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ec is e ıuna a a ar o u 

Dokaz takrir verildi, muvakka·Z 
madde yeniden tetkik edilecek 

Kabul edilen takrirlerden birkacı 
' Kanunun neşri tarihinde bulundukları vazifede hizmet müddetleri 3 seneden fazla 

olanlar bir derece terfi edecekler. Askeri mütekaidler ancak rütbelerinin mu
adili olan bir derecedeki maaşlı vazifelere alınabilecekler, yüksek tahsil ya-

parken harbe iştirak edenlerin dereceleri yüksek tahsil görenler gibi olacak 

natı a KW'Uf 

M1.s1.r Naz1.n 
şehrimizde 

DUn akşam Ankarada 
resmi tebliğ neşredildi 
Dost Kazır 

bugün abideye 
9elenk koyacak 

Muhterem misafirimiz radyoda 
TUrk milletine 

gazel bir hitabede bulundu 
Btr müddettenberi misafirimiz Cilan Mı. 

sırın kıymetli Hariciya Nazın Abdüllet.. 
tah Yahya Paşa bu sabah Ankaradan t&h.. 
rimi1ıe dönmüştür. 

Harioiy(:! Nazırı Haydarpaşada İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Lf1tfi Kırdar, İs.. 
tanbul Komutanı, şehrimizdeki Mısır ko.. 
!on.isi tarafından karşılanmq, Akay İdL 
:reıslliin hususi vapurile Tophane rıhtı.. 
mına çıkml§tır. Tophane rıhtımından o. 

(Devamı 11 inci sayfada) Abdülfettah Yahya P~anın son 

• 
Italgan topraklarından 

geçen Türklere 
sorulan garib bir sual 

Emruıtah Barkan (Malatya) Kazım ıuınm•,. Mazrıar Mafid Resmi memurlar, mücevher, para, muzır evrak 
Ankara, 21 (HUSUBi) - Büyük Millet Kürsüye gelen Maliye Vekili Fuad Ağrah .................................. ~........................... araşbrdıktan Sonra hiddetli bakışlarla: 

Meclisi bugün saat on beşte reis vekili umu.mt heyetten t:ıir rica ve temennide Tnrk ınoı·ıı·z "Niçin lngiltere ile birlik oldunuz?" diyorlar 
Dr. Mazharın reisliğinde toplanmıştır. (Devamı 11 tıci JG1/foda) • Yazan: Falih Rıfkı Atay 
·ng·liz - Rus g6r0şmeleri ve Leh askeri Semplon ekspresi İtalyan !ıududunu verilecek havadislerin sıkı bir rejim 

k t
'A f h • d• geçiyor. Bazı hususi kaidelere riayet sansüründen geçirilmekte olduğudur. a 1 sa aya gır 1 mnzakerelerı• etmek lftzım. Biri yanınızda ne kada-r Yalnız ekonomi değil, bütün milli ha -

Fransız gaze.~esi. ~arsa pe:ıcereden at - yat sevk ve idare altına alınmıştır. Ev-
maktır. O gwı ıçın hangı gazetelere !erde radyo düğmelerini bile hesabla 

Londra, 21 (A.A.) - Londrada İnglL müsaade edilmiş olduğunu tabii tah - çevirecek, Faris ve Londra havadis erl 
tere, Tnrkiye ve Polonya mümessilleri a. min edemezsiniz. Kağıtsız kitabsız bu- ile zihninizin bulandınlmamasına dik· 
rasında bir harb halinde üç memleket lunmak daha doğru! Bir takım Fransız kat edeceksiniz. 

Çemberlayn, tekliflerin gerek Şark ve gerek Garbın 
emniyeti bakımından tam bir müsavat 

esasına istinad etti~ini Avam Kamarasında, söyledi (Devamı 11 inci myfada) ve İngiliz gazetelerinin satışlarını mü- Gümrük ve zabıta memurlarının yol 

Lcmdra 21 (Hususi) - Dün bükn - silleri; bugün Molotof ile tekıar müza- -

6
---·-·k·--···-·-7·-h-;--

1 
·- dafaa etmek için, totaliter memleke~ - cular~ soraca~ .sualler aşağı yukarı 

IDl'tlerinden )'.eni talimat almış olan kereye başlamışlardır. Umru ve ın ısar ar l:re mahs~~ tabılar çıkardıklıı.n bı~e tabının olunabılır: .. . 
Mo:;kovadaki Ingiliz ve Fransız mümes- (Devamı 3 üncü sayfada) M f f . rıvayet edılıyor. Muhakkak olan bır - Karınızın ne kadar mucevhen 
~==========~~=.===~~-~=~-~~ usteşarıvea · ettı şeyw~o~~~~~~e~e~h (D~~3bcl~~aj 

Hükiimet lstanbulda 
5 senede yapılacak 

işleri az buldu 

Adliyeye intikal eden 
bir sıtma davası 

Vilayet, Küçükçekmecenin kum:arını satarak bu 
havalinin sıhhatini tehlikeye düşüren köy ihtiyar 

heyetini mahkemeye verdi 
!stan.bulun güzel sayfiyeleri arasında 

yer alan Floryanın yam başında bulunan 
Küçıilkçekme<:e tedbirsizlik neticesi bir 
sıtma mıntakası halini almak üzereyken, 
sıhhlye müfettişleri tarafından vazivct 
önlenerek, hadisenin mes'ulleri adliyeye 
veril.ınişlerdir. 

Bir mliddettenberi Küçükçemece gölü. 
nün denize karıştığı kısımdan, köy men. 
faatine olarak kum çıkarılmakta ve İstan. 
bula ihraç edilmektedir. Bunun için de bu 
civarda bazı tesisat yapılmış, çukurlar a.

1 Adil Okuld<ıf çı!mış. fakat kapatılmamıştır. 
(Ya:ıısı 3 üncü sayfada) Nihayet zamanla gölde kum çıkarılan 

...................................................... ~ ······· mıntaka bir bataklık halini alarak, sıtma 

Hapishaneye girmek tehlikesi başgöstermiştir. 
Bu vaziyet sıhhiye müfettişlerinin na. 

l·çı·n SUÇ ı"şliyen mahkO m zan dikkatini ceıbetmiş, mahallinde ke. 
• şif yapılarak. hadise İstanbul sıtma mü. 

Nafıa Vekaletinin tanzim edilmesin i istediği meydanlardan Taksim meydanı Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke- cadele reisi tarafından vilAyete bildiril-
Belediyeye aid işleri takib etmek üzere 1 Keseroğlu ve Harita Şubesi Mödörü Ga. rnesh~e g~ bir hırsızlık hadisesinin 1:1iş ve bu kanalla adliyeye intikal etmiŞ-

birkaç gün e~l Ankaraya giden İstan- lib dün sabah şehrimize dön.mil,lerdir. muhakemesı yapılmıştır. tır. 
bul Belediyesi İmar ~leri Müdürü Hüsnü J (Devama t t ind 1a,.tada) (Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) Küçiikçekmece haval sinden bı,. güriiniif 



1 Sayfa 

Hergiin 
-·-

Münevverler ve halk 

\ Yazan: Muhittin Blrpn 

E vvelki gün yazdığım makalede. 

Osmanlı ile Türk arasındaki 

ayrılık üzerinde bir lihza durmuftum. 
Bı.giin cOsmanlı. tlbiri artık tarihin ma. 
h olmuştur. Fakat, Osmanlı ile Türk a. 
rasındaki münasebetle!', cmünevver> de.. 
dfömiz Türk tipi ne Türk kütlesi, yani 
dıalk> arasuıda, hfilA. pek mühim nokta. 
larda aynen yaşıyor. Halbuki. otuz sene.. 
yi geçen mütemadl bir siyası ve içtima! 
inkılab devri içinde chalka doğru> diye 
isim verdijimiz bir hareket yaptık ve yü.. 
rüdük. Bu hareketin ileriye doğru giden 
tarafı olduğunu inkar etmek mübalağa o.. 

SON POSTA 

Resimı; Makale: !S insan ölçüsü .. =-

lur; :yalnız. bunun daha ziyade ayni daire Büyük adamları içinden çıkılmaz gibi görünen, büyük, Büyük adamları büyük derdlerin yarattığı gibi istis -
içinde dönüp dönüp gene ayni sahadan nasız herkesin kıymetini kendi kendisine ve başkalarına 

r 
Haziran 2.2 

Sözün kısası 
-····-

Pro/ esör Einsiein 'e 
Açık mektub 

,_ _______ 1!. Tal• 

Sayın profesör, 

' 

Bir zamanlar dünyayı çileden çıkal\ı 

mak istidadını gösteren meşhur naza rıye. 
niz cılk çıkalıdanberidir, Nazi rejiminin 
yüzünden ihtayar buyun:luğunuz zoraki 
guııbette, boş vakitlerinizi hoş geçirmeJI 
maksadile yeni bir drı icad etmişsiniz. 
İddia ettiğinae göre bu dil, herkes ta

rafından kolayca öğrenilecek ve bu sa:.. 

yede, yeryüzündeki biiV.ın insanlar ara. 
sında mes'ud bir anlaşma hUIUle gele. 
cekmiş. 

Ben efendimizi • dehanızın methinl 
işı'te işite • daha zek'.i, hele- da.-
ha makul farzedeı·dinı. Görüye.. 

bir türlü harice çıkamıyar. kısmı, ileri gi- umumi derdler yaratır: Tarihi düşününüz. Dilinizin ucu- tanıtan da muhtelif fırsatlardır: İçine karıştı~ bir hA-
den kısmından çok daha fazladır: Dün na gelen meşhur isimleri meşhur yapan vak'aları batır. diseyi müteakib yaptığınız hareketin mahiyetini tahlil mazur görünüz. Saruıusi değirmeninde ~ 
Osmanlı, Türke ne kadar yabancı idiyse !ayınız, görürsünüz. ediniz, hakikati anlarsınız. ğarmış. Veyahud ki siz cidden kurnazsınıı 

rmn ki [izafet nazaTiyesi] ni icad 
eden kafanızı çevreleyen saçlar, tabiri 

buıgfln de münevver, halka, bf"men he. da, .bizi, hemcinslerinizi enayi yerine ko.. 

~;;;;~;~:r; ~:::~:~~:=~ 
de1il getirebiliriz; fakat, koskoca bir ki.. Bir nazırı terleten ır-.. --.. ·--•HHlllU il -,, B11ethov11n Un. yenilikle hiçbir alaka.Sı yoktur. Bu.. 
t:ab mevzuu olacak bu bahiste o kadar • H b• f k • (J •u, benim 90euklanm. daha doğdaklan 
c1eıin gitmefe imkan olmadığı için. yalnız Kadın i. erg Un ır 1 ra . ilim "-"' e(/lnde zaman bilJbül gibi konuşuyorlardı. Ve 
dil berinde birkaç misal ve delil göster- : onlar gibi, dünya kurulalıdanberi her ç~ 
mekle iktifa edeceğiz. i 1 • • cuk fh o dil ile konu•muş,. meramını ifa.. · f de019tı " * deye muvaffak olmuştur. 
Osmanlı, kendi kendisine bir dil yap. Bw adıım deniz keMnııda bar bar Binaenaleyh, suya gulugulu. yemeğe 

mıştı ki o dili yalnız kendisi anlardL O bağınyordu: miaımnjam, aksınla haPfU denmesini 
dB türkçe delildi: farisi de değildi; arab. tenstb etmekle bir muvaffakiyet elde et. 
ca da değildi. Bilhassa bütiin ıstılah! te. - .KGnm den.ize dilfrii, ku7'tcırana mi§ değilsintz. 
Jimeleri arabca olan bu dilde pek az Arab hm lira vereceğim. Kaldı ki böyle dahiyane (!) bir ic~d . 
kellme6i vardıT ki arabcadaki manada Bir genç d8"hal fO!IUndu, ıuya at. insanlar arasında devamı: bir .Jıenk ta. 
kunanılmq olsun. Osmanlı, Arab luga. ladı, kadını lcurtardı. min edileceğine inanmak, saflıktan dahaı 
Uni açmış, ~ndeki kelimelere istediği gi. _ Bin Unımı 1'erimz! başta bir sıfata llyık bir hareket olur. j 
bi tasarruf etmiş ve bu .suretlı:? ken:füine Anlıyorum ki siz (insan) nedir, bilmlJ 
arabcadan da, türkçeden de bambaşka Bin lirayı "4deden kad,ntı baktı; J'(>mmuz. Bilseydiniz, onun. onlannt; 

bir dı1 yapmıftıT. Mesela: gence dönd;J: b6yle iptidat, gülünç bir dili atrenme~ 
Biuleki kelime Arabca mukabili _ Denizde iken, birdenbire kanma 

İstifa İstikale yola gelmiyeceklerini de ayni zamanda 
Memur Muvazzaf 1 benzetmiştim. Htılbu1oi 1ccı11R4ncım11ııf. bilmif olurdunuz. 

Mekteb Medrese Kadını H:urtara11 genç biTan düıün.. Bu ıesim meşhur Ahnan bestekirı Şimdi, btran için farzLdelim ki öğren. 
Yazıhane Mekteb dü, ıonrcı: Beethoven'i cllüm yatağında pteriyor. diler. İlk mükllemeleri ne olacaktır aa-
Mültecl Lact 1 . San'atkAmı 61ümünden bir gGn IODl'a mnnnız? 
Tetkik Ders Bu bayan bir mekteb hocasıdır. Ge- .- §" ~f1i~, ,bor~m ne ise aiJyle. daprenatür yapılan bu eserin resamı - Öhö! 
Mektub Ki!ab çenlerde, Cenevrede toplanan azası bu yıniz, odıyt!yımı dedı. _ 

1 
Joseph Danbauser'dir. - Öhö, öhö! 

Bu nevi keltmele!' hesabsızdır. ~man. Iunduğu mandaterler komisyonunda, \.. ' --. Hırr! 
h, kendi fantezisini? gör", halkı h~ dü. tngi1terenln Müstemle'lreler Nazırı 10 bin lira tazminat /ngi/terenin err büyüle - Gürrr!. 
§lhımeksizfn, kendi kendis~ için, asirlar Makdonald'ı tam iki buçuk saat silren şarkıcısı ameliyat geçirdi - Bam! Bum:. 
arasında, '1>lr dil yapmış ve bunu yazmıştı. bir sorguya çelaniş ve epeyce terlet - Alan gen, lıız - Çat! Pat!. Güm! 
Yazdığı dil b~a. söylediği dil başka idi. miştir. Zorlu hocanın karşısında tıpkı İngilizlerin en büyük şarkıcılanndan _ Gırgırgırgırgır!. 
Bilıassa halk ne konuşurken büsbütün bir mekteb talebesi gibi tutuk tutuk Gracie Fields son günlerde ınühim bir _ Küüt! 
bafka söylerdi. Zaten bu dilin türkçeye cevab veren nazır, birçok kereler, adlt ameliyat geçirmiştir. Şimdi de uekahat _ Va.hl 
benzer bir bOnyesi olması da halk ilr. ko. müşavirile fıskos etmek mecburiyetin- devresinde bulunmaktadtr. Meriıleketin _ Aman! 
nuşmak ihtiyacının neticesidir. Onun ted. de kalmıştır. tanınmış simaları, ameliyettan sonra 
ıicen türkl~esi dP. gene halk ile m6. kendisini ziyaret etmişlerdir. Bu arada 
neıvıverin fazla temasa gelmesinin neticesi Itriyat hırsızlarının hayır cemiyetlerine vAkı olan teberrü-

oldu. bıraktıkları melctub lerile maruf olan, sanayici lord Nafild 
Bu fazla temas, bu chalka doğru> hare. de artiste güzel bir karanfil buketi 

keti, osmanlıcayı Çl)lr. tür~leştirdi. Benim Londrada tamnmUJ bir ıtriyatçı dük- götürmüştür. Artiste gelen sayısız geç-
buıgün yazdığım bu dil, otuz iki sene ev. kanından üç bin lira değerinde esans, miş olsun melktublan cildlenecek, Gra-

- vaaay!. 
- Tıu!. 

Anladınız, değil mi, sayın ü.!tad? Yazıi' 
emeklerinize! 

vel • llk gazetecilik devrimde - yazdı~m ruj, pudra vesair tuva~t eşyası çalın - cie Field de iyileştikten sonra bunlan 
dile nazaran o kadar fazla türklesmıştfr mış, hırsızlar; kasanın üstüne de fÖJl• okuyacaktır. Oteller ••nlflara ayırdacak 
Jıj bazan o vakit yazdıklarıma baktıkç1 bir kağıd yapıştırmışlardır: ------
kendi kendime hayret ederim. Bu çok iyi c _ Allah kimseyi acar kadınların /ngilterede erkek talebe 
bir harekettir .. değil ır.i? Fakat, biz mO. eline düşürmesin.. Bizimkiler, müte • difciş Jer&I alıyorlar 

Belediye İktısad İ§leri Müdürü Saf ... 
fet kaymakamlarla ayn ayri temase, 
geçmiştir. İktısad Müdürlüğü şehri ... 
mizdeki otellerin muayyen sınıflara ne\fverler. yani Osmanlı nesin~rlnden madiyen pudra, allık .. diye başım1zm 

gelme ve bı1'du m:icerredd~ düşünme etini yiyorlardı:. Ne yapalım, mecbur 
meraklısı fantezi insanlan.-burada dura. 'kaldık. Ve pek muhterem itriyatçırun 
mayız. Mutlaka chalka doltruıı hareketini dükkanını soyduk. Bizi kötü niyetli ol
dıalktan uzaklaşma,, şeklinde yapmaya makla itham etmemenizi dileriz.:. 

Londrada Wimbledon Park kolejinin ayrılmasını istemektedir. 
erkek talebesi, mekteb müdürlüğünün Kaymakamlarla bu cihetin teminin._ 
bir kararile, dikif; yemek pişirme ders- çalışılacaktır. 
leri almıya başla.mışlardır. Talebe ara- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ 

sında müsabakalar yapılmakta, en iyi T A K V 1 M meylederiz. . . - 1 F k t ·· t 
Meseli, osmanhcanın resmi dili, ae,,let sın~ sızınle 'beraber gu er .. a a ' mu e-. 

dili halktan ayn idi: Osmaniı czeytinya. madıyen de onu yazar: Zeytinyağı yerine 
fı> der, Rugani zeyt yazardı. Osmanlı crugani zeyh gibi! Sorunuz, neden gülü. 
pirinç der, erez yazardı. Bugün de halk yor ve neden·yazıyor? cNe yapalım, k 

yemek pişirenlere madalyalar veril -
mektedir. 

Garib bir Jütün 
H B diyor münevver Bay Hasan. nunl tAıbir!> der. PekAIA bu, kantınt tL 

asan ey ' '. bir; ya kanuni tabir cMaarif VekAlett. ol. İngilterede'bir otomobil kazası neti- İngilterede, David Han~~>n isminde 
diyo:. Meseli ~anlı maar~f nezareti duğu halde bu Veklletln adı \lZUn zaman cesinde kafatası tlıyarak hafızasını bir zat evlendiği g(hı en büyük~ 
der~; 9~1 _senesınde cn:z~et~ ~o~ mut. nasıl oldu da cKültür Bakanlığııı oldu? . . . ça . yisi niklbı kıymUJ, ortanca kar~ w~-
lakiyetçı .bir ruhta g6rdugumm: IÇJn o~a, cİ&t;iklAıl madalyası., cİsti1dil marşı., kaybettiği _ıçm otomobilin sahibı ~u hidi olmuş, ortananın küçüğü; dugun 
hallrıçı lbir t&blr olaralc cvekilett d~~ık. cİstiklil mücadelesi. gjbi tlbirler arasın. genç ve guzel kıza, mahkeme kararile şarkısını s(Sylaniş; onun küçüğü teşıi
Bu suretle cnazır>, cvekil> oldu. Guzel da bütün bir devrin en yilk'lek duyguları. 1 O bin lira tazminat vermeğe mabkdm fatıçılık yapmış; en küçük kardeşi de da-
bir hareket de~l mi~ Fakat, bir müddet (Devamı ıo uncu sayfada) olmuştur. vetli sıfatile dftğünde bulunmuştur. 

10nra, bunu belenmedik, '•ekalet ve ve. ~==· :::=======================================' kfI kelimeleri arabcadır, diyerek bunları 
kaldırdık, ve cnezareb ve .,nazır. ruhu. 
nu tekrar yerine ~etİ!'dik: Bakanlık ve 
Bakan. Halbuki, Cümhuriyetin si!ln. hııt 
b bir d>akan. tayin etmek değil, haTha 
Tekil yapmak idi! 

Alı. bu 1;rir türlü söyleyip i\bür türlü 
yapmak illeti! Bu, biz nıünevverlerin bü. 
tün nfıumuzu pençesine almış bir has. 
talıktır. Meseli, maarif makinem.~ şu on 
beş sene içinde? kendi kencflSine y:?nl bir 
dı1 yaratmıştır ki tıpkı osmanlıca gıöi 

Jıa]k onu anlama7. İşte, size bir tibir: Er. 
tik teknik Her maarifçi, bu Ubir brp. 

1 STER 1 NAN, IST ER iNANMA! • 
Gazeteler İstanbul Belediyesinin iyi hareketlerinden 

birini daha kaydettiler: Şehirde iyi suyun çok pahalıya 

satıldığını görmüş, başta Vakıf İdaresi olmak üzere sa -
hiblerine müracaat etmiş, fiatın indirilmesini istemiş. 
Haklıdır. Lokant.alarımızda iki bardaklık bir şişe suyun 
fiatı S, bazı yerlerde ise 6 kuruştur. Halbuki Fransız lo -
kantasında ayni paraya bizdeki suyun iki misli şarap ve
rirler. Almanyada ise iki bardak bira getirirler. Bu iti -

barla Belediye çok yerinde, iyi bir teşeliJQse girişmJf de

mektir. Fakat bu teşebbüs yapılmasr ]Azım gelen işin ilk 
kısmıdır. Bundan sonra sıra İstanbulun içme sularını 
birleştirmeğe, terkos şeklinde dağıtmaya geiecektir. Tıp

kı büyük Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, kendi hesa -
bımıza biraz daha .gayretle biz bunlDl da yapılabD.eceiine 

inanıyoruz, ey okuyucu :.en: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R l·N AN M Al 
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22 Haziran 

Japon ar Cenubi ÇindekilTDrk-Fransız 
bı k . 1 .1 anlaşması a u ayı genış ettı er Paris 21 (Hususi) - Hariciye En_ 

ciimeninde beynelmilel vaziyet hak -
kında izahat veren Bone, Ankarada ce
reyan etmekte olan Tüı:ık - Fransız mü
zakerelerine de temas etmiş ve Türki
veye terkedilccek olan araziye müte -
allik müzakeratın neticelendiğini söy -
!emiştir. 

lngiltere ablukayı kabul etmiyeceğini resmen bildirdi, 
İngiliz aileleri Tiyençini terkediyorlar 

Londra 21 (Hususi) - Tientsindeki 
im ti~ azlı mıntakanın ablt:kası devam 
edip dururken, Japonlar bugün de Ce
nubi Çinde beynelmilel bir liman olan 
Suvatov'u işgal etmişlerdir. 

Çin kıt'aları, Japon kıt'alarına karşı 
hafif mukavemet göstermişlerdir. 

Bu sabah, Japon bahriye makamları, 
Suvatov'daki askeri harekat dolayısile 
bu !ımana girmemelerini üç İngiliz ge
m:sine tavsiye etmiş ve bu gemileri 
yollc.rından alıkoymuştur. Bunun üze
rine ıki İngiliz torpido muhribi, tahki
kat için bu gemilerin yan:na gitmek 
emı ' ııi almıştır. 

Japonların Suvatov'daki bu hareketi, 
Cenubi Çindeki son mühitl'l aç·k lima
nın da abluka altına alınrnasını istih -
daf eylemektedir. 

Japonlar ne diyorlar? 
Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajansı bil 

dirıyor. 

Bahriye nezaretinden bildirildiğine 

gör(!, Japon kuvvetleri Çin mukave -
metıni kırarak Suvatov'a hakim olan 
butun adaları tamamile işgal etmişler
dir. 

Di-; r taraftan, bahriye nezareti söz
cüsü matbuata yaptığı beyanatta, J a -
ponyanın Şan - Kay - Şek hükumetini 
dev'rmeğe azmetmiş olduğunu ve Çin 
sahillerinin ablukasını bir kat daha şid 
detlendireceğini söylemiştir. 

Vaziyette değişiklik yok 
Londra 21 ( A.A.) - Salahiyettar bir 

membadan bildirildiğine göre Arita ile 
Crai_gie arasında yapılan ~örüşme, va
ziyette bir <kğişiklik husule getirme -
mişlir. 

Y k nda bir mülakat daha yapılacak
tır. Bu münasebetle Japon hariciye na-

zınnın Japonyanın vaziyeti hakkında 
malfunat vereceği ümid edilmektedir. 

Tientsindc 
Tokyo 21 (A.A.) - Tientsindeki as

kerl ve mülld Japon erkAnı. İngiliz im
tiyazlı mıntakasına karşı takib edile -
cek hattı hareket hakkında bu sabah 
mühim bir konferans yapmışlardır. 

l'ientsin 21 (A.A.) - 100 İngiliz ka
dın ve çocuğu bu sabah Chin~wanteo 
V(' Peitaiho'ya gitmek üzere vapura 
binmişlerdir. 

Şanghay 21 (A.A.) - Buğday. un, 
sebze ve yemiş yüklü iki İngiliz Yapu -
ru, bu sabah Tientsine hareket etmiş -
tir. 

İngiltere ablukayı knbu1 etmiyor 
Londra, 21 (A.A.) - Çemberlayn bu. 

gün Arvam KamaraSlnda Tientsin vaziye. 
tini izah ederek ezcümle demiştir ki: 

- Ablukanın tatbikini intaç eden muh
telif hadiseler bilyük elçimiz ile Japon 
hariciye nazırı arasınd'l miinakaşa edil
miştir. Nazır kendisine bildirilen muhte. 
lif fena muameleler hakkında tahkikat 
yapacağını vA.deylerniştic. Japonv:ının e. 
saslı meseleler hakkında hattı hareketi 
henüz sarih de/tildir. Bununla berabPr 
bugün, yarın bu hususta diğer malfımat 
bekliyoruz. 

Japonya fn.gilterf'rlPn ne is'edC'~ini hP.. 
n:.iz sann surette blldirmf"miştir. SefirL 
miz Japonya hük(ımetine İngiltercnin ab. 
lukayı kaıbul etmiyeceğini bi!dirmiştir. 

Cinde moratoryom 
Honı? - Kong 21 ( A.A.) - Çinde pa

ra müşkül~tı başgöstermiştir. 
fvi haber alan mahfellerden öğrenil

diğine göre Çin bankaları varın cgemi 
bayramı• olan iki tatil gününden sonra 
moratoryom ilan edeceklerdir. 

i a yan -Alman bahriye erkaı ı 
arasındaki mnzakereler bitti 
Bir harb vukuunda İtalyan - Alman donanmasının 

müşterek kumandanlığı İtalyaya veriliyor 

Danzigde İngiliz 
denizcileri tevkif edildi 
Varşova 21 (A.A.) - Danzig polisi, 

Hitler aleyhinde sözler söyliven Balro
ver vapurunun İngiliz rnü~ettebatm.ı 
tevkif etmiştir. Bunlar serbest bırakıl
mad•klarından vapur limandan hareket 
('dememiştir. 

Hatay jandarma 
alayının ziyeJeti 

Antakya 21 ( A.A.) - Hatay jandar
ma alayı adına umum kumandan vPki
li yarbay Kemal tarafından dün Har _ 
bire cağlayan!arında bir öğle zivafeti 
verilmış. bu ziyafette Devlet Rei~i Tay 
fur Sökmen, Albay Şükrü Kanadlı 

ı 

Mccli~: Reisi, Başvekil; başkons01ocu _ 
muz. vekiller; meb'uslar, parti İlvön -
kurul üyeleri, askeri ve zab•ta erkanı· 

1 

C'J3'.E'teciler davetli olarak ha~ır hulun-
rnu~ıardır. Yemekten sonra j?.ndanna 
erl~ri milli oyunlar oynamışlardır. Zi
yaf<>t pek neş'eli olmuştur. 

Bulgaristand~ 
askeri tei b~rler 

Sofya, 21 (A.A.) - Hnrbiye n:uın l.ıu 

akşam gazetelere verdiği beyanatta iki 
piyade ihtiyat ~ınıfrnn yirmi günlü.k bir 
devre için silah altırıa ça~ırııac .. ğını bil
dirmiş ve bu çağırmanın ihtiyatların ye
ni harb malzeınelerile ünsiyet peyd l eL 
meleri ve askeri bilgilerini tazelemelerj 
maksadına matuf huJundu~unu ilave ey. 
!emiştir. 

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

Türk kuşu 
Filosu Adanada 

Almanya ibnissuud 
nezdine daimi bir 

diplomat gönderecek 
Berlin, 21 (A.A.) - cCorrespondance 

Politique et Diplomatique> gazetesinin 
bildirdiğine ıgöre, kral İbnissuud tarafın
dan gönderilen murahhasın. Hit~eri ziya. 
rcti üzerine Almanya hükfuneti Suudi A
rabistana daimi bir diplomat yollamağa 
karar .Vermiştir. 

Bitler bir nutuk 
Daha sögligecek 
Berlin 21 (A.A.) - Almanyanın 1 O 

bin tonilatoluk beşinci ağır kruvazörü
nün denize indirilmesi münasebetile 1 
Temmuzda Hitler, merasimde buluna
CHk ve mühim bir nutuk söyliyecek -
tir. 

Nevyorkta bir yangında 
yedi kişi yandı 

Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyorkun es.. 
ki Çin mahalli.esinde bugiln bir yangın 
çı~ış ve yedi kişi yanarak ölmüştür. 

Itfaiye, ateşi söndürmekte büyük müş.. 
külat çekmiş ve birçok itfaiyeci yaralan
mıştır. Enkaz altında daha başka ce
sedlerin bulunacağındnn korkuluyor. 

in ~,iliz- Rus görüşmel ., ri 
!cat'i SJfha ya girdi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Mü<=aid bir safhaya girdiği anlas:lan 
bn müzakerelere yarın da devam ~i -
lecektir. 

Çemherlayn'in beyanatı 
Avam Kam~asının bugünkü toplan

tı~:nda, Moskova görüşmeleıine dair 
~yanatta bulunan Çemberlayn, İn~i -
Jız tekliflerinin gerek Şark. ~·~rck G.lr
bın emniyeti bakımından tam bir mü -
ı::a\·at esasına istinad ettiğim silvlemiş
tir. 

Har:cive müsteşari Butler ise. Sov -
vetk·rin kendi Şark hududları için İn -
E?i'tt re-den garanti istemiş olduklarına 
dair bazı haberleri tekzib etmiştir. 

Mo.,kovada yapılan görüşmeler, mün 
hasmın Avrupa ile alfıkadardır. 

Moskovada 

Berlin 21 (Hususi) - Birkaç gün -
denberi Fridrihshafende, İtalyan ve Al
man bahriye erkanı arasında cereyan 
etmekte olan müzakereler neticelen -
miştir. 

Muskova 21 (A.A.) - Molotofla İn
~iliz ve Fransız elçileri ve William St
:a~f.! arasında bugün yapılan görü~me 
ıkı raat sürmüştür. Görüşmeden sonra 

iki memleket donanmasının teşriki me- Adana, 21 (AA.) - Bu sabah 7,30 da hiç bit· bevanat verilmemiş olmakla be
sai esasları esaslarını tesbite matuf bu- Konyadnn hareket eden Türkkuşu fi'n '' rabcr İngiltere büyük elçisinin B:ıltık 
lunuyordu. Karaman. Silifket Mersın, Tarsus üzerin_ ~evletı.cri hakkında yeni bir Fransız _ 

İtalyan _ Alman donanmasının mi.i.ş- den geçerek 9,40 da Adamı.ya inmiştir. lnrriJız formülünü verdiği Lahmin edil-

Bu müzakereler, bir haı'b vu'kuunda 

terek kumandasının İtalyaya tevdi e - Meydanda vali, tümkomutanı, belediye 1 mcktedir. Molotofun bu görüşmeler ne 
dileceği anlaşılmaktadır. reisit gazeteciler. nıektebiiier ve bü~ü!l I ticesini ş'mdi siyasi büroya tebliğ ede

Adanalılar tarafından hararetle karşı. cefi ve cevabını Perşembe sabahı ve _ 

İtalyan topraklarından geçen Türklere ıa;;~şt~:va müsaid olursa yarın Kayse-ılrece~ı!~~~:~~o~~durma bir haberi 
riye hareket edecektir. Mvskova 2 1 (A.A.) - Bazı Alman 

Sorulan Darlıb bı'r sual !Ta7.{'>teleri, 20 Haziran tarihli nüshala-Gafenko Bükreşte rmda, İngilt~re ve Fransa ile yapılan 
. Bükreş, 21 (A.A.) - Haririy" Nazırı '11iizakerelerde, Sovyet hüklımetinin 

Gnfenko bugün öğlc-den sonra Ankara ye Uzahsarktaki hududlarınııı garantisi 
(Baştarafı. 1 inci sayfada) lrl>ı içinde mahpustu? Kemalizmin ken Atina ziyaretlerinden Bükreşe aönmüş- bahsinde ısrar ettiğini ve bu kcyfiye _ 

~ar? Beraberinizde ne kadar para gö - di politika istikametlerini çizdiği gün - .. tin bir anla l k h d tur. şmaya varı ma · ususun a 
türüyorsunuz? denberi, biz, milletler arasında rnüsa - =============== en~llik eylediğini bildiren bir haber 

Haydi !>una bir tanesini daha ilave e- vat, milli hürriyetlere hürmet, banş ve makale hüUısası, Mihver'in prensiple - ne-~rctmiştir. 
i:liniz: anlaşma taraftarıyız. Tecavüzün aley - rini bir daha ilfın ediyor. Muharrir. fa- Tas ajansı, bu haberin her türlü ao;ıl 

- Yanınızda muzır evrak Yar mı? hindeyiz. Yeni impnratorluklar kurul - ~izmin beynelmilEl politikasının vasıf- \ e c<=astan ari olduğunu bi:dırmeğe 
Memurlar geçip gittikten sonra, biri mak değil, idarelerindeki miiletler üze- larmı sayarken cpartageu"X> tabirini mezundur. 

Musevi biri Türk, ayni vagonda seya- rinde tazyiklerini azaltarak, onların kullanıyor ve izah ediyor: o:fn_giltcre -
hat ettiğimiz iki vatandaş yanıma koş- sAy ve hürriyet haklarını tanımaları nin bunu anlaması lclzım. Dünya ni -
tular. Memurlardan biri pasaportlar - fikrindeyiz. Milletler Cemiyetine giri- metlerini aramızda bölüşeceğiz. Hnrb 
dan kendilerinin Türk olduğunu anla- şirnızin sebebi de bu değil midir? Millet ve\ a sulh. hangi yoldan isterc:;eniz!> 
yınca, sert sert bakmış: ler Cemiyetinin tecavüz hadiseleri hak Mak<=ad açık: Ya kendi malın1zdan, va-

- Niçin İngiltere tarafına geçtiniz? kındak.i kararlarını kabul ve tatbik e - hud başkalarının malından 'bize sizin 
Bcklenmiyen bir seyahat suali! Vi - dişimiz gene bu sebebten değil midir alm ış oldu vunuz kadarını verirsiniz! 

zelerc i\'ice baktıktan sonra ilave et - Bir Alman gazetesi, eğer Atatürk va - Baskaları kimler? Arnavudlukla 
mi . : şasaydı, şartı ile bir takım ihtimaller Trakyamız arasında ancak iki O manlı 

- İnC'Jiliılerde p Yarsa bizim de ileri sürmüş. Fakat Atatürkün henüz vilayeti var: Bu suali Türkiye rmaz-
aske 'm'z Yar~ Tilrkiyenin tehiike çevresi içinde bu - sa kim sorar? Romanya Türk'H•den 

E' et niçin bitaraflıktan ayrıldınız? lunmadığı tecavüz hadiseleri kar ısın - bir uçumluk mesafe! Yanardaihn kızıl 
To arte r dostlarımızın merak ettiği şey da ne yapmış olduğunu bilmez miyiz? atet'i görülüyor, müthiş homurtuo;u ge-

raf tabirini duyan birçok Türk- Sanksiyonlar hikayesinin sonunda, İn- livar, kızgın lav seli akmağa l ıyor. 
leriı hatırına Atatürkt.in iki sözü gelir: giltere vaziyet alırken, Atatürkün Tür- Por.ıpei ahalisi gibi, tevekkül içinde 
<ıBen bitaraf değil, bir tarafım!» Yahud: kiye hesabına vermiş olduğu tarihi ka- beklemek, ve onlar gibi olmak, vahud 
«Bita f olmak demek, bertaraf olmak rarı unutabilir miyiz? tehlikeyi bilerek vaktinde karar almak, 
dem kfr.» Bütün bu mülahazalara ne lüzum hangisini yapmalı? 

Fak t kim demiş ki milli davasında var? Akşam üstü İtalyan hududlarını Biz hAlA bir tararız. Sulh tarafıyız. 
bütrn dinamizmi ile kaymyan ve co - terkettikten soma, ilk Fransız istasyo - Cephemiz herkese açık: Fakat Lafon -
şan Türkiye, beynelmilel davasında nw1dan bir gazete alıyoruz. Üçüncü ten'jn hikayelerini de okumamış deği -
hissiz, katı ve donuk bir bitaraflık ka- sayfada faşist fırkası gazetesinin baş - liz! Ulus: F. R. ATAY 

Hapishaneye girmek için 
suç işliyen mahkum 

< Bast.nran ı inci savfada) 
Suçlu Ali Taşçılarda Nihalin dükkanı. 

na girerek para ve bazı eşyasını çalmak 
iddiasılc mahkemeye verilmiştir. Ali, sor. 
gusunda suçunu memnuniyetle itiraf c.. 
derek d m.ı:ştir ki: 

- Ben bu suçut sadece bir suç işlemiş 
olmak için yaptım. Ti ki. beni içeriye at.. 
sınlar diye. İçeriye, yani tevkifhaneye. 
Bay hakim, sabıkalıyım diye dışanda ba.. 
na kimse iş vermez. Üstelik te polisler 
herhangi bir suç işlendi mi, müvacehe i
çin, önce bizi yakalarlar. Velhasıl dışarı
da rahatım k~ı. İçerisi ise böyle değjl. 
Tevkifhaneye girerek, biraz rahata ka. 
vuşmak içint bu hırsızlığı yaptım. 

Hakim suçlunun tevkifine karar ver. 
miş. böylece Ali de muradına ermiştir. 

Sın· fa 3 

e Yugoslavyada Hırvat 
meselesinin ehemmiyeti 

Yazan' Selim Ragıp Emeç 

V ugoslav dahili vahdetinin mil· 
him bir esas unsuru olan Sırh 

Hırvat anlaşması hükumetin Hın cıt 
lideri Maçekle yaptığı muzakere er ne
ticesi prensip itibarile halledilmiş s ) ı
labilir. Fakat kral naibi prens Pol'ün 
teferrüata aid olduğu iddia edilen bazı 
itirazları yüzünden henüz kat'i bir şe
kil almadığı gibi bu itilafın imzası da 
~imdilik teahhür etmiştir. 

Meselenin ne kadar ehemmiyetli te
lakki edildiği. bu itilafa itiraz eden es
ki Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç 
ile altı arkadaşının Sırb radikal parti
sinden ihraçlarına karar verilmiş ol -
masile anlaşılabilir. Maamafih bir ta
kım Sırb liderlerinin bu itilafa muhale
fet etmeleri başka ı.amanda mühim bir 
hadiseye sebebiyet verebilirdi. Fakat 
Çek ve Slovak milletlerinin baŞ'lna ge
lenlerden sonra Hırvatların daha tem
kin!.i hareket etmiye çalıştıkları görü -
lüyor. Nitekim prens Pol'ün itilafnamc 
hakkındaki itirazlarını ~Ik evvel huşunet.. 
le kartjılayan Hırvat lideri Maçek. bir 
müddet sonra yumuşamış ve nıüz3ke
releri kesmek gibi lüzumsuz ve zaruri 
bir jest yapmaktan ictinab etmiştir. 

Ayni tarzı hareketi milli H rvat heyeti 
temsiliyesinde de görüyoruz. 1938 inti
habatında ekseriyet kazanan bu heyet 
gecen Mayıs Zağrepte toplanarak 
Sırb-Hırvat anlaşmasının derhal .me\r
kii ~tbike konmamasını teessürle karşı 
lamakla beraber müzakere kapılarını 

kapamamıştır. 1 
Çünkü onlar da. tıpkı liderleri Maçek 

gibi böyle bir hareketin Yugoslav birli
ği kadar avrı ayrı Hırvat ve Sırb millet
leri !çin de büyük zararlar getireceğini 
anlamışlardır. Maamafih, daha şimdi
den. Hırvatların istedikleri muhtariye
ti elde etmiş oldukları kabul olunabi · 
lir. Hırvatların muhtariyet elde edt' -
cckleri ~erler, bilhassa Sava eyaleti i e 
sahil mıntakalarıdır. Bosna-Hersek ~i
bi halkının ekserivetinin Sırh ve~ a 
Hırvat olup olmamasında ihtilaf o m 
mıntakalarda ise reye müracaat edile
C€ktir. 

Sırbların bu müzakerelerde elde et
miş oldukları en büyük muvaffokivet 
Kanunu Esaside yapılacak olan tadi
lattır, Sırblar küçük kral Piyerin rc~a
detine kadar bu tadilin tehir edil -
mesini temin eylemişlerdir ki müh'm 
bir meseledir. Demek oluvor ki Sırbis
tan. Hırvat meselesinin halline bü ük 
ehemmiyet verivor \'e Stoyadinoviç 
pibi bir sivaset adamının radikal parti
den tardına gidecek kadar gösteri en 
titizlik Hırvat meselesinin tehir kabul 
etmez, ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. 

5eli11ı. &a91-ıı. Cdneç 

Zonguldağın kurtuluş .. .. 
gunu 

Zonguldak, 21 - Zonguldakta acı i~
galin nihayet bulduğu ve memlek lin 
milli h6kimiyete kavuştuğu g-lnün yıldö
nümünü kuUulamak üzere 21 Hazirnn 
akşamı Halkevinde büyük hır toplantı 

yapılmıştır. Nutuklar söylenmiş ve 935 
yılına kadar bütün inkılilbımızın seyrL'li 
gözler önünde canlatnn film gösterilmış. 
tir Bandonun çaldığı 1stiklfı.l marşile top. 
Jantı sona ermiştir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
Müsteşarı dün vefat etti 

Ankara, 21 (Hususi) - Gümrük ve İn
hisarlar Veh-iılcti Müsteşarı Adil Okulclı ş 
bu.giın kalb hastalığından 'efat etmiştir. 

Adil Okuldaş kıymetti 'darecilerimiz_ 
dendi. Ölümü derin teessür uyandırmış. 
tır. Ailesine taziyetlerimizi beyan ederız. 

Hamidiye Samsunda 
Samsun 21 (A.A.) - Limanımızda 

bulunan Hamidiye mekteb gemisind ki 
stajıyerler şerefıne bugün Belediye ta
rafından bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Gece de geminin komutan ve diğer sü
baylarına gene Belediyede mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. 



4 Sayfa 

Yeni deniz teşkilatında bir kısım 
memurlar açıkta kalacak 

SON POSTA Haziran 22 

Yüksek maaşlı bazı servis şeflerinin maaşlanndan 
tenzilat ve memurlar arasında değişiklikler yapıldı 

ı Temmuzda faaliyete geçecek olan l aşından 50, şeflerden ANnin.in maaşın

Dev let Denizyollan ve Devlet Limanlan dan 100 lira tenzilat yapılmıştır. 
Umum Müdürlüklerinde teikil.B.t hazır. Denizbankın teşekkülünden sonra alı
hklarına dün de devam edilmiştir. Deniz.. nan memurlardan bir kısmının yeni ida
yolları Umum Müdürü İbrahim Kemal relerin faaliyete geçmesile açıkta kala. 
dün Denizbanktan Denizyollarına ayrıla. caklan anlaşılmaktadır. Ayrıca servis 
cak servislerin vaziyetile .meşgul olmuş şefleri ve memurlar arasında da hayli de. 
ve lbu servis şeflerile bir topls.nıı yap. ğ'işiklikler olacaktır. Evvelce yazdığunız 
mıştır. Ayni suretle Limanlar Umum 1 gibi. 1 Te~':z__dan itibarrn Denizbankı~ 
Müdürü Raufi Manyasi de, bu idareye malı servısı lagvolunacak ve fen heyeti 
bağlanacak servis şeflerile görüşmüştür. kadrosu da daraltılacaktır. 

Belediye, istimlak. işlerini kolaylaştır. 

mak için istimlak kanununda bazı tadilat 
yapmış ve tadilat teklifini Nafıa Vekfile. 
tine göndermişti. Nafıa Vekaleti istimlak 
kanununun yalnız birinci ve beşinci mad. 
delerinde istenen tadilatı Meclise sevkede 
cektir. 

anlaşmanın Türk · Fransız ticaretini eski Yeni 
yüksek seviyesine yükseltecek esaslan 

edeceği muhakkak görülüyor 
ihtiva 

Bir müddet evvel Fransa hükiimetinin 
mevcud ticaret ve kliring anlaşmasını 

feshetmek kararını bildirdiğini ve bu 
memleketle yeni bir anlaşma yapllacağı
nı yazmıştık. Haber alındığına gö.re 
Fransa ile yeni bir ticareı anlaşması yap. 
mak üzere seçilen murahhaslarımız bu. 
günlerde Fransaya hareket edeceklerdir. 

ruştan 5000 kilo Balıkesi!- malı mübayac 
etmişlerdir. 

Den.izyolları ve Liman İdarelc?rinin ye. Münakalat Vekaleti tarafından vazi-
ni kadrola.rı birkaç güne kadar memur. fesine nihayet verilen Denizbank Umum 
lara tebliğ olunacaktır. Denizbankın rnev Müdür Muaıvinlerinden Fen Heyeti Mü. 
cud memurları, Limanlar ve Denizyolla. dürü Harun İlmenin yerine vekaleten 
n İdarelerinin bütçelerine göre hazırla. mühendis Server tayin olunmuştur. 
nan kadroya uygun olarak yeni vazifele. Deni2'bank bankacılık Umum Müdür 
rine yerleştirilmektedir. Muavini Supb.i de, Ziraat Bankasındaki 

Yeni kadro hazırlanırken Deniz.bankın eski vazifesine dönmek üzere Denizbank.. 
yüksek maaşlı muhtelif servis şeflerinin tan ayrılmıştır. 
maaşlarından 50-100 lira kadar tenzilat Denizyolları Umum Müdürlüğü İşlet. 
yapılmaktadır. Bu arada İzmir DenizyoL me Müd.ürlü.ğüne enspektörlük servısı 
lan Müdürlü.ğiine tayin edilen Deniz. şefi Nasuhi ve İzmir Liman Müdürlüğüne 
bank şeflerinden Zekeriyanın maaşından de Deniibank İzmir Müdür Muavini Şev. 
100 ve kamara servisi §efi Sadullahın ma. ket tayin olunmuşlardır. 

Şehir isleri: 
Kar21k8y ve Gahıteıearay 

meydanlarımn pllnları hazırlanacak 

Karaköy, Galatasaray meydanlarının 
tatbik plAnlannın yakında hazırlan -
masın.a geçilecektir. Taksimde, meydan 
tanzim edilmekle beraber Taksim kış -
lası yıkılacak ve bu civar yeni binalar
la süslenerektir. 

OtobGaler fazla yolcu alınıyacak 
otobüslerin sefer esnasında fazla 

y<>lcu aldıkları, durak haricindeki yer 
lerde durduklan tesbit edilmiş, kon -
trollerin sıklaşhrılması için Eminönü, 
Fatih ve Beyoğlu kaymakamlıklarına 
yeniden emir verilmiştir. 
Belediye Reis Muav1ninln teftı,ıerl 

Belediye Reis Muavini Lfttfi Akalın 
sayfiye yerlerini gezmi'1, temizlik işle
rile gazino ve lokantaların tarifelerile 
Dle1gul olmuştur. 

Şehir pllnl11rı tasdik edildi 
Belediye tarafından Nafia VekAleti

ne g&ıderilen şehir planları tasdik edi
lerek gönderilmiştir. 

MOtef errllı: 

DPnlz işleri: 
Donanmamız Ad lar l'!Ç.klarında 

demiri< di 

Donanmamız Adalar açıklarında de -
mirlemiştir. Adalar kaymakam vekili 
Kemal Aygün donanma komutanını zi
yaret etmiş, donanma komutam bila -
hare kaymakam vekilinin ziyaretini i -
ade etıniştir. 

Yunan mekh: b gemisi Kara denizden 
r'ôrıliycr 

, On ibeş gün kadar evvel limanımıza 
gelerek burada dört gün kaldıktan son
ra Karadenize giden Yunan Aris mek
teb gemisi, bir iki güne kadar tekrar 
limanımıza dönecek ve transit olarak 
Akdenize geçecektir. 
Kartal merdireOlnln in,Ht tehir ed lld 
Mıntaka Liman Reisliği tarafından 

1 O bin lira sarfile Kartalda yaptırıl • 
masına karar verilen mendirek inşaa -
tından, bu sene sarfmazar edilmiştir. 
Mendirek gelecek yaz mevsiminde ya -
pılacaktır. 

Gilmrilklerde: 
GDmrDk Muhafaza Komut11nrnın 

tettı,ıerr 

Binanın iradı gayri sa.fisinin on misli o. 
lan istimlak. bedelleri yeni tadilatta cis.. 
timlfık bedeli, Belediyede teşekkül eden 
takdiri kıymet komisyonu tarafından ko. 
na1cakt1r:t şeklinde tadil edilmiştir. 

Bundan başka sahihlerine ayrı ayrı 
t~bligat yapılması ve binanın istimlak 
olunacağından haberdar edilmesi mecbu. 
riyeti de yeni tadilatta kaldırılmış, polis 
tarafından ıbulunamıyan mal sahihleri
nin isimleri gazetelerle neşredildıikten 

sonra mülkün derhal istimlak edileceği 

tasriı edilmiştir. 

Polisti'! : 

Bir çocuk kale duvarlarınden 
dü,üp yaralandı 

Ayvansarayda Muhtar sokağında o -
turan 1 1 yaşındaki Şevket, dün Edir -
nekapıda kale duvarları üzerinde oy -
namakta iken muvazenesini kaybede -
rek yere düşmüştür. 

Sukut neticesinde ağır surette yara
lanan Şevket, berayi tedavi Şişli Et -
fal hastanesine kaldırılmıştır. 
Kızıltoprakta bir köşkhn yangın çıktı 

Dün Kızıltoprakta Muradiye mahal
lesinde merhum masraf nazırı Rızanın 
kızı Senihaya aid köşkün alt katından 
yangın çıkmıştır. 

Vak'adan haberdar edilen itfaiye der 
hal yetişerek, yangın sirayetine mey -
dan bırakılmadan söndürülmüş ve 
köşk tamamen yanmadan kurtarılmış -
tır. 

Yapılan tahkikatta, ateşin dikkatsiz -
lik yüzünden çıktığı ve köşkün sigorta
sız olduğu anlaşılmıştır. 

Bir ,of5rDn kolu kırılcfr 

Büyükderede temizlik işleri şoförle -
rinden Murad, çöp kamyonuna yağ ko
yarken ayağı kayarak düşmüştür. Ka .. 
za neticesinde Muradın bir kolu kırı! -
mış ve vücudünün muhtelif yerlerin -
den yaralanmıştır. Yaralı berayi teda
vi Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir yDk arabası devrildi 

Murahhaslarımız Ticaret Müsteşarı Ha. 
lid Nazmi ve Maliy~ Vekaleti Varidat 
Müdürü İsmail Hakkıdan mürekkebdir. 
Fransanın yeru ticaret mukavelesi yap. 

mak üzere göriişmek arzusun izhar et.. 
mesi ve daha geniş mikyasta ticareı im. 
kanlarını verecek bir anlaşmaya hazır 
bulunduklarını bildirmele:"."i üzerjne, İk
tısad Vekaleti müfettişleri şehrimiz piya. 
salarmda tetkikat yapmış, •thalatçı ve 
ihracatıçı firmalar la da temasa geçerek 
mütalealarmı öğrenmişlerdi. 

Elyevm mer'j olan ticaret anlaşması 15 
Haziran 937 de Ankarada imza edilen ve 
ayni senenin Temmuz bidayetinde mer·i. 
yet mevkiine girerek müddeti bir sene o. 
lan bir ticaret ve kıerin.g anlaşması idi. 
Ayni zamanda bu anlaşmaya en ziyade 
maıJharı müsaade millet muamelesı pro.. 
tokulu ve bu mukaveleden istisna edilP~ 
cek bir liste mcrbu~ idi. 

Bilahare bir sene temdid edilmiş olan 
bu anlaşmanın Fransa hükfımetince tedi
ye şartları klering hesabına 65 Fransız 

frangı ve yüzde 35 serbest döviz esasına 
istinad etmekta, it11alat bedelleri de tara .. 
fımızdan münhasıran klering besabma 
Fran.5ız frangile ödenmekte idJ. 

Fransa hükfunetinin yeni bir anlaşma 
yapmak istemesi memleketimizle olan ti
caret hacmini mütekabilen artırmak ar. 
zusundan mülhem bulunmakta ve bu ar. 
zu hükumetimızce de esasen tensib edi1 .. 
rniş bulun.maktadır. 

Dış piyasalar için de dahilden rnüba. 
yaat devam etmekte, Sovyetle.r satış ta .. 
atih,üıdlerinde bulunmıış olan. firmalaı 
Eskişahir, Afyon, Bolvadin, Aksaray is. 
thsal mmtakalarına mübayaa heyetleri 
göndermektedirler. Şehnmizde yapal 
stoklan birikmemektedir. Gelecek sene. 
ye 6tok devredil~yeceğ~ tahmin edil.
rnektedir. 

Fransız ve lngi~iz takas 
primleri yükseliyor 

Fransız takas primlerini takiben İngiliı 
takası da yükselmeğ~ başlamıştıı-. Yüzdti 
60 nisbetinde olan takas 65 kuruşa iken 
70 kuruşa aranmağa başlamıştır. Fransıı 
takasının 65 nisbetiındekl primi de müte. 
madiyen yükselmekte devam etmiş ve 93 
kuruşu bulmuştur. Bu vaziyet şu qilnlen. 
de İngiltere ve Fransadan ehemmiyet1' 
ithalat yapılacağma delalet etmekterur~ 

Litvanya ticaret anlaşmaları 
bugün meriyet mevkiine girdi 
Memleketimizle Litvany::ı -arasınd::ı Ta.. 

linde 7 Haziranda imzalanmıc;ı olan tica1o 
ret, klering ve Modüs V.i·vandi anlaşma.. 
ları bugünden itibaren mer'iyet mevkii. 
ne girmiş bulunmaktadır. 

Yeni anlaşmanın imzalanması bu mem.. 
lekete tütün ve kuru meyvalarımızın ih. 
racını kolaylaştıraca.ıı: mahiyette olduğu 
alakadar mhafilde söylenmektedir. 

Ticaret odası meclisi dun 
toplandı 

F~lhakika Fransa ile olan ticad rnünase. 
batımız mütekabilen inkişaf arzuları bes. 
lenilmekte olmasına rağmen devamlı bir 
eksiliş .göstermekte idi. 10 sene evvel bu 
memlekettet\ ithalatımız 26 milyon 600 
bin lira gibi mühim bir miktar arzetme'L 
te ve Fransanın ithalat müvazenemi:ıde. 

Ticaret Odası Umumi Meclisi dün top.. 
lanmış ve sonbaharda toplanacak olan 
odalar kongresine İstanbul Ticaret ve Sa. 
nayi Odasının iştirakini temin için muh.. 
telif varidat fas1llarından 3000 liranın 

münakalesi yapılmıştır. 
Toplantı.da borsa nizaınatına aykır1 o.. 

larak un satışlan yapmış olan bir firma. 
nın 10. lira ve bir zeytinya~ ticarethane.. 
sinin 5. lira para cezası hakkınd:ıkl ldare 
heyeti karan tasdik edilmiştil'. 

ihraç faaliyeti devam ediyor 

Profeanr Von der Osten 
Ankara Tarih, Dil ve Coğrafya Ar -

teoloji profesörii Von der Osten, Maa
rif Vek.lleti ile akdeylediği mukavele
lhı.in müddeti bittiği halde mrumvele 
yenilenmediğinden bugünlerde Alman
raya dönecektir. 

Şehrimizde tetkik ve teftişler yap -
makta olan Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanı Tümgeneral İbrahim Lfttfi 
Karapınar, dün Başmüdür Hasan Ko -
perle beraber Haliç ve Boğaz mıntaka
larındaki muhafaza teşkilatım teftiş et 
miştir. 

Gümüşsuyu hastanesine aid yük ara
bası Güınüşsuyu caddesinden geçer -
ken birdenbire devrilmiştir. Kaza es -
nasında arabanın üzerinde bulunan ha
mal İdris muhtelif yerlerinden yara -
lanmış ve tedavi altına alınmıştır. 

Bir kadın c,;m silerken yaralandı 

Kazlıçeşmede Mehmedpaşa akaret -
!erinde oturan Fatına, odasının camla
rım silerken camlardan bir tanesi kı -
rılmış ve ·bileğinin damarları kesilmiş -
tir. Yaralı kadın tedavi altına alınmış
tır. 

ki mvkii dördüncü derecede iken, mütea. 
kib senelerde mühim surette azalmış ve 
nhayet geçen yıl iki milyon liradan nok. 
san olmuş ve Fransanın ithalatımızdaki 

derecesi 11 inciye düşmüştür. İhracatı. 
mız da 19 milyon 600 bin liradan 4 mn. 
y.on 700 bin liraya ve ihracat derecesi ü. 
çüncülükten yedinciliğe inmiştir. 

Yeni aktedilecek ticaret anlaşmasının 
her iki memleketin ithalat ve ihracatını 
rnüteka.bi.Jen artıracak yeni esasları ihti. 
va ed~eği muhakkaktır. 

Ötedenberi Fransa ile iş yapan ithalat 
ve ihracat firmaları yeni ticaret anlaş. 
ması !haberini a!Aka ile karşılamışlardır. 
Kısa ,bir müddet zarfınd:ı mütekabiien 
ticaretimizin eskıi seviyesine yaklaşacağı 
ümid edilmektedir. 

İll'ıracat mevsimi geçmiş olmasına ve 
içinde bulunduğumuz aylar en az ihra9 
muamelesi yapılan mevsimden madud 
bulunmasına rağmen, diğer senelerde gö. 
rülmiyen bir piyasa hareketi devam et .. 
mektedir 

Dün de piyasada bir hayli ihraç faali .. 
yeti ıgörülmüş, Amerikaya balık konser. 
vesi, Rusya ya kitre, Almanya ya t:f tik, kP. 
çi kılı, kullanılım'? posta pulu, !talyaya' 
sığır. oğlak. kuzu derileri, keten tohumu, 
kitre, yumurta, İngiltereye tiftik, Fran .. 
saya kendir ve tiftik, Belçikaya köspe. 
Bulgaristana tuzlu balık gönderilmiştir. r Şi,li Balk evinin • • 

sergısı 1 

t1f1U Halkevinin çiçek, ıapka, b1ıçld ve dlklş dersleri llnUbam yapılmıı ve ıne .. 
zun olan bayanlar taraiınd&n Şişli Halke vi salı>ıwnda lbtr ~ açılrnıft.u'. Sergi 
bir hafta müddetle her2ftn to dan !O ye kadar açıkt.;u-. R&dat Mrliden bir~ 
Ptermektedtr. 

Bir çocuk aGaçtan dDştQ 
Kwnkapıda oturan Nurinin 11 ya -

şındaki oğlu Nazif, Kadirga meyda -
nındaki incir ağacına çı}tarken yere 
düşmüştür. Kaza neticesinde ağır su -
~tte yaralanan Nazif berayi tedavi 
Cerrahps.ia hastanesine kaldıflılm~tır. 
--·-·······-·--················ .. ···················-···· 
:l:Yi-ucvz 

NEW - YORK Sergisi için 

8 TEMMUZ KAFiLESi 
latanbul - BDkre, Uç gUn otel ve 
yemek Barlin - Rotardam (1 gDn 
otel ve yamak) NOu Amsterdam 
Traneatl11ntiGI ile NEW - YORK -
Navyork'ta 14 gOn lkısmet - Sta
tendam'la Bouloöne'a avdet -
Parlata iki gDn yemek ve ika-
met· Trenle lstanbul'a avdet. 

Aynca: 
New • York'ta tenezzüh· Yemek 

ve cep parası 

Kayıtlar kapanıyor. 

NATTA 
GalatHaray Telefon: 44914 

Finlandiyaya mUhim miktarda 
buğday ihraç edilecek 

Finlandiyalılar nıemleketimizden mU. 
him miktarda buğday almak t-;in müza
kereye girişmiş bulWlmaktadırlar. 

Müzakereler netiıCesindc mutabakat 
hftsıl olduğu takdird~ Toprak Mahsulleri 
OfW stoklarından ihraç edilecek olan 
buğdaylann bedelinin yüzde 40 ı serbest 
dövizle ödenecek ve yüzde 60 ı da Finlan. 
diyadan mal ithal edilmek suretile kar. 
iılanacaktır. 

Yapak mUbayaatı hararetle 
devam ediyor 

Yerli mensucat fabrikaları gerek dev. 
let taahhüdlerini ve gerekse piyasa ihti. 
yacını karşılamak üzere yapak mübaya. 
atına hız vermişierdir. Yerli fabrikaların 
lfliyeoekleri iptidai maddeleri münha.sı. 
ran dalhilden tedar:ke ehemmiyet verme. 
leıi piyasanın bu sene hararetli olmaı:ı. 
nı lnt~ etn::ı.iştır. 

Yerli fabrikalar dün de niyasadan 65 ... 
lrunı.ştan 15,000 kilo Trakya malı, 62 ku. 

Tiftik fiatları yükseldi 
Dış piyasalar için yeniden 69,000 kilo 

tiftik satılmıştır. Bu mübaayatm lngil 
tere ve Almanya için olduğu tahmin e-:tiı.. 

rnekte<iir. Dün piyasada 108 kuruşa kn. 
dar olan Ankara tifti~leri 112,5 kuruşa 
yükselmiştir. 

Beypazarı, Polatlı mallarında da L2 
kuruş yüksetJş vardır. 

Boyabad malları 111, Beypazar 108, Pc. 
latlı 109 kuruşa satılmıştır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Kadıköy şubesinde kayıdlı iken 934 sene .. 
slndenberi a.Ic.Lbetlnl meçhul bırakan kamaci 
ustası (321-1) Konyalı 301 doğumlu Hasan 
oğlu İsınailin acele şubeye müracaatı 110.n 
olunur. . ......... -................................................. . 

EGE TİYATROSU 
Nurettin Genç Dur 

ve arkadaşları 

22 Haziran Per9embc alcıamı 

Tophane Karabaş Yüksel 
aile ti yatroS'lDda 

ÇILDIRAN ADAM 
Murad Şamil varyetesi 



C Yurddan resimli haberler ~ 

Mardinde bu yıl yeniden Tokadı ve Kütahyayı 
ispartada imar faaliyeti 

dokuz mekteb açılıyor sel bastı 
Yeni yıl imar faaliyeti arasında yolların yapılması, 
bir hastane inşası ve ha taklıklann kurutulması da var 

Mardin 1ıt11ctl met konağı 

Mardin (Hususi) - Bu yıl vilayeti- de bir okul binası ınşa eaııeceııt, mev -
lnizde canlı bir Umran faaliyeti müşa- cud ilk okul binaları tamir görecek ve 
bade olunacağı anlaşılmaktadır. 283.016 sekiz köyde yaptırılacak mekteblerin 
lira olarak tesbit edilen hususi idare inşaatına yardım olunacaktır. Bu kıs
bütçesinde 94.075 lira hususi muhasebe mm maaş ve ücretleri 71.055 ve mas -
işlerine ve muhtelif işlere, 49.0 l 6 lira; rafları 7.493 lira tutmaktadır. 
nafıa işlerine, 97.048 lira maarif işleri- 5.020 lirası maaşat ve ücretlere, 4.280 
ne, 13.300 lira ziraat ve baytarlık işle- lirası masraflara ayrılan ziraat ve bay
rine; 29.486 lira da sıhhat ve hayır işle- tarlık işleri faslına konan dört bin Jira 
rine tahsis edilmiştir. fevkalade tahsisatla merkezde bir aşım 

Birinci kısmın 49.871 lirası maaş ve durağı yaptırılacak ve nümune fidan
ücretler, 14.393 lirası muhtelif masraf- lığında bir kulübe inşa olunacaktır. 
lar ve 29.81 O lidası da Halkevleri, ha- Sıhhat ve hayır işleri bütçesinde on 
Yır müessesatı ve hisselere karşılık tu- iki bin lira hastane inşaatı bf n lira ba
tulmuştur. Bu fasıldan on iki bin lira taklıkları kurutma, 500 lira frengi ilAcı 
lial.kevlerine verilmekte, beş bin küsur ve 500 lira da meccani kinin rnübaya -
lira hayır müessesatına, yatı mekteble- ası karşılığı olarak ayrılmıştır. Bu kıs
rine ve köy sandıklarına tahsis edil - mm maaş ve ücretler tutarı 8.436, muh
nıektedir. telif masraflar da 9.050 lira tutmakta-
Nafıa tahsisatınm 38416 lirası vollar d 

için avrılmı.ş, 6604 lirası maaş v~ ile -
retler, 4.086 lirası da masraflar karşı
lığı olarak hesablanmıştır. Bu yıl mü -
temadi tamirat ameiesi için bir kulübe 
inşa edilecek ve yol faaliyetine ehem -
ıniyet verilecektir. 

ır. 

Maarif bütçesine konan 18.550 lira 
fevkaiade tahsisatla vilayet merkezin-

lzmirde bir çocuk barmma 
evi açıhyor 

İzmir (Hususi) - Temmuz ayı içinde 
Bucada Sa~Bllil b&ı'h.çesinde vllAyatçe 
bir çocuk bannmaevi açılacak ve 100 ço. 
cuk kabul edilecektir. 

( __ E_r_g_a_n_i_b_a_k_ır_m_a_d_e_n_i_n_d_e_ç_a_h....;.ş_m_a_ı_a_r_-J) 

Sular dükkanlara doldu, 
elektrik bendleri yıkıldı 
Tokad (Hususi) - Bugün 45 daki -

1 kika devam eden ve ilk anlarda hafif 
bir surette çiseleyen yağmur biraz son
ra şiddetini arttırarak dolu ile birlikte 
yağmağa başlamış ve yarım saat gibi 
kısa bir zaman içinde sokak ve cadde -
leri, dükkanları sular basmış, şehrin 
ortasındaıı geçmekte olan Yeşilırmak 
taşmıştır. Bu arada Ardala, Sulusokak İsparta (Hususi) - Valimiz Tevfik sıhht durumlarile de alakadar olmuş-
ve Horuçtan fazla miktarda sular gel- .Hadi Baysal'ın Ispartaya ayak bastığı tur. 
miştir. Valimiz Salahaddin 'Üner yan - gündenberi her sahada hummalı bir İnşaatı devam eden hilk\ımet binası-
larına Nafia Başmühendisini alarak faaliyet başlamıştır. nın önümüzdeki Cümhuriyet bayramı-
şehri dolaşmağa başlamışlar ve gerekli Bugüne kadar sebze ve yağ yoğurd na kadar ikmaline çalışılmaktadır. Is-
direktüler verilerek bu afetin onune pazarları karma k kt v' ı:-:.ı- partamıza 936 yılında gelen şimendi -

· · "dd tr tedb' arışı ı. aı.uıuLM! geçmek ıçın şı e 1 ırler alınmış- emr·ı b 1 . . . ferler istasyona yeni açılan yolun bir 
tır. Belediye tanzifatçıları mütemadi - ı e ~n ar yem yapılan Halkevının kısmı beton olarak ikmal edilmişti. Bu-
yen caddeleri, mahalleleri ve bilhassa yanındaki sahaya toplanmışlardır. Ya- gün bulvarın diğer kısmı da beton ola
kapanan geçid yerlerini açmağa başla- kında bu sahaya bir hal yapılmasına rak ilanal odrlmiştir. Resim· İstasyon 
rnışlardır. Elektrik bendleri de yıkıl - başlanacaktır. Valimiz çarşıyı dolaşa - bulvarının son kısmının inşaatını gös-
mıştır. Nüfusca zayiat yoktur. rak esnaf ve tüccarın ve dükkanların termektedir. 

.. Küt~hyada .. Lüleburgazda yapılan sinema otel ve gazino 
Kutahya (Hususı) - Bugun saat 12- ' 

de ibaşlayıp dört saat süren devamlı 

yağmur neticesinde şehrimiz yabancısı 
olduğu bir sel afetine uğramıştır. Mad
di hasar tesbit edilmektedir. Şehrin 
ortasından geçen iki metre derinliğin -
de ve üç metre enliliğindeki iki çay k~
milen ta~ toprak ve çalı çırpılarla dol -
muştur. Halk büyük korku içindedir, 
ve evlerinin temellerini tehdid eden 
suları mütemadi surette dı§arıya at -
maktadır. Nüfusca zayiat yoktur. 

Bursa Valisinin 
gazetemize beyanatı 
Birsa (Hususi) - Bu sabah valimiz 

Refik Kurultayi makamında ziyaret e- Lüleburgaz (Hususi) - Belediye mem müstesna bir kıymet vermekle ber~ber 
derek kendisile görüştüm. Bana şu be- leketin en mühim bir derd.i üzerinde varidatını artırmak. halkın en mübrem 
yanatta bulundu: lsabetli bir kararla durrnuı ve bu kara. 

c- Burada kurulmuş bir teşkilat var, rın tahakkuku için derhal faaliyete geç.. medeni ihtiyaçlarını temin etmek bakı • 
bunu ~leten arkadaşların başına geç _ miştir. Belediye bahça'iinin en mutena. mından çok faydalar temin etınektf>dir. 
tim. Takatimizin yettiği kadar çalışaca- bir yerinde bir çatı üzerine inşa edilmekte Bina 34 bin liraya müteahhide ihale o • 
ğız. Bursada o kadar vfısi bir istidad olan sinema, gazino ve otel kasabaya lunmuştur. 
Varkinekadarm~~Vepara~rledfl- c~~u~g=u~d~a~=c=a=n~=lJ=D=r~e=n~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
se yerinde olur. ~ ır.1Bnlsa Kızı/ay 

Mudanya iskelesini hiç beğenmedim. Bir kuyucunun öksilz Kurum11nun 
Yolcularla, yükün ayni yerden çıkması Kalan ,._ocakları r l 
halkı iz'aç edecek vaziyettedir. Bilhas- y .l' Bali g e I 
sa kömür tahliyesinin ayni yerde olma- · Manisa (Husu -
sı daha ziyade nazarı dikkati celbede - si) - Kızılay Ku 
cek mahiyettedir. Bunun için lazım ge- rumu verimli ça -
len tedabirin alınması hakkında, tali- lışmalarile mu -
mat halinde alB.kadarlara emir verdim. hitinde büyük ve 
Ayrıca bu bahiste bütçe işine taalluk e- bayırlı işler gör 
den noktalarda da al8.kadar Vek§letlere mektedir. 
müracaat edeceğim. Mudanya iskelesi Cemiyet Baş -
yolcuların tamamile rahatini temin e- mı Doktor Ce -
decek surette islah edilecektir. nil Şener cemi -

Akşehirde bir köylU öldUrOlrlU 
Konya (Hususi) - Akşeh\rin Turgud 

nahiyesin"e bağlı Hacıfıkılı köyünden KA 
mil ekinine koyunlarını sokan Hacı Aki _ 
fin çobanı AH ile kavgaya tutuşmuş, kav
gaya çoban Lutfi ve Hacı çoban da işti _ 
rak etmiştir. Bu ara.da Ali ile Lutfi husla. 
rını "1amamışlar. siIAhlarını çekerek 
K~ntili öldlirmüşlardır. Ü~ suçlu yaka _ 
lanmış, adliyeye verllmlilcrdir. 

Gere dede dolunun tahribleri 

Geçenlerde Babaeskide Erikleryurdu 
kt5yünde bir kaza olduğunu. Mümin adı:ı 
da bir kuyucunun kazdı~ı kuyuya düşe. 
rek öldüğünü yazmıştık, resim Müminin 
dul kalan karısı ile öksüz kalal\ çocukla. 
nnı gösteriyor. 

yetin birkaç içti · 
ma devresinde 
başkan olmuştur. 
Muhitinde kendi - Dr. Cemil Şener 
sini Ç<>k sevdirmiş olan Cemil Şener Ce 
miyetin daimi şekilde faal olması ve 
bir gelir temini gayesi1e birkaç hafta -
danberi tüccar ve esnafları aza etme ·· 
ğe başlamıştır. 

Kışın verdiği balodan ve ayrıca kon· 
serlerden elde edilen hasılatla çok ha· 
yırlı işler görülmekte. muhtaç ve kim
sesizlerle ök~üz çocuklara yardımlar Adanada kadastro teşkilAtı 

Ergani bakır madenindeki çalışmaların chızla devam etmekte olduğunu bir- Ckrede (Hususi) - Dün yağan şid - faali ya ti 
kaç gün evvel yazmıştık. Yukarıdaki resim fabrikanın santral kısmında ça- detli dolu mezruatı yüzde elli harab Adana (Hususi) _ Şehrimizdeki ka-

yapılmaktadır. Katib doktor Alinin 
ean eşi Nefise, muhasebeci Ziya Akas
lan. ikinci başkan sıhhiye müdürü Hüs 

nü Muhiddin, veznedar Nadir Eyüboğ
lu elbirliği ile faal o1nrak çalışmakta -
dJrlar. 

1.ışan Türk işçilerini göstermektedir. t · ı· ============::::======:::=:====:=:==-===========e=m=ış~ır=. ============ dastro teşkilatı faaliyeti devam edivor. 
Pazar Ola Hasan .Bey Diyor ki: Kadastro dairesi şehrin şimal, ort; ve 

- Bir Amcrıkan sir.c·ma 
mecmuasmdcı gördüm, Hasar. 
Bey. 

... Meşhur komik Şıırlo be. 
yanatıa bulunarak, artık kı. 

yafe+i kimseyi güldürmcdizl 
çin .• 

... komikligi bıraktığım söy. 
lem iş .. 

Hasan Bey - Hakkı VCiT,, 

kadın şapkalarından komık. 

lerin kılıklarına bakmağa va_ 
kit nu kalıyor! 

kısmen cenub kısımlannın kadastro -
sunu bitirm~tir. Şimdi de şehir hipod
romu ile Şakirpaşa istasyonu tarafıan 
ve Akkapı'nın kadastrosuna başla~ 
tır. 

Adananın Çınarlı mahallesinin yenl 
b~tan tanzim edilen muntazam tapu
iarı da bir haftadanbeıi halkn tevzi e -
dilmektedir. Bundan başka Hankurbü 
ve Döşeme mahalle1erinde kadastro iş -
leri ilonal edilmiştir. Bunların da ta -
puları bir aya kadar ikmal ve sahiblcr: 
ne verilecektir. 

Kadastro sayesinde Adanada emlak 
ve arazi davaları günden ınine azal -
maktadır. 

Adana ticaret mektebi inşaatı 
devam ediyor 

Adana (Hususi) - Adanada bil' ti · 
caret lisesi binası iru aı;ına başlandığı 
nı yazmışt m. Üç ay ev\el inşasına baı 
Janrın bu bin run hı) rum ve birine 
kat inşaatı bıtmiş \ e fakat burada inşt 
f a 'iyeti durmuştur. Çünkü bu iş içi 
avrılan 22,000 lir 'ı' tah · a+ işe kafi 

gelmemiştir. Yar.m ka n in aatın ta 
mam1anmas1 için V <'k • et nezdınde te 
şebbüslere geçilecektır. 
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l_Himeler Karşısında 1 

Einstein'in Dili 
IE5) ir gazetede okudum: Meşhur j Tramvaydan lnmiı yürüyordum. 
lg) lim. Einste.tn, öğrenilmesi çok ayağıma bastı: 

Biri 

kolay bir lisan icad etmiş. Gazete Eins.. - A'C'ldı! 
tein'in icad ettiği li.sanın kolaylığına mj. Yerine: 
ıal olarak. lisandan birkaç kelimeyi de - O!! 
zikrediyor: Dedim, ondan: 

Clu clu: Soldurmak. - Vaıh vah! 
Cevabını bekliyordum. 

Apşu: Aksırmak. 

Miam mlam: Yemek. 
- Ayağını ayağınun altına koymasay. 

dm! 
Hakı"katen kolay lisan, bir kere duydu

ğum bir kelimeyi öğrenmek için bir ilti11ci 
defa tekrarlamak şöyle dursun; yalnız 

üç kelime öğrenmekl~ bütün lisanı öğren_ 
miş oluyordum. 

Demez mi? Kafam kızmıştı. kendimi 
tu1amadım; eşek manasına: 

- Ai ai ai a:! 
D>ye !bağırdım. Yüzüm~ baktı: 
- Vay eşek vay! 

Konuşabilirdim .. evden çıkarken: 
-Beyoğluna gideceğim! 

Yerine: 
- Fanfin fon fan! 
Dedim. Kapıyı çekip çıktım . 

nin yaramaz çocuk.lan, evimin 
yazılar yazıyorfarctı. 

- Şimdi sizi döverim! 
Yerine: 
- Dedededede. 

Mahalle. 
duvarına 

Dedim. Ne demek istediği anladılar. 
1kaçtılar. 

Tramvaya bindim, kondoktöre: 
- Fan fin fon fanı 

Der demez bileti kest.i. Yanımda duran 
ktramvaydan atlıyacaktı. Biraz ötede po. 
lis bekliyordu. Atlar atlamaz yakalana. 
cağı, cezayı vereceği muhakkaktı. 

İkaz ettim: 

- Dan dan dan, hop, tıkır tıkır tlkır! 
Yüzüme baktı: 

- Teşeklrfu' ederim! 

Utanmadan o da bana eşek; diyorcıu. 

Ben de ona kÖ!Jek derdim ya' .. 
- Hav hav hav hav! 
Dedim. Avazı çıktığı kadar: 
- Bu beni ısıracak! 
Diye bağırdı. Etrafırnız:ı toplanmıjlar. 

dı. Birbirlerine b~ni gösteriyorlardı: 
- Ne dersiniz acaba kaçırdı mı? 
- Sakın kudnz köpek ısırmış olınsaın! 
- Zavallı! 

- Bari nalbanda götürseler de, kızgın 
demirle dilinin altını yaktırsalar, bir lieY~ 
ciği kalmaz .. 

- Bak bak, yerdeki yağmur bizikintL 
sine bakamıyor, bütün kuduranlar böy. 
ledir. 

- Polisler hunun, elini, ayağını bağla. 
salar da, üzerimize hücum etmese! 

İşin sonu fena idi. Kaçmaktan başka 
çare yoktu. İki tarafıma sert sert baktım. 
Korkmuşlar, biraz öteye gitfilşlerdl. O 
sırada da yanımdan bir otomobil geçiyor~ 
du. Kendimi \çine attım ve soföre, kendi 
öz lisanımla: Dedi ve atlamadı: 

Tr yd - Son süratle! 
- amva an atlarsan, parala."1 ve.. 

rinıin! Kumandasını verdim. Otomobil son s~-

Demet istediğlıni gayet iyi anlamıfb. 
Fakat i§iıı fenası bu lisandan anlamıyan
lar da bulunuyormuş. 

ratle .giderke;ı Einstein'in icaC: ettiği lisan. 
la konuşmaya töv~ ediyordum. 

r:J dm.el :l.JuLiUi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Eski pulların temin ettiği hasılat 1 Evlere ne zaman numara kondu? 

İtalyada okun- Evlere numara 
mut gazeteler k:ı.. vaz'ı usulü Hkönce 
zılha.ç tarafından Pariste tatbik ediL 
toplanmaktadır. meğe ba~'lanmış1.ır. 

Belçikada bulu.. İlk numaralar 1512 
nan bir ha'}'ll' cemi_ .senesinde konmuş.. 
yeti de puldan istL tur. 1512 senesi 
fadeyi d~nmüş. numara vazedilen 
gelen mektublar. ·binaların sayısı 

daki pulları t~lat. ancak 68 i buL 
mağa başlamıştır. muştu. 

1932 senesinden 1938 senesi nihayetine Badayette bina_ 
kadar bu pullarla tam 11.825,350 frank lara numara hm. 
hasılat elde eylemiştir. ması halk tarafından hiç te hoş görülme. 

Bu para ile Kongodaki müstemlekede miş, bu usul ciddi muhalefet hareketleri 
mükemmel bir hastane yaptırılmıştır... ile karşılanmıştı. 
=························································ ···························-······················ .......... 

1 sevgiliyi 
Öldilren genç 
Polatlıdan cD> imzasile mektub 

yollıyan bir erkek okuyucum ben -
den derdi için bir çare göstermekli -
ğimi istiyor. Yazdığı mektub makine 
yazı.sile tamam 2 sayfadır. Dikkatle 
okudum. Bir defa da tekrar ettim. 
Fakat doğrusunu sorarsanız derdinin 
ne olduğunu pek iyi anlayamadım. 

Bay cD> henüz yirmi ya§ındadır. 
Buna bakarak: 

- Henüz çocukmuş demeyiniz. 
Mektubundan şu satırlan çıkarıyo -
ruın: 

- Genç yaşıma rağmen şimdiye 
tkadar 4 aşk y~adım. Maalesef sev -
dJkleri.min dördü de yekdiğeri arka-
sından öldüler. İntihar edecektim. 

. Rovolveri elimden zor kaptılar. Şim
di sinirli, bedbaht bir vaziyetteyim. 
İşin fenası şu ki. bana eski aşklarımı 
unutturacak bir yenisini, bir fevka .. 
lAdesini de bulamıyorum .. > diyor. 
Eğer okuyucumun derdi bir be • 

şinci sevgiliyi bulamamak, ar:msu da 
lbulmak için benden yol öğrenmek i· 
se, mazur görsün. Tehlikeli bl.r genç
tir. Bir beşinci genç kızın mezara 
girmesine vesile olmak istemem. Son 

ra kendisinin gene intihara teşebbüs 
etmesi ihtimali de vardır. Ne olur 
ne olmaz, bu defa yanında müdahal~ 
edecek birisi de bulunmayabilir. Faz 
la olarak bizim gazetenin ba§ına iş 
çıkması ihtimali de mevcud. 

Bilirsiniz ya, gazetelerin intihar 
hadiselerini yazmaları yasaktır. Bu 
memnuiyeti ancak mahallin en bü _ 
yük mülkiye amirinden müsaade al
mak suretile· ref'ettirebilirler. Eğer 
~aazallah böyle bir hadise vukua ge 
lırse, enteresan vak'aları yazmaya 
çok meraklı olan yaz1 müdürümüz 
Cevad Fehmi mutlaka müsaade al -
myak için mülkiye amirinin başını 
agrıtacak. Şayet müsaadeyi alırsa ya 
2acak .. fakat yazmasını müteakib de 
derd çıkacaktır. Zira müddeiumumt 
müsaade alındığından haberdar ol -
maya bilir, muhakkak dava açacak -
tır. Artık müsaade alındığını isbat 
edinceye kadar neşriyat müdürü 
mahkemeye gidip gelsin .• 

Sinir meselesine gelince: Mektu -
bun üzerinde en fazla durulacak nok 
tası budur. 20 yaşında bir gençte si
nir tetiği çekilmiş, açıkta duran bir 
rovolvere benzer. Biraz ilerleyince 
hemen patlayabiUr. Okuyucuma tav 
siyem vakit geçirmeden bir doktora 
başvurmasıdır. TEYZE 

SON POSTA 

Keten tayyör 

Şimdi artık yünlü tayyörler kadar, 
belki onlardan çok, keten tayyörler gö
receğiz. Mevsim öyle icab ettiriyor. Ke
ten tayyörün de kendine mahsus gü -
zellikleri vardır. Biçimi sade, ya bluzu 
ya kendi canlı bir renk olmalıdır. 

Son modeller arasından seçtiğimiz 

bu tayyor, keten tayyörlerin en güzelle 
rinden sayılabilir. Cebleri, reverleri, 
yarı açık duran ön etekleri; önü pleka
şeli, yanların koloşu andıran eteği şık 
ve şirindir. 

Genç kadınlar, genç kızlar böyle 
tayyörleri diğer sokak kıyafetlerine ne 
kadar tercih etseniz yeridir. 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Birçok kadınlar, kızlar _ bilhassa es • 
merler - yüzlerindeki tüyleri oksijenli su 
ile sarartıyorlar. Fena bir usul değil. An. 
cak bu mahlllı ciidi bozabilir. Sürdükten 
biraz sonr~, yumuşatıcı bir krem sürün~ 
meyi unutmamalıdır. 

* 
:4: eli bozar. Bu muhakkak. Bilhsasa 

tuzlu, kirli şeylerle uğraşacağınız gürıler, 
işe •baslamadan evvel tırnaklarınızın al. 
tına bir parça, yağlı krem dokundurmayı 
ihmal etmeyiniz. İnci? bir çubuğun ucunu 
kreme daldırıp tırnakların dibine sürü
vermeli. Bu krem tırnakların altına kir 
dolma.sına ve derinin tırnaktan avrılma -
sına mani olur. 

* (Bir litre suya 15 gram hesabile) kay. 

Haziran 2.? 

irtikab suçlulan muhakeme edildi 
Dünkü celsede lstanbul Emniyet Direktörü de 

şahid sıfatile dinlenildi 

Gala~daki fırıncı vesair esnafı ai - pan sivil polisler, şahid olarak dinle • 
data b~glamakA suretil_e ir~i~abda~ suç- ~iş, muhakeme diğer bazı ~ahidle .. 
lu komıser Talat ve Nıyazı ıle polıs me- rın celbi için talik olunmuştur. 
muru Hfuıeyin, Zeki, Kahraman ve ha- Old"" k . 
<lisede yalan beyandan maznun 1 3 es - urme kasdıle arkadaşım 
~afın muhakemelerin~ dün Asliye 1 in- yarahyan bir adam 
cı ceza mahkemesinde devam edilmiş· 1 2 h h . . 
tir. Dünkü celsede mahkeme İstanbul S8i10 apS9 ma kQm edıldl 
Emniyet Müdürü Sadreddin Aka ile Çengelköyünde bir gece Osman is .. 
Emniyet 1 inci şube müdürü Mehmedl mindeki arkadaşını göğsünden ve kol -
şahid sıfatile dinlemiş ve dava mühim larından bıçakla ağır yaralamak :::ure .. 
bir safha arzetrniştir. tile, öldürmeğe teşebbüs eden Hamdi • 

Emniyet Müdürü mahkemedeki şa - nin muhakemesi Ağırcezada dün neti
hadeti sırasında, hulasaten, şunları söy celenmiştir. 
!emiştir. • Hadise, Osmanın, Hamd.inin kardeşi 

- HAdise ma.znunlarından Zeki ta - Ahmedle kavgalı olması ve iki taraf a
rafından, Galatadaki bazı komiser ve rasında bunun doğurduğu iğbirardan 
polislerin esnaftan rüşvet aldıkları bi - vukua gelmiştir. 
ze ihbar edildi. Hadisenin tahkikatını Mahkeme suçu delillerle sabit olan 
3 üncü şube müdürü Mehmede lıava - Hamdiyi ceza kanu:İıunun 446 inci mad 
le ettim. Tahkikatı 3 üncü şube mü - desine göre 12 sene müddetle ağır hap
dürü idare ederek, vaziyet tesbit olun· se, müebbeden amme hizmetelrinden 
du. mahrumiyete ve Osmana 50 lira tazmi-
Şahid sıfatile dinlenilen 3 üncü şube nat vermeğe mahkfu:n etmiştir. 

müdürü Mehmed de, ezcümle, şunları Hamdinin suçunda iştiraki görülen 
anlatmıştır: kardeşi Ahmed de, 13 gün müddetle 

hapse mahkum edilmiştir. 
- Bir komiser ile iki memuru rüş -

vet verdikleri söylenilen esnafa gön -
dererek, arkalarına da sivil memurlar 
kattık. . 

Resmi memurlar, fırıncılara kara -
koldaki komiser ve memurların değiş
tirildiklerini ve onlara verdikleri aida
tı bundan böyle kendilerinin alacakla -
nnı söyliyerek, hadise ortaya çıkanı -
dı. Ve sivil memurlar tarafından cür -
mümeşhud yapılarak, vaziyet tesbit e. 
dildi. Tahkikata o gece saat .f,30 a ka
dar devam ederek, neticelendirdim. 

Bunu müteakib cürmümeşhudu ya -

Sile muallimlerinin 
' 

tetkiklerı 

Şile (Hususi) - Kazamu muallim
leri arada sırada mesleıkt tetkik.atta bu 
lurunaktadırlar. Resim, bir tarihi tetki 
kattan sonra muallimleri müfetti.şleri
le bir arada göstermektedir. 

OrganizatörU dolandıran ecnebi, 
bir pehlivan hakkmda 

tahkikat yapıhyor 
Müddeiumumiliğe dün bir dolandı • 

rıcılık hadisesi ihbar edilmiştir. 
Bu ihbara nazaran, Peter Trostao .. 

nok isminde bir ecnebi, -kendisini gü .. 
reşci olarak tamtmak ve bir maç tek • 
lifL suretile güreş organizatörlerinden 
Asrının 200 lirasını dolandırmıştır. 

Müddeiumumilik, hadisenin tahkika· 
tına başlamıştır. 

Nazilli çocuk esirgeme 
kurumunun faaliyeti 

.Nazilliden yazılıyor: Nazillide Ço . 
cuk Esirgeme Kurumu menfaatine ge
çenlerde bir çocuk balosu yapılmıf, 
binlerce vatand~ çiçekler gibi giyinen 
yavrularını alk.ı.şla.mıştır. Hamiyetli 
Nazilli bayanlarının evlerden tophya • 
rak tertib ettikleri piyango eşyaları ise 
hkdir uyandırmış ve halkın piyangoya 

"l gösterdiği alaka bir hamiyet mü-
· bakası halini almıştır. Kurum, bn se

.ıe faaliyete geçmiş olmasına rağmen 
tahakkuk ettirdiği 2500 liralık bütçesi
le yoksul yavruları himayesine al~ 
bulunmaktadır. 

Dursunbeyde imar hareketleri · 
Dursunbeyden yazılıyor: Vilayet mer 

kezi olan Balıkesire 90 kilometre me -
safede ve Balıkesir - Kütahya demiryo 
lu üzerinde bin haneli ve 3 binden faz
la nüfuslu şirin çam ormanlarile mu -
hat bir kaza merkezi olan Dursunbey
de imar hareketleri günden güne ço • 
ğalmaktadır. 

nar suya gül tomurcuklarını atıp alaca~ ================ Yirmi kilometre mesafede krom ma
deni ocağı işlemektedir. Ziraat, deri • 
cilik ve meyvacılık ve bilhassa haşhaş 
fazla oldugundan halkın kısmıazamı 
haşhaş yağını diğer yağlara nisbeten 
faıJla yemektedir. 

ğınız suyu yüziinüze arasır;ı sürerseni7. 
açılan mesamelerinizi sıkıştırır. 

* 
Eğer yanaklarınız yaradılıştan kırmı

zı ise yağlı allık kullanmayınız. Yüzünüz 
kı.:rmızılıktan çıkar, morumsu bir renk 
alır. Herke.sten fazla pudralanınız. Sonra 

azı<nk kuru allık sürününüz, bu, size 
tabü bir pembelik verjr, 

* Yürüdüğünüz vakit topuklanm.z fişj -
yorsa, a1qam yatmadan öne~ ucak sirke 
ile, şişen yerlere, kompres yapınız .. Ge • 
ce de ayaklannızı bir yastığa koyup u • 
yuyunuı;. Sabaha bır şeyciğiniz kalmaz. 

Dursunbeyde hayat çok ucuzdUI\ 
Yağlı ve güzel koyun etinin kilosu 20 
kuruşa satılmaktadır. 

.. ......... wW•••• ..... ••N••_.• .. • ..... ••••••--.. --•••••• _ .... ...-ww---• _.. ........ _•••••• .... ...._. . .._ . .._..._ .... _ 
l,_B_a_c_a_k_s_ız_ı n __ m_a_s_k_a_r_a_ı_ı k_la_r_ı_: ______ B_a_lz_k_a~g:...z_v_·e_k..;.e.:..l.:.eb:.:e:.:..;k:........I 

~ 
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Kordelalı 

'a.pkala.r 
Sokakta bir kadın gördüm. Şapkasınır. 

etrafını çerçeveliyen kordelanın bir ucu 
omuzlarına kadar uzanıyordu. 
-Şık! 

Demiştim. Yanımdan geçen bir başka 
, kadın da görmüş, dediğimi duymuştu. 

- Daha şıkı olabilır! 
Dedi. Ve hemen bir şapkacıya girdi, 

kapıda bekledim. Çıkarken gördüm. Şap 
kasının kenarına bir kordela geçirtmişti. 
Kordeliının ucu ta göğsüne kadar ini -

,yordu. 
Yanımdan geçerken: 
- Bu daha şık cieğil mi? 
Dedi, covab vermedim. 

* Birkaç gün sokağa çıkmamıştım. Dün 
tekrar sopağa çıktığım zaman gördüğüm 
kadınların şapkalarının kordeH'ıları gö -
züme çarptı. 

Birininkinin ucu ta beline kadar uza. 
nıyordu. Bır başkasının ki diz kapakla -
nnı geçiyordu. 

Eve erken döndüğüm için şapkasının 

k:ordelasının ucunu beş adım arkadan 
yürüyen erkeğin tuttuğu kadına rastgel-

dim. * * 

- Sabahleyin oraya kol düğmemi 

düşürm.il§tüm, onu da bu.l da öyle 

çık! 

YAZAN: 1-IALID FAHRi OZANSOY 
Muallim olan bir Fransız dostumla e-! panorama gibi parça parça, dilim dilim 

de'biyattan konuşuyorduk. Bana gayet dağınık bir surette haylinde yeniden ya. 
samimi bir itirafla dedı ki: şıyor. Maceralar, maceralar... Mesel!, 

- İnanır mısınız, yeni ese=lere bir kocalı bir kadını baştan çıkharması .. son. 
türlü .gönülden ısınanuyorum. Realizm, ra bir cinayet .. hakikaten öyle mi? .. Bi .. 
realizm .. fakat bendt' kuvvetle yaşıyan linmez!.. Hatıraiar o kadar sık, o kadar 
tesir, hfila romantizmdir. İhtımal baba • karışık ve ölüme o kadar yakın ki.. Bir 
mm ve buyük bab:ı.m!Il çocukluğumda çok le,~halara, vak'alara ne evet, ne ha .. 
bana aşıladıklan zevki devam ettirmek. yır diye müsbet bir cevab veremezsin'z. 
teyim. Bundan kurtulamıyorum da... Yalnız, muhakkak olan, ölüme doğru ses 

K J: ··'·-b '-de btılunrrıa daha fa la hiddetlenir. - ocacı~ım; mW\oU eı.t; , 

Dostum, fen muallimidir. Fakat ede • sizce kayan adamın hayat panoram ı. 
biyatçı olmamasına rağmen, ~erek kcn • şuurunun ve gayn şuurunun bütün ha • 
disi, gerek ail"'si efradı dehşetli kitab o • reketlerile bir ker"' uyanmıştır. Sonu 
kumağa meraklıdı~. Öyle iken, onun bir müthiş! Ö üm gelecek. fakat ölüme ka. 
zevk tistünde b:.ı kadar sam"miyetle duru. dar ne uzun, ne knranhlt bir geçid!. Ve 
şuna hayret etmekten ziy:ıde takdir hissi hele. ne çehreler! ne meserret ve ne .. :ı 

_ duyduk. Hic olmazsa. kültürünün kuv • yaslan!. Ne d"'rin. ne korkunç psikolo:i'. 
'eti ile zevkinin miyarım birbirıne karı ş. Ne tahlil kudreti! .. 

arı koca oy nu 
Kız demi!ti oğlana; 
Otur!! O da oturdu. 
Oturma, kalk!! deyince; 
Kalktı; yerinde durdu!. 

"' Annesile bobası; 
Çocuklan gördüler. 
Neler yaptıklarını; 
Merak edil' sordular. 

* iki ~ocuk gülerek; 
Hemen cevab verdiler: 
Karı hoca oyunu; 
Oynuyoruz dediler!!. 

Hüseyin Şevket Aydüz 

tınnıyor. hakikati olduğu gibi itiraf edi. İşte anevzuun b~tün yeniliği burada .. 
yordu. teknik bunun arkasından geliyor. Üs ub, 

Aradan bir müddet geçti. Bahsi yeni cı- bu canlı ve yepyeni mevzuu süslüyor, ge. 
kan b~ı Fransız romanlarına çevirdim. nişlefyor ve sizi son sayfa} a kadar c-ü. 
Bunlardan bit' tanesini!'l mevzuunu da kı. rüklüyor. Fakat, daha eseri elinize alma . 
saca anlattım. D"'rhal aHika du ·du ve ki. dan, sadece anlatılan mevzuu ıle bir al.i. 
tabın ismini "lot etti. İşte bu defa ilk dü. ka duy biliyorsunuz. Tı.pk•, muallim 
şüncem sadece hayret oldu. Çünkü, bu dostum ıgibi .. . O halde edebiyattı mev -
ba'hse'!tıiğim kita!:> romantizmden ta:na.. zuu kıymet vermiyenleri ne dereceye ka. 
mile uzak, yeni teknıkle yazılmış, psiko. dar haklı görebilirsiniı? 
lojik bir eserdi. O halde, hiç bir suretle ÜslUb şart. fakat hepsi üslOptan da 
hoş'landığı nev'e girmiyen bu esere bir • ibaret değil... Hele bugünk~ edebiyat, 
denbire bu alakayı neden duymuştu? bütün diğer san'atlar gibi daima yeni bir 

Bence bunun sebeb;, yalnız mevzuun tahassüs ve tefekkür ufku a\madıkça, 
yeniliği, canlılığ:dır Eser, muvaffakiye. yarına ayak atamadan unutulup giden e. 
tirli, üsrubundan, t~kiyesinden evvel, serlerle doluyor. Ve ancak, çok kuvvetli 
bilhassa bu noktadan elde ediyor. Yazı • bir orijinalite ayni kuvvette bir ifade kud. 

l hşındaki üs•adlık ise ayrı bir meseled"r. reti ile birleşebilirse yarınından daha e. - Bu insan ar da Ç'lk görgiüıiı: şey. 
Zer. Bır kadın. kııç sene evvel bir ke.. Demek oluyo!" ki. bütün san'at eserlerin. min olabiliyor. 

de aranması IAzım gelen üslüb bil"', ha _ Maamafih, buminkü edebiyatta, eskic:i re beş çocuk biTden doğurmuş. Sö11 • .,-
liye söylıb~ bitiremiJJorlar. zan, bir menuun canlılığı önünde ikırıci gibi sadece üı::h\bu ile yaşıyan eserler de 

.............. •••••••••••••••••••••••••••
00
·······-·-.. ·- planda aranabiliyor. yok değil!.. Meseıa gene Fransız edebi-

Zeyııe bin Romantik edebiyattan hoşlanan d~stu. yatında Madam Koiet, bir tek y:ıpra~, Lir 
mu, daha okumadan. bahsettiqim roma • kuş ve çinkosu üstüne yağmur yağmış bir 

sacları nın mevzuuna çeken nedir!. Kısaca anla. balkon tasviri ;le bütün hayat V(> tabia• 
' tayım: Bir adam .. evinde yalnız .. her ta. sevgimizi çoğaltabiliyor, en basit maddP • 

Yedi yaşımda bir çocuktum. O zaman raf kapalı .. elerken havagazinin muslu _ !erden en ince tahliller ve diışünccle.r y:ı. 

- Şunu imzalar mısınız? - Al sana imza! ......................... ······ . 

yaışı altmışı geçmi~ ninemin Zeyneb ğunu açıyor. Sonra sessizce dÖt'Üp bir ratabiliyor. Fakat bu san'at bugün için 
isimli bir hizmetçisi vardı. Zeynebin bo. koltuğa oturuvo::- ve bekliyor. Ney!? Teh. artık derin değildir. romantik 0 kolden 
yu uzun muydu, kısa mıydı. giizü mavi likeli dakikaların ö1üm havası ynrııt:ırak başlayıp re1lız.mi bile athyarak gdt>n ve 
miydi, siyah mıydı. vücudü zayıf mıydı. geç· ·ni... Çünkü, şiddetli heyecanlara birçok nümunelerini evvelce de bı:-a~ • 

d~kün ve umuyor ki tam zamanmcia mış olan bir tekrardır. San'atkar yalnıı 
şişma~ mıydı, hunların hiç biri hatırım. k Ik 

c. Hoş Sözler ) _ __;_ ______ 
inanmıyorum 

Kızların annelerine benzediklerine ar. 
tık hiç inanmıyorum. 

- Ne vakittenbtrl inanmıyorsun? 
- Sen otuz yaşına basalıdanberi, an -

nenin otuz yaşına bastığı zaman birden. 
bire dili tutulduğunu, ve bütün ömrün
de bir daha konuşmadığını söylemiştin 
yat 

- Ne yazık değli mi? 
- Evet ne yazık, kızlar annelerine 

benzemiyorıar. 

* Yedi devre 
- Kadın hayatında yedi devre geçirir. 

Bunlar nedir bilir misiniz? 
- Bilirim. Bebek, çocuk, genç kız, 

genç kadın ... Dört etti değil mi? .. 
- Dört etti, üç kaldı. 
- Gene genç kadın, gene genç kadın, 

gene genç kadın! 

* Odur 
Meş'hur (bir tayyareciye sordular: 
- Siz bütün tayyarecilerden iyi uçtu. 

ğunuz halde bir kere olsun uçuşlarmız • 
dan baıhsetmeciiniz?. 
MeŞhur tayyareci cevab verdi: 
- En az, en fena uçan kuş papağan -

dır. Fakat kuşıar arasında en çok söyll. 
yen de odur. 

* 
Terakki 

Bir senelik evliydiler. Kadm yemekte 
kocasına: 

- Sen beni artık eskis. kadar sevmi -

yorsun? 
Dedi. Kocası sordu: 
- Bunu da nereden çıkardın? 
- Belli .. Yeni evlendiğımiz zaman ye. 

meğin azını sen alır, çoğunu bana bıra -
kırdın, halbuki şimdi çoğunu sen alıyor. 
sun. 

- Bu ıbenim seni az sevdiğimi değil, se
nin yemek pi irmende terakki ettiğini 

gösterir. - " 

a acak ve :nuslu~u kapıyaca!: Hal _ ifadesine bir yenilik vermiş•i:- ve belki 
;m9.--.,.!İ-............ -~----==---.,,· da kalmadı, Yalnız şu hatırımda kaldı. buki zamanı geçirmiştir. Boğulma hissi hayalleri dünkünden biraz daha başka ::>ir 

~ynebin, omuzlarile belinin arkasın - başlıvor. Artık kurtulmasına imkan görüşleri biraz daha tecrübelid:r. Ancak, 
daki mesafenin yansını geçmiyen uzun. yok. İşte o andan itiba-ren. ölümO karşı. mevzuların bu kadar sadeliği bugünkü O

luktaki saçları tam enseye gelen yerde lamıştır. Bu yei5le biltün hayatı bir a~- kuyucu kütlelerini tamamilı ... mPmnun e. 
bir siyah şeridle bağlanmış olurdu ~.a .. lh~tırasında canlanıyor. Düşünüy~r. der mi, etmez mi? İşte bu noktada, mev. 

- Jler sabah uyanır u11anmaz siz 

aklıma geliyorsımuz. 

- Arkadaşım.z Necati de ayni feyi 
söylüyor. 

- Olabilir. jakat o benden çok geç 
uyanır. 

- ~nı hizmetçinie muhit deği§tit. 
mekten çok hoşlanırmış. 

- Zannederim, buraya gelmeden 

evvel çok kibar bir ailenin ıtamnda. 

idi. 

O 
t 1 t d ğ b .. tü duşunuvor ve hayatında tatmin ettiği bü. zuda da üslfıbdaki kadar yenilt>şmelerin 

zaman or a yaş ı anı ı ım u n j tün arzu ve emellerile edemediklerini bir (Devami 10 uncu sayfada) 
kadınlar saçlarım topuz yaparlardı. On 

sekiz, yirmi yaşına kadar oianlar tek, 

ytthud çift öq~ıi halinde sallandım:lardı. 

Zeynebin bu tarz saç modasını nedense 

yadırgardım. 

Bir gün ablama sormuştum: 

- Zeynebin saçları neden sizinkiler 

gibi değil? 
Cevab vermişti: 

- Saçını toplamasını bil.ır.iyor da on.. 
dan ... 

* Bir aya yakın zaman evvel şık giyin _ 
miş bir kadının saçlarını Zeyneb gibi bir 
şeridle bağlamış olduğunu görmüş şaş . 

mıştım. Fakat son günlerde gördüğUm 
bütün şık kadtnların saçları Zeynebln 
saçları tarzında ..• 

- Acaba şimdiki bütün kadınlar Zey • 
oob gibi saçlarını toplamayı mı bilmi 

yorlar?.. * * 

[ Vaidmanın son dakikaları J 

Korkunç katil Vainmanın Fransadal Vaidıuan hücresinden çıkarıldıktan 
nihayet kiyotink- idam edildiğini tel - sonra K.iyotinin bulunduğu yere kadar 
graf haberi (\larok yamııştık. Son ge - on adımlık yolu yürümüştür. Bu ar da 
len Avrupa gazeteleri bu canavarın son etrafta toplanan kadınlar Vaidmanı 
d~ikalan hakkında tafsilfıt ve~k - görünce çığlıklar koparmıc:lardır. 8 -
tedırler. "1 ··ıd ·· k yirciler arasında on unu o uren 
Avukatının tabiri vechile hayatında lin idamını se tmeğe e en Ma m 

bir canavar gfbl yaşayan. fakat başını yre 
kiyotine verirken bir aı:1z gibi ölen Va- ~londe ile zavallı dehknn n n e 

idman idamından az evv hücresinde 51 de vardı. 

lar vardır.> 

i· 

r: 
z. 

- Dün gece rü~a.mda bana a§ık oldu ğwıuzu. gördilm. 

uzun bir mektub yamnştar. Vaidman 
bu mektubunda kurbanJaruıdan Ame -
rikalı dansöz Jeaıı dıe Ki:>van'i tenzih 
etmekte ve: «Villama gehnişti. Fakat 
aramızda hiç bir hAdiae cereyan etmo - Yukarıdaki resimde Vaidman sehpa

ya doğru giderken görülmektedir. - Rüya. görınıişsünil%. ~-~ 
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Beyoğlu Ak!fam Kız San' at Mektebini ziyaret "SON POSTA,, nın L 
Tarih Müsaba~~1~ 

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

A • aae ın 
•••• • goru n ır iL ra Mehmed Paşa 

Şimdiye kadar bütün dünyada erkek terzilerinin diktikleri " klasik tayyör ,, , 
Beyoğlu Kız San'at Mektebinde genç kızlarımız tarafından dikilmiye başlandı 

" Türk dünyanın efendisidir, Türkün başı hiçbir 
ecnebinin önünde eğilmez, Türk askeri esir olmaz, 

ölür ,, diyen ve sözlerini pek parlak olan 
şehadetile isbat eden kumandan 

Beyoğl".l. .Akşam Kız San'at me~rel>ıntn (Klasik ıayyör) pbesinde bir faaliyet sahnesi. Türk ordusu, tarihimize cikinc.i Viyana 
muhasarası bozgunu> adı ile geçen fela. 
kete uğradıktan sonra, Şarl dö LcJren 
kumandasındaki kuvvetli bir Avusturya 
ordusu Budin üzerine yürümüş v~ yüz 
elli seneye yakın Türklerin elinde bulu
nan ıbu büyilk şehri muhasarıı etmişti. 

lunuyordu. Kaleyi korkunç bir ateş sağ. 
nağına ·ıutan düşmana ehemmiyet ver.. 
miyordu. Cesareti ve gayreti ile birbiri 
arkasından yapılan hücumları geri püs. 
kürtüyordu. Kale henieklerl düşman ce .. 
sedlerile dolmuştu. Düşma:ı gülleleri ile 
yıkılan kale duvarları, o giillelerın al. 
tında kahramanca çalışan Türkler tara. 
fından derhal tamir olunuyordü. Kara 
Melhmed Paşa. gece gündüz askerinin ba .. 
şından biran ayrılmıyordu. 

Beyoğlu A!tşam Kı7 San'at mektebin
den haıber verdiler: 

- .Klasik tayyör şubemizin imtihanı 
var, görmek ister misiniz?.. Bir müddet 
evvel de İstanbul Ak~m Kız 
San'at mQktebi canlı modellerle 
eski kıyafetlerin teşhırine de -
file adı vererek bizleri çağırmıştı. Kadm 
işine pek akıl ermez. cKlasik tayyör. ün 
ne demek olduğunu pek anlamamama 
rağmen bu nazik davete icabet etmek 15.. 
zım geldi. Klasik tayyörün, bizim kırk 
yıllık tayyör olduğunu nereden bilebi -
lir.im? Başına bir klasik kelimesi geliııce, 

bunu da defile gibi, bizim bilmedığimiz 

manada bir sergi, bir teşhir gibi bir §CY 

olması ihtimalini düşündüm. 
içinde yüzlerce genç kızımızın cideaı 

kadın> olarak yetiştiği Beyoğlu Akşam 

Kız San'at mektcıbindç, mekteıbin misafir 

D 

O 
çine aşk, hicran gibi hoppa ta-

·birler koymaz, sadece o hamm-

la evlenmiye talib bulunduğunu bildi
rirsin. Ve, dersin ki: cCür'ctimi aife -
din. Fakat hulfısü nıyetten ileri gelen 
bu teklifimi kabul edip etmemek reyi
nize bağlıdır. Etmiyorsanız, mektubu -
mu almamış gibi hareket eder, hiç ce
va b vermezsiniz, ben de anlarını. Az 
;ok bir anlaşma imkanı görüyorsanız, 
bir kelime ile bana cevab vermek lut -
funda bulunursunuz. 

- Ya, cevab vermezse? 
- Çocuk gibi sual soruyorsun, Ah -

med! cevab vermezse, seni istemiyor 
demektir. O zaman da tesellisini bul -
mıya, onu unutm1ya çalışırsın. 

- Unutamam ki. .. 
Doktor Şerifin sabrı tükendi. .. 
- Unutamazsın olur mu? diye ba -

ğırdı. Başka ne halt edeceksin? Zorla 
kadını kaçıramazsın a? Annem de pek 
ala bir red cevabı getirebilirdi. o za -
man ne yapacaktın? 

- Yüz yüzden utanır, derler Ne bile
yim? 

- Boş lakırdı! Öyle pek yüzlüler var
dır ki, insana dobra dobra red cevabı 
verirler. 

- O halde? 
- O halde dediğim gibi yap. Raha~ 

rahat lliinin başına dön. Orada iyice dü
şün, taşın, kaleme sarıl. Tarif ettiğim 
şekilde mektubunu yaz. Cevabını bek
le. 

- Ah! Ya menfi gelirse? 
;- Gelirse, gelir. 4';Sevme, seni sevmi

yeni Mısıra da sultan olsa!> demezler 
mi? Gelecek yaz k1smetini başka yerde 

ararsın. 

- Ne kolay buluyorsun çaresini! Bel-
li ki seven sen değilsin. 

- Doğru. Bende öyle şeye istidad e-
sasen yok. Aşk, maşk anlamam. 

- Bahtiyarsın! 
- Belki de bedbahtım. Fakat bed -

baht!!ğının farkında olmamak da bir 
nevi bahtiyarlıktır. Şimdi sen, benim 

perver yardirektörünün ikram ettiği kah
veyi içerken öğrenmiş bulundum ki. kla. 
sik tayyör, bizim bildiğimiz kırk yıllık 

tayyördür. Ancak Türkiyede, hattA Av
rupada ilk defa olarak bu iş için Beyoğlu 
Akşam Kız San'at mektebinde bir §Ube 
açılmıştır. Şimdiye kadar tayyörleri hep 
erkek terziler dikermiş. Bn marifet an
cak erkek terzil'erin parmaklarından ve 
makaslarından sadır olurmuş .. Kadın her 
saıhada olduğu gibi, bu işi de erkek kar
deşinin elinden almak ve ona rakib kesi!. 
mek kararındadır. 

Mektebin genç yardirektörü, bana işin 
alakası, ve kadın işlerine olan vukuf -
suzluğuan dolayısil~, kolaylıkla anlama. 
mı temin maksadiie bu şubenin öğretme
nini takdim etti: Bayan Seniha ~ar .. 

Uzun müddet, aşağı yukarı b~tün bu. 
yük Aıvrupa şehirlerirı. i, tahsil ve tetkik 

için dolaşmış bulunan Bayan Seniha A. 
şar, bütün dol~tığı memleketlerin aksa. 
nını cemetmiş, bir dille mektebin bu ye
ni şubesi hakkmdn malumat verdi; on 
parmağında on hüner olan muhatabım 

diyor ki: 
c- Kl!sik tayyör şubesini yeni açtık. 

On talebe.si var. Bugün bunlardan 4 ü 
initihana giriyor. Tayyörleri şimdiye ka. 
dar hep erkekler dikerlerdi. Bu tayyör
ler kadın ve erkek dikişi mezcedilerek di. 
kiliTdi. Bunu ben kadının da yapabile .. 
ceğini, yapması lbım geldiğini ötedeıı .. 
beri düşünürdilm. Her memlektte bu iş 

erkeklere bırakllmış• .. Büyük Avrupa 
şehirlerinde bile muazzam kadın terzı _ 
hanelerinde tayyörler için erkek terzller 
bulunduruluyor. KlAsik tayyör diken ka. 
dm terzi hemen hemer. yok gibidir. Bu 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Budin.i Kara Mehmed Paşa adında kah
raman bir Türk veziri müdafaa ediyordu. 
Kara Mehmed Paşa, on yedinci asır orta
larında yetişmiş çok değer ü bir kuman
dandı. Onun nazarında cTürk, dünyanın 
efendisi> idi. Türkün başı hiçbir ecncl~i
n.in önünde eğilmezdi. Türk askeri esir 
olmaz, ölürdü. Köprülüzade Fazıl Ah
med Paşa Vasvar muahedesini aktettiği 

zaman, Avusturya imparatorunutı nezdi
ne tevkalB.de elçilik ile onu göndermişti. 
Elçilik vazifesini pek parlak bir surette 
ifa eden Kara Mehmed Paşa, on sene ka. 
dar muı'htelif valiliklerde d_plaşmıştı. Vi. 
yana bozgunu içinde Bud.in muhafızı bu. 

Edebi Romanımız: 40 

KARLI DACA GUNES VURDU 
Yazan: Ercümend Ekrem 

Nihayet yaralandı. Fakat kumandayı 

terketmedi. Müdafaayı yattığı yerden ı. 

dare etti. Yaraiı kumandanlarının bu 
kaıhramanlığı, bütün askerlerini coşkun 

bir heyecanla dövüştürüyordu. Fakat bi.f 

aralık müth:ş bir kumbara patladı. Bo

ğucu 'bir duman ile göz gözü ~örmedl. 

Dumanlar sıyrıldı.ğı zaman Budin m:.ida.. 
f.ileri feci .bir sahne ile karşılaştılar; Kara 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

nazardan kaçıramazdı. Ancak Ahmed 
oralarda değildi. Ve farkında olmaksı .. 

zın, Nerimanın sızlıyan taze yarasına 

kasten parmak dokunduruyormuş gibi.. 
ilave etti 

- Evet yarın gideceğim. Çocuklarım. 
beni bekler. Onları bu yer bana ihmal 

ettirdi. Muhtara bir mektub yazıp da. 
nasihatim veçhile tesir yapacaktı • hatırlarını bile sormadım. Artık yanla· 
hareket et. Emi? Hem, Ahmed, ilk rına dönmeliyim. Avarelik yeter gayri! 

- Zaten başka ça- mektubuna hiç ce - Neriman, ağlar gibi bir sesle cevab 
re görmüyorum • vab almasa da, bir verdi: 
Öyle yapacağım. ikinci ve bir üçün - - Hakkınız var. Burası size caziö 

- Aferin! Makul cüsünü yazmasına gelmedi. Sizi ısındıramadık. 
olmıya başladın. Al- mani yoktu. Kadı - Ahmed bu sitemin gizlediği ıztırabı 
Jah izin verirse, ne nın gön1üne yav~ı anlıyamadı. 
vakit gidiyorsun? yavaş hulfil etmek, 

- Yarın ötemi "llakasının derinli - - Bilakis! dedi. Ben gidiyorum am• 
ma, gönlüm burada kaltyor. 

·berimi toplayıın gını ve şiddetini 
Kadının hesabını ke böylece ispat ede - Bu esnada, genç kızın gözünde bir 
seyim. İnşallah ö _ rek onun fikirlerini şimşek çaktı. Ahmed, acaba neyi ima 
bür gün, trene bine- değiştirmek, onu yo etmişti 
rim. la getirmek pekala - O halde, geleceğinizi babama ha .. 

- Ben sana istas- mümkün olabilirdi . ber vereyim. Hatta, yemeğe gelin, ne 
yona gelirim. Vaziyetini muha - olur? 

- Zahmet etme, keme e~tik~e ümid - Teşekkür ederim. Sonra ge1eyİm1:ı 
Şerifciğim. ve ~ıyetı artıyor- daha iyi. Eşyamı tophyacağım. 

- Yok! Sade, sen cfo. Evıne bu halde H t . . 1 N 1 1 L 

kö d gır. dı'. - izme çınız top ar. e o acı·.: s.ıııo 
yarın y e gene · 
sapıtıp da ters bir ~ DoktoT Şerifin sabrı tükendi Kendisini bir iki zin eşyanızdan? - -, 
görmiye kalkma. bir mektuıb yazıb Nevbere .göndermeyi, gUn görm.iyen Neriman meraka düş - Ahmed gülümsedi. 

_Ne gibi ters iş? em.elinin husulüne daha faydalı telAkki müştü. Balkondan hizmetçiye seslen - - Şimdiden alışmayım işlermi baş.o 
- Ne bileyim? Sapanlıya gitmek - etmişti· Ayni za.ınanda, şayed talebi red diğini duyar duymaz, hemen koştu, kasına gördürmiye ... 

t.en gene . cayıverirsin.. ondan korku - ile karşılanırsa, bunun hicabı; duyacağı geldi. Nerimanın 'ha-kışlan ikinci bir şim
yorum. eleme katılıruyacak, onu bir kat daha - Nerede idinll; Ahmed bey? Sizi şekle aydınlandı .. orada daha ziyade 
~ Caymam, merak etme. Burada şiddetlendirmiyecekti. Onun için dos - görmeyiooe merak ettim. Acaba, veda duramayıp, geldiği gibi; koşa koşa git. 

meyus yaşamaktansa, kendi köyümde tunun fikrini mtil!yim ve makul bul- etmeden gittiniz mi diye.. ti. Tam sokak kapısının hizasında dur. 
ümi::lle vakit geçirmek bence de mü - muş, ka·bul etmişti. - Hayır. Hiç veda etmez olur mu -
raccahtır. O gün Erenköyüne, n.isbeten sakin o- yum? Ben de bu gece size gelecektim. du, döndü; elile işaret ederek haykır • 

1 dı: 
- Haydi, öyle ise! Sağlıcağla!. arak dönmüştü. Gönlü gene ümidle - Buyurun. Bekleriz. Ne vakit gidi-* dolu idi. Gene ufkunu açık ve berrak yorsunuz? - Çabuk gelin! Konuşmıya vakii 
Ahınedteki bu, ani denecek haleti görüyordu. Nevber ikisinin arasında - Yarın. bulalım! 

ruhiye değişikliğini doktor Şeri.f be - gizli kalacak mektub vasıtasıru tercih Bu cyann» kelimesi genç kızın kal • Arkasından baka kalan Ahmed Er •1 ğenmiyordu. Halbuki, Ahmed samirn! etmekle göstereceği incelikten şüphe- bine bir yıldırım gibi indi. Durakladı. can söylendi: 
idi. Araya ·başka birini koymaktansa, siz ki mütehassis olacaktı. Ve bu hare- Heyecanını gizlemiye ne kadar uf,rraş- - Eğer muvaffak olursam, bu kızca-
dostonun da tavsiye ettiği gibi, içine ket, genç dulun gönlündeki hissiyat sa da dudaklarının titremesi ve gözle- ğıza borcluyum saadetimi... 
ruhunun \>ütün duygularını katacağı menfi dahi olsa, onların üzerinde iyi rinin buğulanması onu, müdekkik bir (Arkası var) 
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.ti llSIMILE TAllWlHJ lı. _ 
Floransanın Tarihinden Bir Yaorah 

İtalyanların mı1H birliklerini kurmağ:ı 
muvaffak oldukları on dokuzuncu asır 

S>nlarına kadar, İtalyada, küçük küçük 
hükumetler vardı. Bu arada, Floransa 
tefı.ri de küçük bir cümhuriyetin merkezi 
bulunuycırdu. Fakat Floransa cümhuri. 
yetinin bir hususiyeti vardı: Floransalı • 
lar, san'atları, cbilyük san'atlar• ve ckü .. 
çük san'atlar. diye ikiy~ taksim etmiş .. 
)erdi. Birinci grupt.a; tüccarlar, yün ve 
ipek f~rikatörleri, bankerler, gemi sa • 
hibleri bulunuyordu. İkinci grupu da ma. 
rangoz, demirci, ekmekçi ve ilh .. gibi es. 
naf ve san'atUrlar teşkil ediyorlardı. 

Zengin tüccarlar. Floransanın cSenyör .. 
ler. sınıfını teşkil ediyor, hükfunct kucl. 
reti de onların elinda bulunuyordu. 
Bundap dolayı, Floransada, iki sınıf a • 
rasında daimi bir düpnanlık vardı. Bu 
düşmanlık hazan çok kanlı ve ş:ddetli 

~ışmalara sebeıb olurdu. İşte, on be .. 
finci asır ortalarına doğru. en zengin ai-

lelerden birine mensub olan Kozma dö 
Medicis küçük işçiler sınıfına dayanarak 
bütün Floransanın idaresini eline alma .. 
ğa muvaffak oldu. Hiç bir şiddet kullan. 
madan, sırf maharet ve cömerliği ile 
Floransayı 1435 ten 1464 yılına kadar ar. 
zu ettiği gibi idare etti. Daima basit bir 
hemş~ olduğunu iddia etti, hakikatte 
tam bir diktatördü. Kozma, ayni nüfuz 
ve kudreti torunu Lorana bıraktı. Muh. 
teşem Loran diye anılan bu p:::cns, kral 
Unvanını taşınuyan bi!' kraldı. Medicis .. 
lerin düşmanları da yok değildi. Loranı, 
etrafına topladığı artistlere Floransanın 
servetini istediği gibi saçıp savurmfl.kla it
ham ediyorlardı. Muazzam bir servet ile 
hükıimet kuvvetinin bir elde birleşme • 
sinden doğan muhteşem bir hayatı, israf, 
sefahat, ahlaksızlık ile tavsif cdiy'>rlar. 
dı. Loranın 1492 de ölümünden sonra 
Medicisler, kendilerine karşı çıkarılan 

bir ihtilfil üzerine Floransayı terketrneğe 
me<.'bur oldular. Floransanın başına Sa. 

voranola admda bir pap:u geçti. Ateşli 
bir hatib idi. On binierce kişiye muvaf • 
fakiyetle hit~b etmesini bilen bu rahib, 
Floransalılara: cMütevazı, sade, her çe. 
şid ahlaksızlıktan uzak bir hayat> tavsiye 
ediyordu. Medicisler zamanında düşülC'n 
lüks ve sefahatten kurtularak, herkesin 
bütün ziynet eşyalarını, altın ve gümüş 
takımlarını, yabancı isitlası tehdidi kar _ 
şısında buluna."l FJorans:ı bükt1mettne ver 
melerini söylüyordu. Halk Sav:)nProlamn 
etrafına bütün bir heyecan ve vecd ne 
toplanmıştı. Fakat, Medicisleri Floran • 
saya getirmek isti yen gizli bir fırka, bir 
gün Savonarolayı bulunduğu manastır. 

dan kaldırmağa muvaffak oldu. Medi .. 
cisler tekrar iktidar rnevkiine geidi. Sa. 
vonarola da, dinsizlikle ıuçlancbrılarak, 

diri diri yakılarak idam olundu. (1497). 

Resimde halkın onu nasıl dinlediğini, 

altın ve gümüş takımlarını nasıl hediye 
ettiklerini görü yorsun uz. 

Markiz dö P o mpadar 

Fransada bOyi1K ihtilAlin arifesin - 1721 de doğmuştu. Asıl adı Jan Pu • zırlan değtştirmekte hiç bir vakit te -

Sayfa 9 

Avukatlar arasında bir ankdl 

icra kanununu 
nasıl değiştirmeli? 

lstanbul avukatları yapılacak tadilat münase
betile fikirlerini söylüyorlar 

İcra dairelerindeki işlerin daha sür
atle ve daha müsbet bir şekilde yürü
mesini arzulıyan Adliye Vekfüetı ge
çen yıl, Jürih üniversitesi profesörle -
rinden, mütehassıs Hans heymanı 
memleketimize celbetmişti. İcra müte
hasısı, icra dairelerimizde uzun bir etüd 
yaptıktan ve alakadarlarla ayrı ayrı gö
rüştüten sonra, fikirlerini mufassal bir 
r~r iÇ€rlsinde toP,I •yarak, Vek8ılete 
arzetmişti. Bu raporu tetkik eden Ve
kalet, bilaahare aiakadarlara da tevzi 
ederek mütalealarını sormuş ve nihayet 
kanunda bir değişiklik yapılmasını lü
zumlu görmüştür. Bu hususta hazırla -
nan kanun layihası yakında Meclis u
mumt heyetine sevkedilecektir. 

Kifayet etmediği görülen bugünkü 
kanun filhakika birçok müşkülleri ihti
va etmekte ve gerek halkın, gerekse 
memurların tatbik bak•mından şika - Avukat Besim Şerif 
yetini mucib olduğu görülmektedir. mak suretile, kanunun pek e 

Son Posta, kanun utamamile şekille- şekilde yeniden tanzimi tarafta ıyım. 
nip, çıkmadan evvel, bu mevzuda hu- * 
kukşinasların fikirlerini toplamayı fay- e Avukat Orhan Arsal'ın fikirleri: 
dalı gördü: - İcra kanununun en büyük derdi, 

Mevcud icra kanunumuz, bilhassa bir sürü zahmet sonunda elde edilen 
hangi bakımdan, tebdil ve ıslAha muh- muhik bir alacağın, borçlunun suini • 
taçtır? yetile, tahsil edilememesidir. Yani, bazı 

Avukatlara tevcih ettiğimiz bu suale ahvalde ilamların infazına maddeten 
verilen cevabları dercediyoruz: imkan bulunamaması. Vaktile, borçluyu 

e Avukat Besim Şerif diyor iri: tazyik için medeni bir memlekete ) a-
- Mevcud icra kanunumuz ihtiyaca- kışmıyan bir tadbir, fakat müessir bir 

tımızı kat'iyen temine kafi gelmiycn çare olduğundan şüphe olmıyan bir va
bir kanundur.Birçok muhtelif takib şe- sıta mvcuttu: Hapis. 
killeri ve hatırlarda tutulmasına im - B€n, bugün hapis yolile tazyik usu
kan bulunmıyacak kadar müddetleri !ünün inkılabımıza yakışır bir tedbir 
ihtiva eden bu kanunun tatbikatındda olmadığına kani ve hatta bunda mussı
görülen müşkülfıt, burada, kabili tarif rım. Fakat, alacağı tahsil yolanda hiç 
değildir. Bir kanunda aranılan ilk ~ey, bir tedbir bulunmıyacağı fikrinde de 
besatatd'ır. Bilhassa, gay;enin istihsali değilim. Beni ani yakaladığınız için, si
için, takib edilecek yolların kısaltıl - ze daha derin ve tafsilath cevab \ere
masına dikkat şarttır. Çok komplike ve miyeceğim. Şu anda hatırıma gelen bir 
muğlak hükümlerin tatbikatı hem hal- çare. Fransız mahkemelerinin borç uyu 
ki, hem de memuru yorar, üzer, bu, bir şeyi yapmıya icbar için tatbik et
nispette zamanın zayiine sebeb olur. tikleri usuldür; cAstreinte• tabir olu
Bundan başka, icra dairelerinde ittihaz nur. Bu, Fransızlarda cContreinte par
edilen her kararın şikayet tarikile iti- corps> vücudle tazyik, yani hapse te
raza müşahid olması ve icra hAkiminin kabil! e<len bir usuldür. Demek oluyor 
verdiği kararların dahi kabili temyiz ki, hapis caiz olmıyacak yerde, asteinte 
bulunması icra kanunundan beklenen 4rnllanılır. Astreinte, kısaca şudur: Bir 
~aılarıaı kola~lıkla istihsa·line şid4 şeyi, mukavele ile yapmıya borçlu olan 
detle mani teşkil etmektedir. Anpren- kimse taahhüdünü ifa etmediği müd • 
sip, bir kanunun halkın dahi okuyup, detçe, her geçen gün için, 5 i!a on veya 
anlıyabileceği ibare ve hükümleri ih- daha fazla miktar para cezasına ~~ h • 
tiva etmesi lazımdır. Bugün mesleki kum edilir. Bu vazivet dahilinde borçlu 
bir alaka ve tecrübeli bir avukat sıfa- manevi bir tazyik ~ altında demektir. 
tile lçinde yuvarlandığımız işlerimizin Bu da kafi gelmezse, borcunu ödemiven 
bizleri bile düşündüren eşkaline sık sık bir kimseyi bu,günkü mevzuatımızda 
rastlıyoruz. Yalnız icra kanununun tat- dahi vP hatta birçok medeni memle • 
bikatı ile meşgul olan tecrübeli icra ketlerde de mevcud ve makbul olduğu-
memurlarmın dahi, çok defa tereddüt .. h . 1 tazvike mesai bulunur. 

d lAl ldıkl h'd 1 na gore, apıs e ~ ve a et ette ka arma şa ı o uyo- . . b b ·· d · ğü 
Yoksa, medenıyetın ar ar gor u ruz. 

n-tah . h t d t t 1 k b"l l cey borcunu hakikaten ödemekten aciz 
nt: sıs, a ır a u u ması a ı o a- " • 

mıyacak '.kadar muhtelif ve müteaddit bulunanın, alacak1
• elinde baziçe olma• 

müddetlerin'. tayininde hataya dü~ül- . sıdır. Fakat, sadece suinivetle kabill 
meslnden dolayı zarar görülmektedir. haciz emlakini karısı, kardeşi veva ak
Hütasa olara'k, diyebi1irim ki; kanun raba ve taa11fıkatından herhangi b;rine 
hemen hemen baştan nihayete kadar devir suretile borcunu ödemekk•· kur. 
gözden geçirilmelidir .. Böylece, fazla, tulma yolunu bulanlar şic.. ~etli tazvike 

lüzumsuz rneşgal~ler ıh~as .etmekte~ layiktirler, Netice ve hülasa oi .. rak şöy
başka fayda vermıyen kulfetl: formalı- d .. bT .. Bo u edadan aciz o • 
telerini kimilen tayyetmeli; tıer icra le ı~e 1 ınz. rcun 
dai inde k lıı.h· t• · h f 'L' !anlar tıpkı devlet alacaklılarında ol • res aza sa a ıye ını a z '-'ır • 
hAkim bulundurularak, mürafaa usul- duğu gibi mahallesinden yapılacak tah-
lerini mahdud ve muayyen mesaile kikatla tespit edilebilirler. 
hasrederek, kararlara karşı yapılacak Fakat, diğerleri için hapis yoksa as • 
itirazların evrak üzerinde ve günü gü- reinte kararı veri1·:-ek: takibat yapıl • 
nüne hallini temin eylemek; takibşekil- malıdır. Bu da, icra J::ıakimlerinin vazı .. 
lerini tevhit veborrJarı.nı inkar eden feleri dahilindedir. 
borçlulan takib külfetini olacaklılr~ * 
tahmil etmemek; inkArda bulunacak e Avukat Şefik Sevgen';n fikirleri: 
borçlular bilcümle kanuni delillerile, İcra muamelatının ıslahı bugün mer, 
esbabı sübutiyeerini, velhasil bütün 
itiııu sebeblerini topluca bildirmek ve 
icra etmek şartile kısa bir müddette iti
raza meıbur tutmak gi-Oi hükümler koy-

de, on beşinci Lüi'nin gözdelerinden vasson idi. 1745 de, yinni dört yaşında reddild etmemişti. Fransayı, Hindistan liklo.pedi, ilk zamanlarda onun yardı • 
Markiz dö Pompadur, oynadığı siyasi iken, saraya, kralın metresi olarak res- ve Kanada gibi iki zengin mCisternleke- mne çıkabilmişti. 
rolün ehemmiyeti ve devrinin san'at men takdim edilmişti. Ve tam yirmi sini elden çıkarmasına varan yedi yıl Fransuva Buşe'nin yukarıdaki por -
ve ilim hareketlerine karşı gösterdiği yıl, 1764 e kadar saraydaı kalm~, bu harbine Markiz dö Pornpadur sokmuş- tresinde Madam oo Pornpadur bütün 
alAka ile tarihin en meşhur kadın sima- tarihte Versay'da ölmüştü. tu. Diğer taraftan zamanının en bil - cazibe ve letafetile görünmektedir. On 
lanndan biri olmuştur. Bu güzel kadının avucu içine girmiş yük muharrirlerini, feylezof ve san - beşinci Lüi bu ~ur gözdesine 20 yıl 

olan icra ve i!las kanununun tadilile 
mümkün değildir. İcranın müessir o~
ması arzu ediliyorsa. 1'u, ancak eski ic. 
ra kanununun mer'iye mevki;ne iade • 
sile kabildir. Bu kanunda borç içinı 

hapsen tazyik kaidesi vardır. Btı kaide
nin tatbiki iAde olunursa, bugiln r.ıeı1 
bulunan ~ fakat istisnai bazı hususata 
tatbik edilebilen hapsen tazyik usulü ile 
tev'em olarak yürümüş olur. Güzel ve zeki bir Burjuva kızı idi. olan Kral, onun ufak bir arzusu ile na- atkArlannı himaye etmişti. Büyük an - içinde 36 milyon altın sarfetmişti. 
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Beyoğlu Akşam Kız 
San'at Mektebini ziyaret 

Yeni pbenin t<ıle beleri ve eserıcn 
(Baştaraft 8 lnd sayfada) hatabımın hiç te gar'lnme, aana cıogrusu 

1f1 kızlarımızın da öğrenmesini faydalı. gücüne gitmedi. 
buldum. Esasen Avrupada üzerinde u • Küçük bir tereddüd aralığım müteakib 
sun uzun etfül etmiştim. Bu maksadla i'!- cevaıb verdi: 
ne ontasında böyle bır şube açmala ka - - Giy.inmesini pek bilmiyorlar. Genç. 
rar verdik. Henüz işe yeni başlailllf ol- ler fena değil.. cazib giyinebiliyorlar. Av. 
maltla beraber, bizi memnun eden neti. rupa ne olan röbasyon zevklere çok tesir 
'Celer aldığımızı söyliyebilirim. Kızları- etıni1tir. Güzel giyinmek sadelikle de o -
mız bu sahada da muvaffak~yet gösteri- lur. Avrupalılar ı;ok sade giyinirler. Biz. 
yor, iyi yetişiyorlar. de kadınlann ço~ yaptıracağı elb:Senin 

- Yani erkek terzilere rakib yetqtirl- kolunu bir modelden. vücudün~ başka 
yorsunuz? modelden beğenir. Komplike giyinme -

Bayan buna doğrudan doğruya cevab nin tesirinden kurtulmak lazım! 
wnnedi amma, dolayısile, söyledikleri!'- Şık Ye cazib giyinmek muhakkak şata. 
den anladım ki. cemel o!> tatlı giyinmekle olmaz. Basi: bir clbi!P-
Yandın, erkek terzisi... nin iizerine konulan bir çiçek, bir Pşar1' 
Bayan öğretmen: dıJıi avni cazibeyi temin eder. 
c- Bilmezsiniz diyor tayyör merakı, Bir garib stnl daha sordum: 

t»ende adeta hastalık halindedir. Vapur. - l!n iyi .iikişi hangi milletin kadın. 
da. tramvayda, sokakta gözüm tayyör- diker? .. 

edir. Neresinde kusur var, neresi pot, - Her milletin iyf diken, fena dtkl'n 
bilar iyi geçmiş mi? Hep bunları tetkik kadını vardır. Fakat Viyana ~li!.<işi meş.. .rim. Esasen ben dl' bu mesleğe tayyö. burdur. · 
n merak ederek girdim.> .. _ Biz en çok hangi moday• takib V.?Yl 

~nç kızlarımızın dikmiş oldukları ha. taklid ederiz? 
likaten mükemmel tayyörlen gördükten - Paris.. Bavantanm·z umumiyctlt. 
sonra, Bayan öğretmene, birçok Avrupa Paris modasını tak~'.> ediyorlar. I~ski:foJı. 

fıiıirlerini dolaştığını düşünerek fU sua. Viyana ralbette id:. 
D sordum: Siz döndü. dolaştı, geni'? tayyör bah . 

- Fransayı, İtalyayı, İngiltere ve Ho- sine intı1tal etti: Banı imtihan için ha • 
lbdayı gezmişsini%, aşa~ yukarı yan zırlanmış bir tayyöt" Uzerind~ izahat ve. 
Wftupa .. Bu mil!etler içinde kadınlan en ren Bayan Seniha Aşar· 
flk giyinen hangisi?.. Tayyör hemen kusurunu gösteren bh. 

Tereddüdsüz cevab \'erdi: şeydir. İçine çok emek vermek !~ztm' 

SON POSTA Haziran 22 

SPOR " Son Posta " mn tarih müsabakası 
(Baştarafı 8 inei sayfada) Borsada yapılan Mehmed Paşanm belden aşağısı topmuş, 

1 
k~n kumandan kanlı bir külçe ha. serbest gureş ar llne celmişti. Fakat ölmemişti: Başı dam. 
dik kallı:tı. Kalenin bütün zal>itlerinin 

Bursa (Hususi) - Geçen Pazar gü - derhal yanına gelmesini emr<>tti. Onlara 
nü Atatürk stadyomunda gene büyük kalenhı müdafaa&ı için son talimatını ver .. 
serbest gilreş müsabakalan yapılını.ş - dikten, ve :alıayet cbir tek insan kalıncı .. 
tır. İlk karşıla~da ~miz spor klü: ya kadar müdafaa etmelerini» emrettik.. 
büne mensub Husameddin ve Hamdi ten sonra müsterlı olarak gözlerini ka.. 
berabere kalmışlar, 72 kiloda Receble padı. 

zaptedildi. Son muhafızı Abdi Paşa da 
ölünceye kadar kaleyı kahramanca mü.. 
dafa etmişti. Budin bundan sonra Lır da. 
ha Türklerin eline geçmemişti. Türk u. 
kerleri, yanık türküler düzerek bu bL 
yük ıbeldenin acısını asırlarca terennüm 
etmişlerdi: 

ötme bülbül ötme.~ bahcn' oldu. 
Biilbi1I1la figfUM bCJlrıma deldi 

Gül alıp '"'"'"''"' zamtmı geldi, 
Alda N~ bizim Nalı Budini! 

Rahim karşılaşmış, Receb bir saniyede Kara Mehmed Paşanm -hadeti onun 
haSmını tuşla mağlub etmiştir- İzmirli kahramanlık hatırasına baiiı askerlerini Bunala b7JP hir cmç aramıor 
Hüseyin ile Edirneli Süleyman, Kara - güğremiş birer aslan yapmıştı. Çocuklar Buraada. Qetlrlede Molla mu.stafa aota -
cabeyli İsmail ile Bursalı Hüseyin ya- bile Budini vermeme~ iri" dövüıflyor. lmd& ı n1JDUlftıd& otaraıı Mu.stafamn otı• 

t ti · ·· Iar- y-· 18 1&§Ulda Orbu 
rımışar saa ne cesız gureş yapmış lardı. Bir çocuk. birçok defalar kendisini mir: gilndmbert ta-
dır. .. . .. ip ile bağlatarak kale bedeninden aşağı ~.:a>tır. OQbubettne 

Bundan sonra muhım musabakala~ sarkıtmış. düşmanın muhua!'a aletlerine eebeb de, burada lf-
başladı. Dinarlı M;ehmedle Haıbeşli ve tapı.arın halatlar bağhyarak kaledeki 1ed1l1bir1110tan do-
Tafn ringe geldiler. Fakat zenci gene yeniçerilerle beraber çekip kalenin içine ıa11 zabıa taratın -
hilelerine ve usulsüz vuruşlarına baş - almıştı. · ~~ ~· af • 
1 d B · ·1 · h l' b" eti za an..., ava "' 
a 1· u seyırcı enn ay ıce asa ıy - Budin muhasarası bütiln dehşetı1e yüz n tarafından 4-

ni tahrik ediyordu. Bununla beraber y.·rmı' ""'n su··ro- ş 1 dx Lo """ kl ~ ... ıştırıldılı sanne . 
· · k t" ı·· 4 '5"' u. ar u ren, .1. !il' e. 

Tafan çevık hasmını baş a ur u ye - . d iid ! k d dah dilmektedlr. Orba.a . k nn mer ce m a aası arşısın a a boJI 11'. 
n~iye~ni .anla~ış olmalı. ki ha e - fazla duramadı ve muhasarayı kaldıra. usunca u za 
mın muteaddıd mudahal~lenne . rağ - rak perişan bir ,eknde çekildi. lıdır. 'fatanbulda görlllde:n,;.flve :;:,::.,; 
men nizamsız hareketlerıne nıhayet . . . . n.rdlr. Merak lQmde bulunan anean endl-
vermiyordu. HattA son defa attığı bir Budin, 81~. b~ •çı.nde, ~e an~ak iki aedeD kurtarm.* 1ç1ıı J9tDt bll.ıertn ... ,. 
yumrukla ringin ipi üzerine düşerek se~e sonra ıkincı hır şıddeW muhasarayı 1 bmc:Uatnm yu:tandalr:l 8drellDıt bildi -
baygınlık geçirmekte olan Dinarlının muteU., Avusturyalılar tarafından rDmes1 ~ edllmektedlr. 

üzerine hücum etti. Rin~n kenarında - 1 
1 ki halatlardan ikisini Dinarlımn boy - _ Kadık6y V•kıflar Dlrekt6rllslU lllnları 

nuna geçirerek boğmaya teşebbüs et - .. _____ ..... ____________________ ..: 

ti. Zabıta halkın müdahalesine mani Semti IL-ballesi Sokatı No. .Mo. Taj Cinai aylık tıra11 

olmağa çalışırken bu sefer de Habeşliye 
O -------- ------- ---

mani olmak mecburiyetinde kaldı. Ha- skQdar Kuzguncuk iskele 87 
beşli hakem heyetinden üç resmi ihtar • • le11dlye ıs 
almış bulundu/tundan ı;.nüsabakadan • Altunizade Koşuyolu 86 
hariç tutuldu. Ve Dinarlı Mehıned bük • • • • 20 
men galib addedildi. • • » • 24: 

Bundan sonra Kara Ali ile Leviski • Altunlzade Koşuyolu 52 
müsabakası başladı. Her iki pehlivan • Pazarbaşı Taşçı Mahmut 7 
da temiz ve teknik hareketlerile hal - • Muratreıs B ıh(,'8 sokak 91 
kın çok alakasını uyandırdı. Çok çetin • belimiye Hamam 48 
ve sert hamlelerle yapılan bu güreş • Rumi Meb- Çeşme mey- 4:2 
hevecanlı cereyan ediyordu. Polonya - met Pş. dam 
ıı hasmına bir yumruk indirdi. Hakem • Muracreis Si19.hdar 
müdahale etmek isterken Kara Ali or- bahçe 
taya atılarak bunun lüzumsuzluğunu • Hacehesna Ha. Servillk 
sövledi. Polonvalıya ani bir hücum • Atikvalide Musalla 
yaptı. kendisini kaldırarak yere çarp - • GuJemhatun Hakimiyeti 
tı ve vüklendi.. 18 inci dakikada Po - milliye 

· Kadıköy Göztepe Sahrayı Esir ttğa 

66,58 

100 
ı 

188 

lonvalı tusla ma~lub oldu. Cf'dıt 

-He·riun·: .. ··ıfün·evve·aer : ~iti ~şa ~ :: 

ve halk : : : : ·· :: 
(Bastamfl 2 ncl sayfada) • GGztepe Hatboyo ıo 

71 
15 

Lira Kr. 

Ev 
Dokt&n 
Ev 

4: 00 
2 50 
2 50 

• 8 00 
ı 00 

• 2 50 
• 5 00 
Odunluk 
Barata 
Dtlkkin 

Baraka 
balıoe 

ı 
8 

' 
Ev 4 
• 3 

DOkkln 14 

tarla senevi S 

Dt1kktn 2 
Kahve 7 
DQtkln 2 
• 2 . ' 

.. 

'10 
60 
00 

60 

00 
60 

- Parisliler .. Parisliler çok şık giyinir- Erkek terziUk okulu müdürü imtn:lnb nı ifade eden cİstiklah kelımesi gil>i mü.. • Hr:ısan P~şa TaşkOprtı 25 Arsa lellni 5 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 ;ter. Daha doğrusu giyinmesini, basit el - mümeyyiz olarak gelmişti. Bu ne dcahha~ 

bfselerle bile şık gözükmesini bilirler. Bir bir intık:am... Adamca~ız:t kendi hC'rrı. 

tlÇi kızı sokakta bi!" (hanımefendi\ sa~:r. oinslerinın Mnna kesad verecek nlan bil 
81JUZ. Amerikalılarm yüksek sınıfa men. ışten tam numar:ı verdireceklerdi. 
ld:> aileleri çok şı:t gezer. Savan öğretmeni ve mek~eb idarl'ı;ınf 

Dilim.in ucuna geldi, tutamadım: t~rik ederken erkek tC'r~iler~ .. Allah 
- Ya bizim bayanlarımız .. Giyinme - t>aşka keder vermesin!. derneği borç lıi. 

.9iDi pek ıbeceremiyorlar değil mi?. li~rum! 
'Bu sual bavan olmasına rağmen mu, . . 

Edebiyat : Eser 
ve mevzu 
(Baştarafı '7 ncl sarl'adal 

allka uyandırmak pek mühim bir amil 
olduğunu tereddildsüz kabul~ mecbur ka 
byoruz._ 
Yazımı bitirmeden fikrimi hülasa ede

yim: Bir şiirde olsun, bir roman veya te. 
maşa eserinde olsun, mevzuun da teknik 
'ille üslüb ka~aı:- ve bazan onlardan bile 
GStün bir değeri var. Bilhassa temeli ruh 
tahlillerine dayanan birçok edebt eserle. 
re artık bir ker-e tekrarlanmış mevzuları 
Jaep ayni çerçeve içinde yeni baştan oku. 
mağa tahammüı edemiyoru:7.. İsityonız ki. 
gittikçe gayri şuur tahlilleri daha fazla 
ehemmiyet alan bu sahada, mevzuların 
ortaya konuluşunda :ia bir fevkalad •1 1

' 

bulunsun. Yoksa, çok kere dudak büküp 
geçiyoruz. Hasılı anlaşılıyor ki 1920 d0 n 
sonraki dünya edebiyatı piyasasında her 

Ankara borsası 
-····-

Açıl14 - Kapanış fiatlan 21 · 6- 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
6.'iJ S,13 

126.642; 126.6431) 
8.3ö» 3.SM 
L662o 6.66~5 

28.656 ?JUSS 
t7.24:.&S f/l • ..ı4..ıö 
b().80.ılö b0.802S 
".515 ~1.u8> 

1.0SlS 1.~.; 

1.i>CJ 1.60 
4.S87o 4.3875 
1 .Oaö ı-..uJS 

Varısova 
:..S.84ö 28.s-uı 

Btıd ıste 
24.8t<lS 24.8425 

Bllkr f "~'-6 0.bOö 

eeıcr d 2.811~ 2.llU;d6 

Yokohama f:4 •. ,;l 84.ti2 

<;tokholm 80.f>:ltl) 80.5825 
~3.90.ıı> 23.90.ı.s 

giln yüzlercesi, binlercesi intişar edene - 1-----------------1 
aerler arasından münekkid!erin de. nku

•!(~kova 

İSTİKRAZLAR 

JUcuların da seç~p ayırmak zaruretinde 1--------j.--A-c;ı-lıı--K-.. .,-.-u-1--1 
iuıldıkları eseı·Jer hep bövle ori'jinal bir Tt1rk borcu I peısln -
kıymete sahib olanlardır. Fakat okuyu - , • II • _ 
cuların bu ~ 'l fivE'yi kendi başlarma yap- • • I vade -
ınal ına da im1.{nn yok. O halde en çe-
tin i , münekki 'ere düsüvor. Bütün tPL 
kik ve t~ülle" sonund::. da, artık, dilnkü 

sill r gibi, t k kelırre ile, •mevzu mu?• 
diye dudak bükmege hakkımı?. yok. M!:>V 

zu her şeyd:r ,.,, hele yalnız macera ro .. 
ınanl rında fe,·kaladPlik aramamız doğ. 
1u d erildir. Bilakis fevklladelik, 1-ayat .. 
taki imkanları bıle as"rak, her san'at e-
9erinden tapnalıdır. Yalnız şu farkla. Adi 

edebiyat, macerayı sadece masal şeklin. 
de anlatır, yüksek edebiyat ise masalı 

bfle hakikat, ielsef~ ve en derin ruh tah. 
lilleı-ine vasıta yapar. C1nlı mevzular da, 
ancak, edebiyat denizine b · y e bir kanal. 
dan akabilirler. 

Halid Fa1m O ansoy 

barek bir kelime, kanunlarımızın metin.. • Ztı.:ıtn Pdşa Ömer Ef. 16 2,2 . ' 
terinde tılbi!"ler halinde yaşarken mdrteb çıkmazı 17 T 
kitaıblanndan istiklal kel;mesini .cıkartıp • lbrahim ağa İbrahim ağa 17 DOkkAn 2 00 
bunun yerine düzmece bir ~rk kelimesi Boğaziçi Paşabllhçe ŞebiWk 66 Ev 14 00 
koymayı bize hangi ilim öğretti'! cHiir.. Yukarıda cimi ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya veril. 
riyet! Hürriyet! .. diye birçok nes1.in yü.. me1t Ou.ere müz~eye çıkarılmıştu. İhaıeleri 29/6/939 Peqen:ıl>e günü l8at 1-1 
reğine verdiği ateşle onlan istib<larl aley.. dedir. İsteJ.Wlerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (4434) 
hin harekete .geçirmiş olan müıbsrek bir --------------------------------

~:;:e~e~~~:d;:;:~:!!s:!U:~::~ Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
rerı:~eh'!:~;~~~t~~;:~ e:u de~~!~~ diker erkek ve kadın terzi aranıyor 
kelimeyi de mekteb ki~ablannda herkese 
yııbancı bir keHme ile değiıtirmeği bize 
hanıgi kanun emretti? 

* Bu miısalle!i dil sahasında gösterdiğimiz 
gibi bütün içti..rnai meselelerı analrna tar. 
zımızı gösteren bütün tezahürlerden de 
misal alabiliriı. Dil, arada bunların en 
göze çarpanıdır. Biz bir türl'.i düşünmeyiz 
ki türkçe, Türkün dilidi:-. Türk te hüyi1k 

bir kütledir; öyle bir küıle ki biz milnev .. 
verler. onun içinde bir zerre ancak olabi. 
liriz. Biz, Osmanlılar gibi, yalnız kendi 
kendimizin anladığı .. veyahud bizim bile 
anlıyamadığımız! - bir dil yapmaya utra
şırsak, geçen gi.in dediğim gı"'bi, bu'du 
mücerredde düşünmekten ve fantezi pe. 
şinde kıoşmailtan başka bir şey yapmtf ol.. 
mayız. Hayır, halk bizim, Tlltk hayatın. 
da yeri olm1yan uydurma dili öğrenecek 
değil, biz. onun asırlar arasında yapmlf 
olduğu dili .öğreneceğiz. Halit bize gelecek 
değil, biz halka gideceiiz. cHalka dolru> 
gitmek, bu nam altında temelsiz, cansız, 
gayesiz bir takım hareketler yapmak de .. 
ğil, halkın arasına karıpnak, Türkltlğ5n 
bütün hakikatlerini, onun bütün kuvvet. 
leri ve zi.flarile birlikte, orada aramak. 
tır. Halbuki !bugünün münevver TUrkleri 
istiyorlar ki halk, onlara gelsin! Bin kere 
hayır: Halk biz·m ayağımıza gelecek de. 
ğildir, biz onun ayağına gidece~iz. Halkı 
sözle değil, fiilen ce!endi> yapmanın b{l.. 
tün zaruretleri bun ister! 

vKufutü.n c23i.l!gen 

1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makju kalfası ve aynca 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo 8f1 klJıdlarOe 

birlikte hemen clikimevi müdürlüğüne müracaatlatl. .c4009> 

Y. Mühendis, Y. Mimar, Ressam Aranıyor 
Toprak ınaha.dleri OfWndea: 

Medreme Tebıik Bikoda 91l1pnat üzere beıtonaıme bıeaabatmda ve her tiirlil 
proje işlerinde ~ 2 inşaat mühendiiıOe bir mimar, bir ressam kadroaun.. 
dm ücretle.de alınaıcaJliır. 
~rin bilOmum vesikalarile Toprek VDıı11ıeri Ofisine ya pJmıı veya. 

hud yazı ile 25.8.939 tarihine kadar müracaat etmeleri ilin oiwıur. 

V akıl· Paralar Mtidtlrlftğftnden : 
15/12/936 taıihinqen ne idaremizden öd.filıç para a1mıf olanlardan ipotekle.. 

rinin durumu taliına'lbamemiz bükOmleıiDe göre DÜl&id o1dufu halde yalım 
(500) liradan apğı olmumdan ctoıayı teccld edilemiyen mubvelenameleıin 
yümcle omı pefilı ödemnelt ve bir defa.ya metw.ıs olmak ta,6ct n prtile yenileQ .. 

m9ıe ~t veıaımştir. Vabflar Umum Müdü.rlüğülıiin Jllllliden aJdılı tecL 
~ve- kararlarla müşterilerimize gösterme!late olduğu bu kolayhltlardan istifade 
edi1mek ve ha babd.a. daha fazla maıaat w izahat alnwnak bere al&kalılarm 
aerlıal idaremiz ikraz teftiline müzacaat etmeleri ilAııı okmur. (4387) 

Devlet de111iryollın ıe li1111nları i,latmısi Umum idaresi il~:1ları 
Muhammen bedeli 1481 lira 28 kuruı olan muhtelif cibs ve eb'adda 27 kalem 
e~ 12.7.1939 Ça1"Ş8ır»ba günü saat (10,30) oın buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki kıomisyon tarafından açık eksiMıme usull!e satın alınacaktır. 

Bu işe gicme'k istiyenlerin lll .lira ıo· kuru.şluk muvakkat teminat ve kanunun 
taym ettiği vesaitle l:ıirllkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat. 

lan :ı&mıdır. 
Bu ile \id prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4382) 
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Barem projesi üzerinde Mecliste münakaşalar oldu 
(Ba§tarafı. 1 inci sayfada) 

bulunarak ez.cümle demiştir ki: 
c Vergiler.ı.mizin tarh ve ta'hakkuk usul

lerini mümkün olduğu kadar basitlik ve 
mükellefler için de kolaylık temin edeeek 
usulleri araştırmakta olduğumuzu mıi
nasebat dü,c;iirdükçe ıhuzurunuzda defat.. 
la arzetmiştim. Bu cümleden olar.ak ge.. 
çen yıl 380 küsur maddelik bir projeyj 
huzurunuza takdim etmişti\t. Pek ziS'ade 
mıişkulatı istilzam ettiği görülen ve biran 
evvel çıkmasında gerek mükel-
lefler sçın. gerek hazine ıçın 

fayda olacağını tahmin ettiği -
miz, lbilhassa tebligat noktalarındaki ip
fhamı izale edeeek surette 30, 35 maddelik 
lbir proJeyi bu defa Büyük Meclise takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu layihanın Meclisin tatilinden evıvel 
çıkmasında fayda vardır. Tensib ederse
niz muvakkat ve müşterek bir encümen
de tetkik edilsin.> 

Refik İnce yerinden ceva'b verili: 
- 30, 35 maddeden fazla i-se çıkarama. 

yız. (Gülüşmeler). 

Hakimler 
Maliye Vekilinin teklifi kabul edilmiş 

ve sivil barem projesinin müzakeresine 
geçilmiştir. 

26 mcı madde müzakere edilirken hi. 
kimlerin bu projeye tabi olup olınıyacak
ları münakşaa mevzuu olmU§ ve Abidin 
Binkaya (Kastamonu), hakimler kanunu 
ve hakimlerin terfi müddetini allı.kadar 

eden fıkra üzerinde mütalealarıru söyle
miştir. 

Re!ik İnce hakimler hakkındaki, hi. 
&imler kanununun hükümlerinin mahfuz 
tutulmasını blhassa .istemiş ve kürsüye 
gelen Adliye Vekaleti Vekili ve Gümrük 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz şu iza
hatı vermiştir: 

Adliye V eületi Vekilin in hahatı 
- Bu kanun hakimler kanununun 

mer'iyette kalac~nı tesbit etmektedir. 
Hakimler kanunu hükümleri mahfuz ol.. 
duğuna göre bu kanun çıktıktan sonra 
bir teşkil'St kanunu demek olan hakimler 
kanununda yapılması icab eden bau de
ğişiklikler .tne\-·cud olacaktır. Mt>selıi ora.. 
da 45 ve 55 liralık hilimlikler vardır. 
Bu proje bu deroceleri kaldırdığı için a
rada da kalkacaktır. Bu tadilatı yaparak 
tı~mler kanununu bu yeni ahenge uy. 
durmak için Vekaletçe bir proje hazır
lanmıştır. Yüksek huzurunuza arzedile
oektir. 

Terfi meselesi 
Demin bir arkadaş ayni münasebetle 

bir endişe imar eyledi 3 senelik müdde
tin ikmal ve hakimin 3 sene nihayetinde 
terfüni temin hakkında bir endişe ... 3 se
ne nihayet.inde ter.fii temin etmek için ba. 
%1 formalite ıbulunmasını istiyorlar veyı:. 
idari usullerle bu müddet geçilmesin, di. 
yorlar. İcab ederse yeni 18.yihaya bunun 
için hüküm koyacağız. Müsterih olsun.:t 

:Muvakkat ikinci madde 
Rrojenin muvakkat ikinci maddesinin 

müzakeresi bilh~a hararetli olmuştur. 
Bu münasebetle ilk sözü alan Receb 

Peker 3 barem projesi grupunun en mü.. 
lıim maddesinin bu olduğunu tebarüz et. 
tirmiş v eezcümle demiştir lti: 

İstihkakda miisavat 
- Teadül vaziyette hukukta, istihkak.. 

ta müsavat temin edecek ıfikrin bütün bu 
projeler grupu içer~de ifadooi şimdi 

müzakere ettiğimiz maddenin içerisinde 
bulunmaktadır. Bundan sonra devletin 
hillıassa ücretli hayatının nasıl tanzim 
edileceğine aid hükümler projeye konul. 
muştur. Şimdiye kadar uzun şikayet, hat. 
tn ıztırab mevzuu olan me5elelerin hep. 
.sini topyekun yeni §ek.le irca edecek olan 
t>u mad<le şüphesiz ki 90k ehemmiyetli. 
dir. 

Maddenin hususiyeti 
Maddenin psikolojik bir hususiyeti de 

vardır. He!'. kanun ıilıtiva ettiği hükmün 
ehemmiyeti ve tabaka tabaka mjllet un
surlarına şümulü dere-cesile mütenasib o~ 
lan bir milli akis bulur. Sadece böyle bir 
madde tedvin olunuyor d.İye sevinen bü
yük bir idealist Türk milleti kütlesi var
dır. Yan.i nizamsızlığın, :ruh inkisannın 

kalbde vuktibulan büy\ik tahammürleri. 
nin, ki bunlar, milli hayatta bu bakımdan 
menfi surette tesirini g&terirler, kaba 
rnanasile bu nevJ tahammürata kıskançlık 
diyeceğim. müsavatsızlığı, muvazenesiz
liği tevlid eden bu vaziyet.in Meclisin kes. 
kin elile kat'i tasfiyeye uğraması arzet
tiğim mahiyette düşünen efkarı umumi
vemlzde derin akisler uyandırmıştır .• 

Altı ay evvelki terfiler 
Recab Peker bundan sonra, bu proje 

kanun olduktan sonra tatbikatında e aYı bi'r haksızlığa duçar olacağını söyledi. 
evvelki ter.fileri de içine almasını ve bu V:e bunların istisna edilmelerini iste _ 
suretle akrabalık, aıllbablık vesair ımret. di. Ve bunların sivil haremdeki dere
lerle kanun çıkacak diye alelacele terfi celere uymalarını istedi. Ve czam gö _ 
eden 'bazı memurların vaziyetlf'!rinin tet. ren memurların kusuru yok!> dedi. 
kike tabi tutulmasını ve layık olmadan İnhisarlar Vekilinin sözleri 
terfi edenlerin hakiki derecelere ındiriL Raif Karadeniz (İnhisarlar Vekili), 
mesin.i istemiştir. Barem layihası müzakeresi sırasında 

Fuad Sirmen (Rize), 210 liraya kadar birçok arkadasların .mevhum bir müc
ücret alanların llcrctlerinin ·ndirilmeme- rim<: hücum eder gibi hareket ettikle _ 
sini müstakil grup namına teklif etmi~tir. r.ini, zam gören memurları bu işde a. 

Yüksek ücretler deta bir suçlu gibi miltalea ettiklerini 
Receb Peker, Fuad Sirmenin teklifini söyliyerek: 

yer.inde egörmemiş ve bu münasebetle - Burada ne zammı yacanın, ne de 
mütaleasm. §Öyle anlatmıştır: alanın hiç bir kusuru yoktur. Bu hal 

- Bir de umumi sıkıntı var. Milletin b·r t.akım zarurl hadiselerin neticesi -
bu yüksek ücretlerden duyduğu ağır sı- dır, dedi. Layihanın muhtelif yerlerin
kmtı, ıztıra·bı buradadı . Biz millet vekil- de bazı müesseselerin o maddeden istis 
lerinin tedavi edeceğimiz, şifa vermeyi na ettiklerini, inhisar maddelerinin de 
düşündüğümüz, işte bu sıkıntıdır. Fuad bi-:- çok tasviyeden sonra bugünkü de -
Sirmenin teklifi ile kanunun tedvininde r€.ceye vardıklarını, hu münasebetle 
esas olan ana fikirler müteanz.dır. onların da bu ikinci maddeden istisna-

Askerlikte geçen müddet farının ~vet yerinde bir hareket ola -
Askerlikte geçen müddetin Amme hiz.. crıöını sö •ledi. 

metinden sayılmasını istiyen Ziya Gev- Bundan sonra Encümen namına Re-
her, ezcümle demiştir ki: is Vekili Faik Baysal ileriye sürülen 

- Bu ıruıddeyf teadillün emrettiği mütalealar hakkında cevablar verdi. 
maddi ve manevi istikamete se\•ket:nez. Takrirler 
sek zaten baremin kıymeti .sıfıra iner. O. Reisliğe tevdi olunan takrirler oku -
nun için bu madde üzerinde durmalıyız. narak birer birer reye kondu. Bu tak
Burada memurların tahsil derecelerine rirlerin nazan itibara alınıp alınına -
göre müteaddid tedi esaslan görüEivo:. o;klarını sıra ile bild1riyorum. Reisliğe 
Biliyorsunuz ki Hami Umum!ıtln en biı- veriıen takrirler:

0 

yiik fedakarlığını çekmiş bir nesil vardır. ı _ Kanunun neşri tarihinde bulun
Yüksek tahsil gençliği. O zaman 3R bin dukları vazifede hizmet müddetleri üç 
kfümr genç Harbiyeye ve oradan da ta. seneden fazla olanlann bir yukarı dere
limgaha sevkedilmjşferdir. Bunların. bi= ceye geçirihnesi hakkındll Receb Pekerin 
çokları tafıslllerini ikmal edememışler. teklifi nazarı itibara alındı. 

dir. 36 bin münevverin nasıl bir kıY.Jllet 2 _ Son aylar zarfında alınmıı haksız 
olduğunu bir kere hatıra -getirirseniz \'a.. dereceJeri karşılıvacak bir fıkranın il8.
ziyeti da.ha iyi k.avrarsınıı. Bu münase- vesi hakkındaki Receb Pekerin takriri 
betle hu zümrenin korunması l!zım gele. nazarı itibara alınrlı. 
ceği noktasında ısrar ediyorum ve Ie.İS- ticretlilerden mütekaid olanlann 
Jiğe bir takrir takdim ediyorum. 
Hakkı Kılıç, müstahak olmadıkları 

halde baremin yüksek derecelerinden üc. 
ret alanların bu defa kat'i dereceleri tes. 
bit edilirken ücretlerinde hasıl olacak 
farkm 25 ayda değil, derhal kesilmesini 
istemiştir. 

«Kanun yalnız ki.tçiikler için midir:'» 
Mazhar Müfid, bazı dairelerde yapılan 

zamlara temas ederek demiştir ki: 
- Anlıyamadığım bir nokta var: Fil.in 

memuru yükselteni kabahatli görmüyo_ 
ruz da, bir kaçiik memura sen yükseldin 
diye onu zamdan mahrum ediyoruz. Ka. 
nun yalnız küçükler için midir? Kata
kulli yapanlar cezas1z mı kalacaktır? Da. 
ha sonra terfi edenler arasında muhak. 
kak ki liyakatliler de vardır. 

Askeri mfitekaidler 
Kbım Karabekir (İstanbul), ordu men 

sublarından tekaüd edilerek sivil devlet 
hjzmetine geçenler hakkında dikkate de. 
ğer mütalealar beyan etmişti:-. Karabe
kir ezcilmle demiştir ki: 

- Orduda muvazzaf olan gerek kur
may ve gerekse harb zabitleri tekai.id 
oluyorlar ve görüyoruz ki bunlar rüt -
helerinin muadilinden çok fazla mev -
kilere geçiyorlar. Dışarıda ikinci, ü -
çüncü derecedeki yerleri bilenler te -
kaüd olup bu yerlere tayin olunuyor -
lar. Bir yüzbaşıyı ele alalım: Orduda 
en ağlr bir makamdır. Bir de bakıyo -
ruz ki bu zat kıt'adan ayrılarak ve bir. 
yolunu bularak baremin dördüncü, ü -
çüncü derecelerinden bir memuriyete, 
bir albayın, hattA bir ~enerslin geçebi
leceği bir dereceye tayin olunuyor. Bu 
vaziyetin arkadaşları üzerindeki tesiri 
tabii teemmül olunabilir. Bu münase -
betle, şimdi bir takrir veriyorum ve 
mütekaid ordu mensuplarmın tekaüd 
olduğu derece ile mütenazır bir memu
riyetten fazlasına tayin edilememesi 
e~asının kabulünü yüksek heyetiniz -
den rica ediyorum. 

Emrullah Barkan (Malatya), Barem 
proje.sine, bağlı muhtelif cetveUer ara
sında bir de hAdtııatı içtimai ye cetve1i 
tasavvur etmenin doğru olacağını te -
barüz ettirmiştir. 

İnhisar memurlan 
Mitat Yenel (Tunceli) - Uzun za. 

man inhisarlar idaresinde çalıştığını ve 
bu ikinci mm·akkat maddede lnhisarlar 
idaresinin istisnası meselesine temas 

vaziyeti 
3 - Ücreb1iler:den mütekaid olanlRrın 

vaziyetlerinm düzeltilmesi ıçın Receb 
Pekerin takriri nazan itibara alındı. 

Reddedilen takrlrler 
4 - Yıllarca devam etmiş bulunan hak. 

sızlığm sürüp gitmemesi için maaı fazla
larının ceste ceste yani her ay muayyen 
bir miktar indirilmek suret!le değii, defa
ten kesilerek adaletin yerinn getirı1mcsi 
hakkındaki Hakltı Kılıcoğlunun takriri 
reddedildi. 

~ - Ücretleri 210 liraya kadar olanl:ı. 
rm aylıklarından tenz.ı1At yapılmaması 
hakkında Mnc:t~lri' r.rıın 'namına Fuad 
Sirmenin verdi~ takrir reddedildi. 

Kabul edilen iakrirler 
6 - Umumt Harbde veya milll cidalde 

yüksek taıhsil yaparken silah altına alı
nan ve sübay Tfitbesini alanların derece. 
leri yüksek tahc:ı ı., hı "ihi v:ıpılması 

hnkkındalti Ziya Gevherin takriri kabul 
edildi. 

7 - Harb haU dolnyısile tahsillerftrl ik
mal etmeden yedek sübavlığa almanlarm 
hnrbden sonra ihraZ\etmiş oldukları rüL 
belerin muadili olan dereced~ sivil vazi. 
feye alınmaları h .. k~•"',ı" Kara bekirin 
teklifi nazarı itibara alındı. 

Reddedilen takıiT 
a - Harb hali dolayısile askeri idadL 

leri ikma!l ederek talimgdhlara alınarak 

zabit namzedliği ile kıt'alara ~5ndcrilen 
ve r;taj vazifelerinde muvaffak olnrak 
muhtelif rütıbeler ihr"7 f'dPnlerin harb 
okulu mezunu sayılmalan hakkında Ka
zım Karabek.irin teklifi reddedildi. 

Nazan itibara ohnan takrir 
9 _ .Asken mütekaidlerin ancak rüt. 

be1erinin muadili olan bir derecedeki 
maaşlı vazifeye kadar bir yere alınabil
meleri yabancı dil bilenlerin, memurlar 
hakkındaki ltükmünden istifade eyleme
leri hakkında Kazını Karabekirin teklifi 
nazarı itibara alındı. 

Muvakkat madde yeniden tetkik 
edilecek 

Bu t8'krirlerln hepsi Bütçe Encümenine 
gönderı1di. Encilmen Meclts umum! he
yetinin bu teklifi r tıaklnndakı :rnfttalea 
ve anulannı ~~nünde tutara'k ikinci 
muvak1rnt maddeyi yeniden tetkfk ede
cektir. Me-clis Cuma gilnfi ]!} te tt'!plana
rak, barem milukeresine devam ede. 

etti. Bir zamanlar memurlarına hak - ccktir. 
----~~--~--~----~---

kından yüksek maaş verildiğini ve da- Bitaraflık kanunu 
ha ken<itsinin meb'us olmadan evvel 
inhisar memur1an hakkında baremın 
yapacağı tesirleri mütnlea ettiğini ve 
hiç bir imtiyazlı olmadığı balde devle
tin em milyonluk varldatmı temine ça 
h~an 1800 e yakın memurunun büyük 

Vaşington 2t (A.A.) - Roosevelt, 
mccUsler, bitaraflık haldondaki kanun
da tadil!t yapmadan kongrenin tatil 
devresine ırtrmek istemediğini teyid et
miştir. 

Sayfa lf 

Mısır Nazırı şehrimizde 
(Baştarafı 1 inCi sayfada) 

tomobillerle Perapalas oteline gidilmiştir. 
Yahya Paşa at 10.15 te vilayete gele. 
rek Vali ve Belediye Reisini ziyaret ede. 
cektir. Vali bu 2.iyareti iade edecek, mü. 
teakiben misafirimiz saat 11,30 da Taksim 
abidesine çelenk 'koyacaktır. Bu esnada 
bir asken müfreze ve bando Taksim mey. 
danında hazır bulunacaktır. 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi L'Utfi 

Kırdar Perapalas otelinde misafirimiz şe. 
re.fme öğle yemeği verecekt:r. Öğleden 
sonia Yahya Paşa ve maiyeti müzelerimi. 
zi .gezecektir. Misafir nazır yarın öğle 
yemeğini hususi mahiyette Tarabyadaki 
Tukatlıyan otelinde yiyecektir. 

Dost Mısır Nazınmn Türk milletine 
hitabesi 

Ankara. 21 (A.A.) - .M.ısır Hariciye 
Nazın Abdülfettah Ya~va Paşa bugün 
saat 16,30 da Ankara radyo merkezini zi. 
yaret etmiştir. Burada Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya tarafından karşılanarak 
şereflerine tertib edilen hususi konserde 
hazır bulunmuştur. Konserin sonunda 
ekselans Abdülfettah Yahya Paşa. Türk 
millet.ine aşağıdaki hitabede bulunmu~ 
tur: 

Büyiik Kahraman 
Türk .halkıll"l, Mısır halkının kardeş 

se1funlarını sunmcl.t, Mısır har"ciye nazı. 
n için bir zevk ve şcraf teşkil eder. Şanlı 
tarihi birçok şerefli hadiselerle bezenmiş 
olan, kardeş, büyük milletin toprak!an. 
na ayak basarken. bütün düşüncem. o 
büyük kahraman:ı teveccüh edjyor. O bü. 
yük kahraman ki, milletinin .sevgisine da. 
yanarak, güzide mesai arkada§lnrmın 

yardımı ile Türkiyeyi hayranlık uyandı. 
ran, disiplinli. kudretli ve dvima ileri bir 
devlet haline getirmiştir. 

Eski Tü.Tkiyeyi t::ınıynn yabancı bir 
seyyahın, şimdi burada ka .. ~ılaştığı rnan. 
zara, yüksek bir içtimai ders teşkil eder. 
Ciddi, çalışkan ve uslu bir milletin yıl. 
mak bilmez faaliyetle ·i k::ırşısında, hür. 
metle Jcim eğı1me:r. VP. adil ve basiretli bfr 
hükumetin verimH çalışmaları klllflsın. 
da kim hayranlık duym~z. .. 

Tarihl, uzun bir zame1n, Türk impara. 
:tıorluğunun tarınine kanşmış olan ve bu. 
gün istirdad ettiği istiktfıline sahih bulu.. 

HükOmet istftnbutda 
5 senede yapılacak 

işleri az buldu 
(Bcı§tarafı 1 mci <Jayjada) 

Belediye her ıt.Uti beş seneden ibaret ol. 
mak üzere üç devrelik bir imar projesi 
meydana getirmiş ve ilk beş senelik dev. 
rede İstanbulun imarına on beş milyon 
lira sarf edilmesi kararlaşmıştı. 

Ankaraya giden hevet, projeyi Nafıa 
Vekiiletine ıgöstermiş ve bu işte hükurne. 
tin yardımını istemıştir. Proje Vekaletçe 
tetkik edilmiş, beş seneoe yapılacak işler 
az gorülerek yeniden ilaveler yapılmış 

ve bu suretle on beş milyonu yirmi rniL 
yona iblağ etmiştir. 
Nafıa Vekaleti her sene İstanhul Bele. 

diyesine iki milyon lira verecek, Belediye 

nan Mısır, yeni Türltiyenin sulhçu ve 11-

dık bir dost.dur. Ayni sulh gayelerini """ 
tihdaf ediyoruz ve biricik emelimiz, dılhll 
de faaliyetlerinin semereleri, hariçte t 
ettikleri dostluklarla, milletlerimizin saa. 
det ve refahıdır. 

Sulh eserini tmnamlamağa devam 
Beynelmilel vaziyefi':l bu endişeli an -

da Türltiyenin de en mühim unsurları a 
rasında bulunduğu şark, hal} ve adale in 
zaferjni temine azmederek sulh esenni 
tamamlamağa devam ediyor. 

Her yerde bize gösterilen hararetli ka. 
bulden son derece mütehassis olan dost 
Mısır, benim müttwazı sesimle asil Türk 
mı1letine sürekli bir :refah ve sürekli bir 
teali devresi temenni etmektedir. 
Mısır da, <lünyanm hakiki bir emniyet 

ve muzaffer bir medeniyete knvuşn:asını 
:istiyenlerin gayreUerin<", yorulmak bil. 
ıniyen gayretlerini katacaktır. 

Ankaradaki ziyaret t•e ziyafet 
Ankara, 21 (A.A.~ - Muhterem misa!L 

rimiz Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Yahya Paşa. bugün, öğlede!>. evvel Ot.. 
man çiftliğini v~ Yüksek Ziraat Enstitü. 
lerini ıgezmişlerdir. 

lran büyük elçisi ekselens .Khalil ~ 
mi, muhterem misnfitimız şerefine büyük 
elçilikte bir öğle yemeği vermişle:-rl!r. 

Resmi tebliğ 
Anknra 21 (A.A.) - Bu akşam aşaJı.. 

daki tebliğ neşredilmiştir: 
Mısır krallığının Hariciye Nazın ekse. 

lans Abdülfettah Yahya Paşa, Türkiye 
Har.iciye Vekilinin geçen sene yaptığı zt. 
yareti iade etmek Ü%r.rE' 19 Haziran 1939 
da Ankaray~ gelmiştir. 
Mısır Ha · ·• Navn Yalovada Reisi. 

cümhur tarafından kabul olunmuştur. 
Mısır Hariciye Nazın, Başvekil ıile Ha. 

riciye Vekili ve diğer Türk devlet adam.. 
JarjJe görüşmelerde bulunmuştur. 

FevkalAde samimi olan bu görjşmeler, 
iki memleket münasebetlerine hakim olan 
santim! dostlağu ve tam anlaşmayı göl. 
termiştir. 

Bu ziyaret, 1ürltiye ile Mısır .&.."11Slllda. 

ki an'ane\rf münasebetleri!l heyecanlı ta 
.zabürüne vesile olmuştur. Ve muhtelif.._ 
halarda ve bilhassa ekonomik sahada daL 
ma daha sıkı müstakbPl bir teşriki mesat 
nin inancasıru teşki! eder. 

Türk - İngiliz ve L"h 
askeri müzakereleri 

(&§tarafı l inci sayfada} 

kuvvetlerinin telif ve tanzim1 için cereyan 
etmekte olan erkamharbiye mnzc>kerele. 
rile ayni maksad ıiçin halen Türkiv de bu. 
lunan İngiliz askeri heyeti hakkında biz 
beyanatta bulunması Mander tar fmdan 
Çemberlaynden rica edilmesi 
başvekil demişti!' ki: 
cGörüşmeler memnuniyet ve:ici bir 

tarzda devam etmektedir. Fak:ıt bu hu. 
susta tnfsilat vermek umumi menfaate uy 
guu düşmiyecektir.> 

Adli e e inti·,aı eden 
bir sıtma davası 

de hu miktara kendı bütçesinden her se. (Başta.rafı ı inci sayfada) 
ne ayıracağı iki milyon lirayı ilave ede. Hadisenin mes'ulleri olarak, Çekmece 
cektir. Bu ruretle beş senenin hitamında köyü mulltarı Mustafa, aza Veli ve ko1 
İstaırbulda mühim işler başarılmasına im. 'bekçisi Hüseyin müddeiumumiliğe veril. 
kan hasıl olacaktır. mişlerdir. Bunların gölün bu kısmını ba. 

Belediye tarafından hazırlanan proje. taklık haline getirmeğe sebebiyet verdik
de ilk beş senede yapılması lüzumlu gö.. leri ve bu havali!ıin sıh'hi vaziyetini teh .. 
ıiilen işler, Eminönü - Unkapanı, Azah. likeye kıoyduk1an iddia olunmaktadır. 
kapı - TepebaşL Unknpanı - Şehzadebaşı, MüddeiumumiHk suçlular hakkında .;}k 
Karaköy - Taksim, Yoku salonu - Kara. ta1ıkikat açılmasına lüz:um görerı-k, h!. 
köy, Azapkapı - Kaıaköy, Koska - Beya. d" tahkikatını 4 üncü sorgu hfıkimliğL. 
zıd yollannın inşaatı, Karaköy ve Bar. ne havale etmiştir. 
baros meydanlarının tanziminden iba. t::================
rettir. ıeruye Reisi LUtfi Kırda: tarafından fev. 
Nafıa Vekfileti beş seneJik imar proje. kalade içümaa davet edilecek ve Meclie. 

sine Maçka. Dolmabahçe, Sirkeci_ Yedi- ten bu işleri yapmak içn salCıhiyet alına. 
kule - Yenikapı, Tophane • Karaköy, ~ caktır. Bilahare proje Nafıa Vekfiletinı 
hane - Kasımµaşa _ Sütlüce, Çukurbos.. gönderilecek, tasdikini müteakib tatbiki.. 
tan - Edirnekapı yollannın ynpılmas , ı, ne geçilecektir. 
Galatasaray ve Taksim meydanlarının İmar 1şleri Müdürü Ifüsnü, Harita Şu.. 
tanzimini, Thikoparandaki ye§11 saha besi Müdürü Galib dün sabah Val"yi zt. 
meydana getirihnesini, Taksim kışlasının ynret etmi~. Ankaradaki temaslar etra.. 
yıkılarak yerinde muazzam bir bina ya. fında izalhat vermiş, istimlak kanununda 
pılması işlerini ilave etmiştir. deği"Ştirile-cek maddeleri göstermiş, Nafıa 

Belediye Reisliği beş senelik imar pro.. Vekaletinin inşasını istediği yol ve mey. 
jesini tat'bik edebı1mek için İstanbul Şe~ danlan saymışlaTdır. 
bir Meclisinden sal hlyet almak meebu_ İstanbul Belediyesi Temmuzun bidaye. 
riyetindedir. Diğer taTaftan Tramvay, tinden itibaren geniş bir imar faaliyetine 
Tünel ve Elektrik İdareleri Belediyeye geçecektir. İmar işler"nin vaktinde ilerle. 
geçtikten sonra bu idarelerin bütçesini mesine ve hiçbir inş3ntln aksam masına 
Şehir Meclisinden geç;rınek lazımdır. Ya- çalışılacak, kontrollar bizzat Lutfi Kır. 
kında İstanbul Şehir Meelisi, Vali ve Be- dar tarafından yapılacaktır. 
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28/6/939 tarfö Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Belediye Daimi Encümeııt 1 . §3 odasında (430,368) lira (97) kuruş keşif bedelli Atatürk köprüsünün iki bapnda 

İillll .. llllllUllU-IUlllUll .. llllllllllll .. lllllh. Çeviren : Faik Bercmen ..ddW .. llllli& ~:~~a~~~:~onarme köprüler inşaatı~ kapalı zarf ~ pazarlık usulile eksiltmeye 

Mukaıvele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi va fenni şartnameleri, 
proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak <1> lira <52> kuruı mukabi • 
linde F. İ- Müdürlüğünde verilecektir görülecektir. 

Noel arifesi idi. Gece bir hayli ilerle -
miş ve 'her taraf derin bir sükunete gö -
mülmüştü. Odaya benziyen çatı arasın. 

da karısı Maria kerevetin üzerine uzan
mış horul horul uyuyordu, amma kun • 
duracı Fiodor hala çalışıyordu. !fani lam. 
bada da gaz namına bir şey kalma!nıştı. 
Çoktan i~i bırakıp hava almak ;çin so -
kağa çıkacaktı, !.ikin elindeki çizrnele • 
tin sahihi pek aksi bir müşteri idi. Dtin 
gelmiş ve okkalarla küfrü basmış, hatta 
bu gece çl:ıınıeleri evine kadar yetiştir. 

mezse onu asacağını söyleyip gitmişti. 

Fiodor bir yandan çalışıyor, öbür yan. 
dan da kendi kendine dırlanıyordu: c1şte 
çile doldurmak diye buna derler; herke. 
sin gezip eğlendiği şu saatte biz it gibi 
çalışalım .. Hepsi bir lokma ekmek için .. :. 
Fiodor bütün mü~lerilerinden nefret eder 
di. Hele şu çizmelerin sahibinden .. Onu 
eline verseierdi h~ç dü~ünmeden kıtır 

kıtır keserdi. lJzun boylu, soluk mavi 
gözlü olan ı,ıı herif bilinmez ne iş ya _ 
pardı? Neyle geçinirdi? Geçen sefer evine 
gittiği zaman herif havana bir şey kiy .. 
muş dövüyordu. Daha ağzını açıp emer ... 
haıba!> demeden havandaki şey bir a .. 
levlc yanmış ve ortalıi{ı pembemsi bir 
duman kaplamıştı. Oradan ayrılıp eve 
dönerken dayanamamış ve: <Allahtan 
korkan bir adam bôy1e şeylerle uğraş ~ 

maz!.> diye homurdanmıştı. 
Uykuya dalmamak için yanına yarım 

şişe votka almıştı; arasıra çakıştırıp du. 
ruyordu. Şişede bir dam}a bile kalma • 
yınca Fiodor elinden çizmeleri bıraka ~ 

rak düşünmeğe koyuldu. cAh, şu hayat 
ne zamana kadar sürüp gidecek? Ne za. 
man. onun da zenginler gibi üç katlı bir 
evi, araıbası, cebinde bol boi par!lsı ola. 
caktı?> Böyle düşnürke?'l birdenbir~ aklı~ 
na çizmeler geldi VP. gözleri faltaşı gibi a. 
çıldı: cA, hele bak bir kere ne antika a ... 
damım be! Çizmeler bitmiş te kalkıp sa. 
hibine götürmüyorum!> hemen davrandı. 
Çizmeleri parlak bir kağıda sararak yo. 
la koyuldu. Dışarıda kar yağıyor ve in ... 

sanın yüzüne kamçı gibi çarpıyordu. Ne 
berbad bfr hava .. Arabalarına kurulmuş 
adamlar tam Fiodorun yanından geçer • 
ken dillerini çıkarıyorlar ve: Şuna bak, 
dilenciye bak!> diyorlardı. Buna adama. 
kıllı içerliyordu. Amma ne halt etsin, e. 
linden bir şey gelmezdi. Sadece hiddetten 
köpürüyordu. 

Hele bir aralık, yanında bir sürü adam 
çalıştıran büyük kundura mağazası s:ı. .. 
hrbi Kuzmaya rastladığı zaman büsbütiln 
çileden çıktı. Çünkü heri!in çenesi dur. 

•Son Posta» nın edebi romam: 54 

Bu mektubda genç adam Neri.
mcyi unutmadığını söyledikten sonra 
Anadoluda bazı temsiller vermek için 
yola çıkacak olan hususi bir tiyatro 
kumpanyasile bir mukavele imza -ede
ceğini bildiriyordu. 

Bundan maada, Feridin de tam ma
ı nasile Feridun beyin nezareti altına ve-
1 rilmesi ve genç çocuğun hayatile ve is
ı tikbalile onun meşgul olması tekarrür 
l ettiği için Nuriye hanım bir yandan 
€ buna memnun oluyor, diğer taraftan da 
G oğlunun böyle sert bir adamın elleri a
~ rasında üzülüp hırpalanmasından kor -
~ kuyordu. İşte bu iki sebeb, kadınoağı • 

zı durgunlastırmağa kafi gelmişti. 
g Buna mukabil genç kızlar pek mes -

uddular. Yeni eve yerleşmişler, rahat 

ctm" ler, Feridun beyin annelerine ver 
di~i .nylık sebebile refaha kavuşmuş -
lard . Onlar için bundan daha bi.iyilk 
bir saadet tasavvur edilebilir miydi? 
Art 1

{ istedikleri kadar piyano ve ke -

m n me.şkediyorlar, İstanbula gidip 
k '\ rvatuara yazılmak hülyalarına 
ke di erini terkediyorlardı. 

Bü bül Yuvasına» gelince, İstanbul
? dan getirttiği bir mimar, burasını tam 
1 on' ra layık bir yuva haline sokmakla 

m · uldu. Genç nişanlılar sık sık bura
s ye. gelerek inşaatı teftiş ediyorlar, balı-

muyordu. Fiodora diyordu ki: cBak ben 
zengin karı aldım. onun drahomasile fab. 
rikalar kurdum, yanımda birçok adamlar 
çalıştırıyorum. Sen de kunduracısın am. 
ma dilenci soyundan .. > Bu liflara daya. 
namayıp Kuzmanın arkasından koşmağa 

başladı. 

Çizmenin sahibi olan müşterisinin otur~ 
duğu sokağa kadar zengin kunduracıyı 
kovaladı. Müşterisi bu sokakta, bir apar. 
tımanın dördüncü katında oturuyordu. 
Meırdivnleri tırmanıp· soluğu yukarıdıı 

aldı. Müşteri tıpb iki hafta evvc·lki gibi 
havanın içerisinde ger.e bir şeyler dövü • 
yordu. Fiodor korkudan kısılmış bir ses
le: 

- Zatı asilanelerinin çizmeleri hazır. 
dır, dedi, buyurun bir defa giyin da gö. 
relim. 

Müşteri, htç bir şev söylemksizin kalk.. 
tı ve ı;-izmeleri e!ir.e aldı Kunduracı müş. 
terinin ayağındaki pabuçları çıkarmak 

için yere 9i)mc>ldi. Amma müşterinin sağ 
ayağındaki kundurasını çıkarmakla kü _ 
çük dilini yutması bir oldu. M:i'?tcr:nin 
ayağı at ayağına benziyordu; üstelik nal 
da vardı. Hemen bir istavr~z çıkarmağa 
davrandı ise de birden aklı başına g?ldi. 
Kırk yılda bir karşısına bir şeytan çık ~ 

mıştı, neden hundan istifade etmnsindi? 
Gayri iıhtiyari ist'lVr:.lz çıkarmağa giden 
ellerini arkasmda kavu~turup bir iki ök.. 
sürdükten sonra: 

- Herkesin derliğine b:ıkılırsa dünyada 
şeytandan daha pi:; ve lanet bir mahlUk 
tasavvur edilemez. dedi Fakat efen:lirn, 
benim anladığıma ı;!Öre şeytan ta$<Wvur 
edebilece~im mahlfık?ann en akıllısı ve 
rnalümatlısıdır. Affınız.::ı mağrur[ln söv
lüyorum, onun bir kuyru~u, ki de eşek 
kulağı olmasına rağmen kafasındaki ze. 
ka benim diyen ta~ebede bulunmaz. 
Kunduracının bu iltifatından pek haz. 

zeden müşteri: 

~ Hele bak hele. hoşuma gitm~ğe bJŞ
adm: kunduracı, dedi Dile be!'l.den ne 
dilersin! 

Fırsatı kaçırır mı Fiodo:, hemen dav~ 
rantlı, çicukluğundanberi yegane emeli 
zengin olmaktı. Süslü bir evi, güzel ko • 
kulu bir karısı. mutfağında, aşçısı, orta. 
da hizmetçisi olsun isterdi. Bu istediğt 

şeyler çok mu idi sanki? .. Onun yaptığı 
pabuçların yanında, şu miskin Kuzma. 
nın fabrikasında yapılanların kıymeti sı.. 
fırdı. Fakat ne yaparsın, işte Kuzma 
zenkindi! 
Müşteri sözünü keserek kısaca: 
- Söyle bakalım ne istiyorsun! dedi. 

Yazan: GtJZiN DALMEN 
çe hakkında emirler veriyorlar, kendi 
müstakbel evlerile m.şgul olmak.tan son
suz bir saadet duyuyorlardı. 

Düğünde:rıı birkaç il.afta evveıı bir 
vak'a onlara ufak bir h~yecan verdi ise 
de gene birbirlerine olan itimad ve em
niyetlerini .sarsmadı. 

Nikah. gtinü kararlaşmca, Feridun 
İstanbuldaki samimt dostlarından biri· 
ne, nişanlısını birkaç gün için oraya ge
tireceğini yazdıktan sonra Nerimeyi 
alıp, haz1rlık1arını ikmal etmek üzere 
İstanbula götürdü. Karısının, güzelliği 
ve m vkiile müten~ib tuvaletler yap
masını istiyor, bu hususta hiç bir feda
karlığı çok görmüyordu. 

Nerime, ev sahibi ile kansı Nezahet 
hanım tarafından büyük bir samimiyet
le karşılandı ve Nezahet hanımın N -

yinden ve intihablarından çok istifad~ 
ler etti. Bundan başka, tek başına bir 
otel odaS1nda yaşıyamıyacağı ve o oda 
da nisanlısını serbestçe kabul edemly&
ceği için, tanının~ bir aile içinde olma
sı Feridunla daha rahat görüşme.!i.ne 
vesile oluyordu. Herg{i.n Feridun gen. 
yor, onu alıp mağazalara, terzilere gö
türüyor, işleri bittikten sonra da btr si
nemaya veya tiyatroya gidiyorlax, btt 
suretle birbirlerine karşı olan baR'la.n· 
tılarını takviye ederek birbirlerini &-

- İstediğim §U efendiciğim, imkanı 
varsa beni zengin bir adam yap' 

A~a, yaparım amma, bunun için bana 
ruhunu satman lazım: hadi h.>rozlar öt. 
meden şu kağıdı imzala! 

- Aman efendiğic:m, zatı asilaneleri 
çizmeleri bana ısmarladıklar~ zaman, ben, 
peşin para istememiştim. Benim bildiğim 
sipariş yerin~ getirildikten sonra bedeli 
istenir. 

- Peki öyle olsun! diyen müşteri eli. 

Muvakkat teminat (2277) 1ıra (67) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublan ve bu işe benzer iş yaptığıng dair idarelerinden 
almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fen işleri müdüdüğiin.. 
den eksiltme ta1ihinden <8> '!Ün evvel dilekçe ile alınmış ehliyet ve yılına 

aid Ticaret Odası vesikalart ve muvakkat teminat makbuzu veya mektubu ile 
beraber usulü dairesinde ihzar edecekfori teklif mektublarını havi kapalı zart. 
lal'mı 28/6/939 Çarşamba günü saat 14 de kadar Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri - gelmeleri lazımdır. (4140) 

~havana değd~mesne ~rah yanık hlr 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kükürd kokusu yayıldı. Yayılan duman 
dağıldığı zaman Fiodor gözlerini oğuştu. 
rup baktı. Hiç te deminki Fiodor değildi. 
Üstünde sonmoda güzel şık bir elbi:ıe var. 
dı. Bir masanın yanında mükellef bir kol. 
tuğa oturmuştu. Kar~ısında iki uşak du. 
ruyordu. 

- Buyurunuz efendi hazretleri! diyor. 
!ardı. 

Ne .zenginlik? Masanın üstünde neler 
vardı? Koyundan, kaz etine, muzdan, bö. 
ğürtlenc kadar hPr şey, her şey vardı. 
Yiyor yiyor doyamıyordu. Bir aralık çok 
sıkıştı, kendi kendine: cBen bir defasın. 
da patlıyacak gibi olqurn, acaba zengin. 
ler her gün böyle yemeğe nasıl taham. 
mü! ediyorlar? 

Yemekten sonra müşterisi göründü: 
- Nasıl Fiidoi· yemek hoşun:ı. gitti mi? 
Midesi o kadar şişmiş!:, ki kendinde ce. 

Yab verecek takat bulamadı. Bir aralık 

şöyle yere doğru bakınca gözleri çizme • 
ler_ine ilişti. Kend:si böyle bi::- çizmeyi on 
liraya yapardı. Bum~ kim ve kaça yap • 
mıştı acaba? Hemen uşağı çağırıp sordu. 

- Efendim, bunu Kuzma kırk liraya 
yaptı! dediler. 

Kanı beynine sıçradı: 

- Çağırın şu hayvanı buraya .. 
Yarım saat sonra Kuzma karşısınday • 

dı. Yerlere kadar eğilerek: 
- Zatı asilanelerı beni emretmişler, 

dedi. 
Hemen çıkı:?tı: 

- Bre hayvan utanmıyor musun sen, 
on liraya çıkacak çizmey~ kırk lira isti. 
yorsun? Defol, gözüm görmesin, seni~ 

Ah, mendebu: ah. nasıl da ses çı:rnr • 
madan iki l)üklüm olarak sıvışıyordu. 

Fakat ıbirden aklına, müşterilerinin için. 
de de kendisine böyle muameleler ya _ 
panların bulunduğu geldi; o zaman bir 
tuhaf oldu ve pişmanlık duydu. 

Gene içi sıkılmağa başlamıştı. Oyalan. 
mak için cebinden paralarını çıkardı. A. 
man Yarabbi :stif istif banknotları Akşa. 
ma şeytan ona uzun boylu, güzel, kırını. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

ha iyi anlamak vesilesini buluyorlardı. 
Nisanlısının bütün itirazlarına rağ • 

men Feridun ona karşı fevkalade açık 
elli davranıyor, her aldığı şey için genç 
kız ona darıldıkça «ne yapsam, sana ıa
yı k olacak kadar iyi bir ~ey alamıyorum 
Bundan maada, bu kadar sene çektiğin 
mahrumiyetleri sana unutturmak, bun
ların acısını çıkarmak istiyorum.> diye
rek sözü şakaya çevirmenin yolunu bu
luyordu. 

Nerime, hergün biraz daha fazla se
vilmekte olduğunu hissetmekten müte
vellid bir huzur ve sükun içinde pek 
rnes'ud günler yaşıyor, kendisini büyük 
bir şefkatle ihate eden, hiç hissettirme
den kendi üzerinde nafiz olan, ona tatlı 
bir şekilde hükmeden bu kudretli ada· 
ma her saniye biraz daha bağlanmakta 
olduğunu duyuyordu. 

Artık bütün korkuları uçmuş, yerine 
sonsuz bir emniyet gelmişti. 

. Birkaç gün içinde eski iki dost gibı 
konuştuğu Nezahet hanıma: 

- Ona karşı artık gözleri kapalı bir 
itimadım var ve böyle devam ederse 
onun bir müddet sonra fukara babaSJ 
tesmiye edilecek kadar insanları seve
ceğini ve etrafındakileri hoş tutacağını 
ümid ediyorum; diyordu. 

Kocasının iyi dostu olan Feridunu 
pek iyi tanıyan Nezahet, ondaki deği 
~ikUkleri yakından gördüğü için N er1 
meye hak verdi: 

- Benim de ona itimadım var yav & 

rum; onu sevmekte haklısını.z ve o bu -
na herkesten çok !Ay1k olduğunu isbat 
ediyor. 

Hakikaten Nezahat birkaç gün için -

Mntehası::ıs kimyAgerler tarafından 

~enelerdenberf tetkik ve tetebbQ 
edilen ve bUtnn dUrıyada te~ir ve 

fttyl'f,.~ı m!'hi..., ol<ın VP.,i bir 

KEŞiFTiR 
PnskDrtmeye lllzum yok. 
Yakmak lUzumu hissetmez 

Kürkleri, elbiseleri, çam.aşırlan 
halıları ve saireyi tahrip eden 
G O V E L E R 1 kökünden yok eder. 

Yemek salonuna, yatak od8.Bllle, 
banyo odasına, mutfağa, aptesaııe

lere kc yacak olursanız, 

SiNEK - SİVRiSiNEK 
Hiç bir zahmeti yok. ve btltU.n haşaratı uzaklaşbrdıRı gibi 

Yalnız odanızın veya elbise dola4 fena kokuları da izale eder. 
bınızın herhangi bir köşesine asıl· Sari hastıılıklar mikroplannı la-
ması kMidir. şıyan haşarattan korunmak toin 

Sizin başka bir meşg11leniz olma· EVlNIZE, APARTJMANINIZIN içine 
dan AS E P TA tableti vazifesini bir veya birkaç A S E P T A tBb-
kendi görür. letl 8.Smdk kQridir. 

Eczanelerde ve bOyük Bakkaliye mağazalarında satılır. 
Şark İspençiyari Laboratuvarı. lsLRnbul 

~ ..................... _. ......... ._ ......... .,,. 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Beyoı'flunda Bülbül mahallesinin Ziba sokağında yen[ 22 No. lu arsanın 2...3 
hisseısinin mililUl olması hasebile bu hisse 2762 sayılı Vak•flar kanunun 44 ancü 
vakıf kütüğüne kadastroca kaydı ifa kılındığı cihetle bu gayri menkulde tasar-
ruıf iddia edenlerin usulen mahkemeye ve evkafa müracaatları. (4475) 

İstanbul Defterdarlı~ndan: 
Muhammen bedeli 

Lira KJ. 
Muamele ve istihlak müdürlüjünden müdevver Defterdarlık bina -
sında mevcud 267 parça sandalya, masa vesaire. 168 85 
Defterdarlık binasınd:ı mevcud müstanıe l san.dalya ve koltuk 14 
parça. 15 00 
Defterdarlık binasrnda mevcud Buik m<\ rka binek otomobili. 600 00 
Yukarıda yazılı eşya ve otomobil hizalarında gösterilen muhammen bedelleri 

üzerinden açık art11·m,1 ile satılacaktır. İhale 3/7 /939 Pazartesi günü saat 14 da 
yapılacaktır. Satış bedelleri nakden ve peşindir. Taliblerb ;~, 7,5 teminat akçele. 
rin.i yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğündeki 
komisyona müracaatları. (4357) 

de Nerimeyi sevmiş ve onu Feriduna 
methetmek fırsatını kaybetmemişti. 

Birgün, iki nişanlı Boğaziçinde yap -
tıkları bir otomobil gezintisinden dön
dükleri vakit, Nezahat hanımın ya -
mnda Melihayı gördüler. Genç kadın 
bir iş için İzmirden geldiğini, İstan -
bul<la birkaç gün kalacagını ve bu se -
yahati esnasında Nerimeyi görmeme -
sine imkan olmadığını mütebessim ve 
mürai sözlerle söyledi. 

Bu isin altında fena bir koku sezen 
ve Melihayı ötedenberi entrikacı bir 
kadın gibi gören Feridun ona, neza -
ketin icab ettirdiği kadar hoş yüz gös
termişti. Nerimeye gelince, Reşad bey 
ailesini ne kadar çok severse bu acaib 
huylu ve kapalı kalbli kadından da o 
derece nefret ettiği için ona fazla ilti -
fat edemedi. Kurnaz kadın kendisine 
yapılan bu soğuk kabulü görmemezlik
ten gelerek bir çeyrek sonra kalkıp git 
meğe mecbur oldu; fakat kapıdan çık -
madan evvel, !\T.erimenin arkasındaki 
zarif elbiseyi kıskanç gözlerile süzdük
ten sonra ona: 

- Ne zaman İzmire avdet edeceksi
niz? diye sormaktan kendini alamamış
tı. Nerime Onun gözlerindeki kıvılcımı 
görmemiş gibi cevab vereli: 

- Ben yarmkı vapurla hareket ede
ceğim. Feridunun Bursada bir işi var, 
ben buradan ayrıldıktan sonra o da bir 
kaç glin için Bursaya gidecek. 

- Demek siz hemen yarın yola çıkı
yorsunuz?! Birkaç gün sonra İzmire 
döndüğüm vakit sizi orada bulacağıma 
memn•ı.m oldum. 

- Siz daha birkaç gün İstanbulda ka
lıyor musunuz? 

- İşlerime bağlı.. şimdiden belli ol
maz. 

Meliha hanım gittikten sonra Neza
het gülerek Nerimeye baktı: 

- Bu hanımdan. pek hoşlanmıyorsu
nuz zannederim. 

- Güzel olduğu kadar kötü huylu ve 
sevimsiz bir kadındır. 

- Evet, benim de hoşuma gitmedi. 
O vakte kadar söze karışmamtş olan 

Feridun ağır ağır başını kaldırdı: 

- Hayret etmem ... Bu kadının riya
kar olduğu hususi bir maksadı olmadan 
kimseye selam bile vermediği besbellL 

Sizin gibi saf ve iyi kalbli insanlar böy
lelerile imtizac edemezler. Güzelliğine 
gelince, başka bir yerde ol!'la belki de 

buna ehemimyet verilebilirdi; fakat 
Nerimenin yanında onun güzelliği kay· 
boluyor. 

Bunu daha yakından ve daha samimt 
bir surette söylemek için genç kızın eli· 
ni alarak uzun uzun öptü. 

Mükalemenin bö;c.rle husust bir cere
yan aldığını gören Nezahet hanını ses
sizce dişarı çıkarak iki sevgiliyi göz~ö

ze, basbaşa bıraktı. Buna lüzum da var
dı: çünkü ertesi sabah erkenden birbir-

lerinden ayrılacak1arı için nişanlılarm 

birbirlerine söyliyecek birçok sözleri 
vardı; fakat her nedense ne Feridun; 

ne de Nerime bir lek kelime telaffuz e
demed0n · sade bırbirlerine sokulup 
sustular. İkisi de kalblerinin delice b r 

heyecanla çarptıftını duyuyorlar, bu 
heyecanın tatlı sarhoşluğuna kendi.e
rini bırakmağı terci ediyorlardı. 

(Ark<l.\'"t ııur-) 
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Hatice Sultan geliyor! 
Bir gün ona, Büyükderede ıkamet e-, beste aheste akıp giderken, (Büyükde-

den Danimarka sefiri (Mösyö Baron re) de Danimarka sefiri (Mösyö lö Ba-

bile bulamamışlardı. Halbuki yalının 

bahçeye nazır olan kulelerinden birinin 
tepesinde, pancurları sımsıkı kapalı gö
rünen küçük bir odanın içinde, heye
canmdan boğulur gibi dolaşan genç bir 
erke!{ vardı. 

dö Hübe.ş) in zarif köşkünden ve em -
salsiz derecede letafetle tarhedilm!ş o
lan bahçelerinden bahsetmişlerdi. 

Bu sözler, hulyaperver Sultanın o 
derece merakını celbetmişti ki bir gün 
kendisini ziyarete gelen biraderi 3 ün
cü Selime: 

- İzni şerifiniz sadir o1ursa. hu cen
net misal bahçeyi görmek isterim, as -
!anım. 

Demişti. 
O tarihe kadar, saltanat erkanından 

bir kadının d~ğil; hatta bir erkeğin bi
le y~bancı bir evi, bahusus resmi sıfa
t: haiz olan bir ecnebinin ikametgahı
m ziyarete gittiği görülmüş ve işitil -
rr.i ş bir şey değildi. 

Fakat hemşiresinin hiç bir arzusunu 
k•nnıyan padişah; en küçük bir tered
düd bile göstermiyerek: 

- Hoş olur ... Var; teşrif eyle. Tc -
ferrüç edersin. 

Diye mukabele etmiş.. sarayın hiç 
değişmiyen an'anesine, mütaassıb ve 
dedikoducu halkın telakkilerine zerre 
kadar ehemmiyet vermemişti. 

"* 
RESSAM MELI.lNG 

Parlak .bir Haziran günü idi. 
Boğaziçinin zümrüd gibi. yeısH sahil -

}erinde titreşen dalgacıklar: cesim çı -
narların, mehabetle yükselen servile 
rln gölgeleri altında kayna!iıyor .. kes 
kin Haziran gün~inin hnrelendirdiği 
kovu 1Aciverd suların Ü7.erinde, altın 
yaldızları parıldayan saray kayıkl:ırı, 
ağır ve vakur hamlelerle Arnavudköy 
akıntısını geçerek Bebek koyuna <loğru 
ilerliyordu. 

Dokuz kayıktan mürekkeb !'ılan bu 
~altanat filosunun ortasında. Hatice 
Suitanın bindiği beş çifte tebdil kayığı 
görünüyordu. 

Bir güvercin gibi bem~eyaz olan hu 
ka,·ığın kenarları ve içinin oyma ta!ı -
talar. ince hatlı altın yaldızlarla mine
lenmişti. Bal rengi çuha döşemeler ü 
zerine, kenarlarında gümüş balıklaı 
şıkırdayan ehram serilmi~ .. oturma \'e
rinin dört tarafından yüks~!en renga -
renk kıymetli taşlarla müzeyyen narin 
sütunlara, her tarafından tırhl saçak -
lar sarkan, al atıru.•..an geniş bir sayeoan 

gerilmi.fti. 
Bu sayebanın altın.da Hatice Sultan 

oturuyor .. ince, pembezar yaşmağın al
tından, genç Sultanın taravettar çeh 
resi füsunklr bir letafetle görünüyor -

du. 
Karşısında dadısı Mehveş kalfa ile 

hazinedar ustası Dilfeda kalfa bulunu· 
yor; başağası Hayreddin ağa, Sayeba 
nın arkasında, el pençe divan duruyor

du. 
Boğazın hafif meltemleri, kalın b3 -

zulu haınlacıların çıplak kollarını sa -
ran hilAH gömlekleri dalgalandmyor -
du.. Sırtlarındaki al çuha yeleklerin 
som sırmaları parlıyor .. on hamlacının 
kuvvetle asıldıkları kürekler, o zarif 
saray kayığını, Bebek. koyunun gümüş 
gibi hArelenen dalgacıkları üzerinden 
Rumellhisarına doğru sürük"üyordu. 

Hisarın rıhtımına ve burclarına, ka -
lıt muhafııı olan (yamak) lar dolmuş -
tu. Yanık çehreleri pos bıyıklarile göl -
ge1enen bu adamlar, yumruklannı bel
lerine dayamışlar .. Hisara, sürünür gi
bi geçen bu zarif ve narin kayık filosu
nu seyrediyorlar .. duda-klarında müs -
tehzi ve öfkeli bir tebessüm He, Hatice 
Sultanın kayığını takib eden diğer ka
yıklardaki dilber saraylıları; beyaz ve 
yüksek serpu.şlu, al mintanlı harema -
ğalarını birer ıbirer gözden geçiriyor -
lardı. 

Hepsinin çehresinde derin bir infial 
ve gizli bir tehevvür vardı. Fakat hep
s! susuyorlar .. bir tek söz bile söyleme
den. ender görülen bu manzarayı sey -
rediyorlardı. 

Kayıklar, böylece Boğaza doğru a -

ron dö Hübeş) in yalısmm önünde ve 
bahçesinde de bir faaliyet cereyan edi
yordu. 

* 
Bir takım saray ağa!arı. baltacılar, 

k3pıcı yamakları, Topkapı sarayından 
gelmic; olan Çavuşbaşınm maivetinde - Hatice sultanın muhteşem mevkibi 
ki rikab hademeleri, yalı civar•nda sı- 1 o parlak Haziran güneşının altında, 
kı hir inzıbat tesis ediyorlar .. yolları 1 aheste aheste ilerliyerek vahya te -
ke~ivorlar .. yalı ile deniz arasındaki 1 karrüb etl":':işti. Biitün haremağaları, 
r•h!nna kı\'mettar halılar. halılar•n ii - baltacılar, kapıcı yamakları yal. ile rıh-
7.('>rine de ;1 renkli çuhadan (yolluk) tımın mermer merdivenleri arasında 
!ar seriyorlardı. saf c;af dizilmişlerdi. 

Avni zamanda kırk elli haremağası, Kavıklar birer birer yanaş1yor .. sa -
yalı~ın bahÇ€sinde or~dan oraya k0şu-

1 
ravlılar, haremae-alarmm yardıml~rile 

yarlar .. ince bir zevk ile yapı!mış olan rıhtıma çıkı~or .. renk ~enk ferace!.~ ~~
çiçek tarhlarının etrafında dolaşıyor - rav kad.ınla~l~ orası, bır renk ve husun 
lar .. Taflan kümelerinin bahçede sak - mı:ıh~en halını alıyordu. 
lanmış olan bir erkeğin bulunmama - Simdi, saravlılar da iki ~ıralı dizili -
sına dikkat ediyorlardı. yorlar .. sultanın geçmesi için yol hazır

lıyorlardı. Sefir Mösyö Hübeş, Hatice Sultanın 
yalıyı ge1.mek hususun:ia gösterdiği ar- Nihavet. su1 tanın kavığı da yaMş 
zuyu büyük bir memnuniyetle kabul mıstı. Başalia ile hazinedar mta, genç 
etmiş .. yalıda yalnız refikası ile birkaç ve dilber sultanın koluna girerek bü -
kadın hizmetçi bırakarak. sefaret me - yük bir dikkatle onu karaya çıkarmış -
rr.urları ve erkek hademeleri topla~·ıp lardı. 
Deyoğlundaki konağına inmişti. Sefirin zevcesi, pad~şahm sevgili 

Yalıda bir tek erkek bile kalmamış- hemşiresini rıhtımın ortasında karşıla
tı. Nitekim haremağaları da her tarafı 

1 

mış .. yerlere kadar eğileıek derin bir 
büvük bir dikkatle · aradıkları zaman reveranslarla selamlamıştı. 
hiç bir ta raftan bir tek erkek ayak izi ( A rkas~ var) 

H .. ·aya: Kunduram ile şeytan 
(Bastarafı 12 nci sayfada) Eve geldiği zaman yeni karısı pek şık 

zılar giymiş bir kadın getirerek bunun giyinmiş. bir içim su olrnu~t·ı .. Dlya~a 
karısı olduğunu söyledi. Gece yumuşak madı. elıl esırtını okşadı. Galıba brraz 
kuş tüyü yatağa yattığı vakit göz:.inü uy. 1 sertçe okşamıştı; karısı hiddetle bağıra _ 
ku tutmadı. Sakdan sola dönerek kar1s1. rak: 
na: 

- Biliyor musun. dedi, bızim çok para. 
mız var, bu kadar para sahibi olanlara 
hırsızlar rahat vermezler. Kalk ta evi bir 
dolaşlım. 

Evi dolaştılar amma, gene içi rahat de. 
ğildi. Gece, ikide bırde yerinden kalkıp 
kasasına gidiyor. paraların yennde ol · 
duğunu gördükten sonra dönüp yatıyor. 
du. Şimdi zengin olmuştu. kiliseye saba. 
hın ilk duasına yetişmk :aıımdı. Kiliseye 
gittiği zaman zengin olmasına rağmen e. 
decek bir dua bulamadı. Zavallı fakir 
kunduracı iken bile gene: cAllahım gü. 
nahlanmı affet!• drcll. Şimdi d., ayni dua. 
yı yapmıştı. Şu halde fıkaralıkla zengin. 
lik arasında ne fark vard!? Öldüğü z:mıım 
onu zengin Fiodor diye onu altın v~ el -
mas içine gömecek değillerdi ya .. Cide • 
ceği yer, fakirlrin fakirini de içine ala\!ak 
bir avuç topraktı. Bütün bu rfüşünceler 
pek sıkıntı vermeğe başlamıştı. Baktı, ki 
kilise de, eskiden fakir bir kunduracı 1ken 
rahat rahat duasını yapıyordu; lakin 
şimdi, aklı, fikri kasasındaydı. hırsızlar . 
daydı. Canlı olmasına, ruhsuz benliği de 
kafasını sarıyordu. 

Hiddetle kiliseden ıiışarı fırladı. Ka -
iasındaki fena düşünceleri gidermek mak 
sadile sokakta şarkı söylemeğ<? başladı. 

Henüz şarkının ilk mıs:aını bitirme1en 
önüne dikilen bir polis selam çakarak: 

- Efendi hazretleri, dedi, siz bir kun
duracı değilsiniz! bilirsiniz, ki asilzadeler 
sokakta şarkı söylemezler. 

Fiodor sesini çıkarmadı; bir parmaklı. 
ğa dayanarak, nasıl vakit geçireceğini 

düşündü. Hemen evin kapıcısı görüne . 
rek: 

- Aman efendi hazretleri oraya dayan
mayınız, dedi. üstünıiz kirlenecPk! 

Bir dükkana girdi; satın alci1ğı b:r a • 
kordiyonla sokağa fırlayıp çalmağa baş. 
!adı. Gelen geçen yan y:ın bakıyor, iç _ 
}erinden bazıları dayanam1yarak: 

- Hele şuna bakm, diyordu, kundura. 
cı mısın, arabacı mısın? Bu kılığına şu 

halin yakışıyor mu? 

Her ıtaraftan di'enciler akıp edip: 
- Aman efendim, inayet buyurun, bir 

sadakacık verin! diye sırnaşıyorlardı. 

Halbuki fakir bir kunduracı iken dilen. 
ciler sadaka istemek şöyle dursun, ya 
nından bile geçmezlerdi. 

- Tenbiyesiz. kaba herif, dedi, sırtıma 
vuracağına elimı öpsene .. 

Hay Allah müstahakım versin, ne ber 
bad bir hayattı bu! Hep zenginler böyle 
mi yaşıyorlardı acaba? Şarkı söylemek, 
akordiyon çalmak yasak, karısını okşa . 
mak k~ahat! PUuf, bu ne biçic şey? Ka
rısı ile oturmuş çay içmeğe hazırlar.mıŞ
ken şeytan efendi karşısına dikildi. 

- Hadi bakalım Flodor hen sözümü ye_ 
rine getirdim, sen de şu kağıdı imzala da 
arkama düş! Şimdi zenginliğin tadını tat
mış bulunuyorsun! 

Fiodoru sürükleyip doğruca cehenneme 
götürdü. Orada bütün şeytanlar onu: 
cHayvan, aptal!~ diyerek karşıladılar. Bu 
cehennem de n kötü yerdi be? Her taraf 
petrol kokuyordu. Boğulacak gibi oluyor. 
Jindi. kendine geldiği zaman masasını, 

du. Ansızın her şey gözünün önünden si
çizmeleri teneke lamhasmı önünde bul _ 
du. Lambanın şişesi simsiyah olmuş, fitil 
kırm! · kırmızı yanıyordu. Hele etrafı 
kesif, pis bir duman kaplamıştı. Yanın • 
da da uzun boylu, soluk mavı gözlü müş.. 
terisi duruyordu; hiddetten köpürmüş bir 
halde: 

- Aptal, hayvan, sersem. ben sana 
gösteririm, diyordu, siparis vereli iki haf
ta oldu, hala çizmeler hazır değil!. Zan 
nediyor musun çizmelerimin peşinde gtln 
de beş defa koşacak vaktim var? .. Serseri 
herif! 

Fiodor hemen davranıp çizmeleri ya. 
kaladı. bitmemiş taraflarım bitirmeğe u~ 
raştı. O çalışıyor, müşteri de tehdidde, 
küfürde devam ediyordu. Müşterisinin 

hiddeti biraz sükunet bulduğu zaman Fio
do: 

- Mesleğinizin ne olduğunu sorabilir 
miyim efendi hazretleri? dedi. 

- Havai fişek ve barut imal ediyorum. 
İlk çan sesleri duyulmağa başlamıştı. 

Fiodor çizmeleri rnüştı?risine teslim edip 
parasını aldı ve doğruca kiliseye yollan. 
dı. Sokakta karşılaştığı arabalara, kızak. 
lara, ve içlerindı? bulunan kürklere gö _ 
mülü insanlara bakıyor, fakat hiç birine 
ne gıpta ediyor ve ne de talihinden ııkft; 
yet ediyordu .. Artık anlamıştı ki hayat 
fakirlere neyse zengir.lere de o .. Biri a • 
rabada, kızakta gider amma, hayatı iste. 
diği vakit sokakta şark1 söyliyemezdi. 
Ve»ıasıl neydi şu hayat, hepsrni bekliyen 
bir awç toprak .• 

Sayfa 13 

Son Posta'n111 tefrikası· 143 

l . 9' 

ıaron.~A!~!~L!!'ş-
tlaleb şehri 

Haleb bahçeler!~, daha dogrusu küçük fıstık agacı 
koru!arile çevrilidir. Oldukça büyük bir hisar 

şehri civardaki A rahlardan korumaktadır 
Tercüme eden: HUs1fi1 Cahid Yalçın 

Hırsızı uzaklaştırmak için bun- ki Arablarm tecavüzlerinden muhafaza 
dan başka bir çare olmadığı • ediyor. Şehrin işgal ettiğ: dairevi saha.. 
nı &:>ana temm ettiler. Bu namuskar ki.ms:.- nın merkezinde kain olan bu hisar insan 
leri de ölxiül"lnek ;çın bir vesile idi. Beni elile yapılmış gibi görünen bir tepenin ü. 
uyu1ımamış olan bu k.ol'.kak. adamlara pa- zerindedir. Etrafında taştan temellerle 
ra verrneğe de mecbur oldum. tahkim edilmiş gibi görünüyor. Eski as.. 

Ertesi akşanı Rlbiada kai<lık. kerlik san'atin\n prensipleri dairesinde 
Burası Suriye ovalarının medha. inşa edilmiş olan ka:ede bugün birkaç top 
!inde kain bir yerdir. Bir takım vardır. Topların ateşi civardaki dağla .. 
harabeler görülüyor. Bunların ?Je rın tepelerini tamamen dövebilir ve evı. 
oldukları belli değildir. Yalıuz ga~t es.. lere hiç zarar vermez. 
ki zamanlardan kalmışa benziyQrlar. Bu Evlerin kaffesi taraça halindedir. İrti.. 
küçiük şehrin ~trafı ni.ikem.mel ~ette faları ıbirbirine o kadar uyar ki b•r tvden 
kurulmuştur. Halebe kadar <>lan bütün diğer eve gitmek için nadiren birknç ba.. 
yerler ayni suretle ekilmiştir. Bu ovadan samak merdivenden inmeğe, yabud çılt. 
iki buçuk günde geçebi.kliık. Ziraatin mü. mağa lüzum görülür. Üzerleri k\lbbeli bir 
kemmeliyeti dikkati celbediyar. Her takım büyük yollar münakaleyi kolay .. 
sapan jzi sanki iple çizilmiş gibi mun.ta • laştırıyQI'lar. Bir mahalleden diğer ma.. 
zamdır. Bir çeyrek fersah mesafeye kn _ halleye geçildi~ halde sokakta yürümeli 
dar uzun çizgilerde küçilk bir çıı.rpıklık zahmeti hissolunmuyor. 
biJe göze çarpmıyor. Bu ~rak~arda buğ_ Hal~b sokaklat"ına itinalı surette kal. 
day. pamuk ve ahalinin yağ çıkartlığı bir dırım yapmıştır. Yaya kaldırımları gü .. 
nevi hııbubat yetışiyor. Bu ya~ılık sım'a- zelce birbirlerine merbut geniş taşlar .. 
tı bu ovaların maruz kalm.ı.ş olduklan dan terekküb eder. Sokağın ötesi tuğla 
yağmacılığın üzerine bir perde atmış gL ile örülmüştür. Beygirlerin rahat yfüil.1 
bi göriinmektedir. Fa!kaıt eski zamanlnr- yebilmeleri de düşünülmüştür. Bilhassa 
dan kalına bazı eserlerin parçalarında göze çarpan cihet sair Türk şehi:lerinde 
tahribatın izleri miışahede ediliyor. Bir ve hattti payitahtında bile mevcud olmı • 
çeşmenin yanında beyaz mernnerden bir yan nezafete burada ehemmiyet verilmlı 
telkne göroüm. Üç kadem iıtilaında, yedi olmasıdır. Şehrin tanzifatı bizde olduğu 
kadem uzunluğunda ve on kadem geniş - gibi el arabalarile yapılarak bir takım 
liğinde tek bir kütleden yapılmıştı. Kir. müşkülAta se-beb;yet verilmiyor. Şt>hirde 
lindlar ve kesilen koçlarla gayet nefis ve bir takım eşekçiler dolaşırlar; h<>rkesin 
zevki selime muvafık bir sur~ işlen - bir yığın halinde toplamağa met1bur oldu. 
mişti. Şimdi hayvanlua yalak hİ2!111ıf'tirıi ğu süprüntüleri alırbr. İklimin sıcnklığı 
görüyordu. B•mun Palminden veya Bali- bu işi kolay hale sokuyorsa da hele onun 
bekten buraya getirilmiş olm36ına ihtimal temizliğini muhafaz,1 için 63yet seri hare. 
wrilerne2ldi. Binaenaleyh o eski ~i!'lc- ket edilmesine de lüzum gösteriyor. Bil. 
re nimetle bütün bütün mahvolmuş biJ hassa bahsettiğim o kubbelı sokaklarda 
şehrin bu civarda vakıtile mevcud oldu _ bu sürate pek il'tiyaç vardır. 
tuna delAlet edtyordu. 

Kubbeli yollar tacirlere tahsis edilnti~ 
Mutantan bir suretıte bir şehre girmek tir. En kıymetli eşya burad1 bulunur. 

mecburiyetine .gene maruz bulunuvn" _ 
.J - Ticaret bütün baliyetini burada gösterir. 

dwn. Bundan dolayıdır ki yolcuların din. 
lenme mevkii ola11 Karrtıouman'da dur - (Arkası var J 
dum. Bu Halebden üç fersah mesafede 
w şehri ihata eden yolun kenarında bina 
edilmiştir. LAtif yerlerden geçtikten ve 
fıosfonk bir hava teneffüs et'tikiten sonra 
geceleyin buraya vasıl oldum. Benim içın 
hazırlanmış olan mutantan merasimden 
i~inaıb rnaksadile ittihaz ettiğim ihtiyat 
tedbirleri bu merasimi hüzünlü bir şekle 
sokımaktan başka bir şeye yaramadılar. 
Şehrin karşısında beni be'kliyen meşale. 
ler, yürüyüşümüze bir cenaze alayı teldi 
vererek beni konsola;un evine götürdü
ler. 

Nü~unun çokluğu (1), binalarının 
güzelliği, ticaretinin genişliği ve tevlid et.. 
ti~i .~erve-ti ile me~ur olan Haleb şehri 
kuçuk bir nehir kenarındadır. Fakat Ha. 
l~b ahalisine su veren bu çay geçtiğ; ara • 
zıye bigane görünüyor. Tıpkı Haleb ıehri 
de üzerinde buulnduğu çöle ayni surette 
yabancıdır. Bu siyasi meseleyi halletmek 
için şehri ihata eden havalinin üzerhıdeki 
tahrib eserlerine bakmak JAzımjır. Fa _ 
kat ticaret AkdenJz ile Basra körfezi ara. 
sında bir depoya muhtaç olduğu için bu 
şehir payidar olınak ve genişlemek icab e. 
derdi. Akar bir suyun bulunmam, onun 
bul'ada inşa edilmesine lüzum gösterirdi. 
Bu ovalartla toprak o kadar hasistir ki 
membaı uzak olmıyan bu nehfr ıehrtn aL 
tında birkaç :fersah ötede ortadan kaybo_ 
lur. Sanki bu çorak havallde insaııl~n 0 

suladığı vadiye bağlamak i~in meydana 
çıkmı~ gibidir. 

.. Haleb bahçelerle) daha doğrusu. kQ _ 
çuk :fıstık ağac1 kurdlarile muhRttır. 
Bunların açık yeşil renkteki yapraklan 
v~ ıpeınbe renkteki yemişleri gayet l!tlf 
bır manzara teşkil ediyorlar. Ayni .ıa _ 
manda bu mahsul halk için bir ticaret ve. 
silesi oluyor. F1Stıkları satmak kolay ol. 
duğu kadar karlıdır da. 

Oldukça bilyilk bir hisar ıehri civarda .. 

(1) Halebde yüz elli bin nüfus bulundu
tu he.<ıab edlllynr. Çotu milslüma.ndır. Mü • 
tebakl kısım biraz Yahudi Ue faııta miktar
da Ermenlden terektüb eder. 'ncarettn bu
ra.ya çelttltı P're.naızlan rayet ctı.'t miktar
da oldukl&rJ için onları bu heu.ba ithal eı
mele lmkAıı JQktur. 

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

~ 
Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖU l 
ım m. ıa Kca. 120 Kw. 

.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 

.A.P. 11,79 m. Me5 Kes: 20 Kw. 

PERŞEMBE %216/39 
12.30: Program. 12.35: Tiirk müziği: ı -

Baltm bey _ Hlc&B ~evi. 2 - Şevki bey .. 
Hicaz şarkı: Demem cana beni yAdet. 3 -
Reftt l"er8an - Hicaz ıarlo: Ey benim gonce 
gülüm. t - Bedriye - Hicaz şarkı: Mümtezlç 
84kınla. 5 - . .. .. .. .. - Ud tatshnl. 8 - ...... • 
Muharıoer farkı: N'teln mahzun bakarsın. 
7 - •..... ... - Muhayyer az semaisi. 13: Mem 
Ieket ıaa.t Ayan, ajana \le met.eoroloji haber• 
leri. 13.15 - 14: Mil7.lk (Karışık program - Pl.) 
19: Program. 19.05: Mftıit (Kabare - Pl.) 
19.15: Tllrt mt\zitl (İnoesaz fMh.) 20: Mem· 
leket saat &yarı, ajana ve met.eorolojl ha -
berlerl. 20.15: Ne§'ell pllklar - R. 20.20: Türll 
mtlzlli. 1 - ......... - SuzinA.k ~vl. 2 -
Rahmi bey - Suzinlt 4arkı: Bir sihri tarap. 
s - Udt Oemll - mcaskA.r şarla: LAyık mı 
eana. ' - Ud1 Zeki - U§ftllc şarkı: Bir giln 
~ksln diye. 5 - Lemi - Hüseyni fariO: 
O güzel g!)zlerle. 8 - ......... - Hüseyni farkı: 
Kimtn mecburu bimrll anısın. 7 - Lemi -
Karclgar tarkı: çqmanı o mehveşln elA.dır. 
8 - Ratım - Kürdili tarkl: Demedlm hlç O· 
na k1ms1n. sı - Osman Nihad - Kürdili şar· 
tı: Kaç yıl yftrdim. 10 - ......... - Halk tür-
ttı.sil: Ekin ektlın çöllere. 21: Konuşma. <Zl· 
raat aaatı.) 21.15. Mtızık csenfonlk plft.klar.) 
!1.45: Kon~a. 22: Müzik (Küçük Orkes -
tra _ Şef: Necib Aştın.) ı - Mendelssohn -
venedik gondol şarkısı - btbahar şarkısı. 
2 _ MlcMll _ Gece puselerl. 3 - Pucclni • 
Toska operasından potpuri. 4 - Lplglni - Mi 
sır baletı. ! - Emll Waldetufel - Iltl kere iki 
vals. 6 - nrus.seimans - Felemenk süit! No. S 
(Karlı manzara.) 23: SOn ajans haberleri, 
ziraat esham tahv11M, kambl}'o - nukut 
bors~ (nat.l 2S 20: Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 _ 24: Yarınki program. 

······························································ 
Son Posta Matbaası 
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H Sayfa SON POSTA 

Yeni tarihi romanımız: 18 

• 

1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

Yeni hükümdar ve analığı 
ŞI_n:di ~u hadisel~rin hül~sa~mı biı 1 ti v~ mes'ul~e7i?e lazım gelen c~ezayı 1 Muhsin ve nedimlerile birlikte büyük 

d:_ sızın agzınızdan dınlemek ıstıyorum. ver~ı. Pe?:rınız~ muhakeme ettigi bir saraya indikten sonra Aybeye izin ver-
Lutfen bu zahmete katlanmız!. vak ayı sızın yemden ele almanız bana di ş· d' K h" · k lık kakl . . .. . . . .. un ı a ırenın aran so a -
Turanşah bır çeşıd hesab soruyor - luzumsuz gıbı gelıyor. Dikkat edhıiz: rın:ı dal k d b .. .. h 

d S t .. dd.. d" .. ı· b" h ld r·ık . l dı~ f an genç uman an, ugunu a-u. • ecere u ur uşunce ı ır a e ımza a gımz erman ölüm cezası 
başmı salladı: olmasın. yatının mühim bir noktası sayıyordu. 

- Ben de şimdi size verilecek izaha
tı hatırlıyordum. Fakat bu izahata ge
.;irdiğimiz büyük felaket ile mi başla
yayım? 

- Hayır: O felaketi kapatınız. Acı -
mızı yeni baştan deşmek istemem. 

- Teşekkür ederim. Eğer o unutul -
.maz felılketi geçersek size ancak tek 
\:ıir mesele hakkında izahat verebili -
rim. Çünkü pederinizin ölümünden bu 
güne kadar esaslı olarak bir tek işle uğ
:ra~tım. En çok o iş uğrunda çalıştım. 

Bu da sizin saltanat hakkınızı korumak 
oldu. O gece derhal Muhsin ile merhum 
Atabeyi çağırarak bu işin gizli tutul -
ma~mı emrettim. Arkasından size ha -
1ler gönderdim. Daha sonra kurultayda 
namınıza sadakat andı içirdim ve adı -
n'.Zi hutbede okutarak saltanatınızrn 

ilk sayfasını açtım. İşte pederinizin ö
'lümünden bugüne kadar yaptığımız iş 
!erin en mühimmi bu!. 

- Benim için verdi~iniz emeğe te -
şekkür ederim. Esasen tahtın tek varisi 
lben olduğumdan ve hakkımı çalacak 
başka bir kardeşim bulunmadığından 
kendinizi bu kadar yormanıza lüzum 
yoktu. 

Mısır İncisi dudaklarım ısırdı. İ~te 
Turanşah emeğini ödüyordu. Ağır hiI 
cevab verece'kti. Fakat şimdilik susmak 
istedi. Genç Prens şimdi Aybeye dön -
müştü: 

- Aybey siz Dimyatta bulundwmz 
mu? 

- Devamlı şekilde bulunmadım. Fa
kat vaziyeti yakından takib ettim. 

- Lutfen ·bana Dimyat felaketinin 
sebe-blerini anlatır mısınız? 

- Vereceğim izahat herhalde elde 
ettiğiniz malumattan daha üstün de -
ğildir Sultanım. 

- Hayır siz gene söyleyiniz! Bu fa
ciayı bir kere de sizin ağzınızdan din -
lemt-k isterim çünkü bu görüldüğün -
den daha mühim bir meseledir. Dim -
yat ı:-ğer Iayıkile müdafaa edilseydi 
düşman hiç bir zaman Mısıra giremez
di. Söyleyiniz kale muhasara edildiği 

zaman ordunun mevcudu tamam mı 
idi? 

- Evet Sultanım! 
- Elinizde kafi miktarda ok ve silah 

var mıydı? 
- Tamamile Sultanım! 
- Şu halde Dimyat felaketine kim 

sebeb o1du? 
- Dimyat kalesi s1rf bir kabilenin 

ihaneti yüzünden düştü. Benikenane 
kabilesi surların en mühim bir yerine 
yerleştirilmişti. Harbin en çetin bir a
nında vazifelerini bırakarak kaçtılar. 

'Onları gören Dimyat halkı da katliam 
korkusile şehri !bıraktı. 
Turanşah hiddetle ayağa kalktı. 
- Dimyat felaketini yalnız bir ka -

bilenin sırtına yüklemek insafsızlık o -
Jur. Bu işte Benikenanelileri oraya 
yer1€.'ltirenlerin de çok büyük bir suçu 
vardır. Bu facia müşterek bir hatad n 
doğmuştur. Eğer Türe Fahreddin sn" 
olsaydı bu işin başında bulunduğu için 
iikönce onu cezalandırırdım. Maama 
fih ilk fırsatta diğer mes'ullerl de eze 
ceğim. 

Salona ezici bir hava çökmüştü. Ay
bey fena halde bozu1muş, Muhsin sap
sarı olmuştu. Turanşahın sözlerinden 
onlara .da mühim bir pay çıkıyordu. 
Aktay bile yeni hükümdarın bu yersiz 
şiddetini doğru bulmamı~tı. 

Birden Mısır İncisinin ayağa kalktı ·. 
ğı görüldü: 

- Melik hazretleri! 
- Söyleyiniz anne! 
- Dimyat faciası pederlni'ltn ha • 

yatta olduğu bir sırada vukubuldu. A
dil ve merd bir hiikümdar olan mer • 
hum, bu felaketi gördü, muhakeme et-

Tura~ah bu sözleri dinlerken üvey 
annesine dik dik bakıyordu: 

- Bu büyük mücrimleri himaye et
menizi doğru bulmuyorum -dedi- bu ha 
dise babamın devrine tesadüf etmekle 
beraber, kötü neticeleri benim zamanı
ma miras kalıyor. Düşman henüz Mı -
sırdadır ve Mısıra Dimyattan girdi. Fa
kat bunları konuşmanın daha zamanı 
gelmedi. Şimdi yegane gayem düşmanı 
kovmak olacaktır. 
Soğuk bir tavırla Mısır İncisine ve -

da ederek, kapıya doğru yürüdü: 
- Şimdilik Allahaısmarladık anne! 

Emin olunuz ki düşmanı en kısa bir za
manda yurddan atacağım. Fakat ne -
dimlerimle görüşmeden bir şeye karar 
vermek istemiyorum. Şimdi saraya gi
diyorum: Muhsin, Aybey, Akt.ay siz de 
benimle beraber gelin! 

İkj adam Turansahın arkasından yü-. . 
rümüs fakat A vbey tereddüd etmi.şti: 

- Müsaade buyurursanız ben şimdi 
Mansureye gitmek istiyorum. 

- Yarın beraber gideriz Aybeıv! 
Turanşahın gelişi ile gidişi arasında 

büyük bir fark vardı. 

* Yatsı ezanı okunmuştu. Turanşah 

Mısırın yeni hükümdarı ile ilk defa 

bugün karşılaşmış, ve bu 
hiç de hoş olmamıştı . 

karşılaşma 

Aybey, Turanşahın ilk bakışında giz
li bir nefret sezmiş; nitekim bu duygu-
yu meydana vurmaktan çekinmiyen 
delikanlı onu fena halde kırmıştı . 

Turanşahın bu muamele<;ine ne gibi 
bir sebeb vardı? Aybev, kendisini öte
denberi çekemiyen hele Mısır İncisinin 
iltifatından büsbütün l{uduran Aktay
dan şüphe ediyordu. Fakat o, en ziyade 
Turanşahın üvey annesin~ karşı takın
diği tavrı düşünüyordu. Kimsenin çalr-

mım çekemiyen mağrur hir kadın olan 
Seceretüddür, ğyle toy bir delikanlının 
hükmü altında yaşıyamazd•. Şu halde 

an~ ve oğul yakın bir zamanda muhak
kak çarpışacak ve sevgili Melikeyi teh
did edenlere karşı ilk kıhcı Aybey çe
kecekti: 

Bu düşüncelere takılan genç kuman
dan nereye gittiğinin far'kında bile ol
mamıştı. Etrafına bakıııca evinin yaki
ninda olduğunu hatırladı. 

EV:, karısı ve yavrusu. 
f Arkası var) 
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SOLDAN SAÖA n YUKARDAN .\Şı\ÖI: 
ı - Kusuru olmıya.n. 
2 - Uy~mak masdarından emrl ha.zır -

Uyumak masdarından mazU şühu -
dl müfred üçüncü şahıs. 

s - Maşrapa yerlM kullanılan kabalı'. -
Bir hastalık. 

4 - Erkek hizmetçi - Çok şenl. 
5 - Oyun. 
8 - RenkBlz, kokusuz mayi - Eleme Alt • 

ti - itaret. 
7 - Mıymıntı - Bayağı. 
8 - Davulla beraber çalınır - Aileler. 
9 - Abideler. 

10 - Tanrıya yalvarmak - Elektrik: çın -
gır ağı. 

Geçen bulmacanın halledilmit şekli: 
1 - sakallı - Ay. 
2 - Araba - Saka. 
3 - Kasadar - s. 
4 - Aba - Ecanlb. 
5 - LMes - Ra - A. 
8 - L. - Ac - Meğer. 
7 - I.srar etmek. 
8 - A. - Nağme - 11. 
9 - Aksl - Ee - Al. 

10 - Ya - Parkeli. ----····· .. ·-··········---··-·---............ -
Nöbetçi eczaneler 

Ba gece nöbetçi olan eczaneler şun -
Iardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Şehzadeb~ında: (İ. Hakkı}, Eminö -

nfinde: (Yorgi), Akaarayda: (Sa.rım}, A
lemdarda: (Sırrı ABlm), Beyazıdda: (Bel· 
lW). Fatıhte: (Hilaameddin), Bakırkö -
yünde: (HllM>, Eyübde: (Eyllıbsultan). 
~eyoğlq cihetlndeıktler: 

Istiklll ca.ddes!nde: <Kanzuk), Yük -
sekkaldırımda: CVlnıopulo), Taksimde: 
(Taksim), Yenl{ehlrde: (Parunakyan), 
Şişlide: <Halk), Galat&da: (İsmet), Fın
dıklıda: (Mustafa Nail), Beşl.kta.şta: (Na
il Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Ka.d:ıtöyilnde. Sıhhat, Rlla.t), ti"&kü -

darda: cömer K.en&n), Sarıyerde: (09 -
ma.n), Ada.la.rda.: (~ Rıza). 

Ademi iktidar 
Meselesi 

Dünkü yazımızda teşrlhi ve uzvi nok -
sanlık ve dumur vesaire bulunmıyıı.n -
Iarda görülen ademi iktidar hallerinin 
hemen yüzde seksen doksan nlsbetinde 
ruhi ve asabiyülmenşe olduğunu bildir -
miştim. Bu sebeble asla gayrikabili te -
davı bir hastalık addedilemez. Gerek ru
hi ve asabi ve gerekse uzvi ve hıfzıssıh -
ha şeraitinin tatbiki gibi teda'Vi ve te -
dabir sayesinde bu halin iyileştiği her -
gün görülen vak'alardandır. 

Maamafih bedbinliğin, hayata karşı 

usanç ve dünya hadisat ve vukuatına, 
aile ve çocukların bakımlarına aid bln 
türlü elem, düşünce ve iztırab gibi hal -
lerin tenasüli uyanıklığı mahvettlğl mu
hakkaktır. Hayat çok güzel bir şeydir. 
Ömürlerimiz çok uzun değildir. Bu ebe -
di olmıyan hayatı bedblnllklerle, i~tı -
rablarla geçirmekte mana. yoktur. Her 
şeyi iyi tela.kki edelim. Hergün yarını 
daha 1yl getireceğine inanalım. SuiisU -
mailerin şiddetle aleyhinde olmakla be -
raber 14 harici geçecek saatlerinizi mu -
hakkak gerek umum! yerlerde ve gerekse 
alle toplantılarında mümkün olduğu ka
dar .neş'e ile geçirıneğe çalı~ınız. Bulun -
duğunuz mahallerde neş'e yaratmağa ça
lı.şınız. Bu hem muhitinizln hem de biz -
zat kendi şahst menfaatiniz icabıdır. Böy 
lece daima genç kalmağa namzed ve her 
yaşta. dinç ve kuvvetli olmağa layık blr 
lnsaın olursunuz. Bu şeraitle yaşayanlar -
da da ademl iktidar mevzuubah$ bile de
ğildir. 

oevab ıstıyen okuyucularımın po.na 
pulu yollamalarını rica ederim. Aka! tak
dirde istekleri mukabeleals kala.bilir. 

ERTU~RUL SADi TEK 
Beıiktaı Suna Parkta 

Bugeco 

HAMLET 
PiyH 5 perde 

okuyun Ay1el 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan GQler ve 
arkadaşları 

Bıı alıoam Y edilculo Pınar 
Babçeıinde 

AMCA BEY 
Vodvil S. P. 

Haziran 22 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Cemilenin 20713 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (300) liraya karşı bir;nci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak.kında yapılan takib 
lizerine 3202 No. Iu kanunun 46 c1 maddesinin matu!u 4-0 cı maddesine göre sa. 
tılması ica.b eden Beyoğ!unda eski Kamerhatun (kadastro tesbiti mucibince yeni 

Çukur) mahallesinin eski Eleni, yeni Çakmak sokağında eski· ve yen: 8 'Kapı 380 
ada, 25 pars~l No. lu kagir bir evin tama.mı bir buçuk ay müddetl~ açık arttır -
maya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (75) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanmııxian birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica.. 
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Art-
tırma şartnamesi 24/6/939 tarihlnden itibaren tetkik etmek is-
tiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve s:ı-ir lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır-
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyi ogrenmiş ad ve itibar olu-
nur. Birinci arttırma 7 /8/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Ca.. 
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla -
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç-
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

22/8/939 tarihine müsadif Salı giinü ayni mahalde ve ayni saatta son art
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malfunaıt almak idliyenlerin 9:n/23.1 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. · 

* Emniyet Sandığı: Sand1ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle-
re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(4485) 

Sıhhat· ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1 - Halk Sağlık propagandası için nümuneleri Vekalette mevcud clO> cins 
renkli afişin beherinden onar bin aded olmak üzere cem'an clOO,OOO:t adedinin bu 
tınlması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

~ - Bu iş için tahmin edilen fiat c7500> liradır. 

3 - İhale Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi ko -
misyon marifetile ve 28/6/939 Çarşamba günü saat cl5> de yapılacaktır. 

4 - Teminatı muvakkate miktarı c562> lira c50> kuru~ur. Teminatı muvakka.. 
te nakden veya tahvil olarak komisyonca alma.mıyacağından bunun daha evvel 
vezneye yatınlmış alınası ve makbuzun zarfa konulıtıası lazımdır. 

5 - Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekl.. 
leti Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik umuı:n müdürlüğünde ve İstanbulda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müd~rlüğünde görülebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 günü saat clh de komisyona verilmiş olmalıdır. Bu saat
ten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyeceği gibi kanunun tarifi dairesinde ha. 
zırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar da kabul edilmez. c2207> c4135• 

Siirt Vilayeti Encümen Kaleminden: 
ı - Siird. me!"kezinde ye:'lişehirde idarei hususiye tarafından yaptırılacak tek 

katlı mülasik ikişer evden ibaret iki bina inşaatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmu1tur. 

2 - Her binanın muhammen bedeli 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı işin 

nevine göre metre mikab veya met:-e murabba üzerindpn kendisine tediyat yapı.. 
lacağından teklif edeceği fiatlar da bu esaslar üzerinden olacaktır. 

3 - İnşaat, bayındırlık işleri umumt ve hususi, fennl şartnamelerine uygun 
olacaktır. Proje, keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Nafia Dairesin
de 'bedelsiz olarak görülebilir. 

4 - Her binanın muvakkat teminatı 360 liradır. 

5 - Bu iş için vilayetten verilmiş ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. 
6 - th.ale 6/7/939 Perşembe günü saat 10 da vilayet daimi encümenince ya • 

pılacaktır. 
7 - Talihlerin mezk11r encümene müracaatları ilan olunur. c4447> 

TDrkkuşu lstanbul lspekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için vesika 

verileceğinden 26 Haziran akşamına kaaar cTaşradakilerin mektubla. müra • 
caatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. c450tJ. 

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

29/6/1939 Perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
lateklilerin, ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta ev .. 

vel İstanbul Bayındırlık · Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi işler yap
tıtma dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri. 
Şartname hergün Rektörlükte görülür. c4225, 
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1 N K 1 B A Z 1 defeder, M 1 D E ve B A R S A K L A R 1 

Kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIM
SIZLIK, ş:ŞKİNLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MİDE BOZUKLUGU, BARSAK 
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·ye Cümhuriyet Merkez Bankası 
17 - L.az,·ran - 1939 Vaziyeti 

AKTİF 

kasa : 

Altın: Safi kllogrnm 17.179.572 

BANKNOT 
UFAKUK 

2U64.442,97 
15.533.245.50 

1.371.379.89 

Lira 

41.069.068,36 

s~nnaye: 

fhtiyat Akçesi: 
Adi ,., tevtalAde 
Husus! 

PASll' 
15.000.000,-

4.217.134,25 
6.000.000,- 10.217.134,25 

Dahildeki Muhabiıler: TedıtvtUdeld Banknntlar : 
158.748.563,-

Türk Uraaı 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.058.321 
Altına t.ahdll tabll aeıbelt 
dc5rtzıer 

347.448,55 347.448,55 

12.'741.252,48 

Deruhde edilen eTrakı naltdt19 
Kanunun e - 8 inci maddeleri 
ne tntıtan ııuı.ne t.aratından 
vlld ted171l t 17.228.027,-

Dtter dOmler n Borçla kllrlnl 
bakiyeleri 

13 652,62 Deruhde edilen nralD natd17• 
bakiye.11 
Karııııtı tamamen altın olarak 
llheten tednille nr:edUen 
Reeskont mukabW lllnten &eda. 
'fazed. 

141.520.!;38,-

Hazine Tahvilleri ı 
!>eruhde edilen Ml'Ül nakdin 
tar4ılılt 

6.397.399,61 

158.748.563,-

19.152.304,71 19.000.000,-

69.00G 000.- 229.520.536,-

Kanunun e - 1 lncı maddele
rine tevfikan haline taraııııdu 
vlki tedlyat 17.228.027,-

Türk Uraaı Mevduatı ı 
Dövb taahhtidatı : 141.5:to.o:S6,-

26.762.4!)0,79 

Senedat CUı:dam : 

TİCARİ BENEDAT 

Altına tah'f111 k&bll dl!Tialer 
Diğer do'1alcr ,., au.r..aklı aıı.rtnı 

bak17elırt 

8.121,57 

31.0.)6.572,18 31.059.693,75 
102.510.937,01 125.825.479,42 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde edilen nratı nat-

A - (diyenin karşılı~ Esham ve 
(Tahvllft.t 1Ubarl kıymetle> 43.23CJ.423,47 

8 - Berbest eaham u ıahvtll' 7.897.104,-
A vanslar: 
Bazıneye tJaa ndell avans 
Altın ve Döm 11serlnı 
Tahvlllt fiz.ertn• 
Bluedarlar : 
Muhtelif: 

8.409.000,
!?S.218,ll 

7.808.794,15 

Yehb 

125.825.479,42 Muhtelif: 

51.136.527,47 

ıG.243.0t2.2a 

4.500.000,-
15.276.375,03 

415 070.751,80 

• 

Ye.kt\a. 415.070.751,80 

1Temmuz1938 tarih~nden itibaren: 
lıkonto haddi o/o 4 Altın üzerine % 3 

Askeri Fabrikalar Umum Müdirlüğ:i ilanları 

75 ton :beyaz ham demir 
600 ton çelik demiri 
45 ton temper ham demiri. 

Tahmin edilen ibedeli c48,000> lira olan 
cins ve miktarları yukarıda yazılı üç ka • 
lem de.mir malzemesi Ask.eri Fa:brikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonunca 4/7 /1939 Salı günü saat 
15 te pazarll'kla ihale edilecektir. Şartna. 
me c2> lira c40> kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olan c3600a lira ve 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve • 
saikle komisyoncu olmadıklarmn ve bu iş. 
le alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticar.('t Odası vesikasile mezkılr gün ve 
saaıtte komisyona müracaatları. 

* 100 ton A vrupn Jintcrs pamuğu 
alınacak. 

Tahmin edilen lı•'oeli (45,000) lira olım 
100 ton Avrupa l:ntcırs pamuğu askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkl'z sa
tınalma komisyonunca 10/7 /1939 Pazar. 
tesi günü ~an.t l6 da pazarlıkla ihale e • 

dile<:ektir. Şartname (2) lira (25) kuruş 
mukabilinde komisyK>rl'dan verilir. Ta1ib -
1'erin muvakkat teminaıt ilan (3375) li!"a 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde -
terindeki vesaikle k~onıcu olmadık.la. 
rına ve bu işle alAkııdar tüooard.an olduk.. 
larına dair Ticaret Odası veg"kasile mez -
kfu gUn ve saatte kmnisyon.a müracaat 
lan. (4375) 

* 1000 metre mikabı ceviz tomruğu 
ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 
1000 metre mikftobı ceviz tomruğu aske. 
ri fnlbrikalar umum müdürlfiğü merkez 
sat1J1aJıma komisyonunca 10/7/93!l Pazar. 
~i günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Sartname (2) lira mukabilin. 
de komisyondan v~rflir. Taliblerin mu • 
vakkat teminatı nlan (3000) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 w 3 maddelerin. 
deki vesaikle knmisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle aliikııdar tüccardan olrlukla. 
rma dair Ticaret Odası vesikasile mcz • 
kur gün ve saatte kıomisyona müracaat. 
ları. (2376) 

Müflis Ojino Rosinin Sıra Cedveli: 
No: Alacaklının ismi istediği Kabul olunan Kabul olunan 

Para Para Sıra 

L l{ L K 
1 ])apkoviç vek li 1750 00 1750 00 6 

Hikmet Ziya 
2 Yulya Vasilvadi 

vekili Ti moleon 559;) 27 6595 27 6 
Vasllyadi 

s Akselrnd 1ntrak 1103 17 1103 17 6 -- - -- -
8448 44 8448 44 

lstanbul İkinci trıas Memurlu(?undan: 
Müflis Ojino Rosinin masasına gelen alacaklılımn tahkiki duyun f şl bitmiş 

ve yapılım sıra cedveli yukarıya yazılmıştır. MOflisin alacaklılar ikinci toplan
mab"I 11 - 7 - 939 Salı gonn saat 14 de yapılacağından alııeaklılann Daireye 
gelmeleri mırı olunur. (8713) 

İzmir Belediyesinden: 
1939 İzmir Enternasyonal Fuarı tezyinntı l§lcrinde çalıpna.k üzere muktedir 

ressam ve heykeltraşlara ihtiyacımız vardır. Arzu eden san'atk.Arların 10/Tem. 
muz/939 gününe kadar ellerinde mcvcud elhliyet ve iktidarlarını tevsik edecek ve. 

sikalarla İzmir Belediye Riyasetine milracaatları rica olunur. c449:l. 

Olçü üzerin 
Fenni Kasık bağ.ar 
M.do, barsak, böbreır 

dOşktlnlnğllntı> 

fenni 
Korıal1.r 
l.tiyenlou ölçu 

tarifoai gönderilir. 

Emin:> 1J 
ızmir sokı> ı 

·1 e~. 2021 J 
ZAHARYA 

Oreopll!os 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

İstenbul ikinci f1as Memurlu~undBM: 
Bir borçluya aid olup mahkeme kara. 

rile paraya çevrilecek olan kıymetli ~Ş
yalar açık arttırma suretile 21l 16/939 Pa. 
zar günü saat 10 dan itibaren satıltcak.. 
tır. fstiyenlerin Beyoğlunda Alyan soka
ğında Pirpinyani apartımaııı zentin katın. 
daki dairede hazır bulunmaları illin olu. 
nur. (18712) 

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

ilan Tarif em iz 
Telı: sütun sant.lmı ·························· 

Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Vçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç ıahileln 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarlfeınizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl ilAniarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

l1incılık KoUektlf llrkeu 
J[&bra.:nıa.mad Baıa 

An.kan caddesi 

1 lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
Karadeniz Bo~azınrlaki b1rlik!erla has.. 

tanesinin ihtiyacı olan 15,500 kilo koyun 
eti satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
11/Temmuz/:)39 Salı günü saat 15.30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6975 
liradır. İlk teminatı 524 liradır. Şartna • 
mesi her gün komisyonda görülebilir. 1s. 
teklilerin ilk teminat makbuzu veya mek. 
ttiblari}e 2490 sayılı kanunun 2..3 mad. 
dclerinde yazılı vesikalarilc beraber iha. 
le günü ihale s:?.atinden bir saat evveline 
kadar teklif mektub1arını Fındıklıda Ko. 
mutanlık Satınalma Kdmisyonun3 ver • 
meleri. c4507a 

* Karadeniz Boğazındaki birliklerle :?ıas. 
tanesinin ihtiyacı olan 85.000 kilo 11ğır 
veya keçi etlerinden fiatı müsaid ~anı 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
ll/Temmuz/939 da Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymetleri sığn 
etinin 28.900. keçi etinin 27,200 liradır. İlk 
teminatları sığır etinin 2168 li:a, keçi e. 
tinin 2040 liradır. Şartnamesi bedeli mu. 
kabilinde verileb:Iir. İstekillennin ilk te. 
minat makbuz veya mektublarile 2490 sa. 
yılı kanunun 2.3 maddelerind,., yazılı ve • 
sikalarile beraber ihale günü, ibale saa • 
tinden bir saat evveline kadar t'.'klif mek 
tublannı Fındıklıda Komutar.lık Sat:n. 
alma K~misyonun:ı vermeleri. c450S> 

+-
Çatalca Müstahkem Mevki birlıklerile 

hastanesinin senelik ihtiyacı olan 18,800 
kilo kovun eti satırı alınacaktır. Kapalı 
zarCia ihalesi 10/Temmuz/93~ Pazortesı 
günü saat 15 de yapı•acaktı:. Muhammen 
kıymeti 6580 füadır. İlk teminatl 494 lira. 
dır. Şartnamesi h~!" gün komisyonda r,ö 
rüleıb 1ir. İstckliler•nin ilk t"minat ın:ık 
buzu veya mektubl~rile 249(; s·iyılı ka • 
nunun 2.3 madde eriııde vazı11 vesikııla • 
rile beraber ihale günü ihnle saa•inrlen 
bir saat evveline kada:- t~klif mektubları. 
nı Fındıklıda Komutanlık Sa malına Ko. 
misyonuna vermeıeri. c450!h 

Selimiye garnizonundaki birliklerle! 
Haydarpaşa hastaneSııin ihtiyacı olan 
48,000 koyun eti satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/Temmuz/939 Pa. 
µrtesi günü saat 11,30 de yapılacaktır 
Muhammen kıymeti 20,64-0 liradır. Jlk t . 
minatı 1548 liradır. Şartnamesi her g ı 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ı '< 
teminat makbuzu veya mektublarilP. 2·i90 
sayılı kanunun 2..3 maddelrnnde yazıJı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale saa. 
tinden lbir saat evvelin:? kadar tekli: mek .. 
tublarını Fındıklıd=t Komutanlık Satın. 
alma Komisyonuna vermeleri. (4510) 

* İstanbul komutanlığın.1 bağlı birlik " 
lerle Gümuşsuyu haStanesinin ihtiyacı o
lan 71,000 kı1o koyun eti satın alınacak .. 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 10ıTemmuz,'9Sf 
Pazartesi gü~ü saat 15,30 da -yapılacak .. 
hr. Muhmnmen kıymeti 30,530 liradır . .lJıt 
teminatı 2290 liradır. Şartn3.l'IlPSi bedelt 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerinin ili 
teminat, makbuZtJ veya mektublarile 249CJ 
sayılı kanunun ?-1 maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale sa.. 
atinden bir saat evveline kadar teklif me~ 
tu'blarmı Fındıklıda komutanlık satı~ 

alma komisyonuna verme!cri (4511) 

* Selimiye garni~onundaki birliklerirı: 
ihtiyacı olan 150000 kilo sığır veya k~ 
etlerinden Iiatı milsaid ol3nı sa!ın alın~ 
caktır. Kapalı zarfla ihalesi 10/Temmuz/ 
939 Pazartesi günit saat 11 de yapılacak.; 
tır. Mıilllammen kıymetleri sığır etinin 
49500 liradır ve keci etinin 46500 liradır, 
İlk teminatları sığır etir.in 3713 lira keçi 
etinin 3488 liradır. Şartnamcı;i br.>dell 
mukabilinde verilnbilir. lstl'kli'(',.i .. in mt 
teminat makbuzu v<'va mek ublar1lc 249~ 
savılı kanunun <'1_3 mad:i lcrindr: vazı~ 
vesikalarile beraber ihale günü iha1e s~ 
atinden bir saat evve!ıne kadar tekl~ 
mektublannı Fındıklıd'1. Komutanlık Sa.. 
tınalma Komisyonuna vermeleri. (4!>12) 

İnhisarlar U • Müdürlüğünden: -ı 
Cinsi Mik. Muh. B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Kamyon 2 aded 3 tonluk 4800.- 360.- Açık ek. 14 

, 1 > 6 > 4000.- 300.- ~ ~ 14.30 

Satış kamyonu 1 > 2 > 3100.- 232.- > > 15 

I - 21/IV /939 tarihinde talih zuhur etmediğinden cem•an 4 aded kamyon ye.. 
niden açık eksittmeye konmuştur. 

II - Muhaımmen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatle i h1. 

zalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/VI/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu.. 

besindeki alım ko.misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameden hergün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi kapalı 

satış kamyonu planda görülebilir. 

V - İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme par.alarile birlikte 

mezkiır komisyona gelmeleri. ( 4176) 

~ 

Cinsi miktarı mub. B. % 7,5 teminatı eksiltmenin 
lira kr. lira kr. şekil saati 

Sömikok 60 ton 1l37 50 S.5 31 p1tzarlık 14 
Maden kömnrn 60 • 840 63 • 15 
I - 18/VI/939 tarihinde talih zuhur etmediğinden şartnamele!"j mucibince yu.. 

kanda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli muvakkat teminatları ek. iltme şekil ve saatle:i hiza.. 

!arın.da yazılıdır. 

IlI - Pazarlık 7/VlI/939 Cuma günü saat Kabataşta levazım ve mübayaat 
§Ubesindek:i alun komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız almabilh-. 
V - 1stek.Uler pazarlık için tayin ediıe n gün ve saatlerde yukarıda adı geçen 

komisyona gelmeleri. (4472) 

---I - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası için satın alınacak 160.000 Kg. ağır 
dizel yağma 25/V /939 ıarihinde talib zu bur etmediğinden pazarlıkla yeniden ek. 
siltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı 840 liradır. 
III - Pazarlık 29/Vl/939 Perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ·o 

Mübayaat şu.besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İstekliler pazarlılc İÇill' tayin eıtilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parL 
larile mezıkür !komisyona gelmeleri. (4202) 
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DİKKAT: 

EN BİRİNCİ KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin 

•·------· etmesi ve ilk kullananlarda blla tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 4m-----~ 

Hasan gazoz özü 
Şekerli, limoalu Ye meyYalı olup H A S AN Meyva özUntln eyufuıa 
maliktir. Şampanya IPbi lezzetli olup mid~ rahatnıhklanna tifalıdu 

p 
En Fazla 

\ 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

ME UR BiR 
Güzellik mütehassısı 
Şu kıymetli tavsiyelerde 

bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gibi, pud· 

.. ----.. DiKKAT 

Gripin kutulannın nıerine resimde gördüğUnUz ıekilde 
kabartma puUar ilaYe edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutulan ıiddetle reddediniı 

ra renklerinin de modası mütemadiyen -----------------------
' değişır. Bunun içindir ki daima yeni ve 1 Sabah, öğle Ye aktam her yemekten sonra 

cazib renkler hemen Toka\on müessese
sinin güzellik mütehassısı tarafından pi· 

İŞTİHASJZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK -~~ - GAZ - SANCI - yasaya sürülmektedir. 
MİDE BOZUKLUÔU - DİL - BARSAK ATALETI.!INKIBAZ..SIKINTI-SlNtR * PECHE _ ilkbahar tuvaletlerile 

ve bütün mide ve bar.sak rahatsızlıklarına karşı ahenktaı olan ve bilhassa sarışınlarla 
çları kestane renginde olanlara yakı--oz ME 

kullanınız. 
Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tallı kaşığı yarım bardak su tçlnde 
ve mUshll için her sabah veya gece yatarken nç karnına ı -2 çorba ka
şığı yarım bardak su tçlnde köpllrterek içmelidir. HASAN MEYVA OzO 
Avrupa ve bilhassa 1ngillz rneyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle 
sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva ö1Jerlnden boş misli daha ucuzdur. 
HASAN MEY VA O Z O yalnız bir tDrlO olup şekersizdir ve çok köpUrQr. 

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 kr 1 

OLİMPOS 
G A Z O Z UNU tercih ediniz. 

Harareti keser-Sıhhati korur. 
Meyva usarı ve şekerle mamuldür. 

ŞŞELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. 

n, şeftali yumuşaklığı tesmni yapan 
dradır. * BRUN SOLEİL - Esmer tenler için 

gayet sevimli ve cMah bir tesir yapan 
ve bugün Pariste pek fazla rağbet bulan 
pudradır. 

* RACHEL • DORE - Zayıf tiplere 
hafif ve mahrem bir parlaklık veren ve 
bilhassa suvare tuvaletlerine ahenktar 
bir pudradır. 

Cazfü ve sehhar renklerin bütün seri
sini tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar, maalesef tenlerine uy
gun renkteki pudrayı kullanmıyorlar. 

Bunun için yüzlerine makyaj olmuş ve 
sert bir manzara veriyor. Teninize uygun 
pudrayı bulmanın yegane çaresi yüzünü
zün bir tarafına bir renk ve dlğer tara· 
fına başka renk tecrübe etmektir. 

kullanan meaud güzeller 

RADYOLiN 
Kullandıklarını ı;Oyledikten sonra, diş
lerin niçin bu kadar beyaz ve gtızel 
olduğuna şaşmak hakikaten şaşılacak 

şeydir. RADYO L 1 N'le tıroalanaıı 
dişler ebedt bir bayata, mbhata 

ve cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Radyolin diş macunile fırçalayınız. 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 T E s H .İ N K o K U 1 8E$İ 6fm•GQ-.zell:;:;:: .,.oartı_ıı-.. 

Adresimize yazınız. Size parasız ola
rak muhtelif renklerde 6 aded nümune
lik yeni Tokalon pudrasını göndereceğiz 
ve bu tecrübeyi kolaylıkla yapınız. Ad· 
res: İstanbul 622, posta kutusu (25 No. lı 

Tokalon Pudrası servisi.) 

- = 1§ Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketi tarafından her sene olduğu gibi ~ 
i bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins § 

I A.LMA.N KOKU I 
~ ~ = DEPODA TESLiM = 1 TONU 21 1/2 LiRADAN ~ 
= Satılmaktadır il 
~ 5 E§ Kurıun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar ela tealim edilir. §5 

~ MüANK~RAer: :EMURLAR KOOPERATiFi ŞiRKETi ISTANBUL iRTiBAT BÜROSU i 
~ Sirkecide Yalıköıkü caclcles:ncle Liman hanı karfıııncla Mühürdar zade hanında 1 
5 No. 32 Telefon: 23014 
S Deposu: Kuruçeşmede Albnçapada 2 No. lu Kooperatif dep0ıu, Tel: 3~/69 -

'll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHlllllllllUIHlllllUIUIUUlllllHHlllllllllffHllUU.lllllHllUlllUllllllllllllllUllllllUlllllllUllllUlllUllJ ... 

PETROL NiZAM 
Kepekl~ri ve saç dökOlmesinl 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

uaçrtır. 

Tahta Fıçı isteyenlere 
Ba'hçelerde su deposu. veya sebzelik. 

lerde gübre karıştırmağa elver-işU (200) 

kilo haddi istiabisinde tahta fıçı i.stiyenJe. 
rin Son Posta idaresinde Bay Zivere mil. 

racaatları . 


