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İstanbul ve İzmire merkezden 
Parti Reisleri gönderilecek 

Yurd içindeki Parti 
teşkilib da yirmi 

mıntakaya ayrılacak 
Genel Sekreter Kurultayın dunku toplantısında 

rnuhim beyanatta bulundu 
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Molotof Rusyanin harici 
siyasetini anlatan 

nutkunu dün söyledi 
Molotof, Turk - ingiffz anlaşmasının sulh için 

muhim bir Amil olduğunu tebaruz ettirdi 
Soo11et icra lıomll••I /nglllz - Franıız telıllflert 

h•kkında nolıtal nazarını izah etti ve 
mazakerelers devam edileceğini ilave etil 
Loııdra il (Husust) - Moıkovadaıı bil

diriliyor: 
Ynbek Sovyet meclislerinin milfterek 

toplantısı. bu akşam saat 8 de Kremlin 
111'&11 alonlannda yapılmıfbr'. Toplan .. 
tıda Sta1iD. Marepl VorOfİ}af. Litvinof ve 
diler hdkdmet erklnile İngiliz ve Franau 
eeftrleri de dahn oldukları halde lııltb 
kordiplomatik hazır bulunmUflardu'. 

Molotofun nutk• 
Rumamedeki meselelerin milzakere • 

sinden ıonra, icra komitesi reisi ve bari • 
cf19 komi&eıi Molotof Sovyetler BirJ.iiinin 
haıicl siyasetini dalı eden mWıim bir nu
tuk söylemqtir. 

Molotof. mütecavize karp bir cephı 
kuruıü. üzert İiı&iltere ile Fransa tara • 
findan ~an teklifleri menfla bahM • 
derek, dmıi§tir ki: 

ln,ru. - F ran11z teklifleri 
cİngWs • Framız teklifleri ileri atıbmf 

(DetX&mc 11 ftci ıa1/fa4a) Molotof 

ıııı.1c1n.-..._.. .. __. encllmenleriçal.,.- lngilterede ordu teşkilitı 
Ankara 31 (HUSUi!) - Parti befinci bü- nlnmn.a.me hakkında program ve nizam· • 

) ük. kurultakı bueün ikinci toplantısını ume encümeninba hazırladılı rapor o - yen ı d t • d . 1 d • 
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j;;z projesi görüşülüyor wndr• 31 <Hı..usıı - Harbi umumi - ri8' İngilterenin denizaşırı dommyon .. 
Pek den ·~~a ~edilmi~ olan ordu genel müstemleke ordularının tefldlltile illet. 

yakında Ankara 81 (Huausi) - Büyük Parti tadilltı projesini göril,ecektir. müfettifliklerinm yenıden ihduına karar gul olacaktır. Bu vazifeye. Cebelilttaat 
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8 ıyenin beğenmediğimiz bir karan Kurultay heyeti Ebedi Şefin manevi huzurunda 
Yeni kadro ile 145 

'!!~~ur açığa çıkarıldı 
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ettı. Tatil zili ,aIJıfı laald• la4l4 yafiı •kl•l• rruualarınJ~ J 
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ıye Reisinden J ..--------.... --. 

Vad" • t~ti ını yerine 
'ille · • "~ııi sını bekliyoruz 

•, ~ heıed· 
~ 'dirılnıi 'Y.e kadrosu dün alakadarla
ı_ llrları Ştır. Kadro harici bırakılan 

).ı ta hir:rs~ısı 145 dir. Dün açıkta ka· 
'ı"lı.ı.:~&ehe k ırer tebliğat yapılmıştır. 
~ .... ~de adrosu 1115 ır.emurludur. 

~1.ltıla n Yüz memur açıkta kalmak-
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~ ~ •ltı tn 
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• ~zere on bir kişi açıkta kal-ı . .. Befinoi bliyiilt Parti lıaraltayı, Ebedi Ş.le olan ıevgi vs tazimlerini onan manevi huzurunda tekrarlcrmah 
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2 Sayfn SON POSTA 

r- Makale: ~ Kendi kendinizi biliniz. Resimli He •• gun 
Milli Şefin 
Mühim nutku 

- Yazan: Muhittin Birgen 

r;==\\ evlet Reisi ve P&rti Başkanı. 
ll:dl hürmet ve sevgi ile selamlıyan 

bir alkış sağnağı içinde, yavas yava§ 
kürsünün merdivenlerini çıktı ve salonu 
dolduran kütleyi selimlıyarak durdu. 
Kursüyü üç taraftan aydınlatan kuvvetli 
elektrik ziyalan altında, etrafı parlak bir 
hale ile kuşatılıruş muvaffak bir hayat 
heykeli gibi, onda vakur cılduğu kadar 
rnutevazı bir tavır vardı. İş b'.lşmda ajar
mış saçları, çehresine yaşının ifadoe:sini 
vcrmeğe çalışırken, azim kuvvetile genç 
knlnuya karar vermiş zannedilen göğsü 
de, henüz her tarafta gençlik çizgilerini 
muhafaza eden bir vücud üstünde, bu 
muvaffak hayat heykeline çok dinç ve Fransız mütefekkiri cLa Rochefouoauld> a sormuşlardı: sında hiçbir z:;man müsavi nisbette taksim etmez, terazi dai· 
hatta genç bir silhue~ veriyordu. - Bir insanda en 901t sevdiğiniz vasıflar nelerdir? ma eksik veya fazla tartar, bir '.lamın kabiliyetlerimiz ek.sik, 

Sonra nutkunu söylemeg-e bacladı. Par. Şu cevabı alciılar: :ıı 1 bir lwmı ise fa:zladır, fakat kendi kendimizin. kusur veya mu-
lak değil, fakat dolgun ve içinde bütün - nsan düşünmek, hatırla.ma:k ve ibda etmek kabiliyet~e-
bir ömrün olgunluğu hissedilen sesile, 

0 
rine malik olmalıdır. Fakat bu vasıflardan istifade edebilme- vaffa.kiyctlcrimizi bildiğimiz takdirde muvazensizliğin ehem-

söylerken bin kişilik kütle de, sanki tek si için kendis1nde diret ve takib fikri de bulunmalıdır. miyeti &zahr, zira muhitimizden yardım almaltlığunız daima 

bir dikkat gibi, dinli yordu. Onun bu ol - ııı::::=T=:a=b=i=at=, =e=li=n=d=e =b=ul=unan===m=u=h=te=l=if=h=azı=·n=e;,1,;er:::i;n:::i ;ins;;;;;a;nl;;a;r,,,;ar;;,:;;a=-=~m;u;-mkün~;;-;;dur;·· ;;;·~K;;;en;;d;i~k:;;e;;n;;;d~in;;i;;;;zi~bt~:;;ım;;ı:ı~. ==--=::::ıc:===:::::ı:ıı== 

~~~~~~f ~r~~~;E~:~:: 
n sade sesinin ıntizazıanıe canlandırma- Yunan Kralı:un lf"--·-·····---........ -----,1 Jnailter,nin en uzun 
~:.e~ı:=~~~niir:!~~~~~::ı:~ Kızhardeşi nişanlandı! i HergOn bir fıkra ! Çeneli adamı evlendi! 
dirmeğe ,,, başladı. Ağzından cmillet:., 1 $ : 
chalk>, ccümhuriyeh ve cdcmokrasi. gi- ; igarayı fazlalaştlrdın: 
bi kelimeler çıktığı zamanlarda, bu canlı i Hasisliğile meşhu1' biri bir gün bir 

doktorla konıquyordu. Dolct01" ldf a· 
rasında fazla sigara içmenin 1ıaf ızayı 
zayıflattığını aöylemi,ıi. O günün 
akşamı, bir tanıdığı llamten beş liTa 
ödünç i,,tedi; hasis derhal reddetti.: 

- Veremem. 
- Neye tıenniyorsutı, be~ liran yok 

mu.? 
- Beş liram var amma, ıen bugün

lerde sigarayı. ~ok f azlaJaftırdınl 

zafer heykeli, derhal, bir hürmet ifadesl 
ile, gayri ihtiyari, önüne doğru eğiliyor ve 
bwıa mukabil de, Parti veya millet na • 
mına söz söylemek. söz vermek, hüküm 
ve arar ifade etmek lazım geldiği za -
man da, dimdik. kuvvetli ve kaya gı1li, 
yükseliyordu. Arada sırada kat'ilik ve 
muhakkaklık ifade eden cümlelere geldiği 
zaman da sağ eli hareket ediyor ve bu 
sBilerinin ka't'i manalarını hava içinde 
süratle dolaştırıp etrafa gösterdikten son
ra, herkesin gözü önünde muayyen bir 
noktaya, yere doğru, tesbit eden bir işa· 

'-- "" 
ret yapıyordu! 

* Evet, Milll Şefin l?u defaki nutku çok 
kuvvetli oldu. Bundan dolayı da bütün 
kongre, nutkun verdiği heyec:m içinde o-
nu çok alkışladı. Akşama kadar gerek 
meb'uslar, gerek delegeler hep nutuktan 

Çelik ciğerle gaşıgan 
Adamın seyahati 

bahsettiler; §ehirde hep bu nutkun tef - Yunan Kralı Majeste Jorj'mı kızkar
sirleri dolaştt; halk, bu nutkun derin deşi Prenses İrene'nin İtalyanın Ha -
kuvvetile harekete gelmiş olduğu ıçın. beş umumt valisi Dük Aosta'run küçük G€çenlerde bu sütunlarda, İngilte -
geç vakit, saat sekizden sonra bile gene kardeşi Dük Spolekü ile nişanlandığı- ı renin en uzun çeneli adamını takdim 
Meclisin önünde birikip oraya giıip çıkan- nı ajanslar yazdı. Prenses 35 y.aşmda _ • etmiş, Çiklet Co diye anılan ve gazete 
ları seyrediyordu. dıT. Nişanlısı da 39 undadır. müvezziliği yaıpan bu delikanlının ev-

Bu mühim nutkun iki mühim man(l.), leneceğini bildirmiştik. Resmimiz, ga -
vardır. Bu manaların her' ikisi de, Türki- dar süratlenecek ve lltihale de o kadar zete müvezziini düğün günü, kansile 
yenin yeni devrine temiz ve yüksek ga- çabuk olacaktır. Bu mühim noktayı va • birlikte kiliseden çıkarken gösteriyor. 
yeler gQstE!J"iyor. A:, ni zamanda onun kuv tandaşlarımın kulaklarına küpe yapma • Eşi de kendisinin gazete sattrğı yerin 
vetlerini de ilAn eden bu manalar üzerin • ları elzemdir. Üç sencdenberi çelik ciğer içinde ya- civarında bir gazinoda garsonların şe _ 
de ehemmiyetle durmak elzemdir. * şayan Amerikalı milyonerlerden biri - fidir. 

Birinci mana şudıır: Milli Şef, Türkiye- Yukandaki bahae, yarın tekrar döne - nin 28 yaşındaki oğlu Snite Floridada, Co nikah esnasında heyecanından yü 
yi mümkün olduğu derecede süratle tam ceğiz. Şimdi nutkun ikinci büyük mana - Miaıniden nakledilerek 1 O bin kilomet- züğü karısının yanlış parma~a tak -
bir demokrasiye doğru götürmekten baş- sına geçiyoruz: re yol katettikten sonra, Fransaua Lo- mış ve buram buram terlemiştir. 
ka bir arzu taşımıyor. Ondaki bu kuvvetli Devlet Reisimiz, büyük kat'iyetle, Tür- undes'de e:Mucize kovuğu, nu görmeğe 
temayülü, daha ilk sözlerinden sezerek kiyenin enternasyonal mevkiini artık da- gelmiştir. Delikanlı, Atlas Okyanusunu Alfahan midesinden hasta 
bu sütunlarda izaha çalıştığımızı okuyu • ha vazıh ve kat'ı surette tayin ediyo.r. Normandi Transatlantiği ile geçmiş, Mide hastalığından muztarib bulu -
culannuz çok iyi hatırlarlar. Muhterem Türkiyenin siyaseti sulh siyasetidir; fa- oradan da hususi ara basile Fransaya nan Ağa Han, yakında İsviçreye gide -
Devlet Reisimizin, Partiye hitaben irad kat, bu sulh, herhangi bir yüksek kuvve- varmıştır. rek büyük bir ameliyat geçirecektir. 
ettiği bu defakl nutuk, artık onun bu hu- tin Alemi kendi tehdidi altında hareket - Bu seyahatte ailesi, iki doktoru, has- Kan'dan Londrada bulunan Fransız 
sustaki fikirlerine son ve açık ifadesini ten meneylemesi yolile temin edilen bir tabalocıları ve adamlı:tn da bulunmuş- karısile uzun bir telefon mükaleme -
vermiştir. Yapmak istediği §eyin kısa ve sulh olacak değildir. Sulh, her milletin tur. sinde bulunmuştur. 
açık ifadesi, Türk milletinin kendi işleri- dünya toprağı üzerinde haiz olması icab -------
ni kabil olduğu kadar kendi kendisine eden her türlü hakkına riayet esasına is - ke mahsus bir açık kalblilikle dünyaya Eı;ki Çek Baş'Veki!i hasta 
görebibnesini temin ~decek bir siyaset ni- tinad eden bir sulh olacaktır. Türkiye için ilan etti. Bu siyasetin sulh lehinde ne Je- Çeko - Slovakyanın eski Başvekili 
zamı vücude getirmektir. Türk milletinin sulhün her zamanki manası bundan iba • receye kadar aktif olduğunu anlamak Milan Hoca, boğa>zından muztaribdir 
kendi kendisine hem millet, hem şe! ol • retti. Ancak. enternasyonal politikanın için Devlet Reisimizin Balkanlar hakkın- ve Lozanda bir klinikte tedavi edil -
rnası gayesi. bu siyasetin yegan~ esasıdır. bundan evvelki bir inkişaf safhasında, daki sözlerine bir göz atmak kafidir: Tür- mektedir. Senelerdenberi çektiği has -

Milli Şef, sırf bu maksadladır ki, bu Türkiye bu siyaseti paaif bir ruh ile tnkib kiye. komşularına, haklarının müdafaası tal'.ığı, Almanyanın ülkesini ilhak et -

ruhu en · · te ·1 d b · etti Almanyanın haklı d ı u"'runda, icab eden her yardımda bulu-ıyı msı e en ve u gayeyı en · ava arını uzun 5 mesi üzerine bir kat daha artmıştır. 
iyi anlıyan bir siyaset adamını Başvekil müddet sempati ile karşıladıktan sonra, nacağını Milli Şefinin ağzile açıkça söy • 
olarak seçmiştir. İş basına geldiği zaman- günün biri~de hak iddiasile ayaklanmış lüyor. Bu, Türkiye tarafından Balkanlara Körl~r izdivaç merasiminde 
d b 

· k olan kuvvetın ha 1·-zlıkl .. r h d d verilmicı yeni tarzda bir cgaranfü den baQ... İ an en, anunun bütün vatandaşlara te· . . . .. .. .. Nıı "' u u unu geç- :ıı -s ngilterede Vorvik'de k6r bir genç 
min ettiği haklara ve her türlü hürriyet- tığı?•. go:.<i~ğü zaman, Türkiye kılıcını te- ka bir şey değildir. kız, Uç senedenberi seviştiği kısmen a -
lere karşı tam bir samimiyetb hürmet - razının obu~ tarafına koyıruya mecbiır Aktif dediğimiz bu politikayı halk türk- li1 olan bir delikanlı ile c?vlenmicı, ni -

t b ka h
• oldu ve o gündenberi de akt'f b' Ih çesile izah etmek lAzım gelirse diyebili • " en aş ıç bir şey yapmıynn aziz Baş- . . . 1 rr su po- kAhında şahldlik eden 3r'ka,,.:ı ... lan ile, 

kil t t 
lıtıkasına g""mış bulunuv riz ki, son ayların hAdiseleri, Türkün ay- ~ 

ve , smet nönünün elile açılan yeni -.-s. . ".or. kilisede orgu çalan musfldşinasm da 

devrin ilk müjdecisi oldu. Bugün, kurul. z;D;;e;;v;;le;;t:;;;;Re:::;Lc;;::ıını::::;;;z,:::;b;:u;;ak:::;tı::;f::sı~·y~as::;;;e;;;ti:;;, ::;Tü;:";:r-=i:::::;;::::::;(~D~e~v~a~mı~~t~O~u~n~cu~~sa~y~f~n~d~a~) ;:;:;:;~;k:ör=~~d~u~ğu~~g~O~til~· ~lm~ü~ştü~~r~. ;:;::;:;:::;;:::;= 
tayda alınmak üzere bulunan kararlardan ' 
sonra, dahili siyasetimizin b•ı çok mühim 
veçhesi kat'i istikametini almış olacaktır. 

Bunun öte tarafı, bizim işimizdir: Başta 
biz münevverler olduğumuz halde, büt:in 
millet, dahili siyasetimizin bu derin isti -
halesini ne kadar kolaylaştmrsak, yani 
tam bir demokr.asi nizamını muvaffaki • 
yetle kullanil\lya olan knbi!iyetimizi ne 
kadar çabuk isbat edersek hareket o ka-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Belediyenin İktısad Müdürlüğü umumi müesseselerın ta· 

rifelc-rini gözden geçirmiş, garson hakkı olarak müşteriden 
alınan yllzde !O lann kesilmeden, olduğu gibi gars:mla':a bı
rakıJmnsını i5temiş, arzu, taleb ve emir yeni değildir. Hatı-

rımızda kaldığına göre on sene kadar evvel de aöylenmi~, is· 
tenmiş, hattA mesele gazetelere de aksetmişti. Eğer bir te
yid kuvveti bulunamazsa o va1dttenberl clinlenllıniyeıı bu em
rin bundan sonra dinlenileceğine: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Ha . .. 
zıran~ 

Sözün kısası 

Hüsr:zünigeti akim 
bırakan mantıksızlık 

\._ I!. Ta1u 

H ayat şarfları.nı: ucuzkata~1ğılll 
diye, hükfunet çırpınıyor· J{O" 

misyonlar kuruluyor, mütebassislel' 
dinleniyor, sistemler tecrülbe ediliyor· 
Sudan, elonekten, vergilerden tenzi • 
lat yapılıyor. Çorapların daha daynnılt· 
lı ohnası için tedbirler alınıyor. EğleJl· 
ce yerlerinin, plajların, hamamlar~ 
tarifeleri gözden geçirilerek pahalı go
rülürse ucuzlatılıyor. A b 

Hergün, gazete sütunlarında, aJak3 

mcikam sahihlerinin beyanatını okuyo
ruz. 

Halk da bunlara seviniyor. paraf
alın terile ve güçlükle kazanan adaıı1 
kırk para tasarruf edebildi mi ıneJll • 
nundur. 

Gelgclelim, hükumetimizin bu }ıi.iSl 
nü niyetini, gene kendi içinden baıtsı 

1 <tJC 
lıyanlar var. Bunlar, kanunun ka Ul 
çetin duvarını siper alarak 0 yolda ıııı; 
reket ediyorlar ki, hayatı ucuzlatrtUY 
matuf tedbirler faydasız kalıyor· 

Size bir misal göstereyim: 
Ankarada, orta seviyedeki halkın •.. ~ 

ekseriyetini memurlar teşkil. eder. oğ 
le, akşam yemek vedikleri bir Iokrıtrıt8 
vardır. Bu lokant~ merkezi bir yerde< 
dir. Temizdir, ucuzdur. Ucuz diyorsaJij, 
gene de tabldot fiatının ay so-
nundaki yekunu, «Ankara P8 

• 

halılık zammı> nnmile rnenı~~ 
verilen meblağın bir iki ınisliI1l 
tuta(r. Lakin bu fedakarlığa, ınertı~ 
~ail~i~. Zira yen:eğini temiz bir ınuh~1 
ıçerısınde ve mıdesini bayat, ~hl de 
gıdalarla bozmak endişesinden aıa 
olarak ver. 

Bu l~kantanın yeri idarei bususiY~ 
nindir. Kirası bu seneye kadro- ( 432 

lira idi. Bu sene, rekabet yüzü~d'e~ 
müzayedede, birdenbire (8.555) .ıı~11~, 

1 ç1kanldı ve e9ki müstecir de tabıatı ~e 
el çekti. Şimdi bu para, eski mecell\11 
g~:bni fahiş denilen ve merdud o~an ilS' , 
yukse'k bedel, samlmasın ki yenı I1l ! 
tecirin cebinden çıkacrktır, hayır. ~ 
kir ve mağdur devlet memurunun J<eSiı> 

l sinden çıkacaktır. Hazine intifa etsl1't 
I diye caiz görülen bu arttırmanın, b

9 d; 
1 ucuz geçinsin için devletoe alınan teğıl 
birlerle ne türlü taanız etmekte oldu 
uzun uzadıya muhtacı izdh değildir· 1• 

Hem politikamızın. hem de ha!k~e
zın zaranna olan bu mantıksızh"°" , • 
hemehal çare bulunmadıkça, atı h~.~ ~ .. 
dımlann ve p:önüllere doğan ÜI111 e 
rin beyhudeiiği meydanda<lır. . j,p1 

Benim bu hususta madde zikredi" )tl 

tedavive muhtac gördüğüm yar~ıJ 
parmd'.ıda göc;termek icindir. Yokc;~·ıı· 
misal bir değil. yüz değil, belki de ~,ıi 
dir. Onları araştınp bulmak ,.e ted·fe· 
etmek te alakadar makamların ,,azı 
sidir. 

E. rat~ ... 
········ . ............................................. -· ıo 

Kibrit fabrikasında kibritler tc.ıtllf ,, 
Büyükdere kibrit fabrikasında .;ei 

tu dairesinde çalışan işcilerden :a: 1ş • 
kutulan istif ederken yangın çııat1 9 • 

tır. Bu sırada Hikmet dizinden Y11~ • 
rak hastaneye kald1nlmıştır. -ıs;r. 
nın sebebi zuhuru araştırılınak~ ••••• ...-
············································ .. -·· 
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lürk Hava Kurumunun 
altı aylık mesai raporu 

liava Kurumu bugüne kadar 69,719.029 lira 
llellr temin etti, ordu havacılulına 49,071,929 

liralılı yardımda bulundu 
Ankara 31 Tü" • 

!berk - rk Hava Kurumu gene] 
eı heyet· b ·· turu 1• ugun saat on buçukta Er-

lirı b~ ktneb'usu General Zeki Soydemi -
atlı şl anlığı altında, nizamnameye '°öre 

ay ık t l "'l 
la.ntı op antısını yapmış. geçen top-
heyent.1~ zabıt hülasasını, merkezi idare 

•.Ilın alt 
takibJe . ı aylık mesai raporunu, mü-
bUt""s·rı.n raporunu, bilançok ile 939-940 

~ç •nı tas "b 
Yıs j,..· d vı ve tasdik ettikten ve Ma· 

lın e t 1 
tayın . op anırı.ası lazım gelen kurul -

• gelır v · · Yeni b.. • azıyetı dolayısile kurumun 
unyesane ·· 

Cağı Şekr . gore nizamnamenin ala -
!liye b 

1 tesbıt edebilmek irin Teı=rinisa-
ırakıı .. ,.... 

toplantıy ı:nası zaruretini kabu! ederek 
ı.. a nıhayet venn.i..+ir 
111erkeıi "d j• • 

1 are heyetinin altı aylık me-

sai raporuna göre Hava Kurumunun 938· 
939 geliri 5,500,052 liraya çıkmıştır ve ge
çen senenin verimlerine nazaran 156.128 
liralık bir fazlalık göstermiştir. Btr yıllık 
piyango varidatı da 1,815.156 lirayı bul· 
muştur. 

Raporda Türkkuşunun faaliyeti teba -
rilz ettirilmekie ve genel kurmay baş -
kanlığının tensibile bu yaz kurum tara • 
fından bir cHava gedikli'hazırl_ama yu -
vas1> açılacağı ve Türkkuşunun 'l7 tay -
yaresi ve 154 planörü olduğu zikredildik· 
ten sonra Hava Kurumunun bugüne ka
dar 69,716,029 lira geı.:r temin ettiği ve or
du havacılığına 49,071,9'l9 liralık yardım
da bulunduğu bildirı1mektedir. 

Prens Pol Berlinde 
liitler -· f. · · k I k .. Be ı· d"" d"· auısa ırını arşı ama uzere r ıne on u, 

Prens Almanyada bir hafta kalacak 
llerJin 31 
~n ... (liususi) - Almanyayı res- Misafirler, Haziranın 8 inci günü ak • .. ıyaret tın 
ltaddan h e ek üzere dün akşam Bel· şamı Berlinden ayrılacaklardır. 
lanın naib~et etmiş oi.!lu Yugoslav sal- y ala H . . Nannnm 
Oıg._ her' ens Pol lle reii'kası prcnsea ugo Yya ancı~e 
Qaıırı lrf •berlerinde Yugoslav hariciye makale.sı 
leden 80~koviç olduğu hala.e, yarın öğ- Berlin 31 (A.A) - .. Europaische Re • 
lltrune nı ra •aat 3,30 da hususi trenle vueı. mecmuası Haziran nüshasında naib 

Bir rrıududvasaıat edeceklerdir. prens Polun Berlin seyahati hakkında 
hın ettenb · B h d d b 
1 an liitl . erı er tesga en e U· Yugoslavya hariciye nazırı Markoviçin 
•rrı.ıt Ü1.e er, lrlısafirlerini bizzat karşı - bir makalesini neşretmektedir. 

'l' re bugu" B li d~ n..+-
b. an~ . n ~r ne onın'49.ur. Bu makalede f(>yle denilmektedir: 

•ilce · edUen · t"kbal · 
d · •at-., 18 1 programı mucı - c Yugoslavya ile Almanya dostluk bağ-

Comhurreisinin 
teşekkurleri 

Ankara 31 (A.A.) - Riyaseti -
cümhur umumi kitibliğinden: 

Reisicümhur İsmet İnönü, Cüm
huriyet Halk Partisinin beşinci bü
yük .kurultayı münasebetile temiz 

duygı,ılan ve Partiye bağiılığı ha
vi olarak memleketin her tarafın -
dan aldıklan telgraflardan dolayı 
memnuniyet ve teşekkürletinin ib
Iağına Anadolu ajansını memur et· 
mişlerdir. 

ltalyada Fransa 
aleyhine neşriyat 

tekrar başladı 
Roma 31 (A.A.) - İtalyanın Korsika 

ve Nis hakkındaki metalibatı münase -
betile Fransa aleyhine gazetel~r tarafın· 
dan yapılmakta olan ve Mussolininin me
talibatını Tunus, Djibouti ve Süveyş üze
rinde temerküz ettirdiği gündenberi ar -
kası kesilmiş bulunan neşriyat. yeniden 
başlamıştır. 

Ciano ailesine aid olan Telegrafo gaze
tesi, bugün dört s-ltunluk bir makale neş
retmiştir. Bu makle, cKorsika dramının 
son perdesi. ünvanını taşımaktadır. 

Bu gazete, ezcümle ~orsikanm en so -
nunda zaruri olarak büyük İtalyan aile
sine kavuşacağını ve zulüm ve itisaf ile 
tarı1ıi hukukun iptal edilemiyeceğini yaz
maktadır. 

ispanyadan dönen 
Alman gönDllDlerini 

Göring karştladı 
~oelcdekıel'i Beı~an misafirlerin ikame.t e- larile birlec:mic::lerdir. Avusturyanın Al -
J ·" t k d d y··-y Berlin 31 (Hususi) - İspanyadan ~ön-

a llSkerı kıt•:ı.~a osuna. a ar gı en manya ile birleşmesi üzerine Yugoslavya mekte olan Alınan gönüllülerina hamil 
Curn ee1lm auracakhr. ile Almanya komşu olmuşlardır. 

de · a sabahı naib h beş gemi, bugün Harnburg limanına vasıl 
... 

81rıe bir "el nk • arb ırı.aktulleri Abt- Yugoslavyanın menfaatlerine tamamen 
~ ~e~ ~~ 
1 Clıarıottenb , Yacaktır. Saat 10,25 te riayet edilmek şartile dostluk siyasetinin Halkın tezahüratı arasında karaya çı· 
ı::k olan bir u:g .da §erefine tertib edi- devam edeceğine dair Almanya tarafın - kan gönüllüler, Mareşal Göringin önün-

acaktır. g çıd resnıind~ hazır bu· dan verilen teminata karşı Yugoslavya d bir geçid resmi yapmışlardır. Göring, 
z!lqanı Oı>er tam bjr itimad göstermektedir. Bu itibar- A~ mill ti ve IDtler namına gönüllü-
~ • lttaıtreg _ ~ gala &uvaresi olarak la Yugoslavya Almanya ile arasındaki 1 . anlamI~ş ve İspanyadaki muvaffa

trısn edilecektir anteura de Nürembergı. dOl'tlu.k münasebetlerini inkişaf ettirme- k~;e:;:rinden dolayı kendilerini tebrik et-e - · A• devam edeceırtör.. mıııır. 

elediyenı·n beğenmedı•uv ı'mı·z bı'r kararı gö~~~~=~e~~~~e.u ~=~:ı e~~:r:~ 
\'alı işl ~Ba.,tarafı l inci sayfada.j dir. 145 memur, 145 aile demektir ve bun-

lanıarın ;,_rı(j tnüdürlüğünden açıkta ka • lan sefalete mahktlm etmek tasarruf za-
lb.urdur. çil hadeıne, biri maaşlı me- ruretinin mazur gösteremiyeceği bir ha-

li'en işle . relcettir. Bu hareketin mühim bir başka 
~anıdır l'inden açıkta kalan yalnız bir mahzuru da belediye memurunda yarı • 

lfaı i§le~J .. .. nmdan emin olmamak endişesini doğur • 
'1.~urun ~Udurlüğünde on iki ücretli muadır ki yalnız bu mahzur belediyeye 

tfuhak Vazıfesine nihayet verilmi~ir. 100,000 liralık tasarrufun faydasından 
'"llka.u ~~at lll.üdürü tekaüd olmuş iki çok daha büyük zarara malolacaktır. 

lı.çığaa •r tneınur açıkt:ı kalmıştır.' 100.000 lira bir başka masraftan kısılmak 
~klerin Çıkanlardan tekaüde sevkedile.- suretile temin edilebilirdi. 
\a<ir0 t sayısı Yirıni dört kadardır. Yeni Beğenmediğimiz bu kararda bizi teselli 
llttir. Bsarruru 90-100 bin liradın iba _ eden yegane nokta vali ve belediye reisi 

bun le Lt1tfi Kırdarın açıkta kalan memurların 
::ada ~~o. alakadarlara tebliğ edildi~i peyderpey yeni memuriyetlere alınacak
~:Yan e~~·~ede hayli hazin sahneler ları hakkındaki vididir. 
......_t 17 §iır. Bu vadin en kısa zamanda yerine geti-
~ kaı de Paydos zili çaldığı esnada rilmesini bekliyoruz. 

"'-L anlardan L- 1 .. .. 
1 

.• 
d._ıu._ sen 1 . U<ı1Zl arı omur eranan ----- - .-
~ ~ e erıni .. d Al d k• T k fi ctdeta ıçın e geçirdikleri bina- manya a ı Ür talebe 
1-t~lerıe nı~~ılın.ak istemiyorlar. yaşlı hakkında Alman 
~ larının başında oturuyor • 

"'ı. Yatının 28 . . elçiliğinin tavzihi 
~ ~tl'tıiş 'l/e senesını belediye i~leriue 
~ 14 etlleJctar ~u uğurda saçları kırlaı -
tı~ltı Ötıünd hır. ın~ırı.ur belediye reisinin 
,~kilere: e bır ıstida iıe bekliyor, ya-

' 28 sened b . 
)>... Yoftt en erı çalıştım. Hiç bir le-
"'tı) ur. SicT -
\j e alnı '- . . 1 un tetkik edilsin. lkra -

t •da-~-- •Çın .k. elit, ~:-'llllt 1 1 senem kalmıştı. Dinç 
b. diyord Benden istifade edilmeli • 
~t u. 
~r tara~a 
~' rt:ır. n 145 :memur açığa çıkarı -

Ankara 30 - Bir İstanbul gazetesi, Al· 

manyadaki Türk talebesinin son zaman-

larda bazı haksız muamelelere maruz 
kaldığı hakkında bir haber neşretmişti. Al 

manya büyük elçiliği. bu haberin kat'iyen 
hakikate tevafuk eylemediğini ve Alman. 

yadaki Türk talebesine imtiyazlı misafir

ler gibi muamelede devam edildiğini bil
dirmektedir. 

..._ )e -.er tar ft 
'9Q tıt Sim 1 a an bazı memuriyetler- y ilk sek Ziraat 

"'~iyeı a ar görüldüğü söylenmekte. 
garibsenrncktedir. Enstllilsil RekllJrQ 

,, ~· * Ankara 31 (Hususi) - Yüksek Ziraat 
' ~7.e ga,e tasarnıf maksa • Enstitüsü rektörü <lrayşber!{ rektörlük

ur ~mak doğru delil- ten aynlmıftır. 

Y.ague ve İtalyan hava kuvvetlen ku -
mandam General Batisti de Almanyaya 
gelmişlerdir. ---

Yunanistanda 
askeri hazırhklar 

Atina 31 (A.A.) - Atina aja.n.sı bildiri
yor: 
Yunanistanın birçok askeri mıntakala

nnda geçen seneler yapıldığı üzere bu 
sene de Atina, Pire ve Halsis mıntaka -
sını ihata eden birinci kolordu dairesinde 
henüz talim görmenbş ola."'llar silah altına 
alınacaklardır. Bu talim devresi birkaç 
ay sürecektir. ----

ltalyadaki Yahudilerin 
soyad1an 

Roma 31 (A.A.) - Nazırlar meclisi bu 
sabah toplanarak oazı idm meselelerin 
tetkiki ile meşgul olmuştur. Meclis. Ya
hudi ırkından olan kimselerin soyadları· 
nın bir nizam altına alınmasına dair bir 
kararname kabul etmiştir. .............................................................. 

ÖLÜM 
Muğla rncb'usu Sadullah Güneyle 

i?.mit kağıd fabrikası ticaret şefi Hik

met Güneyin ve Denizbank sabık per
sonel şefi Kemal Güneyin ve Kcı'ı·ade

niz vapuru baş makinisti Kazım Güne
yin ve Hatay baş konsolosluğu kançila
rı Orhan Güneyin dayıları. 

Antika , .c hah tüccan Talat Giiney 

Vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şişli -
de şerir Nigar sokağmdaki 36 numaralı 

hanesinden knldırılarak cenaze namazı 
ikindidP Teşvikiye camiinde kılınarak 
Asri mezarlığa defnolunacaktır. 

Uir İngiliz - Fransız 
~skert heyeti Lehistana 

gidiyor 
Patis 31 (A.A.) - Leh • Sovyet erkaoı

harbiyelerinin temasa geçmelerin~ inti -
zaren muhtelit bir Fransız - İngiliz askeri 
komisyonu Polonyaya giderek hini ha -
cette derhal yapılacak olan askeri yar -
dımın ne şekilde tatbik edileceğini kar:ır
laştıracaktır. 

Londra 31 (A.A.) - Vnşovadaki İn • 
giliz ataşemiliteri albay Claytonun riya
seti altmda bulunan İngiliz heyeti, Po· 
lonyanın harb malze."Ylesine olan ihtiya • 
cına müteallik anketini ikmal etmiş ol -
duğundan yakında raporunu İngiltere 
hükürnetine tevdi edecektir. 

İngiltere hükUmeti, hali hazırda Polon
ya teslihatı için lazım olan parayı temin 
etmek meselesini tetkik eylemektedir. 

Almanya - Danimarka 
ademi tecavuz paktı 

dun imzalandı 
Berlin 31 (A.A) - Hariciye nazın von 

Ribbentrop ile Danimarkanm Bertin sefiri 
Zahle saat 17 de hariciye nezaretin..1.e 

Almanya - Danimarka ademi teca~t 
paktını imza etmişlerdir. Bu pakt ile her 
iki millet hiç bir sebeble birbirine kar§ı 
kuvvet kullanmamağı taahhüri etmekte
dirler. ----

Yüksek Arab 
İngiliz beyaz 
kat'i surette 

komitesi 
kitabını 
reddetti 

e Hariciye Vekilimizin 
beyanatı miinasebetile 

Yazan: 8t>llm Rl!ll!lP Em9' 

H ariciye Vekili Sara~oğlu ~ü~ri\. 
nün Türk siyasecı harıcıyesı 

hakkında bir Fransız gazetecisine vuku· 
bulan sarih beyanatını dünkü sayımızda 
neşrettik. Bu siyasetin bugünkü kıvamı
nı bulması için katetmeye mecbur oldu
ğu safhaları açık bir dille a~lat:ın. bu. be
yanatı okuyanlar. Tütl.t Cumhurıyetınm 
dün de. bugün de sulh zihniyetine tama
men sadık kalmış olduğurıu anlarlar. tn. 
giltere ile yapılan son anlaşmaya kadaı 
milletier manzumesi içinde, bu ideali ta
h3'kkuk ettirmek için uzak, yakın. bü
yük, küçük bütün devıet1erle hoş geçinen 
memleketimiz, bazılannın ölçüsüz ge
nişleme meyilleri karşısında bir takım 
tedbirler almaya mecbur olmuş.;a, onun 
bu teşebbüsü bir müdafaainefas hnreke
tinden başka bir şey olmamıştır. Orta 
Avrupada cereyan eden hadiseleri sadece. 
beynelmilel bakımdan takib ederken hiç' 
bir heyecan ve ihtiras göstermiyerek 
kendi hayat mmtaltası içinde. dostlarile 
olan bağlarını takviye etmektE'.n başka bir 
emel beslememiştir. 

Bulgaristan1 Balkan Birliğine sokmak 
için de ayni feragati göstererek Balkan
ların Balkanlılara :tid olması prensipinl 
dürüst ve açık bir surette müdafaa eyle
miştir. Balkan Birliğine mensub bazı 
devletlerin birlik harici devletlerle yap
tıkları anlaşmaları, birliği'l es:ı.s bünye
sine aykırı görmek gibi bı:- münakaşacı 
zihniyeti de gösterm:yerek sulh ve em.l'\i. 

Berut 31 (A.A.) - Büyült müftünün yeti tesise matuf her harekete yakınlık 
taraftan olan yüksek Arah komitesi bu • izhar etmiştir. Vakta ki Orta ve Cenubi 
gün bir beyanname neŞt"etmiştir. Komite Avrupadan şarka doğru sarkmak istida· 
bu beyannamede İngiltere hükfunetinin dını gösteren hareketin illt fiili tezahür
cBeyaz Kitabı. mı kat'i ifadelerle reddet- ıeri Garbi Balkanlarla .Komany:ı hududu. 
mekte ve mezkur hükumetle mesai oirli- na dayanmıştır: o zaman Türk Cümhu· 
ğinde bulunmaktan kat'iyen imtina eyle - riyeti de kendi huzurunu emniyet altın& 
mektedir. alacak her tedbire baş vurmayı bir borq 

Yüksek Arab komitesi, Yahudi muha· bilmiştir. Türk - İngiliz anlaşmasının ha
ceretinin derhal ve kat'i surette durdu - 1 kiki saiki bu olduğu gibi yarın tahakkuk 
rulmasını, Yahudilere arazi satılmamasını edecek olan Türk. Frnnc;n; anlaşmasının 
ve Filistinin Arab vahdetini tahakkuk et- tek sebebi de budur. Yoksa ötedenherl 
tirecek müstakil bir devlet haline getiril- dost geçine gelinen bu dl'vletlerk, bu 
mesini istemektedir. dostluğu sarih bir ittifak haline koydu. 

~ryo bir otomobil 
kazası geçirdi 

Paris 31 (A.A.) - Meb'usan mecfüi 
reisi Herriot, Montararg~ civarında ge -
çirdiği bir otomobil kazasında yaralan -
mıştır. 

racak hiçbir sebeb mutasavver olamazdL 
tşte bundan dolayıdtr ki İtalyada çıka

rıldığını işittiğimiz cTürkiyeyi alacağız, 

Atinaya gireceğizı. gibi şarktlar. acizlerin 
tıflane tezahürlerinden başka bir manaya 
hamledilemez. Vaktile ya G:rid, ya ölümı 
teranesile avunan sokak politikacıları. 

hakiki imkanlardan tegafül göstererek 
Herriot, derhal Parise 

devam edebilmiştir. 
doğru yoluna yalnız kütleleri tahri1{ etmek gibi yavan 

Fenerbahçeli HOsamettin 
ve Fazıl lngiliz takımına karşı 

oyniyabilecekler 

bir kazançla iktifaya mecbur ·olmuşlars&t 
yutulamıyacak lokmalara dah:ı şimdiden 
yutkunanlar için de en büyük hüsranla, 
rın mukadder olduğundan emin bulıın. 

mak lazımdır. Türkiye müdafaainefis ha· 
!indedir. Bu halde ;arpışmayl mecbur 
kalan bir milletin yarattı~ han1c3 ise hfl-

Ankara 31 (Hususi) - Kendilerine ceza pimizin malt1mudur. Bundan ötürüdür ki 
verilen Fenerbahçeli Hüsameddin ve Fa· bu yaygaralara ehemm:ye! vermeden yi\-, 
zılın yalnız İngiliz takımına karşı oyna - rümek ve daima yürüyerek biran evvel 
malarına beden terbiyesi direktörlüğünce hedefimize varmak Jazımdır. 
izin verilmiştir. Selim Ragıp Emeç ........................................................................................................................ -... 

Sabahtan 'Sabaha 

Üstün Baş 
Avrupa gazeteleri Cümhurreısımi:ıin tarihi nutku üzerine makaleler yaz • 

makta ve takdirlerini nalatmakt:ı d'vam ediyorlar. Haklıdırlar. Çünkü Avzu.. 
pa buhranının sıkışık halı? geldiği stJn yıllar içinde salahiye!tnr ağızlardaa 
dinlenen nutukların hiç b!ri ıztırabın asıl can yerine temas edemedi. Ya çe ' 
kindiler Ya göremediler. Seri ateşli bir mitralyöz hareketile yılda dört yüı 
yirmi şu kadar nutu' söyliyen Führeır, bir defa olsun dünyanın ruhi ve 
içtimai davalarına temas etme~tir. Siyasi ağızlardıln dinlediğimiz hitabeleı 
hep ayni siyasi çerçeve içinde sıkışıp kalmıştır. 

Yavuz İsmet İnönü insanlık aleminin huzur ve emniyetini bozan hldiselert 
o kadar vazih gösterdi, bu davalara parmağını o kadar salihiyetle ve kuv
vetle bastı ki bütün dünya acının nereden geldiğini, yaranın ne olduğunu gör. 
dü. Onun koyduğu teşhis v~ gösterdiği tedavi şekli muhakkak ki harb sonu 
dünyasını bu müzmin ıztırabdan kurtaracaktır. 

cİnsanlrk buhran geçıriyor. Birçok. milletler beklenmiyen fırtınalara ansı • 
zın uğramak endişesile huzursuzduı lar. En büyük tehlike budur. Milletler 
arasındaki bu emniyetsizlik bu haldt- devam edemez. Bu hal ya milletlerin 
şuursuz bir surette birbirinin bt-ğavna atılmalarına sebeb olur, yahud da 
aklı selim galebe ederek emniyet içinde bir insanlık hayatı yaşamak için yol 
bulunur. • 

İşte son devirlerin Malaiıie diye ifı:ıde edilen. fakat teşhis konamıyan ıztıra· 
hının açık ve berrak izahı. Bu teşhisi tanı bir salahiyetle koyan muzaffeıı 
kumandan ve g:ılib diplomat yavu;ı; İsmet İnönü muhakkak Jti milleileriu 
mukadderatına el koymuş şahsiyetl11rin tarihi ınes'uliyetini ve moral vaziye ._ 
tini vicdanı ve idraki ile kavramış olan en üstünüdür. 

Biz de mağrur olmakta haklıyız Çünkü bu üstün baş, başımızdır. 
Bürhan Cahid 



Dün Ber inden ilk yolcu 
tayyaresi . geldi 

ilk sefer hususi mahiyette yapılmıştır, ayni tayyare ile 
Berlin sefaretimiz müsteşarı ve dört Alman gazetecisi 

geldiler, seferlere ~elecek hafta başlanacak 

Denizbank teşkilatı İsviçre i e yeni bir ticaret 
eski şekilde faaliyetine anlaşması yapılacak 

devam ediyor " 
Denizbankın Haziran ayı içinde eskisi Evvelki yıllarda lsviçreden daha fazla ithalat yapıJdığl 

gibi mesaisine devam edeceğini ve Deniz halde son senelerde lehimize bir fark hasıl oldll 
yollarile Limanlar umum müdürlüğü teş- an5' 
kiUt kanunu Büyük Milleı Meclisinde Türkiye ne İsviçre arasında yeni bir ti· Bu takdirde memleketimizi~ .Al~ıı ı~ 
kabul edildikten sonra 1 Tenunuzdan iti- caret anlaşması için yakında iki taraf mu- arasındaki kliring hesablsrının dıı 
baren yeni §ekilde çahşmağa başlanaca - rahhaslan arasında müzakereler başlıya- işliyeccği tabii görülmektedir. itırııO 
ğını dün yazmıştık. Bununla beraber, d:in caktır. On sene evvel bu memleketle olan Son günlerde Almanyadan baZl tfıB' 
bazı gazetelerde, Denizbanlnn bugünden ticari muvazenemiz iki milyon 828 bin li- maddeleri için permiler gelmiştir. 1311 ııoO 
itibaren lağvedileceği yazılmakta idi. ralık ithalata mukabil 664 bin liralık ih- ı f f" aıara yanda tiftik için muhte i ırın. ·..tif. 

1 Yaptığımız tahkikat neticesinde, De - racatla aleyhimizde iken, bu nisbet diğer tonluk mühim permiler gönderilJJl':l . .' deııf 
nizbankın lAğvile yeniden alacağı şekle senelerde mütemadiyen tahavvü: etmiş ·· ··rnuı 
dair dün aqam geç vakte kadar böyle bir ve nihayet geren vıl bir milyon 631 bin Bu sebeble tiftik üzerine onu ıeıete 

., .J • günler içinde ehemmiyetli ınua.Jlle 
lş'arın vuku bulmadığı anlaşılmıştır. liralık ihracata mukabil bir milyon 12 bin 

intizar edilmektedir. 
Dün bu husus etrafında kendisile gö - liralık ithalat yapılmak suretile lehimize 

rilşen bir muharririmize Denizbank mü- 600 bin liralık bir fark elde edilmiştir. Fiatlar yükselmeğe meyyaldir. 1(01'' 
dürlerinden Raufi Manyas şunları söyle- Memleketimizden İsviçreye bilhassa Dünkü muameleler Karahisar ll~~k ı25 

ya ve Gerede 101, Polatlı ııo. oğ• ,,9• 
miştir: buğday, arpa. iç bndık, yaprak tütün, af- .. . balYe ıı. 

c Bugün bazı gazetelerde Denizhan- - - · · k d"lm kt a· kuruş uzerınden olmuş ve 600 - yon, uzum ve ıncır sev e ı e e ır. 
1 kın yar~ndan itibaren tarihe k~rışacağı Türk tütünlerine ve kuru meyvalarımıza dar sat~ mıştır. • dl 

h~ı haytetle oku~uk. Denızbankın günden güne rağbet artmaktadır. Yogurt ve peymr ucuzla l' 
iAğvı keyfiyeti epey bır zamandanberi Bilhassa üzüm ve incirlerimizin amba • p· . h 1 t peynir ge - ıyasaya yenı ma su aze 
mevzuu bahsolmakla beraber, bugun fU JAjlannın düzgünlüğü ve kalitelerinin kt 1 11 t ıınaktııdıf· illl 
saate kadar böyle bir mesele hakkında yfrksekliği İsviçrelilerin bu mallarımızı meB e ve gı:. en ~a ar "·sl~tıı ınahsııliill • 
b ğl b 1 d Jıh, v k·ı h h u sene sut ve mamu a d ge a ı u un Usumuz e a etten er an- fazla miktarda istihl!k.inde Amil olmak- f 1 1 ~ d 1 .1 · f tıarın a 

· bi · ' t bl.ğ t · d ğ·1· B . az a ı6• o ayısı e peynır ın oıt· 
Y ... ..ız ı. ...... ;.,,+,,_, • . ~- gı r ış ar e ı e nu~ e ı ız. u vazı - tadır 1 ,.. var 0 Ta:yyare ...,. n.v:1 --"'onunua t d 1 il D • b k k" kl" . · çen seneye nisbetle bir ucuz u~ 1\..50 ye o ayıs e. enız an es ı şe ını mu- İsviçreden de memleketimize bilhassa . . k · 42ır 

B ·"" 11 ts~-b 1 ___ ,a._ ,.....ı---•- Se -ı..atiıniz rrık rahat g--ti Ev haf tm kt di H ·· k d ı Tam yaır.ıı peynırlerın tene esı .rtllt erıın e ı.cıru u arWJU.ıw:ı ......, a.u~ «- yaıı r- .-y • - aza e e e r. enuz a romuz ge • makine fenni alAt ve saatler tıbbt ecza 6 h uz per 
üzere olan hava seferlerini organize e- velki gün Berlinden hareket ettik. memiş olmakla beraber yarın biJOınum k.' ı·.ıı.· kl ' t ·dh ı' kuruş arasındadır. Bu sene en . tıı!eb' ' v ' pamu ıp 161 ve pamu u mensuca 1 :l • • dı . l d h rruyetlı 
den Luft Hanza qirketine aid ilk tay- Bres1av, Laypzig üzerinden uçar&lt i- banka memurlanmız Denizbank kadro - d"lm ktd" ıçın ş pıyasa ar an e em . ..16t' 

-r· e ı e ır. ·r ırtl" rt 
yare dün akşam 18 i 15 geçe Yeşil.köy. yanaya indik. Bizim seyahatimiz hu - sund~~ ma~~ı .aıaca~ard~. Bugün Yeni anlaşmadan sonr.ı memleketimiz- ler vu~u bulm~dığından, pei~~ıtıtıııı B 

bava istasyonuna gelmi.ştir· sust mahiyette olduğu için o gece Vi - taayyun etmiş hıç bır yenı şekıl mevcud le bu memleket arasındaki 1icarl münase- hanelerı daha zıyade yoğurt ~arıııst' 
Bu ;efer, hususi mahiyettedir ve tay- yanada kaldık. Ertesi sabah 9.30 da değildir. batın her iki tarafın menafiine uygun şe - tırmışlardır. İstanbul civarile. erıerit'' 

yare ile Bertin se!aıretimiz müsteşarı tekrar hareket ettik. Budapeşteyi ge - Ankaradan fstanbula gelişim de yeni kı1de bir inkişafa mazhar olacağı ümid havzası ve Trakyanın muhtelıf y ırıil • 
Galib Evcin, sefaret memurlanndan çerek doğnı<ian doğruya Belgrada in _ teşkil!tla alAkadar olmayıp tamamen ıah edilmektedir. de mevcud 28 yoğurthanedcn.şehr:tedit'· 
Cemal Güneyden, Luft Hanza şirketi dik. Belgradda yarım aaat kaldıktan sidir. Evvelki gün vefat eden amcamın İsviçrenin mamul maddelerinin Türk him miktarda yoğurd göndenJrne ·yasa)_. 
styast neşriyat .büro.su şefi Fon Wint~r: sonra Sofyaya vardJk. Orada daı yanın cenazesinde b'tılunmak üzere geldim.> piyasalarında tanıtııillf olması bu mem _ Yoğurd fiatları da rekabet ve P:~ 11e f 
feld ve gene §lrketın matbuat eervısı saat tevakkuf ettik. İstanbula vardik. Diğer taraftan merkez liman müdür- leketten yapacağımız ithalatın artmasın- fazla arzedilmek sebebile düşilktii a\; • 
~ ile dört Alman gazetecisi fehrimi- lüğü namı altında faaliyeti kararlaştın - da bsııalı ba<Mruı bir Amil olacak mahiyet- kiloluk tenekeler 70 kuru~tan satılJll 'l'"... Bu suretle memleketime, rnemleke - ., -s· 
ze gelm~ .. lerdir. _ la·n· Deniz Ticareti m.üd. ürlüğünün. de he- te ise de, bu ithal!tın artması daha ziya.- tadır. • ·ıdl 

"i timin ilo senedir hasret !kaldığım mavi dı 
Yolcular, Devet Havayollan memur- denizine ve güzel gün~ine kavuşmuş nu~ kad~ ~e~edi.ğınd:11 yenı alacatı de memleketimiz mevaddından fazla mik- 3200 sandık afyon teshm 8 ~..ıl 

.laltı, gazeteciler ve Alman General Kon şekıl belh değıldır. Bır muddet evvel ka- tarda almakla mukayyed olduğundan, ta .. rnUst!!W':" 
solosu tarafından karşılanmışlar ve oldum, bilhass~ güneşine ... > pısından kaldınlmıı olan cDeniz Ticareti r.afeyn ithalat ve ihracat firmaları bu im- Evvelki senelerden tuccar ve esı·rn :JY11d 
Devlet Havayolları tarafından hazır _ Ayni tayyare 2 Haziranda tekrar müdürlüğü.> levhası yeniden asılmıştır. kanlan tetkik etmektedirler. elinde kalmış olan afyonların t 

1 

ıa~~ b~f:::ai;~:ıc=~=:::~si saat ~~ ~:~~c:~:: :i~::~~ ;:~ s·ıgorta ta--r-·ıfeler·ı Alman ve Çeko-Slovak kliring de~~~n k~=~=~rak mahsuneri oar:;~j 
17.20 ~Edirne üzerinde, 16 i beş ge - line uçaTak akşam üstü vasıl olacak - hesablarmm mahsubu yapdacak 1stanbuldaki ardiyelerine 3200 san 

çe Çorlu üzerinde uçmuş ve 18.15 de tır. bugünden itibaren Alınanyadan kliring hesablan bakiye - yon teslim edilmiştir. ltll~· 
Yeşilk~y alanına inm~tir. Luft Hanzanın Türkiye<leki şube ser- ainden dokuz buçuk milyonu mütecaviz Diğer taraftan dün Parti kuru i:JYlı~ 

Berlin sefaretimiz müsteşarı Galib visini organize edecek olan H~r Lüks İndirildi bir mafülbumuz bulunmaktadır. ellerinde afyon bulunanlardan on ariZııd' 
Evcin, seyahat intıbalannı soran bir bu müddet zarfında formaliter işlerin . . . . . . 1thall't ve h-acat farkları dolayısile bir ariza takdim edilmiştir. Bu dıı yer 
muhaITirlmize fU beyanatta bulunmuş- halli ile meşgul olacaktır. Gelecclt haf- . Sıgorta. bedell~~~ bır. Hazıran tan - hlsıl olan bu matlub, Alrnanyadan alına- afyon işinin milli dilekler a~asıJldu)rıll' 
tur·. ta içerisinde servislere başlanacaktır. hınden ltıbaren mdırılmesı kararlaştınl - k t• n d k t ıa--'-tır almasından dolavt büyu .. k sevınÇ d ~ k ca em ıa ı e pey erpey apa ı \;AA • .; • 

~===========================~~ ı~p~~. ~amtl~~~~w~~~~~~~~z~~lm~~ ~ 
noıı.t· .• Mllte·'errtlı .• Tarüe komısyonu tarafındmı yapılan ban"---ınd kli ·,..,., h b b k. 1 . d d af r·s·nin son deJ' r· ~ / ' . . . . . . A.11"5 a n-o esa a ıye eruı en Bun an sonra yon o ı 1 bler 

t~tk.i~at netıcesmde, sıgorta bedellerının 3,400,000 lira kadar bir matlubu bulun - rının müstahsili muhtelif seb~e ve bı1 
Bir ahırda yengın çıktı DüODnlerde israf yapılmıyacak :ıı:;dı ~ı~;kta obela~ meblAğl~rı;. !'lzd~ maktadır. Piyasada kuvvetle söylendiği- mutazarrır edeceği ileri sürüııne~lJJle:ıcte • 

Kadıköyünde Kurhağalıderede Ali - Düğünlerde israf yapılmaması için e yuz e 5 nis tı arasında ın ınlmeSl ne göre bir matlubun Almanya hesabla • hu. susun tetkik edilmesi rica~edı ~ 
kararlaştırılmış ve keyfiyet Ticaret Ve • rmdan mahsub ıl akt :;oıııı1ııı 

ye l1id ahırdan duman çıktığını gören - hazırlanan talimatname vilayete bil - kAleti tarafından tasvib edilmişti. Bu tari- u yap ac ır. dir. 1111"'1' 

ler zabıta ve itfaiyeyi haberdar etmiş - dirilmiştir. Bu talimatnameye nazatan fenin tatbikına bugünden itibaren başla - LAL l! TATiL ETMiYOR i.Jlill 
ıerdir. İtfaiye, yangın yerine geldiği düğünlerde beş otomobil bu1unabile - nılnuştır. Salonlttnndakl tecdidi bava tertibabndan aldığı kuvvet muşterııer 
vakit ahır kısmen yanmış bulunuyor- oek gelin odasına askı asılmıyacak he- Yalnız. hususi şekilde takarrür ettirılen gOsterdiği yüksek alakadan kazandığı cesaretle •••.•• 

d . y' gı trafa sirayetine meydan d. ' .lm. k t 1. 1 1 ~-..:ı müşteri ile sigorta §irketleri beynindeki L A L E u an n e ıye verı ıyece , o e , sa on anuua ·g rta uk 1 1 . b t ·ııı.tt h . .. . sc o m ave e en u enzı tt an anç 
verihneden söndürülmüştür. Yapılan düğün eğlence&i yapılmıyacaktır. tutulmuılardır. 
tahkikatta çırak Alinin hayvanlara Tenzil.At yapılırken, sigorta edilen bi • 
yem vermek üzere elindeki mumla do- Bir inekçi dut aaecından dD,erek naların ahpb, 15 metre muhit dahilinde 
laşırken samanlan tutuşturarak yan - ytrelandı tamamen ahşab binalar ae muhat, kArgir, 
gına sebebiyet verdiği anlaşıhnıştır. Topkapı dıŞa~sında Cami sokağında yarım k!rgir gibi hususi~~tleri nazan di~-

lk. t iki t t mandıracı Nurinin inekçilerinden Ün- kate alınmış ve bunlar ıçın ayrı ayrı bi -
ı mo os e çarpı' ı fo ··ı b ı k ·1• · be • 

li Mahın d d t • cından d.. rek rer rmu u unara tenzı ıtt nıs tı bu 
Beyo~luncla- Yunusağada oturan Meh Y~ c u u aga u.şe formüle göre tehalli ettirilmiştir. Ekser 

med motosikletle İstinye vira• ına gel~ agır surette yara1anm~, Gureab has - b. al ,.r. d 10 ·ı 15 d b" 
, ı . ın arın J"z e ı e arasın a ır ten-

lıfevıimin en gOzel 2 yeni ve ınper filminden mürekkeb 
btıyQk: programını yaptı : 

1 - BiRiNCi FiLM : 
Meşhur N 1 N O M A R T 1 N 1 

AŞK ŞARKiSi 
2 - iKiNCi FiLM : • 

Fr&nsızca ıOzltı, eşine ender raslanan bir film 

KARA ALAY d'iği vnkjt Gölcük 1 plaka numaralı mo- tanesıne kaldırı1mıştır. zile tAbi tutulacağı anlaşılmaktadır. 
tosikletle karşılaşmıştır. Her iki moto- --.. ···-·--·-·-·----· Ahşab ve etrab da tamamen ahtab bi- HUMPHREY BOGART - ANN SHERIDAN f 
ıri.kletlller çarpışmamak için manevra Bomonti bahçesinde nalar ne muhat olan evlerden ıimdiye ve yeni METRO JURNAL en yeni ve en son haberler. ~HeP9 / 

• ~----. Bu akşam saat 8,80 da LA LE Sinemasında ~ ~ yapmak istemişlerse de muvaffak o _ Kızılay müsameresı kadar alınmakta 01an prim nisbeu binde ... 
~lardır. 17,10 idi. Yeni tarifeye göre bu miktar 

Kızılayın Beyoğlu ıube:ri tarafından ö.. 
Çarpışma neticesinde motosikletleri nümüzdeki Cumartui akşamı Zozo Dal- binde 13 e indirilmiştir. 

idare eden ve Boyacıköyde oturan Dok masın da iştirakile Bomonti bahçesinde Miill Rel18SÜrans sigorta firketi nezdin· 
tor Nobar ile Mehıned vücudlerinin de yaptığımız "tahkikata nazaran 13 Ha • çok güzel bir müsamere tertib edilmiştir. 

ht lif 1 ·00 ı ı rd ziranda şirket heyeti umumiyesi fevka -mu e yer en en yara anmış a ır. Müsamerede büyük bir rövü ile beraber .. . . 
M tostkl tl de h w 1 rd lude ıçtımaa davet edilecek ve bu içti _ 

o e er asara ugraınış a ır. bir balet heyeti vardır vı çok güzel IÜ1' mada yapılan tenzilltın sureti tatbiki de 
Altı yaşında bir kız denize dOttO prizler mevcuddur. görüşülecektir. 

Dün, Köprünün Kadıköy ~lesin - Bundan başka, içtimada sabık müdür 
de altı yaşında Fatmaı adında bir kız Teşekkür Refi Celll Bayardan inhilAl eden mü -
denize düşmüştür. Çocuk etraftan ye - Müzmin ve tehllkeli bir göz hastalığın- dürlük makamına kimin getirileceği ka
~ilerek kurtarılıruşsa da, fazla su yut- dan muztarib bulunan annemi az bir za. rarlaftınlacak ve ayni zamanda Rca.uü
tuğundan .baygın pir halde imdadı sın- man içinde büyük bir vukuf ve hazakat rans müşaviri Pice hakkında da bir karar 

İ~İ MUA17AM VAPUIZ 

hl otomobili ıle Şişli Ç<>Cuk hasta:nesine ile tedavi eden Haydarpaşa hastanesi e.111- ittihaz edilecektir. 
kaldınlınıştır. razı ayniye şefi sayın Bay Nurlye aleni ---------------------------------------

teşekW'Tlerimi sunarım. Bu vesile ile 
hastanemizin umumi iı:ıleyi4indeki btıyUk 

Vefada Ekmekçioğlu medresesinde otu- intizamı ve tababet heyetinin yakın ve 
ran amele Hüseyin, dün aabah Tepebapn- hassas allkalannı ayrıca kaydetme~ vic
dan geçerken vatman Seıainin ldaresln - daru btr vazife tel.lkki ederim. 
deki tramvay arabasının sademest:ne ma- . Trakya .umumi mtiletÜljlltf yazı lfled ... 
ruz kalmıo, ıol ayafındau yaralanmıştır. mödftri: ııar.ım Arda 

Bir ameleye tramvay c;arpta BEŞiNCi KURULTAYIN AÇILIŞ 
Töreni ve Nutukları Filme alınmıştır. 
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, 

Bugtln Matinelerden j p EK MELEK Sinemalarında prograıııl• 
itibaren ve ilaveten iÖsterilecektit• 
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.. _ Sayfa 1 

Cenub ovalarının güzel 
bir kasa bası: Bahçe 

Bahçenin çalışkan halkı bu yıl şeker pancan 
Yetiştirme tecrübeleri yapılıyor. Kasabada imar 

faaliyeti de her gün biraz daha arttı 

Sivasta iki korkunç 
katil asıldı 

Katillerden biri hükmün 
infazında: "Yaşasın Türk 

milleti!,, diye bağırdı 
Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı Ulaş 

nahiyesinde 933 yılı içerisinde çok feci 
ve tüyler ürpertici bir cinayet işlenmiş
ti. hadiseyi kısaca mevzutubahsetrnek 
istiyorum: 
Ulaşta oturan Ohanes, Ha.mpar ve 

Taik bir kumar oyunu sonunda para
larını bitiriyorlar. Nahiyede satıcılık 
eden Artin'e müracaat ederek para is
tiyorlar. O da vermiyor. Buna içerliyen 
üç arkadaş aralarında kon~rak elle
rinde ikazına ve değnek olduğu halde 
Artin. kansı ve dört çocuğu ile uykuda 
iken sessizce evden içeri giriyorlar. 
Kazma ve değneklerle beşikteki çocuğa 
kadar aıltı kişiyi çok vahşiyane bir su
rette öldüriivorlar. 

~ahçeo. Bahçe istasyonundan 
'l'orosıarı e~ Ynzıl~yo:r: Bahçe kasabası 
Q4\rur d• tnanos dağlanna bağlıyan 
~de ku~~ları eteklerindeki yeşil vadi-

Ohanes, Hampar ve Taik'in Sivas a
ğır ceza mahkemesinde cereyan ea:.n 
muhakemeleri sonunda suçlu1ann cu
rümleri sabit olmuş, Hampar, ve Oha
nes'in ö:üm cezalarına çarpılmalarma 

biT görün.Uf ve Taik'in y31Şından dolayı 19 yıl a~_ır 
Halk umumiyetle rençpeıdir. Hububat. hapsine karar verilmiş idi. Hükmun 

pamuk, susam ve yttr fıstığı başlıca gelir temyiz tırrafından tasdik edilmesi üze
kaynağıdır. Dağlık kısımlarda odun ve rine Büyük MHlet Meclisine sevkedil -
kömürle kerestecilik pek ileridir. Bağcı- miş. Ve bu kArar Büyük Mifiet Meclisi 
lık ve meyvacılık gün<ien güne ilerle- heyeti umurniyesinde de kabul edil -
mekte olup sonbaharda Ceyhall ve Ada., diğinden Hampar ve Ohanes'in, şehrin 
naıun üzüm ihtiyaoı buradan karşılan· en kalabal1k yeri olan belediye önünde 
maktadır. Son senelerde ovalık olan na- ve Cumhuriyet meydanında gece saat 
biye kısmına çeltik ekilmeğe başlanmış- 2 de ölüm cezalan infaz edilmiştir. 

}( udur. 
tıU aza ınerk . 
d~ fUslu ve 1~z.ı olan kasaba 1200 küsur 
Ultkan 3 k O hanelidir. Kasabada 40 

oı~ · ah 
-.:1 vllrdır. U ve, 3 fırın, 2 lokanta ve 2 

l>nllar günd Tnran faaliyeti ve yeni ya-e. en gü 
ıstasyon ne artmaktadır. Kasaba 

" asf arasıncı ki 3 5 . . ~ alt d a , kılometrelık şo-
Y 

12 
Yolda n:~~~ek kadar muntazamdır. 

kapılır. 5 6 
1Yat umumiyetle araba ile 

Ulun 130 ~nıfiı bir ilk okulu vardır. 0-
Çen 8 adar t 1 b . 
y eneıerd a e esı mevcuddur. Ge-

tır. Bölgede şeker pancarı yetiştirme tec- Suçlular hapisaneden iandarma ne
rübeleri yapılıyor. Son iki ayda yağmur- zaretinde çıkarıldılar. Hükfunet kapı
suzluk yüzünden yaz iradlan bitmemek sından çıkarken Hampar bağırarak 
tehlikesine maruzdur. Gönderdiğim resi."11 şunlan söylüyordu: 
Bahçe istasyonunu göstermektedir. _ Yaşasın Türk Milleti! Tüııkiye 

Karısım öldüren bir köylU 
22 seneye mahkOm oldu 

/ Parkı. bu e tanzimine başlanan 'Rcledi
~r. l<asaban Yıl dah:ı fazla gcnişletilecek
~li 4 der~rı SUYU gayet bol ve salanı-ti 
ru/aha ağaç~~ir. Yazın kuyu suyu içilir. 

"a llluş olup ı. "e yeşillikler içinde ku- Bursa (Hususi) - Selçuk Gazi kö -
· A"l'tiır. ~erk~cıvarda bol sular. mesireler yünde, senelerce sevişerek evl .. ewn.en ~ 

.ıtan t ze 4 kiln'""' t b dil~' d 3 t.. İineli a!'r ~ .. c :re mesafede ve on beşinci günü de ir gece 5un o-

.. , şh ı:>zında Ce!l b - · • Em· · öld.. Ah Ur ınemb - u Turkıyenın nüşün<ie karısı ıneyı . uren . . -
Ayra a suyll aknıaktadı':'. medin muhakemesi netıcelerunış_tır. 

beti ı n, l(ayadelen E ..:ı ho 1 k d .. 
taı .s.2 de · ,ce sularının sala- Yeni güvey Ahmeıı sar ş o ara u -
},y ıkJ:ırına P:ekcedir. Kurn ve böbrek has- ğünden dönüp tabanca ile Emineyi öl-

erı:j.. nafidir B d.. .. t" B · a"etin Ağırcezada d ·• Ve '!' · u sular Adana - ur.muş u. u cm :: • 
b~l"rıacarıaıar1:rsUs gibi .cenub şehirlerine cerevan eden ~uha~emesi hi.~~ b~~ ~ 
f dudu içind sevkedılmektedir. Kaza muş, karısı Emıneyı kat;den oldurduğü 
teııni t~at e ve Ceyhan nehri üzerinde sabit görülerek, Ahmed yirmi iki sene 
alların t k

1
. olmayan, tahaccür etmiş ağır hapis cezasına mahkum edilmiş -

\tuzd eş ıl etr · 
ti ıın çı'k:ın k ıgı mağaramsı bir ha- tir. 
?tıai ı.- a ta ol 

lıp •vıuavenet u~ ııuyu Sıhhat ve İç- . 
hı. tasdik ed'l Vekaletince tahlil ettiri- Edırnede sıcaklar 
"Sus· ı en bir 1 
~ 'Yeye aid 1 

1 ıca vardır. İdarei Edirne, (Hususi) _ Birkaç gündenberl 

Cümhuriyetinin adil kanunlan varol
sun! Ben yaptığımı çekiyor.um. 
Sivasın genç müddeiumumt muavini 

İlhan Dizdar karar hülasalannı yüzle
rine söylemiş ve müddeiumumt katibi 
Hüsevin Uğural'da karar suretini oku
muştur. 

Hampara son sözü sorulduğu zaman 
o da: 

- Çocuklarımı Cümhuriyete emanet 
ediyorum. Türk olarak ölmek istiyo
rum. Bunun için de dint tebliğ-atı papas 
yapmasın, bu işi hoca yapsın! demiştir. 

Ohanes' de Hampann sözlerini tek
rarladı. Hapisanede bulunan alacaklıla
rına verilmek ÜzE're eşyalarının satıl -
masını da ilave etmiştir. Ve ip boğazlaL 
nna takılarak hükümler infaz edildi. 

Kayseri valisi Bursadan 
yola çıkll 

T okadda tüyler ürpertici 
bir aile faciası 

Bir aile efradından dÖrdü bir olup damadlarını tabanca, 
kama ve balta ile öldürdüler 

Tokat (Husust) - Burada Topçubağı 
mahallesinde çok feci bir cinayet ol
muş, ayni aile efradından iki kadın ve 
1ki d-e erkek bir olup dam.adlarını feci 
bir şekilde öldürmüşlerdir. 

Cinayetin tafsilatı şudur: 
Bu mcihallede oturan amele Dursun 

üç sencdenberi Hatun ismind~ bir ka
dınla evlidir ve bu izdivactan 3 yavru 
d'ünyaya gelmiştir. Fakat bir müddet
tenberi karı koca arasında büyük bir 
geçimsizlik hüküm sürmektedir. Ara -
lannda kavga eksik olmamaktadır. 
Nihayet bu kavgalar evvelki gece Ha
tunun anasının evine kaçmasile netice
lenmiştir. Haiun Dursundan boşanmak 
istemektedir. Ve bu fikre annesi Hafize, 
erkek kardeşleri Ali ve Bekir de taraf
tardırlar. Her şeyin bir an evvel bitme
sini, aiakanın tama~n kesilmesini is
tiyen 'bu dört kişi Dursuna aynca bir 
husumet beslemektedirler. 

Mahallenin büyükleri aratlaki suite
fehümü halletmek istemişler, fakat 
muvaffak olamamışlardır. Ayni gece 
dördü de bir olup Dursunun evine git
misler. •bu işin bir an evvel halledilme
sini istemişlerdir. Dursun üç yavrusile 
aile ocağının halini anhll.mış, boşanma
nın her iki taraf için de perişanlık do
ğuracağmı söylemiştir. Bu fikre Ali ile 
Bekir de iştirak etmişler, fakat Hatun 

ile anası ayak diremekte devam etmiş
lerdir. 

Bu yüzden iki U!raf arasında ~ni bir 
münakaşa çıkmıştır. Münakaşanın en 
had bir devresinde Ali ve Bekir bir an
da fırlayıp Dursunu altlarına almışlar
dır. Odada bulanaın mahalle büyükleri 
araya girmek istemişlerse de muvaffak 
olamamışlardır. Bekir tabancasını ~ -
kerek iki kurşunla Dursunu sırtından 
yaralamış. Ali de kamasını en~tesinin 
vU.cudünün mulhte1if yerı1erine sapla~ 
mıştır. Bu sırada gözünü kan bürllyen 
Hatun taşlıktan kaptığı kazmayı cana
varc.:ısma kocat;ırtın başına vurm.ıya 

başlamış ve zavallmın kafa tasını par
çalamış ve beynini dağıtmıştır. Bu ara

da Dursunun kaynanası da boş durma
mış. eline geçirdiği bıçkı bıçağı ile da
madının ötesine berisine sokup çıkar
mıştır. 

Bu suretle çok feci bir şekilde öldü -
rülen Dursun kanlar içinde yatarken 
odadaki diğer komşular çil yavrusu gibi 
daihlmı~lardır. 

Zabıta cineyetten ha<berdar edilmiş 
ve katillerin dördü de yakalanmıştır. 
Ağır cezada derhal yapılan muhakeme
lerinde Ali 18, Hatun 22, Bekir 12 sene 
ağlr hapse. Hafıza ise 1 sene dört ay 
h.,ose mahkum olmuşlardır. 

( ____ K_u_· ç_ü_k_m_e_m_ı_e_k_e_t_h_a_b_e_r_ıe_r_i __ ') 
Karabükte bir kerest.- fabrika.,ı kanılda J Edirnt'de et narhı 
Karabükte Muzaffer, SalA.haddin. Oanloğ- Bir mtiddetteııhert, F.dlrnede kilosu 32.50 

lu ve Ho.cı isminde 4 tü~arın 1.ştfraklle tren kuruştan satılmakt!ı olan kuzu eti, Beledfye
yolu güzergAhında büyük bir kereste fahri - nin yenidt>n tnyln ettiği narha tevfikan bu 
kası kurulmuş, faaliyete geçllmlştlr. haftadan itibaren beher kilosu 27,50 kUnJ4& 

Muradlı Te hanJicıinde bol 7JLtm11l' satılmağa başlanmı§tır. 

Muradlı ve havalMnc fasıla lle 12 saat bol Samsunda ilmi bir konferans 
yağmur yağdı. Kışlık ve yazlık mahsulltın c. H. P. Genel Sekreterliğinin tesblt ettt
bu sene çok bereketli olacağı söyleniyor. Köy ği konferans semi programı mucibince 29 
lüler sevinç içindedirler. Mayıs günü S:ımsun Hnlkevlnde Doçend Sa· 

Kırklareli \'alisi Ağrıya gidiyor ra Akdlk tarafından (Nebatlarda hl3 ve ha-
Ağrı vllflyetıne tayin olunan Kırklareli reket) adlı bir konferans verilml.§tır. 

Valisi Hasib Koylan birkaç güne kadar ha • Çorlu nalkevinde 

reket ed~cektlr. Halkevtml1Jn nldı~ı yeni hoparlör Evin 
Vall kutübhaneslndekl en kıymetli kltab - cephesine konmuştur. Hergün 1'Jtekll bir dln

lanndan takriben 50 - 60 cild kadarım Hal- leyle! kütlesi bu vasıtadan mllit ve beynel -
kevi okuma odasına hediye etmiştir. milel neşılyntı taklb etmek suretlle fayda -

Edtrnede araba durak yerleri lanmaktadır. 
Belediye Abacılarb~ında ve Tavukkapıda-

tt araba dura!c yerlerinin caddeleri fena ve Muradlıda hayvan ıaynnı 
berb:ıt blr duruma soktuğunu nazarı dlkka- Muradlıda hayva~ s:ıyımına ba.,landı. Et-
te alarak bu mevkilerden arka sokaklardaki raf çlrtllklerde bütün hayvanat yazılmakta • 
boş arsalara naklini kararlaştırmıştır. dır. 

Kırkl:ırellnde ilk arpa m.alhsulü Trakya Kültür l\lüşavirf Çorluda 
Dokuzöyük köyünden Sallnı oğlu Ahmed 

300 kilo, Bnbaesklnln Oruçlu köyünden Ö _ Trakya vUdyet veo kasabala~~nda tetkik 
er oğlu Osman 150 kllo Uk arpa mahsulll _ gezisi yapan Trakya Umuml Mufettişliği Kill :n davul zurna ile vlltlyetımlz bor~ına ge _ tür Mfr§avirf Cel!ll Gökçay bu ara.da Qorlu -

tlrmlşlerdir. Her ikisinin mahsulü 3,6 dan sa- ya da gelmiş, tetkiklerine başlamıştır. 
tıımıştır. Sall:n oğlu Ahmede 18 Ura değe - Balkevlerf Müfettişi Çorluda· 
rlnde bir pulluk ve Ömer oğlu Osmana da Traltya Halkevlerlnl tem_, eden HalkeTle -
5 lira nakdi milkA.fat verilmiştir. ri Milfettlşl Behcet Kemal Çağlar bu arada 

Kızdcabaınam ilk yatı mektebi Çorluya da gelmiş ve Halkevinl teftişe bat-
4 l' . getiıınekt 0

• an ılıca senevi 700 lir:ı 1 Edime çok sıca'lt günleriQi geçiriyor. Her 
~ ?tıık. hastaiık~ır. Ilıca romatizma ve 1 akşam hıncahınç dolu olan sinema bah· 
~ ?tıuessir d arına ve ç:eşidli yaralara çesi ile. Atatürk parkını, Emniyet parkı, 
""ııe 1 evadır s · · d ~ti 1 ık ve k · uyu yakacak dere- Tunca gazinosu ve Merıç gazınosun an 

. lağvedildl lamlljtır. 
Bursa (Hususi) - Kavseri Valiliği - Kızılcahamam llk yatı mektebi ilga edlle- Berr:ıma Balkevinde müsamere 

ne tayin edilen Bursa Valisi Şefik So- rek masrafları mekteb idaresinden Terilmek 
\> •dır. 'Afunt aYnayan gazo~ gibi hpş ve başka Aziz İşbilen tarafından eski Maarif 
~ •taba azanı. şosesi olup otomobil bahçesinde vücu<le gettilen sinema v~ 

\> ~azarı1:~k1iyatı temin edilmektedir parkını hemen her akşam binlerce halk 
&.trJır 1 

köy-ü, 25 bin küsur nüfusu dolduruyor. Dün de İstanbuldan yeni bir 
tiyatro kumpanyası gelmiştir .. 

tttr ttq 
0: l ·d. (l{ • 
,~ biri ususı) - Edremidir. mer- hırdan 170 talebeye Gazi okulunda her-
~ i~i 0

tta, dördü ilk olmak üzere gıin sıcak yemek verilmektedir. 23 Nisan 
rıaı..iy ·ı k .. - • d' iltd1 esı e köylerınde yirmi o- bayramında bu çocu .ı.u· tamamen gıy ı-

~ > teı~ Umum_ ~alece yekiınu 2700 rilmiştir. 
~ eııe hen llliktc"lrı 63 tür. 1 Milli bayram günleri burada çok canlı 

tı;C.'t~e~· a tan başlnnıak i.ızer~ Edre- bir şekilde kutlulanmakto.dır. Resim giy
ırıe devanı eden fakir çocuk-, dirilen çocukları göstermektedir. 

.. .. · · u üzere talebeleıl memleketlerine gönderllmt.ı Bergama Halkevlnln tem.sil kolu taratın -
yer bugun Karako.v yolıle yem mem ~ ve mektebin yatı kısmına afd eşya de. Etl - dan halka ve köylillerc (Haydi Tuna) adlı bir 
riyetinc hareket etti. Vilayet ve partı ı me,s'ud nahiyesi llk okuluna nakledUmlştır. piyes oynanmıştır. Bu müsamere çok kala -
erkanı. ve bir çok zevat tarafından şe- Mektebde badeına yalnız nehart olarak ted- balık bir :seyirci kütlesi tarafından takdirle 
bir haricinde tesyi edildi. Şefik Soyer rısata devam f:dllecektir. karşılanmış ve alk!.§lanmtıjtır. 
Bursa vilayetinde üç sene, d'okuz dy 
bulunmuştur. (Trakyada nalbandların faydah çahşmaları ) 
lzmitte bir kadınla bir ' 

çocuk diri diri yandılarj 
İzmit (Hususi) - Suavi köyünde 

bir v.."ngın faciası olmuş, Zenfen is • 
minde 70 yaşında bir kadınla 1 O ya -
şında Ahmed isminde bir çocuk diri 
diri yanmışlardır. Yangının nasıl ve 
nereden çıktığı belli değildir. 

Gemlikte bir renç botulmaktan kartuldo 

Bindiği kayığı sahne çekerek, banyo için 
denize gtren Hilmi Fescloğlu bir müddet son
ra kayığının dalgaların tesirflc kumdan kur 
tuıarak açılmakta olduğunu görme.ıı1 ilzerl -
ne, kayı~ turtarmağa koşmuş ve fakat bu 
sefer kendi. hayatı tehlikeye glnnlşttr. Bere
ket versin o aralık sahllden geçen, İsken -
der Bnşık tarafından kurtarılmıştır. 

Gemlikte bir cambazın bacatı lantc'h 
Bir mllddettenberl Gemllk İskele meyda -

nında oyun gösteren cambazlardan blrlsl ip
ten düşerek bnca~ı kırılmıştır. 

Ama yada bir hırsmık 
Amasyada tüccardan Rıfat Özdemirln e -

vlne geçen Pazar gündüz meçhul bir ihırsız 
girerek üç yUz llra kıymetinde yilkde hafif 
pahada ağır ne varsa almış ve savuşmuş -
tur. Fall1n yakında. ele geçeceği muhakkak -
tır. 

Edirne, (Hususi) - Trakyamızın genç 
nalbantlarının 5 inci. kursu da İstanbul .. 
da Selimiye nalbant mektebinde bitmek 
üzeredir. 
Şimdiye kadar Trakyanm mahallt ida

relerince idare edilen bu kurslar bundan 
sonra Ziraat VekMetinin çıkardığı yeni 
kanun mucibince Vekalet bütçesinden te-

min ve idare edilecektir. 
Mükemmel bir surette yetişen nalbant

lar vil~yeticrde iş görmekte ve eskile
rine tercih edilmektedir. 
Gönderdiğim resim Trakya nalbant

larının kursta hayvan ayak ve beden te 
şekkülleri etrafında ders. gôrdükleriıı 

gösteriyor. 



[_H_A_d_is_e ... ıer __ K_•_r_fl_sı_n_d_• _ _.t 

Pazar vapurları 
. 

• Belediye reis muavini Lutfi Aksoy ~ 1 - Vapur yolcuları ney~ vapurları ka-
rafından geçen Pazar gün;, nakil vasıta- !abalık ediyorlar? 
Zannda yapılan teftİ.§!l.t esnasında Boğaza - O da ne demek? . 
giden vapurlann haddi istiab!si1ıdcm faz- - Bilmem ki, beliti kalab:l~kta gıtmek-
Za yolcu. aldık.lan görti.lmüştii.r. Bir ka - ten hoşlanıyorlardır. Onun ıçın t~n~~ va· 
zaya meydan kalmamak i~in vapttrlann purlnra binmezler, iskelel.erde bınkirler, 
haddi istıabisindcn fazla müşteri alma • kalabalık olunca vapura bınerler. 
mal.an alakadar vapur itlarclCT•ne teb:iğ - Böyle şey olur mu canım, kalaba • 

dil · ti lık vapur seferlerinin azlığından oluyor. e ntı§ T.> , 
. • Bütün vapurlar kalabalık. 

~e~lı dostum, kapıdan ~ırer gırmez, _Vapurların haddi istiabilerinden faz-
elındekı gazeteden ba havadısı okudu. la yolcu almamalarını temin için halla 

- Biliyorum. dedim, ben de okudum. vapurlara bindirmiyeceklerine. vapurları 
- Belediye reis muavini geçen Pazar çoğaltsalar, seferleri sıklaştırsalar olmaz 

vapurları teftiş etmiş öyle mi? mıydı? 

- Etmiş işte gazete yazıyor. - Olurdu amma ..• 
- Bütün nakil vasıtalarını teftiş etmiş _ Şu da var. Mesela ben Boğazın uzak 

mi? bir yerine gittim. Döneceğim zaman va-
- Havadisin §ekline bakılırsn teftiş e- purun çımacısı karşıma çıkıyor .. Vapur 

debildiğini etmiş. alacağı kadar yolcu aldı. Sen fazlasın> 

- Haddi isti. bilcrinden fa1la yolcu a· diyor. Ben o zaman ne yaoacakım.. 2cce· 
lan vapurlar yalnız Boğaza giden vapur- yi nerede geçireceğim? 
lar mıymış? - Otele gidersin. 

- Ya orada otel yoksa, ya otel var da, 
otele verecek kadar param yoksa? .. 

- !!!!!! 
- Adalara giden vapurlar haddi istia -

bilerinden fazla yolcu almıyorlaı· mı .. , 
lllllŞ. 

-!!!!!! 
- Kadıköye giden vapurlar haddi isti3· 

bilerinden fazla yolcu almıyorlar mı 

İmi§? 

- !!!!!! 

- İskelede sabahlarsın. 
- İskelede sabahlarken soğuk alırsnm, 

hastalanırsam, ölürsem? .. 
- Bu kadar merale ediyorsan, sen de 

Boğaza gibneyiver. 

~POSTA 

~ 
Örgü çocuk 

elbisesi 

Kullanılan örgüler: Çorab örgüsü, las
tik, ters-yüz boyuna çizgiler birli las

tiktir. Enine çizgiler ters - yüz örgü -

dür. Geri kalan taraflar düz y<lı1i çorab 

örgüsüdür. Benekler beyaz Ankara 

yünile sarma işlemedir· 
Bu minimini robun her tarafı başka 

bir türlü güzeldir. Robasının iki yan -

dan bele katlar inmesi bir güzellik, ters

yüz örgünün eteklerini adeta sulu bir 
kumaş göstermesi ayn bir güzellik, 

Çocuğunu öldüren kadııı 
müşahede altına alındı 

l .. ··ı d. vıııdell Katil ananın şuuru norma goru me ıg 
tıbbı adliye sevkine karar verildi 

Gayrimeşru olarak doğurduğu çocu
ğu boğup öldüren ana hakkındaki tah-

1 kikata adliyece devam edilmektedir. 
Yavrusunun kati~ Minas ile suçta rnüş 
terek otan genç kadının babası Serkisin 
4 üncü sorgu hakiminin kararile tevkil 
olunduklanru, dünkü nüshamızda yaz
mı.ştık. Hadise etrafında• aldığımız mü
temmim tafsilatı da bugün bildiriyo -
ruz: 
Minasın evvelce Çemişkezekte bu -

lundukları sırada, birile tanıştığı ve 
evlenme vadi üzerine bu adamla mü
nasebet tesis ettiği · anlaşılmıştır. Bir 
müddet sonra, genç kadın babası ile bir 
lilde İstmıbula gelmiş ve burada ha -
mile olduğunun farklna varmıştır. Ra
hatsız olduğu için, Yedikule Ermeni 
hastanesine yatırılan Minas, gayrimeş
ru çacuğunu da orada doğurmuştur. 

Hastane cçocuklu hasta kabul et
mek nizamnamemize aykındır> di
ye, iki gün sonra fohusa kadını 

turanın üst kısmını yırtma~ ":~ 
kısmı da tahrif etmek suretile i. ~ 
3025 liralık Olimpiya namına bır 
senedi haline getirmişlerdir- ~ • 

Katina isminde bir kadın da icıt' 
din sdhte olduğunu bildiği halde• 'lfJ1' 
ya müracaatla mevkii muameleye 
muştur. 1~ Ağırceza mahkemesi dört su:.-~ 
da suçlarını sabit görmüş ve 1{8··~ 
3 ay, diğerlerinin 1 rer sene fllU 

hapislerine karar vermişti~·. O 
Adliyede yaz tatıh 2 
Temmuzda başhyaca~-: 

Adliyenin yaz Urtili ya~ bU 1" 
dır. Tatil her sene olduğu gıb~ gylft. 
da 20 Temmuzda başlıyacak, 
de hitama erecektir. k r#.., 

Bu sene nöbetçi kalacak rna~ ~-, 
arasında, Asliye 1 inci ve 2 jncı . tici'' 
ile, Asliye 2 nci hukuk ve 2 ~cı ıırılS -
ret mahkemelerinin tuıunacagı 

Meraklı bu cevabımı da beğenmemişti: 
- Boğaza gitmiyevim, Adaya gitmiye • 

yim, Pcndiğe gitmiyeyirn, ya nereye gi -
deyim ... _ Bf şeyi merak ettim? kollarının çizgili bir koş~ gibi ters -

- Gene neyi merak ettin? ismet. lltılU..'1 yüz örgü ile süslenmesi ayn bir güzel-

ta burcu etmiştir. 
Bir müddet sonra da, dün yazdığımız 

şılmaktadır. -----_ •rtfl 
Çawlıcada vekaletler bık 

ıı:::::============================== lfktir. Kare yakası, kloşumsu eteği, sı

C Cun:un bi'iyor mu 
facia vukua gelmiştir. 

Suclu kadın zabıta ve adliyede alı -
nan muhtelif ifadelerinde. vak'ayı baş
ka başka anlatınışt1r: Minas ilk if~ 

sanatoryom yapbraca ~ 

Kanalların tarihi 
Yer yüzünde ilk 

kanal Mısırlılar 

tarafından inşa e
dilmiştir. Bu ka -
nal Nil nehrini Kı
zıldenize bağla • 
makt.a idi. 

Bu kanaldan 
sonra Mısırda ge • 
ne çok eski zamanlarda on bine yakın ka-
na mevcudmuş! . 

Çinde dahi çok eski zamanlarda ka -
nallar açılmış bulunuyordu. 

Bundan 2000 .sene evvel tesis edilmiş 
olan kanalin boyu 1300 kilometre idi. 

Bölmeli kanal ilk defa 1481 senesinde 
ltalyada Vcnedikte açılmıştır. 

Fransada ilk kanallar büyük ressam, 
heykeltrnş, mühendis Leonard de Vinci 
tdl"afından 1515 de yn'pılmıştır. 

* Lisamn fazlahğı· nerededir? 
En. fazla l~n 

Afrika.da vahşiler 

arasında konuşul -
m;~tadır. Her ka • 
bilenin kendin• 
hAs bir lisanı var• 
dır. Bu iptidai li • 
aanlar da kelime • 
lerin atfedi çok Iİİ//J. 
malıduddur. Ancak bini bulmaktadır! 

idiniz?~ 
Milyoıer bir hırsız 

Francis Sp:.ıul -
ding c.dında yirmi , 
yaşmd1 bir dc1i • ~ 
kanlı polis tara - -.,.. 
fından Amerikada -
beşinci defa olarak 
otomobil sirkatin
den dolayı yaka
lanmıştı. Bu deii -
kanlı otomobil hır 
sızlığı işinde ihti -
sas sahibi olmuştu. 
Dikkate değer la • 

' 

rafı şudur ki son defa çaldığı otomobil 

hurda halinde bir şey olup değeri ancak 

50 dolardı. 

Tahklkat hakimi Francis Spauldingin 

sinni rüşde vasıl olur olmaz 50,000 lira
ya yakın bir mirasa konacağını öğrenince 

hayret içinde kalmıştır. 

Bunun için de kendisine sormuştur: 

- Oğlum. yakında çok zengin olacak· 
sın, neden çalıyorsun? •• 

Delikanlı fU cevabı vermi,tir: 

- Onu ben de biliyorum. Fakat derhal 
paraya ihtiyacım var. 

Hakim delikanlıyı üç sene hapse mah· 
kfun etmi§tir. Sinni rüşde vasıl olduktan 

iki sene sonra parasına kavuşabilecektir. ------·--------................................ ...._ ............... ____ 

Birkaç tavsiye 
Bay cM. N.> ye: 
- 18 tarihli gaze!ede hikayesini yaz. 

dığımz genç kızın vaziyetini biraz müp
hem gördüm, diyor ve Have ediyor: 

cBir genç kızın 44 üncü yaşına ka
dar bekAr kalmasının muhtelif sebeb· 
leri olabilir, ya evde birkaç kardeş!ir
ler, içlerinden biri çirkin, yahud sakat• 
tır, yahud da ortada ahlaki bir sebeb 
Nrdır. Eğer hikAyesi anlatılan genç 
kız maddi ve manevi bir illet ile malöl 
değil8e, üstelik aerveti de varsa işte 

ben de ayni yaışta ve bekarım, bizi 
evlendiriveriniz, size dua edelim» 

iBay M. N. muhakemesinde pek hak
m değil. Ne çare ki hayır duasını ala
mıyacağırn. Bahsettiği bayan hakkın
da fazla ma1Uınatım yoktur 

* Bayan cE.> ye: 
Çocuk düşürmek filhakika kabahat 

değil, cinayettir, fak:ıt mademki fÜP-

henin aslı yoktur, hakikati kocanıza 
anlatabilecek vaziyette olmanız lAzım. 
Hem İ§İn bir de kestirme yolu var, zev
cinizin baba olmak arzusun:ı biran ev
vel yerine getiriniz. 

* 
Ankarada Bay cB. B. E.t ye: 

- Bir genç kız eseni seviyorum:<> di
yen erkeğin haraketinden hiçbir tah· 
kir manası çıkarmaz. bu erkek seviye
ce kendisinden çok aşağı olsa dahi. Ni
hayet yapacağı teY gillüp geçmektir, 
binaenaleyh hiç çekinmeyiniz. 

Fakat AÇtiğiniz kızın aizi mes'ud e
deceğini sanmıyorum. Yaşı. hayat tar
zı, sonra tahsil derecesi sizinkindl'n 
çok farklıdır. Darılmadan. kızmadan 
dinliyebilir misiniz: 

O, sizin cmüteassıb muhit. dediğiniz 
muhitte yetişmiJ bir kız si7.e daha faz· 
la bağlanır, çok daha iyi bir zevce olur. 
Bence yanlı§ yoldan yürüyorsunuz. 

TEYZE 

klca beE bugünkü çocuk modasının en 
son örneğidir. Bu yakayı ve kollarının 
kenarını bir Ankara- yünile bir sıra iş

lemek pek iyi olur. Rengi pembedir. ----------
Genç kız beresi 

Bere genç kızlara en yaraşan şapkadır. 

sinde: 
c- Benim iki ~ulağım da sağırdır. 

Yolda giderken, arkadctn gelen bir ara
banın sesini işitmediğim için, farkına 
varamad1m. Araba çarptı, kucağımdaki 
çocukla beraber, yere yuvarlandım. Ço 
cuk öldü. Ben de cesedi otldrın arasına 
atıverdim, demiştir. 

Bir diner isticvabında ise, şu şekilde o 

ifade vermiştir: 
- Araba çarpınca çocuk yere düştü. 

Fakat, ölmemişti. ağlıyordu. Ben de 
boynunu sı'kıverip, otlann içerisine at
tım. Ertesi günü ayni yere tekrar dön
düm. Çocuğmnun cesedini götürüp, 
mezarlığa tırnakl::mmla kazdığım bir 
çukur içerisine bıraktım. Bu işi yap -
mağa. beni babam icbar etmişti. Daima 
bana esen namussuzsun, piç peydahla -
dm» derdi. 

Suclu Serkis ise: \ 

. arası rı .1,~ Hava, su ve emsalsız mnnz b sıtJ.J 
itibara alınarak Çamlıcanın ccnu 0ıcta'I 
rı sanatoryom ve prevantoryoın 11

t. bO • 
1. ıhha 1 

olarak ayrılmıştır. Bu hava ı s . ıtııY11" 
zuk insanlar için emsalsiz bir şifa 
ğı olabiJecck evsaftadır. 'bYn eti 

Maarif Vekaleti bu mıntakaY1 1 torY ~ 
miş. Validebağında birer prcv~nt"r ~ 

. tını!; 1 • -~ ve sanatoryom meydana getır ~11J11lşt111 
yük sanatoryomun bir kısmı ~ç bif1 ılfS 
Veka.Jet inşaat için yeniden cllı isilt il~ 
göndermiştir. Elli bin liralık tah5 ÖJ'lıgi!1l 
bu sene orta kısım ve operasyon, r 
daireleri ikmal olunacaktır. ıcısll1ı~ 

Maarif Vekaleti, inşaatın son. 13~ 1 
da ikmal ettirerek memleketınıııetorf'~ 
kanlarda emsali olmıyan bir sana 
kazandıracaktır. blll ~ 

Maarif Vekfüetinden sonra :fstan ci\TBr ~ 
Iayeti, ve diğer vekalC'tler de b~ alc i1 ~ 
da kendi memurlarına mahsus ~:rdıf· 
zere birer sanatoryom yaptı~ 

- Kızımın işlediği suçla benim g}a - Toplantılar: 
kam yoktur. Ben, yolda çok önden gi- bir 
diyoııdı1m, kızım ise, arkada ·kalm1~tı. Kızıley kaza brşkanları 
İşte, her ne cereyan etmişse, bu sırada toplantı yc.ptılar bol~ 

İstanbul Belediyesi hududu içinde ~ 
olmuş; demektedir. ~ızılay kaza şubelerinin başıta?1•r~.stıl". ı 

mak her zaman mu .. mkün olmaz. Bilhassa Diğer taraftan k~tild annedn.~n şuTıub'bıru Istanbul mümesslll Doktor Ne4 e~• ~, 
normal görülmedigin en, un riyasetinde toplanarak bir Tetnlll ~ :' 

bu mevsimde başı fazla ısıtacağı için pra- Adlive sevkedilerek, müşahede altına lıyacak olan fKwlay haftası> nııı 

Klasik ıeklinden usanmış olabilirsiniz. 
Hem bunlann elbiseye uyan rengini bul-

tik saymamakta da hakkınız :vardır. alın~ışttr. nı tesblt etm~lerdlr. .,..aı~ 
f Minaı::ın hastaneden erke~ bırakılma- EmlnDnü · Halkev_ ind• !~ı.e. 

İşte bütün bu mahzurları bertara et- sı kevfivetl de, aynca tahkik mevzuu Eminönü Balkevlnden. P~t t',, 
mek için klisik bere yerin! fantezi bere 1 • t • Te Cumartesi akşamlan saat <2~~tl' 

o mus ur. • • sln Cataıoııundakl salonunda P"'-.:-
yaptınnahdır. şapka yapmakta pek az Dört sahtekAr mahkOm edıldı bemız amatar1erı tarafından 
u~aşmış olanlar bunları kendileri de Dü A. h'kem .,nd te plyeal ıemsıı edllecetUr. ,.,., 
Yapabı'lı"rler. Büyu-k bir meharet istemez. n, gırceza ma esı e .en • KadıkBy Halkevinde konf9 ı' 

resan bir sahtekarlık davası neticelen- cu t at 1,SI dl dJI 
işte mesela şu bere: Tepe yerine bir 2 Haziran ma • pmı .sa ::.·-A..o _.M" 

dirilmiştir. mlz salonunda Bay Müştak tara~ ...... 
daire. Bir de istenilen genişlikte kenar. Mahkemede okunan karardan anla - sa Hukuku> mevzulu blr tonferao' 
Uciverd grogrenden • baş ölçüsüne gö- şıklığına göre, vak'anın mahiyeti Şu - cektlr. .-
re- kesilecek bu iki parça birbirine beyaz dur: 

Aalıerlllı işleri: ve mavi şeridlerle dikilecektir. Tepesin· Perikli isminde biri, bir müddet ev -
vel Eminönünde OJimpiyanın dükki -deki garnitür ayni şerid!erden yapıJmış- Şabeve devet 

tır. Alnında bir düğme ve ilik var. Ken- nmda~ bir çanta mübayaa ederek, bir Sarıyer Aüerllt IJubestnden: 

diniz yapamazsanız herhangi ufak ve u

cuz bir şapkacı bu işi falsosuz becerebiJir. 

de 4 lıralık pullu fatura almıştır. Samaun :u.seaı tarih öÇetmenl _., 1(: 
Bilahare Perikli, Anesti ve Yorgi i · bula gelen yedek teğmeni Şevtet ~ ~ 

simlerinde iki arkadaşı ile birlikte fa - fetttnln hemen fubeye gelme.si ~ 
'-------·--------........... ·-··--------·--·------··---· -· -··-· -------··---:: 

lı __ Ba ___ c_a_k __ s_ız __ ın ___ rn __ a_s_k __ a_r_a_h_k_l_a_r_ı: ____________________ __.,___ 
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9r. General HAzim Bellis.;nın hatıralar1 ( R A oy o HA e ERLE R i ) 
Sarayın emrile öldürülen -,-, -~-e,-'-el-i -is-t-as_y_o_n-,-, --

Holandada bulunan ve radyo merakhlannca çok 

genç Ve gu··zel kadın' lar sevilen bu istasyonun dönen antenlere malik 
olmak gibi ıayanı dikkat bir hususiyeti vardır 

ıı S «Neş'eli İstasyon» ismi verilen buı 
araydan 1 d 1 b . üt d" t .k d. 1 M h merkez Holandada Hilversuın civarın -k ge en a am ar enı m ema ıyen azyı e yor ar, " ecru da Huizen şehrindedir. Neşriyatı mun-

Öft urtarllamaz mı idi?,, diye soruyorlardı. Meğer meramları buno tazam olmayıp haftanın muhtelif gün 

l 
renmek değil, mecruhun hakikaten öldüğüne kanaat getirmek .imiş ı" ve saatlerinde yapılır. 

&tJ setıes· . Bütün dünyadaki radyo meraklıları 
~Ülh • 1 ba~dayu:. •- Likln., bir kere de bu teşebbüste arasında ibu istasyonu tanımıyan w 
'bil~~ II, maruf iakabile Kızıl bulunman icab ~ez m; idi? Belki kurta- sevmiyen yoktur. 
~~~:nı istı"bdadile hükümran. rabilirdin~ Niçin tedavide ikdam göster- Bu istasyonun neşriyaıtınm ga~ 
"<1111 biti nan geçen saray kadınlann- medin?, •kısa dalga difüzyon:ı. tecrübelerinden 
t~ p olan Zekiye sultan. kocası Nu- - Elimizde bulunan ~ütün vasıtalara, ibarettir. Merkez en modem ıaınba ve~ 
'% ~yı kıskanıyor. Geng ve yakı- baş vurduk Fakat, wcudü delik deşik antenlerle müc~zdir. Resmini der -
~'"'41tl:alt dı. Yalnız ve yalnız kendine edilmiş. barlıarai mevtinde hastaneye 'kal· ceylediğimiz bu istasyonun vasfı mü -
~~n b isti~ sultan hanım, beynini dınlmış ıadeta ölü bir halde buraya ge- meyizi anteninin «döner anten> olma-
~bunU:, :s~~ fikrin, bu kıskançlık tirilmiş bir adamı din1temezdim ya~ sıchr. 
~Çare ı .. uı.ubından kurtulmak için J ıe- Va ... Demek, Maryano, hıikika1en cPhilips P- C. :r.,. bu döner anten sa-
~t :~baş vuruyor. her vasıtaya nrl- öldü, öyle mi?» ~resinde, neşriyatını dünyanın her kö • 
~. Yor: Hatta kana ve cinayete Size kısaca anlattığım bu sual ve ce- §esine dinletir. Bunu bu derece mü -

1~a Yiiıden. N d . vablar yarım .saattan fula Sürmüştü. Bil- kemmel surette yapabilen b~a rad _ 
""• tdaına ure dın Paşanın sevgili- hassa is'tıintakın !bu şekli alınası, beni pek fO 'stasyonu yoktur. 
. oana! hazreti şehriyarh nin kapat- • sıkmıştı! Muhatablarımın isticvab tarz- Bu <lönen anteni bakınız nasıl kul _ 

~.torlar. Zeki sarasını uzun müddet süre- larıının Eahirl vaziyetinden, Maryanonun, Iaruyor: 

• 

~ ku~ sultanın hafiyeleri ve mutla'ka kurtan'lması matlub bir adam Mesela :Salı günleri, sabahlan 9 ile 
~ ~·ağıı a çok ustıı. olan cellld· olduğu .zann~ilebllirrli! Bilhassa <lliçin 1 O !buçuk .arasında }"apılan neşriyat bil- cN(eli frtasyrm. tın dönen mıteftleri 
~ba.Iarında!ılacar atlannın çektiği kupa tedavide ikaa.m göster.me~!· gibi sual- hassı! A·v:ustıralya dinleyicileri içindir. !Bilhassa caz plak.lan kollek&iyonu 
~:ıi ilzerıer!:ıeDken bütün şehrin göz- ler. hE?J> bu zannı takviye edecıek mah'i- O zaman dönen antene Avugtralyayı gayet zengindir •.• 
~· karanhlc . 9eken ~u işvebaz kadın· yette idi! «neşriyat zavjyesiı. jçlııe alacak bir cep Bu istasyon geçen kış içinde Türkiye 

~Y'lYerıy ,~ cecenm dekoru içinde Bereket ~.sin ıki beni isticvab ede.'l a- he verilir. Bu sayede bilhassa Avus - için üç defa hususi neşriyat yapmış -
l\_ı. .. ~ orloill' d d -~ l'ot utıuUıaıtlid ~ . amın yanında oturan ve bizi iwiyen tralyada ve zaviy.e içine dü~en diğer tır. Bu ne~riyat esnasında taruıunlf 

tntı? nu . n. bu cınayetleri duymu- şahıs. muhatabımın: yerlerde nşlyart daha temiz, daha Türk san'atkarlarmın eserlerini ve bel-
l\ı~ıl tniyor tnu" G--' Hıı-· B n· c- Ya . ını.e--ı. u ....... •ano. hakik...,ten ber k d h k 1i lt lis ~ sultanın . • ı:m~Tu. ~ım e ısını ıur ıw::..zı... .-....ı3 "' ra , a a uvvet · işitilir. Fakat li batlı mükemmel surette a ı an 

rı.. e - tı- • eınrı - daha insaflı bir . b' kill öldü, öyle mi?:ıt zannedilmesin ki o vakit bu nec:ı-iyatı bı'len -ı;o:r,ı,.·ard Startz Tür1tçe dahi ko -
~v.ııan o.unı nıu af k meden mermer t~lığın üzerıne, ır - ..:·. .c.u 
L.h hanım . " a ati -olmasa. bir Demesi üzer.ine. bana, başile gizlice ibir sadece gönderilen istikamette bulunan- nucmıag-a da!hi muvaffak olınn~tur ... 
YI: Vet ı r-akibleri · . çe "halinde yJAılıveriyorl .:t··· -.... 
lııii Orta'kıar nı. yanı aşk \'e v-lili tutmağa gelen memur, bir keli- işaret yaptı ve gözlerini kırptı. ıo zaman, lar dinler ... Neşriyat dünyanın her ta- Gel ı· ,.. .. ı ... ma gun" V"" saatlerine: 
ıh. ile, lll.uht ~nı, dn~ kanununun hük- ,D..ö Maryanonun. vıı~,....,ası değil, ölmesi mat- dlııl b e ım '3'~ '"' ~ -,;':_ erıs b· me söylemeden v-e söyletmeden Marya- ,~~ rafından cnile ilir; fakat alış kuv- :u-f"-- ilk . tını 19 71 tre--
~ 0 '-'llll ita ır 'kadın kalbinin ver- lub olduğunu hemen an1adım ve ışiddet1e: t' ı d t bi' b' h ff 1 :u.. . ı.cu.a.m 1 neşnya · me 

·~ \re bu :arile ortadil!l kaldı.rabilir nonun ifstüneb. ~tıl~ış, _ikih.tiy~rı:1 gıetrtlla~ı- - Evet. öldü. öldü! cevabını verdim. veBı .. olyebr' e~k~ a tı ıı:z a ı o ~r ... de, Sah sabahlan Türkiye .saati ile 9 
. .....nayetI.er ıtek .. -ed bil' na sarılmış. ırmcı ve • ncı eınay enn oy e ır ı ı saa su.ren r:e.şnyat U>.30 a ka~r Avustral dinle -
lfilYırı errur e ır fa;Jlerine taş çıkartan bir usta\ı'kh Mer- Fıakat. muhatabım, bu söı:iimün ~çık esnasmda bu merK.ez sadece plak ça - ~ . . . ya 

. O haİde yanonun vücudünü delik, deşik ~miş'ti.r! teminatını da kafi gör.memişti. Bma: lar ve speaker, istasyona gönderilen yıcılen ıçın yapar. 
dir, baJtik• • b . d c- İyi amma_ İtalyan!ar gelip ccseru mektubhtra cevab verir. İkinci neşriyat gene Salı günü saat 
,,,, 

1
'ara,,.,_ .. ı katıl, sar"yın :rades.ı·- Ve Güm5şsuyundan Ka ataşa ınen ar 

-.ut ,u..ı. v • • d aldıkları zaman, Maryanonu:ı vücudü İsmi Edwa'rd Startz olan bu spiker 21 den 22.30 a kadar 31.28 metre ilze-. erdiır.: "" . .l' Öld" .. ve karanlık yokuşiaroan birin e, -csırra 
"b,,_ & :r- e.m.ıruır: uru- henüz :Sica'kmış!a n- 'nd Af 'k d" l · ·ı · tahs~s e-"'...., rl.f._ lkademı. basmıştır! Felemenk~, :ıngilizce, 'Frnnsı~a, Al - rı en rı a ın eyıcı erme ı 

tlc~ b-.ın l> -.l h kt b 1 Demesin mi! manca·, İtaluanca·, t-anyoka vesair dilir •.. ~alll.~j ll Yilıd~ın ilk sevgilisi güzel Mnryano efeaui, emen oracı a u u- Adeta haykırd.un: J ~ı-ı h" ııtü.t-ı-::_ ~ ~ktan kara topr.aklara nan Gümüşsuyu askerl hastanesine kal- baş'ka Hsan1an mükemmel bir surette Haftanın üçüncü neşriyatı Amerika 
{'"~t :r~. dırılıyor. 4 üncü 'koğuşa yatınlan bu - H.ayu! Hatta, .Maryanoya sumulü bilir... içindir ki bu neşriydt Türldye saati ile 
~ Qj Ça.Pkın ~..a kanlı vücud kesik kesik inler ve can çe- meyti gelmişti! Vücudü kaskatı 1()1rnuştu! cPhilips p, c. J.> yahud cNcş'eli İs- gece yarısından sonra 2 den 3.30 a k:a-
:;ı .. _ tetı ...... _ :ı..ı ...,, blr -ç: ... n'-le·yaz ol - - H c- :Faka:t, bu :adam, hastaneden nötü- d 3 .,. e. d b h 5 15 · k ..ıı ~tij~ q"'e~crd 1 ......,.... - ~rken, ha9ta.nenin operatör..1 azını '° tasyon'& a 'bir mektu'b yazıp bazı p1ak- ar ve .·u en sa a ın · ıne auar: 
ltter 'o.ı.., sevgilisinin~· .Nureddin Paşa, !Beye _ General Batım Belüsan - haber rüldükten sonra kan jirin,ga edilmek su- ıann ça1ınmasını isterseniz me1ctubu - J 1.28 metre üzerinden yapılır. 
lıı.ı. c.•.·uı. a.~-el c ntıkaznını almak retile diriltildi ıise? Y.a bwıa ne dersi!ı?> ~-.ı · - • t A u kş ~-
•"l bir L ~~ K • ~n k gônden1iyor. TT'l..ı 

0
,__ 1• t'' _, 1 nuza mikrofonda ceva'b verir ve isim - VÜı'l.lıincu neşrıya sya ve za ar.I\. 

lla, • -uı"a'- 1•1_ • • • eskin ve sivri V k' n. 1 Gener-• Ha-- Bel- - Ha,,~.. .ı.&lllaz. ""a ı}·en -wamaz. • d' 1 icll · h tu ırı... 'L...t ~nı :ı..: .. ı:e mdırfld'-· .. a anın ar~asın o.ı IAAoU 

8 
. . ... , . . ~ı . rerini bildirdiğiniz pla:klan sizin irin ın ey enne ma sus r. yurşamUd 

te>.1 uir •-a ıgı gonül tahtJ- ,. da dinli elim· ana •manmıyorsamz. şımuı Sltın ı e gı- 11 

"l.ldud .. Patnı llısan n y derhal çalar. (Devamı 10 uncu sayfada) ~.~~B ~~~~a~ -~ ~y~i~m~~~oo~~~n~~~m! ______________________________ _ 

~~ int~ u, 1atn hedefe isabet e- ;ıantaşındaki ~im~ haatane neferlerin- Eğer, Maryanonun cesedi~i b~la;naz isek, c· R o s 1 T A s E R R A N o ) 
~· •le erke'- _okudur'! Çünkü bütün d b .. ..-:tdi· onun yerine mezara ben gırerım. _., _ 

ı ~h . "' guzeı· la ' en ırı ~ . 
~j'ıı ?'iyari. n· u o n cdamadı hu- •- Aman beyim. bir cinayet olınuş, Muhatabım, bu k.at'_i ve şidd~tli temi-
•-~. 0Pereın..ın· ~Sın~tresi, saraydaki t- .. - 1. d , natıı aldıktan sonra ıstintaka nihayet ver-
"ilıı,; • ., , sızı lS ıyo ar.> • . · el · 

t~" 1n. ~k· 0Prano, sudur! Dedi. Hemen giyindim. Bind~m ara- di. Lakin. bu sefer de bır yenun mes esı 
l,. "'1n " •Ye sulta t kt B -.., a raşanın nın hafiyeleri, Nu- ba dörtnala sfirdüre sürdilre hastaneye or aya çı 1• ana: 
tut..la~karetlerd~e~elere gittiğini, Beşik- y~im. 4 üncü koğuşa koŞtum. Bir de c- Maryanonun ölümü ve sana sor~ 

'-'t- . nu hem.en ·~Ulan evde kimin o- ne göreyim? Yaralı, tam 14 yerinden bı- d~k!arıı:nız ~akkı?da, ~iç kims;ye ~arfı 
~ bir'kaç g Jurnaı ediyorlıır. ça'k:lanmış. Göğsünden, karnından, sır- vu1•ıd .bıle soy.le. mıyeceğıne yemın et.» 
~'Pl'an0 ece sonra ·· D di K di 
'il?'! ~ ' nun hnın • ~zel ..esli güzel tından vurulmuş. Bütün dahili uruvları e · en sıne: _ _ . . 

u, Zekiye r sesı ebediyen susu- parça parça bir halde ... Her tarafından - Namus1u adamın .sozu, yemındır, ce-
,.. 'Sultanın 'k· • · . li ı c-zı · vabını verdim' '-' ı , 1 mcı eınayetı- kan boşanmış! Sadece in ·yor... o erı · 

L. ~elim, ırııe.s~ı biraz aralık ... Faltat bir kelime söyliyebi- Gittiler. 
".). •Ya. b· e tnm kapatıldığı sı- lecek halde değü! Hatta, vak'adan haber- Bir müddet sonra. niçin bu kadar ısrar 
n "'~ d.::ı.Yls; ~daın çıkıyor: Öldürulen dar edilen milddeiumumi, Maryanonun ve şiddetle istintak edildi~imi . anladım. 
~ ~~ano -e!end~no efendi! ifadesini almağa çok çalıştığı halde, mu- 'Meğer, meselenin manahünfihı varmış 

~ ie nezare~· Yanan yüreğinin acısı vaffak olamadı. ve hadisenin bütün kör düğümü, saraya. 
Udız ~•ne, hatta daha ilerı gi- Yaralının kurtulması için, lflzım gelen Abdülhamid II ye verilen şu jurnaldo 

' iL Yına .koşuyor ıve diyor bütün tedbirleri aldım. Ne fayda ki hiçbir imi~: 
~~ 'katili t ha18.s imk.cinı yoktu. c •.• Vurulan ~ Gümüşsuyu hastanesi· 
. 1'tl. Şi;i anıyorum, yani ıockalini Ve nitekim, yanın .saat .sonra, Marya· ne naklini müteakib öldüğü zannolunarak 

il. t'· Phe ~tt•v. • -s almağ 1 İ l 1 t sı· ,,.li,.~. qj~e. han . ~:UZ adamları bana no da - öldür:fllen güzel yeğeni gibi - son mevta}'l a gc en ta yan ara e ım 
1ı ~~ ~ll'ıl', &iSinın katil olduğunu nefesini "\'ermişti! edilen Maryano beihayattır! Mumaileyh, 
~ • 1 .. .ı hastaneden alındıktan sonra İtalyan se-la.h ..... ilane Artık be.nim için yapacak bir §ey kal· 
t il \llt.a.tand" V.ak'alan.n cga)•ri &di- mamıştı. Cesedin üstünü örttürdüm v.e farethanesine götürülmüş ve kendisine 

İi! 11u talcd· a "'Şahidi :adil, in l:lzum· .sabaha :karşı evime döndüm. kan şiringa edilmek suretüe bir mevti 
t.... ~ ceı-<1b '11.ır ::mıYen Maryano efen- Ertesi günü, bir hastaneye gelinciye muha'kkaktan lkurtanlmıştır. Halen de, 

IJ. &e :eriliyor: kadar, İtalvanlar, Maryanonun ıcesedini gizlice naklolunduğu ftalyan vapmile f-
~ ce. sa .. "' 

• eırin~ na ,gonderilccek olan defnedilmek fitere alıp götürmüşler. talyaya azimet etmekte bulunduğu ma-
"~ g~Ce. b:kJeı Onun ile beraber Aradan bir gün daha geçti. Yani, cina- ruzdur. Olbabda emrü i.erma.n ... , 

.ıı: ~r. ~tı1i~P~e ettiğiniz maznun. yetin ikinci günü, saraydan gelce bir a- Yazan: Sabih Alaçam 
L ~ kını olduğunu işaret raba. hastanenin önünde durdu. İçinden ....... T~;iht .. k;;;·;t;·h·~i;··tö;t;;i;; .. ··· .. 

t ~ ~-aı..~,_ inen iki zat, hemen etibba odasını tahliye tamir edildi 
ltı~ı, ""<U«l" ve köprü ba~nda ettirdiler :ve beni çağırdılar. Kapının ö-

1 ~o e~ nüne de bir adam diktil~r! 
.~ ('ala .nıenınun.iyetinden e- Sonra başladılar isticvaba: 

ı.~ •ıı lta · Gümuss.uyıı askeri c- Ey söyle bakalım. Maryana öldü 
uır r lSll'.dak' . .. ? • &.lh1l:s.ıı! ı evıne geli)'or, mu.• 
~~ı k· _ık ile ortaltğın karar- - Evet! 

ırıc:te .. V h h' K t la 'd' 
11 

:r • gozö kapıda bek- c- a va . ur u m.az mı ı ı aca-

• ' ba?> il ~ı · dan so ı f ı E h 
1 ~ lıç ker nr.a, Mary.aııo efen- - Maa ese . sasen, astııneye ölmüş 

~ f:"bö:tıeı e boğuk boğuk .çalını- bir halde gelmişti. 
ı i~ be~, ~Zavallı Maryanocuk, c- Niçin Maryanoya kan şiringa edip, 

~ ~ er Çift ~tı:neme.k için. merdi- kendisini kurtarmadın?• 
~ ~İt~ aeı:to er iniyor: .soluk alma- - Her tarafı kan jçinde idi zaten! Söy-

ç Sq T lediğinlz tedavi tarzı, tıbben imkan dahJ-
niye •• 

•çınde, gık bile diye· linde değil idi! 

Müze~er idaresi tarih! kıymeti haiz 
türbelerden 'bir kısmını tamir ettirmiş
tir. Tamir ediien tür:beler Barbaros 
Hayreddin, 'Eyübde Defterdar Ahmed 
Çelebi, Ferhad p~a, SiyaVlli paşa, Kan 
lıcada lskender p~a tisküdarda Ah -
med paşa, Hamidiye, Fatihte Neccar 
Mehmed, Beşiktaşta Yahya efendi, Ga
zi Osmmı paşa Ayasofyada Üçüncü Se
lim; Fatihte Gazanfer ağa, 1.tsküdarda 
Halil paşa türbelerinden ibarettir. 

Aynca Çiniii köşk ve Fatihte Mimar 
Sinana aid taı11i1ll mescld minaresi d'e 
tamir edilırllijl;ir. 

Şilili bir bar san'ntkarı olan Rosita Ser rano gerek sesinin fevkalade güzelliği ~ 
gerek kendi güzelliği sayesinde pek büyük muvaffakiyetler kazanmaktadır. Al • 
man Doyç1andsender radyo merkezi bu san'atkann konserlerini muntazaman 
nakleylemelrtedir. 3 Haziran Cumartesi günü İstanbul saati ile gündüz saat 4,15 

de yeni bir konserini -dinliyece~iz ... 
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Ali Paşa 
Bizans imparatorundan rüşvet aldığı rivayet edilen 

vezir, Osmanlı sarayına ilk defa içki ve 
sef ah eti sokan adam 

s azır IYO a 
Stratosfer uçuşları günün üzerinde 

en çok durulan meselesidir 
İngiltere 1939 sene büt,çesinde 220 

milyon İngiliz lirasıını hava silAhian
masına tahsis etmiş bulunuyor. 

Müstakbel harbin aeti en mühim ıi
!Ahını hava silAhları teşkil ettiği için İn· 
gilterenin bu kad;ır muazzam bir meb
llğı hava silahlarunasınn tahsis edişini 
Almanyayı Jakayid bırdıanış değildi. 

İngilterenin ayrıca mecburi askerlik 
kanununu kabul etmiş olması Alman
yayı hiç de memnun etmiş değildir. 

Alman- İtalyan askeri ittifakının res
men imzalaruşı. İngilterenin gerek bu 
s.e.ıhada, gerek diplomatik sahadaki A -
zimkAr faaliyetine bir ceva'b olarak tıe
lAkki edilebilir. 

• 

Alman gazeteleri İngilterenin 1939 
senesi hava si1Ah1anması bütçesini 
~burl askerliğin kabUlünde:n de bel
iti daha ehemmiyetli telAkki etmekte
dirler. Alman matbuatı, İngilterenin si
lA.hlırnrnasını, demokrasilerin iddia etti-

YıJj.ınm .Beyazıdın veziri Çandarlı oğ- Sırb prensesini de dininde aıerbest oıraa- ğf şekilde cSulh müdafaası> için diye 
lu Ali Paşa, Türk vezirleri lçhıde ilk ve mıştı. tel!kld etmemekte ve bu hanrlı1tlann 
çok ağır olarak tenkid edilen, kötülükle- İçkiye fazla dü~lr:ünlüğü bazan kendJ- kendilerine tevcih e<:nleoe'.k bir taarnı-
rinden dolayı şikayet edilen adamdır. sine bir na.kise olarak zikredilen Beya.zıd, zun baş1anğıcı olduğunu söylemekte _ 

On beşinci asır müverrihlerinden Atık- gene rivayete göre, buna bu prenses dir1er. ~ 

paşazade Derviş Ahmed, evvela, onun ne esasen ayya§ olmı Ali Paşanın tesirleri Müstehzi bir lisanla yapılan hücum- Alm.anya4a, sıraıosrer prdarmı cemeaea ·.ceknlk asistan, bu -.abinede ı ~ ~· 
Bizans imparatorundan rüşvet aldığını ile alışmıştı. Aşıkpaşazade Dervit Ahmed: latda da bu yeni tayyarelere: « Sulh bir hücrede yapılan tecrübeler! Biraz ıonra tesisat sayesinde bava ,arıı•rı:ıro• 
ri\·ayet eder ki, bir ecnebi devlete hizmet (Devamı 10 wıcu 1ayfada) !bombacllan> ismini vermektedirler. ıelm.llt asistan tap~ kapıyıuıaktır. 'Ye ıirın süratlnl tesbit ve kO 

ve kendi devletimize de dolayısile iha- ·····-··---····-············ .. ---····- Fakat İngiltere bu gibi tarizler ka~- artık stratosfere )iibelt., ba.şl~billr. etmektedir. , lJ1 bii)~ 
netin ilk örneğidir: Bir tashih sında en ufak b!r asabiyet gösterme - yetleri harb başlıyacak olursa o zaman 1 bu modelleri elde edebilın~~ ıç ııırsft C' 

cBeyazıd Han Boğazın Anadolu yaka- Muharrir arkadaşımız Halid Fahri O - mekte, mukabeleyi, dahi düşfuımeden tebarüz edecektir. Çünkü o zaman düş- bir gayret göstermekte, dıger Jı ,,e ~ 
sında bir hisar yaptırttı. Sonra İstanbul zansoyun dün Galatasaray ve Galataaa - geç kalmış bulunduğu bir işi itmam manın silahları karşısında bu modeller Alınanlar da yepyeni evsab h~ış ) , 
imparatoruna haber gönderdi. Tiz kaleyi raylılara tahsis ettiği bir yansında ufak. fa ve ikmale gayret etmektedir. İngilte- birer fbirer tecrübe edileook, en faik nüz bugüne kadar uçuruJ.nı yret e~, 
boşalt. bana ver dedi. İmparator yüz ba- kat mühim bir kelime yanhşlığı olnıuıtur. rede Alman matbuatının cGölgede ça- dövüşebiecek kudrette olan model üs- model tayyareler inşalsına ga i 111ııi0, 
lık gönderdi. Hepsinin içini altın ve gü- c ••• evet anlamaları lazımdır ki Galata - luıan f.a'brika~ isimini verdikleri bir tünden tayyareler inşa edilecektir. mektedirler. Bir taraftan ye~iğer tıı., 
müşle doldurmuştu. Vezir Ali Pa~ya gel- saraylıların tesanüdü yalnız her mek - harb sanayii müessesi de kurulmuştur. Muvafftlk modelden, bir yıldırım sür'a- neler icadına çahşılır~en ve öre g~~ 
di. Paşa da sandık ve kese ile balıklara tcb mezunlarında meşru görülmiyecek Bu müeessesede en büyük te'knisiyen- tile binlerce tayyare inşa edebilmek raftan da yarınki ihtıyaca g J1l11l~ ıÇ. 
karşı çıktı. Zira gayet hürmetli elçidir. bir tesanüddür, beraber okumu§, be- l~, yeni tayyare modelleri yapmakla için lAzun gelen tertibat şimdiden a- bir pilot ihtiyatı elde }>ul~~d~ ıııııl1'1ı.ıı1, 
Sulha gelmiştir. Sözü kesen, dili tutandır. raber yetişmiş olmak zevkidlr .. > cümlesin meşguldur. hnnilştır. tayyareciliği memleket 1çın estırfol ti 
Ali Paşa da hünkara vardı. Çok yalvardı. deki görülmiyecek kelimesi görfö~eek ol- Bu modeller fevkalAde gizli tutul - Diğer taraftan Almanlar da boş dur- müm etmiye büyük gay~tlet:rrıelcteb;e ~ 
Hünkarı sulha razı etti.> mak iktiza ediyordu. Müsbet olooaltken makta, yeni Aletlerin ehemmiyet ve mamaktadırlar. Almanlar hummalı bir maktadır. Her tarafta pılot & ğil, :t\9 

Yıldınm Beyazıd, Sırb kralının güzel- cümlenin mahiyeti menfileflll.lştir. TUhih kuymetleri ifşa edilmemektedir. Bu fa8liyet içerisinde hAlA hazırlanmakta- açılmakta, yalnız orduda efııctı> 
liği ile meşhur kız kardeşi ile evlenmişti. ediyoruz. model tayyBrelerin esasen asıl ehemmi- dırlar. Bir kere Alman casus teşkilatı (Devamı 10 uncu saY ed ~re~ 

- Pek doğru söylüyorsunuz. tarrakelerle gürledikçe, ~dU· !# 
- İşte 'biz, vazifemizin manasını ve ·veni Edebi Romanımız: 19 önde giden Nerimana bnkıY0 da şıı)"_,, 

~~~~:!n:it:~~:~n~~yz:ıc::~~~:d KARLI DACA cu·· N ES VURDU . h.~~.:~~c!~.,;~:~:rıı::.~~~~:r~~ adamlığı inkişaf ettirmiye çalışırız. Ö- tiyet vardı. O kadar yo~u.. uş, Ş ~, 
devimiz, maksadımız, gayemiz budur. gunluk göstermeden yüriiJTl 8ıeş )19~ 

- Okurlar mı? · de kudurmuş tabiatin su ve dılyplııd ~ 
- Okutursanız, elbette okurlar. Ta - Yazan: Hrcllmsnd Ekrsaı Tala muru altında hiç bir korku edeJl > 

rihimizin en büyük bilginlerinden ÇO - lil hiç bir şeye ehemmiyet verrrı ~r 
ğunun menşei köydür. devrinde, köylünün t>er fısıldanmış bir rüyordu. . ıJlııW1 ~ 

Neriman bu defa da hayranlıkla, mu- çocukları kıymabk ~ insan gibi, bir iki Ufak bir kıyas, kısacık ~~:ıŞ'ltı· Jf 
allimin gözlerinin içine baktı. koyundu. Asker o - def.a derin derin ür- me, Ahmede böyle bir a~ bir şe1 J-

- Ne kadar seviyorsunuz çocuklar - cağı bir defa onları perdi. Ortalık git • can yoldaşının ne kıymetlı .111~ oftc-t' 
nızı? kaptı mı, koyuver .. tikçe kararıyordu . cağını derhal anlattı. Nerı ne bıl ıJ' 

- Tabii değil mi? Muallimle talebe mez, çürütürdü. İç- i\hrnedle Neriman olmasa, Ahmed, kendi başı~~u yııPoe' 
arasında baba - evlAd sevgisi olmaclık- terinde geri gelen .. bakıştılar. Genç kız: safeyi katedebilecek ne de 0}1.111~ &t'ı 
tan sonr.a o muallim vazifesini nasıl ifa ler pek nadirdi, vıe - Yağmur geli - run ve şimşeklerin ~tında ~ve ıtıı 
eder. talebe ne okur. ne öğrenir? bunlar, kardeşleri - ·"lr galiba, dedi; vam etmiye nefsinde kuvve 't1 

- Onlar da sizi böyle, bu derece se- nin, arkadaşlarının, alksak: ta yürüsek bulacaktı. defıÖ~ 
vcrler mi? adlan birer ejderha mi? İri su damlaları b<lşırıa gefü'0~~· 

- Ben onlara daha büyük sevgiler adı gibi kulaklarda - Nereye gidece- cKarlı dağ» teŞbihi hatırına 18rıtı ~ 
eşılanm. Yurd sevgisi, i:fan sevgisi, fa- dehşetle çıniıyan U· ğiz? Bir gün gelecek, o dağ, o ~ara\tı~cl 
zilet sevgisi ve bilgi sevgisi. Ufacık zak ve nankör ülke· - Kısıklıya .. ya - bolize ettiği yılların ağırlıgı yııs11~ı·e(lı 
kalblerinde benim sevgime yer kalmaz- lerde ikayboldukla .. hud ki Bulgurluya .. küverecekti. O zaman onu ,~ gli: A acaN ·r ııı., 
sa da olur. rını söylerlerdi. Gur hangisi daha yakın- bir dost omuzu buJarnıY 

11
ç b1• 

- Peki. Bu köylü çocu'klar okuyun- bet ve hasret tür .. sa. kapanırken etrafında kor~;eee~tı· t1f 
ca, ne olurlar? külerinden ba~ka - Ben bilmem ki. luktan gayri bir ~y .g~r~ı ~ı)1o\tıfı / 

- içlerinden bir iki ta~, fevka1Ade türkü bilmiyen Siz daha iyi bilirsi- Bu ihtimal, onun 1çırıı ~ıer çtı 
istidadl1 ve kabiliyetlisini teşvik ede- Türk köylüsü ev - niz buralan. ninde. daha yaman şimşc ~ı' 
rim: K.as3baya, orta okula gönderti - ifldlarmı ne diye o- . . - O halde, Bul - yor, yıldırımlar saç1yo~11j8111ııc~~i ~ rim. Ötekiler köylerinde kahr, okuma- kuta idi? Ve onlara Ortalık ~e karanyQrdu. Ahmedle Nerim4n bakıftıla,... gurluya gidelim. O- İncecik keten elbisesı ıs dııJ19 ı).~ 
sı yazması olan münevver, şuurlu birer ne okuta idi? Ah, hanımefendi! Dün - nımdır. Bunu dır bir meziyet saymam, rada bir dam attı bulur, aığınırız. Ol - sursuz vücudünün batıarı de tııll.\~.J 
çiftçi olurlar. Askere gitti'kleri zaman ya kurulfflıdanberi en hazin ancak bir vatandaşlık wzifesi tel~ mae mı? barüz eden Neriman, ön ; etı1'~JjlY 
çabuk terfi ederler, onbaşı, erbaş olu- serencam bizim o asfl, necib, faziletli ederim.. - Haydi, öyle ise! etmiyen emellerinin, ve.s~o~jr }le} ,~ 
verirler. köylümüzün serencamıdır. Mahkfun İleride, Çamlıca tepesinin üzerinde Tam ayağa ikalkac.aklan esnada kes- iştiyaklannın müteharrık ~ev 

- Kızlar? bulundukça zelil yaşadı .. hAkim olunca bir takım kara bulutlar toplanıyordu. kin bir şlmşek karanlığı ansıZ'lll sıyırdı. andırıyordu. .. ııt seJııı1:J' 
- Onlar da koyu taassubun, kara bütün iyi taraflan yeniden meydana Havaya bir durgunluk bir ağırlık çök- gökten düşen birkıtç tane iri su damla- Bulut1ar uzaklaştı .. f3~rdİ· , 

cehaletin kurbanı olmaktan kurtulur; çıktı. Babanızın kütüpha!ıesinde arar- müştü. Uzakta, görünmiyen bir dere - 11 yolun ortasındaki toz öbeğinin üze - Genç kız başını arkaya ~:dı: . · 1'ıır'1 
iyi ana ve iyi zevce olurlar. sanız, belki bulursunuz: Düşman mil - nin içindeki ikurbağalar çatlayasıya rinde yuvarlandı. Bir iki damla da genç ımndan bir kahkaha fırbilif· sııl ~ıı 

- Köylüler çocuklarını mektebe ka- !etlere mensub en müteaiSıb muharrir- tıaykırzyorilır, kendilerine her ağacın kızın ensesinden aşağı kaydı. - İyice 1slandık. J{irn. iııit.ÖeJl 41 
nun korkusile mi, yoksa sev.erekten, is- ler bile Osmanlı devletinin idaredlerl- arasından bir ağuatos böceği kal'Ş'llık - Eyvahlar olsun! yakaland1k .. ka- lara sürükledim diye.? ıÇ siı ~ 
tiyerekten mi gönderirler? ııi hakıkile zemmederken, Türk köylü- yetiştiriyordu. Otlaınıya çlkmış başı ça.nuyacağız, diye bağırd1. nasıl kızıyorsunuzdur; ;wnıırı1 P 

Köylü karnı doysun, maarifin en bü- süniln seciyesini, meziyetlerini ıe,Jim boş oküzler, sıska sağrıfarına musallat - Nasıl olsa, barınacak bir yer bulu- - Niçin kızayım? } 8"'" " !' 
yük teşnesidir. Köye, maarif refah ile ~tmiş, ondan takdir He bahsey1emf41.er- olan aıgın sinekleri kovmak için 'kuy - ruz. dırrnadınız a? çılcl11ıı ııı'..d' 

d. ·ve ·ı- ~v· birliktf' girer. Beş on senedir biraz kal- ır. ruklanru iki tarafa sallıya sallıya, baş- Hızlı hızh, Bulgurlu istikametinde - Evet amma. Gezıııı.. e"'oı ·
1 

;t 

kındıkları içindir ki köylermiz hükU - - Ne 'büyük insansınız, siz! lan yeııde, ağır ve bezgin bir yürilyüş'le gidiyorlardı. ve bu kad~r uzağn ~eı:rrı~~~ ol~~f} 
mete başv"urup: •Mekteb! Mekteb!> di- - Esta_ğfurullah! Kendim hiçim. Bü- ahırlarının yolunu tutmuş, geçiyorlar- Şimşekler ard arda çakıyordu. Ve mazdık. Ne ise: affedın· 1.,1'cıs1 
ye yal'Varmı;ya b~l.a.dılar. P.:ıdişnhlı:k yük olan milletime karşı sevgim, ima - dı. Ceviz ağacı, kulağına korkunç bir ha- her birini müteakib gök de korkunç di ne yapacağız? C 

1 



• 
Bahçe meraklısı 

Hasad mevsımı 
Bahçe meraklısı elinde boş blr kova, 

çiçekten çiçeğe gi
liyor. Çiçekleri su
luyormuş gibı boş 

anız bozma 
1-············---·----······--·-··-····-························ ... ··· .. ·····································, 
f Anız bozma maatte ehemmiyetli bir iıtir. Müterakki memleketler 1 
! ba •ayede tarlalarını .aneden aeneye daha verimli bir hale gctirmcğc 1 * kovayı eğiyor, do~ 

i mavallak olmaılardu. 1 
\. .. _____ .... _ ...... -........ ·-··-·-·-· .. ····: ......... - ......... j 

t28 Mayıs ·~r·hl. t . d K rultuyordu. Kom· 
t -~ ı ı gaze enız e - adın ve boya - başlığı al-l!l•:hı çık 1 şusu onu gör-

B an yazı tavzihe muhtaç görülmü§tiir: ~-;.:!.·_K.ı...;o._c_a_n_.ölür öt.. dü: 

r;ı-•u }azınızda ek.c,eri kadınlann saçlarını oksijenli su ile sa-
1 

mez, ntııfttn Ali Be- - Görüyorsun ya, hergün olduğu gibi Yazan: Tanmman 
·ll'lı' oıd l.J ge- . ' u. arını yazıyorsunuz. Ekseri kadmlrırın saçları nerle evlenmeye bugün de çiçeklerimi suluyorum. 

·Çı ~:ırart · j> 
1
. ht:ıışsa da kadınlar saçlarını sarartmak için oksi- kam':" ı;erdin. _ Kovada su yok. 

-n 1 su 'i<uı· . . 1 K d bir b ıanmış değıllerdır. Kullandıkları madde yeni çıkan - ocam an ka- _ Bilhassa su koymadım. Hava bulut 
tu.. o . .,.adır. Bu hususun gazetenizin ayni sayfasında, a'"·ni ru-1 ian gömlekleri an--.ı.ında ue . . . ., caı; 0 kııllannbilir lu, biraz sonra yağmur yağacaktır. 

şrını ı ıca ederiz.> 

* •27 Mayıs tnr\l·l' ga t . . b. . . f d k K t.ıeı ., ·~ 1 ze enızın ınncı say asm .l çı an, - o-
~• c· '~o 

<lın r ·. n.ışan 60n moda kadın - karikatün.indeki son mod,1 ka-
•Pı nazarı a·kk t· . . . • göre k . ' a ımızı celbetmış ve yaptığımız tah.ı{ikata 
aı ıkatüro k. k tılrnı~t _ e 1 adının son moda olmadığı neticesin(? va. 

ı: ır. K.:ırik .. t .. d ki 
~ınrı~ • " ur e kadının elbisesinin etekleri diı kapa-

an <ı~;a ~rıd d . kapakı • ı; a ır. Halbukı son moda elbiselerin etekleri diz 
arını or• rn. k 

~!!ki ka..l ' ıyece kadar kısa yapılıyor. Gene karikatür-
. l.öının giyd·ğ· 

~eınoct ·1 1 çoraplar ve iskarpinler bugün trunamile 
e olmuş r.e .d a· 

de .. ölen kocam Ah 
rııed Bora büıdn 

cA. 

* Menettim 
Heyetşinasın karısı, misafirine söyledi: 
- Kocamı Me~ 

rih yıldızına bak. 
maktan menettim 
Fakat gene arad3 
s•rada bana farket
tirmeden baktığım 
hissediyorum . 

- Neye menettin? 
ıaç ltıv 

1 1
• • vı en ır ve bilhassa saç tuvaleti soıı moda 

a eı.ı olınakt · - Merihte de insanlar var; 
tarnan an çok uzaktır. Son modada kulaklar hiçbir ._.~"-1•.._..,.~ 

diyorlar l 
kadınlan 

Biçilmif bi'r bıı§dtıy tarlası 

kacak :~~a ci!"lülmez. Bu noktaların sayın gazetenizin i!k çı- - 1Z!lnı aş1:. tar:ı- , kocam muhakkak oradaki 
t u~ :ıı:ında mezkıı.- k .k .. .. mı beg~cmdini.?, at- seyretmek için bakıyordur. 
av~ihi r· ıu arı aturun konuldu.i!u sütunda 

Orak mevsimi ge1ıdl. Artık memleketin 

1 
her köşesinde ekinler yer yer biçilmekte 
veya biçilmek üzeredir. Bundan ıonra 
tarlalar, üç dört u süren bir istirahate 

ıca olunur.> icış!•yorsanız, elimi * 
* 

yıizıime değil. öbür Ah • Ah 
cl.ni?e vııTacaktı- çekilecek ve Kasımda yeni ıenenin to· 

•29 tarHıı· n:.z. . Yok eğer beni Genç kız, genç erkeğe baktı: 
humlarına tekrar sinelerini açacaklardır. 

Yedikleri 
1 

gazetenizde; bazı erkeklerin kanlarındar:. dayak 

kadınlar hlllevzuubahs ediliyor ve bu aradn kocalnnm döven 
" akkında k b b. . 

olquyorsan.:: elinizi 
- Ah bu erkek-

7Janaijıma daha ha- ln, dedi, onları na· 

Ziraatte bu devrenin büyilk ehemmi· 
yeti vardır. Tarla bugünler zarfında ne 
derece yolunda bir tımar ve terbiyeye 
maruz )talırsa, o derece berekete namzN 
olacağı gibi, ne kadar kendi haline bıra
k.ılırsa o kadar otlu ve dolayJ.Sile verim
siz bir hale geçer. 

en kadını a a ır il.san kullanılıyor. Kocafarını dö- I 
rr. arı tavib tm k 

jif tem.ııs ettirmt:-
z;l}diniz .• ·ek knd · e e onların bu hareketıerini fer.;. g6r- ı 

h ar Yanlış b. - - . ·t!r ~rkek b . ır goruş olamaz. Kansı tarafından dövülen r--:cr.--.,,..,=-"'r------. 

karısına . u a<ıyağa bihakkın müstahak olmuş demektir Ya l 
d ISll'diği eıb· . • 

a ~Vine rn • ıseyı, şapkayı, iskarpini aJmamıstır. Yahud ı 

karıs•na k utııd saattan iki üç dakika geç ııelmiS"tiı: Yahud dal • E<ndis· ~ • • . 
- ~Ugü ı::ıle hiç alakası olmıyan mesela: 
'l'ar. n nerelere gittin? 

zır.da b· 
Yağı hak ,~~ sual sormuştur. Böyle vaziyetlerde erkeğin da-

evı·elce ,.ll 11 olduğunu siz de takdir edersiniz. Bir.aenaleyh 
tı~ı:..· • Zılan Yazının n d·ıd·ğ· .. ııırıi İtti b· . eşre ı ı ı sutunda b:ı yazının da 

Ye ılarız. Say l 
gı anrnız.:ı. 

·~vvelki günk" * 
l'llükyajı tarif td~. gkazetede çıkan bir hikay~de bir kacf ının1 dı);ı ııır en kadı 
dar. Yazıylıyor. Krem nın pudra, pembelik, rul kullan-ı' 

n :tnakyaJ v 
1 

kullandığı unutulmuş, krem kullanma-
ten . . apı mıyacalh d 

•n hikaye süt 5ın an onun da zikri elzemdi. Gaze-
~ ununda tavzihini rica ederiz.> 

Hikayesi 
- Ben · · • sızın bisi'kletleriniz biçiminde 

bisiklet hiç görme
dim. 

- Evlendiğimiz 

zaman iki kişilik 

l bir bisiklet almış-
beı- tık. Çünkü o za-

aber gezerdik . rıan, ikimiz daiına 
'Yr ' · Bar ik" 

- Ru. senenin ~op
kaları çolc küçii.f.:, 
geçen seneninkite
rin yarısı kadar. 

- Tevekkeli de· 
i}il.. gecerı. sene aıtı 
fapk.ı almıştın, bu 
sen€ on iki §'.lpkiı o.Z.. 
dın. 

ı geırn· · 1 ay sonra ayrı 
Mt.· •Ye çıkmak ist 

'Ye ayırttık emiştik, o zaman - Bende de sizdeki gtbı bir kafa ol
saydı profesör ... 

Karıcığım 
ben sana ne ya • 
pıyo!'um ki? 

l ~ • - Daha ne ya _ 
arı e~e k pacaksın, akşam _ 

D'' er efl g 1i • <:)oturur .. e rsın, geceleri gezmiye 
at sun ben · l'ılazsı ' sız şuradan şuraya adım 

n. Bu ü 
~iştir . Y ıden seni kimseye çe • 

l!lnıyorurn. 

Anne - (Çocuğuna) Ba1>cın orkestra 
i~are ederken güriitr.i edip şaşırtma; 
dıye sana k<U; kere sô~ledim., 

Dedikodu 
- Ben dedikodudan hiç 

bilirsin; dün ak. 
şam bize Necmi
;yeler gelmişti. Bi1 
dedikodu bir de. 
dikodu. Ne dedi. 
kod ucu şeyler, 

kimseyi de beğen· 

hoşlanmam; 

miyorlar. Kendileri bir şey olsalar içim 

yanmaz. Kocası sünepenin biri, kadın 

dersen yelloz mu yelloz. Kendi haline 
bakmıyor da ÜStelik ötekini berikini çe
kiştiriyor. 

sıl ele geçirmeli? 
Genç erkek, gen~ 

kıza cevab vereli: 
- Ah bu k:ıdın· 

lar, on1arı E'le ge

çirdikten sonra, nasıl muhafaza etmeli! 

* Yalan 

Tarımmanlarm pek iyi bildikleri veç
hile, ekin ne kadar iyi yetişmiş olsa da 
gene bir takım yabani otlarla birliktir. 
Bunların bir çoğu biçilen ekinle birlikte 
tarladan kalkarsa da, bu esnada dökülen 

- Bu pudranın en iyi pudra olduğuna tohumlan tamamen toprağa saçılır. San-
emin olabilirsiniz, radan ektiğimiz buğday - arpa hattl se-
Dünya güzelli)\ lektörden geçirilerek ·tertemiz ekilse bile, 
kraliçesi de bunu toprağa daha vaktinde dökülen bu muzır 
kullanıyor. ot tohumlan onun yalnız başına kalma-

- Ben de geçen sına mini olur ve biz seçkin bir tohum 
sefer bu sözünüze ektiğimize keyiflenirken, tarlada boy gös-
aldanmış alınış. 

1 
tererek bu keyfimizi berbad ederler. Şu 

tım. süründüm. Fakat aynaya bakar bak.. kadar var ki, temizlenen bir tohumluğun 
maz yalan söylediğinizi anladım. 1 ekildiği tarlada on yabani ot bulunursa. 

temizlenmeden ekilen bir tohumluğun 

C ) tarlasında bin yabani ot bulunur. Bittabi 
Hoş Sözler mahsulün kemiyet ve keyfiyeti de bu ot-

-----·-------- ların çokluğu nisbetinde azalır. 
Sevinç Demek oluyor ki iyi bir mahsul kaldı-

Dişçinin kapısına giden erkek bir dl- rabilmek için ziraatte yalnız bir tarafa 
şini çıkarttı. Dişi çıkar çıkmaz yüzünde ehemmiyet vermek; yani sadece tohum
büyük bir 1evinç alameti belirdi Dişç• 

1 
luğu iyi seçmek, yahud sadece tarlayı iyi 

bunun farkına varmıştı: hazırlamak kafi değildir: Seçkin ve iyi 
- Dişiniz çıktığı için seviniyorsunuz. bir tohumun atisine güvenebilmek için, 
- Hayır, çok acıdı da ... Dışarıda ka.. atıldığı tarlanın da tohumluğunu rahat-

yınvaHdem bekliyor, o dört dişini birden ça büyütecek bir halde olması llzımdır. 
çıkartacak. 1ote canız bozma> bu bakımdan ilk ha-* tırlanacak şeydir: Orak başlarken tarla-

SütçÜ çırağı da hafif bir rutubet bulunduğunu. hattA 
Sütçü yanına alacağı çırağa sordu: bu rütubetle koyunlar için makbul sayı
- Sütçülükteu anlar mısın? lan otların türediğini herkes bilir. Tam 
- Çocukken köyde idim. Çok silt bu sırada b~ altı santim derinliğindeki 

içtiın. bir sürme ile anız bozulacak olursa he-
- Bu ~ yaoramaz .. çocukken su ile nüz çiçek açarak yeni tohum dökmeye va

oynamaktan falan hoşlanır mıydın o- kit bulamıyan bu yeşillikler tekrar gö-
nu söyJe! mülmii§, mahvedilmiş olur. * Diğer taraftan tecrübelerle sabit olmuş-

Vapur gişesinde 
- Bana ikinci mey.ki bir gidip gelme bi. 

let verin! 
- Neresi için? 
- Bu da sual mi, tabii gene buraya 

döneceğim. 

* Plajlar ucuz 
Bu sene plljların ve çalgılı bahçelerin 

\ıcuzluğu nazarı d.Ik:kati celbedecek va -
ziyettedfr. Şehrin en iyi pl.Ajında bir de • 
niz banyosu yapmak, yol masrafı da da -
bil olduğu halde yirmi kuru§U tecavüı et· 
memektedlr. 

* Bıravo 
Acemi piyanist piyanoya oturdu. Nota. 

yı açtı. Bir par~a çaldı. İyi piyano ~alım: 
- Bravo, dedi, güzel çalıyorsunuz. Fa' 

kat nlçhı notaya baktığınız halde o par· 
çayı çalmadınız da, ba§ka bir parça çal.. 
dınızl 

tur ki tarlada kalan yabani otlar, yaz ay
larında dehşetli su çekerek ~oprağın bağ
rındaki bütün rütuheti insafsızca harcar
lar. Halbuki yuka ' -=- sathi) bir sürme 
ile bozulan anızlarda otlar köreleceğin
den toprak rütubetini daima saklar ve bu 
sayede bilhassa azotu işleyip hazırlıyan 

nitrobakteriler faaliyeÜerine devam ede
bilmek imkanını bulurlar. Pek mühim 
vazifeleri olan bu nltro-bakteriler, rutu
beti gittikçe eksilen bir tada.da çalışaını
yacaklanndan, böyle tarlalar yeni ekin
lerine hiçbir şey hazırlamamı~ olurlar. 
Daha ilk çağlarında gıda sı'kıntısı çeken 
bir ekinin de elbet Akıbeti (bereket) ola
maz. 

Yalnız §U noktayı unutmamalıdır ki, 
anız bozma erken olduğu nisbette sat.hl 
(= yuka) olmalıdır. Bazı yerlerde yapıl
dığı gibi bu ilk stlrmeyi derin yapmak, 
toprağın rütubetinl bilsbüUln kaçırmaya 
sebeb olur ki bu, fayda değil, zarar de· 
mektir. Bu takdirde bilhassa Delice to
humları pek 4erinlere pderek müsaid 

seneler, yağışlı yıllar için oralaraa "Ko
nuklarlar. Kezalik ayrık ve emsali inadcı 
otlara da bu ilk .vtt.rmenin derin yapılıp 
hiç yaramaz. 

c- Orak zamanı bizim topraklara pul· 
luk batmaz!:ı. diyerek anız bozmayı ih
mal edenler hep bu hataya düşüyorlar. 
Sanıyorlıar ki bu da bildiğimi: bir csür
me> dlr. Halbuki (anız bozma) ile (sür
me) arasında büyilk :fark vardır. 

Hüllsa, bereketli bir mahsul almalt, 
yalnız tarlanın verimine. tohumun cinsi
ne. havanın gidişine bağlı değil; yapıla
cak tımar ve terbiyeye de bağlı bir key
fiyetti:ı:. 
Anız bozma hububat için olduğu gibi 

diğer mezruat lçhı de aynidir: Bakla anı· 
zının erken bozulması. baklanın kökün· 
de bulunup toprağı kuvvetlendirmeye 
hizmet eden Nodozite-Bakterilerin faali
yetini tezyid eder. Hububat için makbul 
saydığımız bakla nadası. erken bozma ile 
bir kat daha kıymetlenir. • 

Tekrar ebneli ki anız bozma z.iraatte 
ehemmiyetli bir i~i:. Müterakki memle• 
ketler bu sayede tarlalarını seneden se
neye daha verimli bir hale getirmeye 
muvaffak olmuşlardır. 

Tanmman 

Gülleri kemiren böcülere çare: 
Eskifehirden Bay Necmettin Tanış so• 

ruyor: Bahçemizde birkaç gül fidanı var. 
2-3 senedir bunlara yeşil bit· takım küçüıi 
böcekler musallat oldu: Güller daha to
murcuk halindeyken onları kemirip aç. 
m.alarına mani oluyorlar. Bunlara karp 
pratik bir çare yok mudur?. 

Güllerinizi saran o yeşil renkli kurdla ... 
ra karşı (Katakilla) ismindeki hazır ildq 
iyi gelir. Bu ilA.cın 40-50 gramı, on litr&ı
lik bir mahlUJ hazırlamaya kafi gelir. 
Tomurcukları kemiren, yahud filizleri 

ve yaprakları saran o böcüler görün\lr 
görünmez, hemen bu ilactnn altı kaşıli 

kadarını yarım teneke suda halledip gül 
fidanlarının her yanına güzelce serpiniz. 
Bunun için hususi bir pompanız yoksa 
filit pompasile de yapabilırsiniz: Elverir 
ki ilAç, güllerin her yanına iyice değmlJ 
olsun! 

Bu ilacın koyusu. nebatlann yaprak
larını yakabilir. Onun için güllerin kör
peliğine göre önceden dozunu daha hafif 
tutmak fena olmaz. tkinci seferinde artı• 
rabilirsiniz. İlacın akşamdan serpilmesi, 
kuvvetli ve iyi bir pompa kullanılması,· 
güllerin her yanına ve bilhassa yaprak• 
ların hem altına hem üstüne iyice serpil· 
mesine dikkat edilmesi muvaffakiyeti nr
tınr. 

Gül haşerelerine karşı daha bazı ted• 
birler varsa da siz pratik bır şey aradığı· 
nıza ve nihayet amatör olduğunuza göre 
bu en iyisidir. Tarımman ..... -..................................................... ._ 

Balikesirde bir çocuk havuza 
duştu, boğuldu 

Balıkesir, (Hususf) - Bahkesirin Cüm
hur:yet mahallesinden bahçıvan Mehmed 
oğlu Alinin çocuğu üç yaşlarında Cemil, 
herkesin işile meşgul bulunduğu bir sıra· 
da bahçenin havuzuna düşmüş ve bo~ul· 
muştur. 

Adliye vak'a hakkında tahkikat yap .. 
maktaclar. 



BOM POSTA 

st nbu Defterdarhfiından: 

Beşiktaş;, Üsküdar, Eyüb, Fatih, Eminönü; Beyoğlu, ve Kadıköy malmüdürlüklerinden •••••• 
MUt ita~ dal 

TARiHi ••• 
3/6/939 
S/61939 
616/939 
7/6/939 
8/6/939 
9/6/939 

Cumarteıt 
Paıarteai 
Sah 
Çarıamh. 
Perşembe 
Cuma 

TARlHl 

3/61939 
5161939 
6/6/939 
1161939 
8/6/939 
9/6/939 

etimi erin Haziran, Temmaz, Ağustos 1999 üc aglılı maaşlarının ledlg• günleri ••••• 
Beşiktaş malmfidürlfiğünden 
Mlilkiyeydiıa • Azken yetim .,.. 

telı:alidlcri tekaiidleri 

1- 150 1- 3~ 
151- 350 !51- 700 
35 t ""79 500 701 - 1000 

. 501- 650 1001-1300 
651- 800 1301-1600 
801- ili 1601- ili 

Eminönü malmüdilrlilğiinden 
Müllı:iye yetim.- A.alı:eri !• y~tim 

- eri 

1-1000 
ı-r 

01-1 
1801-2200 
2201-

1- 500 
501-1100 

1101-1600 
l 1-2100 
2f0l-2600 
2601- ua 

Beyoğlu malmtld8rltiğündea 
Mülkiy• )"itim n A.kert .,.. yeti• 

hlcaidleri Wıaidlwi 

1- 200 1- 600 
\ 201- l50 601-1200 

551- 800 120J-1800 
801-1050 1801-2400 

1051-1300 2401-3000 
1301- ilA 3001 - ilA 

Kadık6y malmlldürlüğlnden 
Mülkiye ,.... " A.brl " yetia 

tebiidlerl tekaüdleri 

,_ 250 
251- 500 
501- 750 
751-1000 

1001-1250 
1251- ilA 

i- 500 
501-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501- ili 

ilaktidar malmftcfürlOğDnden 
MülldJ'I yetim .,. Adıari yetim ve 

telı:aüdleri tebldleri 

1- 300 1- 600 
301- 600 601-1200 
601- 900 1201-1800 
901-1200 1801-2400 
1~01-1500 2401-3000 
1501- ili 3001 - ili 

Eyüp malmtd&rlOğOndea 
lılii!ldye yetim.,... A.abrf ve ,,,ti• 

telr:aüdleri tekalldleri 

1- 40 ı- ıoO 
.ti- 80 101- 200 
81- 120 201- 400 

121- 160 401- 500 
161- ili 501- 600 

601 ili 

Fatih malm&dflrlllğtlnden 
Mil kip yetim .,.. 

teltaüdleri 

1 inci 
1- 500 

501-1000 
1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501- ili 

Alıtw1 yetim ~ 
tekaüdleri 

gi~e 
ı- 500 

~1-1000 
1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 

Aalceri yetiın n 
telcaüdlerl 

2 aci gl~o 

3001-MOO 
3500-4000 
4001-4500 
4501-5000 
5001-5500 
ssoı- ua 

l - z t mruı Inn münıcaatla maaşlarını almaları lazımdır. Almi takdirde istihkakJan umumi tediyattan llOnr& verilecektir. 
2 - Tecliyata bahleyiıı ._~ .... cak ve ONIKİYE kadar devam edilecek Te öğleden sonra saat ONOÇTE tekrar başlanarak ONYEDİDE nihayet bulacaktır· 
3 - M bnm EmlAk ısanıaıs:o::u:cın ~MU::llA Jllilwşıarı sahihlerinin cüzdan1annm Malmüdürlüklerince vizesine füzum yoktur. Bmılar doğnıdan doğruya Banknya müracaatla istJkrt1 

znttn bulunabileceklerdir. ~ 
~===============ıı-===---==========-=====-==================-============================-=c:====================================--~~ 

RADYO HABERLERİ Devletler hava harbine nasıl hazırıamr 
rl 16.30 dan 18.30 a kadar devam yo proı:mum bildiriyoruz. Ankara Radyosu rf 

el"· 19.71 m~tre üzerinden. yapılır. Her P<tzarte!i sabahı Türkive saati G DALGA UZUNLU;r.U sında da pilot yetiştirmiye gayret sa tadır. • ... ~uı:-se 
._., J u olunmaktadır. Çünkü tayyare ne kadar 1-:-~ 

Türkiyede en mükemmel bir suret - ile. saat 5 de Amerikanın 31.48 metre- 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. Diğer taraftan Sovyet havacılığının sür'ati o kadar artmaktadır. 'ta'Y.Y};U· 
dinlenilebilen program budur. Mem de ~~ cW2.X..A.F:11 cSchenectady• .A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.$. 20 Kw. da güntlen güne tekamül ve inkişaf et- nin mana~ ise sür'at olduğuna. gö1:~1,e 

leketimizden yazılacak mektuhlan. bu radyo istasyonu. Holivuddan sinema ar .AP. 31,79 m. H85 Kes. IO Kw. tiği görünmektedir. Sovyet teknisyen- tün mi11etler bu neticeyi elde eıuv 
program esnasında cev.ıfu verilir... tistlerinin iştirakHe çdk eğ1enceli bir 

PERŞ "'"'-IBB _ ıı~ı•• leri de hava sil!hlannın en mükemme- çabalamaktadırlar. . ..... <f 
Haftanın 60IlllllCU neşriyatı da Cuma program nakleder. Bu programın ismi: nı• " - ı k d tıklan bUS~ .. 

--.'f..... .. mları 31.28 metre :\-...:-...3~ d·ece cThe Circle• dir. Bu programı dinle - 12.!D Progr 12 35 Tü k ,._.ıc.ı fTJt > lini elde etmi~ çalışmaktadırlar. Sov- talyanların en i yap 17 oOO 
~ um:nnıut:.u. • : am. · : r m\Uoie;~ ,n. yet tayyarecileri son günlenre şayanı tayyarelerle elde ettikleri irtifa ierte 
yansından sonra 3 de başlar ve 4 de ınek:. için tabii e. rken kaBmı~ lazımdıkr I!: M<mılekct saat ftyan, aJ&nl 'f'e :met.eoro- dikkat bı"r m·-,..a yapmıcıa-..:r·r. metredir. Fakat alelAde tayYart ı-"· 
ıu Cen bt Am "ka ld - d lojl haberleri. 13.15 - 14: Müzik ccazba.nd) .... ~u , ru.ı eı• 
·uıter. Bu neşriyat u en ya ki bu ~a.1• ~vsun yu 0 ugun an pe PL 19: Program. 19.05: Müzik <Dana müzı - Bu hava manevrasının hususiyeti 4.000 metreden yukarısı insan içirl bifl 

·r. basi:Bt bir .ı.şktir. 
35 

k"l tl kt '""-:-k· ğf - PL> H.30· Konuşma (Ziraat saati.> Stratusferde yapılmı.ş olmasıdır. Şimal likeli olmıya başlamaktadır. A!htl ususf 
Bütün bu neşriyat Kw. 60 ile ya - u mer :z. . ı ~va . ı. ır . .L u.ı . 1 - 19.46: Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20.30: Mem denizinden hareket etmiş o1an Sovyet metrede oksijen 8"l81makta·· 

p?lır... yeden ç~k ~yı-dinlenılebılir. 5 .HaZlran leket saat lya.rı, ajans ve meteoroloji haber- tayyareleri Baltık ıdenizltıe gelmiŞler, tertibata ihtiyac basil olmaktadır· ~ 
Verdiğimiz bu saatlerde kısa dalga - Pazartesı gunu sabahleyin bu ıstas:o - len. 20.4': TOrt müzfği. 1 - Sallmtn hfcas or<1da mefruz düşman filolarını bomba- Bunun için Almanyada yüksek tl~ıe-

larda bu istasyonu dinlemeğe.ç.alışmız. nu bulacak olan radyo mera~lılan. ~ren. 2 - Rlfatın hicaz prkı : CSlslendi 1 dıkt St atusfere ~lmiş- lar için y~tişti"rilen pilotların bi1nY t 
Bilhassa modern: garlı müziğini, güzel Madeleine Caroll, Basile Rathbone. hava.> s - Şevkinin hicaz şarkı: esen bu a an. sonra . r. .. .. . . . ~, C8 dilt'lcl> 
seSli artistleri dün anın belli başlı La Tibet Marks kard lerin yerde~ gtdell. ı 4 _ Faildn hicaz ıarkı: <A _ Ier ve Sımal denızıne donmuşlerdı.r. nnın saglam olı:ıasına da ayn •eJlt • 
a k stral Y . bu wrence i ini di 

1 
~ teşt süzanı ttrkat.) 5 - Tanbur taıcsımı. 8 - Bu manevra havacılık mahfellennde edilmekte bu pılotlar tı'bbi r;ı~Ztsdlr· 

~ 0~ e yıharınıd'nl ~ı ~rsamzde.n _,.. şarkı ve varyete er n eyec er - Koşma: (Ebruların zahmI.> 7 - Rahminin alaka uyandırmıı::tır. Almanyada da u- lere ve tecrübelere tabi tutuııı~· 
m=ezın sa ı eyıcı enn vııur- dir k " ~ • ~ ... urdlllhlcazkfuo .şarkı· <Sen ey ca.nmıın ca - zun zamı:tn1ar<lanberı Stratusfer uçuş- lar. ~ 
sunuz. nı.> s - Osman Nlhtldın türdlllhicaz.kfU' oar- ;;;~;;;;;.:;.:.:;:.:,.;;~;;;.~~;;;;;;;;::=~~.,;;;;============= 

Unutmayın .. . Türkiye için bilhassa t L ı M , kı: c.Aqam güneşi.> 9 - saı.A.ha.dıdin Pınarın " S p 1 f ·h Ü b kaSI Çarşamba günleri gündüz neşriyatı a- 341 tarıhlnde İstıınbul Evkaf tdareshıden türdllllılcauAr şarkı: (Aşkınla :rana.n gön _ on OS a '7 nın arı m sa a 
par... uhdeme tem edilen Çatmakçı1arda DO.yıha: 10ın.) lO _ Sadettin Kaynak Muhayyer şa.r- bel" 

S. T~ 

Almanyanın yeni radyo merkezi 
Almanyada Saksonya& Herzberg'de 

Doyçlandsender'in yeni radyo istasyo
nunun küşad mera.'llmi yapılmıştır. Bu 
yeni merkez Zeesen istasyonunun ye -
rlne kaim olmaktadır. 

Yeni merkezin kud'retj l50 ·kflovat -
tır. Montreux plfım tatbik mevkiine 
girer girmez bu merkez kuvetini 200 
kfloyata çıkaıracaktır. Zeesen istasyo -
nunun kudreti ancak 60 kilovat idi. 
Radyo istasyonlarında ilk defa olarak 
fstasvonun pilon'lan canten11 vazifesini 
görmektedir. B u yeni ve cür'etkAr bir 
tatbiktir. Bu pilon'un irtifaı: 325 met
redir. Bir rekor sayılmaktadır. 

Av rupadaki radyo istasyonlar 
ve udretleri.,. 

Radvo istasyonları ve kudretleri gün 
aen ~üne artmaktadır. 

19 2 6 senesinde A vrupada 116 kilo -
vat m ecmuunda: 123 merkez varch. 
1929 sen~inde bu miktar: 420 kilo -
vat mecmua"'l.da: 200 :merkeze, 1933 se
nesinde bu miktar: 3.260 kilovat mec -
muunda 257 mer keze, 193.3 senesinde 
bu miktar~ 8.230 kilovat mecmu\lllda: 
B 1 O merkeze çıkmış:tn·. 

1940 senesi için l O. 790 kilovat kud -
ret mec-muunda 3 5 1 merkeze malik o -
Zunacak:ı sanılmaktadır. 

Veni lsviçre kısa dalga 
istasyonu ... 

İsviçrede: Schv:arzerrburg'da tesis e
Clilmiş olan kısa dalga neşriyat me~e
ti tecrübelerine başlamıştır. 

Her gün şu dallgalar üzerinden neş -
riyat yapmaktadır-

25.28 - 31 .64 
16.67 - 19.60 

mahallesinde Küçüle Yen! banda orta kat kı: <Ne uman görsem onu.> 21.30: Xonuşma. <Ba'!tanfı 8 inci savfada) hilekar softa sarmı~ı. Bu softaların ıırdı-
ta lO n~.arıılı odanm 8/1 bls.se6ine akl tapu 21.45: Esham. tnhvlllt, kambiyo _ nukut ,., cAll Paşanın yardımı He şarap ve ke- si de fısk ve fücurda dllşkiin adaınl ıut' 
t.etth ilınühaberlml ve bn meyanda blr zart Ziraat borsası (flat.) 21..55 : Neş'ell pl!klar. bab meclisi kuruldu: Derviş Ahmed csofta azarsa. şeytan ° 
lı;indıe bulun~n vekftletname ve 3 aded ,tapu 22: Müzik {Kiiçük orkestra _ Şe: Necib Aş- di 
senedi, ve nu~ teskerem ve diğer ıınumıu kın.) 1 _ Becce _ Damalfi serenadı. 2 _ Le- Şanıb ve hem ke1:>ab kuruldu. yor. '(r 
para Sf'ned! ve sair remnt evraklarımı zayi Kdfir kızı gelilb kadeh silrülda. Beyazıd Ankara muharebesinde di' 
ettim. Yenlsln.t ç.ıkamcağımdan hükmü yolı:- vine - Humoresque. ~ - !llhelm ~ncek - " murun eıın· e ""'ır· du .. c:u" nce, Ali pıışıı.şell" 
tur. Ve bulup getirene aynca mü.Wat n.re- M~. t - MteheU - Üçüncu küçük süit. 5 - Ali Paşa dedi, cHa.nım. anı. goT -= :r r ·ıe 
celUni llil.n ederim. J. Strauss - Viya.na. kanı - Vals. 8 - Becce - Ki ne mecl.ts bu soh'>ette otund10. ğer kumandanlar ve devlet rica 1 1 ·rrıe</e 

Aclres: Edirnekapıda Jtahrlye cami soka- Serenad. T - Tschıılkowsky - Uyuyan güzel, Şarab içmesine Han Bayazıdın, zade Emir Süleymam alarak Ed;·ği. IJ• 

fuıda. 4-G numaralı e.de kalafat oflu Yorgi haletinden: Vals. 8 - Rub1nsteln - Kostüm- Ali Paş~ k4fir kızı hulundu. çekilmişti. Cesareti, tahsili, cömerd 
1 

• ile 
--------------- lü balo. 23 : Son ajans haıberler1 ve yannk:1 daleti ve nihayet gu'"zeiliTti ve zarafet

11

1 dJ 
Za.11 - iş bankası htanbuı fubesinden aı- program. 23.15 - 24: Milzik CCa.zbnnd> PL Sola'kzade de Ali Paşadan şu satırlarla s 1 

d.ıiun 1183/ 12279 numnralı bonoyu kaybet - ==-=-============= bahsetmektedir: cAli Paşa iş ve işrete, güzide bir genç olan Emir Süleytn~n. f'\ll 
t1m. Hükmü yoktur. NÜ2lhet Yazıcı zevk ve sohbete düşkündü. Şarabın gü- üzerinde kötü tesirlerini gösterınıştı. ııil· 

Kürkleri, elbi eleri, çamaşırları, 
halıları v • 22lreyt tahrip eden 

GÜVELERİ 

Yemek salonuna, y tak odasına. 
nyo odqı l&, mutfağa, aptes· 
hanelere koy cak <.lursanız 

SİNEK, SiVRiSiNEK , ' 
ve bDtDn ha,aratı uzaklaşbrdıı)ı 
gibi fena kokular1 da izale eder. 
Stri hastahklar mikroplarını ta
fıyan haşar ttun korunmak için 
c vi ize, 11p21rtım nıntzın içine 

bir vey bir kaç 

tableti asmak kafidir. 
Eczanelerde ve bOyOk bakkalıye 

rnağazalnnndn sahlır. 

Deposu: Şark ispençiyari Labo
. rıttuvan T. A. S., fstanbul 

Ankara borsası 
A~ıllt - Knp:ınış fiatıa.n 31 - 6 - 939 

nahı tövbe ile gider diyerek padişahı baş- Paşa ile tanıştıktan sonra. bu genÇ tlsııf 
tan çıkardı. Kendisi de gece ve gilndüz kümdar da, etrafına bir alay ~y~ sof· 
fısk ve fücurdan baş kaldırmadı. Devlet gençler toplıyarak hamamlarda ışr ·çiti 

d 1 ıet ı 
ve memleket işi yüzüstü kaldı. Ka ı arın raları kurdurarak sefahat ve reza tılf 

zulmünden halk feryad ve figana başla- de yaşamağa başlamış ve bu hali ıcıs~fıJ· 
_____ ç_E_K-..-L_ E_ R _____ • dı. Nihayet şikAyetler Beyazıd Hana ka- zaman içinde de felaketine sebeb olJ1l ,, 

Açılış Kapanış dar vardı. Beyazıd Han, Anadolu ve p.. p·,,,, 

Una 
Sofya 
Madrid 
varşova 

.Budape~te 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stotbolm 
Moskova 

ö.9J ).13 Rumeli kadılarından .se'ksen kadıyı yaka- ••.••••.•••• 

"!~· ":l:" ::::·:. ~~~;!·~~~m:~ar~: .::~~:ı. 1:1; -··H~·~gü~-:-··Mi"iii····şef İ" 
28•51 28 .54 Paşa kendi.sinin de gazaba uğrıyacağm- h. tk 
18.0675 68.~675 dan korkarak kadılara şefaat edemedi. mü ım nu u 
60.816 oo.sıs Padişahın cmaskara Arab:11 adında biı 

2 ı .w25 2l.li6'J5 nedimi vardı. Yirmi bin akçe veret"ek ka-
ı.os.ıs ı .~6 • M k dılan kurtarmana memur ettt. as ara 1.lio 1.56 

ı4.03r> 14.085 Arab yol esvabı giyip padişahın yanma 
:oıS.840 28.8415 çıktı: 

24.844.S 24 ..8426 ı - Bana izin ftrir iseniz İstanbula gi· 
OJiOü 0.906 
2.8926 2.89'.ıa deceğim! 

84.62 84.62 Dedi. Padişah: 
80Ji36 B0.586 - lstanbulda ne işin var? 
~3.9023 23Jloııi 

(Bastat"afı 2 nci sal.fada) J3i! 
c:tıır· • 

ranının kabarmasını mucib oınU~11ıeS'• 
kaç nutuk ve bir hayli gaıete 

1 
t1 iS' 

biraz da propaganda ile Balkan ~ ıcst• 
till temayülleri gösteren bir siyaset 
şısma çıkarak: 

- Artık dur! .. filr1'~· 

İSTİl\:RAZLAR 

Diye sordu. Maska!'a. Arab: Demek lazım geldiği:ıl görunce_: 1' gib" 
_ Bu kadılar yandıktan sonra, işler ye harekete geçti ve vazifesini. 'fil:ş 11ıı1'' 

merdce ve açıkça ifa etti. Çiğncnıttl A,.cill 
•--------...--------.., yüzüstü kalacak. varayım da imparator- bl tP 

Açılıı K•paaıı lar üzerine kurulan bir sulhe har ıered. · 
Tiirlı: boreu I peşin 

• • n • 
• I vade 

dan yüz tane keşi§ istiyeyim? 
Cevabını verdi. Kadı.lıııt affedı1dileT'. etmek lazım geldiği zaman bund! 1'i1ef1'1' 

haksızlığa sapmama\an içi~ de kendile- düd etmiyeceğini söyliyen tur ğtlıı" 
, rine yüksek aylıklar bağlandı.11 sulhe ne büyük hizmet.ıer etıniŞ oldll 

'-------------.... ~ Ali Paşanın etrafını, bu suretle birçok şimdi pekftlii görüyoruz. . c;iıfl' 
==============--======================= kses•~ t 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: Devlet Reisimizin gür ve a~ı ·ınrii)'0• • 
di bu siyaseti biraz daha ilcrı gö ıeıı''ı 

. eJl • 
Bu gür ses, bu siyasette gızlen dıldl9 

Sinema msraklrlarmı çok ·--·----·-··-······-········-··········
Kesme ve kristal 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi şekeri satm alınaca.tt.ır. Tedl ser-

best dlmzledir. En CE'9 Temmuz 1939 sonuna kadar df İstanbul tesllm1 tekllt edenler 
arasında. flat ve en kısa. te&1m müddeUller tercihan nazan c1.lkkate alınacaktır. 

ve kuvvetli ruhu şimdi Türkiye }lU 13ııl ' 
d ·ceıı 1' 

rmm ötesine geçirecek ve te rı Of'ııı 
hoşlarma gidecek bir radyo Son Posta Math 

p_rogramı... Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Memleketimizde aded'leri herhalde tt S. Ragıp EMEÇ 
pek yüksek olan sinema mera.Xblan - SAHİPLER· A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Teklif mektublan. 6. Hıulran. Salı gün.ti saat 15-de Bahçekapı, T84 Han 42 numara
da t.ekl1f sahiblerlnin önünde tettik edilecek ve en ıeç 7. Huira.n. 1939 Qar§amba rüntı 
saat 12-ye kadar karar verlleıcektJr. 

ktır· tıı.I' kanların her tarafına yayaca ~,nt.ı 
ne kuvvetli akisler yapmış oıduıs
günlerde birer birer göreceğiz!. 8,,9cıt 

Mulıittırı. 

tıı 



'5~ SOK POSTA Sayfa lt ................ ._ ________ -=----==-===========-=-===-ı==--===========~~~~====-=~=======-============================--==========--===--

lstanbul ve İzmire merkezden Molotof Rusyamn harici ~iyas~tini 
Parti Reisleri gönderilecek bk .d~;~:.!~~~~~~:.~~~~~!~~~~~;;.~~ ~=~, 

kurını <BQ§tara.fı l inci sa.yf ada) 1 yen! program projesinde 30 uneu madde o- Innna emin bttlunduğum ıbu 1Ay1halann yük ileri sürülen birçok ih tirazi kayıdlar, is - ni de söylemiştir. 
fıııd Uştur. Nizamnamede endmcn tara- larak te&blt edllmiştlr. sek tnsvlbınlze iktiran etmeslnl temenni ede- tihdaf edilen gayeyi atıl bırakabilir. Sulh cephesinde aedik 

tı:- an bazı tadiller ve ilaveler yapılmıc:- c - Adli lşlcr: rlın. -Alkışlar- Her türlü tecavüze karşı olan Sovyet Londra 31 (A.A.) - Timcs gazetesi, Sov 
• :r Tevkifhane ve hapishaneler· y d · · d p t' t k'l"l 
~artı Hapish:ınelerimlzln tevklfh~nelerden ay - ur IÇtn 8 ar 1 eş 1 a 1 Rusya, bütün sulhperver devletlerle ter yet büyük elçisi Maiskinin dün hariciye 
Progr Genel Sekreterinin beyanatı rılmııs:ı hakkında ötedenberl güttüğümüz Ankara sı CHwıusn - Cümhurlyet Halt riki mesaiye hazırdır. Arzumuz, müsavat nezaretine yaptığı ziyaret esnasında, 

l>orunu anı ve nizamname encümeni ra- noktaı nazan muhafaza etmekle beraber Partısı yeni nizamnamenin tatbikatı ıca - esasına müstenid olmak üzere. bütün Fransız _ 1ngiliz projesinin bazı noktalar 
tıeı n okunmasını miltenkib Parti ge- genç yaştaki mevkuf ve mahkfimlann bü -ı bı olarak yıırd içindeki parti teşkllA.tını 20 devletlerin bir araya toplanmasıdır.. üzerine Lord Halifaksın nazarı dikkatini 
€ele;ekrcteri doktor Pikri Tüı:el kürsuye yüklerden ayn ~uıundunılması hususunun mıntakayn ayıracak ve 20 müfettiş tayin e - Garanti sistemi celbettig"..tini yazıyor ve diyor ki: 
d 11 ek Program . d k. temin edilmesi luzumu da 64> üncü madde - decektır. İstanbul ve izmlre merkezden man-

1 e..: ve nızamname e ·ı ta • d tft--'h edllmı .. tır İngiltere tarafından bize yapılan tek - Sovyetler, henüz resmen cevab ver-·•n sebeb nln son fıkrnsın a ....,... "l • sup parti reisleri gönderilecektir. "e deırıı 1 • ve zaruretleri:li izah etmiş ç - Hayır cemiyetleri: • • lifler, ancak kendisi tarafmdan garanti miş değillerdir. Moskovadaki İngiltere 
'iu~ş lr kı: Amme hlrmeti gören hayır cemiyetleri - Parlı Genel Sekreteri edilmiş olan devletlere şamil bulunmak • büyük elçisi, Molotof ve Potemkin ile 

tiiınen k kurultayınızca tefrık edilen en- mızın ve .bilhıwn bunlardan umumı. hı.um - Ankara sı (Husus!> _ Büyilk Parti Kurul- tadır. Şimali garbi hududumuzdaki küı;iik müzakerelere devam ediyor. Molo~ 
hini,~ tarafından tetkik ve yüks<>k tasvi- si ve beledi bütçelerden yardım görenleri - t nizamname encilmeni devletler ise garanti sisteminden harir bı- Fransız - İngiliz tekliflerinin neyi ifade · ~ arzed'l - · nin gelişi güz"J sartıynt ve tsrafatta bulun- ayının program n ün 11r 

"ıqtnna ı. en ve Partimizin program v~ mnlanna mani olacak bir şekllde mtıraka - yarın saat on blrde tekrru- toplanarak bug el rakılmıştır. ettiğine dair İngiliz sefirinden bazı şey • 
~~ ~tlnızın~ndeki es~slara dokurumyan heleri lüzınnlu ve faydalı görüldliğün<len bu umumi heyetktenbl 1ter1iyeta'albdllığı Pıartoı~?;!.~a İngiltere ile müzakerelere devam edi • ler sormuştur. İngiltere hariciye nexareti 
'1J• ıç ra}ı" l ll inci dd d Sekreterinin a nen n azas -· l k . b l iltınuzı ~ w~a arımıza ve Parti teş- cihet de yeni tedvin ed en 68 ma e e dair madde üzerinde görüşmeler ya.pılaca.k- ece tır. bu suallere cevabını göndermiş u unu -
:

11 Yeni h~k~.:nı~asyonuna tallCık eden tebarüz ettırUmlştır. tır. Tedaffif bir anlaşma yor. 

l'Clai!e ın·· u erı mucib sebeblerile ve Nizamname Maddenin nlzamoomeden çıkarılıp proır - Hiç bir tecavüz gayesi beslemiyen Sov- Öyle anlaşılıyor ki, Sovyet hükı'.imeUt 
ucrnelen arzedeceğim: rama alınması ve yeni bir formüle ballan - Baltık devletlerinin bitaraflıkan yüZ:.in • 

P 
Azlz e.rkad::ıslnr. , ma.c;ı kuvvetle muhtemeldir. yet RusyaJ tamamen tedafüi mahiyette 

4 rogram Sözlerime nlhı:ı.yet vermedeıl biraz da nl - bir anlaşmanın akdini istemektedir.> den suh cephesinde bir gedik rnevcud ~ 
1:: 1kıısad: zamno.me.ıe glirece~ız ~nı maddeler hak- Müstakil grupa seçilecekler ıacağı kanaatindedir. 
Z Zlrııı kredi kında maruzatta bulunacağım: 'fürk • İngiliz anlaıması Kat'i teminat 

~tı l:aı kredinin : Bilirsiniz ki şlmdlVt" kadar mer't olan nl - Ankara 31 (Hususi) - Mftatakil grupa le- Molotof, bili.hare sözlerini Türk - İngi-
%ıın işlet en bfiyük hedefleri olan umnamede Genel Başkan VeldlllRtnln ki - ç1lmeler1 kuvvetle muhtemel meb'uslann mtı l 

~arnak zıme sennayesı unsurlannı ta - me tevcih Pdllecdlneo dair hiç bir tayıd mf'v him bir tısınının 1.slmlerlnl bildirm1ftim. liz ve Leh - ngiliz anla§Illalarına intikal 
lııe ll~ıtnı~k raı 1stlhsaU verlmlendlrmek Te cud değlldL Bu ciheottn va~ıh 'ff her türlO Ge.rjye kalan ild ismi de bildiriyorum: B1r1 ettirerek, bu anla.şmalarm Avrupa sulhü
ltrı •aaıtaıa ' çlrtçly\ toprağa ve zirai işlet- tereddndf' m"l.nl olma.<nnda'kl eht'lmillyet i - İstanbul meb'usu Ziya Karamürsel, dlieri de nün tarsininde birer mühim amil oldu • 
t~ 3Ürünı r~na sa'hlb kümak zlrat mahsul- nha muhtııç olmadı~ından 27 inci madde Malatya meb'usu Emrullahtır. ğunu söylemiş ve İngiltere ile Fransanın 

Londra · 31 (A.A.) - Daily Express ga. 
zetesine .göre, Sovyetler Birliği bir taar· 
ruza uğradığı takdirde İngiliz yardJmı • 
nın otomatik olarak vuku bulacağına dair 
Lord Halifaks Molotofa şahsen ka!'i te • ...._ le htı.susıe satı§ını kolayl~ştırmnk ve ar- bu maksad; temin için 1lllve edilmiştir. ' Dil '-1 n • d bu hususta sarfettikleri gayretleri tak • ""r<Uııa •arına clddl blr h mm1 t et\ er encumenın e 

t]3 ı;ınıtı lc;ln b e e ye Nlznnmamenln 28 \ncl madde.si de veni blr . d' l · f minat vermiştir. 
tıh' hlcrnsınd u cihetler 'l ncl maddenin hftküm olnrnk nazan dikkatinizi ~R>ede - Ankara 31 - C. H. Partisi büyült ku - ır ey emış ır. 

2 tdünııştır.:ı Yenı bir hüküm olarak tav- cekttr. Hüktimct ve Parti Birliğine dair Gen- rultayı dilekler encümeni bu sabah aaat Sovyet • Leh münas~bah Fransız sefiri Molotofla görü§tü 

ıı- 'ricartt ınüb • başkur tarnfından lS/61936 tarlhtnde 1ttı - 10 da toplanarak mesaisine devam e' • Hatib, Sovyet • Leh münasebatına da 
~ l'lcl tnnadenı adelelerı: haz edilen kararın tatbik mevkllnde kaldı- temas ederek, son zamanla:da bu müna-

Moskova 31 (A.A.) - Fransız büyük 
elçisi N aggiar saat 15 tc Kremlin sarayı• 
na giderek Molotof tarafından kabul e • 
dilmiştir. 

ıctı._ 1l\Ubadeley,taeskl §eklinde bulunan ve ğı üc seneye yakın blr zaman zarfındaki mü- miştir. 
t~dlyatınıızın lA.kalandıran son fıkra. sahedelcr. bu vaziyetin kfameslnde blr fay • Sıhhat ve içtimaf Muavenet Vek!letile sebatın hayli salah kesbettiği:ıi söylemiş 

a'"llllledı~ı lçln kal da olmııdı~ı kanaatini tevlld etmiş ve bir alfıkadar dileklerin tetkikile başlıyan bu ve bu yolda devam edileceğini bndirmi~-
tı - r.ı lşıerı dırılmı.ştır. mürakabe cihazı olan Partiye daha emin ve toplantıda Sıhhiye ve İçtimai .Muavenet tir. Program tadilatı projasi 

"tı~~ltlerı de da~ küçiik san'atlar: !!.alim bir faaliyet imkft.nı temin edebilmek Vekili doktor Hulusi Alata~ küç-lk ba • İtalya ve Almanya 
ta~•ıın lnkl oldu~u halde 'küçük san- ırın evvelP"Tllrdr Genel Sekreterlikle Dahi - görUşUIUyor 
.ını:ıı ı,1er hartcı~~f ettlrUmesı ve halkın mu- ııve. VeJrftlptı.,ln birblrln~n ayrılmasına lü- taklıkların eldeki tahsisat ve sıtma mü - Müteakiben, Sovyet - İtalya ve Sovyet. . . 
btr lyerek kı ek! vakitlerinin heder e • ?;Um görlilmfüıtü. cadele planı içinde peyderpey kurutula- Alman münasebatınn geçen Molotof Sov (B~tarafı l mca sayfada} 
ltı er lltt~di rnet.ıe!ndlrilınesı gibi zahiren - • d cağını kaydederek demiştir ki: yetlerin bu devletlerle iktıs:ıdi bağl;n bu 1 smda dilekler encümeninin mazbatasının. 
b,_l'ldan bu nıu oldukları meydanda oldu- Vıllyetler e ıı;aı " k · gel'llecek•:r Kurultayın 

il" nı Clheuer d Memlekette dispanser acl.:dini ;<le; t • lunduğunu anlatmış ve inkitaa uğramış muza eresıne r w • 
de li.. ~e haıtnd e programımıza yenl Ayni sebebin vilftyetıerdeki teşk11A.tlar ü - k .bimizd. olan Sovyet _ Alman ticari mu" zakerel~ • son toplantısını Cumartesi günü yapmaaı 

4 e ldhaı edllmlştır. -Mad - v.tırlnde müessir olmruıı tcab edeceğlnden vt - ma esas prensı ır. -
ıı;: ~tler d lf&yet Parti relsllkler1n1n de Vallllklerden tef İstanbulda Yenibahçe hastanesine '10 rine tekrar başlanabileceği ümidini izhar ve mezkur günde Partinin yeni um~ 

turın;•1elı:etı i;ı ~vlet Yaprtarı ve şehircilik: rlk edilmesine znruret hasıl olacağını tak • yataklı bir doğum paviyonu ilavesi karan etmiştir. idare heyeti azalarile müstakil grup ar.ı" 
taırıd it \c:ın 'Yatı 1 lr şose şcbekeı;lne kavuş - dlr buyurursunuz. E<ıasen oenbe.şlmrun yu- verilmiş bulunmaktadır. Sovyet • Japon münasebatı lannm seçilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
)et ..,a nıuıı lk.t~ ttı tatbik edilecek olan prog karıda arzeLtıl;lm karanndan kastedilen ga- Bundan sonra memleketin diğer kısım-
rrıl'..!t t lnlidat~ ad lcnblarlle yurdun emni- ye hükfunet ve parti Lşlerlnln bir A.henk da- Molotof, bilAhare Sovye~ - Japon mü-
lla Yo"'e eheırını d~tınceslne dikkat edil - hlllnOe sevk ve idare edilmesi tmkA.nının larında yapılacak hastanelerle meşgul o- nasebatına da temas ederek. bu devletin 
~1~atdan bJl)ttı:ı merkezleri ba~hynn a- t.emlnlnclen lb:ırct lkf'n maksadın hasıl ola- lacağız. Sovyet topraklarına karşı tecav:iz emel -

Eski Rus prenslerinden 
biri evlendi 

rnlnıı.ı Yaptıtı{ kısın1 Ue büyük köprülerin maması ve buna mukabil matltlb tıhengln Bu sene Bursada bir doğumevi açıla • 
1 

. b ı-..J·~· • U t.~n kt ki sulbü 
dıruara•e llıınta~~· 'YllA.yet voUanmn u - behemehal tesis ve teminine ~ruret bulun- k erı es l..-uıgını ve za~r 8 
1~- 1 1 ~ 111 geçld vebrte.'kımıar<ıan sınınan - m-O.Sı Genel Sckreterllk makamında buluna- caDtıktr. ih . f d k" d·ı ki h k daima ihlfil eylediğini söyledikten sonra, 

Londra 31 (AA) - Eski Rus prensle • 
ıinden Osvolde Romanof ile Kont de 
Beauchamp'ın hemşiresi Lady İygon'uıı 
medeni nikahları bu sabak aktedilmiştir. 

""n ç r bl h o or tıyacı etra ın a ı ı e er a d . t• 1.,. 8'.I le n da.tını tamır r nlde bulunma- cak zatın pnı ti kabinesinde rer almasını i - 1 emış ır AJ 

~lnl\ devıet Yapıları ~erine dikkat edilme- cab ettlnni'>t.ir. Bu suretle Genel Sekreterin, kında da Sıhhiye Vekilimiz, bu sen~ dok_- cSovyet ~rdusu, kendi bütün hududlıu-ı 
h11 ... _s1 'Ye 'Plt'tnlı """"l e şeh •. lrclllk işlerinde balkın şlkaye:, dilek ve ihtlyaçlanna müte- torsuz bulunan kazalanmwn hepsme bt- "b' d M ~ list h d dla d 

'""il atı ....,...., ara h""k•'\- d k - d 1 'gı ı, ış ogo an u u nnı a var z cı' peskoposlar lıınd.. ndakt ehemnıi g~re çalışılması alllk .meseolelrrl kabinedeki arkada..c:hrile gö- rer u u.uıet o toru gon eri eceğini ve k t·ı -d f d k+· B l d en 
"l"Ul yet - uvve ı e mu a aa e ece .ır. ura ar a l'rllaıı arat eski 26 goz önünde bu - rfışüp anlaşarak halletmesi ve devletin tç ve bundan sonra da nahiyelere kadar dokt~r fırsat bekliyen kimseler, tahminlerinde Vatikan 

31 
(A.A.) _ Kilise tarihinde 

1l1 27 daha 'Va"•b bl ncı maddenin son fık- dış politikası üzerinde devamlı bir surette ·· ..J k iJnkA-l ğını -
n"' ... r şekl k gonw.erıne ıuı arının aranaca soy k ıl 1 H" b. - . S "Ik d f lın k .. p ·k· • • 

11 ~ lnaddenın e onmu_, ve ye - tenevvür edF-rek partı !&erini ona göre sevk . . ço yan ıyor ar. ıç ır muteeavız ov.
1 

ı e a o a uzere apa ı ·ı zencıyı 
1 - Prlilli tan sonuna eklenmiştir. ve idare edebilme.~ mümkün olac'.lin gibi lemıştır. yet topraklarına ayak basamaz.• 

1 
peskopos tayin etmiştir. Bunlardan biri 

1ı - hı: tl\hsn~ ve terbiye: Parti Başkanlıklarından 11ynlan Valilerin de Yüksek dereceli içkiler . Molotof ayrıca, Japon emperyalizmine Malgach'lı, diğeri de Batu zencilcrinden· 
'eı;~ı llrkadaşıa' parti işlerini nz çok bir devlet t.ıı1 addederek karşı milli istiklfılini müdafaa için harbe- ı dir. t'tııtı ile tnııu tnıı nmın da ınaınmu olduğu bu işlerle alftkalannı temin edecektir. Gümrük ve inhisarlara aid dilekler: 
ö~:~ehıı gide~::t::rblyede es3S düstu _ Müstakil grup Du dileklere karşı Gümrük ve İnhisar-

flı1l'ıı. nıcn cönderıı · lar Vekili Raif Karadeniz, içkiler mesele-
titıd n köyıer.nıııı nıesıne lmkt\.n bulun - Nlıamnameye koyduğumuz yen! hüktlın - si üzerinde bihassa durarak, yüksek dere· 
te~n~ ltöyı1ıve teh~ ö~retim ve e~ltim işle - lerden bir katı da Part1mlzln B. M. Mecll - celi içkilerde memnuiyet yoluna gidilmi
~ô;y e YetıştırIJen erlik etmek üzere hususi sindeki ana grupundan başka •Parti mfuı -
l'ıtıın eğıtnıenıerını ve YetlştırUecek olan bu takll grupu• adı lle yepyeni blr mürakabe yerek halkı bu ağır içkilerden kurtarmıtk 
~~ lt~raue ço~~tı Çalı.ştınlması ve sayıllf- uzvunun do~ma ..nı te.mine matuf olanları- için şarab ve bira fiatlarının ucuzlatılması 
tııııı11 "Y halk okul lınıı.sı muvafık görüle - dır. Partlmlzl, tıpl:l diğer gnıpumuz gibi, suretüe bu gibi hafif içkilerin istihlAkini 
tltıe bu nıe,-ıua u 1 tştnı ve Parti programı- B. M. Mccll.s!r.de temsil edecek olan müsta - kolaylaştırmak yoluna gidileceğini bildir
~d:eıırme1ı: tçtn a d ana hükümlerini ye - kil grupun bu suretıc teşekkül ede.ceğine, va- rniştir. 
tılh.... ki ~ar eo!ıu sistemin -tahsil hak- zlfe ve saltı.hlyeUerlntn nelerden ibaret ola
lt lllo..._ tamını le 1 k en nzakla.ştınlmaksı - cağına mUt.ealUk tafslltı.tı nlzamnamenin 
ıı~ı·"Kraırıın 45 ~ lşnf ettırıımesı maksadl - 117 inci maddrsile 124 üncü maddem nra -

t ~na fıkrası tel maddesinde gördüğü - sındaki 6 :maddede bulacaksınız. 
11~ l"üksek "tah:~~ln edilmiştir. Azlz arkadll.l1larım: 

~11] el"81lelerımı 1 • Çeyrek a~nrlık tar1h1mlzln pelı: dağdağalı 
~l'll erıncıe-11 bek~ e Yilksek okullarımızın geçen safahatı gözönOne getlrllir8e tek fır -
Gt ~nı Yetişti enen 11lm ve lhtısns ele - kalı knlıııanın, aziz ve mübarek vatanımı -
'~ lıarekeUererek ve memleket dahilin- zın yüksek menfaatlerine en uygun bir styn
bıı?ııa btr ll'!Ukemre destek ve kaynak olabl - set oldu~u teslim edilir. Fakat buna muka
l'tı \' ~ saYı • ll!bmeUyete erl.,tlrllmelert ve bil tek bir slyrud teşekküle mensub azadan 
'~ll"tının 1 artıe de Çoğa1tl1arak Maa- vücud bulan bir mecliste kendi kendin! tcn
tı \ev Ue 45 in 1 dareElnde blrle.ştlrllmelerl 1 kit ve mürnkabe bnkAnlarının da teminine 
~ 41 

"e ta'V'ıl~ maddenin eski •P• fıkra - zaruret buldu~ı red ve lnklr edllemez bir ha 
a e t!ıdtınıi tir edilerek Yerine ııE11 fıkrası kikattlr. •Partı ml\staldl grupunun. bu pek 
.\::: 'l'ilı-k dllİ ~ mühim ve h:ıyaU TU!feyl tıımamlle b~a -
ı,.Qgr l>tı ışı. llterincle çalışmalar: rabllecek dinç bir kuvvet ve zinde bir uzvi -

'll, r ll?nın °44 il yet olac:ı~ına kc.nl bulunuyorum. 
~ ı~l"al:ırırıcı nen maddesinin •G• ve Aziz ve mııhterem arknda.şlanm. 
~ dlltıı tekl a~ nnlaşı1ncajp. vec;hlle Nizamnamenin ,imdi sıra ltlbarlle 138 ın-
':1~ 'arrcdllennı lü uırurunda şimdiye ka - el olan eski 128 inci maddesine de nazarı 
~~klc berab hayırlı çalışmalara devnm dikkatiniz! cclbetmek isterim. Bu maddenin 
:'ili ~e elde Cd!~r hu kutlu gnyreUer netı - partlll meb'us arkadaşlarımızı bir takım 
b!lıtı"1 tecırıa nı:cek semerelerden bütün i- mcmnulyetlere riayetle mükellef tuttuıtunu 
~e ~ lçın bu 

1 
esscselerlnin istifade ede - bilirsiniz. Bundan maksut olan gaye, arka -

'I ~ıu bir 6ln Mnarır Vekftletince sıkı dnşlanmızı haddi ?.l\tmda belki pek meşru 
\ lt!llilı ~euı.ret altında düzenlenme- olan bir takım hal'Jnrdan mahrum etmek -
t ..:::- 'ttirıc 1 ~ Ştfir. tep ziyade azi:ı: partimizin yük.set otorite -
.\ 11-ııc ~·biat Te Ansiklopedisi: sini ve alAkalı nrkadaşlann şaM şeref ve hay 
~ ltaııc ~ 1YesJ: slyet.ıerlnl korumaktan ibarettlr. Bunun da 
~ ~ ıtO:ı atn~arı - sinemalar: yüksek t:ı.svlblnlze lAyik görfileeetlnl ümld 
~rı ~''ltterı tnnnın, halk lrlitlelerlnln ab- ederim. 
~ ~tler 6terınde yaptı~ı mtisbet Te İşte aziz arkadaşlar, gerek program e ge
~ ır!6~k :~ı önüne getirilerek milleti- rf'kse nlzsmnnmeye konan belll baslı bil • 
~ 1' etını ft.kını ve salAbeW karakte- tümleri nrzetmlş bulunuyorum. Dl.ğ~ ufak 
~ le tı eınhatYecek ve bllAkls manev1 bün- tefek tay ve utıveler hakkında aynca ıza _ 

tı '~ı,, "'ll8ıt 't'1! .!clAmetını t~mln edecek hat verip de kıymetll va1t1Uerln1ztn larat e -
~~ı-a~ltacıar lal olarak inzibata alınma - dllmeslne meydan ~rmiyece~. Maruza _ 
~ beye nınknmınrca daha sıkı bir tnna nihayet verirken heplnl.z1 hürmet 't'e 

~a<ldell.ltlbı tntulıı.bllmem için eski muhabbetle selrunlar, parthnntn t.M:lmfil '9e 

n bu işe ald fıkraal ıteTsl Te lnkifatında pet mtıoasır birer lımll olacak • 

'f uz fiatlan 

Raif Karadeniz, sözlerini bitirirken bir 
vergi mevzuu olınası dolayısile tuz fiat· 
!arının indirilmesi hakkındaki dileğin kar 
şılanmıyacağını söylemiştir. 

Dilekler encümeni öğleden sonra yaptı
ğı toplantıda Ziraat VekAleti ile alAkadar 
dilekler üzerinde müzakerelerd~ bulun -
muş ve Ziraat Vekili Muhlis Erkmenin 
bu meseleler etrafında verdiği izahab din 
lemiştir. 

--------- --
inoiltere ordu teskilatı~e 

yeniden tevsi edildi 
(Rnştnrafı 1 inci sayfada) 

İronside tayin edilmiştir. 
İngiliz ordusu ile teşriki mesai edecek 

olan diğer ecnebi ordu erkanı, General 
Edmond ile temas edecekierdir. 

İkinci müfettişliğe tayin edilmiş olan 
General Wnlter Kork ise, ana vatan or -
dusunun teşkilatile meşgul olacaktır. 

Orta Avrupa daireai ıefi 
V arşoYaya gitti 

Londra 31 (Hususi) - Hariciye neza
reti Orta Avrupa dairesi ıefi Vilyam 
Strang, henüz gizli tutulan bir mesele -
nin müzakeresi için tayyare ile V arıovaya 
gitmiştir. 

~~~~~~~~~ 
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TESiS TARIHi 1863 

Sıaıa/,ri 11~ T ıirkiv' Cılmhuripeıı ıle mıinakit mukavell'namtsi 
2292 Num4ralı 10/6//93.1 tarihli kanımla ta.ı;dik ~dilmiştir 

( 24/6/ 1913 tarihli 243.S Numaralı Rt>sml Gauıe J 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi': 
t 0.000.000 i ncillz Lirası 

t .250.000 f nglliz Lirası 

Tilrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

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

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAY'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küsadı. 
Tıcar1 krediler w vesaıl<lı krediler küşadı. 
Türkiye ve Ernt?bi memleketler üzerine keşıde senedat ısl<onrosu. 
Boru tmırlen . 
Esham vt> ıahvılal, alhn ve emıaa üzerıne avans. 
S~ned~L tahsılatı ve saire. 

~ yüksek emniyet ~artlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait $artlarilc ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açılar. 
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H ikiyesi "'lllUlmmnııımıııuıu ııımıııııııımıul 

PELOT'UN MACERASI ı = 

Naha Vekfiletinden: 
Eksiltmeye konulan ~: . . . bedeli 
1 - Kocaçay ıslah ve su lam.asile Mürü vvetler deresi ıslah işleri keşif 

c433,639> lira c6h kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/6/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Naba vekl: 
leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı sarf uJ1J 

ınııw-munm 
Dostum Jaquesin şatosuna her gittiğim 

zaman av uşağı Pelotun elini sıkıp hatırı· 
nı sormasını hiç unutmazdım. Pelot ev
velce oralarda tanınmı7 ruhsatsız avcı· 
lardan biri idi, §imdi dostumun yanında 
uşaklık ediyordu. Onda harikulAde hika· 
yeler vardı. Av ve aşk hikayeleri. Fakat 
bunlardan en güzel kendi başından geç
miş olanı idi. O adabı urnumiyeye muga
yir hareket yüzünden bir defa mahkt1m 
olmuştu. Şimdi ahlak prensiplerine son 
derecede merbut görünen Pelot, gençli· 
ğinde bütün gençlerden başka türlü de
ğildi. Köyün bütün genç kızlarile az çok 
maceraları olmuştu. Genç kadınlarla ev· 
lenmiş ihtiyar kocaları bir hayli endişeye 
sokmuştu. Fakat şimdi, yetmişine geldik
ten sonra bütün manasile ağır başlı ol
muştu, bugünkü gençliği hiç beğenmiyor
du. Artık o kadınlara değil, §arap fişele
Jine kur etmekte idi. 

Fransızcadan çeviren : H. H • .Alllll .. wl lile ·yapılacaktır. . el 
a - İstekliler eksiltme prtnamesi. mukavele projesi. bayındır!ık .tşlen ~,r 

çalarım kurtarmak ve kılığını mümkün seni yakalamağa muvaffak olamamışhm. şartnamesi, fennt şartname ve projeleri c2h lira , 70> kur~ mukabilinde Sıu 
olduğu kadar düzeltmek istiyordu. Arka- Fakat bu defa yakayı ele verdin.·· Seni Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
sından gittik. Şüphesiz Pelo! Jtöpeltlerinl adabı umumiyeye mugayir hareket etmek 4 _ Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin , 21,095> lira •60• kuruşluk Jll~ 
bulmuştu amma pantalonunun parçaları· suçile yakalıyacağım. Söyle bakayım, vakk:at teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz güne il· 
nı bulup bir araya getirmesi kabil o1ma· böyle çırıl çıpl1ek ne dolaşıyorsun, es- vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine ffl 

11 mıştı. O ormanın bir köşesine ıaklan· vablarını nerden bıraktın? racaat ederek bu işe ms.hsuı olmak üzere vesika alrnaluı ve bu vesikayı ib! 
mı§tı. Bir müddet kendisini çağırdık. Fa- - Güzel bir kadınıu evinde. etmeleri Ş&rttır. 
kat gelmediğini görünce biz ıatoya avdet - Yalancı herif seni. .. Bu yaşta kabil Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ,de 
ettik. mi hiç? Tebrik edelim o halde. mezler. 

İhtiyar ~ağın gece karanlığında avdet İki jandarma kahkaha il~ gülmeğe baş- 5. - İstekli1erin teklif mektublannı ikinci madciede yazılı saaten bir uıt ~ 
etmek istemesi muhakkaktı. Çünkü pım· lamışlardı. İhtiyarın, sevgilisinin evinde velıne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
talonsuz şatoya kimseye görünmeden .ızel· kıskanç bir koca tarafından yakalanmak zımdır. 
mesi imkAnsızdı. tehlikesi karşısında doğru dü'!"Üst gitme· Postada olan gecikmelt-.r kabul edilmez. cl790> c3330. 

* ----------------------------------------------~---~· ~n~pnful~ış~m~~k~hafiu~~---••••••••••••••••-~-------~1 
Pelot bundan sonra başına gelenleri 

bize anlatmıştı. Karanlık bastıktan sonra 
yola çıkmış, tam köye girmek isterkPn 

na gitmişti. Pelota karşı müsamahakar t< 
olma~ğ~8:v:ı~~; ;!::·;n; söylersen sen; M E UR ALINA CA 

* Bir gün üçümüz beraber ava çıkmıştık. 
:Akşama kadar bir şey avlamağa muvaf
fak o'famadığımız için hepimizin suratı 

asıktı. Pelot uzun beyaz bıyıklarının U• 

cunu çekerek: 
- Hiçbir şey avlamadan eve döneme· 

yiz ya! diye haykırdı, şurada benim bil· 
diğim biıı-yer var. Orada mutlaka bir av 
bulacağımızdan eminim. 

Biz çok yorgunduk. Fakat Pelotun ıs· 

rarına mukavemet kabil olamad\, ister is
temez onun söylediği yere gelmiştik. Bir
den Pelot: 

- Dikkat, dedi. İşte karşıda bir tavı:an 
görüyorum. 'Orkütmiyelim. Biçarenin bir 
§Cydan haberi yok ... 

Söylediği yere bakmış. fakat bir şeyler 
görememiştik. Fakat Pelot gözlerinin bi
zimkilerden daha kuvvetli olduğu mu
hakkaktı. O devam etti: 

Şimdi ateş edeceğim ... Fakat"daha ev· 
velce köpekleri kuşağıma bağuyayım da 
hayvana hücum etmesinler. 

Pelot köpekleri pantalonunun kemeri
ne bağlamıştı. Tüfeğini kaldırarak nişan 
almıştı ve tam ateş.edeceği sırada tavşa· 
nın kokusunu alan köpekler koşmağa 
başladılar. Hayvanlar o kadar şiddetle 
ileri atılmışlardı ki Pelotun pantalonu 
parçalanmış, köpeklerin de boynunda 
kalmıştı. Sadmenin tesin1e Pelot arka 
üstü yere yuvarlanmıştı. Yerinden kal
karken köpeklere küfretme~ başlamıeştı. 
Onun bu perişan hali karşısında biz ka
tılırcasına gülüyordıık. Birden ihtiyar sv 
uşağı biraz evvel tavşanı gördüğü küçük 
ormana doğru koşmağa. başladı. Beliti 
köpeklerin ağzından pantalonunun par-
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iki jandarma ile karşılasım~. Jandarma· 
lardan biri onu görünce haykırmış: 

- Bu herif bana pantalonsuz gibi geli
yor ... Şunu yakından bir göreyim! 

Sonra yakına gelince de bizim Pelotu 
tanı~: 

- Şu meşhur Pelot ha! İhtiyar çapkın 
elAiemin toprağında avlanırken bir türlü 

serbest bırakırız. 
- İsmini kat'iyen söyliyemem... Na

muslu bir erkek böyle fena bir hareket~e 
bulunabilir mi? ... Yalnız hoşunuza git
mek için şu kadarını söyliyebi!irim: Bu 
kadın bir jandarmanın karısıdır! -

1 İşte bu güzel cevab yüzünden Pelot on 
altı frank cezaya mahkum olmuştu. 

Nafıa Vekaletinden: 
Açık arttırmaya konulan iş. 

1 - Çubuk barajı gauno ve müştemilltının bilfunum demirbaı eşyalarile bir -
likte icara verilmesi, tahmin edilen senelik icar bedeli 1200 liradır. üç 
sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Arttırma 9/Haziran/939 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de Nafia 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında açık 
arttırma usulile yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girebilmek için isteklilerin 270 liralık muvakkat teminat ver
mesi, Ticaret Odası vesikası ibraz etmesi ve arttırmanın yapılacağı gün 
den en az 8 gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarile birlikte ~ir 

istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. Bu müddet içinde vesika ta -
lebinde bulunmıyanJar arttırmaya iştirak edemezler. 

ol - İsteklilerin bu i~ için hazınlanmış olan mukavele ve şartname projesini su. 
lar umum müdürlüğüne müracaatla görebilirler. (1825) '(3398) 

- - - .. .. - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - icabında &iinde 3 kaşe alınabilir. - -

mızı olan Nuriye ha:nım, onu şu sözler
le kabul etti: 

- Zavallı Neri.meciğim, seni hangi 
odaya sokacağımı bilmiyorum. Bu se • 
neki gayri tabü soğuklara dayanama -
<lığımız için sobayı ya:ktık. Zaten mut
faktaki ocak da çekmiyordu; bu sefer 

Yazan: GÜZİN DALMEN iki taraftan gelen duman ortalığı göz 

Bütün bunlara üzüldükl'eri ve benzer. Fakat maalesef biz de pek ça - gözü görmiyecek bir hale soktu. Bil • 
· · · · d ıl k v mecburiye pencereleri aıçtık, açtık am-cışın ıçın en nas çı acagız?• diye lışkan ckarmca• degıv 'liz ve evimizde İ 

,. • ma soğuktan da donuyoruz. s -telaş ettikleri halde gene anne ile kız- fazla ıabiremiz yok. Kabil olsa da <.:u 
1 ' k ,,__ " tersen seni Feridin odasına alayım. ar nes eleri!li ·ayUt:tmiyorfurdı. Ağustos böceği gidip c!spartah• larm 

Bir ara, c!spartalı> lardan bir yar - klfpısını çalsa! Fakat o zaman da, Fe - Çocuk gene hastalandı, yatıyor. Oda • 
dun istemek için Feridun beye müra - ridun beyin mağrur ve müteazZ1m bir ~'Ula bir mangal ateş götürdüm. 
caat etmeği düşündülerse de hiç biri eda ile kapıyı onun yüzilne kapayarak: Hem söylüyor, hem de merdivenleri 
buna cesaret edemedi. cYazın çalgı mı çaldınız? Öyle ise kı - çıkıyor, Nerime de onu takib ediyordu. 

B N · h - Bütün bu tmniratı sizin yaptırma-- unu erımeye avale ediniz yen- şın da oynaymız!• dediğini g3rlirdük. 
k d. · d h" b nıza imkan yoktur; acaba bir defa Fe • ge, o, en ısın en ıç ir şeyi esirge - Halbukı biz ona bunu söyliyemiyor ve 

· "l' b · · ridun beye söylemeniz muvafık olmaz mıyen a JC€na v~sısıne rica ederse i - her sözüne tahammül ediyoruz. Ne ya-

TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 
f ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 

Karabük demir ve çelik fabrikalannda istihdam edilmek üzere Türkçede!J 
İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette tı:ntibaJJ• , 
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada :: 
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul şu 
sinde yapılacaktır. rııJ 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank urnu 
Müdürlüğüne veya İstanbu::. Şubesi Müdürlüğüne müracaatla aiacakl: 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab ed 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 tarihine Jt_a~ 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etm.elel"I 
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlar iyle askerlik ödevini ikmal edenler, 1>(1• 

ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. . ktfr· 
Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edılece 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idarasi il~:ı!aii 

siDY'b Muhammen bedeli 4550 lira olan 700 aded elektrikli katar hareket . d~ 
13.6.1939 Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

µ111'· 
Bu işe girmek istiyenlerin 341 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve t1r" 

nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ııı 
caatları lazımdır. (3'112) 

Bu işe aid şartnameler komilyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

"""""' bare~e• 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşadan 300:).30()6 

etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında J3U ueı' 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. radJD 
Haydarpaşadan 14,05 de hareket ne saat 6,55 de Ankaraya varacak ve AnP 
saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpaşaya varaeaktır. (3635) 

odaları ısıtmanın imkanı yok. Bu va -
ziyet karşısında bilmecburiye Feridun 
beyden istimdad edeceğim. Acaba sen 
ondan beni bir dakika yazıhanesinde 
kabul etmesi için rica edebilir misin 
yavrum? 

- Tabii efendim; ilk fırsatta kendi
sine bunu söyler ve size cevabını geti-
ririm. 

Dünyada herkesten ~k aevdiği bu 
aıilenin sefaleti Nerimenin içine pek 
dokunduğu için hasta çocuğun yanında 
fazla kalmadan çıktı. 

Dısarıda, İzmire geleliberl ilk defa 
gördÜğü soğuk bir rüzgar ortalığı ka -
sıp kavuruyor, sulu karla karışık bir 
yağmur, her zaman mutedil bir havaya 
alışmış olan bu şehir insanlarını ciğ€r
lerine kadar titretiyordu. 

cit1db 
w • • f b "k d k" . "nin }lari l<ı-tS dıgı ıçın a rı a a ı . ışı ruŞ > .. v. 

çalış~rak ailesine bırkaç ~bu1d ıJJl 
vermesi kabil olmuyordu. Il .. ~ ıc9" 

"ÇUJ> • 
nesi hala pek sıhhatsız, hele kU ııııP 
deşi daimi surette doktorlar v;tı. 
neler elinde yaşıyan bir saka t1l'P ~· 

Nerime her ay maaşını aldl'k ..-ırt 1~· 
' leJ .. - f,B' 

ra, bir yolunu bulup bu biçare 8~ ~) dıınına gelir ve bu maksadla Y tr tt 
atlik yol yürümeği büyük b 
addediyordu. " 111 ~ • 

Esasen, o sefil kulübeye ayB~eSifl~ 
edin 311'' deı'. 

sar basmaz gerek Ahm zıerifl ~· 
gerekse hasta çocuğunun gö ıçtıı b 

1 
minr:ettarlık ve sevinç onurıbit ~fi 
tün yorgunluk1arı unutturan . 
o1urdu. Hele Ahmedin: -~ çl-
- Benim için efendinin ka~ 

. · 1 mı? Eviniz gitgide, içinde oturulamıya-
şınız o ur. patim, ne <le olsa babamızın kard-eşi, cak bir hale geliyor. Nerimenin aklına, zavallı Ahmed.in 

Bu sözleri, fevkalade müstehziyane ona tahamrnill etmeğe mecburuz. Fa - _ Biliyorum.; fakat ricamın kabul e- ailesi geldi. Acaba- bu so~k havada ya· 

mıya bile cesaret e:ti!.. atırl~~ 
Diyerek ona eskı gunleri hblr ,,,.,. 

sı kalbine ıztıra bla karışık 
bir sesle Meliha hanım söylemişti. Ev- kat bazı zamanlar oluyor ki, hepimiz - dlleceğinden emin o1madan Feridun 'kacak kömürlleri var mı:ytlır Vaktile 
deki müşküJatı gördüğü halde bu du1 den güçlü kuvvetli olduğu halde ve beyden bir şey istemek de bana~ğır ge- fabrikadan kovulan bu iyi yürekli ço
kadın haıa onlara yük olmaktan çekin- pekala para kazanabileceği halde bize liyor doğrusu ... Zaten iyi kötü bu evde cuğun ailesile hfı.la meşgul oluyordu. 
miyor, bir iş bularak hiç olmazsa ken - yük olan bu hissiz kadına1 öyle kızıyo .. parasız oturuyoruz, bir de tamiratı 0 • Onların, ilk feJaket günlerin~ Nuri-
di başını kuı1aracalk yerde böyle imall rurn ki.·· na yüklemek ne dereooye kadar insaf. ye hanımdan büyük yardun1ar gördük-
söz er ve kinayelerle ortalığı karıştı .. lıca bir hareket olur bi.lmem; fakat bi • lerini öğrenmiş, istanbuldan bfuıt>Utün 
rı vordu. IX k dis1 zim de bir tarafa bir 'Çivi çaktıracak ha avdet ettikten sonra da bizzat en 

Filhakika diğer aile efradı da pek Aylardanberi beklenen büyOk gün liıniz yok; kazancımız boğazımıza v~ ayda bir bu namuslu olduğu kadar fa-
ka\ dsız ve düşünC€sizdiler amma ne yaklaşmıştı. Feridun beyin yıldönümil doktora gidiyor. Beş on kuruşu bira • kir ve zavallı insanların rlyarethı.e git
de ols:t hepsi. yarını düşünmeden ol - şerefine konakta büyük bir faaliyet var raya getirip en müstacel tamiratı bile meğt Met edinmişti. Hele elhıe birkaç 
sun, kendilerine dilsen vazifeyi yapmaL eh. Son geçen vak'alardanberi artık ev yaptıramıyoruz. para geçmiye başladıktan filODI'& onlara 
ğa calı.şıyorlardı. İçlerinde en tasasız işlerinde kullanılnuyan Nerime, bu fır ÇarnAçıır gene Feridun 15eye başvur- karş1 olan muavenetlerini büsbütiln 
olduğu halde fena kalbli olan yalnız sı!ttan istifade ederek cBü!bM yuva • mak !Azım gelecek; çQnkn b~yl gider- arttırmıştı. Aluned bugün on ee!ds ya
bu dul Meliha hanımdı; hatta bir gün sı> ndaki ahbablarıru. ziyarete gitm1ş - se çocıiklann hepsi birer birer yatağa şına gelmiş ve İzmirde bir ftıbrikada 
Fahriye ondan bahsederken Nerimeye ti. Kapıdan girer girmez müthlş bir &ı düşeoeklar. Bu sene İznrlrdo çfmdiye oldukça iyi bir glindeltk abmya bnşla
şöyJe demişti: manla karşılaştı. Sabahtanberi esen kadar görülmemi§ lb!r soğuk var, hal - 11WJU. Fakat çocukluğundaki gıdasızlığı 

- Hg'}am fıpkı «Ağustos böooğile ka- kuvvet11 rü7ı,glr, oca'ldarm btitO.n C!ıı • bukt ·evimizin kapılan ve pencereleri ve mahrumiyetleri onun güçltt lmV\l'etll 
'1Ca> hikaycsindelti Ağust03 böceğine manım geri verlyorduı.. Göılad tıptır- esldllktc. Ciüşecek bb tiale geM!!t için bir del.1.kanh olmasına imktıı bırakma· 

' tl ulaştırırdı. ~· ~t 
~te c Bülbül yuvası>ndan ç ~~ti 

zavallı flilenin de soğukta11 ~r'J~r 
olduklarını ve kömür alaca~ fefl9 

• 

olmadığını~ düşü~dü ~e bav ()lıil~~ 
ğına, hatta vaktın bıraz geÇ ~~· 
bile ehemmiyet ver:rniYex-:~ ıı< 
hasta için bir kutu şeker al ~P' 1''' 

la d .. "ld'" R"'zgar \l'e ' 11 • ra yo uzu u. u 0 r, ıJıl 

çabuk yürümesine mani olUY e0i1o · 
vakit onu durmıya mecbur snll~\ . 

• u ve oııı 
fakat va'ktin geç oldugun r1te5İ . ı;· 
hanımdan azar işitmesi teh 

1 
511' 

leceğini düşündükçe adırıııar:ş:J 1' • 

tırıyor, etrafına bJk.rnadan 
yürüyordu. ı.acı ,,at) 

(ftT"' 

tı 

Ilı 
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GAZI. BATTAL 
Yazan: ZIYA ŞAKIB 

iskenderiye ve Kahire 
Battahn Malatyaya dönüşü 

~niş bi saha 1 

Çok geçmeden Fener hisarını gördük. Dıamant'ı geçtikten 
sonra F eregal /skenderige limanına demir attı 

?arga}ı1 h r ya yayılmış olan ka - yapayalnız bJrakan insanlarla ayni yol- Ve seslenirken, büyük bir hayretle 
gözlerini etrafa gezdirdi. 

Tercüme eden: HUsayi 1 CahiJ Yalçın 
l'ıJıordu~ ~r ~rctf.ında, tellallar bağı - da yürüyemem... Ben, daha o zaman 
\eı edece~i ~ sonı:a- ordunun hare - çıkıp gidecektim. Fakat Bizanslılara 

On dö g nı ılan e~yorlardı. karşı bunu yapmak istemedim ... Artık 
Evinin pencereleri, sımsıkı kapalı 

U.zun müddet Venediklilerin elinde ka 
lan ve Sultan Süleyman tarafından bu 
cümhuriyetin elinden alınan bu ada ken
disini müdafaaya hizmet edememi~ olan 
kaleleri mu.lıafaza etmektedir. Bugün bu 
kaleler zalimlere birer iltieagah hizmeti
ni görüyorıar. En hafif bir ecnebi hücu· 
muna mukavemet edemezler. Ahali, yap
tıkları şekavet sayesinde, boğazlarda ve 
çorak dağlarda islik.lal elde edebiliyorlar. 
Çiftçiler buncian mahrumdurlar. 

~lard rt aydanben, bu yabancı top - bitti. BeııJm vazifem de, hitama erdi. 
llİıaııs a, Yalçın kayalar gibi yükselen Onun için serbest kalmak istiyorum, 
lletisan ~~larının karşısında, aciz ve ya Emir ... 
lııeltten hır vaziyoette oturup bekle - Dedi. 

bulunuyordu. Ve içeriden, hiç bir ses 
gelmiyordu. Bilhassa Tevabi!, ortada 
görünmüyordu. Halbuki o, Devza'de 
Aşkarın kişnemesini duyar duymaz, 
daima dışarı fırlardı. Büyük bir hara -
retle efendisini kar~ılardı. ler, aYn· ıknuş usanmış olan Suriyeli- Battal Gazinin bu sözleri, Emir Müs 

~ilin 'ha~r~~anda vatanlarının, ailele- limenin üzerinde o kadar büyük bir 
'<ltdı. a· e erile de yanıp tutuşuyor - tesir huımle getirdi ki; Suriye ordusu -
~k. ra~ an evvel, yurdlabna dön - nun namciar S€raskeri, ve (.Emevi ha -
~in zari a~ ~e. huzurlarına kavuşmak nedanı) nm mağrur ve azametli pren
d%rı ·dıarı ınliyerek, Allaha dua e - si, büyük bir hicab ile başını önüne 

Battal Gazi. birdenbire kalbine çö -
ken bir hüzünle, bir daha seslendi: 

- Tevfıbil! .. Heyyy, Tevabil! ... 
Gene ses gelmedi... O z<1man Battal 

Gazi kendi kendine· ~ aı 1• 
r\._ u dua 'h eğdi. 
VQ\Uı i . ' nı ayet müstecab olmustu. - Şu halde, şclıirdeki eve göçmüş -

ler. Bari, om va gideyim. 

Kandiye, Hanya ve Resmo §ehirleri 
üç paşalığın idare merkezleridir Osmanlı 
hükıirneti bu odayı bu üç paşalığa taksim 
etmişti. Birinci paşa, serasker ünvanı al
tınd diğe:f iki paşalığa hükmeder. Üçü de 
bu talihsiz diyarı birbirinden fena surette 
tazyik ederle~. Kandiyeli Rumlar Tü:'k 

~ca b~ın, şirndi bütün kaırargahta Çıl- YARAB •. BENil\f MÜKAFATll\I, 
ıt sevinç hüküm sürüyordu. BU MU OLACAKTI? 

Diye1 söylendi. Ve, sürüp şehre git -
mek için tekrar Aşkara binmek istedi. 
Ve tam ayağ~ı üzengiye koyacağı za -
man: evvelfı bir kapı gıcırtısı.. sonra, 
hıçkınklalra karışar. şu sesleri işitti; 

bu O ~e Eir 'M"sl~ 
~Yük bi' . u ııpenin çadırında, 

Aradan, yirmi güu geçmi§ti. 
Battal Gazi, Devza<le Aşkardan aıt -

lıyarak seslendi: 
- Tevabil!. Hey, Tevabii! ... ( A rka.qı tıar) 

milisi ile cCapin> (1) izdivac1 vasıtasile 

yakın münasebetler peyda etmiş olduk· ~Y\ik bi; ~Yafeı verildi. Kuvvetinin 
~r, ~e ın ~ını ~aybetmekle bera -
'l} ~n ühinı bır itl.5an kütlesi teş-
tlıiizakereo~un~ nasıı avdet edeceği = 

nu .. kli. " 1 ilan Tarifemiz 

ları için bu zulüm ve tazyiklere bir had 
çekmişlerdir. Çünkü tecavü7.1ere karşı 

isyan etmektedirler. Fakat bu Rumlar, 
hemen daima, yeniçerilerle karabetlerin
den istifade ederek ikinci derecede birer 

~ bii:1u··ku~~ere esnasında, Battal Ga - SELAN K 
)' ,J uır '"k" 

Ot •• a~ta ~.u unet içinde bulunu - Tesis tarihi : 1888 

BANKASI 

>'ordu. ' llluzakereye iştirak etmi - Tek sütun santimi 

• ~ \r akıa Batta . -
CQ itna sÜk11net~ <?azı, böyle meclislerde fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

1t lnüzake ~ı muhafaza etmeyi, an
~eyi adet rt!~n sonunda fikrini söy -
~ l'di. 'F'a'kate 1nınişti. Bunu, herkes 
da~'t{!, hüya:U ~echte cerey~ eden 

Birinci •ahi le 
ikinci •ahile 
Üçüncü •ahile 

400 
250 
200 
100 

)) 

)) 

)) 

)) ,, 

zalim oluyorlar; komşuları için daha teh
likeli bir hal alıyorlar ve hiç cezaya uğra
mıyorlar. 

Bu zulüm ve taaddi ile anarşi halitası 
bütün şimal s~hilinde bir kargaşalığa ba
di olduğu gibi dağlarda birleşmiş olan bir 
eşkiya cemiyeti de efradı arasında intizam 
ve asayişi temin eyler. Bu cemiyet her 
türlü tecavüze karşı kendisini müdafa e
der ve denizleri haydudlarla doldurur. 
Bu bir nevi cümhuriyettir. Komşuları 

cManiote:. ler onların müttefikleridirler. 
Birbirlerine karşılıklı yardımlarda bulu
nurlar. Türklerin zatı bu eşkiyanın teca
vüzleri altında inliyen insanlara hiçbir 
fayda temin edemez . 

ll'k&yd bu Türk kahramanı o ka -
)~~ncı \tali 1~nuyordu ki, adeta bir 

,,ıteıtirn Yetınde idi. 
~nln. btı., otıun bu hali, Emir Müsli -

alarında ~rı dikkatini celbetti. 
tı.\; Ya, .Satt ln.'Uhavere geçti: 

t Ve ~ :al!... Senin de kıvmetli 
ll'ıe)c • lllutaıea1 .. __ _.. 

~z. -...IUWl!l istifade et -

TiirltiyPJ,.ki Şubelniı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

J4ERSİN, ADANA Bürosu 

Yananl•tandalri Şabe1mı 

SELAN!K • ATINA 

• 

Dördüncü •ahile 
iç •ahi/eler 
Son •ahile 

60 
4IJ 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 

Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

M- 're,,ece-h·· 
.Jet ~ u unüze leşekkü Her nevı banka muameleleri ?lıtita ... Fakat r ederim, .._ 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
-.id işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincılık Kollektlt Şirketi 
KaJıramanzade Ban 

Ankara caddesi 

Kandiyeyi temadi ettiren bu dağların 
irtifaı, bazılarının çoraklığı ve diğer dağ
lann üzerini kaplıyan nebatlann cmsı 

muhtevi olduklarr maden cevherleri hak· 
kında hiçbir mana ifade etmezler. Her 
şey bunların sönmüş yanardağı oldukla
rını gösteriyorlar. Birçok dağların kra
terleri vardır. Salomon burnu (2) kurbun 
da beyaz mermer bir küçük ada bul -
dum ki kısmen bir llv tabakasile örtülil 
idi. 

lirn 1~ beyan d •rtık ben, fikir ve Jtiralık kasalar 1ervill 
· e e<:ek vaziyette deği -~~ 

........ liiÇin 

\aa' \r 8zif "1tin 
t getırdiın d hitaın bulduğunaı ka -

..... ~ ~asıl' B·e, onun için. "I:"' . •• lz.i , _ 
lllistn?.. lll.ıe beraber gelmiye-

~ ....... Çok büYÜk 
~a Eıntr. h bir ~üne söylerim 

:S lllile an1ı:ıYlr ... Artık yollarımız ı... atta1 G ~br. 
"Ulun alinin bu sa l . 
~ anlara büYÜk z erı, o mecliste 

'ıırıu, 1'asü Olab'lir bir hayret verdi. 
~iı:._rı önünde, ~ dl? .. Vakıa Bizans 
~ '"!Jl~niştı. Fak Üyilk bir zafer temin 
~etı.n '\taılfea at ne ofursa olsun, 
bit herkes .ı_ en avdet edildiği za -
t e-r .,...._.,_ , ~recestne .. h . 
qİ?lı ·orukAfat _ göre alifeden 

lta ~nfaat}e gorecek .. bel~i de mü -
\a life, hi r ternin edilecekti. 

fatı ""' ç şüphesiz 1d en ·b·· .. k •. • oattaı uyu mu-
1 ~İlrıkü Gaziye ~recekti. 
~ ha o, bu ın h 

lql't .~ltuıAdelikt u ~ara esnasında öy-
~I' :·'lllaJ efJrıek~r gOster:n1i.şt~ ki, bun
ııı .1 le get-; .. H_. 1 ehe.rnınıyetsız bir tak i· -·.,·~verınet, mümkün de -

~t attaı Gaıt b t' ~ij>~k unu bilmiyecek ve tak
~ dığı halde kadar akıhıız bir adam 
~,'it artı\ 'ti.._ ' nasıl oluyordu da, yo
). ··On ..:.ın!r M" 1: __ _. 
'"ht Un bu h US.uıuecıen a'yırıyor-
~ ~'selesi arek~tf, sadece bir (fe-
~ &ebehı ıniydı ?. Yoksa buna 
~ 1r )4üsı~rde nıi inzıınam etmişti? 
~ 'ed.i un;, rnec1iste sözü uzat -
t~ n.ıttd} akat meclis dağıldığı 

, ~~~z k ~aziyi çadırda alıkoya -
)~ l l!tt~ ıkları :zaman: 
~ ?., 11• Bizden, niçin ayrılı -

~~t~ ~~ 1 Qazı ~l>A t~n a hayatında, bir an bile 
'l! ~ ,.rılrnaınıştı. Onun için per 

'~ 'rdi. Ordu erkanını teş
~ ~~t hisıe danların korkaklıkları-
~~. '"''dikı rinden başka1 hiç bir 
~~ B erini izah etti. Veni-

~ \t~ 'bfıı~ans kalesi içinde bin -
~ b ~rce d~ , 

1r a1/\ı u~an !karşısında, 
ç kahraman arkadaşımı 

Türkkuşu Genel Dlrektörlilğllndenı 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiblerile Turkkuşu Genel Direktörlüğü· 

nün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırl:una yuvasına) orta 
okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak belli başlı 
şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası 'l'ürk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 

E - Ana ve babasınm yoksa, velisinin rızasını gösteren vazih adresli vesika 
göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okulJannı bitirdikte!ı soııra 
hava birliklerinde 12 yı.! hava gedikli erbaş olarak vazife görmeği taahhüd et
mek. (Bu taahhüd gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık heye
tince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca 
ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktlln sonra alınacak aylık ve tayyareci zam
larının rniktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla malıirnat almak 
istiyenler orta okul, lise ve Kültür Direktörlüklerine, askerlik şubeleri başkan· 
lıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşür
leri görebilirler. 

4 - Kayıd muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. Lazım gelen §arllan 
haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Türkkuşuna sevke
dilecektir. 

5 - Hava Gedikli hazıriama yuvasına girmek istiyen .orta okul mezunlan 
kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da Türkkuşu Genel 
Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. c3845> 

Biz Hanya'dan hareket ettikten sonra, 
' fregat bu adanın teşkil ettiği siperde de

mir attı. Haziranın ilk günlerinde oradan 
yelken açarak İskenderiyeye gittik. O 
mevsimde garbdan şimale doğru esen 
rüzgarlar, denizde hiç dalga yapmadan, 
gemicilere ne zaman Mısıra varacaklarını 
tahmin imkanını verider. Bu seyahat es
nasında; rüzgarın önümüzden sevkettiği 
bir buhar gördüm. Buhar güneşin cazibe
sine muk~vemet ederek hergün daha ke· 
saf et peyda ediyordu. Ancak Mısır sahil
leri kurbunda sisli bulutlar haline inkı
lab etti. Biz Mısır sahillerini görmeden, 
Pompee sütununun manzarası onların 
yaklaştıklarını bize anlatmıştı. 

Çok geçmeden, fener hisarını gördük. 
Diamant (3) ı geçtikten sonra, fregat ye
ni İskenderiye limanında demir attı. Ay
ni gün, Kahire konsolosuna, muvasalatı
mı haber vermek için, bir adam gönder
dim. HükOmetten payitahta kadar NU 
nehrini çıkmak üzere vesait istiyordum. 
Kahire viskonsolosu yanında dört tacir 

..4111•111111111UHHIHlllHffllllllftftlftUlllllllllllllUIHIHllfllllllfllflllllllfllllllflllllllllfllllb.. ile Memliıkleden b!r ağa ile _ıı Haziran 
_,,- 15 sabahı Rozete geldı. Kendilerınl getirmif 

1 Tilrk Hava Kurumu 5 olan kayığı orada bırakmıflardı. şeyhuı-= beld beni Kahireye nakil için bu kayığı 

Bu•• Y •u• K p 1 YAN G OSU 1 o> Bu nevı izdivaç hakkında bu :ııaııraıa-5 rın birinci kısmında 1zahat verllm1ştir. 

1 § (2) Adanın en §:ırki burnunda JcAlndir. 
knci Keşide: 11 I Haziran/ 939 dadır. = Sid~ra burnu ile Morenne adasını ve daha 

Bilgllk ikramiye: 
5 beş küçük adayı vücude getirir. Pales-Oastro 

45.000 L• d E rumcada ook1 hisar demektir. Bundan evvel
i ra 1 r... § .ti hari:ılcrde, bu mevkll zapt.etmı.ş olan ve 

5 lk1 burun üzerine blzlm §imal Ye oenubdak.l 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle E gemilerimizi haber vermek için nöbetçiler 

20.000 ve 10.000 liralık iki adet milklfat vardır... ~ koymuş oıan bir İngiliz korsanı ticaretimize 
Y · t f t b" bil tal k · · k . - çok zarar vermişti. İİ en.ı er ıp en ır , e ara ı!tıra etmeğı ihmal etmeyiniz. Siz de E (S) Fenerin bina edflmlş olduğu burwı-

a pıyaDiOnUD mea ud Ve bahtiyarlan aruma gİrmİf o}UrlUDUL !E dan biraz uzaktaki bir kayaya bu ad verillr. 

"4lllllUUUIUUllUlllUllllllllllllllU•--mu•111HllHNlllllllfr' ::r~~~:-1~::.. iki limanını bu ka.va birbir-

gönderiyordu. Beylerle (4) arasında bir 
geçimsizlik yüz göstermişti. Bilhassa Mu· 
rats'ın (5) hurucu oenim emniyetim için 
böyle bir ihtiyatı elzem hale sokmuştu. 
Biraz askere malik olan Murats. Şarkiye 
Arablarını itaat altına almak bahancsile 
payitahttan çıkmıştı. 1'"'akat hakikatte Mı· 
sıra zulmetmek emelinde idi. 
Ayın on ikinci günü akşamı Rozeteye 

gitmek üzere yola çıktık. Katedilecek 12 
fersahlık bir yol vardı. Hararetin şidde· 
tine maruz olmamak istiyorduk. Katır· 
lara binmiş olan küçük kervanımız otuz 
kişiden mürekkebdi. Yarı yolda, Mnadle
de durduk. Seyyahlar için bir istirahn~ 

mahalli olan Maadie vaktile mezru bir 
yerde inşa edilmiştir. Fakat uzun zaman· 
danberi denizin feyezanlarına ve bundan 
tahaddüs eden çorakltğa ve Arablann te
cavüzlerine maruz bulunuyordu. Birkag 
saat sonra buradan hareket ettik. ÇoJi 
geçmeden güneş doğarak bize hurma a .. 
ğaçlarının tepelerile beraber Rozetin mi· 
narelerini gösterdi. Bu şehrin içinden ge. 
çerek Nil kenarına kadar ilerleyince, del· 
tanın karşı sahilde arzettiği hayret verici 
levhadan mütelezziz olduk. 
Akşam üzeri, yanımdaki adamlarla, 

şeyhülbeldin kayığına bindim. Baş tara
fı büyük bir tente ile örtülmüş olan bu 
byıkta bir yatak odası ile minderli bir 
salon vardı. Hizmetçilere ve aşçılara tah· 
sis edilmiş olan diğer bir kayık yemek za .. 
manlannda yanımıza yanaşıyordu. Nil 
sularını geri iten · rüzgarlar sayesinde 
bunlardan yukarı yelkenle Kahireye ka
dar çıktık. Seyahatimizin üçüncü günü 
a'kfam üzeri buraya vasıl olmuştuk. 

(Arkası tıar) 

(4) MlSll'ın inklsam ettiği yirmi dört vlll
yet birer bey tarafından idare olunur. Bun
ların blrlncis1 Kahlrede bilhassa hAkimdlr, 
şeyhillleyld <memleketin prensi) Unvanını 
haizdir. Beylerin birleşmeleri Divanı tefkll 
eder. Öç tu~lu bir paşa padl~h namına bu 
divana riyaset etmektedir. Aşağıda verece~l
mlz izahatta menşe ltlbarile müstebldane o
lan ve zayıfladıkça daha menfur bir hale 
giren bu hüt6metln tam bir tasviri görüle
cektir. 

(5) Ylrml dört rahibden biri. O zaman bu 
hepsinden tıstun gibi görünüyordu. .......................................................... __ 

Güzelliğinin 
Sırrı .Yok 

Sebebi var. 

RADYOLiN 

Difleri mikroplardan, çBrfllder
den, Utihablardan koruyarak 
1aj'lamlqtıran, hem de mine
lerinin bozulmaımı Te Arar• 
ma11nı menederek daimi bir 
gtlzellilde muhafaza eden u
nn en kuvvetli dit macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerden ıonra : 
GÜNDE (3) DEFA 
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Ludendorf çok bitkin bir halde : " Artık bu harb 
bitmelidir ! ,, diye mmldandı 

Bu hafta G atasa aY 
F. Bahçe ile karşLaşıyot 

iktal 
Taksim stadında yapılacak bu maçtan başka BeŞ 

ta bu Cumartesi Vefa ile çarpışacak 

Bir kelime ile bütün kork - ı 
tıtklarım, çckindi~erim başmm 

gelmiş oluyordu. Ordumuzun haro 
kabiliyeti çok zayıflamıştı. İşin içinden 
alnımız açık olarak çıkabilmek için as
kerlik bakımından hiç bir çare göremi
yordum. Her ne şekilde olursa olsun r 
harbi bitirmek lazımdı!> 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Fut-1 Kılıç ve Necdet Gezen. roJçll 
bol Ajanlığından: 4/6/1939 Pa1.ar "'tinü ynpıtacal' 

3/6/1939 Cumartesi (ÜDÜ yapılacak Taksim stadı: ~ .. . ssst ı' 
maçlar. Beylerbeyi - KadıkoyspO:: 1~ ti 

Taksim stadı: fü!kem Ahmed Adem Göğdüll· ~o-
Gı4latagençler - Bozkurt saat 14. Ha- ke.mleri Rıfkı Akı:;ay ve Neş'et ~ QB: 

kem Şevki Çangn. Yan hakemleri Rıf- Süleymaniye, Şişli - Kasım~;.~ 
kı A.kse.y ve Halid Üzer. lataspor. Saat t 5.45. HakeJl'l S~"' 

Lüdendorf koltuğundan k&lktığı :za -
man bana: 

- Her ne şekilde olursa olsun harbi 
bitirmek Iazırncbr! .. 

Sözrerile hitab etti. Ve yavaş yavaş 
ot!adan dışarı çılttı. Onun, istifasını 

vermek üzere doğru Hindenburg'un ya 
nın4 gitmekte olduğunu çok iyi anla -
mıştırn. Hiç şüphe yok ki Hindenburg 
bu istifayı kabul etmiyece'kti. Fakat oo 
olursa olsun, bu hareket sona doğru a
tılan bir adımdı. Böyle iki üç tane 
c8 Jtğustos•, hatta belki de sadece da
ha bir tanesi, Alımmyanın mağlQbiye
ti için kMi gelecekti. Çün'kü cdfişman 
başkumandanının dimağı• tamamen 
mağ'ub edilmiş bulunuyordu. 

Harb artık 1'itmeli idi!. 
Ben odada yalnız bulunduğum esna

aa erkamharbiyeye ~nsub zabitlerden. 
biri içeri girerek yanıma yaklaştı ve 
ne olup ne bittiğini sordu. Ona da kı
sa:ca vaziyeti anlattım. İşte tam bu sı
rada Lüdendorf tekrar odaya• girdi. Biz 
ikimiz de merakla ona bakıyorduic. Lil
aendorf: 

- Hindenburg bana nazaran biraz 
<iaha nikbin, dedi. Fakat ha~lı olduğu
ma ben eminim .. Cepheden gelen ma -
ifunatı, imparatora takdim edilmek ü -
zere hazırladım . Neyman, bu raporla
rı imparatora siz göıiirürsünilz!. Sora
oağı suallere açıkça cevab vere1:>ilirsi -
niz!. Vaziyeti mütalea etmek tırere bir 
toplant! yapılmasını tekllf ettim. İçti -
nmn imparatorun da geleceğini kait'i -
yetle ümid ediyorum. 

Az sonra, imparatora takdim edil -
mek üz.ere hazırlanan raporlan hamt -
!en yola çıktım. İmparatorun ya!ıına 
çıktığım zaman onu çok kederli bul -
~- Maamafih urpumiyet itibarile Lü 
aendorftan daha sakin görünüyordu. 
Bana bir yığın sualler sordu. Netice -
ae, onun da Liidendorfun kana~tine 
geldiğini büyük bir sevtnç}e gördüm. 
Huzurdan ayrılacağım bir sırada bana 
hitab ederek: 

- Görüyorum ki bütün bu işlere bir 
yekfm çekmek icab edecek, dedt. Ve -
saitimiz, bütün 'kuvvet membalanmız 
tilkenrnlş bulunuyor. Artık bu harb 
bitmelidir! 
Artık bu hatb bitmelidir! Spa'da~ 

umumt karargaha dlinerken otomobi -
iimin tekerlekleri belki binlerce defa 
hiç durmadan bu dlmleyi tekrar edip 
<iuruyorlardı. Müthiş bir sevinç içinde 
idim. Bağıra bağıra bir şarkı söyleme
mek için kendimi gü9l<ikle zaptediyor
aum. Tedricen sükQnet bularak dü -
şünmeğe ~ladıın: Bundan sonra ne 
olacaktı? Ben şimdi nasıl hareket et -
meli idim? Şimdi en mühim mesele, 
lblzimkilerln hiç durmadan taarruzla -
rma &vam etmeleri idi. Bu tınatı ka-
91l"Illağa gelmezdi. Derhal vazı~ 
Meyzona bildirmeUydlm.. 

Fdkat bir çok defalar olduğu gfbi bu 
(iefa da yazdıklanmm naıan itibara 
abnmaması ihtimali vardı. Yokla ken
aım mi kalkıp İngll'tereye gi~1t idim? 
Fakat burasını bıra!kınağa da ge.lınez -
W. Belki Lüdendorf kanaatlerinden ca 
yardı; İnglltereye gitsem on1l.ra çok 
IGymetli malfunat götilrebllecekttm· E
Qı!ıde, Lüdendorfun İmparatonı yaı -
atlı raporun bir sureti de vardı. Sonrad 
benim daha bir ço\: mese1.eler hakkın
aa~ Bulgarların mibıferld bir sulh yap
r ak istediklerine dair, A vustu.rya cep-

.. · n ilk temasda ylkılmağa mahk<lm 
halde bulunduğuru= aid mal!ımatım 

Vfu-dı. 
Uzun muhakemelerden. sonra kal • 

Anado1uhisar - Demirspor: Saat 15,45 öney. Yan hakemleri Ziya J{u ~ 
Hakem Adnan Akın. Yan hakemleri: Bahaeddin Uluöz. t 11 1 

saıı • Sıtkı Eryar ve Fikret Kayral. Galatasaray - Fenerbahçe· Jılll{etıı 
Beşiktaş - Vefa: &ıat f 7.30. Hakem Hakem Tarık Özerengin. Yan 

Şazi Tezcan. Yan hakemleri Feridun leri Nw·i Bosut ve Şazi Tezcatl' .. .............,. _______ ., ~B 

Dinarlı Mehmed Atlet Haydar Amerik8 

Bursada Polonyah bir antrenör oluyor 
güreşçiye yenildi 

Bul'Sft (Hususi) - ~ Pamr gü -
lngiliz askerleri, garb c-epheanıde, harabeye çwrllmif biT kö11den geç~lerken nü Acar İdman spor klübünün tertib 

mağa h."Rrar verdim. Karargaha dönü - müstesna ohnak üzere, taarruzl.aruu ettiği güreş müsabakaları çok heye -
ffunün ertesi günü de tekrar cepheye gevşetmi.şlerdt. Ben derhal paçaları sı- canlı olmuştur. 
hareket emrini al<iım. Vazifem: Mane - vadım. Muhtelif kumandanlar ric'at Bu müsabakalarda, Dtnatlı Mehmedl
viygtlan bozulan bir çok kumandanla- etmeği teklif ettikleri zaman, ben, za- le Halbeşli Katsel, Kare. Ali ile Polon
rın maneviyatım takviye etmek; bütün hirt bir itirazdan sonra derhal muva - yalı şampiyon Leviskt güreşeoekleıdi. 
otoritemi kullanarak kAh ikna, kah teh fakat oevabı veriyordum. Almanların Romanykadan gel~~l~d ~linin 
did suretilo onları yol'& getirmeğe ça - . , . . in . . . . vapuru açırmış ouu&').Uı an maç yapıı
lışmaktı. rıc atını, gılızlenn takib dereceleri - lamadı. Dinarlı Mehmedle, Pol<>n)'8ııh 

Cepheye gittiğim zaman, İngiliz ta- ni gözlerimle görmek üzere Proyar ci- Leviskıinin karşılaşması k-ab etti. Ata
arruzu artık son günlerini yaşıyordu. varındaki cephenin ileri hatlatına ka - türk stadyomunu on bine yakın merak-
Alınanlar bitkin bir halde idiler. Fakat dar sokuldum. lı doldurmuştu. Havanın yağmurlu ol-
İng1lizler de, bir iki münferid mıntaka (Arkası var) 1 ması~ rağmen hiç kimse yerinden kı-
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Soldan sağa n yuku4aıı &falt: 
ı - Bağlılık-ıan lıAbika.sı. 

• ,_ -,_ -
- • 
• 

ı - Ekmek mastarından imn1 mef'ul. 
ı - Harbde tullaDJlanr.1olci datıote.n. 
f - Çok Jyt-lltlnın oem't 
6 - Büytlk akar 111. 
e - Şeref-hafta ı.tnı sünü. 
'1 - Sadık olmak.. 
a - Taraf • atlbaJ. 
il - Siyah tire. 

10 - Eritmek mutanndan emri hazır -
çabuk.. 

Geçmı bulmacanın ballecJllmit ldüi: 
Soldan Sata: 
1 - Blnlrll-ek. 
1 - İllm-acemh 
3 - Liman-Amil. 
4 - İ.ş-rlnt.-ne 
li - Keten-er-R. 
e - N-Teklr 
7 - K-8-Sat. 
a - Aaabl- bat..' 
t - Yata - halJL 
ıe - Afald-Kepi. .............................................................. 

Nnbetçi eczaneler 
Ba rece nlbet91 olaa ecuaeler şanlu-

4.lr: 
lstanbal cUıetmdeldlerı 
Şebzadebqmda: ıl Jlalil), Emlnönün

de: <Necati Ahm-4), A.Uan.yda: (Şe -
ref), Alemdarda: (Abd.tılka.da), Boya.zıd

da: (Cem.O), FaWıte: C Bllsameddin ), 
Bakırköyünde: <HllAl>, ll:y1ibde: ( Arif 
JJeo1r). 

Berolla cdhetln4eldl.rı 
İst.ttıAl oedde.tinde: CID.mtıt>, Yilk • 

lekkaldınmda: mn.opaJo>, Tab!mde: 
(Tabim), Ytnlft~: (Paıım&k1aft), 

~•: (Halt),~: ( SW81Ula.n 
n.ceb). 

Botadçl, )[aclıkt1 Te Ad.aludaldter: 
Ka.dl.tö71lndtı: (Kadık6y), ttak6dard&: 

c.tmraımr>. SanJerdt: <Osman>, MalU
d&: <einu1 Rm). 

Bir doktorun gunluk 
notlarından 

1---------------~~----~---
Çocuk diişürmenin 
Sebeblerl 
Sık sık çocuk düşüren kadınlarda mu\

laka bir seb&? aramak 19.zımdır. Büyük 
tramat1zmler, çok tlddeW korku Ye he
yecan, yüksek yerlerden düşme gibi hari
ci seboblerden b~ka zafiyet! umwn.lye, 
kansızlık ve bll~a trengl r1b1 dahlllt 
sebebler düşüklerin en bariz ve mühim 
lmlllerldir. 

Bilhassa frengi dedik. Hakikaten hi9 
ümld edilmlyen ailelerde sıkı bir isticvab 
ve tedkik ve hele yaptırılan tan muaye
nesi doktorları çok ga.rlb 8Ü1l>rizlerle 
karşılattıi-maktadır. Bazan kanda frenli 
teamülü menfi göründütü yanı kan t..
mlz ıröründütü zamanlar blle buna asl& 
gilYenmJy~k bu hastalara gene aıtı bir 
frengi tedavisin! blll tereddild tatbik et.
met llzımdır. Böyle birçok aileler gör -
dük YO tanıdık ki sık sık dilşllkler ve va
kitsiz d~umlarla kaç defa muztarlb ol
mtı.1 sıkıntılı dakikalar geçlrm.lflerdir. 
Fakat yapılan teda Ti Ue trengı arazı 
kaybolmu~ ve ondan sonra vukv& gelen 

gebellklerde artık aakatta.n n.tıt.ah do
~umda.n eser bil"? kalmamıştır. Her f8Y1a 
bir sebebi oldu~u gibi bu meselede dalma 
seıbeb aramak bulmak ve sonra. in.unlye
ıe yardım ederek setrını.ete ermek IA.ııd
dır. 

cevab istiyen okuyucularımuı poıta 

pulu yollamalannı rica ederim. Atat ta.t
dird• lsteklert muka.bel&ls lr.alabWr. 

................................................ _ .. ___ 
Şehir tiyatrosunda eserleriı 

tasnifine başlandı 
Şehir Tiyatrosu DirektSr111tnndea: 

1939-1940 tiyatro mevsiminde oynanaoak 
eserlerin tasnifine ba§lanmıştır. Yeni p!
yes ıfindermek iıtiyen muharrir ve md -
terctmlerin eserlerfni (tardlme olanlar 

asıllarile beraber) Şehir Ttyatrolu Drama 
törlü#(ln• göndermelırl llln olunur. 

Kabul ve temsil edilen telif eserlere a. 
tt hAsılattan yüzde on. tercilmelere )'(is· 
de bet verflmektedfr. 

- febz;cieb~p TURAN 
Uyatronnda 

e. poe 
her yer 20 paredl 10 

localar 100 

YANLIŞ YOL 
Yeıal H,cak uer. Okupea Ay .. ı 

pırdamaksızın gilreşi seyrettiler. 
Birkaç güreşten sonra nihayet Di -

narlı ile hasmı ringe çıktılar. 
Kırk dakika kadar seyirciler üzerin

de her an artan bir heyecan ne çarpış
ma yaptılar. Bir aralık yağmurun şid-
detinden hakem güreşe devam edilem.i-
yeceğini söyledi. Fakat Acar İdman 
başkanı Fahri buna müsaade 
etmedi. İki hasım tekrar brşılru;tıl*; Atlet Haydar _ı~ ~ 
Bir iki dakika fasıla U.e Dinarlı Meh - Uzun müddettenberi Art16~ ..11 
med Polonyalıyı lkf daktka kalduıp lunan eski yüksek atıarııa reP'~ rİ 

1 kaldırıp yere çarptı. Fakat çok güzel • şeJıitd ~ 

1 

güreşen Polonyalı <lnSlzın yaptı~ bir Hay~r Aşan b~I~ugu ı 
oyunla Mehmedi yere vurdu ve yendi. versıtelerden bınsı?M! ~ ~· 
Gelecek Pazar tekrar güreşmeleri muh antrenörü olarak girınıştlı"· d P. A 
temeldir. Haydar Haziran ortaların ~~ V 

. Pendikte güreşler blı at~ctlere m8:11S~8 o:i:.a ııı 
Önümüzdeki Pazat' günü Pendikte pına. gırerek staJ .gorec d bOYkO 

BülbiU bahçesinde Kızılay menfaatine Beşıktaşh Bedı muebb 
pehlivan güreşleri yapüacaktır. Gü - cezalandırıldı ~' 
reşlere tanınmı.ı pehttv&nlarmm işti - kli11>4 'fi"/. 
rak edecektir. Aşağıda afü, Soyadı, ~ ~' 

sicli yazılı idmancı bir. rn ,_11 ~:;ı Galatasaray Spor sı.Ddaki suihareketinden ao~P:,· 
Klübü azalarrna bet ~ykot oezasiıe ~ ~ 

Gala.t.asaray kltlbllnden: Beden terb1:ves1 Bu tarihten itibaNtD ~ l 
kanunu hQJdlmlertne tel'f1kan tıQp aslan bakal~ra iştirak ettirllı'll ,J 
1çln yeniden defter tamımı 1cab fl'Wl1aden tebliğ olunur. ~ ,ıı· 
arkada.tların a kıt'a fotoıraf w ~~.cb- Be..il.-t kl'"bündeıı 4S 
danlarllil on bet &Un ıartın.d& klü!M müra - ~ aş u t. 
caatk!ri rica oltlDur. Bedi '!'eğin m~bbed bofkO 

Goreş 
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Tuz·u ~ ZO MEYVA 
8 azunsızhk, şişkinlik, bulantı gaz, •NKIBAZ Sarıhk, Safra Mı.DE ekşilik ve 
~~cı, ınide bozukluğu, barsak ataleti 1 K a raci ğ e r yanmala
Sonda ve bütün Mi DE, BARSAK bozukluklarında ·kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 
kat'idbe~ece t~k~if edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha 

ır tesır ıcra eder yalnız toptan aatış yeri : Maıon ve Boton ec.ıa deposu, Yeni Postane arkası No. 31 lstanbul 

l"Orkiye Climhuriyet Merkez BankaSı 
A KTf F 

27 - Mayıs - 1939 Vaziyeti 

""142.910,17 J 
16.284.220,- ' 
l.436.Sl72,75 i 

761. 254,93 

12.741.252,48 

950,07 

11.199.219,78 

158. 748.563,-

17.o:ıı.459,-

114.806.784,59 

"Cr.ItrT .ıns3 ,4 7 
7.897104,-

8.574.000,-
33.483,11 

7.808.794,15 

YekAa 

Lıra 

41.864.102,92 

~ermaye: 

Thfiyat Akçest. 
Adı Te fevtalA.de 
Hurust 

PAS 11' 

Tt-davüJd~ki Banlmntlar: 761.254,98 

23 941.422,33 

Deruhde ed.llen ~kl nakdl19 
Kanunun s - a mel maddeleri 
ne tevfikan huinı tarafından 
vAki tedJF&t 
Derubde edilen enab n.td11t 
baltiye.d 
KarııJı~ tamamen attın olarak 
Uheten teda Tille nr:edUen 
R~estont mukablli lllHten \eda. 
va:ed. 

Türk Uru& Mevduab: 
Döviz taahhüdab : 141.697.104,--

114.806.784,59 

16.416.277,2G 
4 500.000,-

14.401.924,45 

409.483.658,-

Altına ıahnu nbll d6'1&1n 
Diler d6Tisler "' al&cı tıı d1rlnf 
batıyelert 

Muhtelif ı 

4.217.134,2:1 
6.000.000,-

168.74.8.563,-

17.051.459,-

141.697.104,-

19.000.000,-

89.000.000.-

4.608,96 

29. 762.823,24 

Yekta 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

Lıra 

10.217.134,215 

229.697.104.-

22.537 .890,ff 

29.782.432,20 
102.264.cm ,11 

409.483.658,..-

ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

ve tahliye ameliyesinin bir sene za fında yapılan tahmin ton miktarile 
tahmin fiatları gösterir cetvelidir. 

Maden kömürü Anıeliyeni:ı nev'i 
krom ve emsali 

l ...._ A. • dökme cevher 
laınaıt trıbar dahilin Ton 
J:ıaıarıa Ve Vapur d:c .. su?alana hazır- Maden kömürü ve 
lif :YaPnıak hılınae vinçle su- emsali dökme cev-

J'a" veya ;., b 
)a 8'] ,..ınak bu a .. ,a veyahud i.:;- her 
l~irı' o i kelesin nıeliyede rıhtım ve- Krom 
dir e Ve:rrnek e veya vapur güver- 46407 

' \le :rn·· ve bırak k 
~ Utekabn ma da dahil-

' S en. 

Beher 
tonv 
Ku 

10 
15 

Kok kömürü 
briket 
ton 

Beher 
tonu 
Ku. 

.23 

Muhtelif 

malzenıe 

eşya ve 
emtia 
Ton. 

Beher 
tonu 
"Ku. 

23 

\>e upalana ;--::;:-------------·--
"e ~Utekabilen a~ açık vagona tahmil -----.. ----------------
tıı~\ are "inene e vagondan supalana I 
trıa.ı. Veya :rn·· vagondan denize ver. 
~ -Utekab·ı 
a '~ 1 

en denizden al-
26189 4,5 4992 9 - o 

" \1irı,. . -
~il ~ ı~itak~·-;:;:=~:---~-------~------~------------------~b\. Silo iskele . ı olmaksızın tıhtım 

t "' "a sıne vey M 

~abi] gona tahnın a güverteden a-
1 en. etmek veya mü- 44993 17 6526 22 Ll776 14 
' s 

~~il lıpalandı;a~~7:-::::~-~------------------------------
S "e İstif .,,. n alınıp açık araziye 

....... s·1 "'Lntek Ve M 

"~- 1 
o isk ·Si~~;;;;;ın~u~te:k~a~b;ile~n;· ___ _;l~2:32~5:..__~2:_3 ___ ..=:._ ___ ~23~--_:97~5---~1~8'..._ __ -"-'S.i el esine "e tıden Yanaşmış vapur gu-_ 

l'erı Veva ·1 e C!§tirllıek Sı O iskelesinden nakil 8 16 ....... ,, . 
~~virıç i~tira~k~· ~~~:"":-:-~-------------------------
'Q " e "e açık 1 olmaksızın vagondan 

e ist·r arazive ~ 
, 1 Ve nı .. nıaoazalara na- 25140 8 2103 24 23 ~ Va Utekabilen. 
~~\.gondan-·~d;;:;-:;;::;;:::-":':"':--------------------------------------8 •ıliye ist:r ı are vinciie açık aı a-

" ı ve m··t k !tı Virı · u e abilen. 7 ~ 475 14 
h ~e Çsız m=-=e;r~k~·~·~~===-~-----=::...----~---=~---~~---~~--~~---~~ "eya ıt: a ıbı bahriyeden kil-
~ a~ " atkalık ·ı 
~ ~a~l agona tah .ı e ve el ile çıka-
Q~(q <ita naı..- mıl, açık araziye, 

~ hilen. 11 ve istif etmek ve 
26\ 20 24 195 277 18 

Va 
l gOtıdan-;j;;;'kj:--;~-;::-------::".::":""-------------~~-....;,.,---------.,__' s olukla tahliye. 20411 5 
"'leı aaue .. 
lı '· rnuteahhidden alınacak 

7 9 

268 18 -Ve\h... 
(~ .. niye~·~ı;-;;:lı;~~;;;:;~~-------1ii'-----;:;;;:------------------------------~~~~9S) . ~-;''e)ia~lı:n:ac~a:k~am:::e:le=.~~'.:':;:'.';;""~~1~8:-~'7":12:0~---~::.~-----.::-----.::.-------==-----ı.~'itııu lıra (9) 

,~e ~tur. :Ek .1 kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zart usulile eksiltmeye 
ıL to 0:rusyon Si hne 22/6/939 tarı'hine raslayan Perşembe gQnU saat 11 de Haydarpü§a gar binası dahflindc birinci i 
~ \ıel'tııs'Yon, k~ tar.afından yapılacaktlr. Taliblerin (1919) lira (63) kuruş muvnkkat teminat ile nyni gün saat 10 ona k!: 

.\nıtara e1ne !eklil mektublarını vermeleri lAzımdır. Bu işe ald şartname Haydoıpaşa llman bR§müfetti§'Uifn-
ve Zrnir 1ıletme MlidQrlüklerinden paras11 olarak alınabilir. (3681) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (29.772) lira ruş bedel mukabilinde alınabilir. 
olan (120000) kilo pir-inç. 15 Haziran 939 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarihine raslayan Perşembe günü saat 14 tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
dc kapalı zarfla alınmak üzere eksiltme- palı teklif mektublarını belli gün ve sa
ye konulmuştur. atten bir saat evveline kadar Knsımpa-

2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş olup şada bulunan komisyon başkan~a 
şartnamesi hergün komisyondan 149 ku- ı makbuz mukabilinde vermeleri. c8740> 

~ 

Marmara 'Ossübahri K,. Satınalına Komisyonu Başkanlığından: 
~~ 

Tahmini fiatı Umum tutan 
Cinsi Kilosu Krş. San. Lira 

Bakla (iç) 10000 5 ) 
Bezelye (sultanı) 4000 7 ) 

> araka 4000 10 ) 
Semizotu 12000 5 ) 
Taze kabak 10000 2 50 ) 

Ayşekadın fasulya 18000 12 ) 
' Patlıcan 18000 8 ) 

Bamya 5000 17 50 ) 20015 
Pırasa 28000 4 ) 
Ispanak 2ROOO 8 ) 

Kuru savan 30000 10 ) 
Domates 16000 4 ) 
Lahana 25000 5 ) 
Salça 800\J 25 ) 
Kırmızı biber 1200 25 ) 
Patates 30000 8 ) 
Yeşil biber 8000 7 ) 

1 - Deniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarıda cins ve mili
tan yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7 Haziran 939 Çarşamba günü saat 15 de 1zmitte Tersane kapı
sı,ndaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - Fıksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği ticaret 

vesikalarını ve 1501 lira 13 kuruştan ibaret ilk teminatlarile birlikte tek· 
lif mektublnnnı muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komis-
yon başkanlığına vermeleri. (3503) 

... ı ...... _A_s_k_e_r_i _F_a_b_rıa::ııik_a_l_ar_U_m._u_m_M_ü_d_ü_rı_ü_ğ_u_· _ı1_a_n_ıa_r_ı ....... 
1500 metre mikabı ceviz tomruğu 

alınacak 

Tahmin edilen bedeli c60,000> lira olan 
1500 metre mikabı ceviz tomruğu askeri 
fabn1rnlar umum müdürlüğü merkez sa
tınalma komisyonunca 19/6/939 Pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname c3> lira mukabilin
de komisyondan verilir. Taliblerin mu-

1 vakkat teminat olan c4250:> lirayı hav1 
teklif mektublarını mezkur günde ıaat 

14,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinde 2490 sayın kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu oı .. 
madıklarına ve bu i~le alakadar tüccar
dan olduklarına dair fic:ıret Odası vesi
kasile mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. c3606:ı> 

Askeri Okullara talebe alınıyor. 
1 - 939-940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liseforile Konya ve Er

zincan Askeıi orta okullarının bütün sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı .. 
nıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

2 - Kabul §artları askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev•. 
cuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik fU· 
belerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağus· 

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız llI. sınıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarilc orta 
okulların bütün sınıfları ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 EylCılden 10 
Eylule kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına~ 
cak okurların seçme sınavlan 1 Eyl11lde başlıyacaktır. 

C - İsteklilerin kaydı kabul kfığıdlarını mümkün mertebe kısa zamanda ta
mamlamaya çalışrnalan ve tamamlanan kağıdlannın askerlik şubesinden girmeJC 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık~ 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu ınıretle müra. 
caat edilmesi l!zımdır. 

D - İsteklinin askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
rehirdeki otel sair her türlü masrafları kend$ne aiddir. Okurun velisi tarafından 
bu masrafların temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, techizatı okula aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askerl liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsne gönderilir. cl004> c3413> 

1 
lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

5235 kilo pirinç levha ve 14500 kilo çin
ko alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
2/6/939 Cuma günü saat 15,30 da Topha-

nede İstanbul Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonwıda yapılacaktır. Hepsinin 

tahmin bedeli 6302 lira 75 kuru§, ilk te-

minatı 472 lira 71 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyond!:l. görüleb•lir. İstek~ 

lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektublannı ihale saatinden bir saat ev .. 

veline kadar komisyona vermeleri. 
c627> c2598> 
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• erece 

ı·trelik • • ake arım şışes 

100 u UŞ 
Satıcılara 0 /o 10 tenzilat yap1lır. 

• tı kamyonlarından, Satış ağaza ve depoları sars 

e 

d -ı.n {steyiniz. 
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ÜZELLiGiNiZ 

~·-• Saç 8ek1111ı 
OQzelllğin en birinci 

,r 

·~ \(~ 

PETROl NiZA~ııl 
Kepelll •ri ve saç dökOirııeBbit 
tedavi eden tesiri mucerreb 

' 415 

iltlçdır. ,,.1 

llE 

f 
C1LDi1'E KIYMAYAN 

POKEF1 
TRAŞ BIÇAGINI 

Kullanır. ıt-
bıçaklarını araY111 


