokak eski 2, 5, 7, yeni 5, 7, 
(5 mağaza 7 ev). 
Beyoğlu Feriköy birinci kısım 
mnh. Kostantin sokak eski 47 
Beşiktaş 'l'eşvikiye mah. Ha -
cıemin sakak eski 5, yeni 23. 

25, 27 .. 
Fatih Muradpaşa mab. Sofular 
cnd. eski 23, yeni 25, taj. 25. 
Aksaray Gµrebahüseyinağa 

mah. Çıngırnklıbostnn sokak es. 
ki 30, yeni 32, taj. 32. taj 22. 
Aksaray Gurebah5sevinağa 
rnah. Şekerci sokak eski 10, 

yeni 17/14 . 
Aksaray Çakırnğa malı. Bakla 
sok.ak eski 28, yeni 24. 
Aksaray Yalı mah. Orta bostan 
sokak eski 3, yeni 7. 
Aksaray Yalı mah. Değirmen so
kak eski 38, yeni 62 taJ 62. 
Aksaray Yalı rnnh. De"irrocn 
sokak eski 13, yeni 15, taj. 15. 
Aksaray Yalı mah. AJboyacılar 
sokak eski 18 mükerrer, yeni 
22. 

609,- Arsa 

63,- Arsa 

124,- Arsa 

,4300,- Ev 

1269,- Arsanın 

26/143 his. 

650,- Mağazayı 

müştemı1 evin 
1/2 his. 

2373,- Arsa 

9950,- Arsa 

32,- Arsanın 

2/3 his. 
375,- Ev 1/2 his. 

450,- Ev nısıf hi~ 

370,- Arsa 

88,- Arsa 

34,- Arsa 

42,- Arsa 

82,- Arsa 

Kadıköy Züh'üp~ş:ı rnah. e.::ki 8000,- 'Üç dükkan 
Fener cad. yeni Kalnmı soku'k 
eski 7, yeni 9,9 mükerrer 42. 

44, 48, 50. 
Kuzguncuk Hacıkaymak sokak 
eski 36, yeni 27. 
Üsküdar &!lamsız mah. Değir • 
m~n sokak eski 26, yeni 34. 
Fatth, Neslişahsultan mah. 
Hocamurad sokak eski ve yeni 

6, taj. 6. 
Bakırköy Sakızajacı Bostançık.. 

mazı eski 2, yeni 1/3 

bir kazino 

53,- Arsa 

10,- Arsa 

32,- Hara\ 
barak~ 

65,- Arsa 

Kadıköy Bostancı Tüccartariki 388,- Arsa 
sokak eski ve yeni 1. 

609 M2 121,80 

63 M2 12,60 

124 ~ 24.80 

360.-

~ı2 M2 458,80 

130,-

678 M2 474,60 

1990 M2 1990,-

80 M2 6,40 

104 M2 75,-

118 M2 90,-

73,98 M2 74.-

70 :M2 17,60 

34 M2 6,80 

42M2 8,40 

82 M2 16.40 

1728 M2 1600,-

\ 

264,72 M2 10,66 

47,50 M2 2,-

33,32 M2 6,40 

64,86 M2 13,-

258.50 M2 77,60 

Büyükdere Flstı?<Suyu eski 20 3239,- Maahır 1607.20 M2 647,80 
yeni 26, 28, 28/1. bir kahvehane 

Fıstıksuyu 

mesiresi. 
\7 orı Çarşı, Yeni Beyaztd mah. 210,- Odalı dilkkS.. 

74 :~~cıhır sokak eski ve yeni 
8 M2 42,- 1143 Üsküdar Altunizade mah. Se. 1214,- Ağaçlı '1469,80 M2 242,80 

• W.J, 74. 
Ernnı.. .. z 
kurn~~u Dayehatun mah. 100,- Kfigir Oda 

?io Yeni 1~. u han ah kat eski 12, 

nın 3/5 h~. 

20,-

Ilımsız Tophnnelioğlu sokak eski 
9, 9, yeni 15, 21, 25, 21. 

arsa 13/24 his . 

1031 Eminönü Sarıdemir malı. eski 1488.- Kagir 
Ka ... akol yeni Iğdıç sokak eski 5, mağaza. 

48 M2 297,60 

Sayfa lJ 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En boş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Amerika ve Avrupa fen alemi
n n terkiblerine uygun tesisatla 
hazırlanır. Mide, bn.rsalc, karnci· 
ğer ve snfra yollnnnı temizler, 
muannid inlnbazları ve ağız ko· 
};:usunu giderir. Hnzmı teshil 
eder, nefaset ve fevkaladeliği ile 
en mUşk;)lpesendleıin bile seno
lerden berl mazharı takdiri olmuş 
en boş meyva tuzudu. · 

, 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • IST ANBUL 

Eskişehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Mnessesesinde sntılır. 

Kiloluk iade gazete kl\ğıdı 
istiyenlerin de gene 

SES - IŞIK 
Mağaz.ısına mUrucaatlan 

ıanmdır. 

Halkavi altında N. 8 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun ımnumı .......................... 

sahile 
ıahile 
sahile 

400 
250 
200 
100 

kuruı 
)) 

Dördüncü ıahile 
lç sahifeler 
Son sahile 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

» 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mih-tnrda ilnn ynpbracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancılık KoDektlf Şirketi 
KnJıramanzade Dan 

Ankara caddesi 

'.Emin·· " onu H yeni 9. ............ -........................ -................... ... 
lloeap ocapaşa. Aziziye 1680,- İki dükkanın 

aşa sokak ve Ankara 168/720 his. 
eaa esk· 1 
Ui~c 1 

• 29, yeni 1, 110, 112 
tıı). apaşa: 1 Ankara cad. 11 O, 

36 M2 3Bll --

l'iitk ~aboratuvar yaptırılacak. 
\> ı ..... :e•:~ ava kurumu Genel merkez Baş'kanlıgı"' ndan 
e bı wıııesgut't T.. k 

8i1t Uayene k . a ur kuşu alanında yaptınlacak hava müsteşarlığı tecrübe 
'2l'rıeye çık omısyonuna aid laboratuvar binası inşaatı kapalı zarf usulile ek

..... 13 . arıPmıştır. 
3 u •nşaaı 

' ..... İsteklileri ın «n~ha~en bedeli (81.450) lira (70) kuruştur. 
u Gen 

1 
n bu ışe aıd şartname keşif ve saireye aid evrakı Türk Hava Ku. 

i e tnerk · d tıı ..... :ekSilt ezın en (4) lira (20J kuruş mukabilinde alabilirler. 
~kezinde ttne 26/6/939 Pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel 

~aq ..... ~k ilt~~~nac~k ~omisy~~ t~rafı~da~ yapılacaktır. 
bı:_ Iı teıni • :Ye gırebıllnek ıçın ısteklılerın teklif me'ktublarile birlikte aşağıd 
-~ oı na. ve ve 'ki · " 15 a ll'ıaları 

1 
A saı nyru gun saat e kadar komisyon reisliğine tevdi et. 

6 ...._ ı.r azımdır. 
7 UVakk 

laıı ..... ~ltsill!lleat te~inat miktarı (5 ~!) lira (53) kuruştur. 

Adresi ve tafsilatı yukarıda yazılan gayrimenkuller peşin para ve açık arttır
ma ile satılacaktır. 

Son Posta l\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç İhale 15/6/939 Perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte 
depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotoğrafla birlikte Şubemiz . . S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLlGlL Emlfık Servisine gelmeleri. (3839) 

1
" K B . . ı·k ' 1 

a~ut . ezı va ıp ı 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesısatln faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın sı.t ıdirli 76 ve 
9U santim B. ( 1 ip 2 çifçi) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
likleri imalatı piyasaya arzedil • 
miştir. Siparişler bir hafta içinde 
gönderHir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvnn And 
apnrtıman No. ' daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Çeşld - Ankara 

İktısad Vekaletinden 
1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton sömikok kömürü 

fiatları 15/6/939 dan itibaren Zongultlakta limanda veya istasyonda teslim (talı. 

mil masrafı dahil) 15 lira olnrak tesbit edilmiştir. 

2 - Ankara, İstanbul, İzmir ve çok miktarda sömikok istihiak eden diğer şehir. 
]erde mahalli fiatlar yukarıdaki F. O. B. fiat esasına göre ve zaruri masraflar ila. 
vesi sureti.le belediyelerce tayin ve ilan olunacaktır. (2267) (4197) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve tamir işi 

29/6/1939 Perşemhe günü saat 15 de Rek törlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin, ihale günü 343 liralık muv akkat teminat ve ihaleden bir haftD. ev. 

vel İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi ışler yap. 
tığına dair bir vesı"ka ve 939 senesi Tıcaret Odası kağıdı ile gelmeleri. 
Şartname hergün Rektörlükte görülür. c4225> 

Harb okulu komutan) ğından 

~l'd başka en Ye gırnıek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şartları haiz olduk.. 
•lt.ıarına da~ (60.0.00) liralık mümasil bh" bina inşaatını muvafia.ltiyetle ba. De • aır vesıka ibraz etmeleri lfizımdır. (4221) 

~ 'ı'aı,,;~~ıı. Fabrikaları Umun Müdürlüğünden ( l!Oknlen s•çl•nn en iyi IIQcı l 
r e atımız sıhh· k d g ~ bı.ıı ezacı al ıye a rosuna 165 lira Ocretli bir doktorla 98 lira ~cretli ' ' a ,,._, 
l.ııtan Den~n~ağı~dan isteklilerin sahih olduklan vesikalarla birlikte Gölcükte ur ;. r 

ız abrıkaları Umum Müdürlüi\ine müracaatları. .(4011). .. saç suyudur. • ' 

Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi dört yrı.. 
şına henüz girmiş olanlarla Üniversite ve diğer yüksek okul!lardan tahsilde 

iken Harb olwluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan netice. 
sini 'beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harb 
o'kuhına alınacakları ilan olunur. (4127) 

1 
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il 6ayfa 

Piyango 
Kraliçesi 

' ION POST.& 

Bir günde 8 büyük ikramiye birden ka
zandırmakla Rekorlann rekorunu kırdı. 

as s , 
NiMET GIŞESi ·Bu keşidede · dalıi : 

NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiif 26178 1/S numaralı biletle SuJtanahmette 
tütnncll Bay Habibin yanında çalıpD Bay Reaal'a en bftyllk ikramiye olan 45.000 L i R AN 1 N U:s:~J~ 9.000 L i R A 

15.000 L i R AN 1 N NA~~:ı;!tl 7.500 L i R A Yine, NiMET ABLANIN ağurlu eli7le verdiği Cihanpde Kuloğlu 
ıokağuıda Bay Seyfiye 17836 numaralı 1/2 biletine ikinci ikramiye olan 

Yine, NiMET ABLANIN aprlu eliyle verdfti 20689 No. in biletle 12.000 L i RA KAZAN O 1RO1 Kadık6y Mandra aokaiJnda 16 numarada mukim Bar Safdere 

ADREICJE D/'VKAT. lstanbul, EminOntı, TramTay Caddesi Ko. 29-81 ~ ...... ET a·sEs· .. 
o . n • Başka yerde biç bir şubeıl yoktur. Tel : 22082 ı&'W &.lıY&. l l Sahıbı , HiDIET ABLA 

•111 o z -Şekerli, limonlu Ye meyyaJı olÜf HA S A N Meyya 6zlhıtın eYıahna 
maliktir. Şampanya fibi lezzetl olup mide rahataııbklanna fifalıdır 

-

IŞTIHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLiK - 8ULANTI - GAZ
"ANCI - MiDE BOZUKLuau - DiL - BARSAK ATALETi ~ 

INKIBAZ - SIKINTI - SiNiR 
ve bütün mide Ye barsak rahataızlıklarına karıı · 

H 
KulJaııı ız. l\Üde .Jçin her yemkten sonra ı - 2 tatlı kaşığı yarım bardak su 
iQinde ve mnshil içln bJr sabah veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba ka-
şığı yırım bardak su içinde kOpllrterek içmelidir. HASA • MEYVA özO 
Avrupa ve bilhassa l:tgilız meyvtt tuzlttnndan daha yUksek olduğu kut'ıyetle 
sabittir. Buna rağmen Avrupa moyva özlerinden beş misli dtıhıı ucuzdur. 
HASAN MEY VA ÖZ O yalnız bir t DrlO olup şekersizJir ve çok kOpnrnr. 

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 kr 1 

Kadıköy - Haydarpaşa Tar.fesi 
15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik olunacaktır. Ta-

rifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1stanbulda:ki Askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek sübaylardan 

talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek is tiyenlerin askerlik şubelerine müracaat. 
lan, cl5:t c421h 

Atletik hutulwrtuu muhafaza 1 

ediniz 
''•"'••h•ı. ........ ,. ,,,.. 
nla n - ~~u •• iyi 09,..ı 
elaa IHOH Lllllıt,. s ırt. 
ala. Daimi "'a••I•••• t H J. •h• raftı ttll•hrı gide..,, 
Huauel elhtltl 111• lrllı•· 
du r•pılmlf elen I HOIT 
LIWIA adi 111• •aı.ı •'"' 
•·"•'"'· 

l"lr• tt • 10 ""d'" 11111 . .... • 
••tı• ,.,, , ...... 1 

.J. AOUSSEL 
-~~..,. Perıı, ıee Bd. Ho11...,ona 

ISTAlll UL, llroQJv 
TGt1el .,,,duı 12 No. ı. . 

Mefuı"'''' ılreret edinir •ıra 
15 No.lv terllıfllhl ••t•rllılı. 

Saç Bakımı 
GOzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepelcleri ve saç dökUlmeaiııl 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilAçdır. 

AÖARAN 
S ÇLARA 

Saç boyal>m ıııçlnnn tabit renk
lerini lııde eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

saç boyalandır. 
İN01LIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - IBTANBUL 

Akba kitabevi • 
dilden kitflb, f{azete ve SON 
STA'nın Ankara bayiidir. Under

vud m11kinelerinh d" acentA!U'hr. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
C BRÖVELİLERE 

Bu yıl motörlü kampa get:rilecek planör pilotlarından vaziyetleri derhal çt: 
lı.şmağa müsaid olanlar Haziranın ilk haftasından itibaren talimlere başlauJıc' 
ğından bu gibi arkad:ışlarm Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlüğful.c.', ta~ 
Hava Kurumu veya Türkkuşu şubelerine acele müracaatları rica olunur. (.>•• 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
alınacak. Gedikli Tayyareci 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiblerile Turkkuşu Genel Direktörlilğ\1" 
nün emri altında bu yıl açılmakta olan {Hava gedikli hazırhma yuvasına) ort' 
okul mezunları alınacak'tır. ..ıı 

2 - Hava Gedikli hazırlam~ yuvasına girmek istiyenlerde aranacak belli bar 
şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, ai'ası ve babası '['ürk ve Türk soyundan olmak 
B - Bekar olmak ve y~ı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 

·~ 
E - Ana ve babasmı;ı yoksa, velisinin rızasını göster,en vazih adresli veS' 

göstermek. rt 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten _s0ııeı• 

hava birliklerinde 12 yı.! hava gedikli erbaş olarak vazife görmeği taahhud e• 
mek. (Bu taahhüd gedikli hazırlama yuva.sına geldikten ve hava sağlık beYcı 
tince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuştll1 
ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktıan sonra alınacak aylı.'<. ve tayyareci z;a~ 
!arının miktarlarile rliğer esas ve şartlar hakkında daha fazla malftmat alıllaJl• 
istiycnler orta okul, lise ve Kültür Direktörlüklerine, askerlik şubeleri başl< -r· 
lıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşil 
Ieri görebilirler. aı1 

4 - Kayıd muameiesine 30 Haziranrla son verilecektir. Lazım gelen şartlke
haiz old1Jğu görülen gerıcler Temmuz ayı içinde Ankara'da Tı.irkkuşuna self 

dilecektir. Ja:t1 
5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul mezun el 

kaydedilmek üzere Türk Hava Ku~mu Şubelerine, Ankara'da Türkkuşu GeJl 
Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. c3845. 

AK' 4 25 
lira 

Ne ucuz : Fakat ne kıymetll 
bir h ediy e ••BRAUNİ" 1 2 7 

Küç ük, b ü yük, herkesin maki nesi 

Daima n e t ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay b i r makine 

4 X6.o am. 

' 
res\rn\er ç 

BOY e 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

'B ü t ü n K O O AK satıcılanndan arayınız 

ve ya şu adrese müracaat edi niz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, lstanbut 

k•' •--'4a r ko~Y 
e~mek. O~ 


