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............... . Malt Şef dün Yalova.da k4but ettikleri Ru.men liariciye Nazın ile gÖ1'Üfilrlerken 

earem-kan-ununiill"iiÇ'"iiiiiddBSi"OtratiiidakT'-, Milli şef el iin 
mnzakereler don Mecliste 5 saat snrdn~ dost Naz1.r1. 

• . • ka bal etti 

1 m dd • k b ı d•ıd• Bay Gafenko: "Atinada bu müzakerelerin neticelerin' a esı a U e 1 1 Bay M:taksasa bildireceğim ve konuşacağım,, dedi 

lk · · . .. . . ,.,. .. .. Harıclye Vekilimizin beyanatı 
ıncı madde encumene havale edıldı. uçunca 

'1ıarJrJ~u.ıin müakeresi de gelecek toplantıya bırakıldı 
r······ .... ---···········-··················--.... , 
1 Barem İ!finde 1 
i bir batfka 1 

= sakat taraf 
Cemiyetin zaruri 

hanunlarına muhalif 
nizam ysşıyamaz I 

Yeni barem layihasında zekaya, 
o h. . çalışmaya, şuura bir parahk dahi •1 G ~ 
: ılıye Vekili Faik Ôztrak FaiJc Baysal Maliye VekiU Fuad A~ı. kıymet v~~~iyor. Halb~ liman 1 ~ 
~ 14 - prap degıldır, kıymetı ya nıı ..._ __ ..._. _____ .._ ______ _. .... 

Aiillct ?ı.t:ec .. (Husw.i) - Bugün B~ tır. Saat ıs ten 20 ye kadar fasıla.m bef ıene ile artmaz. . 
larına d . lisinde devletin sivill memur. saat devam eden bu oopı.nııda ancak dç y . M h'tt' e· 1 Misa.ftr nazır, Mıtıl Şefi" .ojroBında 
ltladd~.olan barem kanun layihası madde görüşülebilmiş, ve bunlardan bL azan• U I in ırgen İ - Brira.ç gündenbeıi misafirimiz olan ket ~en Da9ya vapurile Yunazıistana giL 

-~~~-n=m~~~~=~~b:~:~:m~ıi~--~~<~:v:~:ı~l~l=~~·=·~~~)~:C~~~~~~c~~~~ı~~~&~N~~~ 
: sütununda ibulacaksınız] ! Gmenko dün saat 16 da Yalovadan hare. (Devamı 11 inci sayfada) . . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Y E ki' G PaN. 14 - Hariciye nazırı Boııe ile azan : me 1 eneral H. Emir Erkilet Suad Davaz, dün Sancak davasının OOf. 
lıca ihtilfillı meselelerini görüpnüşlerdir. 

,.._.________ Tam bir itilAfa varılmasını mü.teakib 

Japonta:r tarafından yakıla.n bir Çin ıehrt .. · - ·, 
'Yazwı 7 nci sayfanm ı. 2 ve 3 töıefl,,, •iinml.rm.a) 

~ 

iki ayrı vesika imza edilecektir. Bunlar. 
dan ıbiri Ankar.ada Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu Ue Fransanın Ankara Eieffri a.. 
rasmda İSkendtU"lUl Saru:atı hallmda bir 
itilM, diğeri Pariste Bone ile Suad Davaz 
1rasında Şarki Akdenizde milfterek -bir 
nütekııbil yardım beyannamesidir. 

.___;, __ _._. __ (AA.) 

Arnavudluğa · 
Alman kuvvetleri 
ihrac ediliyormuş 

iİngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
ArnavudluA'a Alman tankları ve zırhlı Fransız ressamı ile sevişen Padişah kardeşinin 

otomobilleri çıkanmu~ır. Bunları fayya. dikkate şayan sergüzeştleri 
r eler takib odece1ttir. J3u hareket, Bitle.. • 

r in İtalya ile olan sıkı münasebetlerinin · Cumartesı ·günü başhyoruz 
başka bir de1Ufdir. · 

(Devcımı 3 Od tayfada) 



2 Sayfa 

' H •• rgun 

Zekanın, sayın, 
Şuurun kıymeti? 

'"-- Yazan: Muhittin Birgen 

f; B ar-em kanunu ıbir reabiyondur; 
Tü.rkiyenin süratle kurmaya te

şe'b'büs ettiği bir iktısa:di devlet makine
sinin, eski Babıali kadrosundan başka bir 
kadro yaratmaya muhtaç olduğunun gö. 
nıhnesi üzerine rasgele dağıtılan yüksek 
maaşların reaksiyonu ... Ben öyle zanne. 
diyorum iti, ibirden verilen bu yüksek 
maaşların pek çoğu yeı:indedir; ehliyetsiz 
unsurlara na!hak yere ~len maaş ziya.. 
feileıi ve lbundan · mütevellid israflar, 

zannedildiği 'kadar yüksek değildir. Fa.. 
kat, yan gözierile lbiııbirlerinin tavukla.. 
nnı süzen komşular arasında tavuğu kaz 
görenler ~k olmuş ve bu memlekette 
mebzul olan ıbir dedilrodu havası, bütün 
bu mahdud yolsuzluklan mübalağalan
dıra mübalağalandıra ortaya masallar 

çıkarmıştır. İşte, ibarem !kanunu bu mü.. 
barağalı atk1Sallann uyandırdığı bir reak
siyondur. 

Maalesef, bu memleketten bir miras-

SON POSTA 

Resimli Makale: = H<idiselerden ders a!ınız. =z 

Sözün 

Muharririn tasası 

1!. Tale 

M uh::ı.rririn .baş tasası sıedit,;. 
lir misin.iz? Tertib hatdl! ..., 

zan, özene bezene yazdığınız bir~ 
bir hikayenin, bir tefrikanın bir ~ 
ie öyle bir tertib hatası olur ki, ~ 
emekle vücuda gelmiş eserin on ı-ı---
kıymetini bırakmaz. • 

Fuzulinin: fll#1' 
•Kalem olsun ell ol kitihi bed ılft 

Ki sh•adı bJemi s<trmnudt.,$ 
Bedduası, emin olun ki içden ge-

--.... -• ve çok yerindedir. ~ 
Dün, başka bir gazetede baktınl 

Heyet; azaları terkibi Heybe ~,ıı_f 
şeklinde çıkmış. Bu ha1adıan, ~ 
benzetilen zevat kadar, fıkr~ ~ 
muharrir de müteessir olmuştur 8IJll""'""" 

ne fayda? 

Saadet veya felakette bir mıknatıs hassası vardır, derler. 

Biri ötekini çeker, mes'ud musunuz? Mes'ud olmakta devam 

edersiniz, :felakete mi uğradınız? Arkasından bir yenisi gelir. 

1ddia ekseriyetle doğru çıkar. doğru da o'labilir, fakat sebe-

:bini talihe yahud §eamete atfetmekten çekininiz: Aldanırsı-

İnsan sıhhat bahsinde kendi lkendisinin dokıtoru, hayat i~le. 
rinde de müşaviridir. Hastalık bahsinde olduğu gibi saadet ve. 
ya felaket ıbahsinde de onun ~ araştırınız. Araştırma. 
.sını ve görmesini bilirseniz, fikri takib ile hareket ederseniz 
mutlaka bulurrunuz. Artık saadeti artırmak, hastalığı veya 
felaketi önlemek sizin elinizdedir. Hadiselerden ders almasını 

yedilik havası da geçmemiş değildir. Çok =n=ız.========================ib=i=li=n=iz=. ===========-==-===-==-==-===== 
rna!ıdud bir mu!hit içinde de olsa bu hal. 

Hayranın hayvaııı, mümeyyizin ~ 
hayyer, Velinin deli dizildiği ve ııı~ 
sahhıhın gözünden 'kaçtığı çoktUI'· ;,,I' 
sabah, bir gün evvelki yazımızın :ııet(t 
çıktığı endişesile, her birimiz, P ~ bir kısım insanların gözünde büyüdü ve 

bir takım vicdanl'Bn isyan et'tirtii. Mesel§.. 
bir fuLbo!cüler kliği teşekkül etmiş ol-
duğunu gördük: Yeni doğan iktısadi mü
esseselerde bu klı"k dailna Ir!Ümtaz mev
kileri aldl. Falanın oğlu, filanın druruıdı, 

fılfın veya faian dairede çok maaş aldı ve 
az ka "liyet ve iş verdi. Ben bitaraf ve 
o'bjcktif bir gözle ıbu hadiseleri kenardan 
tetkik ederken daima insaflı oldum; cbu 
kadarcık kusur kadı lkızında da bulunur!. 

dedim. Hala da ona kanüm ki bu nevi 
haksızlıklar, israflar. mirasyedilikler çok 
mahdud kııbnıştır. Fakat, hadiselere her-

kes benim gibi, hayat içinde çok yuvar
lanın~ sakin bir gözle bakmaz. Pireyi 
deve yapanlar. gıpta veya :hased edenler, 
dedikoduyu hakikat zannedenler pe~ çok 
oldu ve bunlann lherıgün birbirlerine fı

sıldadıkları şeyler, işte bu reaksiyonu 
vücude getirdi. Barem kanurtlı, bugünkü 
şekille, ıbunun ifadesidir. 

* Bundan evvelki hareket ~k güzel bir 
gayeyi istihdaf ediyordu: Bilgiye, zeUya, 
ih&asa, şuurlu çalışmaya ve mes'uliyet.. 

li işe ihususi bir 'kıymet vemıek. Bu nevi 
işf.eri eski Babıali bürokrasisinin elinde 

bırakmıyarak modem usullere vakıf. bil.. 
gill ve şuurlu, genç kuvvetlere tevdi e't-

mek. Devlt't, lbu unsura sahib olmaksızın 
ijctısadi işlerde tek bir adım atamazdı. 
Her ne pahasına olursa olsun bunu ya.. 
rat.mak lfızımdl. İşte, bu hareketin hedefi 
bu oldu. 

Fakat, lbizim kadro makinemizin eline . 
teslim ettiğimiz her iş, mutlaka hedeften 
az veya çok inhiraflar yapar; bu. yalnız 

cmernur - münevver• yetiştiren bu mem
leketin içtimai ve siyasi nünyesinin ikti
zasıdır. Bunun önüne geçilemez; daha bir 
müdckt te geçilemiyecektir. Bununla be
raıber, insaf ve vicdan namına söyliyeyim 
ki, benim müşahedelerim bu inhirafların 
mütalağa edilen nisbeıtlere varmadığı 

merkezindedir. İnhiraflar, benim korktu
ğumdan çok az oldu ve ben, daima uzak
tan yaptığım bitaraf tetkiklerle, bu neti
ceye vararak memnun oldum. 

Eğer, bütün lbu işler daha kontr-01lu, 
daha hesablı, arada bir durup düşünüle
rek, geride bırakılan faaliyetlerin bilan. 
çolan yapılarak idare edilmiş olsaydı, da. 

ha az inhira!la, daha az israfla ve daha 
çok az dedı1rndile yürür ve bugün bu re

aksiyonu ıgıörmezdik. Maalesef, böyle ol
madı. Çok itiınad ve hiç denecek derece

de az kontrolla çalışıldı; bunun için, te
raküm eden göze batıcı şeyler, zihinlerde 
derin a'lc~er bıraktı. 

Fakat, her şeye rağmen, t ayin edilen 
hedefe doğru çok büyük adımrar atılmış 
olduğuna. kaniim. Meselii, kooperatife aie 

basit bir nizamname meselesini hal için, 
bir !buçuk sene süren uzun bir muhabe
renin neticelenmesinden ümidimi keserek, 
927 senesinde bizzat Amaraya gittiğim 

zaman, yüksek bir mevkide bir hukukçu 
ile ıka.rşılaşrnıştım. Kooperatifin değil, 

hatta şirketin dahi ne olduğunu bilmiyen 

ve kafası Mecellenin dört duvarı arasın
da örümcek 'bağlamış olan bu hukukçu: 

- Ef cndim, kellim, kellim la yenfa' 1 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Ademin heykeli ~-H-·······-0-·-·b··:·--f-k·----11 Şapkah bir at· 
erg n ır ı ra · 

Barla bayram arası 
MemuT oldukları yeknazarda belli 

olan orta yaşlı iki za.t konuşuyorlar. 
dı: 

- Barem kelimeSi nereden geliyor. 
-1l!i bilmiyorum. Amma baremin 

bazıları için bir bar, bazıları için de 
bir bayram olacağına göre; barla bay. 
ram arası bir kelime olarak icad edil. 
miştir, zannederim. 

~------------------' 
Zenginin aklına 
E.~ince .•• 
Hanri Maklin isminde bir Kanadalı 

zengin, kendisine balkan hastabakıcısı 

25 yaşlarında İnez Atkinson'la birlikte 
Karintiya transatlantiği ile Nevyorktan 
ayrıldıktan dört gün sonra, hastabakıcı 
kıza: 

mizi yüreğimiz çarpa çarpa açar, t:ıı _ 
hatası görmezsek derin bir nefes 
rız. ,,,.,_ 
Sıcaktan mı, nedir? ohu hatalar b8 .,c 

resimlerde de oluyor. Geçenlerde, telı" 
günlük tefrikanın resimleri kılişe 8 ,J4 * yesine birden verildiği için Mah~ 61 Nedim paşanın fotografisi yerine, b.~ı _ 
mithat paşanın ld çıkmıştı. Ayni ~ 
de, diğer bir gazetede Muğl~ ~~b JO ,_ 
Halil Mentesenin resmini HüsnU 
tabçı diye ~ydu. Hem Halil ıa:en:-;; 
nin resmi bununla beraber o ga~·,,rl _ 
üçüncü defa olarak ve ayn ayrı hU 
yetlerle çıkmıştı. ... dl 
Diyeceğim şu ki, bizim mesleg_ın " 

kendine göre tasaları, üzüntülerı ~ 
değildir. Ve olruyucularmıza karşı ef
sursuz ve mtintrıam bir manzara arz~ 
meyi ne kadar istesek gene de ba is.
böyle kah gülünç, kah feci, dikkats 
lik hatalarına düşüyoruz. 

Ve gar ibi bu ki, bu tertib hatala~ 
istenerek yap1Jmış şeyler o']ınad~ 1 • 
bile bile hiddet edenler, garaz bag 1 

y~nlar oluyor. ~ 

Halbuki, rneselA, bundan birka~}flll 
evvel Yıldızda toplanan beyne ~ 
bir kongre ıle, ayni tarihe tesadüf ... _ 

- Ne dersin? Tayyare ile bir dünya gaf#'ı.v 
hayvan sergisine aid resimler .,,,_ 

seyahati yapalım mı? demiş. Hastaba - nin birinde birbirine karışmış~ve •~' 
kıcı oturduğu yerden fırlayarak: 

k baıncı delegeler bir arada• i -• 
- Ah ne güzel olur.. amma, şa ·a ·· tü" t k da kü' c:HaY".,.. ·· ı·· d" b k 1 us ne on ane a r o z.. 1 soy uyorsunuz.. ıye ceva verece o - · · d ük" Af t ka "kiiZJel' 

K · t" L" 1 .., sergısın e m u a zana o --.tlı 
muş. arın 1ya 1verpoo e yana"iınca, . . . .. .. . . ~ 

zengin Kanadalı hemen tayyare sefer- ibaresınm ustune de srlind!r ~- • 
leri idarehanesiııe gitıniş İngiltereden İ il ed yıU--J-- ..M..:;1..... ~ k.. fraklı murahhaslar konmuştu· _ ....... , , nıg ter e wuu- 15,_-.u.ouetJUŞ sıca t . · t' d b" k at ~-· 
Amen1rnva kadar seyahat etmek iste - lar hüküm sürmektedir. Hayvanların bu ~nın ın 1~.arın .an ır aç saii h bUl • .v. · ·k 9 d d N k " .. hıç bir muvezzıde -bir tek n s a dıgmı, fa at Temmuz ~ a evyor - hararclten rebatsız olduklarını duşunen . .. .. narı 4 

ta bulunması icab ettiğini bildirm~. ık .. b. kö r rE6imd örd"" ,..., .. mak ıınkanı olmadı. Tek tük bulu ·-...:fli 
A.v. ... ta kemali hürmetle haritayı aç- ~bi goz ıbirr. Y uka, --'·~t~ekgt u~:~uz lar da elli kuruşa k adar satıldı. JJe~ cBugünkil san'at dünyasının en büyük --~· İ gı atına şap ts•.J~UJ. e ge\;uuue- b" d 

1 1 
t 

1 
tm .ı-tıla "-

heykeltraşı• diye anılan Epstein, Adem mış ve Sutampton, Marsilya, Roma, s- miştir. o ecn:. 1 e ege er op a ış, ~ .. rtndM 
ismini verdiği yeni bir hey!k.el vücude ge _ kcnderiye, Bombay; Siyam; Singapur; _ tıla şuıerek, kendi ~emleketle rdi· 
tirmiştir. Muarızlarının acı tenkidlerine Hong - Kong, FiJipin adalarını, Huno- Amerika Cümhurreisi eşlenne, oostlarına gondermişle * 
uğrıyan Epstein, üç ton mermerden vü _ lulo, San Fransiskoyu, Teksasda Dal - . Buınun!Ict beraber, tert:tb ha~ Zil"' 
cude getirdiği bu yeni eserine cüç tonluk las ve Nevyork'u ihtiva eden bir seya- muavini ve /ngiliz Krrı/ı zım tasalarm:ızın en başında ~1~~ .... .ı-
çiı'kinlı"k vs'lıeseri• d\venlere: bat programı hazırlamıştır. Bunun ü - ne de olsa, surumuz'un şur o]llUU'~-: 

] 18 Amerikanın Cümhurreis muavini pek zu etmeyiz. 
cKısır insanlar, veltld insanları çeke - zerine Kanadalı memnun o muş ve , r b" d d Bol kalık h 1 ·1 ~ 

mezler. cevabile mukabele etmektedir. bin lira vererek bir ta\')'are kiralamış- neşe ı ır a am ır. a a an e C Ck , L/~ 
H olivudda nazilige karşı 

mücadeleden vazgeçti 

tır. Gemi berberine 40 lira bahşiş ve - meşhurd~r. ~~ndisi™: Ka4ktüs J.ak 18 - ..................... .:..._..:~~--~ 
ren Kanadalı zengin, sinirlerinden muz kabı venlınıştır. İngıltere hükümdar- T A K V 1 M 

Holivud, Naziliğe ka!rşı mücacre1e 
etınekten vazgeçmiş bulunmaktadır. 
Nazilik aleyhinde çevrilmiş olan film
ler piyGsadan kaldmlınıştır. Meşhur ro 
mancı Sinclair Leurs'in senaryosunu 
hazırladığı, cburada böyle şeyler ol~ -

tarib olduğu için, ha\'a tebdili maksa - ları Amt"nkaya vaki olan seyahatlerin
dile İngiltereye gelir gider. kendisine de, CüınhurreJs muavini Kral ile kar -
bakmak üzere de bu hastabakıcıyı tut- şılaştığı zaman onu bir kenara çekmiş, 
muştu. Kanadelmın üç tane hususi hemen muhabbet kaynlltmağa koyula-

tayyaresi vardır. rak, sırtına birkaç ~fa vurmuş ve tam 

maz!:ı> filmi, gayrimuayyen bir müddet yirmi beş dakika ardı arası kesilmiyen 
için oynanmıyacaktır. fıkraları ile :kralı güldürmüştür. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
İstanbul belr:diyesi her sdkağını bir baŞka renge boyat. 

mak tasavvuru üzerinde ilerleyıince en ç<>k kullanılması 

muhtemel olan boya cinslerinin mevcudu azalmış. Bir gaze. 
te de bu vaziyete bakınca: 

- Boya jhtikan nu başlıYQr? Endişesini izhar etmiş. 

Bu münasebetle bir arkadaş anlattı: 
- Evimin içini yağlı boya olarak boyatıyordum. Bir odası 

için beyaz. bi!" di~eri için mavi, bir üçüncüye pembe renk 
seçtim. 

Boya yapılıp bitti, güzel de oldu. Sayfiyeye taşınmıştım, 

da +aşınmaktan eve uğramıya vakit kalmadı, fakat geçen 
gün ne olursa olsun uğramıya azmetmiştim. uğradım. Ne 
görsem hğenirsiniz? Benim bembeyaz, pınl pınl yanar bı
ı aktığım boya kirli san olımarnış mı? Pembe oda ile maviti 
de toprak rengini almamışlar mı? Adeta ben gittikten &Unra 
bir başkasının gelip renkleri değiştirdiğine inanacağım geldi, 
sonra ımhyanlara sordum. Meğer yağlı boyanın yerlileri 
hep böyle olurmuş. Aıyni lhal az çok lbadanada görülür
müş. Binaena.eyh bizde bu hilekarlık veya bec':!rlksizük 
v·arken belediyenin bir sdkak için tesbit edip yaptırttığı 

rengin uzun miıddet o halde kalabileceğine ben inanını -
kapısını çekip gittim. Arada iş çıktı, daire ile vapur arısın- yorum, sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
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~ayla S 

Ja on • İngiliz münasebatı 
gittikçe vehamet keshediyor Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Londra, 14 (AA.) - cT'rmes• gazetesi, 
Solovakya hAdiselerile alakadar olarak 
aşağıdaki ha.beri vermektedir: 

Almanya, zengin madenlere malik Si- au· ngiliz başvekili Mister Çemberlaynin 

! a.pon ar Tiençindeki İngiliz, Fransız 
11llti azlı mıntakalarını abluka ettiler 

Londra 14 fll~rnnu ' (Hususi) - Tiençinde, 
'edilerek rr;;~takada fotograf çektiğ! iddia 
tdilın· · un Japonlar tarafından tevkif 
ı. ış olan t ·1· b' u11gün s ngı ız mbaşısı Edvard Lo, 

,.,... erbest bırakılınıştır 
uıger ta . 

fhtogr f raftan profesyunel bir gazete 
le bllg~· cısı olan Erik M<?yl, ayni töhmet. 

un tevkif edilmiştir. 
iınti . .ı 

l az.ıı nıuıtaka ablukn edildi 
Londra 14 ( • 

alınmıştır. 

Zahire fiaUan mahsus derecede yük
selmiştir. 

Londra hükfuneti, Tiençinde hadis olan 
bu vaziyet hakkında Vaşington ve Paris 
ile daimi :temas halindedir. 

Sıkı bir kontrol 
Diğer taraftan Tokyodan alınan haber. 

lere göre, Japon lbaşvekilile hariciye ve 
harbiye nazırları bugün bir topİantı ya. 
parak, Çinde mevcud bütün imtiyazlı 
mıntakalan sıkı bir kontrol altına almağa 
ve bu mıntakalarda yeni bir statü tesis 
et.rneğe karar ver~lerdir. 

Daily Tele,graph, J apoınyanın Çini isti. 
li etmek teşebbüsünün pek batı bir .suret
te ilerlemekte olmasına binaen üçüncü 
bir devletin zaranna olarak vaziyeti kur. 
tarma.k istemekte olduğu mütaleasını 
serdetmektedir. · 

Harb vaziyeti 
Çunking, 14 (A.A) - Çekiai ajansı bil. 

diriyor: Bir Japon hava filosu dün Kuel. 
lin şehrini bombardıman etmiştir. Çinliler 
iki d~man tayyaresi düşürm~erdir. 

lezya mıntakalarına hfiltim olan ve ayni birkaç gün evvel siyasi vaziyet hak.. 
zamanda biraz daha cenubda Polonyanın kında söylemiş olduğu nutuk her bakım. 
endüstriyel mıntakalannı kontrolu altın- dan üzerinde dikkatle durulması lhım 
da tutan şimal hududu üzerinde asker gelen bir vesikadır. İhtiyar başvekil söz
tahşidatı yapmaktadır. 23 Mart tarihli lerine, siya_,i hayatının R?ir tarihçesini çiz. 
mualhede mu~ince. Almanya, küçt\k mek .suretile başlamı§, gerek meb'us. gc
Karpatlar, beyaz Karpll'tlar \'C Javornik rek nazı.r sıfatile memleketine yapmaya 
dağları sırtlarında sevlkulceyş yolları ve çalıştığı hiz.metleri sıralamtŞ, sö.zleriniıı 
istihkamları yapmak hakkını muhafaza arasına. manası bazı gözlerden ka.çaıbile
etmiştir. Bu muahede mucibince Alman cek mütearife kabilinden, fakat derin ma. 
kıt'aları istihkamlan işgal edebilecekler- hiyetli bir cümle sık~ ,ırmı~tır. Bütün bu 
di. Fakat son zamanlarda Slovaklar Al- hizmeUer'n rbir §al't tahakkuk ebnediği 
manyadan gelen kıt'alann çokluğu kar- takdirde heba ola1:a~tını anhyan Mister 
şısında endişeler duyma!ctadır. Diğer ta- Çemberlayn, bu hakikati kavradıktan 
raftan gelen yolcular, Slovak _ Alman sonra. bü.tiln kuvvetini onun meydana 
gerginliğinin Alman - Çek gerginliğinden getirilmesine hasrettiğini söyliyerek bu 
daha az olmadığını bildiriyorlar. şartın her şeyden evvel kuvvetli olmak 

Daily Heraki ise, Slovakyanın yakında olduğunu kaydetmiştir. 
gilh • Hususi) - Tiençinde'ki İn. 

ve Frans . J onı ız ımtiyazlı mıntakaların 
bilfiil ~r tarafından ablukasına bu sabah 

:a aşlannuştır. 

Kuan,gsi vilayeti hududunda Çin .ıvcı 
tayyareleri üç Japon tayyaresi düşür. 
müşlerdir. 

askeri surette işgal edileceği ve himaye F'ilvaki her siyasi hareketin muayyen 
idaresine ilhak olunacağı ha.berini ver- bir kuvvetle teeyyüd etmesi bir zaruret. 
mektedir. tir, Küçük Andor Cümhuriyeli, cihanşü-

Berlin Slovakyanın taktim edilecegı"" mul :bir emperyalizm yapmaya kalkarsa 
gülünç olur. Nitekim dünyanın beş kıt'a-

haberini telaib ediyor sında ttıim menfaatleri ve alakası bulu. 

u rnıntakal . .. 
tere aYnlnı ara girmek ve çıkmak u. Vaziyet vahim 
troıa li.hi ış olan yeli yol, sıkı bir kon. 
t~ırıı-._!Utulmuş ve bütün yolcular a. 

J -·~ır. 
apon ask l .. lat-8 iyi er erı Italyanlara ve Alman-

h nıu-anıele etmokted' le .ouna . ır r. 
\'cııba tn;:Ukabıl İngiliıler, uzun bir istic. 
edilrnekte;;;tuırnakta ve vesikaları tetkik 

Londra, 14 (AA.) - Daily Herald ga., 
zetesi yazıyor: Bütün Çinde vaziyet git. 
tikçe vehamet kesbctmEkte;d.ir. Japonlar, 
Çin tethişçilerini mi takib ediyorlar, yok
sa imtiyazlı mıntakanm statüsünü mü 
tahrib etmeğ'e uğraşıyorlar. Eğer Japon
ların maksadı bu statüyil tahrib etmek 
ise, İngilterenin Uzakşarktaki mevkii ta. 

Son günlerde Çin tayyareleri Nançang. 
daki düşman mevzirer:ini bombardıman 
etmişlerdir. Japonların zayiatı mühimdir. 

İngiliz kabinesinde 
Londra, 14 (A.A.) - !ngiüz kabinesi 

bugün haftalık toplantısını yapmıştır. 
Zannedildiğine göre Tiençinde hasıl o. 

lan yeni vaziyet mevzuubnlıs olmuş ve 
nazırlar kabine harici komitesinin bu bab. 
daki raporunu tetkik eylemişlerdir. 

&rlin 14 - Salahiyettar rnahfeller, nan İngilterenin de, bir takım şartların 
Slovakya istikametinde Alman kıt'a - değişnesile yeni yeni kuvvetlerin meytla
larının hareket' ettiğine ve Slovakyanın na gelmesi müvacehesinde bu menfaatle
Alınanya ile Macaristan arasında pav - ııini hergün <bir parça daha yıpratan ve 
iaşılacağına dair verilen haberleı;i kat•• köhneleşen es.'lti kudretile muhafaz.a ede. 
surette tekzib etmektedirler. bilmesi ndimüümkfmdır. Bu sebebl-e, bu 

Bu mahfeller Almanya hüktimetinin kuvvetlerin tensik ve tezyid edilmesi acil 

Slovakyanın s~tüsünü değiştirmek ta- bir ~aruretti. 
l(ara~u · 

&.rda !birkaç Çinlinin elbiseleri mamile mevzuubahs olacaktır. 
1 

Almanya Romanyayı 
n.,utazyik ediyormuş 

ha.dan ~-14 (A.A.) - Emin bir ınem - Siyasi Alman mnhfelleri, Romanya, 
llirliği ?gr~ıildiğine göre, Sovyetler bu suretle bilvasıta Sovyetler tarafın· 
~ed· ıle Ingiltere ardsında bir itilaf dan garanti edilmiş olacağından Al • 
lfüiz g1!:!,1~i ~a.kdiTde Ronınnyanın İn - manyanın Romanyayı muhtemel bir 
"""' . antıı>mı y 'de .. zd • .. . ··~sı için Alın em .. n go :n ... geçı~- du~an addetmek mecburıyetinde ~ -
tıı tazyik t anya, Bukreş hük.umetı- lacagını ehemmiyetle kaydeylemekte -

c Inektedir. dir. 

~ekler ve Slovaklar 1 Mısır Hariciye Nazırı 
ol~~ya topraklarına bugun Ankaraya 
ıltıca ediyorlar hareket ediyor 

,.,Vatşova l 4 ( H • -
~oravyadan .. ususı) - Bohemya ve Kahire 14 (A.A.) - Anadolu ajansı-
~Ya h d yuz mülteci dün gece P<>- nın hususi muhabiri bildiriyor: 

ı....._- u Udunu g · ''<Ulllıtra t l' eçmış ve mahalH ma- Mısır Hariciye Nazın Abdülfettah 
Son bi ~ ım olmuştur. Ydhya paşa, Türkiyeyi resmen ziyaret 

ta eden ~ :fta içinde, Polonyaya i'lti • etmek üzere Perşembe günü buradan 
tikçe artrn ek ve Slovakların sayısı git- hareket edecek ve ayın 18 inde Anka -

F: a tadır. rada bulunacaktn., 
,. V\relc.e p J ~~k layY 0 ~.nyaya !kaçmış olan yirmi Mısır Hariciye Nazırına Devlet U • 
~aya va: subcıyı da bugün Marsil _ muru Hukukiye Heyeti Reisi ve Hari -
k-uvvet~ ~ır. Bunlar, Fransız hava ciye Huk"'U.k Müşaviri Abdülhamid Be-

"l't ~~hdam edileceklerdir. devi paşa. Hariciye Nezatreti katibi u -
l 

1
•• kk murnisi Mehmed Abdelhalek Hasouna .ur UŞU · bey ile Hariciye memurlarından Ifüse-

/ l[ yin Aziz bey refa'kat eylemektedir. 
osu Bursada· Nazır Sofyaya da gidecek 

'Bursa A Sofya 14 (A.A.) - İyi haber a1M1 
~ ~ (Hu-;usı) - On bir tayya- mahfellerde söylendiğine göre Mısır 
ii, \'il' mu~kkeb Türkkuşu filosu Va - Hariciye Nazırı yakında Balkanlara 
kiitıes~v~ erkanı ve kalabalık bir hıtlk yapacağı seyahat esnasında' birkaç gün 
:tandılar. ~f~da~. tezahüratla karşı - Sofyada kalacaktır. 
dan .. . rsalı uç tayyareci tarafın._ -------

1:~;:'i:',:~~!'.'°basi hareketleri aı- Adli e Vekili bu sabah 
ta"'~l1XJ~n sonra da Bursa A k d 1 • 

Milli şerın 
gezintileri 

Yalova, 14 (Sureti mahsusada 
gönderdiğimiz arkadaşımızdan) -
Milli Şef İnönü bugün çocuklarile 
birlikte kaplıca civarındaki orman. 
larda yaya .olarak bir gezinti yaptı
lar. Cümhurreisi Otel Termalde is
tirahatleri esnasında Hariciye Ve. 
kilimiz Şükrü Saracoğlu, Bükreş 

büyük elçimiz Suphi Tanrıöveri ve 
İstanbul Valisi Lutfi Kırdarı ka'bul 
/buyurdular, bir müddet görüştüle,., 
Milli Şef a:kşam ii2eri otomobil ile 
Millet çiftliğine gittiler. Akşam ye. 
meğine Bay ve Bayan Saracoğlu~ 
nu, Bükreş büyük elçimiz Suphi 
Tanrıöveri ve meb'us Vedidi alı.. 

ıkoydular. 

Londra Liverpuldaki 
Alman konsolosluğunun 

kapatllmasını istedi 
Londra, 14 (Hususi) - Başvekil Çem. 

berlayoin Avam Kamarasınd:ııki beyana. 
tından anl~ıldığına göre hükumet, Li
verpuldaki Alman konsolosluğunun kı:ı. 
patılımasını Barlin makamlarından lSte. 
miştir. 

Konsolosun, geçenlerde casuslukla it. 
ham edilen Alman işçisi Kelly'ye y:u·. 
dımda !bulunduğu sabit olmuştur. 

Almanyada bir cnsus idam edildi 
Londra, 14 (Hususi) - Hamburg teı·

sanelcrinde bir ecnebi devlet hesab.ııa 
casusluk yapmaktan suçlu Makelis ismin. 
de birisi, Alman askeri divanı tarafından 
idama mahkum edilmiş ve bu sabah ka. 
fası balta ile kesilmiştir. di,,,,arecu~,· . . sporcuları n ra an ge 1 

r. Ak A1mıze bır çay vermişler -
~ da\tet~~ be\P<iiye tarafından yeme- Adlıye Vekili Fethi Okyar bu sabah -------
tQYYar •1 bulunuyorlar. BursaMar saat 8,50 de Ankaradan Haydarpaşaya İngiliz Kralı bugün 
" ecııeri.tn· 1m e lllisafirper ıze1.kcrın~an hüsnükabul ge iş ve istasyonda İstanbul müddei- Amerika topraklarını 

F'i]o ver ı gostennişlerdir. umumisi Hikmet Onat, Mliye, tapu ve 
d.il'de ı:ın hava müsaid olduğu tak _ kadastro erkanı ve dostları tarafından lerkediyor 

.~_:: uçacaktır. karşılanmıştır. Ottawa l 4 - İngiltere Kral ve Kra-

B•t fi k . Vekil istasyonda kendisile görüşen liçesi, dün .saat 14.30 da -Grennwich 
V"'c:' 1 ara 1 k DUDU bır m~harri~ize Londra seyahatinin saati- otomobille Newcastle • New -

"'~lllgto 
14 

t:ıma:nıle hususı mahiyette olup hiç bir Brunswick'dcn Fredericton'a hareket 
1\iecUs·ı h ~ . (A.A.) - Mümessiller sıy<!" b b" lmadı İ ltanu ancıye enciirneni bitaraflık . .:. se e ı 0 ğı ve skoçyadaki etmişler ve 1 7 ,30 da oraya vannışlar-
haribnunu tadil eden ve bllhassa mu - Saınt Andreus üniversitesi tarafından dır. Kral ve Kraliçe, derhal parlamen-
'- devı-11 kendisine tevcih edilen hukuk doktor- toya g·ıtmı'şleı ..Ju'r. 
~<>:rıuıa ~ ere gônderilecek silı1hlara n w . - u ...:ı cak b ugu ıçin yapıfacak merasimde hazır Halen Kanada topraklaıt·ında bulu -
\ler"'iş 6..1 an argonun kaldırılma~ını bulunm k ·· · t' ~en nı a uzere gıtmekte olduguw nu nan hükür1darlann Amerikadaki sc • 

ı 2 , • oom projesini 8 reye kar söyl · ı· "-· ı k emış ır. yahatlerı' '-·arın sona enn"·1·tedı'r. 
tnc~~:ı ıı e abul etmiştir. F ttı· Ok J l::A 

h unıen .e .. '. yar .'bugün Yalovay:ı. geçerek Londra t 4 ',A.A.' - Kral ve Kralı· l'P-

vt'()L.. 
1
.,.,_. azasından 12 demokrat, R h t ~-•...:: qıın.ı:.. 

8 
eısıcum ur Ismet nönüne mülaki o- yi getirecek olan Empress Of Bı,ı'taı·n 

ırh; _ _, ~, cürnhuriyelçi de proJ·e l k ' "'~rey vermişlerdir. aca v: yarın akşmn Londraya hareket 22 Haziro.nda öğleden sonra Southaınp-
edeoektU'. · J ton'a vasıl olacaktır. 

savvurunda bulunmzdığını beyan ey _ Mıste: Çemberlaynm bu zarureti anla. 
lemektediTler. dığını soylemesi safiyane bir itiraftır. Fa. 

ingiliz • Rus 
görOşmeleri 
Strang bugün Moskovada 

temaslarına başlıyor 

Londra. 14 (Hususi) - İngiliz murah
hası Sir Vilyam Stranıg bugün öğleden 
evvel Moskovaya varm tır. 

Muvasalatını müteakib, derhal İngiliz 
ve Fransız 6efirlerile istişarelere başla. 

mış olan Stra.ng, yarın da Sovyet harici
ye erkfuıile müzakerelerde bulunacaktır. 

Paris, 14 (AA.) - Strangın Mookova 
seyahati hakkında Le Journal gazetesi 
diyıor ki: 

Müzakerenin Moskoıvaya intikali asla 
Londra ve Paris diplomatik faaliyetinin 
yavaşlaması demek değildir. 

La Justice gazetesinde Lazurick yazı
yor: 

Fransa hükumeti Çomberlaynden Mo
lotovun lhaklı isteklerini nazarı itibara al
masını istemiştir. Sovyetlere da şunu tek
rar ederiz ki. Hitlerizmin Avrupaya ha. 
kim olmasına imkan vermek istemiyorlar
sa, üç taraflı anlaşmayı imza etmeleri ve 
banş cephesini teşkil eden maıetıerle ha. 
lisane bir surette teşriki mesai eylemeleri 
icab eder. 

Brossoletıe. Populaire gazetesinde dıyor 
ki: 

Müzakere öyle bir noktaya ,gelmiştir ki, 
Sovyet· hükumeti bu hayati müzakerele
rin rnuvaffakiyeUe neticelenmesine im. 
kan vermek -;uretile umumi minnettarlı. 

ğı ıkazanacııktır. Böyle bir fırsatı kaçır
maması hakkında.'.ki temenninin derecesi, 
kendisine karşı olan sempatinin büyüklü. 
ğü ile mütenasibdir. 

Arnavudluga A1man kuvvetleri 
ihrac ediliyormuş 

(Baırarafı 1 inci saufadaJ 

Hitler, Cobelüttarığm İspanyaya iade
si hususunda propaogandaya girişilmesini 

emretmiş, ve ilk alametler de İtalyan ga.. 
zetelerinin bu yolda.ki neşriyatı olarak 
görülmüştür. 

Arnavudluk kraft yaluvaya gitti 
Bir müddettenberi §Chrimizde bulu

nan Armıvudluk kralı Z..Ogo, refakatin
de kraliçe Jeraldin olduğu halde bu sa
bah Yalovaya hareket etmiştir. 7...vgo 
saht onda Yalovaya muvasalat_ etmiş 
bulunacaktır. , / · 

kat bu kuvvetlerin, dünyada diğer hiçbir 
kuvvetin d'efedemiyeceği bir hale gel
diğini kaydederken bundan duydu~u 

fahrı ilfın edip herhangi bir tehdid yolu
na sapmamaSt bifuassa memnuniyetle te
ltıkki edilecek bir hiidisedir. Fakat Mister 
Çembeı'laynınki ile totaliter zihniyet ara. 
sında şayanı dikkat bir incelik vardır. 

Mister Çenfuerlayn diyor ki, davası olanı 
toplanıp dinleriz. Fakat davası olanın bu 
davasını kuvvetle almasına tahammtil e. 
demeyiz. Böyle ~ir cebir istimalinde in. 
giltere mücadeleye girer. 

Tasavvur ediyoruz ki böyle bir davacı 
gelip İngilterenin tertib ettiği konferans 
salonunda mevki aldl. Davasını anlattı, 

umumi esaslarite haklı olduğu görüldü .. 
Buna rağmen ıtı.akkını istihsal edemezse 
bu kıonferanstan ve İngitterenin iyi niyet
lerinden ne fayda çıkar? 

Kanaatimce vaziyeti mülahaza ederken 
İngiliz hariciye nazın Lord Halifaksın 
haııb sonunda ve onu takiben yapılmış ol. 
duğunu son nutkunda söylediği haksızlık
ların mes'uliyetleri paylaşma bahsinde 
büyük Edleınrniyeti vardır. O sebebler, bu. 
günkü müscljblbleri ihdas etmiştir. BilA
hare kuvvet istimalile hak almaya mu. 
vaffak olan da. ıbunu itiyad haline getir-' 
miştir. İşin esası iburadadır. Umumi bir, 
itirafı zünub yapmadan tam bir siyasi 
tasfiyeye vnrma'k 1mkanı yo.lttur. Eğer 

bölye lbir niyet mevcud değilse, tutulan 
hattı hareketin eSba'bı mucibesini tekrar 
tekrar anlatmaya da ihtiyaç mevcud de. 
ğildir, demeyi mu:vafık görüyorum. 

~ eÜ11t- cJl2a 9 ı-11- C11·u~ç 

Alman -Leh 
gerginliğinin izalesi için 
Varşova, 14 (A-A.) - Polonya hariciye 

nazırı muavini Szem'beck, bugün Alman 
büyük elçisi Moltkeyi kabul etmiştir. 

Siyasi mehafilde beyan olunduğuna gö. 
re Jb~nkil müınkat geııginliğin izalesi 
için iki memleket matbuatının neşriyatı
na dair Almanya tnra!ından yapılan te
şebbüs ile ala.kadardır. 

Poronya hariciye nazın muavini Sov. 
yet büyük elçisini de kabul eylemiı;tır. 
Varşova, 14 (A..A.) - Danzig nasyonal 

sosyalist lideri Förster üç gün kalmak ü. 
zere Danzigden Berline gitmiştir. 

N asyonal sosyalist bayramı münasebe • 
tile Pazar .günü Danzige gelecek olan Göb
belse refakat etmesi muhtemeldir. 

Ha midiye T rabzonda 
Trabzon 14 ( A.A..) - Hamidiye mek

teb gemisi bugün saat l 2 de Rizcden 
fünanunıza gelmiştir. 



Atatürk köprüsü 
inşaatı ilerliyor 

Köprünün orta dubalarının yerlerine konulmasına 
yakında başlanacak ve ray ferşiyatı da tamamlanacak 

Atntürlt köprüsü.nün orta dubalarının/ tirmiş, mcınleltetine dönmü§tür. Köpıü 
yerlerine kom.ıhnası i'.şine birkaç güne k:ı- kusu.rnuz bir belde inşa edilmektedir. 
dar başlanacaktır. Mütehassıs. şartnameye uygun görülme. 

Köprü üzerindeki ray ferşiyatı kısmen eliği için Belediye tarafından kabul edil. 
ikmal edı1miş, !köprünün altındaki kısım. miyen iki romorkör üzerinde yapılan ta. 
larm betonu tamamlamriiştır. Bu beton dilatı tetkik etmiştir. RomorkÖrlerin şart. 
kısımların üzerine su geçmemesi için mu. nameye uyıgun bale konulduğu tetkikat 
şamlba konulacak ve bunların üzerine de sonunda anlaşılmıştır. 
tahta döşemeler kaplanacaktır. Fransaya Birkaç güne kadar yerlerine konac::ık 
ısmarlanmış olan bu tahta döşemeler bu. olan müteharrik dubalar gayet kolaylık. 
günlerde şehrimize getirilecektir. la açıla<:ak ve kapanacaktr. Kôprünün 
Amerikad~ köprünün vaziyetini ince. her du.bası arasından sandal vesair ufak 

leme'k üzere getirilen mütehassıs ijini bi. deniz vasıtaları geçeıbilecektir. 

Nafı~ Vekili şehrimizde 
tetkikler yapıyor 

Şehrimi1Jdle ibulunmakta olan Nafıa Ve. 
'ikili General Ali Fuad Cebesoy dün öğle. 

den evvel Nafı Fen okulunu ziyaret et. 
miş ve okÜla aid muhtelif işler hakkında 
okul direktöründen izahat alnuştır. 

Vekil öğleden sonra Nafıa Müdürlüğü. 
ne gelmiş. yapılmakta olan yollar ve di

ler aat hakkında tetlkiltleroe bulun. 
mU§. Nafıa Müdürü Bedri ile muhtelif 
meseleler üzerinde görüşmüıtür. Vekil 
bugQn de tetkiklerine devam edecektir. 

Matef errllı: 
H•lkevlerindeki lntaat aOratle 

bitirilecek 
.Eminönü Hnlkevine bit~ olarak 

1apılmakta olan jinmastik sa~onu in -
şaatı devam etmekt-edir. Dün bu salon 
ve diğer Halkevlerine aki ~at hak -
kında görüşülmek üzere Pnrti Merke -
zinde Halkevleri Reislerinin iştiraki1e 
bir t.oplımtı yapılmıştır. Toplantıd\l in
şaatın çabuk bitirilmesi için bazı ka -
nırlar alınmıştır. 

Re911l1 dairelere sBmlkok tedarik 
etmeleri blldlrlldl 

Dahiliye VekAleti, dün Vtlayete ye
A bir tamim göndererek, yakında Ka -
rabmt demir ve çelik fabrlkalannın fa-
8liyete geç.mesile bu fabrikalara mü -
temad1yPn kömür t~macağuıdan, An
kara ve İç Anadoluya Söm.rkok nakli -
yatında müşkülAt olması ihtimalini göz 
fuıilnde tutarak bnOmum resmt daire, 
:mekte'b ve hastanelerin 1939 senesi 
kömür thtiyaçlannı şimdi~ temin et
melerini bildirmiştir. 

BugOn Dolmabahçe ıt•dının 
plAnı tetkik edilecek 

İtalyan miman Viyoli Viyetti tarafın
dan Dolmdbahçe stadyamu için 2 5 bin 
kişiyi istiab e~ bir şekilde hazır -
lanan plAnla.nn, Dolınabahçıe gazhane -
11 sahasında evvelce ayrılan araziye 
uymadığı wıl~ılmıştır. Bu yüzden 
plAn, stadyorr.a 20 bin kişiyi istiab e -
debilecıek bir ~ekilde tadil olunacak ve 
stadyom yeri biraz değiştin1ecektir. 

Florya plajları hen üz 
açılamadı 

Plaj mevsimi geldiği halde Florya p18j. 
lan henüz açılamamıştır. Plajı kiralamak 
üzere Belediyeye müteaddid müracaatlar 
yapıllTU§. fa'ka-t ilk arttırma fiatı Beledi. 
ye tarafından takdir olunan 27 bin lirayı 
bulmadığından. ihalesi icra olunamamış. 
tır. Belediye plAj mevsiminin yaklaşma. 
sını gözönünde tutarak arttırma fiatmı 
17 ıbin liraya indirmiş ve ikinci bir müza.. 
yede açmıştır. İkinci müzayede gelecek 
hafta içinde yapılacak ve Fl'OI'Ya pl8jı 
Temmuz başında açılacaktır. ---------
Şehir iş lerl : 

80 bin liralık yolun lhaleıl 
taedlk edildi 

Belediye Daiınt Encümeni dün top -
lanar<'lk Halk Partisi kaza ve nahiye 
kongrelerindeki dilekler arasında ya -
pılması istenilen yollardan, ilk 80 bin 
liralık lklsmırun ihalesini tasdik etmiş -
tir. 

Bina eahlblerlnln toplantısı 
tehir edlldl 

Dün Beyoğlu Halkevi binasında Va
linin başkanlığı altında. Taksim, Şişli 
arasındaki bina sahiblerl tarafından bir 
toplantı yapılmıştır. 
Toplantıya kırk kadar ev sahibi işti

rak. etmiş ve Taksim ile Şişli arasında
ki yaya kaldırımının kendileri tarafın
dan yaptJnlması için evvelce vermiş 
oldukları karar görüşül.m~tür. Ekser 
bina sahfü1eri t.oplantıya iştirak edeme-
dikleri için, katı bir neticeye vahla -
mamış ve tekrar toplanılmak üzere da
ğılınmı.ştı r. 

Mııırde hummeyl kulaf zuhur etti 

Mısırın Behara vilayetinde Humrna
yi ku1Ai hastalığı zuhur etmiştir. Ba -
dema, hastalık devam ettiği müddet -
Ç€ bu mıntaka menşeli şahadetname1e-
rin tısdik edilmemesi al!kadarlara bil
dirilm~ir. 

DPnlz işleri: 
Savarona yatı latanbul limanına 

keydedlldi 

SON POSTA 

Yeni· deniz teşkilatı 
Temmuzdan itibaren 

faaliyete geçecek 
Yeni Denizyolları ve Limanlar Umum 

Müdürlüğü 1 Temmuzdan itibaren faali.. 
yete geçecektir. 

1 Temmuz. ayni zamanda kabotaj hak.. 
kının Türık ıbayrağma intikali dolayısil'e 
denizciler ibayramına tesadüf etmektedir. 
Teşkilat ıkanununun •birinci maddesi mu. 
cibince iki umum müdürlüğe devir ve tes.. 
lirn edilecek Denizbankın işletme malze. 
mesi. tesisat ve vesaitinden b~ka Deniz.. 
bankın elinde kalacak sair menkul ve 
gayıri menkulleri. nukudu. borçları ve a. 
lacakları. hakları vec~be ve taahhüdleri 
Münakalat Vekaletine geçecektir. 

Denizbank İdaresinin teşekkülü tari
hinden ilgası tariıine kadar yaptığı bil. 
cümle muamelat en çok bir sene zarfın. 
da tasfiye edilecektir. Tasfiye işHe me§
gul olacak olan komisyon bugünlerde 
Münakalat Vekaleti tarafuıdan intihab 
olunacaktır. 

Halen Ankarada bulunmakta olan De. 
nizyolları Umum Müdürü İbrahim Ke
mal Bayb>ra ve Limanlar Umum Müdü
rü Raufi Manyas ye-ni deniz teşkilatının 
kat'i şeklini almakta olan Denizyollan ve 
Liman kadrolarile birlikte biı·kaç güne 
kadar döneceklerdir. 

Turkkuşu ·filosu 
Borsaya gitti 

Birkaç gündenberi şehrimizde bulun
makta olan Tür'kkuşu filosu dün sabah 
saat 8.50 de Y~lköyden havalanarak 
Yalova üzerinden Bursaya hareket etmi~ 
ve saat 9.15 te Bursa tayyare meydanına 
inmiştir. Tayyarelerden beşini kadın pi. 
!otların idare ettikleri Türk.kuşu filosu. 
Bursa tayyare meydanında Bursa Valısi, 
Hava Kurumu erkanı. mektebliler ve ka
labalık bir halk 'kütlesi tarafından karşı-
lanmıştır. 

Filo dün öğleden sonra Bursa üzerinde 
halka gösteriş ve planör uçuşları yapmış. 
tır. Türkkuşu filosu memleket turnesin. 
den sonra !beş kadın tayyarecimizin de iş. 
tirakile bir Avrupa turnesine çıkacaktır. 

Ekmek satışları 
·kontrol edildi 

Belediye İktısad Müdürü Saffet ve Be. 
lediye müfettişleri dün fırınlarda ve ek. 
mek satan dükkanlarda ekmek narkı mc. 
sel.esi üzerinde tetkiklerde bulunmuşlar. 
dır. İktısad Müdürü ve müfettişler bu 
tetkiklerin neticesini lbugün ibir raporla 
Belediye riyaset makamına bildirecekler. 
dir. 

Diğer taraftan ekmekçiler Toprak OfL 
si tarafından verilen buğday fiatlannın 
da biraz yüksek olduğundan bahisle ten. 
ilat yapılması talebinde bulunmuşlardır. 

Belediye. Toprak Mahsulleri Ofisi ile 
yaptığı temaslar sonunda Ofisin unculara 
ucuz buğday vermesini temin etmiştir. ---- -

• • • 
İş ihtil8flarmı uzlaştırma nizamnamesi 

meriyet mevkiine girdi 
• 

Bugünden itibaren iş yerlerindeki iş ihtilafları işçi 
mümessillerinin tavassutile halledilecek 

İş kanununun 78 inci maddesi mu - J yerlerde mahallin en büyük Jll~ 
cibinoe İktısad Vekaletince hazırlanıp 

1 

amirine bildirH~ektir. teftik "' 
Devlet Şurasınca görülerek 11 Mart Bu takdirde iş idaresince ~ • 
939 tarihinde Vekiller Heyetince o - lecek memur kesin uzlaştırınaY~ ~ 
naylanan ve yüksek tasdike iktiran et- şaıcaktır. Bu memurun tavaS:U ~ 
miş olan iş ihtilaflannı uzlaştırma ve ihtilafı halde müessir olmadlgt ~ 
talıkim nizamnamesi bugünden itiba - de ihtilaf (iş ihtilaflan haketıl i"Jl'it' 
ren meriyet mevkiine girmiş bulun - veya (büyük hakem kurulu) na 
maktadır. ed~cektir. edi % 1" 

Bugünden sonra iş yerlerinde iş ve _ Istanbul bölgesi dahilinde ad }>eri fi' 
ni geçen iş yerlerinde iki aydall ~ r renle işciler arasındaki tek başlı ve top- as--:. , 
aliyet sarfedilmiş olması~~, r edil' 

luluklu iş ihtilafları iş mümessilleri ta- ci mümessillerinin seçimı i}one:l _ ~ 
rafından uzlaşhrılacaktır. ınemiştir. . jJrJP"j 

İş ihtilafı zuhurunda işciler veya iş Bugünden itibaren seçim~ 
veren ve vekili birinci mümessil işciyi eden 500 iş yerinde işci ın . de 1 

faaliyete gPN>ceft ve diğerleriJl haberdar edeceklerdir. Mümessil işciler -~-
seçimler ikmal edilecektir. d ..i .. I 

bir toplantı yapıp her iki tarafı dinle - Çekosrovakyaya ogvrak ..... 
yerek ihtilatı bir uzlaştırmaya bağlı -

yacaklar, aksi takdirde bir zabıt yapı - satı" dı ır'_ 

larak keyfiyet tesbit edilecektir. Bun - , Dün Karadeniz ve havalisi J?lB~~- fi 
dan sonra i~ci veya iş veren mahkeme- dan 1 O bin oğlak derisi sah}InlŞtı~' 
ye müracE!at edebilecektir. ma'lların çifti 14 7,5 kuruştan 58 

Topluluklu jş ihtilaflarının uzlaşma- tır. . . 
0
1dll 

ya raptedilememesi halinde keyfiyet Satışların Çekoslovakya ıçın 
~ dairesi teşkilatına, teŞkilAt olmıyan söylerunektedir. ~ 

~P~o=ı=1s=,~~=:====~========(===Y=en=i==n=e=ş=ri=y~at~:J~~ 
Rıhtımda uyuklıyan bir çocuk 

denize cOttO 

K:trakövde Rıhtımda oturan 14 ya -
şında Saffet adında bir Ç9Cllk biraz 
sonra uyuklamış ve muvazenesini kay
bederek den.ize düşmüştür. Saffet kur
tarılmış ve imdadı sıhhi otomobili ile 
hastaneye kaldırılm~tır. 

OOnkO vesaiti nakliye kazaları 

Son yirmi dört saat zarfında' şehri -
mizde dört vesaiti nakliye kazası ol -
muştur: 

Galatada Necatibey caddesinde Ab -
dullah oğlu 6 yaşmdaki Turbana, şoför 
Süleyımmın idaresindeki 3838 plfilta 
numaralı kamyon, çarpmı.ş, çocuk sol 
ayağından yaralarunıştır. Şoför, yaka -
lanmıştır. 

* Gedikpaşaaa Tiyatro cacr<resınde o -
tur~n Artin oğlu Avadis, kullandığı 
motosiklet ile Laleli caddesinden ge -
çerken Aksarayda bir f1rında çalışan 

Hasan VidP~·e çarpmış. başından ya -
ralamıştır. Yaralı Cerrahp• hastane-
sine kald~nlmı.ştır. 

~ 

Kasımpaşada oturan arabacı Felek 
isminde birisi, arabasile Kulaksızdcı.'rı 
geçerken 5 yaşındaki Sevime çarpmış, 
ayağından yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı, Etfa1 h<14stanesinc lkal 
dırılmış, suçiu yakb.lanmıştır. 

* Kuledibinde 14 numarada musluk -

'iJl eJI • 
Kanlı Muamma - Ş:ırJok Hoımes ~ 

dilimize çevrilen. en harJkuHide :an t' 
dır. Münir Süleyman Çapan tara!_ ... ııap ~ 
nan Dovil'den naklen aıınm~tır. J.I1.1""' 

tabevi neşrlyatıdır. Fiatı 25 kr§· tJ"'_ 
Raydudl:ır araııında bir banltel' -;,ısı.., • 

Wallace'in en heyecanlı ve macera etrt1' -
larından birisidir. İnkilAp Kitabevi Jl 

tındandır. Fiatı 25 kuruştur. ~ 

S I ... _ " " JıP -y .. ...,,tre Bonruırfl'ın curnıu - ~ 
P'rance'in bu büyük eseri Nahid ~~~ 
fından dll1m1ze çevrilmiş ve ıroml ~ 
tarafından da kltab halinde çıttal' 
Flatı 75 kuruştur. ,___./ 

ISTANBUL HALI< 
TiYATROSU 

Kenan OOier .e 
ttrkndaşlart 16 

P•D" 
Bu akşam Yedikule .ıııde 

nemalı alla babç4llHf: 
DEf\:OI OENG 

Vod ·ı s Perd• _ vı ti .,. 
Profetör M'şel 7 kivilik revü hıy•beıetl 
Macar varyate1i ve telepati tec/ 

• ERTUGRUL SADi !,E~ 
~ehzadebafI 

"

- 1 t1yntrosu11d• 
Bu gcca ,,,-!_ 

San'atkAr NAŞl~T 
ERTUÔRUL SADi • 
LIDE PİŞKiN • .• -. 

TOKSUZ b~ 

HAYRET EFEN 
vodvil 8 perde okuyucu Ayf#A 

Bugil.p Partide Beden Terbiyesi U -
mum Direktörü Genera1 Cemil Tanerln 
riyasetinde toplamıcak olan Beden Ter 
biyesi İstişare Heyeti plAnı tetkik ede
rek bu hususta son bir karar ittihaz • 

Mer•i deniz nizamah ,mucibince her 
deniz vasıtasırun bir limana tescil edil
mesi Iazım gelmektedir. Bu cümleden 
olarak S:ıvarona yatının da İstanbul 
limanına tescili dün yapılmış ve tescil 
için dört bin lira tediye edilmiştir. 

Bir /ngiliz gener1Jli 
Şehr:mizden geçerek 
Ankaraya gitti çu dükkanında çalışan Martar oğlu To
İn,giliz ordusuna mensub Tuğgeneral ros idaresindeki 288 plaka nwnaralı 

t 

Lund refakatinde yüzbaşı Spnmt &duğu motosikletle Gdlatasaraydan Tilnele 

LAL "' 
Bu hafta mevsim yarutıyor ~ 
rejisör Juıien Duvivier•in ıt<' 

decektir. 
PllJ dOhully~lerlnden tayyare 
ve damga reımi ahnmıyacak 

Mali,e V~A~ti, dün belediyeye bir 
tezkere goo.dererek plAjmr ve deniz ha-

halde dün sabah Londradan şehrimize giderken, karşısına çıkan 6 yaşındaki 
gelmiş, akşam 19,10 ekspresile Ankaraya Kirkora çarparak yaralarunasına sebe
hareket etmiştir. 

---- biyet vermiştir. Yaralı çocuk, Şişli Et-
Askerlik işleri: maınlarma aid dlihuliyelerden bade - Toplantılar: 

ma tayyare ve damga resmi attnılma- ikramiye alan malOI ve yetimler 
masını bildirmiştir. Maruf bir profeı&rOn konferansı · çaOirıltyor 

VekAletin bu kararı bu gibi yerleri Viyana üniversitesinde Şirilrjl profesörü ve Beşik~ Askerlik Şube.sinden: 
işletenlerin fazla kAr yapmaları için bilhassa mide ce-rrahisl. bahsında derin te - Malfil ve yetim l.kramJyesl alan maUUler 
olmayıp halka ~ni bir ucuzluk temin tebbulan ve hususi ameliyat usullerlle dün - ııe şehld aileleri resmi sened ve nüfus cüz -
etmeğe matuftur. Tayyaore ve damga ya tıb sahasının çok iyi tanıdığı profesör dnnlartle varsa askeri vesikaJnrlle 15/ Hazi -
resim'!erinin kaldırılması üreıine plaj Finsterer'L, blr konferans vermek üzere §eh- ran/ 939 tarJ~Jnden Haziran nlhnye~ne ka -

d i h 1 fi tı --..Jo.... "'zde rimize geleceğin! haber aldık. dar hergün öğleden evvel şubeye muracaat -ve en z amam arı a aı uıu11 yu hın il~ olunur 
1 5 _ 1 O t.u~ bir tenzi1At yapılabile _ Profesör Finsterer cMlde ve duodenum fil- ·------
_'._1-U scrlerinin ıtedavlsi Ye ihtllltlarb mevzulu bu e· jd b • p•rladı '-~ur. .. ır gara a enzın .. .............. - ••• _ ....................................... _ konferansını '1'ürk Tıb Cemlyetlnln Be~ - . 

Ankar• Tly•troıu S•n'atklrları ıunda Bursa sokağındaki salonunda 22 He. - Demirkapıda otomobil tamır garajı 
Bu gece: zlran 939 Ptırşembe günü .saat a.so da vere - sahibi Ta.kf:>r ile Zehrab bir motörü 

K amrnk Zııfer sine- . cektlr. benzinle yıkarlarken akümülatördeki 
:::::nda ıan•atklr Zeki Topkr.pı fakirler yurdunun toplantıaı cereyanla benzin pcrrlamıştır. Benzin 

11 t lld Hazlronm 24 üncti C_?ma.rte.si günü saat kurtarırken ellerinden yaralanmıştır. m aamere eme en 1' de Topkıı.pıdald mtıesaese binnsındıı Ylll'- ~ • 
evvel mDzik ve 1 ~A•A ... A ..,,,.__,,, a.kdedll..,.,.vw... _ Her iki yaralı Cerrah_paşa hastanesıne 

dunıuzun ev......_ ...u•a~~ .....,....u edilm' · · 
muhtelif yaryete numaraları den~ &Baların ~ ı1ca olunur. nakl · ıştır. 

fal hastanesine kaldınlm1ş, suçlu ya -
kalamnıştır. 

Kamyon altınd• kalan bir çocuGun 
ayakları ezildl 

Hasköyde Türbe sokağında balıkçı 
Hayimin oğlu 12 y~ında Yako Ka -
sınıp~ yokuşundan çıkarken bir !kam
yon altında kalmış ve ayakları ezil -
miştir. Kamyoncu kaçmış, yaralı Şişli 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir çocuk BozdoGan kemerinden 
dDftO 

Fatihte Şube crrkasında oturan 9 ya -
'1-Ilda Hüsnü Bozdoğan kemerinde oy -
ruırken çocuklar tarafından itilmiştir. 

Bu sukut neticesinde Hüsnü ağıx suret
te yaralanmış ve Cerra.b.I>~ hasta.he -
~e kaldırılmıştır. 

eaeri JEAN OABIN-V1V1A~11 
s ÖNH" ·ş·A_iqs 

( La belle equipe ) f' 
Btlytlk Fransız filmi Ue ell b ff 
yük deniz faciası AmerikaJI ,.ı 
lngiliz denizaltılannın azıdl 

betlerini tekmil tef erruatil' 

DENifA°tf°ı D .. 1 
Fransızca orijinal ve yeni ::; 
yası ve en yeni Metro Jurll 

lnglliz Denizaltı gemili 

( T HE T J S) 'ili.,., 
99 kahramanile batması '18,,,. 
kaç kazazedelerin kurtarıllll 

Bunların hepsi bu akş8111 
saat 8.30 dR 

8
_, 

L AA LE sinelll 
sınd• 



Lüleburgazın viliyet 
, olacağı tahakkuk etti 
b~~hirde beled· k . . 1 1 . . 
•nası b· ıye ço ıyı ça ışıyor, ote , gazıno, sınema 

ıtrnek üzere, ortamekteb meselesi de halledildi 

tuıeb Lüleburgazın. geni§ caddelerinden biri 
~ğı urgaz (H 

tahakk usust) - Vilayet ola- dan İstanbula gitmek bir mesele teşxil 
~ 'l'takya uk etmiş bulunan Lülebur- ederdi. Fa:raza İstanbulda müstacel bir 
rır de Yaş:ın hem ticari, .hem zirat işi olan bir adam vesaiti nakliyenin buf bir ka Yış bakımından pek ilerle- lunrnrunası yüzil'Q.den trenle gitmiye 

Stanb ıza: merkezidir. mecbur olur ve vaktinden çok kaybe-
~d u asfalt ~ em evıe Yolu boyunca yapılan derler. Halbuki şimdi İstanbula gidiş -
~o· u hey: cenup Lüleburgaza bir geliş otobüs bileti 2 lira gibi ucuz bir 

8 1 
et ve haşmeti veriyor,. miktardır. Hem de sabahleyin İstah -

. Pek Vrık c cdiye çalışmaları bula giden bir adam öğleden sonra saat 
~· ' ·ın bir 6 ın~ ~ zamana kada'r yaz mw- 1 da otobüsle jşini bitirip memleketi-
&ede u derd' • .. re· . n Lülebu ını çok acı olarak his- ne dönmek imkanına sahihtir. 
Ça~ı~ kaYln rgazlılar yeni belediye Mesireler 
le Iş::na1arı .ak~rn Nizameddin Yücel'in Yaz sıcaklarından şikayet eden ha

1

lk 
r sa l'l<?tıce.<;: nd P .. l . "'~ b ' K Ilı V<>sind b 1 e açılM1 arteziyen azar gun en J.A:re oyu na ve oruya 

tı~ buhınue u hayati dertten kurtul- giderler. Koru tam bir mesiredir. Or
da dan bili J0 rlar. Belediye çalışmala- tasından Ergene suyu akar ve sık ağaç
O'ıaYap Irnaktc HaJkevi binasının yanın- ların yaprakları arasından süzil1en gü
llo llda hite~ ~ ~l~n ve pek yakın bir za- ne.ş ışıkları altında şiir, zevk, neş'e aırı
d.iİd ~neına b"gı Umid edilen otel, gazi- yan gençler her hafta svinçle oraya ko
dat 1 takdi ınasır.lır. Bu bina ilonal e- şar ve orada avunurlar. Tek kelime ile 

t<'lİl\l\ rde belediye iyi bir vari- koru en kaba bir adamın bile ruhunu 

0 
etrniş olacaktır. okşar. 

! 
lier s rfa ınckteb meselesi 

ebe Pn~ ilk 
ti,.. hle7.un d l'nektebten yüzlerce ta-
Q .. ,, h e en L .. ı 

Hayraboluda petrol arama 
faaliyeti teb ı livcı.'C}a u eburgazın en mü-

tn . • rından b" . l 
led· ~~lesi d ırı 0 an orta mek- Hayrabolu (Hususi) - Şehrimiz ci-
tıu:t: ~<:rniye~ ~=~~~~!~§ bir v~ziyet- varında yapılaca'k petrol aramalan et
hu rtır.,ıı. \r~rıhnli .. ~ını ~hd~lerın.e a~ rafındaki hazırlıklar1 gözden geçirmek 
~ok Uhını i · b lşma an netıoesı üzere maadin tetkik ve arama enstitü-

lur. şı aşaracaklarına şüphe 
lT 

SÜ müdürü Cevad Taşman Hayreboluya 
rtıunı· Dil'ik •t rnüfe'r . geldi. hu dahi . ~ ışımiz general Kazım Bu sene Hayraboluda yalnız hendek-
lurıacecığı~~~;~~~.o~o lira ya'rdırnda ler açılarak jeolojik tetkikler yapıla -

Vak 'Vesaiti ~~~: cak, araştırmanın bundan sonraki kıs-
ın zamanı ıyc mı bu tetkiklerin vereceği neticeye gö-
~ ara kadar Lüleburgaz- re inkişaf f-decektir. 

\.~Salihli G·· b"" ) ...........:.:: ur uzler spor klübünün çalışmaları 

lat~lihli G .. .. 
1he . u:rbuzler klübü kazanın en eski b. k · ·· .. 

8tıt lllalık olan klüb . r ır lilbudur. 1 3 yıl gibi uzun bir 
s'ıtn $tk Yakın ka'Sa verım ı ça~ışmalarına durmaksızın devam ebnektedir. 
bir Salihli Gürbü lba sporcuları ıle temaslar yapılmaktadır. Yukarıdaki re

atada gösterm~~~~r futbolcuları ile Muradiye Ye.şilova oyuncularını 

tıJ. ...... b_ liasan B 
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t Antalya kuylerinde dört 
kişiyi yıldırım öldürdü 
Antaiya (Hususi) - Geçenlerde ya

ğan şiddetli yağmurlardan birçok ara~i 
zarar görmüştür. Vilayete tabi Keşirler 
köyüne düşen yıldırımlardan biri Yere
bakan Osmanm çiftliği civarında bir e
vin bacasına isabet etmiş, oca~ başında 
oturan 2,5 ya§ın<la Durım.~, 8 yaşında 
Sıdıka, 30 y~Jarmda Emine; 3S yaş -
lannda Vesile isminde dört kişiye isa
bet etmiş, ö1dürmiiştür. 

lmrahdan serbest olarak 
Ankaraya giden bir katil 

mahkOmu 

= Sayfa 1 

C Yurddan resimli haberler =ı 
Trakya nalband yetiştiren kurs 

Ankara_ İmralıdo:ili. kat"l hkli Edirne (Hususi) - Selimiye nal - bitecektir. Kursu bitiren gençlenniı 
!arından Abdullah A k hı m.ash m- bin.d mektebinde Trakyanm genç nal- vilayetlerde iyi iş görmektedir. Yuka-

n ara apı ane - ı.andl . . 1 k 1 ~· . . k d • . ~- al be . sinde iki ay mu·"dd tl 4. lrn k ..., arı ıçın açı an urs arın ~ıncısı rıya oy ugumuz resım :r..urs t e sı-
e e .Ka a ve mat - b•tmek ·· ld - .Ha · b s "h baa :ınsmında çalıs~n hkCıınl . 1 uzere o ugunu yazmıştık. - nm usta aşıları cr1ı tarafından fenru 

öğrettı•kten son d. .. mka.. İmara ış ber aldığımıza göre kurs 15 Haziranda nalcılık dersi görmekte iken alınmıştır. 
ra onme uzere ra - G . . . . ·. . 

lıdan şehrimize gönderilmiştir. Yalnız emhk Ortamektebınde dıkış sargısı 
başına seyahat eden mahkCıın şehre ge
lince evine dahi uğramadan doğruca 
Cebecideki ha'}'lishane binasına giderek 
müdürü görmüş, katil mahkumu oldu
ğuna dair vesika~ını gBster<likten son -
ra iki ay matbaa kısmında çalışmak ü
zere içeri gireceğini bildirmiştir. Mah
kfım A!bdullah hapishane müdürilnden 
rnüsat!de alarak beş dakika evine uğra
dıktan sonra hapishaneye dönmüştür. 

Edirne Haf kevini n terfih ettiği 
güreşler 

Tekirdağ ( Husust ) - H.bzir<kın 
17 inci rünü Türkiye başpehlivanı Te
kir<l:ı ;;.11 Hüseyin A1kaya adıria Halke -
vim" tarafından bir güreş tertib edil
miştir. 

Tekirdağlı ile beraber Manisalı Halil 
Sın<iırgılı Şerif, Bulga4r başpehlivan~ 
Kiro Andriyef, Gönenli Arab Hüseyin, 
Babaeskili İbrahim pehlivanların işti
rak edecekleri bu güreş Tekirdağında 
şimdiye kadar yapılan güre.1lerfn üs -
tünde Tiirk kuvvet gücünün müstesna 
ifadesi olacağı gibi spor zevkinin bü -
tnn inceıliklerini çok canlı gösterecek
tir. 

Edirnede yıldırım isabetile 
ölen köylU 

Gemlik orta mektebi, sene sonu do- Talebelerini çalıştırma hususundaki, 
layısile açtığı sergide, talebelerin bir bu bir senelik '·erimli mesailerinden 
yılda meydana getirdikleri resim ve el ®layı mekteb müdürü ve muallimleri
işlerini teşhir etmiştir. Muvaffak olmuş ni biz de tebrik ederiz. Resim sergiden 
bir eser olan sergi, gezenlerin cidden bir köşeyi, talebe ve ziyaretcileri bir 
takdirini celbedecek durumda idi. arada göstermektedir. 

Manisa Halkevinde gaz kurslar• 

Edirne (Hususi) - Süloğluna yağan 

yağmurlar arasında yıldırım düşerek 

telgraf, telefon direkl:erile radyo maki
nelerini yalonışt1r. 

Hamzabcyli köyüne de düşen bir yıl- J 
dırım Kamil çavuş adllıda birinin ölü
müne sebeb ol.muştur. 

Beş vilayetin elektrik tesisatının 
satm alınma işi 

Edirne (Hususi) - Başta Edirne ol
duğu halde Tekirdağ, Balikcsir, Bursa, 
Gaziantebteki elektrik tesisat ve imti
yazını haiz müttehid linonim şirketinin 
satın alınması için bir müddetten ben 
hükfımet ve şirket murahhaslan arasın
da Ankarada cereyan etmekte Olan mü
zakereler tam bir mutabakatle sona er
miştir. 

Satın alma mukavelesini imza etmek 
üzere şirketin tesisatı bulunduğu ma -
haller belediye reisleri ve bu meyanda 
vilaytimiz belediye reisi Şerif Bilgen 
Nafıa Vekaleti tarafından Ankara'.}'a 
davet olunmuştur. 

Bu davet üzerine Şerif Bilgen bu sa
bah Ankaraya hareket etmiştir. 

Manisa (Hususi) - Halkevi gaz kursları faaliyeti devam etmektedir. Mü -
tehassıs kimseler tarafınd:.rn bütün yurdd~lara gazlerden korunma usulleri 
öğretilmektedir. Resim kursa iştirak edenleri mütehassıs muallimlerle bir 
arada göstermektedir. 

Kadmhanda bir, kadm kaçırma Quçuk memleket haberleri) 
Vak aSI Kız muallim mr.ktcbi talebelerinin gezisi 

Kadınhandan yazılıyor: Buraya bağlı Bursa kız mualllm mektebi son sınıf tale
Kuşmar kpyünden bir kadın kalçı.rma ~esi, başlarındn mildir IArif Budak, usuliı 

Va,·'ası ol t y · k k"" ·· tedris muallim! Hüsameddin, tarih mualllmJ 
11\. mllil ur. enıce aya oyun -

İb Lem'an olduğu halde Es~hlrde ÇJrtelcr 
den rahimin karısı KB.mile kocasile harasının. Mahmudiyedeki eğitmenler ltur-
geçinememiş, Koşmar köyünden İsa sunda tetkikat yaparak ~ehrimize dönm~· 
oğlu Mehmede kaçmıştır. Kadın bir gün lerdir. 
kuyu başında çamaşır yıkarken Ayni Sam..•mn llalkevinde seçim 

köyden Gazi ile Hamid isminde iki ~i Samsun Halkcvl köycülük şubesi başkan· 
kendisini kaçırmışlardır. lığına ziraat bnnkruıı şeflerinden Hadi Tun-

F k 
ve müze ve sergi şubesi başkanlığına da Ceı 

a at aradan dört saat geçmeden mal Bayoğlu seçilmişlerdir. 
mütecasirler yaka1anmış, kazaya geti-
rilmiş, kad111 da b~asına teslim edil
miştir. -------

Edirne füe:ıinde edebiyat gecesi 

Edirne llsesl geçenlerde bir edebiyat geeest 
yaşatmak fırsatını ba~ettl. Divan edeblya~ 
tından, saz ve tekke şairlerine ve bugünkQ 

Yeni Bursa valisin~n tetkikleri edebi varlığımıza kadar butun eaebıyat ce 
reynnlnnnı temsili blr şekilde cösterdı. 

Bursa (Hususi) - Yeni valimiz, Re-
fik Korallan geçen Pazar günü Uluda- Bursa kup:ı m:ıçlıı.rı 
ğa çıkarak bazı etüd!er yapmış, Ou _ Bursa spor bölge ı, me\cud klupler arasın 
maırtesi günü de kız ve erkek orta mek- da kupa maçları tertlb etmiştir. Bunların bl-

rlnclsine Pazar gunu ba lanmış, Akın sporla 
tebleri gezmiştir. Erkek lisesini şehir Guçlu spor kluplerl arasında. yapılmış, maç ~ ır ke if ey tıb Alemi ye. 

:U.:tor. karsıaıncJa bulu-
. .. bildiğimiz gözyaşı .. · .. meger binbir derde deva 

imiş ..• 
Hasan Bey - Canım, ka

dınlann arzularını yaptırmak 

için ağlamakla i§e başladıkıa .. 
nnı ibilmez misin? 

için kafi görmemekte, Bursaya cümhu- ı-ı bcraberlllde bitmiştir. Iklncl maç da 

ri~etin ~aa~ifc. ve~diğ} :hemrniyetle Merinos sporln Muradiye Gençlerblrllğl ta _ 
mutenasıb bır lıse bınası luzumunu ih- kımları arasında ynpılmı~ ve sıfıra karşı 9 
sas etmiş olduğu bildirilmektedir. golle Merlnoslular gnllb gel~tir. 
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ı __ HAdiaelcr Karşısında 1 
BAREM 
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·~ 

B ir gazete aldım. En başa koydu. - Biz bir har !kızından. bahsederken, 
ıı;., h adise baktım. Baremden bizi dinlemek ve sonra, hep onunla meş-
5w ttV 1.. demek 6ize yaraşır mı? 

bahisti. Başmakaleyi okuyacaktım. O da gu V~ek cevab lbulamadıın. yanların
barom.. fıkra muıharrirleıinin fıkralarına 

dan ayrıldım. 
geçtim.. onlar da barem. Bir dükkAnın üzerinde bir levha gör. 

Gazeteyi bıraktım. Bir ~kasını aldım. 
O da ayni.. 

A.ı'k.adaşlara döndüm: 
- Ne var, ne ~k? 
- Ne olacak lbarem var .. 
Sokağa çıktım. Bir bakkalın önünden 

geçiyordum. Ayni 'bakkaldan on beş gün 
evvel kilosu altmış kuruştan taze kaşar 
peyniri almıştım. Gene alacaktım: 

- Şu altmış kuruşa verdiğin taze ka-
~an bir kilo daha ver! 

- Kilosunu seksene veriyoruz. 
- On beş gün evvel altmışa almıştım. 
- On lbeş gün evıvel öyle idi. Fak.at 

pıni eskidi. Malum ya, baremde bile es. 
kiyene zam yapılır. 

Peynir almaktan vazgeçtim. Bakkaldan 
flltarken kulağıma lbir ses geldi: 

- Körpe barem. 
Bu da ne demekti.. gerçi barem körpe 

idi amma, körpe barem diye nara atma
nın manası yoktu. Sesin geldiği tarafa 
baktım. Bir salatalıkçı: 

- K6rpc badem! 

düm: 
cBarem ezmesi.> 

. Bir zamanlar medburi mezunlar, gayri 
faaller vardı. Onlar dükkanlar açmıslar. 
Dükkftnlannın Qzerlerine: 

cMedburi mezun Ali> 

cGayri fa.al Nuri> 
Tarzında levhalar asmışlardL Demd, 

şimdi de baremden mutazarrır olanlar. 
işten çıkıp dükk~n açıyor, Üzerlerine de: 1 
.ıBarem czrnesı:> 

Levfrtalan koyuyorlardı. Yakımı sokul
dum. Bir dll!'ha okudum. Meğer ilkinde 
y.anlış okumuşum .. levhadaki yazı cBn
rcm ezmesi> değı1. cBadem ezmesi. imiş. 

Tramvaya tindlm. Sahanlıkta ayakta 
durdum. Yanımdakiler konpşuyorlardı: 

- Bareminiz nasıl? 
Laflarına karıştım: 

- Hakkında herikes t>ir şey söyroyar. 
Bana döndüler: 

- Siz kimsiniz, sire ne oluyor. 
- Ben mi, hiç .. şey .. 

Acaıba gene mi pot kırmıştım. 
- Benim haremimden size ne .. hakkın

da kim ne söylüyormuş! 

Şık bir eşarp Genç bir kadın adJife 
methalinde bir kadınla 

bir erkeği bıçakladı 
Kadına bıçağı veren beraber yaşadığı adanı kaçllı 

suçlu kadın tevkif edildi ~ 

Dtin saat 12,40 da İstanbul Adliye !beraber bundan 15 gün~~ .. 
dairesinde ~bir hadise olmuş, Ayşe is - la gelerek, yaralanan Ali ye 
r.ainde 18 yaşında kıpti bir kız, bir ka - lünün Tahtakaled~ eviertııe 
rı kocayı ağır surette bıçakla yarala - olduk. Fakat, bu Ali ~.-?..ne. f! 
mı.şt.Jr. bana göz koydu. Evin içeı----· 

Yaptığımız tahkika~ nazaran hadise da burada önüme çıkarak: 
şöyle cereyan etmiştir: c- Ben vaktile Muharredl 

Fatihte Çinilihamamda oturan ve A- birini öldürdüm de, kansını }Ul'5ll 
li isminde kendi cinsinden bir erkek - dun. Sana da ne bahasıntl 0 \'IS 
le yaşamakta olan Ayşe ile hadisede ya sahih olacağım. Kocan ban& 
ralanan diğer Ali &'fasında husumet Bu uğurda 15 sene hapsi zat.en 
vardır. Bu iğbirara sebeb, diğer Alinin dım.> 
Ayşeye karşı olan zafı ve alakası, genç Diyordu. r/ı., 

!Bu eşarpı örmek için kıvırcık bir yün kadının ise ona yüz vermemesidir. Nihayet, biz mecbur kala di 
B lki ıı. ••. 1-" t te ·y· olur yere taşındık. Fakat, o teb • ..ıt& kullanılmıştır. e ·u~e 1 1 

• Bu yu·· zden iki Alilerin ~ ara1arı a - da bu.--
1 D ği~ ,_, lduğu devam etti. Dün akşam Tcıcrübe etme i. e j .... ·uır §CY 0 rılmı(.tır. Dig-er Ali iddiaya göre, evvel- _,,,., 

·d kt" H. kılmadan ~ "" önünde'ld meydana gelip na- __ ,ta için tıoşunuza gı ece ır. ıç sı kı' ..n,.,.am sevgı'lisı· Ayc:pnin kapısına ge- 8 tarıı--
1 ·· ~ r başladı. Sonra da, sadt sU prkaç saatte bitirebilirsiniz. Şek i ve or- le""k bıçak ve tabanca ile kadının ni - ya 

ba 't '"' !inde bıçak ve tabanca ile kBP1
18 ıgüsü gayet ' sı : kahsız kocasını tehdid etmiş, hadise - ak

0 .ı.stediginız en e, san...ım uzu - karakola intikal etmiştir. Dün de dava- ~ 
d b. k t l vurduk. Bu işin bugün Dl 

Diye ibağınyormuş. İki delikanlı yaya 
kaldırımında dwırnuşlar, "hararetli ~ara. 
reili konuşu~riardı. Muhakkak barem. 
den bahsediyorlar, diye düşündüm. Yan. 
lamıdan ~rken birlkas kelime kulağı.. 
ma çalındı: 

- !Barem, 

+_ • • d 60 ~· nluguw n di. Başladı tehdide. Biz kar uh~ 
.ela, jersey ÖI'güsün en ır rav~ • uç arı cı ve suçlu bulunan ilcıptiler hep birlik- eden 
deliklerle eeniŞletilmiş. Bu delıkler her t Adr sevkedilerek Sultanah - y:fpılmışh. Ali, mahkem vilJ Yakalandığım takdirde ceza vermeyi türlü ilmikte ibir ilmiği bol bırakmak su - eed 3 ı_~ey: lh m' ahkemesm· de serbest çıkınca, gene bana ıec~ .. -de .aöze ala-n- tramvaydan atlamayı, k~r- _,_, d l'kl b" m uncu su ceza k a· k di · hafaza iç ..... 

b r<JA retile yapılır Her sırad~ e ı er, ır 1m ce ıy~ en mı mu 
cbğun potıu düzeltmeye tercih ettim ve evve:l'.ki 6ırad~n az daha büyüktür. Delik- tehdid vak'crsının duruşrn~5:ıcya~ı ~i - namadım, onu vurdum. l{ar1Sl 

J hemen atladım. Jer gittikçe büyüdüğünden en son sıra. tır. Nuruşma sonunda, sa a ayı a- elimi tutmak istemişti, Ol18 da 
Aklımda haremden başka bir şey yok. dakiler, adeta birer saçak gibi sarkar. Ve nnın sorulmas~a ka~ar. veren mahke- sap tar~!ı ile vurmak istediJ!l· 

- ..• Kız.. 
•. Yazık. 

Yanılmamıştım. Tahmin ettiğim gı"bi tu Fak- pot kırmamak rçı· ·n de bu hu. _,_1 k . ıne, davayı talık etmıştır. f · bet · .aı~. .. . . . e§arpa yumuşdA :ı. verır. kazaen keskin tara ı ısa 
susta hiÇbır şey soylemıyecektım. Bır baŞ- J:.ırlu kısım· kravat gibi düz örgü de. Fakat, mahkeme safonundan çıkar Güllü de yaralandı. Bıçak ~ 

hep onunla ka tramvaya bindim. Kondoktör geldi: ğiWir. Ters _ ;ın örülmüştür. çıkmaz her iki taraf arasında bir mü - amma, bana o vermedi. HabeJ'l_.,_,_~, 
- Bilet! nazaa başgöstermiş, bu kavga esnasın- evde ben cebinden alınıştıın-

barcrnden ha!hsediyorlardı. 
- Affedersiniz, dedim, 

meşgulüz. 

Yüzüme aksi aksi lbaktılar: 
- Şişliye lbir 'barem! Ev e yapılacak tuvalet da Ali Ayşeyi bazı m1musa dokunur muhafaza için. . fi!: 

- Siz de ha! Dedim ve bir füa uzattım.. malzemesi sözlerle tahk;r ebniştir. İddia edildiği- Hilkinı, suçlu Ayşenin ıevldfil" ~ Biıi, 'beni tepeden tırnağa kadar snzdü: - Şu baremin de üstünü ver! ne göre, bu sırada Ayşenin nikahsız ko- rar vermiştir. Firari Ali aranın 
- Yaşından utan be adam. // / ı / .4 Tur.!-clbinin ne olduğunu bildiğiniz için, cası bıçağını genç kadına vererek, onu k Ul0k 
- Efendim, a:nlama<lll'il. . J cfnıet d-1-u u..ri. d~en.memiş hazırıanndan çok daha bu suçu işlemeğe teşvik etmiştir. 15 e yakm UfUrU Ç .._ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kı~tı~~ Fatlao~nk~~~~~maL d bU u DIDk suçlusu ho~ 
1 8 1 b•t• •d• ı l'I =1 raftan d:ı kurtarır. Daha emniyetle kuL Kıptiler, kalabalık halinde mer i - Y C · ~~ L'' un arı 1 ıyor mu 1 ınız r lan'1ıilec<>•iniz l>r vasıla)'> daha ucuza vmlerden aşağı doğru inerlerken, Ay - Bursa (Hususi) - On beşe~ 

ma1oTdu11u halde neden benimsememeli? şe elinde beyaz saplı ·bir bıç~ olduğu r "kç .. lük ve büyücülük -___. 

Armud tansiyonun birinci 
ilAcı imiş! 

' halde birdenbir~ ileri atılmıştır. uru u u}ıdk~ 1htimal aklınıza şu mahzur geliyor: maznun olarak tevkif ve m 
Musiki notaları nerede cKim bilir, yapması ne zahmetlidir!:. Genç kadın c-traftan bir müdahaleye di:lmekte olan, c.Asri hoca• diye 

icad edildi ? Hiç değil. .. Lazım olanları eczaneden mev<lan bırakmadan Aliye hücum ile, Hilminin dün sulh cezada d 
Musiki notaları... ala<!a~mız, 'tariflerine göre ya sadece bıç~ğı boynuna saplamış ve Alinin boy na devam edilmiştir . .Kaybol8Jl 

Nihayet armud nın icadında her ibirıbirlerine karışbracak, ya biraz kay - nundan çıkm-dığı bıçağı müteakiben ko lik kudretinin iadesi için Asri ..lflıllll!'!l:'ll ı!a kıymetu nesne. memleket kcnd;. natar•k, yııhud karıştırıp süreook<in;z. oasını kurtarmağa koşan Alinin karı - büyü ya<ptıran Mudanya kÖ.~ış, 
ler arasına girdi. Bütiin bunlar zor sayılabilir mi? Adeta sı Ümmügül, namı diğer Gülliye dal - '.Mehmed şahid olarak dinlenı. ·nı·, Al.bert von Ha • ne h~ çıkarmak. ttiğİ 
lıısz adında bir dok tadır. Yapılcın tet. eğf1ence... dırmıştır. caya ne suretle müracaat e ~1'1.• 
tar gerek yaşları • kiklere göre mu - Şim<lilik bir c'temizleyici:. bir . de cpud. Bi.ltün bu vak'a adliyenin methal !kıs canın üfürüp, büyüledikten sonra 
nm ileri oluşun • &ki notalarının en ra tutacak> iki krem reçetesi verelim. mında birkaç saniye içrisinde cereyan disinde bir salah eseri . gö .. zleri 
dan dolayı, gerek evvel Hindistanda icad edil'diği anlaşıi - Temizleyici krem: etmiştir. ta'fsilen anlatan Mehmeclin so ·---P!r"" 
her hangi bir se _ · mıştır. Nota, Yunanlılar ve Mısırlılar sa- ı. Vru:eline blance 20 gr. Hadise mah:1lline derhal adliye jan- miin salonunu dolduran halk 
bebden dolayı yük yesinde Avrupaya yayılmıştır. Cire l gr. 50 darına karakol kumandanı Kamber on- tarafından gülüşmelerle kat'Ş 
sek tansiyonlu hastalarını ormud ile te- 2• P...orate de soude O gr. 50 başı ile polis m€muru Necati yetişerek tır. 

yor ve •birçdk faydalar temin ediliyor .- Eau de rose 8 gr. kl b" likt daviye başlamıştır. Aımud on gün müd- suçlu kadını elindeki bıça a ır e 
bir b k mu§... Her iki mahlulü lbiıibirine katarsınız. yakalamışlardır. Fak~. daha evvel fi-iletle yedirilmektedir. Günde · uçu 1çinc 10 damla ıtır esansı, 10 damla da 

•-"L.. ·,ıe "ıkı· kilo arasında yemegw e rnüsaa _ Kırkını geçmiş olan adamların her ay .,.A ed . . M .. k rar eden Ayşenin dostu Ali ele geçiri -
Nru acı badem esansı uave ersınrz. u em_ 
de vardır. olmadığı takdirde. her iki, yahud üç ay. rneT lbir kreminiz olur. lememiştir. 

Bu armudlar sayesinde tansiyon he _ da bir muhakkak armud kürü yapma - * Tahkikata müddeiumumi muavını 
- .... n du"'ciiyor, böbrekler faaliyete geçi - "'ları icab oo_erm·····iş·-··-· •. Reşad Saka vaz'ıyed etmiş, iki ağır ya-
"... y- .. , ·-·---- Pudrayı tutmak için gündüz kremi: k ta 1 C h h -············· .. ······......................................... ralı da can ur ran a erra paşa as--~;;:~~~~~=-================::=;:;==~~== Stearine 5 gr. 
m tanesine nakledilmişlerdir. 

Eski bir me'lele .• 
sebetile mektub yazmış olan erkeğe 

ben talibim> diyor. 
Bu sütunlarda 44 yaşına kadar be .. 

Eau d'hamamelis 15 gr. 
G~erine 5 gr. Dün. öğleden sonra Sultanahmed 

Hepsini 'ben maride, yani kaynar suya inci sulh ceza hakimi Reşidin buzu -
batırılmış jbir kab içinde ısıtırsınız. İyice runa çıkarılan Ayşe, yapılan sorgusu 
eridikten sonra 10 damla amoniak katar, sırasında vak'ayı şöy~ anlatmıştır: 
karıştırırsınız. Sonra on iki damla kadar - Ben birlikte yaşadığım adamla 
ya mine çiçeği esansı, yahud hoşunuza 
giden bir başka esanstan ilave edersiniz. bekleyip pudralanırsanız dahıı iyi olur. 

Takas suiisfimali daff• 
neticelendi ' 

Uzun müddettenberi Asliye' 
ceza mahkemesinde rüyet 
lan takas suiistimali daVlllt 
dün neticeye varmıştır. 

Mahkeme, hadisenin 49 ~ 
kında da beraet karan vemut-

Bunlardan gümrük ve orJDl!I 
faza memurlan vazifeleriııl 
mem~kete kontenjan haid -
ed€rek, .Türk parasını koruma 
na muhalif hareket ettikleri tddi' 
len tüccarlar da, muameleleriJıde .. __ _ 

kar !kalmış bir genç kızın yazısı çıkı -
yor, •bir erkek okuyucumun gözüne · 

çaııpıyor ve hemen henden soruyor: 

İddiayı garib görmeyiniz, bu süt.un. 

}arda ayni ~idden başkaları da çık -
mı.şlır. Fakat Bayan M. A. da hayal 

sukutuna uğrıyaca'k, çünkü tıpkı ken. 

disi gibi o erkek ok.uıyucu da bana ad-

Bu krem pudrayı mükemmel tutar. Ta. Cil<l, .kremi içmiye va1tit bulur. Görüyor. 
ibii ondan evvel süreceksiniz. Hatta biraz sunuz ya ne kadar kolay şeyl'er... diğinden, beraet etmişlrdir·~ 

..... - ..... -····-·······-···· ··--··--
lete zc!rar verecek bir cihet gö 

- cBu 44 yaşına kadar evde kalan 
genç kıza şu şartlarla ben talibim> di. 

yor. 
Olwyucumun :mdktı.d>unu gazeteye 

geçiriyorum, albına da: 

- Ne çare ki ikisini baş göz ederek 
hayır dualannı afomıyacağım. çünkü 

genç ıkız hakkında malumat sahibi de -
ğilim, diyorum. 

Bugün açtığım mektublardan birin.. 

ci.si bu bn'bisle allıkadardır: 

- İmza olarak M. A. harflerini ikul. 
!anan bir genç kız: 

.size şu 44 lük genç kız müna _. 

resini vermemiştir. 

* Bayan Ayşeye: 

- Ben şahsan maskeyi sevmem. kn. 

dının meCburiyet halinde hafif ret~ 
ile olduğu gibi görünmesine taraftarım. 

Fakat mademki istiyorsunuz, gülünç 
olmamak §artile yapabilirsiniz, yalnız 

şurasına ~at ediniz: Boyama sarı saç 
ancak açık ela gözlülerde gidebilir. 

kirpikleri de hiç değilse açık kumral 
olmak §artile • . 

'l'EYZE 
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AHKAHA 
Zonguldakta buyuk alaka uyandıran bir hadise 

,(Pavli), (Dilaver 
1 Paşa) oldu! (S'PORA DAiR 

Bir futbolcu ile evlenmistim 
~ı ilk defa stadyomda gördüm. f 
l . l oynuyordu. İlk gördüğüm gün be..~ 
e~ Sonralan onun k.liiıbünün bütün ~ 
~atında Stadyoma gittim. Her görü -
dimi e bir kat daha beğıeniyordum. Ken -
be de ona göstermem. kendimi de ona 
~ndirmern lazımdı. Klüıbilnün forması 
"1 nde elbiseler yaptırdım, her maçta 

azını çıktığı kadar: 
-: Yaşa. yaşa! 

dU~e !bağır<Inn. Nihayet o da beni gör -
Çok lbend~ gözünü ayırmaz oldu. Bana 

1t aktığı halde cesaret edio benimle 
onu -

'l'a)Qı §anııYordu. Bu işi de ~en hallettim. 
Btadd tnına iki gol kazandırdığı bir gün 
~tt an Ç~rkeıı yolunu kestim, elimi u-

ını Ve: 
- Sizi tebrik edertm! nedi . 

!hız ın. Bu suretıe başlıyan konuşma. ., onun bana: Geceleri yatarken dua ()kur gibi: 
- Ra re re re re re! -s·· den lZi futA>Ql kadar 91!'Viyorum. FutboL 

•Ytı ~asıl ayn yaşıyarnazsam, sizden de 
\'ub" a:şıyaınıyacağıırm an?adım. Beni de 
8Öyl·unüze; n'h affedersiniz, birdenbire ne 

ıveceğ· . 
Ye ra mıı şaşırdım. Benimle evlenmi. 
i~· zı olursanız diyece'k'tim tarzındaki _:aç teklifile neticelendi. 

Ray hayı 
la karc..\a~ . 

Diye 1bağınyorduk. Hele sabahlan kalk 
mamız daha garibdi. O uyanır uyanmaz, 
beni de uyandınyer. ikimiz birden: 

cHamsiyi koydum tatatavaya> 

cSıçrad1 gitti habahavaya.> 
Şarkısını söylüyor, ve şarkıyı bitirir bi-

tirmez yataktan zıpl'ıyarak yer~ iniyor -
duk. ~· ._. wın. Ve on beş gün sonra be 

ıye da~ -•r'kadaşl nde e\'1'~memiz. kocamın Bunlar neyse .. Hatta kocamın geceleri: 
Slnda t a~ın cşa, şa, şa> alkışlan ara - - Favul! 

t_. es ıd edildi. ""'<>ca - Ofsayd! 
a~1• v:ın kalbinde iki • vardı. Futbol - Taç! 
lı:~ ol benim akşım; h~ halde futi:>ole Tarzındaki sayıklamalanna da katla -
daba d ~ a§kı, bana karşı olan aşkından nıyordum. 

el'indi ki· ben·· - 'r. • ı. 

Teyzemin bana 
bıraktığı miras Bir kömür ocağı isminin değiştirilmesi hadisesi neden 

Benim bir teyzem vardı. Ba~k~larmın bu kadar alaka uyandırsın diyeceksiniz· Dilaver 
da teyzeleri de ona benzerler mı bılmem.. ' • • ' 
Benim teyzem ben nereye gits~m mu - Paşanın kim olduğunu bilmediğinız içın haklısınız 
hakıka'k oraya gelirdi .. Günün birinde a.. • ( ,. p z ld k h b" · J 
daya giderdim, teyzemi Adada göriirdüm. Son osta ,, nm ongu a mu a ırı yazıyor 
Floryada denize girerdim: Bir de bakar. 
dun. teyzem de sandalla denizde.. Gitti.. 
ğim her yerde onu gömüye alışmıştım. 
Fakat teyzemin ikide bir beni sıyanet 
yolları. nasihatleri olmasaydı.. Hele bu 
nasihatler spor sahasında hiç hoşuma git
miyordu. 

Mesela, hen fubbol oynarken, topu aya. 
ğıma almışım, hasım kaleye doğru akın 
yapıyorum. Teyzem tam bu sırada avazı 
çıktığı kadar bağırırdı: 

- Salahaddin bana lbak, bana bak! 
Ben tabii aldırmazdım: 
- Bana ıbak, diyorum, yezid, yoks:a se

ni mirasımdan mahrum ederim. 

Etfuank Ereğli kömürleri işletmesi fir-~ 
keti cŞakir Ataman:. imzasile hizmet f\13-
batına yaptığı bir tamimde: 
cŞimdiye 'kadar Pavli ismi verilen o.. 

cakların bUn<lan sonra Dilaver Paşa o
caklan adı ile anılacağını:. bildir:miştlr. 

l.~eğli kömürleri işletme6i şirketinin bu 
yüksek !kadirşinaslık cemilesi Zongulda
ğın bütün münevver muhitinde sevinçle 
ve alakayla lkarşı?arunıştır. 

cPavlaki >adının cDilaver Paşa> ya teb
dili gibi haddi zatında basit görünen bir 
isim değiştirme vak'asının neden bu ka -
dar şümullü ıbir altıka uyandırdığını an 
lıyaibilmek için burada biraz Dil§.ver Pa
şanın şahsiyetinden ve onun Hav241daki 
bizmeUerinden bahsetmek lbımdır. 

. cUzıun Mehmeci> in kazması 1829 1>enesi 
8 Teşrinisanisinde kömür havzamızın ilk 
damarını bulduktan sonra, meydana çı.. 
kan bu yağlı ldkrriaya saray derhal el at
mış ve kömür havzasının idaresini chazi .. 
nei hassa> emrine almıştı. 

cHazinei hassa> fülen işletemediği ve 
beceremediği hu işi kısa bir zaman sonra, 
o zamanın tabirile csarıaf:. ismini alan 
Galata bankerlerine kaptırdı. 

Dildver PG.§a 

masını bilmiştir. Bunun en karakteric.;tiıl 
misalini, c Uhudu Aotika:. ismi altında top 
lanan kapitül~larm bir kara belU ha 
linde hüküm süTdüğü bir devirde. Dilav~ 
Paşa nizamnamesinde yer alan şu mad . 
dede bulabiliriz: 

l)· OPU!n! * 
_ ıy~Jağınyornu. Yüzümü olqarken: Bir gece uyku arasında Dir<renoıre neye 

1eı/k d rr\le bir topa dokunuyorum gibi uğradığımı şaşmnl.ş'tmı. Evvela uçtuğu. 

Galata bankerleri c'bedeli mukataa. is.. 
mi .altında saraya verdikleri 300 altın ver. 
gi mu'kabilinde kömür havzasını istismar 
ediyorlar ve senede sadece bahriye ida. 
resinden 300 bin artın çdkiyorlardı. 

Göz önündeki ıbu soyguncu istismar 
şektine isyan eden birkaç bahriye üme. 
rası bir araya geldi. Bunların başında 

bahriye livası Dilawr Paşa bulunuyor -
du. Dilaver Paşa arkadaşlarile saraya git
ti ve saraydan Galata bankerlerinin im
tiyazlarını fesheden ve kömür havzasım, 

c- Madeni mezkurda şimdiye kada\ 
müstahdem madenciyattan bazılan t& 
baai ecnebiyeden mürekkeb ise de, devle, 
ti aliye hizmetinde istihdam olunmalaq 
cihetile hiç bir veçhille ecnebi nazarile 
·balolıruyarak kfıffei :ınıuamelfıtı devleti 

fl.liye kavanin ve nizamaıtına tevfikan rü. 

"· UY\JYorum! mu hisseder gibi oldum. 
~lfOl'(f ilt.ıi ~}t u. Evde kaldığı zamanlar odada Sonradan ken<iimi yerde buldum. Me -

)ltıa k 'Ufu aralaTı biraz açık olarak yan. ğe.r kocam rüyıasında kendini futbol oy - Bu tehdid karşısında teyzemin bulun. 
Yolad oyuyor, ko:rtuklann arkasına .kar. narken görmüş. T-0p kal-e.nin önünde imiş, duğu tarafa bakardım, ve nasihatini din
l:ılJ:ı Ö:rln.dlrdiği cıôinliği geriyor .. Oda • kocam topa tekmeyi indirmiş. O zamana }erim: 

Yastığı ıe:ına ~kilıyor, yere koyduğu kadar olan rüya imiş amma, tekme haki- - Sana kaç defa söyledim. Koşarken 

yet olunup, bunlardan her hangisi nıza , 
maıtı seni yeye muvafakat et.rniyecek oluı. 
ve işbu nizamname haricinde olarak ha , 
rekatı namakulede bulunur ise ocağın~ 

ve mevcud kömürüne kıymet takdir o J 
hınarak idare tarafından bittesviye ma • 
denden defi ve tard olunacaktır.> 

Yordu. Çok eyle cl>lnliğe doğru fırlatı. ka'ten inmişti ve ben lbir top gibi havaya Jtollannı fazla sanama! 
ben de eU 'kere onun bu idmanlarında fırlatılmış. ve yere düşmüŞt.üm. 0 gece Ben teyremi dinlerken top ta ayağım _ 
tv~di~~ dütlük kumanda vermiştim. ka,oga ettik ve ertesi gün ayrılmak üzere dan a1.mmış olurdu. Tenis oynarken tey. 

kömül'Ün ba.şlıca mü.stehliki bahriyeye 
devreden bir ferımanla çıktı. Bu suretle 
havza ilk defa olarak tamamen devlet -
leşmiş bulunuyordu. 

lılhı Yastık~ haftasına varmadan bü - mahkemeyi !boyladık. zemin: 
-...-..:.:::.:. parça parça olmuştu. Futbolcanaıı eski br1Sı - Sol tarafta bir kız var. Beğendinse 

Dila~r P~a cmaden nazırı> ünvanile 
1865 te kömür havzasına geldi. Ve bir Bundan 35-40 sene evvel hayata gözle. 

rlni ymnmuş olan Dilaver Paşa işle böyle 
bir adamdır. 

Evhamlı'"" otomobili 

HokJcnbaz futbol ovnuyor 

~- .. --- "._ 

...... ~ 
·--~ . - . ---:..--- ~ ''-----=--- - . ~ ;,· ,,, 

--- --:. ~ .r"'.!~ 

Garson sevgilisile birlikte deniz~ gi. 
riyor. 

- Sizin de tayyareniz mi parçalandı? 
- Hayır, otomobilim parçalan~ 

onu saııa alayım. 
Yahud: 
- Gene bugün pantalonunu ütületme. 

den giymişsin, ıbir gaha görmiyeyim. 
- Yüzün tozdan simsiyah ~lmuş, men

dilini çıkar yüzünü sil de öyle oyun oyna! 

harabe baılinde bulduğu havzada cezri 
bir şekilde ıslahata başladı. Bu arada da 
bazı hUküımleri hala cari bulunan 8 fa _ 
sıllık ve 100 maddelik meşhur nizamna -
mmini hazırladı. 

Ereğli kömürleri işletmesi sooyetesiniw 
bu değer tanırlık hareketi diğer maden 
müesseselerine bir imtisal örneği olmalı ı 
dır. Çünkü buıgün .hAla, Hacı Pctro, o:Mi. 
bo Petro> ve daha buna benzer adlar taşı. 
yan damarlar ve ocaklar vardır. Halbuki 

Tarzındaki ikaz?arını dinlerken, hem 
tenis topunu kafama yer, hem de oyunu 
kaybederdim. 

Bir sefer bisiklet yarışına girmiştim.. 

Ben en öndeydim. Herkes: 
- Bravo, yaşa varol! 

cSon Posta> nın 31 Mayıs 932 tarihli 
sayısından fübaren ve sonraki havza 
mevzuat.ile mukayeseler yaparak tefrika 
ettiğim bu nizamname ile Dilaver Pap 
havzada §U e6aslan kuruyordu. 

kömilr havzasına DilA.ver Paşa kadar biz. 
met etmiş Veli Bey gibi, Said Bey gibi v' 
bir tek pirinç topu btrlunan teknesile. ~ 
harbinde havza sahillerini hayatı paha" 
sına konı.mağa çalışan btnbaşı Süleyman 
Bey gibi isimler ancak etüd meraklıları ~ 
nın hafızalarında bulunmaktadır. 

Diye bağırıyQıtlardı. Onların arasında 
teyuımin sesini de duymuştum: 

1 - Ocakların idare tarzı, ınetnikiyet 
şekilleri. 

- Salahaddin sana söylüyorum. Bisik.. 
2 - Kömür teslim ve tesellüm usulleri. 
3 - Maden ocaklarının günlük gıdası: 

Jetin üzerinde iki büklüm durma, kam • 
bur olacaksın! 

Maden direği ihtiyacı. 

Biraz evvel bana yaşa, diye bağıranla. 
rın kahkahaları ·kulaklarıma gelmiş, ku. 
lalclarıma kadar kıpkırmızı olmuştum. 

Hele bo'k.sta teyzem yüzünden boşuna 
yediğim yumruklar, hiç yoktan nakavt 
oldukJarı.m sayısızdı. Ringin yanıbaşında 
oturan teyzemin: 

- Bir yerin acıdı mı? 
- Bana dön, gözüne bir şey oldu mu 

bakayım .. 
- Bak gene iburnona yumruk yedin, 

halbuki yarın müstakıbel nişanlının ba -
basını görmiye gidecektin. Ezik burunla 
oraya gitmiye utanmıyacak mısın? 

Gibi sözlerine kulak verdikçe, hasmım 
da yaradana sığınır yumrukları altında 
camını çıkarırdı. 

* 
tkI şeyin birinden vazgeçmesem rabat e-

dcmiyecektim. Ya spor, ya teyzemin müs. 
taıdbel mirası, günlerce dü'Şilnmüştiim, ve 
nihayet spordan vazgeçip mirası tercih 
etmeyi münasib buhnuştum. Ve bir sene 
sonra teyzem ölm~. Yeg!ne varisi ol -
ma'k 51f atile teyzemin bıraktıklarına sa -
hib oluyordum. Bankadaki kasasını açar
ken heyecan içindeydim. Ve açtığını z:ı. 
man heyecanım lbir misli daha arttı. Çün
kil kasada yalnız ibir defter vardı. Defte -
ıin ür.erinde, teyzemin el yazlSile yazıl • 
mış fU kelimeleri dlrumu~ 

c Yeien.ime nasihatler.• 

4 - Memurların vazife ve salahiyetl'eri. 
5 - Kömür ocaklarının, her kim olur. 

sa olsun sadece kiracılık hakkının veriL 
meısi ve devletin icabında bedelini vere. 
rek ocakları satın alaıbilanesi. 

6 - Yeni maden aramayı teşvik ede -
cek ve kolay'laştıracak esaslar. 

'r - Maden amelesinin iş ilıtiyafiına 
karşı, karşıliklı halk ve menf aatierini ko. 

rumak . 
Dilaver Paşanın, cTersanei Amire> aza.. 

sından miralay Said Beyin de yardımile 
hazırlamış olduğu bu nizamnamenin en 
diklkate değer tarafı, onun birçok mad-
delere ayrılan 5 inci faslı; ctertlıb ve is -
tihdam nizaın1> dır. Dilaver Paşa, nizam
namesinin bu faslında Havzadaki sly un
surunun haklarını korumak için, o za -
mana ve o zamanın §artlarına göre çok 
ilBri addedilebilecek hüiküm.ler koymr 
ve hattA maden amelesini hususi ve z 
işlerde çalıştırmağı menetmiştir. Madde 
aynen şudur: 

Havza tarihi için ço'k değerli araştırın~ 
lar yapan arkadaşım KaNıoğu:ıun ç<>ll 
ooki mecmualardan hul'up çıkardığı D~ 
Iaver Paşanın bir resmini bu yazıya ko • 
yarken cSon Parta> ailesi adına kendisine 
t;e.ıckkürü bir borç sayarım. 

Ahmed Naim _ ...... ____. ........................................... .... 
1 

Burmah teke 

c- Bir madencinin ocağında istihdam 
eyliyeceği amele, madeni hümayun içtn 
hükfunet marifetile celbolunduğundan 
kendi umuru zatiyesl için i6tJh.daın etme
ğe hiç bir veçhile salAhiyeti olmıyacak .. 
tır.> Berlin hayvanat bahçesine hediye edf. 

Dilaver Paşa :nizamnamesini sadece kA~ len bu tekenin hususiyeti, boynuzlarının 
ğıd üzerinde kaJ.ma.ğa mahkllm bir takım burma burma oluşudur. Onun için de sici. 
taamüller halin.de b!ralmnamalt için, bun~ line ismi cıburmalı teke> diye geçirilmif. 

lan .en pddetll mQeyyidelerle de koru - tir. 
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Günün adamları l~ttiam 
(lb.ştaralı, - .,,,..,.) 

Kral istifini bozmadan cevab verir: 
- Zaten lbaşvekilimin de benden heı 

zaman istediği bu yat. 

* Güstav V. tenisten sonra en sevdiği 
~ğlence: Avdır. Stokholm sarayının bi ... 
lardo odasının duvarları yerden tavana 
kadar bin türlü h ayvan başile dolu... 'Bu 
av hatırat n kralın Çin ~şi bir dolabde 
sakladıgı k~alardan, tenis hatıraların • 
dan ne sayı, ne de kıy.met 1itibari1e zerN 
kadar geri kalmıyor. Hele bir geyik boy. 
llUZl.l tro~kstyonu var ki dünyada eşi 

J'Ok\ur. 
Fakat kral oyunun neticesinden ise ken 

dine kıymet verdiği için. av çantasını dol. 
durmaktan; sil&h omuza • kendi tabi • 
rince • cAllahın düzünde• yürümek, bir 
ağacın gövdesine ilişip dağarcığından çı • 
kardığını yeme'k. sonra ıbilinmiyen yol • 
tara dalmak kadar zevk duvmaz... Eve 
Gler eli boş, ister dolu dönsün yüzü hep 
ıuJ.er. Avda elinden kaçan hayvana, 
IMigte, tentste yenemediği rakibinden faz. 
la kızmaz. Vahşi hayvanlara bir av gö -
• deği?, bir oyun rakıôi diye bakan kral. 
bu suretle kanlı bir sporu milnılcün ol -
mğu kadar insanil~rmiş oluyor. 

Ona göre hayvanların gaddarca canı -
n.a kıymakla işkence etmenin fam yok. 
tur. Avcı denmiye liyılc insan. avına hür. 
met gösteri~, haıklı davranır, kaçmak fır. 
sa-tı \•erir. Bir hayvanı vuran kurşun yal. 
mz h~zliğin timsali değil, ayni zamanda 
bir inanın da yıkılışı demektir. 
• Bunun için İsveç avcılık kanununu biz. 
zat tetkik edtp dütel\miştir. Geyik avını 
yılda on beş güne indirmiye ve yavrula. 
rile birlikte görülen dişilecin öldürülme. 
sini kat'i surette men'e muvaffak olmuş. 
tur. Hntta bu lhayvanlan ölümden kur • 
tamı.ak için, yaptıkları zararlan kesesin. 
den ödediği Qdk vnkidir. 

Güstav V. T.ull.garn malikanesinde ek ~ 
Seriyetle balık avı uğruna raketi. tüfeği 

bir yana ıatar. Kutc beş SNtelik ıeın :ı<\ar, 
ba1ılcçısı Eıikssonla ufak bir "·qyığa aı. 

lar. saatlerle balak tutar. Sabahtan öğle. 
ye kad.ı- tutulan balıkların .ağırlığı 20 lib. 
reyi geçerse ne mutlu (Er!ksson~ a ... 

* 
Seksen yaşındn genç \re dinç kalm{\yı 

bilen kral hiç bir vakit kuv\•et ilacına ih
tiyaç duymaz. Biricik ilacı. ilaçların en 
t~biisi olan güneştir. Her sene Ri icranın 
:mavi göğü afünda yan htil, yarı kür. 
haı'kiki bir dinlenme dm resi yaşar. Bu 
rnüdde1 içinde, Stok'holıne her gün t~le • 
fon etmekle beralber, ne bir kabine top. 
lantısında bulunur, ne bir Tapo!· imza.hır, 
ne 'kimseyi kabul eder, ne mektub yazar. 
ne de siyasi bir mesele ile uğraşır. Veli • 
ahdi payitahtmda yerine muvakkat~n 

cnaib» olmuştur. cTatıt staj devresi» ni 
nazırlarını hayran bırakacak bir muvaf -
f akiyetle geçirmektedir. Bu fırsattan is -
tifade eden Gustav V. cSir Güstav» müs. 
taar adı artında serbest serbest yaşama. 
nın ?evkini çı'karmaktadır. 

Çiçekler ve hurma ağaçlan araSJnda 
geçen bu iki aylık tat;ilden Stokholme 
döndüğü vakit eskisinden daha zinde ve 
kuvvellidir. Yüzü gün~~n yanmıştır. 

Göz'!eri, gö~uklerinin ar'k~nda, par .. 
laklığını Rivlera güne~den, rengini Ri. 
viera denizinden almı~ yibi pmldar. 

Birçok devlet adamfannın, iktidar mı-v 
künin yükünü çe'kebilecek maddi ve m&. 
nevi kudreti bulmaktı çok güçlük çek • 
tikleri bir yaşta. İsveçin 80 lik kralı - 31 
sene kralJ.hk ettikten ~ra • dünyaya 
ruht ve zihnt ahengin, e6ilmek bilmez bir 
çalışma kab.1iyetinin ve her türW fevb
ladcliği kar.şılıyabilecek ni.kbin bir sü • 
kfmun örneği olmaktadır. 

cSaklam dimağ, sağlam vücudde bulu. 
nur•. Bu eski daıt>ı mesel kral Güst.ıvda 
ne büyük bir canlılık ve ma!laya bürünü. 
yor. 

Çeviren: Neyyir Kem4l 

Bir işin önbnU ırdmı 
Jıesaphvan bir tip 

fhjiktcıtta1ı Şev. 
ket karakterini 
~nı»or: 

Etrafında olan 
lb tenlere karış • 
nuız gibi sessiz 1:> 

hali vardır~ Fa· 
kendisini alakadar 
eden işlerin önünü 
ardını hesaplar. 
aldanmamak ıçm 

lium ıelen tedbirleri ihmal etmez. 

* Kayıdlara bağlanmaktan 
sıkıt an bir tip 

Beyoğhmdan Be 
kir k4ta1'Uırini so.. 
TUyor: 

Ciddi rnevzula. 
nn kayıdlarilc yô. 
rulm.ak, üzülmek 
niyetinde değil -
dır. Bir şeyden ' 
buk bıkabilir. G <. 
te~i sever, zev. 
kine uygun buldu
ğu şeyleri taltlid eder. KüçQtc meseleler. 
den ınüna~ah hldiseler yaratlbili!'. 

* 
Kapalt ve durgun kalmamak 

kayıdlarile 
.ı4ğrıdan Bahaed • 

dm Soyscıı, mu • 
vaffak olup olamı.. 
yaoağmı •orıu.yor: 

Fazlaca. men • 
faatlere yol a -
çan muvaffalti . 
yetlerin temini is
teniyorsa kapalı ''e 
durgun olmaması 

ve kendi faydalan. 
nı baş'kalarile paylaşması lazımdır. 

* Menfaatlerini takdir ad 
bir genç 

Hergün: Zekinın, sciyin, 
şuurun kıymeti? Ispartadan Meh, 

med Çemendfr<'J 

(BastaTafı 2 nci :sayfada) 
Diye beni huzurundan kovmaya :teşeb. 

büs etmişti. Önce yumuşak. sonra da sert 
lııenmelerle mukabil ıtaarnıza geçtiğim za. 
man Cle, bu tat, on dakika içinde benim 
istediğim şeyi tıallediverdi! 

Hayır. bu unsurla o İktısad Vekaleti 
yürüıyemezdi; eğer yürümek iktiza etsey~ 

di, ıbugün pahalı işüyen !ahrika.laruı fi:n
cli işler ~1alde bulun~ı bile mümkün -01. 
mazdı! Bunun için, Vekilete ,genç unsur 
ıeldi, mütehassıs unsur 'geldi. Evet, bun-

lar, Babıali üslıibuooa cSilsilei meratibde 
aürat.Ie kat'ı merahil· etmiş gençlerdi•, 
takat, ne yapalım. bu unsur:.ın ucuz tc. 
darik cdilcmiyeceği bir devirde idik. 

Hulasa. bundan evvelki hareket. bilgi. 
ye. ızekura, .şuurlu çalışmaya kıymet ver. 
me hareketi idi. Her hareket gibi hamle. 
sini yaptı: durdu \'e ıbu arada hatala~a 
dıi.ştü, bugün o hataların reaksiyonu için. 
eleyiz. 

* Aksi oncUı ifrat. reaksiyonda da ~frat 
yapar: bu, ezeli hir kanundur. Bunun jçin 
yeni layihaya bakıyorum: Bunda zekaya, 
,alışmaya. şuura, mes'uliyetini müdrik 

karakterini soru • 
şarap değı1dir: Onan kıymetı yalnız sene yor: ~ 
ile artmaz! , 1 Üstüne başına 
Hattı, ıinsanlan, \b;r fabrikanın döküm. dik'kat eder. Men. 

hanesinden çıkmış birer av saçmfısı gibi, I faatlerine doku 
hep ayni citssede ve ayni evsafta tutma. nulduğu zaman i . 
ya lcadarıgiden bolşevimı, bu usul Üzerin. tiraz ve munakaşa 
de ilci seneden fazla duramadı. Adalet Ye yapar, baş'kaları 
müsavat namı altında, insan tipini bir in. için mes'uliyetle. 
kılM>ın çelik kalıbı içine dökmek istiyen re, fedakarlıklara ı<.aUanmalt 
boŞevimı, lbugün zekAya, çalışmaya, şu. değildir 

* 
ı:ıivetinde 

urJu işlemeğe ve nıes"'uliyefü işe. belki 
İngi]nlerden "fazla kıymet V€rme yoluna 
döküimQştür. Çünkü insanın asıl kıymeti 
buradadır; çünkü fer~ bir cemiyet için, 
ancak bu nevi !kıymetlerle ölçülen bir 
mahlllktur! Biz ise, bu cereyanın 'tersine 

Sokulgan ve sevimli bir çocuk 

gitmek istiyoruz. 

Bunun imkanı yoktur. Cemiyet nava. 
tının zaruri kanunlarına muhalif olan 
hiçbir nizam yaşayamaz. 

d{uhitf:in tJ3icgen 
........ -...................................................... . 

Ankara borsası 
Açtlq • Kapanq fiatlan 14 - 6 - 939 

DiytıTba. 

kıruan Necdet De. 
mirağ karakterim 
soruyor: 

Zeki ve serbeı:;t 

hareketlerile k 
disi:li sevdirir. 
surla:-1 gücendi -
rilmeden söyle -
nirse iaydalı olur. 
Etrafında olup bi.. 
tenleri anlamak ister. 

* insan duygusuna, bir paralık dahi bir kly. ı-----Ç-E_K,.,__t._.,E_R ____ .. ı !.. eki ve serbest tavırlı bir genç 

İstanbu1 Daimi Encümeninden ı 
26.6.939 Pazarte5i günü saat on beşte !stanlbul Belediye Daimi Encüımeni O::: 

da 11,000 on bir bin !lira keşif hedeli yüz bin adet parke taşı mübayaası 
ıar.f usulile e'kısiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri. .,.. 
' jc, keşif hü.Iasasile buna müteferri diğer evrak zabıt ve muamelat müdürlilJil"' 

de görülecektir. 
Muvakkat teminat (sekiz yüz yirmi beş) Hradır. . __._~ 
İsteklilerin teklif mektublıın ve b9 işe benzer iş yaptığıqa dair idareıeraı-

almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul belediyesi fen işleri müdürl~ 
e'ksiltme tarihinden 8 gün evvel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 939 yılına .W '!': 
ret Odası vesikaları ve nıvakkat teminat makıbuzu veya mektubu tıe ~--
usulü dairesinde ihzar ~kleri teklif 1nektUblannı ha'ri kapalı ~ 
26..:6..939 Pazartesi gilnü saat 14 de kadar Daimi Encümen riyasetine • 
la.ztmdır. (-U '8) 

1 Devlet demiryolları ve limanları iş1etm9si Umum idarasi 111~1ıti 

Devlet D~miryolları işletme Umum Müdürlüğüaddl 1 
l - Devlet Demiryol1an istasyon sınıfında istihdam edilmeilc üzere ~ 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili ıbitinniş oknak; 
C- Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 1rdahit. yıukan olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 

E - İdaremiz hekimleri tarafın.dan yapılacak sıhhi muayenelerincre faal st!l • 
vi!it.e çal1§mağa mani bir iıiıza ve hastalığı olınamak. 

2 - M~bakada .kazananlar 61 lira ıile tayfa edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlanndan birin~ vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihanısız olarak ayni şartlar ilah.,. • 

de alınacaktır. Bu gibilerin dilckçeletini n doğrudan doğruya Umumi Müdiirlıiil' 
göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 93 9 Cumartesi günü saat 14 de Ha~ 
şa, Si~eci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, İzmir ve Brfll'
ırum İ§Jetıne Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temrruız 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Tal~1er işletmelere ve istasyonlaTa Qida ile müracaat ~. • 
'J - Kııbul '§enlit ve evsaft hakkında daha fnzla malUmat almak iıı;t~nleır 

letme Merkt"Zlerine ve istasyonlara lnÜr.acaat edebilirler. c2309. ~ 

İktısad Vekaletinden 
1 - Halen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 .kur~ olan bir ton 1116milcok k6rnarl 

fiatları 15/6/939 dan itiba.-en Zongul<iakta ümanda veya istuJ'l'ftda .ıesliın (tab
rnil masrafı dahil) 15 lir.a olıraJıe tesbit edilmiştir. 

2 -Ankara, İstanbul, İrm•rve .çok miktarda sömikok istihlak eden cıaer ~ 
leme mahalli fiatlar yukarıdaki F. O. B. fiat esasına göre ve zanırf mmırafllıl' 
vesi suretile belediyelerce tayin ve ilfuı olunacaktır. (2267) (419'l) 

Gayrimenkuliin açık artırma ilim 
Mapa.san lr.ra Memurtatundaa: 

Ga,yrlmenlı:ultin ne olduğu: 7 dönüm 2 evlek 300 arşın mHı:tannda e1ma ~ ....... 
Bulunduğu mevti ve hududu : Şarlı:an yol. garben kısmen ntını1 aeued ha..S,. ...... 

çeslle kısmen yol~, §lmalen yol; cenuben kısmen tariki anı ve lı:lsmm ahıtll ..... 
ve bahc;Wle çevrili olup KayalAr MahmucUye köyü Rısik taria mnkilndedtr: 

Tahmin edilen değen: Her b1r 919 M. murabbaı rrul~l:ar.ı 19 liradır : bl
t\.rtırmanın yapılncağı yer, gün ve saat: Birinci artırması 18 - Temmuz - 939 ~ 

ne rast.tıyan 'S:ıh giinü saat 14- 15 de Adapazarı icra dairesinde. Birinci artırmada dol 
bedelin % 75 şi bulmaması hallnde de 2..18- 939 tarihine rastltyaa Çarpmba günll 
saat ve mahalcte tlı:lncl artırması yapılacaktır: dl/' 

1 - Artırma ıtartnamesl 8-7-939 tarihlnden itibaren herkesin görebilmesi lc;ln f'a9 
fre.slnde açıkt.ır. _ . _. 

2 - Artırmaya iştıralı: edeceklerin pyrlmenkulün muhammen 1nrme'tlnln 'it s:,,,,,. 
çuğu nlsbetin1P pey akçesi veya milli bU bankanın t~mlnBt mek'blMıa tetıdl 
şarttır: Ataealtlldan pey ~ aranmaz. 

met ven1miyor ve her teY mekanik bir r---------:----------1 
hareket içinde. yavaş yavaş inkişaf cdi. Acılış Kapaıuş ' 
-= Londra •

1 

ı>.'n ~.'1 
.1- ~ - 1 , .. 6.~ -6 ,,, .. _ ·- C..hıdetnamıen var nu? nr .. geç bu ıneT - .. orıı ... vvıu Ui .uu•u 

yç !Parti 1-'N l.'HI 
tarafa! YOk mu. oyle ise reç abür tara. !Mmno . 6~TS 1.'66f& 
fa ... Sen ~ senede. sen de dört senede, o.nene • :.ııe•S ~Ji6 

1stanbuldan ft • 
hcımi karakterini 
sanıyor: 

Etrah tarafın -
dan ~evilmiş ve 
takdir :edilm~ ol -
masından dolayı 
şımariklılt yap -
maz. Serbest ve 
ze!ki hareketlerile 
daha ziyade -sevgı 

3 - Delliliye, tapu tescil harı:.ı. teslim ve ölçme masrafı ıalana llddlr: * 
~ - Tayin edilen zamanda art.ır.ma ltedell, gayrlmenktllfin mut< an ~UDID il 

j 

'IS put balmadıtı takdirde en «tn artıranın taahhüdü bakf kalmtılı: ,..._ wtınnaDJll .,
rin aaha teındtt edilmif Olacağı ~ 15 :tncl günü ayni saatte g~embil6n en 90k 
tınma Jhale edDecetl. ~ 

5 - İpotek Ahlbl :alacaklıkı.rla dl~er alakadaı'ların gayrimenkul üzerindeki -
huauslJe faiz ve murafa dair olan 1ddlalannı evrakı müsbitelerile 20 gfta _. _. 
dntrestne btkilrıneleıt .şArttır. Aksi 'halde halı:lan tapu slcillerlle 8llllt •'-1 SJP .. ._ 

!1111ıan.ki surett.e iletliyeceksiniz.• Amuteracı..ı t 7 .28ıö 67. 8~ 
- .Efend: .... ben .size suyu getirdim. o Berıın 50.77 b0.'77 
,- -.. Brüksel il.flt'lfi 2Uit ~ 

ela teStiyi lkırdı!• Atına ı.~s a .w , 
•-Ne )'apalım. efendim,. kanun iböy- ISotya lM ıuo 

le ... ,. MadrJd H.~ 1'4.0JS 
- Fakat~ efendim, ben ağzımla ituş Varıova 28 .8 ı5 28.8126 

Budapeşte 2i.8&25 211 .8426 
tu't.arım. ..• mtre3 iQS05 o..eoı; 
c- Ha • r. o bin alakadar etmez .•• İ.s- Belgrnd 2.8Y:l6 aau · 

terge ·z. kuş ıde~il, tayyare tutunuz!. Yotohama , 14..61 it .62 
holm 80.~325 .80 .58;ıi M k re edı ?!' kt.. ola.n yeni layiha. Stok :ı,3 .,.,~ '2" 

07
, ,,. 

1 ' l\ 'Ioskova ..,, ,,.., "'" 
~ g bütun ih'i ı. sabahleyin ge Pn 1-~--------------1 
evr k z rllarmı açıp bu'lfarı 'birer birer 

def•er kaydetmr~·tron ib "
0
t olan bir me. 1---------:J.-----------1 

Açılıı Ka;ıaaıı 
m rl , 4le rhan:gi bir iktısadi hareketi idıı- Türk borcu I peşin _ _ 
ft: edecek. maddeten ve m..<tnen :\ğır t • n • - -
1nes'u i} ti r altında çal acak olan bir .. • ı ndel - -
1111sur, ni alınma ve .avru i!P:r.eme şart. 

tSTfKRAZLAft 

ları içi· d~ bul\ınacakl .. rdır. Hayır, insan 

• toplamak heıvesindedil'. 

Son Posta 
F otogra1 tahlili kuponu 

isim • • • • • .. • 

Jl'oıacr&f tahWi ~ bu hponl&rdan 
L adec:llo1D eönderJlmesl tarUu. 

bedelinin payla.şmasmdan llarlç kalırlar. ;ert' 
a • Oayrtmenkvt üç defa t>atınldıktan sonra ihale edilir. Blriecl aı11naada pe1 

nln taahhiidii bakidir. 

7 - Satış bedelinin ödenmMi için icra dairesi 7 gü1'ü ge~mente~ üzere mehil~ 
8 - Gayrlmenlml lı:endisloe ihale edilen kimse bedelini venneue ihale lıaran f _,. 

Kendisinden evnl .en yiikselı: teklifte bulanan kimse arzetmlş oldlCu ~delle alJllOd ,. 
razı olursı:. ona ibalc edilir. O 4a azı olmazsa veya bulunmazsa tekrar 15 gün ID;,.P 
detıe artırmaya ç.ikarilir. Her 1ltt halde blrlncl ihale edilen klmse ilı:l ihale arasUl ııace' 
farktan ve % 5 raızı de dahll olmak fizere bfitün zararlardan mes'ul olup hütnıe 
.kalmadan :banlar dairece tahsil ıolnnur. ; 

Daha fazla malftmat almalı: isteyenler !!1311-141 sayılı dosya ..uwnar.ası De ıwf...-S 
ımelldlrler. ~ 

Gayrimenkulün yukar1d1. göst.erllen zamanda icra da.lresinde at.ılaca,lt ~ :;;iİİi 

... Di' . Ratip Türkoğtu •• 

1 
(: Doktor. 1. Zati Oget 

~- Tabıb.i . Belediye karşısındaki mu11yeneb•· 

I• Sirkeci : Viya- oteU ••ra••· No. 26, Kat l rını 
1 de herıün ÖA'led•n ııonra ... t 14 dea nesin.,e öğleden sonra hasta a 
~ 10 ,., 'bilar ._ mlanaı bb.11 der. J '- . kabul eder. ____ ... 



ıs n_ • ......._ ~uran 

'=- Sayfa 11 

Türkiye ve Romanya 
ıher meselede mutabık kaldılar 

Mecliste baremin yalnız ı maddesi kabul edildi 
(Baştnnıfı t inci sayfada) 

rinoi madde aynen kabul edı1mi~ ikinci 
madde encümene iade olunmuş. üçüncü 
maddenin ise müuı.keresi ıınadığından ge. 
lecek toplantıya tehir edilmiştir. 

Her üç maddenin müzakeresi hararetli 
olmuş, v.e bu maddeler ha'kkında birçok 
meb'us söz alarak mütatealarını söyle. 
mişlerdir. 

Sivil devlet memurlnn 
Sivil devlet memurlarının dereceleri 

ve her dereceye maaşı aslileri ile tutarı. 
nı gösteren cetvele dair olan birinci mad. 
de görüşülürlcen llk sözü Refik İnce (Ma. 

nisa) almıştır. 
Manisa meb,usu Bütçe Encümeninin 

maaşı aSlileri ile emsalinde vahidi kıyasi 
olarak neyi ittihaz ettiğini sormuş, ve bu 
meselede muayyen bir metodun esas it
tihaz edilmediğini ufak bir tetkikin mey. 
dana koyacağını ifade etmiştir. 

SeJdz ölçü 

Milli Şef Yalovada Rumen Nazırile bif' cmıdcı Refik İnce bu münasebetle demiştir ki: 
c:- Cetveli ebemrniyetle t('tki'k ettim. 

(BQ.ftarafı l iııci saııfada) ı ta> n~mm~ beyanat rica ettim. Bana şun- Dört mL<;il ancak on beşinci derece ile bL 
:S Yalova da lan soyledi: rinci, ikinci ve üçüncü derecelerde kulla.. 
~~ Gafenko, Ankaradan, beraberinde Bay Gafcnkonttn beyanatı nılmıştır. Diğer derecelerde muhtelif mi. 
du.ğu ~e Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ol. c:- cr3i7Jer Balkıazı Antantı azasından smer esas tutulmuş ve cetvelin heyeti 
trenıe ;lde ~ün sabah saat sekizde hususi Rumelner ve Türlcler aramızda müzake- umumiyesinde yani on beş derecede sekiz 
Uıe.., endiğe gelmiş ve Akay İdaresinin relerde bulunduk. Bu müzakerelerin ne.

1 

ölçü kullanılmıştır. ~u ~a _ad:_1e~s1zliği i-
:p~?Ulile YalCJVaya geçmiştir. ticesini neşredilen tebliğleri anlamış bu.. fade eder. Arzu edıhrd1 ltı kuçuk dere.. 

Yorıdan .te halkın alkışlan arasında istas. lunuyorsunuz. celi memur1ann maaşı aslı1erinin dört 
~lek iSkeleye kadar yürüyen iki dost Atinaya muvasal~t ettiğimiz zaman bu emsal ile :zarbı esas tutulmuş olsun, ve f'n 
duğu h et nazırları yanlarında eşleri ol.. müzakereleriıi neticelerini bizzat Mösyö çok bu sınıf memurlar korunulmuş bu. 
P'urun alde thev vapuruna binmişler, va. Metaksasa sôyliyeceğim ve bu müzakere. lunsun. 
Saat se~ka güvertesine çekilmişlerdir. lerin onun da noktai nazarına tevafuk e- Maaslardan l{esilen vergiler 
t.h> ... _d z buçukta gene balkın alkışları deceğinden emin bulunuyorum. Bu su- Refik ş;vket İnce bundan sonra maaş 
--uı a Pend'ğ· "'" d st da Ba 1 1 terkeden uıev vapurun.. retle bir kere daha sabit oldu ki iki o tutarlarından kesilmekte olan veııgilcre 
, ~Gafenko: devlet arasında verilen kararlar Balkan de temas ederek .§Öyle bir mütaleada bu. 

1ıın:-d ··r~ .gazetelerini getirin, okuyaca. ittihadına dahil dört devletin nef'ine hl- lunmuştur: 
Gaze~~;t.ır'. dimdir. c:- Bugün vergi mükellefiyeti namı at. 
~~ l"iınızdcn hirini eline alan Ge. Atinaya karşı hususi bir sempatipı var. tında maaşlardan kestiğimiz muhtelif 
latı ırn~elft birinci sayfadaki serlevha. dır. Daima yeni Atina için sempati ve ka.. vergiler memur m~şla.rını esaslı surette 
huıan B~:~ RQyllimuş ve yanında bu. dim Atina için de perestiş duyarım. tenzil etmiştir. Bu vaziyet karşısında me.. 
SUpb· u-..9' büyük e]Çimiz Hamdullah Ankarada yaptığımız müzaltereler Bal. selevıi olduğu n&j gösterm~k lAz.ıındır. 

ıye dönerek· .,. '6"'"' 
t- li • kan Antantı azıası arasındaki tesanüdün 4oo.600 lira maaş alıyor gibi işi hakik.at-

lel"]ev(ı ~if aksın nutku. diye gazetenin yeniden teyidine vesile olmuştur. Biz ten uzak bir halde gö.stermekten .ziyade 
e.ınada ~atından bitini okumuştur. Bu mün!lasıran Balkan Antantını alakadar hakikati clduğu ıgrbi göstermek zamanı 
!tıand ~adanı Gafenko da yanınd:ı mih. ed~n mevzular etrafında görüştük ve gö. gelmiştir. Bugün memurlardan ve müte.. 
~y: olduğu halde geminin içinde do. rü.şmelerlmiz bu itilafın çerçevesini lli- kaidlerden yuvarlak bir hes:l!b1a üstüste 
laltt~ ' llendiğin, Anadolu yakasının u.. mış değildir 
b=~ g.Örünüşlerini ~ediyordu. .• maaşatı umumiyenin ro 25 i vergi olaı·ak 
'l .. , ilt ~-.,. Şükrü Saracoğlunun beyanatı kesibnektedir. 

1&kat ed 
1 nazır, eşleri ve kendilerine .re.. Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu da 

ııu"''-d enlC"r sabah kahvaltısını Ülev va. Bu da 25 milyon Jkadar tutmaktadır. 
• ı.uı a Yap şu beyanatı !Utfctti: Barem bu memldketin muamelatında ta.. 

Careflk .nıtşlardır. c:- Romanya Hariciye Nazırı dostı,em sarrufu temin ve memurların gidecekleri 
laıı ~rk~ ~r :tn~ddet güverlede oturan.. Gafenkıo ile Ankarada, yolda ve Yalova. yolu çizfüğine .göre hcııhangi bir adama 
Çekı1nuşıir ~' ınuşaıvirleril.e. konuşmağa da iki devleti alakıadar eden bütün me. bundan sonra maaşın budur, denirse ar
~krij Sarac ~}esnada Haracıye Vekilimiz seleler üzerinde fikir ve mütalea teati- tık ona o maaşı ifade edildiği miktarda 

\1a ~lçi . 
0 

u vapurda h.ılunan Mas. sinde bulunduk. Her meselede mutabık vermek zamanı gelmiştir. Yani cremek is.. 
dtılla:l:ı s;~ Ra-gıb, Bükreş elçimiz Ham. kalmak hususunda müşküiat çekmedim. tiyorum ki, bu cetvelde gösterilen tutar .. 
tur. ile uzun müddet konuşmuş.. Esasen ana hatlannda beraber yürüyen lar yerine mas_ş.lar her memurun eline ge.. 

lhev va iki devlet teferrüat cihetinde dahi bugün çen para miktan Qlara'k \eS"oit edilmelidir. 
lovaya Puru dokuzu otuz beş geçe Ya. t:amarnen mutabık kalmış bulunmakta. Birinci dereceden fuir memurun alacağı 
t?r \1e ~~ş, ıhir nıüddet her jki na. dır.> para 600 lira değil, 433 lira olaralt g,öste. 
::etrniş~r v~pı;dan ;alova sahillerini Y alovadan hareket rilme1idir.> . 

ediye Re: . a onda stanbul Vali ve Muhterem misafirimizi Pire limanına Refik Şevket mütaleasını tevsik için 
~1t n lSi Lutfi Kırdar vapura gele. 

1 
ilave etm:c.-tir: 

~ &zırları 1A götürecek Daçya vapuru öğ e üzeri Ya. ...,,. 
ldı~ ~ se anılam tır. İskeleye c:ı. lova önlerine gelmiş bulunuyordu. Ü'sü c:- Hiç birimiz aklımızdan gcçirntiyelim 
~ taraf ~da Gafen'ko bir polis müfre. otuz lbeş geçe Gafenko ve eşi kendilerini ki buhran, müvazene ve kazanç vergisi 
.a.- ın an selanılannııştır. kalkacaktır. Biz bu aemiyı' yürütmek •nadan oto uğurlamağa .gelen Hariciye Vekilimiz b 

)'a gidibnişt· nıobille.re binilerek Yalova. Şükrü Saracoğlu, Bükreş sefirimiz Ham- rnedbu.rlyetinde ikaldıkça Türkiye 25 ila 
l'aıov!l<la il'~ dul1111ı Suphi, İstanıbul Vali ve Beledive 30 mil)"OO küsur lbir varidattan fedakar. 

llıatı. Ya ha"'-' tel Termale inilmiş, Ro. Reisi Lut.fi Kırdar ve "'c::lerinin, İstanbul hk etmiyecektir. edemiyecektir. 
\i1:_ ~ • "--ı:re N -. Hnkiki miktar <lllliz ot azın ve Hariciye Ve. Polis Müdürü Sadri Aka ve konsolosların 
\ihnişler, ~ Te:,nıaldeki dairelerine çe. ellerini sıkmış, Sakarya motörile Daçya 
dtr. nıuddet istirahat etmişler. vapuruna €eçm.işlerdir. Sakarya vapuru 

Milli Şefi • iskeleden ayrıldığı esnada Gafenkonun e. 
Saat n mısafir Narırı kabuln şi türkçe olarak: 

Cfllllhur
0

~.~de Hariciye Vekilimiz Reisi. - Çok teşekkür ed6im. demiştir. 
l:abuı edil 

1 ~i ~f İsmet lnönü tarafından .Daçya vapuru derhal Yalovayı, terke. 
9' }.fillt Şe llliştır. Snat on ikiyi çeyrek gc. derek Yunanistana müteveccihen yola 
Ga:r finıfz Romanya Hariciye Nazın çıkmlŞ'tır. 
)'~~OyU köşlcle:rin® kabul etmişler, Gafenkoyu uğurlayan Hariciye Vekili-

alak<>ymuşludır. miz tekrar Otel Termale dünmüş. Bükreş 
Gatıı:: İnönü de on iki buçukta Bayan elçimiz Hamdullah Suphi İstanbula gel. 

\': OyU kaıbul etmiştir. miştir. izzet Kolay 

~- ~e'kte R · · .. Resmi tebliğ ·'Yll'lan eıncüm1nınımuz ve eşleri, 
)'e \7 kYn llariciye Nazın ve eşi, Harici. Ankara, 14 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
ı._ e ilirniz, Bilkr Resmi ıbir ziyarette bulunmak üzere 11 •ı.ınrnu.,1 eş elçimiz ve eşleri bu. H 
~~ardır. Yemek müddetince bir aziranda Ankaraya gelen Romanya Ha. 
·~. takınıı ınüntehap parçalar çalmış. riciye Nazın B. Gafenko, Türk hüktımet 

- merkezindeki ikameti esnasında, Başve. 
kil B. Dr. Refik Saydam ve Hariciye Ve. 

S Avdet 
ant on .ıv. .... _ 

~ liı&ıici ~ı.e Romanya Hariciye Nazın 
4inden Ye Vekilimiz Milli Şefin nez. 
lslte]ç,"• aYrılnıışlar, otomoıhille Yalova 
d ~ıne. ·ıe . 
tıAu ınnıış rdır. Bayanların bulun. 

tıj tak~O?nobiller nazırların otomobilleri. 
l Q etnıiştir. 
'- atenko ve Ş"kıii 
~eıe.,ind u Saracoğhı Yalov'l is-
4tıa k e halk tarafından coşkun alkış. 
~ ~ılannıış, lbir polis milfrezesi se-
~n ini ifa etmiştir. 

kili B. Şükrü Saracoğlu ile müteaddid 
görüşmelerde bUlunmuştur. 

Sayfiyede bulunan Reis.icümhur, B. 
Gafenkoyu 14 Haziran tarihinde Yalova. 
da kabul etmiştir. 

Bu resnıl ziyaret. Türk ve Rumen mil. 
letleri arasında mevcud sadık ve derln 
dostluğu ve iki milleti l>irlbirine bağlıyan 
rabıtalann bütün tecrübelere müteham. 
mil sağlamlığını bir kere daha bütün 

esnada Bay Gafenkodan 
kıymetile te'baıilz ettirmiştir. 

c:Son PO&. Türkiye liariciye Vekili B. Saracoğlu 

Birinci barem 'kanunu Meclisten çıkar. 
ken o zamanki Maliye Vekili Saracoğlu. 
nun bu kürsüden söylediği sözleri hatırlat 
mak isterim. Mnliye Velcili diyordu ki: 
c:Barem :mcml\rların bundan sonra her 
ay başı ellerine geçecek parayı kat'iyetle 
bilmelerini temin edecektir. Tekaüdiye ve 
diğer Vf'rgi gibi herhangi bir ke-sinti ya. 
pılmaıksızın.> Fakat biz o zamanın Mali
ye Vekilinin vermiş olduğu sözü birçok 
zaruretler karşısında 'kestik, boyuna kes. 
tik. Eğer biz maaşları hakiki miktarda 

ile Balkan Antantı konseyinin bu seneki 
reisi okın Rumen misafiri arasındaki iti
madlı görüşmeler, iki nazıra, Balkan An.. 
tantının birliğine. istiklfiline ve sulh si. 
yasetine müşterek ıbağlılıklarını bir kere 
daha müşahede imkanını vermiştir. 

İki nazır, bu Antantta, komşu ınJlleUer 
arasında Balkanlar nizamJna elzem ve 
Avrupa sulhüne gittikçe daha .7lyade lü.. 
zumlu bulunan lbir kardeş birJ.iAi ve te.. 
sanüdlü hareket aleti vasfını görmekte.. 
dir.> 

Rumen matbuatuıın neşriyatı 

Bükreş 14 (A.A.) - Bütün .Romatı
ya matbuatı, Gaf enko'nun Türkiyeyi 
ziyaretine hususi bir ehemmiyet ver -
ınekte berdevamdır. Gazeteler, Anka
ra görüşmelerini yakından taıdb et -
mekte ve bu g<Srüş:melere müteaddid 
sütunlar :tahsis eyleme:ktedirler. 

~t edecek olursdk Maliye Vekfıleti 

memur miktarından da kazanacalttır. Bu 
hesabları tutmak yüzünden elbetıte ki 
fazla memur kullanılmaktadır. Biltçe 
Encümeninden rica ediyorum. Bize geniş 
izahat versinler. Eğer teklifimde mazar. 
rat görüyorlarsa bu mazarratı, eğer ken
di formüllerinde bir menfaat görüyorlar. 
sa ~u menfaati lutfen tebarüz ettirsinler. 
(Alkışlar). 

90 lira maaş nlanlnr hakkında bir teklif 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sıvas), 

ayni madde hakkında mütalealarını an. 
lattı ve: c:Gönül isterdi ki, dedi. Bu cetvel 
daha yüksek maaşları ihtiva et'iin ve me.. 
murlanmız.ı dana müreffeh bir hale koy. 
sun, fakat devlet o derece zengin değiL 
dir. Onun için olduğu gibi kabul etmek 
zarureti vardır.> 

AibduITahman Naci dördüncü derecede 
90 lira asli maaş alanların yekun 300 de. 
ğil, 350 lira almalarını te'klif etıti ve bu 
'farkın bütçede mühim bir yekun tutmı.. 
yacağınL nihayet mülkiye memurları n.. 
rasında bu derecede 240 memur bulun
duğunu söyledi. 

Diğer ihir teklif 
Emin Sazak (Eskişehir), cetvelde tes.. 

1bit edilmiş olan 15 derecenin her Vekale.. 
tin !bünyesine nyup uymadığını encü
menden sord~ ve dedi ki: 

- Y<>ksa mesela Maarifi tatmin eder .. 
ken Ziraatıe uymuyor mu? Neden 15 de. 
rece de 20.25 derece değil. Her Vekalet 
teşkiJat1na uygun bir derece cetveli tan. 
zimi daha doğru olmaz mı? 

Encümen namın cevab 
Müteakiben 'kürsüye .gelen Bütçe Encü .. 

meni reis vekili Faik Baysal (Kayseri) L 
!eriye sürülen :mütrue:ı.lara oevab verdi 
ve emsallerin hangi esasa ~öre 1hesab roiJ. 
diği sualine <:evabcn elde'h.i cetvellere gö.. 
re. her derceede bult nnn memurların a
dedi bulunduğunu ifac'e ederek şu eöz .. 
len söyledi: 

c:- Proje 1929 da "tatbik mevkiine ko. 
nan ~em .kanununun bazı hükümlerini 
ıslaha matuf bir projedir. Yoksa muay. 
yen derecelerdeki memurların daha da 
terfihini temin iddia.sile or.taya konmuş 

bir eser değildir.> 

Tevkifat 
Faik Baysal ıPundnn sonra maaşlardan 

kesilmekte olan tev1'ifatı da gözönünde 
tutarak maaş tutarlarının ona göre tes. 
biti hak'kındaki t~life ~evab vermiş ve 
demiştir ki: 
c- Böylece tıarı>ke.t etmek bendenizce 

muvafık değildir. Zira s hissi verebilir: 
Devlet !hizmetinde müstahdem olanlar hiç 
bir ver.giye tdbi değildir. Kaldı ki hükU. 
met programında da işaret ettiği gibi bir 
çok vergiler ü;r,erinde tevakkuf etmekte. 
dir. Ben lkabul etmem ki filan vergi ebe. 
didir, ili\fuir zaman kalkmıyacaktır, veya 
azalmıyacaktır. Vı:ı.:r:iyetin müsaadesi nis. 
betinde hükfımct vergileri tahfife gide. 
cektir. Nitekim gitmiştir de. Yann dahi 
bu vadini hel"halde tutacaktır . 

90 liralık maaş meselesine gelince 
90 liralık maaşın tutannın 350 liraya 

çıkarılması teklifine eelince bu teklifin 
bütçede oynıyacağı rolü düşünmek 13. 
zımdır. Ve lheyeti celi1e teklif hakkında 
karar verir ~i bunun portresini gözönil'l. 
de tutmalıdır. 

Emin Sazak arkadaşımıza gelince ken. 
dilerine divebilirim ki bu cetvel. Veka. 
!etlerle görüşülerek ve kadro1nrile .inti
bak ettirilerek yapılmıştır ve derecelerin 
tatbik 'kabiliyetleri vardır. 

ita mikdarları 
Diğer bir arkada§lmız da cetvelde ii. 

çüncü, dördüncü bir sütun açarak ita 
miktarlarının gösterilmesini istedi, üm.id 
ve temenni ediyoruz ki önümüzdeki se. 
ne1erde itn miktarları çoğalacaktır. Bu. 
nun için cetvelde ita miktarlarını göste. 
ren bir rotun teSbiti sakat muamele oiur.> 

Bundan sonra Refik İnce tekrar kür. 
süye gcldi. Encümenin ıverdi~i o.ahat et. 
rafında söz söyledi ve eski mütaleaların. 
da ısrar etti. 

Maliye Vekili kiirsftde 

miyorlar, onların maaşlan üzerinden ver. 
gi .alalım> diye ortaya bir teklif çıkahilJr, 
dedi. 

Maliye Vekili gene Refik İnceye cevab 
olarak dedi ki: 

c- Mesela Milli Müdafaa bütçesinJ 
tanzim ederken bu ibütçeye o sene ~ 
rüğe ödenecek resimler için de tahsisat 
konuyor, madem ki bu resim ödenecek. 
tir, o halde neden bir taraftan masra1 
bütçesine tahsisat olarak koyuyoruz, dL 
ğer taraftan da varidat bütçesinde bunu 
gösteriyoruz. Keza muhaberatı resmiye 
için posta ve te}grafa ödenen paralar büt.. 
çede gösteriliyor. İki taraftan da tenzQ 
yapahm, bu mütalea yerinde olur mu?ı 

Refik İncenin muknbclesi 
Maliye Vaili kürsüden ayrılmad'aı! 

Refik İncenin bütçe müzakereleri sıra. 
sında hükfımetin vergi tenziline gideceğj 
'hakkında kanaatini izhar eylediği halde 
bugün veııgiler indirilerni.recektir demi~ 
olmasına ve bu sözlerindeki tezada işare1 
eylomiştir. 

Refik İnce, Maliye Vekilinin izahatının 
blr realist olarak kendisini tatmin etıne. 

ı 

diğmi beyan etmiş, buhran ve müvazene 
vergilerinin ihdası sıralarında devlet bnt, 
çesi 185 milyon liro iken bugün bu mik.j 
tann 261 milyon liraya baliğ olduğunu va 
buna rağmen mükelleften alınan v~ 
den teniilat yapılmak için teşebbüsJer Y81 
pıldığmı söyledi. 

Diğer lıatiblerin sözleri 
İsmet (Çorum) - Vergi kalkabilir. lm. 

kan bulunursa azalacak ve kalkacaktır1 
Şu halde memura vengisiz bir maaş tu. 
tarı tayin edece'k olursak ileride onun lG 
hinde hftsıl olacak bir farkı maaşını 

zammetmek müşkül olur. 
Mümtaz Ergen (Ankara) - Arkad~ 

l.ann mütalealannın ne ameli ve ne dt 
nazari hiç)bir kıymeti yoktur. Bu yüzde:q 
devletin fazla masraf ettiği mütaleası da 
yersizdir. Ne malUm yann çetin bir mcv. 
zu kar.şısında memudara yeni mükelle

1 fiyetler ihdas edilmiyecek, ve gP.ne ne mD-1 
lilın yann mevcud vengilerden tenzilat~ 
doğru adım atılmıyacak? 

VekiJJerln izah.atlan 
ikinci maddenin müza'keresinde birçci' 

hatibler söz almış ve bu maddede zikre. 
dilen cetvelde -gözlerine ilişen bazı sa'kat 
lıklan işaret eylemişlerdir. 

Maddenin mevzuu bareme dahil olan 
teşkilat kadrolarının ne suretle değiştiri.. 
leceğini gösteren bir cetvelin kanuna ba~. 
lı bulunduğuna dairdir. Hatiblcrin müt& 
leaları. münasebetile Dahiliye ve Sıhhi~ 
Vekilleri kürsüye gelerek kendi teşkilat.. 
Jannı alakadar eden mütalealar hakkJn.. 
da cevab vermişlerdir, 

Kaymalromların vnziyetler.i 
Dahiliye Vekili bu cetvelin kaymakam. 

lan maalesef mutazarrır ettiğini ifade et 
miş. Fakat bu esasa uymak ıztırarını te. 
barüz ettirmiştir. Bu münasebetle demiı 
tir ki: 

- Barem esaslarını mahfuz tutmalt su. 
retile kaymakamlara daha refahlı bir ha. 
yat temini için tedbirler alacağız ve kar. 
şınıza öylece geleceğiz. 

Receb Pekt!r'in mütaleaları 
Recep Peker - Birinci ve ikinci madde 

lere bağlı cetveller arasında tatbik bakı 
mmdan hissettiği taaruzu ifade etmiş "" 
mesela lisan bilen yüksek tahsilli bir gen. 
cin idare mesleğine girmek için nah;,. 
müdürlüğüne tayin edilemiyeceğini, bV 
mevkide kendisine !hakkı olan ıooaşın va 
:rilcmiyeceğini. halhnki nahiye müdür~ 
.ğünde hu ~zide gencin öğreneceği çOW 
işler bulunduğunu söylemiş ve encüme' 
nin bu barkımdan tatlbik kabiliyeti claı 
bir formül bulmasını temenni etmiştir. 

Recep Pdkerin teklifi üzerine ikina 
madde tadil tekliflerinin nazan itibara ~ 
lın?Dası için Encümene iade edilmiştir. 

Oil bilenler 
Üçüncü maddenin müzakeresi sır~ 

da müstakil gruptan Fuad Sirmen proje, 
nin dil bilen vatandaşlara büyük bir kıy.ı 
met atfederek onların orta, lise veya yüli.ı 
sek mekteb mezunları olduklarına balt,. 
mıyarak bir derece yukarı bir farida t~ 

Maliye Vekili Fuad Ağralı ayni müna. yinleıinin çok yerinde bir hareket o1d~ 
:sebetle kürsüye gelerek arkadaşlarının ğunu, ancak lbunlar içerisinde yükse,. 
mütalealannı ehemmiyetle di:ılediğini ve tahsil yapıp ta ihtisas yapa."l ve bu sureti• 
izaha mulıtaç bazı noktal'al' bulunduğu. dil bilenler için bir kaydın ~evcud oldu. 
nu söyledi, ilave etti: ğunu. bu gibilerin vaziyeti ile diğer dl1 

c- Şayed memurlara verilecek maaş bilen memurlann arasında hii far~ 

miktarları net olarak cetvelde tesbit cdi. mevcud olması lUzım geldiğini söyledi V1! 
lecek olursa birkaç sene sonra bu cetvel maddede yapılmasını istediği tndilfıtı gös. 
tanzim edilirken vel'gi tutarlannın kt!Sil. teren bir takrir verdi. 
miş old_uğu unutulacak ve bir varidat ı Meclis Cuma günü müzakerelere de. 
membaı aranırken, cmemurlar vergi ver. vam edocektir. 
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içe k 1 eri n maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mida rahot.Wıldaruuı 
Jale sevgili çiçeklerini sulamak için 

Mlraçaya çıkınca küçük gül fidanının ta
ze yaprakları arasında açılmış tek gon.. 
oay'la karşılaşıtı. Mayısın bu iki güzel kı
zı 'birbirini pembe gülüşlerile selamladı
lar . .Jalenin şeffaf. nar.in dudaklan da ye
lli açılnu.ş goncanın eşiydi. Genç kız, se
rin suya susamış öbür çiçeklerine bir ke
re olsun bakmadan gül fidanının yanına 
koştu, yeni açılmış pembe goncaya du -
daklarile dokunmak için eğilince bir sar. 
Inailk dalının sadtıntılııkyapan bir çap -
kın gibi ona sanlmağa yeltendiğini gör -
~ Tatlı .mır.ıltılada küstah sarmaşık 

Qaılmı paylıyara'k goncadan ayırdı. Kendi 
zarif ince parmaklar ile hafif hafif okşı -
yarak yeni açılnu.ş güzel goncaya müşfik 
nasihartler verdi: 

- Sakın yavrum! Bir daha o hain sar. 
maşık dalına inanma! Yanına sokma onu.. 
Sonra senin ıbu güzel rengini soldurur. 
!Benim nazlı goncam... Bak. ben bile öp -
meğe kıyamıyorum seni... Jale yeni açıl.. 
mış goncasil'e sevişirken gözucile öbür -
•lerine baktı. Menekşeler yüzlerini küs -
~ kü'Skün yere sarkıtmışlardı. Lalele -
ırin kimi kıskançlıktan sapsarı, kimi hid
detten !kıpkızıl kesilmişler, yavaş yavaş 
başlarını sallıyorlar, minimini mavi mi -
neler lbiı1birlerine sdkuiarak gizli fısıltı -
Iarla dedikodu yapıyıorlardl. Papatyalar 
mastlfn bir tecessüsle gözlerini açarlar -
ken şakayikler aşifte !kahkahalarla fıkır. 
daşıyorlar. Sünbü'ller hala uyukluyor -
?ardı ... 

Jale hepsine serin ve berrak sudan içir .. 
di .. Hepsinin birer birer gönlünü almağa 
çalıştı. Güneşin mücevher tacından fışkı. 
ran !huzmeler kumral kirpiklerinden süzü. 
lerck menekşe gözlerini yaldızlarken bal. 
konun artından Mayıs havasını ılık bir ih-
1!rasla titreten tatlı bir SeB yükseldi: 

Ja?e! Güzel Jale. Çiçeklerini bırak, 

iıiraz da benimle komış! 
Bu sesi duyunca J alenin - körpe göğsü 

heyecnnla kabardı. Gözlerine ve dudakla. 
rına en güzel tebessümler doldu. Taraça. 
dan sarikarak delikanlıya cevab verdi: 

- Hep seni bckliyordUm. 

- Hayır hep ·çiçe'klerin1e konuşuyor .. 
dun! 

- Onlarla konuştuğumu nereden bili • 
yorsun? 

- Şafakla beraber buraya geldim ben! 
- Öyleyse benim yeni açan goncamı 

gördün mü? 
- Neme lfızım benim, yeni açan gonca .. 

S nin küçük kalbin ondan daha güzel, da .. 
ha taze. 
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- Bunları düıjür.me kızım; mademki 
seni hakiki bir aşkla seviyor; onu iste -
eliğin yoldan yijrütebilirsin. Görmüyor 
musun, daha şimdiden senin bütün is • 
tediklerini yapıyor. Bize karşı tama -
mile değişti, o zavallı amele Ahmedin 
lfilesine de muntazaman yardım ediyor. 
Bunlar hep onun etrafındaki sefalet -
1eri insani gözlerle görrneğe b~ladığı -
na delfilet eder. 

Nerime başını salladı: 

- Bilmem ... Filhakika şimdiye ka -
aar hiç bir ricamı reddetmedi fakat on
dm1, onun tekrar eski zalimliğini alma
sından korkuyorum. 

- Onu sevmiyor musun Nerime? 

Hiç beklemediği bu sual genç kızı ha
fifçe titretti fakat hemen cevab ver -
di: 

- Hayır .. Zannetmiyorum... Uzun 
ıaman ona karşı duyduğum nefret his
sile mücadele ettim. Şimdi maziyi u -
ııuttum; bana karşı yaptığı iyilikler i -
çin ona minnettarlık duyuyorum ... E -
vet, on aylar zarfında onda çok büyük 
bir de·· siklik oldu ve eğer onun müte-. 
hakkim müte:ızzım ve mağrur huyun-

dan korkmasam böyle ciddi, malfunat • 
lı, yakışıklı ve ?.engin bir adamla ev -
lerunektcn J>Ck memnun kalacaktım. 

Yazan : Nezihe Muhittin ..dJIW 
Jale kendisine yapılan bu iltifattan k!i.. 

çük yeni açılını§ goncasının küse<:eğini sa
narak aI1kasına dönüp fidana baktı. Gon. 
ca ıküsmemişti. Yalnız küçü)t b~ını ~tra.. 
iında titreşen sarmaşık dalına doğru da -
ih~ eğmiş. incecik al dudakflarını kıvırarak 
şey'tan bir gülücükle J aleye bakıyordu. 
Mayıs havasını ılık bir ihtirasla ürper .. 

ten ses yalvarıyordu: 
- Jale aşağı gel, seninle ormana gide .. 

lim ... Orman öyle tenha, öyle serin ki.. 
Sana çiy.demlerden san aıtlas bir yastık ya 
payım .. Nar bülbülleri cıvıldaşarak sana 
ninni söylesinler. Kimseler görmeden gel 
Jale ... 

- Geliy.onım. 

Jalenin narin ellerinden serin sularını 
içen bütün çiçekler dimdik başlarını kaL 
dırara'k ıbaktılar. Yeni açılmış gonca sar. 
mnşık dalına biraz daıha sokuldu. Şimdi
ye kadar hiç sesini çıkarmadan çıtır çıtır 
yem yiyen ihtiyar kanarya tüneğine sıç -
rıyarak: cMayis fanidir.. göz kırpıncıya 
&adar ~eçer. şarkısını söylemeğe başladı. 
Fakat ihtiyar kanaryanın şarkısını ne 
nazlı nazlı sarmaşık dahna sokulan .pem. 
be gonca, ne de se~gilisinin kollarına ko • 
şan Jale duydu. 

Jale rnes'uddu: sarmaşık dalının sev • 
d'al'ı kollannda kıvrım kıvrım taze ve 
pembe yapraklarını açan güzel gülün 
rengi. onun da yanaklannda gülümsü -
)'IOMu. Artık sarmaşığı paylıyamıyor, ta. 
ze narin gülü sevgilisinden ayırmağa kı
yamıyordu. Jale de, taraçasında açan bi
ricik gür de Mayısta iç'lerine dolan aşkı 
yaşıyorlardı. 

Jalenin küçük ve hisli benliği her gün 
biraz daha aşka kapılıyor, ruhunu uyuş. 
turan bu tatlı rüyanın ebediyete kadar 
süreceğine inanıyordu. Bütün günlerini, 
or.marun mahrem gölgelerine dalarak sev. 
gilisinin kollan arasıooa geçiliyordu. fh. 
tiyar kanarya onlara bakarak gene bir 
şatikı söylemek iste11ken vazgeçip sarı ipek 
kanatlarını güneşe açıyor ve sırtınt gaga.. 
lıyordu. 

Jale bir a'kşamüstü evine solgun dön. 
dil. Kaç günlerdir yüzlerini bile görme -
diği çiçeklerine lbir kere olsun gülümse -
rneden bir köşeye kapanarak için için ağ. 
larnağa başladı; o gün sevgilisi onu "akşa
ma kadar ormanda yapayalnız beklet -
mişti ... Tam üç gün böyle bekliyereik, or .. 
man:da dolaştı .. Kendi kencilne onun is .. 
ınini çağırarak ağladı .. Yanaklarının pem.. 
be gül rengi susuzl"Ulktan yanmış bir çiçek 
gibi soldu. 

Üçüncü akşam hicranına dayanamadı. 

Yazan: GÜZİN DA.L.lriEN 
Nuriye hanım biraz 

baktı: 
hayretle ona 

- Burada uzun zaman durmakla na
zan dikkati celbediyoruz; şöyle biraa 
yürüyelim kızım. 

Nerime yaşlı hanımefendiyi uzun za'
man sokak başında ayakta tuttuğu için 
af dilerken o, hem yürüyor, hem de 
konuşmakta devam ediyordu: 

- Ona red cevabı vermenin senin i
çin ne kadar müşkül olaca'ğını hiç dü -
şündün mü yavrum? Eğer Feridun bey 
şayanı kabul bir adam olmasa, herhan
gi bir kusuru olsa, onu billtereddüd 
reddetmek hakkındı; fakat hal böyle 
değildir. BilAkis onun gayet ciddt ve 
namuslu bir adam olduğunu ve karı -
sını mes'ud etmek için bütün meziyet
leri haiz olduğunu bizzat kendin itiraf 
ediyorsun. Maddi faydalara gelince, her 
ne kadar buna en büyük ehemmiyeti 
vermek doğru de@lse de zengin bir ko
canın fakir bir 'kocaya tercih edileceği 
çok tabiidir. Bu hususta karşında canlı 
bir misal var kızım. 

Nuriye hanım bir dakika durup ken • 
di hayatını düşündükten sonra devam 
etti: 

- Bundan maada, dünyada yaıpyal • 
11U2Sın Nerime. Feridun ibeyi red'detti~n 
takdirde buradaıı aynlınağa ve yaşa -

Gün kararırken mecalsiz ve solgun, sü .. 
rüne sürüne sevdiği gencin oturduğu 
muhteşem köşkün kapısını çald'ı. Açık 
pencered'en ıbikan himnetçi kız elinde iki 
dilim ~kme'kle kapıyı açarak J aleye sa • 
daka uzattı. Jale fakirdi amlll9. dilenci de. 
ğildi: 

- Ekmek istemeğe gelmedim - diye in
ledi _söyle ibana Ramiz nerede? 

Hizmetçi kız küstah bir hiddetle Jaleyi 
iterek haylnrdı: 

- Ramiz mi? Bizim küçük beyi mi so
ruyon;un?! Sen onun ismini ağzına al .. 
mağa utanmıyor musun? 

Jafu hıçkırdı: 
- O benim sevgilimdir ... Söyll! bana 

ne olur nerede? 
Hizmetçi kız acı bir kaıhkaha attı: 
- Senin gibi miskini ne yapsın? O nl .. 

şanhsile üç gün evvel seyahate çıktı. Hay. 
di defol buradan!.. 
Muhteşem kÖ§kün kapısı bir şamar gi. 

bi yüzüne çarparak kapandı. 
.Jale odasına kapandı, kendinden kaç -

ıruık ister .gibi bir köşeye büzüldü. Ağla. 
malktan bile korkuyordu. Küçük odasına 
sessiz bir karanlık doldu. Penceresinden 
içeri bakan yıldızlar sönmüşlerdi. Şaka
cı kanarya bile kafesinde kımıldanmıyor
du ... Jale. bel.insiz bir yerden gel.en acı 

ve derin bir hıçkırık duyarak gözlerini 
açtı. Minimin~ kaLbi sızlıyarak etrafına 

baktı: Gün ağnrmıştı. Acısını hala füıy -
duğu hıçlkınğın nereden geldiğini araş -
ıtınrken: 

- Çiçeklerim.. çiçeklerim hıçkırıyor! 

.diye. yerinden kalkarak taraçaya çıktı. 

Bulutlu bir gündü. Ne zaman başladığını 
bilmediği ince ve kasvetli bir yağmur ser. 
peliyordu. Sevimli çiçeklerinin hepsi sol
gun küçük oesedler harinde topraklara 
karışmışlardı.. Kendisi gibi coşkun bir 
sevda yaşıyan pembe gülüne baktı. Za -
vallı küçük goncanın, açılmış taze yap. 
ra'kları uçuk bir renge -bürünmüş ve ya_ 
rısı fidanın dibine dökülmüştü. Sarmaşı. 
ğı aradı O, şimdi yeni tomurcuklanan ta. 
ze bir goncaya sarılmak için uzanıyordu. 

IŞTIHASIZLIK - HAZIMSIZ· 
LIK • ŞiŞKiNLiK - BULANTI· 
GAZ - SANCI • MiDE 80· 
ZUKLUGU - DiL - BARSAK 

ATALETi • INKIBAZ -
. SIKINTI • SiNiR 

ve bütfin mide ve barsak rahaltızlıklarma karfl 

kul !anınız. 
Mide için her yemkten sonra 1 • 2 tatlı kaşığı yarım bardak sU ~ 
ve mUsbil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorbl oz,O 
şığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEVVA 1"' 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyvu tuzlarından daha yüksek olduğU k~df
sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misil daha U _ .. .at• 
H ASAN M EY VA ÖZ O yalnız bir tOrlO olup şekersizdir ve çok topu--

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 kt• 

Jale fidanın dibinde ıslanan kuru gül 
yapraklarını toplıyarak solgun dudakla. ,:411 __ .. 

rına götürürken ihtiyar kanarya, cgene E aş t ti. y'İİ 
güneş açar, gene Mayıs renk saçar, gene 
aŞk:lar coşar. şarkısını söylüyordu. . ............................................................ . 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak t.P,e 

HEYBELIADADA SATILIK yastık ile rahatını temin eder. ıldlo 
KuştUyU yorgan, şilte ve yastık füttlarında mühim tenzilat yap 

UCUZ ARSA (1) lirdya ıılacaöınız bir kuştDyQ yastık bu ucuzluGu labeta kiti~ 
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rnak için hayatını kazmımağa mecbur 
olacağın şüphesizdir. Bu takdir de de 
güzel bir kız için çalışmanın çok bü -
yük tehlikeler yaratabileceğini sana 
hatırlatmağı bir vazife bilirim. 

Genç kız düşünceli tavırla başını sal
ladı: 

- Evet; onu reddedersem bir dakika 
bile burada kalamam. 

- Dahası var: Onun gibi mağrur bir 
adam, kendisine izdivaç teklif ettiği bir 
kızın onun a~kını ve onun kansı olmak 
c:-erefini reddetmesini çok güçlükle af -
!edecektir. Bahusus ki bu kız, küçük -
tenberi evinde büyüyüp yaşattığı biri
si olursa ... Evet, bu vaziyet senin ya • 
şında ve senin mevkiinde bir kız için 
hcfkikaten pek güç olacak ... 
Konuşmadan bir iki adım yürüdük • 

ten sonra Nerime endişeli gözlerini Nu 
riye hamına doğru kaldırdı: 

- Sizin fikrinizce onu kabul edeyim 
mi efendim? 

- Böyle nazik bir mesele hakkında 
sana kat'i bir cevab vermeğe pek cesa
ret edemiyorum kızım. Eğer benim Ne
jadım dahc:t ciddt bir çocuk olsa ve a -
damakıllı bir iş sahibi bulunsaydı, se -
nin Feridun beyi sevmediğini görünce 
bilatereddüd sana: cNejadta evlen; hl9 
olmazsa onu iyice tanıyor ve onun iyi 
bir adam olduğunu biliyorsun.> der -
dim. Fakat, kendi oğlum o1du~ halde 
on~ emniyet etmectiğin için sana hale 
veriyorum Nerime. Hakikaten NejaCJ 
havat bir çocuktur ve henüz !renaisine 
bir istikbal yapmaktan pek maktır. 

Nerlme, !kendi oğlu hakkın&. brle 1)ıa 
derece dilrUst bir mu1iakeme YQrftten 
ve kendisini bu aereoe büy;Qj btr şef .. 

A 
katle seven bu candan kadının ellerini vermeden uzun uzun düşünJllllll' ~ 
tutarak öpmekten kendisini menede - ye ederim kızım. Ona ne zaJDlll 
medi. vereceksin? ~I 

- Onu müteessir ettiğim için ne ka- - Bir hafta sonra demiştiıll- .,~ 
dar üzüldüğümü biicmezsiniz efendim, vakte kadar bekliyeceğini ~ ,r 
Nejadı ben hakiki bir ağabey gibi se • rum. ıl!, 
viyorum fakat, sizin söylediğiniz gibi, - S<!na bir sual daha so~ ~ 
onu reddetmekten başka bir şey yapa - ri: Onun seni cidden sevdiğiıl' 
rnazdım. misin? _..a ~ 

- Haklısın kızım. Sana karşı ola!ı Cevab verirken genç kızın Y.-
bütün sevgisine rağmen havailiği yü - ge~incik gibi kızardı. 
zünden seni rnes'ud etmesine imkan - Evet. 
yoktu. Ben oğlumu tanının. Binaena - Yaşlı hanım tat!ı nazarlarla ooO 
leyh onun çok meyus olduğunu göre - dü. 

rek kalbim parçalansa da gene senin _Sen çok cazib bir kızsın Nertı'1'..ı 
gibi bir kızı ateşe yakın~ istemem. Feridunun yalnız sana olan ~ 
HattA kendisi bile sana !Ayık olmaktan dolayı bu derece değiştiğine -:;;t~ 
çok uzak olduğunu takdir ediyor. Bu sebebten onun üzerind! !'!...,. . 'J., 

Nerlıne bu saf kalbli ananın ellerini müessir olacağım ümid edeDllP~~ 

tuttuDun de bilmünasebe Feridun be - Haydi yavrum, ben şimdi ~ 
Biraz daha durursam QOC1lklaJ' ye dediğim gibi; hiç olmazsa Nejad da ha ~ 

sizin hepiniz gibi iyı' kalblt w namushı rneğinde aç kalırlar. Arla 
şekerim; Allah hak.kında ha bir çocuktur. ~ 

- Dün onunla bizim hakkımızda mı versin! 1•12'. 
konuştun? . - Te~ekkür ~rirn ~~ ~ 

- Bana sorduğu bir suale karşı ken- sı.zcfen rıca ecı;n~.' hen~ ,,,.., 
disine Nejadın bana iıdivac teklif etti - b~r şey ~lmadıgı ıçın bu 
ğini söylemeğe mecbur oldum. "'kılere soylemeyin. 

- O kendi teklifini yapmadan evvel - Merak ebne çoouğwn .. · 
ml? Bir adım attıktan sonra ~ 

- Ecvet. dü: _ ._..dl ,. 
- Ne dedi? - Feridun bey tamirat h~ 
- Nejadın benim için iyi bir kooa o- naı bir şey söylemedi mi? 

lamıyacağını, bana beni hlınaye ede - - Hayır, hiç bir şey demedi· 
cek bir adam lftzun olduğunu s6yfod1. - İn§allah unutmamıştır· bilif.111' 

- Onun glbL.'Doğru .. mantıkla dü- - Unutmadığına emin ole t#. 
şttnecek olursak Ferldunmı 9<* merl - fakat fırsat düşerse ben gene ~ 
yet?!. b\r adcmı ~lduğunu !tlnd ebniye tırlatırun. fll') 
mecbur kalll'l.%. Bunun için ona cevab /. ~Arkall 

b 
p 
) 

a 
b 
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Yazan: ZIYA SAKl8 

Battalı öldüren yaralar 
de ~i~n, nıüslümanım. dinim, ikinizi 
tada b~la alnııya müsaiddir. Eğer or
llay~~ saadet varsa, bunu üçümüz 

bi ırn. 

Zeki kahraman, bunu bildiği için, i
cab eden tedbirleri almakta gecikme -
miş; 

- Canım tende sağ kaldıkça, bu ka
leyi tekrar küffgra vermiyeceğim 
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· ıaron ~~j~'!nırt!~fl 
Mıs1r tarihinin seyri 

Firarilere karşı açılan harbde Yukarı Mısırda Arab!ar<J 
hükmeden şeyh Amman mühim bir adam kesilmişti 

Tercüme eden: HUs11i 1 Cahid Yalçın 

fltııa:e, Yalvardı. Fakat AUoon.ab kızı 
tı:ı.... nıuvaffak olamadı. Nihayet As-
' ""Yan•n ' 

Diye, nefsilc ahdü peyman etmişti. 
Buna binaen, İmparator Leon'un bü

yük bir ordu ile geldiğini duyan bil -
yük Türk kahramanı, zerre kadar te -
ıaş göstermedi. Yalnız, kalenin hen -
deklerini su ile d0Jdurtmak ve kale ka
pısındrm karşı tarafa uzanan köprüyü 
yıldırmakla iktifa etti. 

Soldan sata: 
1 - Siyah-olmak mastarından emrihazır-

Ona halef olmağa kıyam eden Mu - uysaD..ık göstermez, Arablar her taraf! 
rad Bey zamanı pek az sürmüi bir müs- yağma ederler. Şe'hir iI~ muhat bulunan 
tebiddir. Son ihtilal onu ortadan kaldı • Delta onların şakavetlerinden yegane 
rarak istibdadı İsmail Beye bıraktı. Hü. math.fuz kalan yerdir. İki sahil boyunca 
klı.met zaten sarsılmıştı. Henüz hiç bir kacJ.şan meınfUkll.er onların ellerinden 
karakter iktisab edememiştir. zoruukla kurtula:bilirier. Vilaycıtlerin, san. llııyatak nıiltemadt ısrarlarına dayana-

, Eleonorayı nikA.hla aldı. 

Mesih kal., . . *.. . d 
~'Ud , . ..,sının mutevazi bir evın e 
~rens . bır yuva ~lmuştu. Bizans 
tan .e~ı. aylardanberi kendisini heye-

ıçınd b &ayes· e ırakan aşkının mukaddes 

* 

hayret nidası 
2 - İkram eden. 
3 - Akıl - boŞluk. 
4' - Satırının zıddı - bir nevi pasta. 
5 _ Yemek-gözleri görnıiyen. 
e _ Her yanında. 
7 _ Yükselme-vaUde. 
8 _ İsimlerden sıffat yapmıya 

edat-hayret nidası. 

Memluklerin s:ı:k. sık silaha sarılma - cak,ların ve köylerin paylaşılması ta ı 
larını intaç eden kavıgalar açılc bir harb. marn akıp ta eSki idare avdet ederek Mı. 
den ziyade bir katlin velvelelerini andırı- sır beyi zalimlere 'kavuşuncıya kadar kan 
yorlar. Zalimler arasındaki nifak halka gaşalık umumidir. 

J!~ kendisini eğlendirecek sahneler arzediyor. Şahidi olduğum ih'tilalin cereyan tara 
Halk rahat ve sa'kin bir seyircidir; tahak- mem!Ukler hak.kında verdiğim mallımatı 
kuk edeçek muvaffakiyete lakayddır; gi.. teyid eder. 

kahr ıne ka'vuşmuştu. Büyük Türk 
le se~anını, kalbinin bütün kuvveti
letin Yor .. vakit vakit Aspasyanın el-

e sarııarak· 

İmparator Leon, otuz bin kişilik bir 
ordu ile geldi. Kalenin etrafını kuşat -
tı. Hendekleri aşmak için, her taraftan 
zorlamağa başlaclı. 

9 _ Temiz-tavır- nefer. 
10 _ İstlfhrun nidası- ticarete aid. dene karşı hiç bir esef beslemez ve ge • Yukanda bahsi geçen Mehmed Beyi.Jl 

lenden de bir şey ümid etmez. Beyler & vefatı Ü7JE!rine, iki partiye aynlmış olaı 
rasında'ki !kavgaların hiç birine karış • M15ır beyleri lbirbirlleırini mahvetmeğa 
naz. gizli gizli hazırlanıyorlardı. Eski efen c 

- B . 
~ttin. Su bahtiyarlığı, bana sen temin 

h_, ana, nasıl te~ek:kür edevim? 
.uıye . .. r .. 

~iYor~ nıınnet ve şükranlarını izhar 
'UU, 

b 
Aspasya · . 
Uyük !~ g~lınce.. dua zamanlan, 

Yukarıdan aşaJtı: 
1 _ Knfl gelmek. 
2 - İşine nihayet vermek-yama. 
3 _ A1ko11U içki-bir tadın i.sml. 
4 - Gayret-kırmızıya benzer renk. 
5 _ Nefer-sıhhat. 
6 Ateş-bir a~açtnn diğer ağaca dal r.dll-

bayağl. 

7 _ Aleyhin zıddı-doymamış. 
8 _ Ne miktar da? 

l>ikleti 8:1lıbın önüne diz çöküyor .. ikir
Yaşları~~nk.uçlarına kadar gelen göz 

- Ev M ıınseye göstermeden: 

Battal Gazinin başındaki kuvvet, Bi
zans ordusunun yüzde biri demekti. 
Böyle olmakla beraber, büyük kahra -
man, z-erre kadar yeis ve fütur göster
medi. Hangi noktaya fazla hücum olur-. 
sa, derhal oraya yetişti. Ve düşmaırıla -
rının başına, yıldmmlar indirdi. 

Dessas ve hilekar imparator, cebri 
• 9 _ Ayc\ınhk-nefer. 

Halkın bu mfuitebidlerden kolaylıkla di.5ini tahn'lt eden h.ı.rs ve enl€llerlt 
kurtulması imkanı varlten sık s~k taakü~ canlı olan Murad ŞeyhU1beled (l)Ibrahim 
eden bu vakayie karşı lakaydlıgı hayretı ile birleşmişti. Daha az ehemmiyeti hafı 
celbettiği gibi bu müste'bidlerin sükun ve bazı beyler de kendisine iltihak etmiştf. 
rahat içinde kalmaları da şaşılacak şey • Bunlar rahat rahat istibcladlarını. hüküm 
dir. Halkı zaptedebilecek hiç bir ku-:vet ıve nüfuzlarını yürütüyıorlardı. Diğer tıt. 
ve tedbir müşahede edilnlıyor. Memlük .. rafta da İsmail, Yusuf daha birkaç bey; 
lerin Mısırı bir talkım eşkiyanın bir hazi • tıülktuneti ele geçirmek için fırsat gözetıt 
neyi paylaşamamak yüzünden kavga et. liyorlardı. 

acıları~ heryem~. Ey, insan kalblerinin 
ibUYiik 1 erkesten ~zla tatm~ olan 
tuın. S ve İlahi kadın!. Sana sığınıyo -
Saf Ve e~ bana sabır ve tahammül ver .. 
~Ytanın ~ kalbimi. kıskançlıktan ve 

biye 1 asından Sen esirge .. . 
:Sa~l Yalv~rıyordu. 

kadın Gazı ise, bu iki genç ve dilber 
ın, cana h' lniz iki an ıssettikleri asil ve te-

hücumlarla kaleye giremiyeçeğini an -
ladı. Başka vasıt::tlara müracaata baş -
ladı. Evveia, (mancınık) lar getirtti. 
Kalenin içine taş yağdırmakla işe gi -
rişti. Sonra da, kalenin su yollarını 
kestirmeğe teşebbüs etti. 1 

10 _ B?.ğhltk- modern. 
Geçen Bulmııcanm balledihni.ş şekil: 
Soldan sala: 
ı - Etaıu-dava. 
2 - Takatıı- e~ 
3 - Akll-alent. 
4 - J,Melı-ter. 

5 - Ut-lfıne-J)e. 
6 - Tayin-R-etse. 
7 - t>H-erkek. 
8 - A-Et-ElY. 
9 - venefük-Fa. 
ıo - Aşiret-ynr. 

meleri gibi ıbir münazaa mevzuu yapmış.. Z&hiren Murad Beye merbut olan a .. 
lardır denilebilir. . . . kfllı, kurnaz, sinsi ve hain İsmail ağ;ı 

Her bey, yani per vılayet valısı,. her Murad Beyin ismi altında hilkfuncti ida. 
sancağa birer cKiachef, tayin eder k~ ~un re ediyor, zulüm ve taaddiden hiç çekin , 
lar bir nevi mutasarrıftırlar. Bu ıkincl . d . rnıyor u. 
dereoedclki zalimler kend\lerinı sonra Bir takım Türk ve Kıpti tüccarlar btı 
beyliğe çı!kararak bu mansabı el<: geçirin .. yüzden pek mağdur olmuşlardı. Muradc 
cc, işsiz güçsüz memlükleri etraflarına Arablara tecavüz için gitmiş olduğu Laa. 

Qllllıya: aşk aras.ında, hiç bir kula nasib 
lnest ~~ tatlı bır saadetin zevkile ser
YQrdu. arak yaşıyor.. Allaha şukredi -

Koca kahr<l'man. kendisine teslim ol
maya mecbur etmek ihtimali bulunan 
bu t~ebbüs karşısında, kale burçları 
üzerinde· seyirci kalmağa tahammül 
gösteremedi. Sadık askerlerinden, yüz 
kişi seçti. Bunlar1a, bir gece ansızın ka
leden fırlayacak .. Bizans ordusunu ya
racak .. İmparator I.ıeon'un çadırına gi
rerek onu parçalıyacak.. başsız kala1n 
Bizans askerlerini de, ric'ate mecbur 
bırakacaktı. 

······-················· .. ··· ······~~~ 

)RADYO 
toplarlar. Beylere ayrılmış, yahud beyler 
tarafından kendi adamlarına dağıtılmış harkyeden avdetinde, kendi adamlann ". 

dan !birine Yusuf Beye merbut Kiachc~ 
olan bütün kasaba ve köyleri arazi ver .. 

~aka "lır 
bu bti~ ~ Çare ki, ilç kalbi birleştiren 
\r~ lnll\ k saadet uzun silrmedi. Talih 
kara \r ôidderatm ezelden yazılmış olan 
linde • ~Ztsı, kendini gösterdi. Günün bi 
di: ' attaı Gaziye şu acı haber gel-

. - Biza f ~lesini ;15 m?aratonı Leon, Mesih 
geliyor. a tnak ıçin, büyük bir ordu ile 

ha:ad~ttaı Gazi gu··nü b' . d b'' l b. 
u ısen· • n ınn e oy e ır 

lildi. ,..:nk ZUhllr edeceğinden gafil de-
k 'Y\J iy' b0 

• 

. endi!lni (~ ılıyordu ki, Biz:1nslılar, 
lini ~ 11

• esih kalesi) ne yerleşme
lar sevkeınıyecekler .. vakit vakit ordu
l~l'dı' ederek kendisini iz'aç edecek -......, . 

Bu cür'etkarane teşebbüste muvaf -
fak olmak, yüzde bir ihtimal dahilinde 
bile değildi. Bu öyle bir h<1reketti ki, 
hiç şüphesiz, ölümle neticelenecekti. 
Aspasya ile Eleonora, bu tehlikeyi a -
çıktan açığa gördükleri için bu yılmaz 
'kahramanın ellerine ayaklarına sarıl -
mışlar .. onu bu korkunç teşebbüsten 
vazgeçirmek istemişlerdi. Fc!kat Bat -
tal Gazi bütün bu rica ve niyazlara 
karŞ'l. 

(Arkası var) 

Tayyareciliğin " s p t t ·h 
halletmeğe çalıştığı on m::a~;k~:ı arı 

meseleler (Dnştnrafı 8 inci sayfada 

lut tabaCkBaşta.ra. fı 8 inci sayfada) · Sokullu Mehrned paşanın bütün gay-
ası retlerine rağmen Üçüocü Murad, biri 

ltla:ktad ıçıne girdiği zaman don - Avusturya ile on üç yıl, diğeri İran ile 
ları. hA~· .Bu Vaziyette kanadlann uç-

-•ıen b t on beş yıl sürecek iki uzun harb açtı. 
'Ya~ntn b uz. ubna'ktadırlar. Tay - Her iki harbin de neticesi bir hiç oldu. 

l ___ J k Süleyman tarafından dayak atılmış oldu"' 
gı·sine tabidirler. Çiftçiler hakinı fır a • 

k ğunu ha1ber aldı. Bu Kiachefi çağırttı ve, 
~~~--.v--

Ankara Radycsu 

nın tayin ettiği beylere bu resimleri ta · 
dim ederler. Mısınn her taraf\n<. dağıl • bu dayağı ona faizile iade ettirdi. Yu~ 

Ald d · bu hakaretten hiç müteessir olmamış gibi 
mıc: olan bu memlılkler her ihtila e aı .. 

~ 1 davııandığı için, Muradın gurur ve aza ~ 
- DALGA UZUNLUÔU ~ ma Kahireye giderler. Fakat bu kavıga ar et• kendis" rt k h" k ik d h ı 

1 

ahaliye hürriyetlerini iade etmekle bera .. m .
1 

b.{;e :-_ ~ 1
; •• 

0
1' r:;. a~ tt~ 

11139 m. 183 Kes. 120 Kw. ber bu hürriyeti muhafaza emelini tel. şeyı ~yapa ı cegı a~~a ını .ve ı . A a • 
T .A Q , 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. ·şı· M"st b.dl h"ç b"ır za Kah1reye avdet ettiği vakit onu adeta 
T 3179 

"~65 .... ,... 20 ıtw kin etmemı ır. u e ı er, ı - ı .A.P. • m. .,. n........ • şeb ,_ d k de lerken muzafferane karşılamışlardı. Bu suretlc11 
man, ir .r.apısın a avıga e r • ...._ -.\... .b. t . bir h ld ; . . b"l ~· 1 ı·crwıım gı ı, gaye emın a ~ ya , 

Pl.ıtŞDtBE _ 1516/ 39 bu kapılann kendılerıne kapana ı ecegm rd 
12 30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 - akıllarına getirmemişlerdir. §IYQ u. . 

Hicaz peşrevi. 2 _ Utlf ağa - Hicaz şarkı: :Beylerin !hepsi Kahirede otururlar. BU- Tam bu sıra.da •. 18 Terrımuzd.~, .. İsmaıl 
Niçin şeb tti seher. 3 - Mustafa Nafiz - Hl- r· kuvveıtleri kö~lerinden terekküb e _ Yın;uf ve partılenne mensub butun be)'. 
caz şarkı: Göğsünde açılmış. 4 - .Ahmed Ra d\lJler. ÜıtilaA Heri, entrikaları ile orada hazır. le.r ve memlukleri eski Kahireyi işgal e.

1 sim _ Hicaz şarkı: can hasta gönül. 5 - Ar- de ok N k ı 
takl _ Kürd111hicazk0:r şarkı: Artık ne siyah larlar. Bu ihtilaller patlak verecek hale . r ili ze.pt için .. şehirden çı tı ar. Ay., 
gözlerinin. ıı - ........ - Kürdillhicazkft.r var- geldikleri zaman, adamları olan cKiachef> nı zamanda,. AŞeyıhulıbe~edde ve ~u~ada 
kı: Oliller açmış bülbül olmuş. 13: Memle - ler efendilerine iltihak etmek üzere ıw • açlık veya silah kuvvetıle cebren ınkıyad1 
ket saat Ayarı, ajnns ve meteoroloji haber - şupıgelirler. Yahud daha çok kfır görürler. altına alınmak istemezlerse kendilikle • 
lerı. 13.15 - 14: Müz!k (Karışık progrıun - PH · rinden itaat arzetmeleri için haber yol " 
19: Proıı:rnm. 19.os: Müzik (Kabare - PL> se, muıhalif partiye ·geçerek efen1dil~r1ın~ :ı:adılar. 
19 .ı5 : Türk müziği (F~ıl heyeti.) 20: Mem - hiyanet ederler. Dassiplinden, dev et ış en 
ıeket saat ~yarı, ajans ve meteoroloji ha~r- ne 'karşı alaka ve meıfuutiyetten mahrum 
ıeri. 20 15: Neş'ell plfiklar - R. 20·20=v1 :;ırk olan bu kuvvetlerden başka ne beklene .. 

üılği ı - Hüzzam peşre · " - b "'"" (1) Başkumandan. 

( A -rkası var) 

m · Ah ..... k .. : Ruhumda ölen. 3 _ zeki bi!ir? Onları toplıyan hırs ve tama aii""' Badi - Segu. şar ı. b. .. ··sı . l d ğıtır ............................................................ .. 
Arif _ Seglih şark•: Mızrabı bırak. 4 - Ney- ır :tnanfaat yuz go erınce on an a . . 
zen Rıza efendi _ suzlnAk şarkı: Çaldınp Hisar ismine pek az layık olan Kahıre 
çalgıyı. 5 - Must:ı.fa Nafiz - Suzini\k şarkı: hisarı münazaanın :başlaması mutad olan 
Sonbahar goncesı. 6 - ········• - Kemençe tnk mcvikıidir İki parti lbu hisarı ele geçir • 

i Halk türküsü: Emlnem hop · • 
ınası 1"._:§k.a aksamının da buz tut - f ld .. 
tali111·•v.ı1lfill<1anın sinirlenmesine mo _ Sadece milyonlarca masra yapı ı, yuz 

Çalı~ ' binlerce adam öldü. 
~llin . ~· .. amasına yahud da perva-

sim· 7 - ......... - ' _ H lk türküsU: Deve- meık içindir ki orada hakim olan memlftk. 
la da gel 8 - . · · · •· · · · a ğ ı ı ler katar. katar. 9 _ ......... - Halk türküsü: leri •kendilerine ce11betme e ça ışır ar. 
Esmerim kıyma bana. ıo - ......... - Hnlk Şehri zaptetmek te fütuhatın yegane ga. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Yaz geldi 
ltıek~ ıni Uvazenesizliğl.ne sebebiyet ver Murad, oğlu şehzade Mehmed için :a """ r. kırk gün kırk gece süren muazzam bir 
L_ unun llnü sünnet cüğünü yaptırtmıştı. Düğünün 
~na<ıı ne geçilmek için tayyare 
tabak a:ının o kısımlannm bir kauçuk kendini eğlendiren iki bin kadar hok -
:Su .asile örtülmesi d;;..;; ... ··ımu t" kabaz ve canbazı yeniçeri yazdırdı. 

la.st·k "'"'..u'u ş ur. Yeniçeri ağası, bu 1>inlerce ipsiz sap-
~ek~ ~a~ zaman kendiliğinden 81Z ahlaksız adamm asker ocağına gir
~r kü. \re Ustün<ieki buzlan çözüp diği takdirde, yeniÇ€rllerin ahlfıkını da 
ları11 ·· çülmekte, bu suretle kanad - büsbütün bozacaklarını söyledi. HatW. 
lnasın:erin<Ie bir buı tabakası bulun.- emrinde ısrar ederse, kendisinin bu işi 
tôr ve :ınamlle mani olmaktadır. Mo yapamıyacağını, istifa edeceğini söyle -
onun ğer aksamın buz tutmasının rnişti. Fakat bu sözler fayda vermemiş, 
llik be geçnrnek için ısıtmak gibi tek - ve Murad, bu suretle yeniçeri ocağının 
tatbt~r ~kırn çareler düşünülmekte ve kanun ve nizamını ve yeniçerilerin de 
~~ edı~te ise de bu çatrelerin ahlfıkını bozarak devlete pek büyük bir 
~\iı ~z ~uvaffaldyet temin ettiği kötülük yapmıştı. Fakat bununla da 

C::Unk rtıdıden iddia edilemez. kalmam·ştı. Gene bu .'.hükümdarın za -
'şa~ ~ hararet derecesi sıfırdan çok manmda, saray tarafından ehliyetsiz 
hu d lutıar are.sına giren tayyarede ve liyakatsiz bir takım adamlar da rüş.
'1dde~~a hMisesi fev.'kalade çabuk ve vet ile timar ve zeametler verilerek, 

1<" k 1 bir surette vukubulınaktadır. devletin en mühim askeri kuvvetlerln
Ql'{)l~·~t buna mukabil de şimdi mete _ den birini teşkil eden Tiınarh sipahisi-

~l~r l~ ilmi çok ilerlemiştir ve tayya - ~!~.!:~.7~.~.~~.E~.r6.~1~~T:.1:uy:·.:~··y···R-~0 •• ~8.:.U •••• laıın u buı tabakası yaratacak bulut- ı:. ft 

'-'~ld~ bulundukları mevkileri daha ev
!aruu n bilınekte ve ona göre tertibat -
t~e ~~~böyle ~ir bulut tabakası 
ler. -~1!Jme~e eayret etm~t~r -

Nurettin Genç Dur ve 
arkadıışlım 

16 Ha:ı.irao Cuma akşamı 

l111irah bahçesinde 

iki SUngU Arasmda 

türküsü: Bir kaçı birleşerek. 21: Konuşma. yesidir. Çünkü Kahire zapt.olunursa bütün 
(Ziraat saati.> 21.15 : Müzik <Neşeli plliklar.> Aşağı Mısıra hakimiyet temin edilmiş o -
21.30: Miizlkll konuşma <cevn.? Memduh :_a:- l'ur; artık orası üzerinde hak dava et • 
rafındnn - Opera ve tekô.mül~ ~son .) <pl k- mesine kı am edıe<:ek kimse bulunmaz. 
ıarla misaller.) 22: Milzik <Kuçük Orkestra- . . Y . .. . . . 
Şef: Necib Aşkın.> 1 - Leopold - Kafkas me Ka:hırenın Nıl uzerın~kl vazı!~tı hubu • 
lodllerln(1en cpotpurl.> 2 - Ganglberger - bat ticaretine hakiındır. Çiftçının yegane 
Efsaneler ormanında. 3 - Leopold - Nll neh- kar membaı da budur. Fakat Kahire şclı. 
rı kenarlarında. 4 - Hans Schneider - Tirol ri de kendisini basliyen Deltaya ve Yu • 
dağlannın halk şarkı ve danslarından - pot- karı Mısıra tabidir. Kahireden kaçanla • 
puri. 5 - Willl Lautenschlager P:tmavera - nn ~ne sı~nM>ilece!kleri yer Said'.dir. 
Arjantin serenadı. 6 - Mlchel1 - Ispanyol ae yeg .. ö• • • 
renadı. 7 _ J. stra\IBS _ Bu nağmeler senı Nehirde seyrusefen kesmek ve payıtahtı 
sa.m:ı ey dünya _ vals. 8 - Ohopln - Nolc - sıç bırakmak için oraya çekilirler. 
türn. 23: Son ajans haberleri, Ziraat, esham, GaHb partinin tefrik ettiği kuvvetler 
tahvilA.t, kambiyo - nukut borsası Cflat.) mağl\i'b beyleri tenkil ve imha işine de • 
23.20: Müzik ccazband - Pl.) 23·55 - 24: Ya - vam ederler. Beyler etraflarında yalnıı 
rınkl program. ak k b" ...................... - ........ - .................... ---- ikıi üç mernlftk bulull"durar ve uza tr 
İstanbul ikinci iOBs Memurluğundan: yerde ikamet ederek ibu tenkil hareke -
Müflis Dimitri Cuma (Bakal) masasına ilinden kendilerini lkıurt.artıl"?ar. Taraf • 

gelen alacaklı Türk Ticaret Bankasının 

istediği 1720 lira 76 kuruşun müflisin bor
cu olduğu anlaşılmakta 6 ncı sıraya ka
yıd ve lkalbulüne İflas İdaresince karar 

verilerek sıra defteri dfuzeltildiği billn. 
mek üzere nan olunur. (18597) 

tartları ise Kahireye dönmek için müza • 
kereye girişerek hAkim parti~ iltihak et
meğe teşelbbüs eylerler ve bu müracaat .. 
lannda da dalına muva!fılk cevab alırlar. 
lar. 

Bu mevsimin hastalıklarından en b:ı.ş
lıcası barsak bozukluklan ve ishnllerdlr. 
Hele çocuklarda bu mevsimde ba.şlıyan 
ve Eylüle kadar devam eden yaz ishnlleri 
çok ehemmiyeti haizdir. Denlleblllr ki ye
ni doğan bir çocuk için ilk yedi sekiz o.y 
yazlan büyük bir tehlike devridir. Hali -
tabilde yaştaki bl.r çocu~un büyük e.bdestı. 
altın sarısı rengindedir. Bu renk açık ye
şll ve koyu yeşil rengine dönilnoe bar -
saklann bo:ııuk ve hasta oldu~unu anla.
malıdır. Ayni zamanda çocukta 6ancı ve 
vak'aları da görülür. Böyle vak'alarda. 
ilk ya.pılacak iş oocutu 24 veya:hud 48 .sa
at için sütten kesmektir. onun yerine 
çay suyu, ihlamur suyu papatya s~u ve 
bir de .. plrinç suyu vermek l!\zmldır. Ayni 
zamanda çocuğun karnına da keten lli· 
pası yaptırılır. Nişasta peltesi de böyle 
h~rde pek muvafıktır. Bir iki gün için
de abdestin rengi düze1lr, adedi azalır, 
sancılar ve ıztırablnr durduktan sonra 
tekrar süt ve diğer gıdaların veril~· 
ne başlanılır. Bazan lş bu basit ıtedavi il.e 
dtizelmez. ishaller ve tyevr'lcr devam 
ederse oznmn çocu~un hayatını te.hdld 
eden blr şekli lktisab eder. Bunu yann 
tafsil edeceğiz. 

cevab ıstiyen okuyucularımın ~ 
pulu yoıııı.nıalannı rica ederim. ~ tat, 
dirde latekler1 mukabelesiz bl&bllir. 

ZAYi - 6042 numaralı arabacı ehllyet.na.
memi zayi ettim. Yenla1nl alacağımdan eski
~ hükmü yoktur. 

· Ahmed Küçümen 

Firarilere karşı açılan bu harb esnasın -
da Yukarı Mısırda Arablara hükmeden 
Şey.h Amman mühim bir adam kesilir. İki 
paı1ti de onun yardımını temine uğraşır • ı 
lar. Fs!kat Lybie ve cPetre• Arabistan ta-
raıfiarına püskürıtlllmüş, bir işe yaramaz, , _____________ _, 
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Son Posta s PO 

Yazan: lla8an Adnan Gb 

Deniz bayramında 
yapılacak spor şenlikl 

Teşkil olunan bir komite Valinin riyasetinde top 
müsabakaların programıJ?ı tesbit etti 

Aktay sarayın önünde ağzından 
köpükler Saçan atından yere atladı Her sene •büyük bir muvaffakiyetle 1 betile şehrimize gelerek bir -"fi 

yapılan 1 - Temmuz kabo~j bayranu pan İngiliz amatör Mi~.,/ 
Mısır İncisi bir masa üstünde duran bu sene, daha mu&zzam bır programla drers takımının son iki ınaÇllll - İşte o beklediği oldu demektir. Ses çıkarmadan kölenin peşisıra yü-

Aktay birden değişmişti. Kolunu sal- rüdü. 
iadı: 

- Uzun etme sultan ölürse yerini 
tutacak var. 

- Turanşahdan mı bahsetmek isti -
yorsun? 

- Hayır! Şeceretüddür~n. 
Baybars omuz silkti: 
- Savaş meydanına er yaraşır. 
- Sen onu yakından tanıdın mı? 
- Hayır! Zaten buna lüzum görmem. 
- Böyle deme! Ben onu yirmi hü -

kümdara değişmem. ·Ne yaman kadın
dır o bir görsen. 

Birden bir toz dumanı yükseldi, dolu 
dizgin gelen bir atlı yanı başlarında ye
re atladı: 

- Mansureden geliyorum. -Aktaya 
:fıitaıb ederek- size bir buyruk getirdim. 

Aktay atlı sainin getirdiği kağıdı al
dı. Baybars sordu: 

- Kimden bu? 
«*- Başkumandan gönderdi. 

Aktay bir anda kağıdı gözden geçir
miş ve koynuna sokmuştu. 

Elıni uzattı: 
- Gidiyorum yoldaş. Derhal çağırı-

bir cüzdanla bir keseyi gösterdi: tes'id edilmek üzere tertibat alınmış - karada yapacağını yazmıştık-~ 
Yarı karanlık bir koridordan geçti- _ Şu cüzdan Turanşaha verilecek tır. Fenerbahçe ile, Ankara ~~ 

ler. Enük bir kapı perdesini oynattı. mektubdur. Siz c!e ayrıca vaziyetin va- Kabotaj bayramı münasebetile yapı- pılan uzun bir muhaberat 111 ~ 
İçerden bir kadın sesi duyuldu: hametini Ll.nlatır ve onu biran evvel l~ca!c d~niz spo:iarı. ve . e~lence~eri için netice ile henüz bağianaJDllllll ..it 

- Giri:liz. getirmeğe çalışırsınız. Veliahdi Mısıra hır komıte teşkil edılıniştır. lstanbul ğundan, İngiliz tdlcmının ~ 
Aktay başı önünde içeri girdi. getirmenin ne büyük bir sebebden doğ- Valisi Lütfi Kırdarın riyasetinde top - rını İstanbulda yapması ih . 
Odanın ortasınrla bir sedef masanın duğunu anlıyl'lr musun Aktay? !anan bu komitede De11izbanktan Ha - vetlenmiştir. ~ 

önünde Şeceretüddür duruyordu. Si .. mid Sa_raç~.ğl~, .Yüksek. Deniz Tic_ att·ct Bugün kat'i bir .....ı..ıe ba-
0 başmı önüne eğdi: kt b M d- R B L ~ ~ yah ipekli bir maşlaha bürünmüı:: başı- me. ~-! .r u uru. emzı .. aran, ı:man lan bu meselede vaziyet d~ 

-s - Anhyorun~ Sultanım. R 1 d R f k t l d B ~ na1 siyah bir tül almıştı. .eıs ıgın en e ı • arma ~r er ~n ~r- muhafa1a ederse, İngiliz 
Aktay, genç çocuk gibi kızardı: Yıl - - Su kese yol masrafındır. Fakat zılay, Kalkavanza~e İsmaıl, Şırketı - zar günü Kadıkövde Gala 

lardnnberi türlü maceralar içinde pişen her şeyden önce ketum' olman tazım ge- ~ayriye ~~~?~~ lsha~, . J?enizyolları ~rbahçe muhteliti i~ son bit-_... 
bu kabadayı adam şimdi bir kadının livor. Bu işi tamamen s~lı tutacağına Işletme Muduru Nasuhı ıle Isumbul Su ması suretile halledilmiş o~.ıi 
karşısında toy bir delikanlı gibi duru - dair and içer misin? sporları Ajanı Şazi Tezcan bulunmak - Bir buçuk saatlik oyunla~A 
yordu. Türkler, ne kadar değişseler ve Aktay and içti: tadır. zevk duyduğumuz İngiliz ~ 
başka ülkelerde yaş~salar, gene ka - - Bu sırrı Turanşahtan başka kim Tesbit edil':n programa göre kabo - İstanbulda kalınası, fut~I1~ dınlara karşı büyük ve sonsuz bir say- seve vermem ve kar~ıma babam bile taj bayr&mı Ortawyde Deniz Ticaret için bulunm!z bir fırsat ~~~ 
gı beslerler, bu saygıyı erliğin alplığın cıksa nt-reye (!ittii!imi, niçin gittiğimi Mektebi önünde yapılaca,ktır. ..M ...• U •• r .. a .. d···,·,·n··,··n······E··r .. g .. 8.-ft .. 9 ....... 
en mühim bir vasfı sayarlard'ı. söylemem. Tste huzurunuzda and içi Cümhurreisi İsmet İnönünün bu me- 111r 

S lt <'4 rıısimi şereflendirmeleri ihtimali göz b·ır göçmen boxıuı.w Şeceretücdür'ün o yürek titreten do- yorum u unım. Y' 11• 
konaklı sesi duyuldu: M•!m incisi o müessir bakışlari1e o- önünde tutularak Savarona için yM·~ ,~ 

na baktı. Cknı; adam olduğu yerde tit- mahallinde hususi bir yer ayrılmıştır. Muradlı !Hususi) - Mur "• 
- Aktay size gene bir vazife veri - Müsabakalara iştirak edecek bütün şagw ısevindikli köyüncre iskill~ll ~ 

redi. ~ 
yorum. denizcil't?r 1 - Temmuz sabahı Taksim ğöçmenlerder. Salih Ergene :lj 

B w · t' k _ Haydi emaneti alınız ve şimdi yo- k - uyurugunuzu yerme ge ırme Atatürk abidesine merasimle çelen yıkanmakta iken yüzmek 
benim için büyük bir şereftir. la çıkınız. koyacaklardır. r:ığmcn derenin derin yerinde .Jj 

d h Aktay duruvordu. Bir şey söyliye • ' k' ~ 
· h d cek gibi oldu. d b 1 kt yor. mü im ir. e aş anaca 1r. Gündoğdu hemen vak'a m 
- Fakat bu vazife ötekinden a a " Müsabakalara ögleden sonra saat ı ı- muş, Muradlı jandarma kOl1l~ 

Bt1ybars merak etmişti: - O şerefin biiyüklüğü vazifepj11 de- Fakat Seceretüddür kapıya doğru Müsabacıklar şu şekilde iki kısma derek uzun bir taharriyat 
- Kim ne için? ğeri ile artar. yürümüştü. · ayrılmıştır: cesed şişmiş bir halde suyun 
- Ben de bi1miyoruın. Haydi hoşca - Hnsnıkeyfaya gideceksin. Ani bir kararla yerinden oynadı. Birinci kısım - Mekteb filikaları bulmuştur. .............. 

kal! - Başüstüne Sultanım! Masanın üstünde duran cüzd!anı ve müsabakaları, kayak gösterişleri, mü - ·- dl 
Arkasına dönmeden koşa koşa uzak- - Bir posta güvercininden d~ıa ça- kesevi koynuna yerleştirdi. Sonra de- bareze tekne oyunları, tahlisiye ma - Deniz'ide et -ucuz'• ~ 

laştı. Baybars olduğu yerde kalmıştı. buk gideceksin. rin bir hürmetle güzel kadını selamla- nevraları, profesyoneller ara'sında ala- _ ....... tıa • 
Ne olmustu? Arkadaşını kim ve ........ ı'çin dı: mata, kancabaş müsabakaları. Denizli (Hususi) - Beled'İY~ .Al~ . u.. - Başüstüne Sultanım! ..tı· 1 b" · • '-.. ha tflP: 

w ? Ned k l ı H kal I'kı"ncı' kısım - (Klüpler arasında ) : mart yı ' utçesınae mezLP -çagırmı.stı. en erıdisin~n gizli - _ Veliahdi derhal Mısıra getirecek _ _ Gidiyorum su tanım. oşça ı yun Y" , 

yordu, onunla and kc!rdeşi değil miy- nız! Saat 14 tek çifte k lasik, sadt 14. 15 iki kuruş d?.ha arttırılarak ko ~~ 
dl·?.. sin! (Arkası var) çifte klfısik bayanlar, saat 14.30 dört etinin k ilosundan mezbaha r!Jll", 

- Emredersiniz Sultanım. k i be~' _.d • 
Yü~ndea~Nr~z~belir~.Birby ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~hli~~ saat 15 . IS:İhl çiftehlasi~ rnkalh uruşvebunarın ~~ 

gibi koşan arkadaşının arkasından hid-

1 
1 saat 16: Dört tek klasik bayanlar. dan da on beş kuruş nakliye Ut Prl 

detle baktı: . İstanl:u' Komutanlığı ilanları Müsabakalara iştirak edecek bütün lınmasımr karar verilerek ge ııoOf 
L---------------------------- hlüp~~~w~~~De~zTI~retM*~Mbum~row~d~~~ - Benden gizliyor ha! • b'k ~ 
Rami. Davudpaşa ve Tıu~kışla~a mev. larile lberaber belli gün ve saatte Fındık- tehi va<;ıtalarile mahallerinden alına - Hazirandan itibaren tat ı a Yumruklarını sıktı. İçinde derin bir ~ - t 1 

cud olan ~ benzin tene1teleıi satılacak - lıda komutanlık satınalma komisyonuna cak ve müsabakaları mütea',{ib tekrar ır. _ ~ sıkıntı vardı. Artık bu ada bu yurd on~ ~ p~~JI. 
tır. Pazarlı~ 19/Haziran/939 Pazartesi gelmeleri. c4264. yerlerine götürülecektir. Müsabakalar- Yapıhm bir hesaba göre. ":::.ıt1.'-, dar geliyordu. 6 • JPJ9: 
gun- ü saat 10 da yapıllacaktır. İsteklilerin , * da derece alanlara kupa ve madalyalafr kuzu etinin kilosunda on bit c.1 Gözünde engin yamaçların, karlı dağ- ._ __ o..,.. 41 

l h belli gu"n ve saatte Fındıklıda komutan. ,..""alca müstah'kem meV'ki birlikleri verilecektir. masraf vardır. Buna göre ~.-4 ~ arın ayali vardı. Bu dar ve yakıcı ......... ı...}p.f'.~-~ 
be-...ı 1m k, _._ lık utınalma komiclyoouna gelmeleri . hayvanatı için s:erait ve evsafı dahninde O gün yapılacak muhtelif deniz mü- lediyeden fiat istemişler, ~ ~ çem nıen sıyrı a ~ngin ovalM"a -s ..:ı .. tt 

.-3"" - k k · rd (4242) 60,000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Açık sabaka ve eğlenceleri Şeref stadı ile yun ve kuzu etinin narhınu--~ -~ ""'gru oşma istıyo u. * ... ~ 
Altogwunu nı"znfırlara çarpa çarpa• ..J- 1 k eksiltme ile ihalesi 5/Temmuz/939 Çar. yirminci mekteb önünden seyredile - ruş indirmiş, lmlosuna 3S ·• :Jt 

·o uv- Çatalca müstahkem mevki bir i leri kt' G d · d f l e tmfş B sureti _. r Iu dizgin at sürmek ;•tfyordu Bu uıer k 
1 

şa.mba gu··nü saat 15 te yapılacaktır. Mu. re ır. ece enız e ener a ayı v takdir e tir. u e ••tı -~ 
. ..., • J ıçin şerait ve evsafı d~ilinde 50,000 i o muhtelif eğlenceler y~pılacak, Ege va- kas .. plara bildirmiştir. Bu '::...~ 

bu yurd ona dar geliyordu artık. saman satın alınacaktır. Açık eksiltme ile hammen kıymeti 1200 J.tradır. İlk temi .. purunda ayrıca bir balo verilecektir. ren kasaplardan bazıları bay•:-~ 
Koca Baybars gözünü diktiği şu ikı- ~ 5/Tem:muz/939 Çarşamba günü natı 90 liradır. Şartnamesi her gün ko - • ·ı· 

1 
k ba 

1 
.a.. ... d 

..... tst e. ıngı iZ a imi membaşl~~~,~:dır.n an um~~ ~ zıl ve dumanlı ufuktaı aceb istikbalıru saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen misyonda ıgörüle'bilir. ekUlerinin ilk t -·~~.-.. 
görüyor muydu? ıtıymetl 750 liradır. tık teminatı 57 lira _ minat makbuzu veya mektublarile 2490 A k •d • ? Fi · keSfm uJı yor 

Şliphesiz ki hayır! dır. Şartnameei her gün komisyonfüı gö. sayılı !kanunun 2-3 maddelerinde yazılı n <?raya gı emıyor mu. 'at ınene 1 u:-
0 kendisini ne parlak bir yarının rillebilir. İsteklilerinin ilk teminat maL ves?kalarile lberıı.ber beHi giln ve saattıe Fenerbahçenin yıldönümü münase -

beklediğini bilseydi; herhal~ şimdi buzu veya mektuhlan1e 2490 sayılı ka - Fındıklıda kmnutanhk satınalma komis.. 
böyle derin bir yeise düşmezdi. pumm 2..3 maddelerinde yazılı vesika .. yonuna gelmeleri. c4265:t 

ZaYa 11 ı kahraman bilmiyordu ki: --;:===;;;:;=;;;;;;;;;;;;;;;:;=;;;:;=;;;:;;;;:;;::=;;;:;;;;;;;;;;;~;;;;;;,;;;;;;;=;;;:;;;;:;;;;;;==::. 

Yarın kendisi dilnyanın en büyük 1 Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 
hakanlarından biri olatak Tunustan

1 
.._ ___________________________ _... 

Cezayir çöllerinden, Kafkas dağlarına 
kadar geniş ülkelere hüküm sürecekti. 
Düşünmüyordu ki: 

Yarın hiç bir kuvvetin yenemediği 
Cengiz-Heliigu orduları onun pen~n
de ezilecek, yıllardanberi devam eden 
haçlı akınları gene son nefesini onun e
linde verecekti. 

O şimdi bu parlak ve mutlu istikbali 
düşünmüyordu. Düşüncesi basit bir çık
maza girmişti: 

Aktay nereye gitm~ti? Kim çağır -
m~ı ve neden gizlemişti? O bunu an
lamak istiyordu. 
Ayağım hiddet1e kumlara bastı ve 

bir Pars gibi ileri atıldı. 

75 ton beyaz ham dentir 
600 ton çelik demiri 
45 ton temper ham demin. 

Tabınin edilen lbedeli c48,000:t lira olan 
cins ve miktarları yukarıda yazılı üç ka -
lem demir malzemesi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Kıomisyonunca 4/7/1939 Salı günü saat 
15 te pazarlırkla ihale edilecektir. Şartna
me c2> lira c40• 1ruruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
temhıat olan c8600> lira ve 2490 numa • 

198 kalem takım çeliği pazarlığının 

başka bir güne bırakıldığı hakkında 

Tahmin edilen bedeli 122543 lira olan 
198 kalem takım çeliğinin pazarlığı görü. 

len lüzum üzerine 16/6/939 Cuma günü 
saat 14 de bırakılmıştır . İhale Asker! 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

Şartname alh lira on üç kuruı mukabi. . 
linde komisyondan verilir. TaUblerin son 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına dair 
teminatı olan 7377 lira 15 kurUf ve 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerindeki 

* 
• -.. f . 

ralı :kanunun 2 ve 3 madd'elerindeki ve -
saikle komisyoncu olmadıkllannıı ve bu iş. 
le al&kadar tüccardan olduklarına dair 
'ncarıet Odası vesfkalıile mezk!lr gün w 
Allite komisyona mütacaatlan . Ticaret Odası veska~ mezkılr gün ve ..Jll 

cf 183:ı. saatte komisyona müracaatlan. c410h , , Aktdy ıkale içindeki sarayın kapısın
da atından atladı. Ter içinde kalan ta
ym ağzından beyaz köpilk~r boşıını -
~rd\I. Kapıda Aybey duruyordu. Se
ilm vererek bir köleyi işaret etti: 

- Şu kOleyi takib ediniz. 
Aktaylg Aybeyin arası pek iyi delil

at-
Usta Aktay az vakitte yüksek bir 

mmie g•n ve saray Alemine karışan 
b11 genç kumandanı peik çekemiyordu. 

---------------------------·"~·~~~~&~~-~~~ 
meşhur İngiliz atleti bir mil rekonbenl 7MD8Dda bunllllfbr. ~ .. 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu hanlan Sidney Woodereon'a bıJı yar11acak A- tngwz atleti Wwd&ı.ma tıd ~ 
merikalı at.ı.etlllr azami surette hazırlık rib t•KDtnda metb• o..wlJ""' ~ 
yapmaktadU'l&r. druff, Zamperini ıqıw•J.ardır· ~ 1 - Tahınbı edilen bedeli (29.772) lira ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

olan (120000) kilo pirinç. 15 Haziran 939 3 - 1.tek1ilerin 2490 sayılı kanunun 
tarihlne rulayan Per,embe günü saat 14 tarlfatı dahilinde tanzim .edecekleri ka
de kapalı zar& alınmak üzere eksiltme- palı teklif mektublarını belli gün ve la• 

ye konulm\l.ftur. attetı bir aaat evveline kadar Kasımpa-
2 - İlk teminatı 2282 lira 90 kurlli olup ıa.da bulunan komJsyon bqkanIJlına 

prilwneal heriÜJı mmilyoııdan H9 ku- makbuz mukabilinde vermeleri. c3740> 

/ 

1936 Berlin olimpiyadı 800 metre ga .. Bir mil üaerincie yaphcak 1:, ,JI!! ~ 
l'ibi zenci Waodruff soo yapılan seçme ::ı:a:eniım bir :m~:;> =--"' ~ 
müsabakalarında 440 yardayı 47 saniye Re.simı ~~ ~- SOi ~ 
gibi fevkalade bk zamanda ko§mUJtur. rincisi Amerikalı Wooilzvll .-

A'yni gü.ıı 11iaftuğu 880 yardalık yanın yarışta göstermekte<& 
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MAZON MEYV A TUZU 
\iazımsızhk, şişkinlik, bulantı gaz, ı·NKIBAZ Sarıhk, Safra Mı.DE ekşilik ve 
S:ncı, mide bozukluğu, barsak ataleti Kara ci O er yanmala-
s•nda ve bütün M i D E , B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 
k:~ de~ece t~k~if edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müsta~zarlardan daha çabuk, daha kolay, daha 
~ ıcra eder. yalnız toptan satıı yeri: Muon ve Boton ecz~ deposu, Yenı Postane arkası No. 31 l.tanbul 

lQrk·ye CDmhuriyet Merkez Bankası 
10 - l~aziran - 1939 Vaziyeti 

AKTİF 
"9.: 
lıllın· S 

• arı kilogram 17.164.264 

~OT 
Aıo.ııc 

htııudeki M 
'l'1ır Ufiabirrer : 
h~- ~ llraaı 
'44Q1çteki M 
ı\ltın uhablrlcr : 
~tı.n, ~fi kilogram 9.058.32i 
d6...... hTUt kabU seıbeıt 
·~er 

D1t.r d~ 
b:tk:ı1eı 11aler " Borçlu kllr1nl 
~ •rt 

~ttı: Tabvilten: 
karflll~e ed.Uen ene.tı natdJn 

t&rııırıun t 
lbıe \tl'f1q - a lncı m.addtle-
•ltı h n haatnı Watınd&ll 

""'diyaı 

24.142.910,17 
13.531.783 50 

1.297.290,94 

734.767,42 

12.741.252,48 

448,20 

7.751.371,43 

158.748.563,-

17.153.233,-

120.728.888.46 

43.312.823,47 
7.897.104-

8.429.000.-
23.423.435,l 1 
7.808.794,15 

,yek(ua 

PASIP \ 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

S8.9ll.984,61 

734.767,42 

20.493.072,11 

Ad.1 ve fevkalA.de 

Husus! 
TedaviUdeld Banknotlar: 
Deruhde edllen enatı natdl11 
Kanunun s - a ıncı maddeleri 
ne teTtlt:an tı.uin• tarafından 
dk! tediyat 

Deruhde edllen tm'U1 n&tdlJe 
bakiyed 
IC&rfllıtı ta.ınamen e.ıtm o~ 
UA1eten &ed.aTille nr:edllen 
Reeskont mukabW Ulnttn Wa. 
vazed. 

Türk Urua Mevduatı : 

141.595.SSO,- Döviz taahhUdatı: 

120.728.888,48 

16.261.229,28 
t.500.000,-

15.445.594,72 

409.940.749,05 

Altma tabTill kabil d6Y1sler 
biier dö"f1zleı' .,.. &l&caJclı &llr1nl 
bak1Jeleıt 

Mulıt.lif: 

. 

4.217.134,25 
6.000.000.-

158.748.563,-

17.153.233.-

14ıl.595.330,-

19.000.000,-

69.000.000,-

5.042,42 

30.613.698,99 

f Ye~ 
l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.595.830,-

23.882.339 ,65 

30.618.741,41 
100.627.203,74 

~: 409.9~!5 

'-------. lakonto haddi o/o 4 Altın üzerine o/o 3 
--,---~~~~~~~~~~~~___:==~~~~~~~~~~~~~~~~-

Asfalt yol lnşaah 

ı Nafia Veka.etinden 
~ar; ~~~bu.ı - Edirne yolunun Kuleli köyünden Edirne şehri methaline ka
~sı (l.

709 
kılonı_etre uzunluğundaki kısmın asfalt kaplamalı yeni şose olarak 

11lttneye k.792) lıra (51) kuruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf usuiile ek-
2 Çl atılmıştır. 

- Ek ·ı Uı) de Nas~ tme ~/6(939 tarihine müsadif Pazartesi günü öğleden evvel saat 
3 - Eksiı a Vekaletınde Şose ve Köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

de Şose ve ı.:~ ~~rtnamesi ve buna mü teferri diğer evrak (50) lira muka'bilin-
4 _ 1 opruler reisliğinden alıMbilir. 

\7ekiıleti::kli~~rin eksiltme tarihinden lnakal sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa 
aUnaları lfı~u~acaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası 
fekilde Yapt ~ ır. (İstekliler müracaat istidalanna bu işe benzer inşaatı iyi bir 

SELANi.~ BANKASI 
Tesl.9 tarih\ : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubelerit 

1STANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandaki Şub~lerlı 5 _ Ek . 1 anna dair vesikaianrı:. da raptedeceklerdir.) 

~e ine ait~~eye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 s~
a.,,i olarak ~~:ret Odası vesikasını ve (65.044) liralık muvakkat teminatlarını 
~nı ikinei O sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaltları kapalı zarf
ınde komis maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabi-

SELANİK - ATİNA 

• 
\ 

'------... Yon reisliğine vermeleri ltızımdır. (2117) (3938) 

1 
t\skert Okullara talebe almıyor. 

t .- 939 - 940 d . . rıincan 
8 

k • ers yıl: ıçin Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerile Konya ve 
tınei 8 erı orta ok ıı ~ b.. ·· · · · · ıı sınıfile Ka . ~ ~.ının u~u~ sınıflnna, Kırıkkale san'at lısesının bı· 

l.) sınıfları yserı - Sıncıdere gedıkla erbaş hazırlama orta okulunun (I. II. 
2 _ R na talebe alınacaktır. 

tudd abul şartlan k 1., • ~ ur. Ne as er ıK §ubelerıle birinci maddede yazılı okullarda mev· 
lerine b suretle müracal\t edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu-
3 _ t aş vunnalan lazımdır. 
A. stekliler aş ğıd k' '"- - A.sk rl a a 1 yazılı hususları da göz ön\inde bulundurmalıdırlar. 

;ısa kadar ke okullara girmek istiyenlerin müracaatları ı Hazirandan 10 Ağus-
"'~·-· abul edT A k • l" 1 • 
0 
"~Osta ba 

1 
1 ır. s erı ıse enn yalnız lil. sınıflan için seçme sınavı 15 

ltuııarın b .. ş .. ar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
~lt\le kad utun sınıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eyhllden 10 
abuı edi~~ devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilfın ve 
Jl _ ış olanlara tebligat yapılır. 

caı.. Rayseri z 'd okurı encı erede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına-
C _ !starı~ seçme sınavlan l EylO.lde başlıyacaktır. 

lrıaınıama;:lı~erin kaydı kabul kfığıdlannı mümkün mertebe kısa za:nanda ta
~edı'kler· kç lı.şmaları ve tamamlanan kuğıdlarının askerlik şubesinden girmek 
~a hiç bi~ ~ ula. ~aktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
doıu Ve Ort~eklının okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana· 
halkının d Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
taaı edil a .K?71ya orta okuluna alınmalan esas olduğundan bu suretle müra-

l) mesı lazımdır. 

t~h· - İsteklinin ask • k l · · · k d b trdeki ote . en .. o .. u a gırıncıye a ar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
u ınasran l saır her turlu masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarafından 
4 _ 1st ~r:ın temin edildiği askerlik §Ubelerince tahkik olunacaktır. 

htıı1 \'e e lı okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
tıldu~ gi~~rasızdır. Talebenin iaşe_sinden başka giydirilmesi, techizatı okula aid 

5 _ A. k aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 
\tına gire: ~l liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
~\ttupay ~ ~azandıklan takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 

a ahsilc gönderilir. cl004, .3413, . 

Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servtsl 

, 

... ...................... _ ................................ . 
,.. 

Son Posta 
Ynml, Blyasl, Havadis ve Halk: ge.zetesı 

-····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

- ···--
ABONE FıATLARI 

1 es 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -

TÜRKİYE 1400 750 400 160 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

ECNEBİ 

.. 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
/Uinlardan me•'uliyet alınmaz.. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi ıazımnır. 
, •............................................• , 

( Posta kutusu : 741 İstanbul : 
i Telgraf : Son Posta ~ 
• Telefon : 20203 : 

''··············································'' 

l 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler ku
luna ait bazı izahat ve Oktıla kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Vekaleti tarafın

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu> açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur olup 

tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde ya} -

caklar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekkUller ken~lı
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet İ\inde okurlara ayda be~ lira harç~ 
lık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan kışlamag 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacakbr. Bu zama.n dahi inse. ııiv
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylfil/939 da ted1isata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartlan şur.lardır: 
A - Türkiye cümhuriyet.i tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve duru.mu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

1 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve cvA 
raka bağlamak lazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et· 

tirilerck evraka bağlanacakhl'.> 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü o4 

!tünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 
F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Bun:ı aid medeni hali bildirir müs'bet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmelt 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdlığı yahut altı senelik mec· 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebcbler dışında. 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek . 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar Qunları Ankaradakile!' M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. iş. D. ne yollanacak• 
tır. Müracaatların 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Taliblerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekieri yol 
p~rası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dılekçedc bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559> 

. \ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikduı Muhammen B 

Lira Kuruş 
% 7,6 Teminat 

Lira Kuruş 
Ekslitme 

Şekli Saati 

SO m/m 4 kOşe 
perçin çivisi 260 Kg. 351, 00 26. 32 Açık Ek. 14. 

Perçin çivisine 
göre bakır pul 60 • 114, 00 8, 55 Kapnlı z. 14,SO 

Stm /m Kızıl 

Kontr plak 1000 adat 1270, 00 95, 25 Açık Ek. 16 
Vantilntor 8 • a20. 00 24. J) D 15,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı c4> 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hi-

zalarında g&terilmiştir . 
III - Eksiltme 28/VI/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Milb:ıyaat Şu. 

besindeki Alım Komisyo~unda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen Şuıbeden parasız alınabileceği gibi nü. 

muneler de görülebilir. 
V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiatsız tekliflerini tetkik için bir haftf 

evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lawndır. 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile mezkur komisyona gelmeleri. c4112> 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitttstt 
Rektörlüğünden 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman Fakültelerinden mezun ohm ta
lebenin diplomaları tevzi edileceğinden a1ukalı1arın aşağıdaki esaslar dahi-

linde Rektörlüğe müracaatları ilan olunur. • 1876:. c35 J ı,, 

t - Fakülte kayıd numarası. 

2 - Açık künye ve soyadı. 

3 - Enstitüden aldığı vesikanın iactesı. 
4 - Bir liralık dronga pulu. 

5 - 4 aded vesjka fotografı. 
6 - Taahhüdlü mektub için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu. 

7 - Açık adresleri. 

HaTb okulu komutanlığından 
Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulumınlar için yirmi dört :· ı 

şına henüz girmiş olanlarla Üniversite ve diğer yü'ksek okuE.ardan tahsil • ..: 
iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan netice.' 
sini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların ltar'b 
o'kuluna alınacakları ilan olunUL·. (41~7) , 
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TEfiZiLATLI YENİ FİYATLAR~ Petin için % 10 

tenzllAt yapılar 

~ ~ TllOPil< mode/1. 6 fanıf!a/ı. ll. 115.. 

,, il " 11 il 2207' 
( 6ÖZ llYRRI HRRIÇ) 

~ l!A miiJılm 'i4119" ~ o&A Fi&del'/r® 
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TÜllHivt UlfUH lfÜ!lt5JİLI HElİDS MÜES5ESATI, 6flLflTR -15 Tll/tBUl 
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1 .. zc H va K ru i 
i me f aatine ; - -- -

! Alaturka yağl1 euv· ·, PE LiVA güreşleri 1 
~ 1 - Güreşler 19 Haziran 939 Pazar- 3 - · alkın ve iştirak edecek peh- § 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 
Sebebi var. 

Diıleri mikroplardan, çürükler
den, iltihablardan koruyarak 
ıağlam.laşhran, hem de mine
lerinin bozulmasını ve sarar
masını menederek daimi bir 
güzellikle mu haf aza eden u
nn en kuvvetli diş macunudur. 
Her Sabah, Öğle v~ Akpm 

:yemeklerden sonra : 
GÜNDE ( 3) DEFA 

. .. 

RADV,OLiN 

PETROL NIZAll 
Kepekleri ve HÇ d~ 
tedavi eden tesiri mocerrtb 

uaçdır . 

ilan Tarifemiz 
Tek sflt1J1f •• -
••••••••••••• """"' 

Birinci aahile 400 , 
l lıinci •ahile Z50 , 
Üçüncü aahile ZOO 
Dördüncü •ahile 100 ' 
iç ıahileler 60 : 
Son sahile 40 1'. 

Muayyen bir müddet ~ 
fazlaca miktarda ilan yap~ 
ıar ayrıca tenzilltlı tarif 1"" 
istifade edeceklerdir. Tanı. at' 
ve çeyrek sayfa illnlar içill 
bir tarife derpiş edilınift,ird·~ .. ıaıı....,.. 

Son Posta'nın ticari 
aid işler için şu adrese 111 

edilmelidir: 
bincıhk ıtoll~ -
~ 

Ankara-· 

Paslanmaz, lekelenmez•• 
Yedek akaamı daima me• 

MiELE maklnalanmıza mahsus 
yağımız gelmiştır. Ftab dıter 
dan dah..ı ucuzaur. ~-lrM 

Anadoluda acenta ar~-.r;. 
TÜRKiYE UMUM DE OSU: JAt{ DEK ALO ve Ş.si İstanbul 'faııtakil• 

Ta,ra 
Anka:a acentanuz : 
Adana , 
Konya , 
Ceyhan :. 
Gaziantep • 
Erzurum , .. 
Polatlı 

Eskişeh:r ,. 
Trabzon • 
Trnhzon • 
Bo:u • 
::,ıvas • 
Rize • 
Bafra • 
Kftstamo ı u • 

Sat•• YePleri: 
Yusuf Esendemir ve Ojullan 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati KafikÇI 

, Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kunımahmut oğlu Hafız SalD 
Mehmet Y önder 
Mustafa Goznknçnk 
Musa Guvell ve Şeriki 

Saim Çelebi 
Mustafa Llltll · Nuhotlu ~ tesi günü Düzcede Cümhuriyet livanlann istirahati komite ta-~ 

I
~ alanında yaptlacakb~ rafından temin edilecekti~ ~ ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

2 - Güreşlere Türkiyenin en namlı 4 - Güreş başhakemliğini, cihan § Maarif Veki) ~iğinden 
=ı pehlivanlarının iştiraki temin pehlivanının yapması temin edi- ~ ı - Faust piyesinin birinci kısmı ile J.ül Sezar piyesinin en iyi bir 
ı_ edilmiştir }ecek.tir. ~- limi.ze çevrilebilrneleri iç.in bu iki eserin tercümesi işi 15.VI.939 rtarihiııd'O 

ren iki t,;ene müddetle müsabakaya konmuştur. 

~ M O K A F A T L A A ~ 2 - Yapılacak tercümeler Maarif Vekilliğince tetkik edildik.ten 8(Jllta 
= = teıclme edenler arasında birinciliği kazanana lCOO, ve Jül Sezar'ı terei1Jll9 
§ Başa Başaltma Ortaya Ayak § arasında 'birinciliği kazanana 500 lira mükafat verilecektir. 

~ 1 Lira 75 Lira 5 Lira 25 Lira 1 ce~;r. Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış oldukları clilden dilimill 

İl Hariçlen gelerek bu do-rt derecelik gurecılerde yenilenlerin de başa gürecıenlerine 15, Bacı- ===- 6 - Tercümelerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadUe • 
Y Y Y gönderilecek nüshanın makine ile yazıiması ve türkçeye tercüme metıı 

=-=- allına glireşenlere 10; Ortaya 10, Ayağa glireşenlere 7,5 lira verilecektir. . =§__ nal metnin beher sayfasile karşılıklı tanzim edilmesi şarttır. 
Hakem Heyeti: Beş hakem Cihan pehlivanı, Sabık Milli takım azasından Düzceli Be~ir Ceo- _ 5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın ıhitam tarihi olail 

5 giz pehlivan, Düzceli Nail Pehlivan, Düzceli Mehmed Nail Pehlivan. ~ 1941 tarihine 'kadar Maarif Vek51eti ar genel direktörlüğüne teslim edil 

-
5_ iHTAR: 1 - Güreşte hakem heyeti . .ia \ereceği hükme göre hareket zaruridir. s_ caktır. J 

2 P l d 
6 - Bu müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin adJarile sarih adreSlerP 

- ohlivan ar arası.1 a çıkacak ihtilafı hakem heyeti halleder. --= _ rif Vekaleti Ar genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olunur. 
= 3 - G~reşler ciddi olup yenişmek şarttır. 5 c2160• 
§ 4 - Bu güreşler 19 Mnyısta yapılacak iken o günün Gençlik Bayramına tesadüf etme-- SE = sinden dolayı güreşler 19 Hazira ıa bıra ı ılmıştır. s 
~ 11111111111111111 il l l l il l il l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l il l l l l l l l l lll l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l il l l il l l l l l l l l l il l lil il l il l llll il lll il l l il l l l l l l l l l l l l il il rW 

Doktor Hafız Cemal· 
(l..okınan IIekiın) 

D'i.vanyolunda 104 numarada 'ıcrgün 

basta kabul eder. Telefon 21044-23:JSl8 

Son Po ta .Mathaası 

Neşr.yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
A. Ekrem UŞAKLIGIL 

· s a b 1 Daimi Encümenlndell 
Bebek - İstinyc yolunun tevsii için istimlake tabi tutulan Emi.rgan cadd 

numaralı yalının enkaz satışı (3) üç bin lira tahmin edilen lbedel ı:ııu 
açık aı"ttırmaya konulmuştur. Buna aid şartname Zabıt ve MuamelM J4il 
ğü kaleminde görülebilir. Talihlerin yevmi ihale 26/6/939 Pazartesi ~ 
Tiralık teminat akçe veya mektubi!e birliktP. saat 14 buçukta Daimi 18 
hazır bulunmaları iltın olunur. (4049) 


