
HALKIN GÖZO 

l-iALKıN KV~e~ı 
HALKIN OILi 

Serut 9 - No. 3196 

-------·······-···----------········· 1 -······------······--·-·-··-----

Mukavelenin An karada Ban~alar b_~reminln. . b ki • Meçllste muzakeresı 
ımzası e enıyor tehir mi edilecek ? 

Bugün Pariste de Türkiye ile Fransa Projenin müzakeresinde müstakillerin banka-
,., k · k l kl J. larda barem yerine azami, asgari maaş haddi 

arasınaa ı arşı ı ı garuım tatbik edilmesini teklif edecekleri söyleniyor 
anlaşması imza edilecek 

Hatay vil&yeti tefklJA.t kanunu ikmal edildi. 
Vll&yet merke.t iskendera.n oldu 

Ankar&, 22 (Husu.si) - Barem proje. 
lifinin Büyük Millet Meclisinde müza.ke. 
Nline hararetle devam olunmaktadır. 
BO.yilk Millet Mecliılndı btr projenin 
mdaakerutnln bu kadar uzun ıUrdülfl 
bqtıa.e kadar kaydedilmemlf ve bu mf1.. 
akere btr rekor teşkil etmiftir. Nlteklm 
livi1 barem proje9i Meclisin asgari daha 
iki toplantıamı lıgal edecek lfbl ı&rün. 
mütedir. Bu projenin müıakeırt81 ta. 
mamlandıktan sonra sıra bankalar ba. 
remine plecekt.ir. Bu ikinci projenin de 
m0zake1'8111 birincisi kadar hararetli n 
miinıkqalı olacaktır. BUhua. bu ikinci 
proje cWıa ziyade ticari bir zilınlyıtle L 
dareı.ri ioab eden müeueaıleıi allkadar 

l'Yledqbıden, bu müeueseler memurl~ 
nnın dar bir çerçeve içfn• alınmalarının 

Ankara, 22 (Husus!) - Türk • l'ran.m milzabreleri neticılenmif, Hata)'Ul 
Tilrkiyeye ilhakı hakkında hüldllnetlmlıle FTanaıa htık1lmıtt arasında mftaake
re edilmekte olan rnukavelenameniıı metni hakkında mutabakat hlsıl olmqtur. 
Bu mukavelenin yarınki Cuma güntt imlUl pek muhtemeldir. 

Pariste de, ayni gün, İngiltere ile aramızda imzalanan kU'fılıklı yardım dek
larasyonuna mü~abih bir Fransız • Türk deklarasyonu imzalanacaktır. 

(Devcımı 11 inci ıayfada) 

Dost Mısır Hariciye 
Nazırı Barsaga gitti 

Muhterem misafirimiz yann ıehrlmize dönecek ve 
doğruca Romanyaya hareket edecektir 

--,-··-···-··,-----·-·····--·--

ismet lnonn 
Aınkara, 22 (Hu.sllli) - Cümhurre. 

isi bmet İnönünün ay sonunda ıeh. 
rimize avdet buyuracakları haber ve. 
rilmektedir. Mflll Şefin burada bir 
müddet kaldıktan aonra İatanbulu 
ıereflındirmeleri ve Ağustoata İımirf 
ziyaretleri kuvvetle muhtemeldir. . 

\-. ........................... ·-·-·················-···J 

Japonlar Çinde 
bir hezimete 
oğraddar 

müMHseleri randıman ltLbarlle bl 
kualete uğratJıp uğratmıyacağı. ort.d 
bir 1Ual halfnd• dolaşmaktadır. 

Müstakil Grup bu proje üzerinde d•· ı 
dlferinde olduju gibi, epalı tetkikler 

(Devamı ı 1 inci sayfada) 
Parli Jf~U Onıpu lw.rt 

Ali Rana Tarhan 

Mfttekaidlere 
aid kanan 

Proje lkinciteşrinde Meclise verilecek ve kanun 1940 
mali yılı başından itibaren tatbik mevkiine konacak 

Ankara, 22 (Hususi) -· Eski tebüd sını tem.in edecek olan bu proje kanuıı 
kanunu ile tekaüd edllmlf olanların aL olduktan sonra 1940 mali yılı bapnda 
makta oldukları tekaüd, dul ve yetim 
maqlannın antırılmüına dllir kanun tatbik mevkiine gidecektir. Bu kanunun 

projesini hükOmet İkinclteşrinde Büyük tatı:.katı hazineye yılda dört buçuk mJL 
Millet Meclisine takdim edecektir. Fev. yon lira kadar bir fedakarlık tahml! ede. 
kal!de tahsisatların bir misli arttırılma. cektir. 

istanbola aid ÇOplerin 
tahlilinden çıkan hakikatler 

1 - Halk et yemiyor, 2 - Şehirde fazla 
kırtasiyecilik var, 3 - Çöplerde 

kömUr ve odun parçalarına hiç raslanmı)or 
İstanbul şehrinin çöplerini denize dök- f 6 ,, 

mek için Belediye Daimi Encümeni tua. ~ 
ftl_n] ııer 6 'ehlr fından . ~ılan mü~akasa~a kimse iftirak T- etmem.ift,ir. Beledıye çopleri dökecek 

•eri aldılar müteahhide otuz iki bin lira vermekte, 

ICAGl1 

• bu miktar milteahhidler tarafından az 
Londra 22 (Husus!) - Japonların, bulunmaktadır. Esk~ müteahhidle yapı. 

Çinde menfaatleri bulunan ecnebf dev- l~n mukaveı:ye n:ızaran, Temmuzun bi
letlere karşı ittihaz ettikleri hattı ha - rıne kadar çoplerin denize dökülmesin. 

(Devamı 11 inct sayfada) den rnüteahhi:i rnes'uldür Fakat ondan 
sonra İstanbulun çöplerini bu şerait al. 

Daktiloların şikayet tında kimse denize dökmek istememek- en ziyade sebze yediği anlaşılmaktadır. 
tedir. Temmuzun biri yakıaşrnaktadır. O Çöplerin arasında et kırıntıları ve ke. ettikleri bir memur gün çöpler tekrar ihale edilecek, talibi mik parçalan nazarı d ıkkati celbetmiye. 

• çıkmadığı takdirde çöpler meydanda ka. c:ck derecede azdır. Bundan da fiatı yiL 

Abdfllfettal• Yahya Pa14 abld~ tı.~eri im.ıalerken /~ ' h kkında tahkikat lacaktır. zünden halkın etle pek başı hoş olınadı. 
Hü'kfunetimiz erklnile temaslarda bu.. halde huata! trenle JikkaradaD teh.riml- a . Belediye evlerden ve sokaklardan top. ~ı meydana çıkmaktadır. · 

lunrnu~ olan kardeş Mısırın Hariciye Na. ze geldilfnl yuınıJti'k. · Remıl şehir müesses"elerinden birinde lanan çöplerin terkibini tah111 ettirmiş.. Çöplerin arasında milhım miktarda te.. 
zın Abdülfettah Yahya Faş.anın, uün sa. Abdülfettah Yahya Plşı, Haydarp!.p. bazı daktilolar tarafından yapılan şikL tir. Ya.pılan t~hlile görf' İstanbul çöple. sadüf edilen maddelerden biri de knğıd 
bah refakatinde Türkiyenin Kahire &L dan Ü'lw vap~rilı Tophane tıhtımına yet üzerine tanınmıf !nemurlardan biri rinde bulunan otun miktarı mühim mik. parçalarıdır. Alakadarlar kağıd parçala.. 
flri. 14.wrın eski ve yeni sefirleri olduğu (~• H "".tl.Oi •1/fada) {Deva.mı 11 inci •'illada) tara balil olmaktadır. Bu suretle balkln (Devamı 11 ind sayf~) 



1 Sayfa 

r 
Hergün 

Halka dogru va 
Millete dogru 

Yazan: Muhittin Blrren 

' 

O smanlı nesillerinden gelıne ye. 

ni zama.:ı münevverlerinin 

bafkla anlaşma bakımından ne kadar 
yanlış yo1lardan gittiklerini izah roaksa.. 
dile, dün, nmal olarak dil bahsini ele al. 
mıştım. Makalenin sonlarında mühim 
bir noktaya temas ediyor ve türkçenln 
yalnız Türkiyenin hududlan iç~de s15y. 
}enen ve yazılan bir dil olmadıgını kay. 
dediyordum. Evet, türkçe denilen .. di~, 
Türkiyenin haricinde yaşıyan ve Turkı. 
ye nüfusundan hiç olmazsa iki defa daha 
fazla bir nüfus küt1esinin de dilidir. Bl
naenaleytı, bizim İstanbui münevverleri
nin, türkıçeyi, kendi fantezilerine göre 
mütemadiyen değistirmeğe ve bozmaya 
bu itibar ile de hakları yoktur. Bu, hatta 
milli kültür bakımından • en hafif bir 
tabir ile _ bi.fyük bir günah teşkl! eder. 

Bu messleyi biraz teşrih etmek isterim. 

* :$ya Gökalp, bizi Osmanlı dılinden 
kurtarııp Türk milletine milli bir dil yap. 
maya davet ettiği zaman cedebi ve i1m1 
Tür'k dili İstanbul türkçesid;n tarzında 
bir kaide koymuştu. Bu kaide, esas itiba. 
rlle çok doğru iai. Türk milletinin, TUrlr 
kafasını, mmt bir ruh içinde ve ilim ve 
edebiyat sadıalarmda hür ve müstakil o. 
!arak işlettiği yegAne merkez İstanbul. 
du. Şu halde, İstanbullu türk;eyi nasıl 
söyler ve yuarıa, yavaş yavaj, bütün 
Türk mllleti ve milli Türk kütıelerl bu 
~eyi kullanmalıdır. 

Zt13 Gökalp bu kaideyi koymakla 
türirçeJ' regiorıalimıin tesirlerinden kur. 
tarDUf olacaktı. F~kat, bu kaidenin bir 
ek:siji vardı ki buna ne o zaman, ne de 
ondan sonra biç dikkat edilmemiştir: İı
tan bul Türkü, ·milli türk~·eyi iılerken o
nu medeni, asrl bir millet dili yaparken, 
ayni zamanda TUr~ kütlelerinin söyle. 
mekte ve yazmakta oldukları halk dilin
den de uzaklaştırmamakla mükelleftir. 
Bu kadar asırlık bir kültür hayatına sa. 

SON POSTA 

Resimli Makale: lii!li Duyulmasını istemiyorsan söyleme .. 

cSır> öyle bir kuftur ki, tek kalb ilı iki dudağın arasında 
ycı.~ar, ::mılikAneırinin hududu orasıdır. onu ne kadar e:njn 

ve samimi olursa olsun bir arkadaşınıza. emanet ettiğiniz da.. 

kikada yeni yerınde duramaz, kafesi çelikten de olsa uçup 
gider, dudaktan dudağa konar. 

Çok ehemmiyet verdlliniz ıbir ıırrıa muhitinize yayıldığı. 
nı mı işittiniz? MüteeMir olabilireiııD, fakat o ıırrı tevdi et. 
tilin.iz arkadqı muahazeye hakkımıı: yoktur. O sır kendi ma
lınızdı, muhafaza edemediniz, bir yabancıdan daha fu!a 
{tina tekliyemez.Finiz, duyulmaıuu lateınlyorsanız aöyleme. 
yinlz. 

Daktilolar için boyun (-.......... --................ -, 

Dinlendirme malllneıl 1 HergUn bir fıkra 
: 

1 

. 

Bana ezdirmiyor 
Btr çocuk tı{flıyrı ağlıya annesinm 

buJunduğu odaya girmi§ti: 
- Anne anne. 
Annesi meTak etti: 
~- Ne oldu. çocuğuna, neye aDiı. 

yor.sun? 
- Anne, aDcıbeyim bcıhçedeki bü

tan kannccılan a11a~lc e~or. 
Kadın 11eriftdcn kalktı: 
- lrte bu fıma! 
- Fena ya anM, hep.mı o eatyor, 

bana blr tcınesins bile ezdirmiyor. 
\.. _ _, 

Saatli şapkalar 

Plajlarda llagbolacak 
Çocuklar için etiket 

Haziran 23 • 

Sözün kısası 

Müteveffa 
Mösyo Barem 

\ E. Talu _J 

M erdivenlerden, silrüne siirüne 

çıkan bezgin bir ayak sesi du-

yuldu. Biraz sonta, odanın kapı eşiğinde 
görünen orta yaşlı adam, hafif bir selam 
verip, mütereddid adımlarla içeriye gir. 
eli; geldi; yanıma oturtlu. 

Yüzünde, uykusuz geçmiş gecelerin ve 
ayni sabit düşünce ile doğup kavuşmuı 
uzun yaz günlerinin yorgunluğu ve bed. 
binliği vardı. 

- Meııhaba! dedim. 

Soluk alır gibi cevab verdi: 

- Sağ dl! 

- Ne var, ne yok? Hasta gibi duru. 
yorsun. 

- Gibi değil .. hastayım. 

_:.. Geçmiş olsun! Nen var? 

- Barem .. • 

- Bu da yeni bir hastalık mı? 

Sitem dolu bakışlarını yüzüme dikti: 

- Evet .. dedi; hem de öyle bir hasta. 
lık ki, bilhassa yaşı kemale vardıktan 

soma tutulanları fena sarsıyor. 

Ve, birçok noktaları, eski dostluğumu. 
ııa binaen malı'.imum olan şu hikayeyi 
ani-attı: 

- cBabam öldüğ'J zaman on yedi ya. 
şında ve lisenin dördüncü sınıfında idim. 
Cenazeyj kaldırıp ta eve döndüğümüzde, 
annem, babamdan hiçbir şey kalmadığını 

ve ekmek paramızı temin etmerun bana 
dü~ğünü kat'i bir lisanla söyledi. Efraz 

lisan biliyordum; pek zekasız da değil .. 
dlm, ertesi günü mektebi bıraktım ve 
kendime bir iş aramağa koyuldum. O ta.. 
rihte bir ecnebi banka beni ufak bir rna. 

1 , a mülAzim olarak hizmetine aldı. Ye .. 

sene orada çalıştım. TakclJr edildim; 
f muavini, sonra da şef oldum. Ban.. 

kacılıkta epey mümarese edinmiştim • 
Milli bankalar teessüs edince bunlardan 

bir tanesinin müdiri umumisi beni ça. 
ğırttı. Hamiyetimı tahrik ederek kandır .. 
dı ve ben de ayni maaşla oraya girdim. 
Beni yetiştirmiş olan yabancılar, ay--ılı. 

şımdan son derece müteessir oldular. 
Zam vadettiler; bırakmak istemediler; 
ben dinlemedim. Malumatımı, kab.Iiye .. 

h.ib olan milli bir kütlenin hiç kelimesi Sabahtan akşama kadar daktilosunun 
olmasın, biç edebiyatı olmasın, buna başında oturmaktan ve boynunu eğerek 
lmkAn yoktur; şu halde, İstanbul mü. yazmaktan yorulan daktilo bayanları, bu 
nevveri, kendi diiini işler ve onu mamur gibi yorgunluktan vikaye için resimde 
bir dil haline getirirken daima kütlenin ıördüğünüz gibi cboywı dinlendirme:. a.. 
dilini gözönünde tutacaktır. Bu kütle, !etleri vücude getirilmiftir. 
kısmen Anadoluda, kısmen de Anadoıu 
hududlarının haricinde yaşar. Fakat, 
halk edebiyatı her tarafta bird"r: Halk 
şiirleri, halk hikayele~ her tarafta aynı 
şeylerdir. Bu bakımdan en şarkta bir 
Kafkas köyile en garbda bir Aydın köyü 
arasında dil bakımından o kadar çok az 
fark vardır ki buna var demek dahi caiz 
olamaz. Türk milletin n. fıa k e.lebiyatı 

bakımından, asırlar arasında kendiliğin. 

den teşekkül etmiş bır dıt vahdeti zaten 

münevverlerin dilftük.leıi yanlışlığın 

derece.sini anlıyabilirlx: Demokrasi tara. 
fından bakınız, münevverle halk kütlesi 
arasındaki clJl ballan gittikçe çözülüyor 
ve o~aya yeniden bir Neoosmanlı dili 
çıkıyor. Aynj zamanda milli bakımdan, 
bütün ballar • sanki başkaları tarafın. 
dan yapılanlar klfl gelmiyormuş gibi • 
bir de biziıtı tarafmıızdan gevşetiliyor ve 
hatta kopanlıyor! 

timi kendi yurduma, kendi milletime 
~ltered.e plljlarda oynıyan çocuk • hasretmek arzusunda idim. Ve şüphesiz 

lann kaylbolmalanna, anne veya müreb- ki bu milli bankada vaziyetim daha .sağ .. 
biyelerini kaybetmelerbıe ka11ı tedbirler lam, istikbaNm daha müemmen olacaktı. 
dü~nen Londra belediyesi. her çocuğun Nitekim huna güvenerek evlendim; ço. 
boynuna üsttınde kendi ve ailesinin ismi, luk çocuk sahibi oldum ve evlAd ve aya. 

adresi bulunan bezden etiketler astırma. limi ilk gününden, mütevazı bir refaha 
yı muva:fı.k bulınuıtur. alıştırdım: Ayda iki yüz yirmi liranın te. 

mevcuddur. Bizim memlekette, Osmanlı * 
kafasile bala cAcenı:. diye yadettiğimiz Maksadım, bir dil ve kültür meselesi 
Azeri Türkü, Anadoluda olsun, İranda üzerinde durmak delfidir. Bugünkü mü. 
olsun, Kafkasta olsun ayni Türktür: Ay. nevver Türk zümreıile halk arasındaki 
ni §arkılan terennüm eden, ayni hik!.. bağlann :gittikçe kuvve.tlenocek yerde 
yeleri okuyan ve yalnız mahalli ve pek gitti~ gevşemekte olduğunu dil saha.. 
cllz't bazı farklarla, ayni dili söyliyen sındalti bir hareketle izah etmek istedim. 
bir kütle. Biz münevverler, dilimizi bun- Mfü:erred maniıltla, bu'dü mlicerredde 
lann söyledikleri diı içinde, bunların ke. düşünen ve bundan dolayı halk ve Türk. 
limelerile işlemeğe mecburuz. Bunun ak. lük reallt~leriru bir tarafa bırakıp ken. 
sine hareket, halkçılık ve demokrasi ba.. eli içinde kendi kendisile gelin ve güvey 
kımından da, milli Türk kültürü bakı. oynamakta ısrar eden bir nesli, hiç de. 
romdan da büyUk bir günah olur. ğilse bu ne.sil içinde henüz mühim bir rol 
İstanbul türk.ı;esi, evet. Fakat, Osman. oynamakta bulunan bir zümr€yi uyan.. 

lılann yaptıklan gibi, bu'dü n:ücerred. dırmak gayesini güdüyorum. 
de duran, halkla alakasJ olmıyan bir İs. Halka doğru ve millete doğru ... Dil ile, 
tanbul türkçesl değil, halkın dili ile elele iktısad ne, maliye ile, hukuk ile, siyaset 
yürüyen ve hakla beraber işelnen . bir ile, hillAsa, bütün içtimat ve siyasi mü
türkçe. Halbuki, bizim son dil hareketi. esseselerimizle mütemad:yen halka doğ. 
miz bunun tersine oldu: Böyle bir türkçe ru gideceğiz. Fakat. halka doğru gide.r. 
yerine baştan aşağı uydurma kelimeler. k yalnız chalka doAru gidelim!:. diyı 
le yeni bir dil yapmaya kalktık. Öyle bir § ı söyleyip yürüyecek değlllz. Bu, 

Londrada saatli ıapkalar pek revaçta, 

plajlarda. yüzme havuzlarında bu ıap .. 

kalardan türlü türlüsüne ve renklilerine 

rastlanmaktadır. 

hakıikaten ıhalkın ıçıne gireceğiz. Millete 
doğru gitmenin de yolu budur. Bugüne 
kadar halkın içine girmediğimiz için haL 
kı .görmedik ve anlamadık; gene bunun 
gibi milletin i~ne girmi§ olmadığımız ı. 
çin de her bakımdan Anadolu Türkiinlin 
blr parçası olan insanlara sadece cAcem:. 
deyip geçmekte ısrar ediyoruz. 

Türk münevveri bu'dü · mücerrertcfo 
düşünmekten ne zaman kendisini kurta. 
nr ve chalk, ile cmillet> realitesi içine 
atılmayı ne zaman öğrenirse Türklük te 
kat'i kurtuluşunu anca-k o vakit idrak 

1 
eder. 

dil ki ne biz anlıyoruz, ne Anadolu halkı d~ğru gitmek detil, onun oyununu oy- _ /d / t1) 

''Nazır kafalı adam ,, öldü 

Birkaç gün evvel Paris nahiyelerinden 

birinde. bir adam fakrü zaruret içinde 

ölmüştür. Bu adam vaktile ıiyaset llemi. 

nin pek yakından tanıdığı bir sima idi. 

Kendisine enuır kafalı bir adam, lika. 

bı takılmıştL cıBüyüklerin hayali> olarak 

hareket eden bu zat, birçok nazırlara, 

hatiblere, dinleylcilerini coıturan nutuk

larını yazmıştL Senede binlerce İngiliz 
lirası kazanmasına ve en me~hur siyasi 

ve içtimai mtı11itlerde görünmesine rağ. 

men, İnıgiliz eAArı umuıniyesi Robert 

Scott Taylor isimli bu zatı tanımıyordu. 

İngiliz ve .Aıvrupa siyasetini en küçük nok 

anlar, ne de Azerilerin anlaması müm- namak olur. Halka doğru .gitmek için U1l-uhitfin U..Jicg.sn 
kündür! Eskıi osmanlıca kitabları, ancak ~;;;;:;::::::;::;:;;;;:::;;;:;=:::=~~;;:::::;~==============~=====;;;:;=:::::;::=:;;;:=:::::::;::=:=:==~ 

tasma kadar bilen Taylor başkaları için 

yazdığı konferans. siyasi, tarihi, edebi 

nutuk vesaireden senede 40 bin İngiliz li
rası kazarunaba idı. Taylor Umumi Har. 

be kadar bu vaziyetini idame ettirebilmiş, 

ondan sonra talihi yaver olamallliıtır. 

Osmanlılar anlarla:-dı. Yeni türkçeyi de 
yalnız, ayni nesillerden gelmiş olan bu. 
günkü münevverler tarafından anlaşıla. 
bilir bir hale getirdik. Hatta, onlar bile 
bu dille bugün anlaşamıyorlar: Babanın 
söylediğini çocuk, çocuğun söylediğini a. 
na anlamaz oldu! Halbuki, bizim milH 
dil dediğimJz dili, sade biz İstanbullular 
veya cNcofstanbulluı> lar olan Ankara.. 
lılar değil, bütün Anadolu Türkleri _ ya. 
nf halle - ve bütün cAnadolu • Aze:h 
kültürüne mensub bütün Türkler anlı. 
yacaklardır. 

Şu halde, bugünkü dil hareketini yapan 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
İ~tanbul kasablarının neyi isteyip, neyi istemediklenr.i 

kafiyetle kestirmek biraz güçtür. Bir :ıntık.: 

-- Et uzerine nark koymak doğru değildir, demişlerdi. 

Gerç~kten de öyle görünüyordu. Nark sadece lafzi, ttiba-:i 

b·r fiat Jlalinde idi, ya et bulamıyo::-4u.tt, yahud da bulunca 
.:ıarkın i.ızerlnde bir fiata alıyorduk. 

Sonra nadan kaldırılması düşünüldü, §imdi de ayni ka. 
sabların: 

- Mesele narkın ka.lldınlmasında değildir, koyunun t! 
Erzurumdan çıkıp İstanbul mezbahasına ulrlldıktan ıonra 
d~kkammıza girinciye kadar geçtrd1Ai tahavvülleri tetkik 
etmelidir, dediklerini işitiyoruz. Btrax rnunnf olılıır. İlk id. 
dia gibi ·bu iddia da do~ görülmektedir. O derecede ki İs. 
tanb:ıl Beleciye.si et meselesi üzerinde ıimdiye kadar yapıl.. 
:nı7 olan bütün etUdleri toplamaya baılamJ.Jtır. İş bir defa 
bu ~afhay:ı. girince bir hayli uzayaca.Aından hiç ıüphe etme. 
yinJz . . Kasabların hakiki isteklerinin de bu olmadılma: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

min edebileceği bir refah .. 

Durdu, terini sildi ve devam etti: 

Şimdi, alnımın terilc kurduğum bu bi.. 
na sarsılıyor. Barem çıkarsa en başta 

ben yanacağım. Lise tahsilim yok, blrl 
kıdemim az, iki! Benim dereceme mua.. 

dil vazifeler için tesbit olunan maaş mik
tarı buıgün elime geçenin yarısı; üç! 
Keneli kazancımdan şimdiye kadar 
terkettiğim tekaüdiyeler yanacak, dört! 

Bundan sonra terfi imkanları azrılacak, 

beş!. 

İşte, kaç haftadır bu düşüncelerin kah.. 
rı altınfia ben, benliğimi adeta kaybet. 
miş gibiyim. Evvelce bırakıp çıktığım 

yabancı ·bankadan haber gönderdiler: 

- İsterse gelsin .. eski yerine alalım! 

Bunu şimdilik izzetinefsime yediremi.. 
yorum. Lakin eninde, sonunda galiba gl. 
deceğim .. :. 

Elinde, katlanın~ bir [Ulus] gazetesl 
tutuyordu. 

- Bu ne? diye sordum. 

- Baremi icad eden herifin resmi var 
da, çoluk çocuk bakıp bakıp lAnet oku.. 
yalım diye aldım, dedi. Şu surata balf. 
hele! Hiç meymenet var mı?. Bıyık, sa-

kal dibden traş edilmiş .. tıkpı bizint ay .. 
lıklarımız ve ümidlerimiz gibi .. 

C. Ckce1n ~alu 
····································-·····-·--··········· 

~onPo·stanırı 
• il 

TARiH MUSAE?~Ac;ı 
·KUPONU. 



BON POSTA 

Berlin Viyanadaki 
İngiliz konsolosunun 

1 İngiliz . Sovy~t geri çağırılmasını istedi 
m tlzakerelerı Berlin, 22 - Resmen bildirildiğine gö. 

• 
lngil~ ere ve Fransa 

Uzakşarkta tedbir alıgor li 
re Alınan hükQmeti, İngiltere hüküme. 

J"& Yatf ller yor tinden Viyanadaki general konsolosunu 

S ingapur konferansında lngiliz, Fransız deniz kuvvet
lerinin müttehid kumandanlığı meselesi de görüşülecek 

M oskova sefirimiz İngiliz 
mümessiline ziyafet verdi 

Moskova 22 - Seeds, Naggiar ve 
Paris 22 (A.A.) - Uzakşarkta zuhurltıne Japonyaya karşı mukavemet usul- Strang bugün saat 17 de Kremline gi -

eden vahim hAdiselerln Singapur kon- leri, derek Molotof tarafından kabul edil -
fcı ansına izafe etmekte olduğu hususi 4 _ cFransız Singapuru• haline gel- mişlerdir. Molotof, bunlara yeni İngi -
manaya işaret eden Exelsfor gazetesi - mek Uzer olan Camrham Fransız li - Hz - Fransız tekliflerine Sovyetlerin 
ııin Londra muhabiri yazıyor: marunın inkişafını temin. resmf cevabını tevdi eylemiştir. Görüş-

1 - Uzakşarktaki İ.nglUz ve Fransız s _ Çindeki imtiyazlı Fransız ve İn me yarım saat kadar sürmüştür. 
deniz kuvvetlerinin müttehid kuman- glUz mıntakalan ticari müesseselerinin Sovyetlerin son cevabını hilkômet -
öanlığı, zann?l~ndu~na göre bu ku - himayesi, Terine. ?ildirmiş olan bü~ük elçiler, h~-
mandanlık, bır Ingtliz kumandanına ve 6 _Ti t emil . . himayesi, len talımat beklemektedır. 
ıilecek ve karargAh, Singapur olacak - . care g e~ı~· d. t ve İngiliz büyük elçiliği katiblerinden 
tır. 7 -:- Sıyam, ~ lemen ın 

1 
ıs .anı Robert göriişmelerin seyri hakkında 

ı. - İhtilaf halinde iki milletin harb Amerıka ile munasebat mese ~sı. . . İns~föz Hariciye Nezaretim tenvir et -

geri çağırmasını istemiştir. 
Viyanadaki İngiliz general konsoloslu. 

ğunun memnu havadisle!' neşri mesele
sinde ziİnedhal olduğu anlaşılmıştır. 

Diplomasi mehafilı, bu kararın Liver. 
puldaki Al'l'lan konsolosu Walter Rein
hart'ın .§eri çağırılmasına karşı b:r mu. 
kabeldbilmisi1 tedbiri olduğunu beyan 
etmketedir. 

Ruzvelt 3 uncu defa 
Cumhurreisi 

intihab edilecek mi ? 

Sayfa ı 

e Avrupayı korkutan 
sarı tehlike 

E 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

U zakşarkta vaziyet düzelmiyor, 

müzminleşiyor. Ç~nkü Japon -

lar İngiliz imtiyazlı mıntakasına karşı 
tatbik ettı1deri ablokayı Jdame ediyorlar. 
Coğrafi vaziyet icabı, Fransız. r.ııntakası 
da bundan müteessir oluyor. Her ne ka
dar bu mıntakalarda bir kıtlık baş gös
terdiği iddia edilemezse de yakın bir atide 
mühim bir buhranın baş göstermesi ihti. 
mali çoktur. İlk günlerde, birkaç katil 
maznunu Çinlinin iade edilip cdilmiyeceği 
meselesine inhisar eden ihtiliıf, şimdi, .fo. 
ponların bu meseleye verdikler; ehemmL 
yet ile bir ırki dava halini almıştı!". Bunu 
Japonlar kazanacak olurlarsa beyaz ır
kın nüfuzuna mühim bır darbe ineceği 
muhakkaktır. malzemesi bakımından mevcud olan Ayni muhabir, Fransızlarla Ingılız - mek üzere bu sabah tayyar~ ile Lon -

vesaitin in ve. iktısadi kuvvetlerinin bir- ler arasında Singapur'da cereyan et - draya hareket atmiştir. (A.A.) 
1eştirilmesi, rnekte olan müzakereler hakkında A - T . t hl" v. 

Vaşington, 22 (A.A.) - New..Jr.rseyin 
demokrat ayanından Smathers, gaze~e
lere beyanatta bulunarak Ruzıveltin Ü-
çüncü defa olarak reisicii.mhur olmasına Japonyanın bu. meselede takib ettiği 
taraftar bulundu~unu söylemiştir. hattı hareket şayanı dikkattir. Şöyle ki: 

3 - Japonyanm Uzakşarktaki bahd merika ile Holandaya malumat veril - ns BJansımn e ıgı 
fa'.kıyeti nazarı itibare alınmak sure - miş olduğunu ilAve etmektedir. Moskova 22 (A.A.) - Tas tebliğ e -

Çinli için bir Japon düşmandır. 1''akat 
Mumaileyh, dentiştir ki: b 

Aıvrupanın imtiyazlı mıntakası da ir 

Ankara ve Adana elektrik 
diyor: 

Basvekil ve Hariciye Komiseri Ko -
Jotof 21 Haziranda İngiliz büyük elçisi 
Secde;, Fransız büyük elcisi Naggiar ve 
Strang'ı kabul etmiştir. Bunlar yeni İn 
giliz - Fransız tekliflerini tevdi etmiş
lerdir. Bu yeni teklifler de ~nQiltere ve 
F'rıınsanın bundan evvelki tekliflerinin 
tekerri.iründen başka birşey değildir. 

- Ncw..Jerseyin demokrat murahhas.. 
lanndan 32 si demokratların 1940 tari. düşman yatağıdır. Bu sebeble eğer Japon 

Ruzv,,,,•t lar imtıiyazlı mıntakalar bahsinde ümid 
hinde aktedecekleri kongrede ... 

ettikleri muvaff akiyeti elde ederlerı;e 
le'lıinde rey vereceklerdir. 

. _ _ .. Çinlilerin hoşuna gıden bir netice elde et. 

şirket ri satın alın l 
Smathers, Ruzveltın uçuncu defa ola. rniş olacaklardır. Japonların, üzerinde 

rak. r~.isicü.mhur in!.r~.ıa~ edilınesini açık- ısrarla durdukları bu meselede, bir taşla 
ça 1stıyen ılk. se~atordur: . . . iki kuş vurmalan ihtimal~, bundan do _ 

Şirketlerin işletilmeleri bugünden itibaren hükumetin 
mürakabesi alhnda cereyan edecek Sovyet Haricive Komiserliği mebafi

linrle kaydedildiMne göre. yeni İn!!i -
Ankara, 2rı (A.A.) - Ankara elt>ktrik laoakların mecmuu 6,616,131 Türk lira. !iz-Fransız teklifleri bundan evvelki -

ve havaıgıw ve Adana elektrik Türk a- sıdır. Satın alına bedeli olan üç miylon lt>r€ nisbetle herhangi bir terakki kay-

Ruzvelt, sıyası rneha.ftlde kendısınırı la rı büyüktür. Maamafif esa:ı meselede, 
üçüncü . d1:fa. olaraK reisicümhur intih~o bi;zat Avrupalıların büyük hataları ol • 
ed'ilması lehrnde yapılmakta olan şıd. duğu muhakkaktır. çın denilen b5yük 
defü propagandaya rağmen bunu kabul kıt'a on dokuzuncu asrın sonlarına 
edip etmiyeceğini söylemekten bu ana doğru Aıvrupa ve Amerikanın adeta b:r 
kadar imtina etmiştir. .. . . · · B d 

nonan şirketleri, hisse senodleri ile bu yüz bin liranın 450 (dl5rt yilz elli) bin li. dedecek mahiyette deaildir. · 
!Jirketlerde Alman Dldier ve E. L. G. ruı p~n ve mütebaki 2,650,000 lirası Gazetelerin tefsirleri 
~rketlerinln matlubatı, hükQmetimlz ta.. yilzde bet faizle yirmi sene zarfında Ö- Lo d 22 ( A A ) İ T • te 
rafından satın alınmış ve bu husuBtok.i denecektir n ra · · - ngı ız ı?aze -
mukavele, bu..nn saat 19 da hükUmet His . dl . l kl mahalli leri dün Molotorıa İn~iliz ve Franc;ız e.. se sene erı ve a aca ar, .. .11 . • t kl .. 

1
Ak 

namına Nafıa Vekili Konya meb'usu Ge- belediyelere devit' ve temlik edilecek ve mumessı ennın yap ı arı mu a ·at 

Havzada kömür 
• 
lstihsalatı 
Artırılacak ncral Ali Fuad Cebesoy ile bu şirketle. bu müessseler onlar tarafından işletile. ?~kkında Tas ajansının neşrettiği .. t:b1i

rin ve İngiliz R. Benson Lımted şirketi oektir. Yarından itibaren bu şirketlerin gı mevzuu b.ahsetm~~e ~e bu. rnulaka-
nin mümessil1erl arasında, VekAlet salo- l§letıneleri hllkümetin mfirakabesi altın- tın m_emnunıvet verıcı bır. netıceye var Ankara, 22 (Hususi) - Ereğli kömüı· 

d · k d 1 kt d havzasında istihsaHl.tın artırılması mak. nunda imzaıanmıştır. da cereyan edecektir. Bu içtima devre. ıua ıgmı ay ey ~me e ı~. 
Bu mukavele esaslarına göre, milba. sine yetiştirilecek olan satın alına kanu. Tımes ga7.(>tesı Strang la beraber 

yaa bedeli üç mllyon yüı bin Türk lira. nu Büyük Millet Meclisince tasdikinden Mo~kovava gitmis olan Roberts'in bu -
sıdır. Satın alınan htsse senedlerinin iti- itibaren b~lediyeler bu müesseselerin f;_ gün tayyare ile Londraya döneceğini 
bari kıymeti mecmuu dört milyon ve a.. len işletmesine baş.lıyacaklardır. yazmaktadır. . . .. .. . 

Bu gazete pek nıkbın qorunmıyorsa • ·ı· hUkU d ı TU kk f"I da müzakerelerin her safhasında bir -ıngı iZ m ar arı r UŞU • OSU çok mmt menfaatıer!n ve muhtem nok 

L d d ık 1 1 Ad d ff k• ıı · tai nazarların nazarı itibare alınması on ra a a iŞ ar a ana a muva a ıye 1 lazım geldi$ne binaen müzakerelerde 

k 1 d . · ı ki terakkinin zaruri olarak yavaş yü -

sndilc alınması zaman zaman derpiı olu
nan tedbirler cümlesinden bulunan fuz. 
yon işinin tahakkuk ettirilınesi iç.in İktı
sad Vek~let.inde bi.:- komisyon te_şkil c. 
dilmiştir. Havzada halen işliyen ocakla. 
rın hilhassa büyük müesseselerin tevhidi 
ile istihsalin jeolojik ve teknik icablara 
göre bir elden idaresi mevzuubahstir. 

Oksijenin fiati arşı an 1 gösterı er yaptı rüyeceğine işaret eylemektedir. 

Londra, 22 - Saat 15,30 da Southamp. Adana 22 (A.A.) _Dün akşam ye- Moskova büyük e~çimizi: ziyafeti tesbit edildi 
tonda karaya çıkan İngiltere kral ve kra. ni otelde belediye tarafından 'l'ürkku- Lond.ra 22 (Hususı) - foskovadan Ank 22 (AA) Ik. t d V k""l 
,.. • 7 .ı L d 1 • b·1d·r·ııyor ara . . - ısa e tl e-
uçesı, trenle l ,.a5 te on raya ge m~ş u filosu şerefine mükellef bir ziyafet ı ~. 1 

• • •• •. • • İ T So tinden bild. ·u . 
ve Waterloo istasyonunda başvekl1, hü. verilmt zi fette Vali tümkumanda- 'furkiye buyu~ :lçısı, ngı ız - ~ - ırı yor. . 
trumet azası bOtün mülld ve askeri rl. f ş, ya . ' . . .. vet müzakerelerını kolaylaştırmak u - 3003 sayılı !kanuna istinaden 25/6/ 

' nı smatl Hakkı, belediye reısı ve bu - • M k gönderilmiş olan İn - q39 tarihinden itibaren okaijenin beher 
cal ve kordiplomatik tarafından karşılan. tün teşekküller mümessil1eri hazır bu- Z€re 05

. ~vaya M.. ·ı· s· v·ı me•re m·k'"'b • b .k da teslim top 
K 1 b l k bI h ık kütl · · ı.. A giliz Harıcıye umessı ı ır ı vam w ı a ının ı.a n a -

mıştır. a a a ı r a esının a lunmWJlardır. Ziyafet Ç<Jk samimı ve . b. ..w1 · f ı· w tan a • t fi t ili ku be• Strang şerefıne ır og e zıya e ı ver - zamı sa ış a ı e ruş ve y 

kışları arasında agık bir saltanat araba- neş'eli bir hava içinde geçmiştir. Türk- • f metre rnikablık tüplerin fiatı ctüp de-
sına bine~ kral ve kraliçe, .gene a1kışlar kuşu tayyareleri her yerde olduğu gi- mıii~~~fette İngiliz büyük elçisi Seeds, pozitosu hariç• iki yüz elli kuruş ola -
arasında ı.stasyondan Buckınghnın sara- bi burada da bu sabah meydanı doldu- F bü ük elçisi Na~giar ve Sov _ rak tesbit edilmiştir. 

·tmi 1 rdi b.. nk b. h lk kfi 1 · - - d h ransız y yına gı ş e r. ran uyu ır a t esı onun e eye et hariciyesi erkanından bazıları da Oksijen tüplerinin tazyiki asgari 130 
Sarayın önünde toplanan binlerce canlı ve çok alkışlanan hava hareket- ~aı::r bulunmuşlardır. atmosfer ve oksijen terkibi asgari yüz-

halk. hükümdarları şiddetle 3Jk1şlamış - leri yap~lardıx. Uçuşların yapıldığı de 99 olacaktır. 
tır. Hükümdarlar balkona çıkarak halkı sahayı halk daha sabahın erken snat - Alman adliye Bir tüp satış, toptan satış addolu -
mütea.ddid dAfalar selamlamışlardır. lerlnden doldurmağa başlamıştı. nur. 

Başvekil Çemberlayn Avam Kamara. Bugün Adanada hava kapalı oldu - nazırı Sofyada Oksijen fabrikası bulunmıyan yer -
sında bir hit bede buiunarak, hüküm- ğundan Kayseriye yarın hareket edile- lerde azami satış flatla fabrika fiatına, 
darlann bu s<>yahatlerinden imparatorlu. cektir. Sof 8 22 (A.A.) - Bulgar ajansı bil en yakın fabrikadan o yere kadarki nak 
ğun tesanüdH ve takviyesi bakımından a· . y liye rnasrafile mahalU belediyelerince 

d ırıyor: t b·t ed'l k · ti rl • alınan neticelerin ehemmiyetini teb:miz Göbelsin radyoda söyle iği Sofy üniversitesinin 50 nci yıldö - es ı ı ece saır ca masraı. ve nor 
ettirmiştir. f nümü ~olayısile kendisine fahri dok _ mal karın ilAvesi suretne tayin olu -

Çcmberlayn bi\Ahare saraya gi3erek, dikkate şayan bir ıkra tor~uk verilen fakat bu yıldönümü şen mır. 
krnl tarafından kabul edilmiştir. gazetelerde çıkmadı liklerine iştirak edememiş olan Al K I f il • 

. . . • .. manya adliye nazırı Dr. Franck, bugün aşta yo aa J811 
Hollanda Kraliçesi hudud
lardaki tahkimatı teftiş etti 

Berhn. 22 (A.A.) - Ecnebı sıyası mu- .. v a Sofyaya gelmiş istasyoıı- Kaş (Hususi) - Antslya Valisi Fu-
. G .. b 1 f d .. rl ogleden sonr 

şahıdler, dün ° e s tara ın an 11 a e- ·r . adliye nazırları Almanya ad Baturayla kaza kaymakamı Fikri 
diım· olan nutkun gazeteler tarafmdan da :~~~~ı · \:e. 'le rektörü ve' daha di - Kuttanın Kaşın yol faaliyetini arkalı -

d·1 t . • bü U d. ,. • 1 elçısı. unıveısı 
ne~e 1 en me nının • t n ın.ı)en er w t tarafından kabul edilmi - yan müessir çalışmaları devam etmek-Lahey 22 (A.A.) - Kraliçe Wil -

ihebnine bugün şimal vilayetlerinde do
ğu hududu tahkimatını teftiş eylemiş -
tir 

tarafından i~dllmiş olınasına rağmen - a. ~er zeva ş tedir. 
şağıdaki fıkrayı ihtiva etmemekte oldu. tır. - -

Bitaraflık kanunu 
Y, şington 22 (A.A.) - Bugün en -

ğuna işaret etmektedirler: 

Biz, bir tek gaye bl!iyoruz. Vaktlle ta. 
rthte bize aid olmuş olan her §ey, yeni
den ele geçirmek istiyoruz. 

ci.lmende aıınan bir karar üzerıne par - Fransız kabinesi yarm mühim 
a:rr.etonun bitaraflık kanununun tadi - bi 1 

1i milzakerelerini hemen derhal yapma- r top antı yapıyor 
sı takarrür etmiştir. Müzakerelere ya Paris 22 (A.A.) - Nazırlar meclisi, 
Pazartesi veya Salı günü başlanacak Cumartesi günü sabahleyin Reisicilm -
ve 2 gün içinde bu mUzakereler bir ne- hurun riyasetinde mühim bir toplantı 
tic~ye bağlanacaktır. yapacaktır. 

Yunan Kralı 
İtalyaya gidiyor 

Atina, 22 (AA.) - Gazetoler, kralın 
Yunan donanmasının İyoniyen denizin. 
deki manevralarını takib etmek üzere 
hareket etmiş olduğunu haber vermek. 

tedir. 
Kral, manevralardan sonra İtalyaya 

giderek Yunan prenseslerinden İrene'nin 
iıcHvaq merasiminde hazır bulunacaktır. 

Kazanın istikbali bakımından çok lü
zumlu olan Kaş - Elmalı şosesinin ik -
mali için emir veren valimiz, bakaya 
yol vergilerinin de mükelleflerin yol • 
larda çalıştırılınası suretile ödettiril -
rnesini emretmiştir. 

Kalkan ve Temre nahiye merkezle -
rinin Kaşa bağlanması için yakında 
mevzii bir programla faaliyete geçil -
miş olacaktır. 

Kaş için hayati bir zaruret olduğu ar 
tık anlaşılmış bulunan yol meselesi, 
bu gidişle neticelendirllecektlr. 

mustemlekesı halıne gelmışti. un a, ye. 
ni tekniğin büyük bir tefevvuk hissesi 
vardı. Maamafih bu müşkül vaziyeti ida. 
me etmek rnüşküldti ve bunu, ancak, a
lakadarlar arasında devam edecek kuv. 

vetli bir tesanüd idame edebilirdi. Fakat 
Bokser isyanını müteakib Amerikalılar, 
Avrupalılar ayrı bir siyaset takibine baş. 
!adılar. 1914-1918 harbini müteakib de 
Alınanların imtiyazlarına nihayet verdir. 
diler. Bu suretle, Çin de, imtiyazlı ve im. 
tiyazsız iki sınıf beyaz millet hasıl oldu. 
Bolşevizmin önünden kaçan beyaz Rus • 
ların Çinde her türlü hizmet kabul et -
mekten çekinmemeleri de, beyazların, bu 
memleketteki haysiyetini iki paralık ettl. 
Vakta ki demokrasilerle totaliter dev • 
letleıin arası açıldı; onların milcadele • 
sinden de Çindeki beyaz milletlerin va • 
ziyeti tabiatile müteessir oldu. Şimdi. 
Japonyanın geniş empecyalist taarruzila 
bütün bu muazzam menfaatler zirüzeber 
olmak tehUkesini gösteriyor. Vaktilo 
Alman imp.lll'atoru ikinci Vilhelm dünya 
için en büyilk tehlikenin sarı ırktan ge -
leceğini söylemişti. O zaman basit bir mü.. 
şahade sayılan bu kehanet, bugün, bü
yük bir hakikat olmuştur. 

5~Ünı &-tu}'-r- c ,,wç: 

Bulgar Başvekili 
Elçimizle görUştU 

Sofya, 22 (Hususi) - Başvekil ve ha. 
rlciye nazırı Dr. Kösivanof, dün Türkiye 
elçisi Şevki Berkeri ve müteakiben Bul. 
gariırtanın Atina elçisi Dlmltr Ş1§Illanofu 
ka.bul etmiştir. 
Şişmanof, At.inada Generai Metaksa1 

ile Gaf enko arasında cereyan nden gö. 
rüşmeler hakkında başvekile izahat ver.. 

mivtir. 
------------------
Pragda bir ihtifal 

Prag, 22 (A.A.) - 1621 de Habsburg. 
ıar tarafından idam edilen 26 Çek asllzn
desinin idam edilmesinin yıldönümil mü.. 
nasebetlle bugün Çekler bir ihtifal yap .. 
mışlardır. Bu Çek asilzadeleri BeyazdaA 
mağlQ.biyetinden sonra idam olunmu~ 

lardır. 

Bu sabah belediye dairesi önünde bu 
26 asilzadenin isimleri yazıh. ve siyah bir 
haçla .işaret edili bulunan taşın önünde 
halk ibirikmiştlr. Almanlar haçlı salib tıı. 
şıyan bir kordelD. ile bağlı büyük blr çe. 
lenk getirip ta§ın üzerine koymuşlardll\ 
Alınanlar çekildikten sonra Çekler gelip 
taşın üstüne çiçekler atmışlar ve bu su. 
retle Alınanların koydukları çelengi d~ 
örtmüşlerdir. 



4 Sarf• ·SON POSTA Haziran ~.i 

l ~ 

Dün Kasımpaşada feci bir 

Feri bot iskelesi 1 Bir otomobil, ~ir 
kamyon kazası oldu 

Y . d I k tramvay ve motos,klete 
enıkapı a yapı aca çarpıp parçalandı 

Frenleri tutmıyan kamyon bir kadını çiğneyip 
öldürdü, bir posta müvezziini ağır yaraladı 

lstanbulun liman işleri lngiltereden getirilecek liman Dün sabah saat sekizde Çapada bir o. 
ütehassısının tetkikatından sonra kararlaştırılacak tomobil -~e tramvay ve motosiklet ara-

m sında musademe olmuştur. 
Müstakbel İstanbul limanının Haydar

paşa ile Yenika.pıda olmak üzere :ki yer
de yapılmasının tasavvur edildiği yazıl

mıştı. 

hazırlıyaeağı raporu Nafıa Vekaletine 
verecek, Vekalet liman inşaatı hakkında. 
ki son kararını, raporu tetkik ettikten 
sonra verecektir. 

Hükfunet, Haydarpaşa ile İstanbul a. 
rasında ihdas e ·:ıecek feribotların YenL 

Vatman Mehmedin idaresindeki 20 nu.. 
maralı Sirkeci - Topkapı tramvay araba
sı Aksaraydan Çapaya doğru gitmekte 
iken şoför Servetin idaresindeki 1741 nu. 
maralı taksi otomobili, tramvayla, az bir 
mesafe açıkta geçmekte olan bir moto
sikletin arasından geçmek istemiş, me. 
safenin darlığından evvelA motosiklete 
çaırpmış, bll~hare direksiyon kırarak 

tramvaya bindirmiştir. 

Şiddetle vukua gelen bu müsademe 

Haydarpaşada yapılması istenen liman 
işi henüz tasavvur halindedir. Nafıa Ve. 
kaletl bu işlerle meşgul olmak üzere İn. 
giltereden bir liman mütehassısı getlrte
cekt.i.r. Liman mütehassısı İstanbulun de. 
niz kıyılarını tetkik edecek, liman olına~ 
ğa eh.rerişli yerleri tesbit edecektir. Mü
tehassıs tetkikatını ikmal ettikten sonra 

kapıdan hareket etmesini esas itibarile 
kabul etmiştir. Yenikapıya feribot iske
lesile ıberaber, bir de liman yapılacak

tır. Yen)kapı liınanmın büyüklüğü İn... 
giliz mütehaıısısının fikri alındıktan son. 
ra tesbit edilecektir. neticesinde tramvay arabasının kenarı Kazayı yapan teamyon ve i!len 1eactının cesem 

Mllteferrllı: Şehir işleri: 
boydan boya çizilmiş, motosiklete ve Ü- Dün saat 1 7 30 da Kasımpaşada feci nin evinin bahçe duvarına çarpıp ylk-
zerindeki ge~ ~içbir şey olmamış, yal- bir kamyon k~zası olmuş, kum· yüklü m1ştır. 
nız kazaya sebebıyet veren otomobil ta. bir kamyonun frenlerinin bozuk olına- Nihayet altıncı şube mii.dürü Faik'!n 

MDnakalAt Vekili Pazar aDnD Beledi~• . fen heyetinde marn.en parçalanmıştır. sı, bir posta müvezziinin ağır surette evinin kaplamasını da sıyırarak bu su--
•ehrimiza geliyor deCllfıklıkler yapıldı Zabıta suçlu şoför hakkında tahkikata yaralanmasına ve bir kadının ölümüne retle hızını almış ve tekerleklerinin ya. 

Münakalat Vekili A!i Çetinkaya, Pa- Belediye fen heyetinde bazı tebeddül başlamıştır. sebebiyet vermiştir. ya kaldırımına takılmasile durmuştur. 
zar günü Ankaradan şehrimize gelecek ler olmuş, Fatih ~azası başmühendisi _, BeşiktaJ garajı sahibi Nazmiye aid Kamyonun durmasını .~.aüteakib şo-
ttr. Ali Çetinkaya şehrimizde bir haf- Şevket Adalara, Üsküdardan Said E- Deniz işleri: ve 3544 numaralı kamyon kum yüklü för derhal atlıyarak yokuş yukarı kaş-
ta kadar kalacak ve 1 Temmuzdan iti- yube, Eyübden Tevfik Fatihe, Adalar- olarak Tozlkoparanda asfalt caddieden mıs ve kaza esnasında şoförün yanında 
haren faaliyete geçecek olan Denizyol- d~~ Belim O'sküda~a, tJs~üdardan Ne- 150 kiffllk bir Bulgar seyyah Mezarlık sokağına sapacağı sırada, şo- ot;rmakta olan müteahhid Mehmed Ali 
lan ve Limanlar Umum Müdürlükleri zıhl Beşiktaşa; Fatihten Irfan Beyko - kaflleel geldi för frenlerin tutmdığını görmüştür. kamyonda kalmıştır. Kazanın vukubul-
tevkilAtı üzerinde tetkikler yapacaktır. za: Beykozdan Halil Fatihe nakledil - B ı b dı lı B f .1 d'" Bu sebeble Mahmud ağa yokuşuna sa- duğu sırada süratle indi,ği yollardan 

'f • • • : • u gar an ra a a vapurı e un .. . . 
Vekll, buradan Izmlre gıdecektır. mıştır. limanımıza 150 kişilik b~r Bulgar sey- pan kamyon, buyilk bır hızla yokuş aşa- geçmekte olan birçok kimseler büyük\ 

Cami eDtunlarına eklenen Mecidiye ~ByD~Dnd imar pllpı yah kafilesi gelmiştir. Diln, şehrimizin ğı ilerlemiş ve Mahmud ağa çeşmesi ci- bir telaşa kapılarak yoldan kaçmak su-
kıymetalz ta,ıar . . . .a~~r ~n 1 görülmeğe değer yerlerini gezen sey _ varında sola kıvrılarak yaya .k~I?mı:ıı- retile kendilerini korumıya muvaffak 

. . . Mecıd.'iyeköyünun 1mar planı hazır • yahJar, ·bugün limanımızdan ayrılacak- na çıkmış ve Kenan adında bınru evıne ol:-lbilmişler ve bu suretle kaza yalnız 
&yaz:<fila Silleymaniye cam:ı,1.erlnm lanmıştır. Yakında Valiye arzedilecek- lardır. çarpmıştır. , bir ölüm ve bir ağır yaralanma ile netl-

tamirkn esnasında bazı kıymetsız taş. tir. . Kamyon bu sırada oradaki posta ku- celenmiştir. 
1ar ütunl kl d'r+; ı ı · Zeytınburnunda top atıfları yapıhyor 

ın 8 ara e ?,n ~ı:s· an aşı mış, ltalyan mimarı Milanoya 9idlyor tusunu boşaltmakta olan Kas un paşa Kazadan malfımattar edilen Kasım • 
Vakıflar Umum Müd~r1ü~U tarafınd.~ İtalyan mim.an Viyeti Viyolli dün Va Bugün Zeytinburnunda hakiki top postanesi müvezzii Ahmede çarparak paşa nahiye müdürü Talat tahkikata 
b~nların değiştirilmesıne lüzum Hgl5rul- liyi ziyaret etmiş Dolmabahçe stadının atışları yapılacaktır. Mmtaka liman re- müvezzii ileri fırlatmış, müvezzi yü - vaziyed ve hadisenin vuku tarzını gör· 
müştür. İstanbul Vakıflar Başmudür - · · · ·· te '· · h t · r isliği dün bu münasebetle denizcilere zünden ve bacağından ağır surette ya- müş olanların hüviyetlerini tesbit et .. 
lüğil mimarları, bu taşları tesbit et - ::e:~u~ :1~ıe~:: ~la:e~ıı:n~~ bir tamim göndererek, bütün vapurla- ralanarak düşmüştür.. miştir. 
mektedtrler. ya gidecek 2 ay sonra dönecektir. rın bir kazaya meydan verilmemek ü - Bu çarpmaya rağmen hızını alama - Ağır yaralı olan müvezzi Ahmed 

l!lektrlk ve tramvay ldarelerintn Temlzllk iflerl mOdOrlOk halinde zere atış sahasından uzak olarak geç - yıp gene yokuş aşağı süratle ilerlemiye Beyoğlu hastanesine nakledilmiş ve Ö· 
devir muamelesf reımen b•fhıdı idare edilecek melerini tebliğ etmiştir. devam eden kamyon, apartıman kapıcı- len Elizanın cesedi muhafaza altına a 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet • İstanbul Belediyesi temizlik işleri mü sı Eliza adında yaşlı bir kadına çarp - lmmıştır. 
me İdarelerinin belediyeye devri bak_ dürlüğünün başmüdürlük haline ko _ Toplantıları mıştır. . . Tahkikata nöbetçi müddeiumumisi eı 
kında.ki kanun projesi resmf gazetede mı.ca~ru ya:ımııştık. Dahiliye VekAleti Bu sademenın tesırile yere yuvarla- koymuş ve hadiseyi görenlerin ifadele-
neşrolunduğundan, bu idarelerin dün- müdftrlüğü ayn@ ipka etmiştir. Bakırk6y Halkevlnin umumi nan Eliza k~yo~un .~lt~nda kalmış ve :rin1.:> mür~caat ~!erek ~a~amn .baş .. 

00 !tibare beledi d · h t t 1 t Ezilmek suretıle ölınuştilr. langıç yerınden ıtıbaren ıptıdai bır ke-
n n resmen yeye evrı • Poll•t~ : eye op an 

111 
Kamyon gene ayni hızla vokuş aşağı şif yapılmıştır. Şoför Yusuf Kemal he-

ne başlanmıştır. Bu idareleri m.uvak • Bakırköy Halkevi Başkanlığından: Bakır- inmiş ve komiser mütekaidi Bahaeddi- nüz yakalanmamıştır. 
kat heyet namına belediyeye devrede- köy Halkevt umu.mi heyeti 1939 senesi Hıı.zi-

Bir hizmetçi kadın ••çıyı kDrakte ranm 24-6- 1989 Cumartesi günü saat 21 de 
cek komisyonla belediye tarafından '6- yaraladı Halken salonunda t-Oplanaca~ından i~bu 
çilen mühendis Mustafa Hulldnin ri- Klzıltoprakta bir köşkte aşçılık ya _ toplanttye. bütün üyelerimizin teşrifleri rica 
yasetindeki tesellüm komisyonu dün pan Hasan ve Mustafa adında iki ar - oıunUI'. 
Metro hanında faaltyete geçmiflerdir. kadaş, ayni köşktie hizmetçilik eden OakDdar H~lkevlnde konser 
Devir iti kayıdlar üzerinde yapılmak - Zafer kadın ile iş yüzünden kavgaya Üsküdar Halkevt salonunda 24-6-939 cu -
tadır. Komisyonlar bir haftaya kadar tutuşmuttardır· marteaı günü akşamı saat 21 de Kadıköy 
~malarını bitireceklerdir. Kavga esnasında Zafer, eline gAllir _ Halkevi koro heyet!. tara!mde.n Kon.servatu-

-y var mwı.lllmi Hulfisi Öktem.in şetıııtlnde 40 
Avrupa eklepreel aaç geliyor d1Al bir kömür küreğile Mustafayı yü- ldfinin ittira.ldle bir koro konseri verllecek-

Tarife mucibince saat 7,2.5 te Sirkeci- zündan yaralamıştır. tır. 
ye gelmesi icab eden semplon ekipresi, Yaralının müdavatı yapılmış, &uçlu -=--=-a::::===z==ımı:ıı--=cıı:::=====-==zıı== 
di1n sabah bir buçuk saat teahhurla Zeier yakalamnıftır. 
ancak saat 9 da ae.Iebtlmi~r. Bu teah- Bir çocuk yDzDnden otomobil 
burun 1ebebi evvelce de yazdığımız gi- duvara çarptı 
bi Alınan hududlarında yolcu kontrol- Şoför Leonun idaresindeki 187.5 nu-
larmın çok sıkı bir şekilde yapılmam~, maralı otomobil evve~_ki .. gece Etyemez
larınm çok sıkı bir şekilde yapılması _ den geçerken cadde ustundeki sokak -

dır Bir mudd t•~ b · h h ~1 tan bir çocuk çıkmış ve ıoför çocuğu . e IA::'n erı emen ergun . . . 
. ezmemek için dıreksıyonu aksı tarafa 

devam eden bu rötarların önüne geç - 'rmi t' Ço k t 1 d .. çevı ş ır. cuk uru muşsa a, o-
mek uzere Eylfilde şehrimizde toplana- tomobll 140 numaralı evin' duvarına 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUÔ-U 

1839 m. 183 Kes. 120 Xw. 
.A.Q. 19,74 m. 1519!5 Kes. 20 Kw. 
A.l'. 31,79 m. 94811 Kes. 20 Kw. 

Sığır ve koyun derisi sallşlar 
Son iki gün zarfında dahili istihlak için 

20,000 kilo sığır derisi kilosu 60.64 kurU§
tan satılmı~tır. 58-60 kuruştan da 40QO 
kilo kadar tuzlu kuru kızıl karaman de. 
rlsi saiılnuştır. 

Av derisi satışları 
Almanya için çifti 1300-1400 kuruştan 

kunduz derisi, çifti 400550 kuruştan Kay
aeri ve Sıvas malı tilki derisi, ve bu de. 
r:flerin Trakya men§ellleri de 325.330 
kuruştan satılmıştır. 

Aılıerlllı işleri: 

Şubeye davet 
ıtlsküdar Askerlik Şubesi Başkanlı~ından: 

Şubemiz halkındil.n olup dokuzuncu kor nak 
Uyc taburunda za.bltılk stajını yaparak ta -
bib yarsübay (astetmen) olarak terhls edi
len 325 dofumlu ve 441969 kayıd numaralı 

Mehmed Şevket oitlu Ali Mazhar terhis edll-
eak olan beyne1milel şimendifer kongre çarpmı.ştır. Kaza neticesinde otomobil 
sinde bazı kararlar ittihaz olunacak - hasara u~ramı.ştır. 

CUMA 23; 6; 39 dikten sonra şubeye utrıya.rak yedek silbay 

12 30
. p 12 35

. Tü k .. ı~ Pl defterine kendisini ltaydettlrmedl~inden §im 
tır. 

Kapelı9arfının tamiri lıtenlldl 

Kapalıçarşı esnafı belediyeye müra-

. . rogram. . . r muz e• - . dl k d .. ~ l"""' v kibi bul lı: lm Bir kunduracı dDten ta9la yaralandı 18. Meml k t t A l teo _ ye a: ar şu ...... m"""" 8 a meo a ış 
. . e e saa yarı, a ~.ve me ro olduRunda.n hMen nerede bulunduğunun ve 

Galatada Necatibey caddesinde kun- loJi haberleri. 13:16 - 14: Müzik ~:ıc.aı:lfl}t hangi askerlik şubesinde kayıdlı bulundu -
d 1 k t il S d .. program - Pi.) 19. Program. 19.05. Müzik 3 • b d .ftA d hal t d .ftA n1h 
uracı ı yapan sma ungur, un sa- (Bir kema.n virtüozu _ Pl.) 19.15: Türk mü _ bunun, ura a ......, er aşra a "'"" a-

caat etmfıı:ı 1>arı:ııyı harab olmaktan kur bah dilkkA.nına giderken Faruk adında ııw <İn 1 1 ) 20 . M mı k t t A yet bir hafta zarfında şubemizi mektubla ha 
~' :ı • " • • . • Z>&• oosaz 88 1

• • • e e. e saa. "yarı, berdar etmesi ve aksi takdirde hakkında 
tarma'lr igın bıran evvel tamır edilmesı- bırinın hada~. yaptırdığı evden omu - aje.ns ve meteorolo1t ha~rlerı. 20.15: Neşell 1075 sayılı kanunun ceza ahkimının tatbik 

f i + ........ 4 .. 1 di E f .. ti t t zun ır taş duşerek yaralanmıştır. Ya plWar - R. 20.20: Türk müziRJ. : ı - ......... - dile 31 rı s ........ u.ıı er r. sna ın muracaa e ' Hl 1 2 8 hl 1 ,AftN • e ce" . 
ıL ralının müdavatı yapılmlş Faruk ya - caz peşrev· - up Z ya. - H~ prıkı. * 
Kik edilmektıedfr. ' Anı1sın yar ııe. 3 - Asını bey - Hicaz şa.rkı: . 
, 1 il bel dl t h lld b 1 kalanmıştır. Her zahmi el~ersuze 4 Udi Cemil Hicaz Üsküda.r Askerlik . Şubesi Baııkanlıjtından: 

f e ye a B arı u unamıyor şarkı: Ne küstün bi.s~be;- öyle. 5 - -~······· - Şubemizde kayıdlı olup 933 senesindenberi 
Şişli belediye tahsildarının üzerinde ISTANBUL HALK . avakibl meçhul kalmış olan ve Diyarbakır 

Kemençe tak.'!lmi. 6 .- ......... - Hicaz şarkı. merkez hastanesi başkA..t1bl1itlnden 25 Ey -
bulunan belediyeye aid bir miktar pa- TiYATROSU İndim yarın bahçesme. 7 - ···: .. ··:. :. Hi~a2 lfil 340 tarihinde tekaUd edilen yedek yedln-
ra ile ortadan kaybolduğu anlaş1lmış- Kemın Onler ve saz semaisi. 8 - ......... - Halk türkusu: Sur- rt sınıf muamele memuru 1296 doğumlu İs-

ıırkadaşları meli~in gözlerine. 9 - ·· · · · ·· .. - Halk türkü- tanbullu Ahmed oğlu !smailln burada ise 
Bu alrpm Tophane K•rab>1ş s~: ~~fa fincan koydum. 10 - ......... - Halk derhal, taşrada ise nihayet bir hafta zar -tır. 

Zeytin ve pamuk yağları 
Dün piyasada 2700 kilo zeytinyağına 

mukabil 13,900 kilo pamukyağı satılmış~ 
tır. Bir günlük satışı gösteren bu rakam.. 
lar, İstanbul piyasalarında satılan yaA.; 
ların mühim kısmı pamukyağı olduğu 

halde ıbunların zeytinyağı yerine istihlAk 
edildiğini sarahaten göstermektedir. 

Dünkü zeytinyaJ' fiatları lüks mailar 
63-64, rafine malla.- 54 kuruştur. Ps
mukyağlan 43A3,50 kuruştan muamele 
görmüştür. 

Bütün A M E RI K A 

23 Temmuz 
TüRK GüNüNü 

Tee'id etmek içln hazırlanıyor 

DOnyanın en gDzel iki vapuru 

Queen Mııry -. 
Normandie 

lstanbulden Parise Simplon eks
presile, Parisle blrinoi sınır otel
lerde 7 gnn ikamet ve yemek. 
Nev· Yorkun en muhteşem oteli 

BARBIZONA PLAZA'da 
16 gDn ikamet 
AYRICA: 

NEV - YORK'f A tenezzllb - NIA
OARA şelal~sini ve Vasbigton'u 
ziyaret - 100 dolar ceb parası. 
Kayıdlar iki gOn Sonra 

kapanıyor. Acele ediniz. 

:NA.TT.A. 
Galatasaray Telefon : 44914 

Bir tramvay biletçisi arkada9ını 
yaraladı 

Yük.el bahçeıiııda türküsü: Menekşeler tutam tutam. 21: Ko - tında şubeyi nıektubla haberdar etmesi ve 
(Günah) piyes 2 perrte nuşma. 21.15: Müzik <Radyo O.rke.strası - Şef: :ıksl takdirde hakkında 1078 sayılı kanunun ~--••••••H•A•L•K•O•P•E•R•E•T11I• 
(Çam Sakızı ) 3 perde PraetoriusJ 1 - Claudlo Monteverdi - G. F. ~eza ahkamının tatbik edlleceıtL 

Şifllde oturan tramvay biletçisi Mus 
tala ile arkadaşı Abdullah arasında 

bfr kadın yüzünden kavga çıkmış, Mus 

tafa Abdullalu çakı fie kalqartından ya 

nlamıştı:r. Yaralının müd.avatı yapıl -
DLıt, suçlu ya.ka.lanarak takibata bqlan 

~ 

E0E TiYATROSU 
NuretUn Genç Dur 

ve arkadaşları 
211 Hazıroa Cnma akşamı 

Şeh•emini inşirah bahçe1inde 

ÇÖKÜŞ 
Murad Şamil yarycıte1l 

Malipi.ero. Dört Madrlgal. a) Allegro. b) Len 
t-0 - Andante. c) Lento, Funebre. ç) Allegro. [ R T U G R U l SA O 1 T [ K 
2 - Sabin V. Dragoi - Divertissement Rustı
que. al Noel. bl .t;tıyak. c) Matem. ç) Dans. 
d) Düğün şarkı:,ı. 3 - Joh. Strauss - .-Sp -
hange», Vals. 22.15: Konuşma. 22.30: Müzik 
(Neş'eli miızlk - Pl) 23. Son ajans haberle
ri, ziraat, esham, t.ahvila.t, kambiyo - nukut 
borsası (flıı.t.) 23.20: Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24: Yarınki program. 

Şenyol • Çınardibi aile 

bahçeaiodc bugcce 

Erkekler 40 ından 
Sonra Azar 
Vodvil 1:1 perde 

okuyucu Ayııel 

ta:ıı kadroıilo yeni Hale 
yaz temıillerino bahçe. 

lerdo başlıyor 

ilk temıll 

Zır Deliler 
operet 8 perde 
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23 Haziran 

Çankmlılar bel.,Jiyeden müsbet 
çalışmalar bekliyorlar 

Her şeyden evvel şehrin hakiki ve modern 
ihtiyaclarının yerine getirilmesi, temizlik teşkilab 

yapılması ve itfaiye kurulması bekleniyor 

SOR POSTA 

Kaşta bir kadın 
dövüşerek 

namusunu mudafaa etti 
Kaş (Hususi) - Kazamızın Akörü 

köyünde bir tecavfu hldisesi oldu. 

S.Jfa • 

C Yurddan resimli haberler ~ 
Edirnede eski eserler üzerinde tetkikler yapıldı 

Köyün Kilise mevkii civarında Mus
tafa Porsuk adında bir köylü eşi ile bir
likte tarlalarında meşgul iken, bir ara
lık 1 S dakika uzaktaki pınardan su al
mağa giden Mustafanm yokluğundan 

ve mevldin tenhalığından istifade et -
meğe kalkışan Hasan adında bir köylü 
delikanlısı, yoldan geçerken Mustafa -
nm kansını yalnız olarak görmüş ve 
yak laşm~tır. 

Hasan, kadına, iki senedenberi ken- Edirne (Hususi) - Edirnedeki eski şatan ve İstanbul, Bursa ve Ankara -
disini sevdiğini söylemlı ve derd yan- es~rleri ve müzeleri tetkik için şehri - dan daha zengin bir kıymette bulunan 
mağa başlamışsa da Mustafanın karısı: mıze gelen Maarif Vekilliği Arkeologu Türk kabristanlarındaki mezar taşla -
cNamusurna asla leke sürdürmiyece _ ve müzeler umum müdür muavini rının biran evvel buraya nakillerini 
ğL"ll• diyerek mukabelede bulunmuş _ Remzi Oğuz buradaki tetkiklerini biti- Maarif Vekilliğinden istemiştir. 
tur. rerek ~ka:aya dö~ü~t~r. .. Mezarlıklardaki taşlar Türkiyenin 

Bunun üzerine Hasan, işi zora bin - R:n_ı:ı O~~ te~kıklenru Umumt Mu- en büyük mahkUkat müzesile taştan 
dirmek istemiş ve aralarında bir bo _ fettışlıge bıldırmış, ve bu arada Ek -k · ·ı Afun arşivini kuracaktır. 
ğuşma başlamıştır. Kadın, miltecavl - me çıog u edpaşa kervansarayU: Resim İslami mahkukat müzesi ha -
zln bir çok yerlerini ısırmış ve kendini da ?çı~~ca~ olan (İsHhnt rnahkUkA.t mu- . . . . • 
tırnaklarile müdafaa ederek Hasanın zesı) uzerınde durarak Osmanlı salta- lıne getinlecek olan·Ekmekçıoglu Ah · 
suratını tırnaklarile yaralamıştır. Niha natının bütün devirlerinin tarihini ya medpaşa kervansarayıdır. 
yet, hadiseye ~tişen Mustafa Porsuk Düzcede büyük pehlivan güreşleri 
kar.:sının mücadelesini görmüş ve kav 
gayn iştirak ederek, mütecaviz Hasa 

Ç k da 
_ nı adamakıllı haşlamıştır. Etraftan ye-

an lrt n oır gon.mu.ş . . . . 
Çankırı (Hususi) - Belediye bu yıl müyor. Evlerin çöpleri tenekelerde dola- tışei nle~,li kavg~y~i~nlleı:~et~dır. 

muhayyel bir hesabla bütçesini 81,800 li- rak kapılar önünde ~pçü arabalannm ş, a yeye ın a e ış ır. 
raya çıkardı. Geçen yılki büt~enin tam gelmesini bekliyor. 
üçte bir fazlası demek olan bu bütçe ile Ça.l'Jllar, büyük caddeleır gündüzleri 
§ahirde hayli işlerin başarılması icab e - sulamak zahmetinden azade, to:ı duman 
der. içinde süprülüyor. Bu yüzden ıehirde 

Bir manda yilzerelı 
lmralı mahkumlar 
Adasına gitti Fakat belediye bütçesini artırmakla mebzul miktarda karasinek peyda olmu1-

beraber kadrosunu da çoğaltmaktadır. tur. Bursa ('Hususi) - Geçenlerde İm -
Yeni, yeni memuriyetler ihdas etmekte. Bu ·sineklerden halkı kurtarmak .isti • rah mahkUmlar adasında çok garib bir 
dir. Belediye bu suretle kendi bünye - yen belediye bütün dükkancıların dük - h§dise olmuştur. Mahkumlar muayyen 
sinde ıslahat yaparken başlıca b:.iyilk İf- kanlarına sinek tuzağı kurulmasını mec.. yer1erinde çalışırlarken, denizde büyük 
lerinden biri olan ve iki yıldanberi kuru. bur etmiş ve §imdi her dükkana sinek ya. bir cismin gittikçe yaklaşmakta oldu -
lamıyan. yeni elektrik tesisatı işlerile pıştırıcı kağıdlar nsılınıştır. Halk sinekle ğunu görmüşler ve sahile koşmuşlar • 
meşgul bulunmaktadır. bu şekilde mücadele edilinesıini ganb dır. 

Bundan başka Belediyeler bankasın • bulmaktadır. .. .. . . . F&kat adaya yaklaşmakta olan bu 
dan yeni istikraz etmekte olduğu 50 bin Çankınnın buyuk bır derd.inı de; şeh.. b .. ilk' • • i dö d'. • ·· ·· ··ı ·· 
li 

. uy cısının ger n ugu goru muş, 
·rnnın 30 bin lirasile bir chal,. yaptır • rın yanıgına kar§ı si~tasız bulunuşu . . . v 

rnak üzere tetkiklerini bitirmiş ve pro • teşkil eder. bıraz sonra ıse yemden adaya dogru 
jelerini hazırlatmıştır. Belediyenin yangll'la karşı aldığı basit yüzmesi~e devam etrri~tir. Biraz sonra 

Djğe.r taraftan şehir ormanlığında bir tedbirlerden şehir suyundan muhtellf bı:nun bır manda oldugu anlaşılmıştır. 
yüzme havuzu vücude getirmektedir. yerlere konan su musluklarile birkaç ya.. Nered~m geldiği ve kime aid olduğu 

İşte şu birkaç kalem belli başlı iş pe. malı hortum ve bir iki eski basma tulum. anlaşılamıyan manda biraz sonra kara
şinde koşan belediye şehrin hak.iki ve mo. ba ile büyüyen ve yenJ bjnalarla baştan ya alınmış ve çifte koşulmağa başlan-

Düzceden yazılıyor: Hava Kurumumuzun ge
ren Pazartesi günü tertib ettiği yağlı güreşler 
»n bini mütecaviz .bir halk kütlesi önün-

dern ihtiyacını geride bırakmaktadır. başa süslenen Çankırı yangına kallı na.. ımştır. 
Şehir ~emizllik ba'k.ımından geridedir. sıl korunabilir? 

25 mahalle ve 4 binden fazla evü olan Evvelce binlerce lira zararlar doğuran 
fehrin temizliği iki at arabası ve on SÜ - yangınları yeniden görmemek için Çan • 
pür,geci ile yapılamamaktadır. kırıyı da itfaiye teşkilatına sahih kılmak 

Kazova sulama kanahnm 
temeli atıldı 

de yapılmıştır. Güreşe iştirak eden peh
livanların miktarı yetmişi mütecaviz ol -
maltla beraber hiçbir yerde eşine tesadüf e -

dilmiyen üç çift (Mülayim, Yarım dünya Süleyman, Babaeskili İbrahım, A
d~lı Arif, Molla Mehmed; Pehlivanköylü Mustafa) gibi pehlivanlar da, giire
şı~ ehemmi~tini arttırmışılard1r. Kurum pehlivanlara Pazar günü akşam? 
~ukellef bir ziyafet vermek suretile bu kıymettar Türk sporcularını izaz ve 
ıkram etmiş ve güreşi müteakıb iki otobüs dolusu pehlivan büyük bir neş'e 
ve memnuniyetle Düzceden ayrılmtşlard:r. Resimler güreş intıbalarından 
bir kaçıdır. 

Sokaklar var ki ayda bir defa süprül • zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Tokad (Hususi) - Kazova sulama 
-~~:~~~~====~~=~~~=~==~=~~~=~~bnalının~~~g~ookt~ ~mGü-

zmit orta okulu kızlarının sergisi menek köprüsünde buf{iin temel atma 
merasimi yapılmıştır. Burada inşa edi-
lecek barajla Yeşilırmak şişirilecek, ır-
mağın sağ sahilinden ve meşhur Ku -
mana harabelerinin eteklerinden baş -
lıyacak olan kanala su verilecektir. 

Cümhuriyetin vi!Ayetimize isabet e
den en kıymetli eserlerinden biri sa -
yılmağa layık olan bu iş merkez kaza
sının Kazovasını ihya edeceği şüphe -
sizdir. Halk sevinç içindedir. 

Bir köylu domuz avmda 
kendi kendini vurdu 

K~ (Husust) - İslamlar köyünde 
Bayram adında bir köylü, domuz bek
lerken silahı ateş almış ve Bayram kal
binden ağır surette yaralanmıştır. Ya -
ral:, Fethiyeye gitmek isterken, yolda 
ölmüştür. 

Merasime saat 15 de istikl§l rnarşile 
baş!anmış Vali Sa18.haddin Ünerin söy-

levinden sonra sıra ile belediye l'eisi Yozgadda şiddetli dolu ya ""gdı 
doktor Remzi Topçam, Halkevi adına 
Fikret Altıner, Malı11 Gaziler adına Yozgad (Hususi) - Geçen Pazar gü-
1''evzi ve en son olarak Sular idaresi nü öğleden sonra başhyan sürekli yağ
Samsun bölgesi müdürü Sabri Falay mur kasabanın civarında tahribat yap
birer söylev vermişlerdir. Kurban ke- mı.ş ve kaza~a bağl.~ Ka~acavere_n, Ka
silmiş ve ilk kazmayı Vali Salahaddin dtlar ve Doguca koylenne yagmurla 

İzmit orta okul kız talebeleri tarafın dan bir el işi sergisi açılmıştır. Resim Üner Tokad meb'usu Sıtkı Atan vur _ karışık dolu düşmüş, bütün mahsulltı 
alaka ve takdir toplıyan sergiden bir köşeyi gösteriyor. muşlardır. tahrib etmiş, Doğuca köyünden on beş 
===-===ıı======:ııı::::::===================--~=-==========-==- SJğır, Kadılar köyünden on çift sığır 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: sele kapılarak telef olmuştur Civar 

- Hasan ıJ~y. Avrupa ga. 
zetelerinin yazdıklarına gö. 
re .• 

. .. bu ay içinde bütün mem 
leketlerden Parise kadın mu .. 
rahhaslar gidecek .. 

. . . ve kadınlan alakadar 
edecek mühim bir mevzuu 
görüşmek üzere bir toplantı 
yapacaklarmış. 

köylerde hasar ve telefatta vardır. İn
sanca zayiat yoktur. Zarar ziyanın tes
bitine kaymakam Hikmet Güvenç biz
zat el koymuştur. Netice henüz tesbit 
edilememiştir. 

Bursada Uç sabıkah yakalandı 
Bursa (Hususi) - Zabıta üç sabıka

lı yankesici yakalamıştır. Bunların bi
risi ve azılısı olan Selanikli İzzet Ka -
racabeyde açılmış bulunan hayvan pa

Hasan Bey - Anladım an. nayırında ele geçirilerek şehrimize ge
lad,ım.. Greta Garbo son gün. tirilmiş, Bergamalı Tevfikle, İstanbul
lerde saç tuvaletini değiştir. lu Hüseyin Bursada yakayı ele vermiş-
mı.ş. lerdir. 

Kastamonuda şehir otel ve 
gazinosu yapıllyor 

Kastamon-:.ı (Hususil - Kastamon;ıJa 

yapılac* olan şehir otel ve gazinosunun 
in.,<;a,sına ~ışlanmıştır. Otelin inşa oluna. 
cağı yerlerdeki evler ve dükkanlar 5800 

liraya hususi idare tarafından istimlak i
lunarak yıkılmış ve yeri temizlenmiştör. 

Bir iki güne kadar temellerinin atılma -
sına başlan:-ıcakıtrr. Eu inşaat hususi mu
hasebenin emlak bankasındrın yaptığı tl5 

bin lira.hk iStikrazl'a vücude getirilecek -
tir. Bu parayla ayrıc~ halka inşaat örne. 
ği vermek içia memur evleri yapılacak • 
tır. Bu evJ.eııll ve otelin inşasının mev -
sim sonuna kadar ikmal olunacağı kuv -
veUe söylenmektedir. 

lzmir fuarı hazırhkları 
İzmir (Hususi) - Fuarda cl>lnkü, bu. 

günkü ve yarınki İzmir> pavl • 
yonunun hazırlanmasını deruhde eden a. 
ı a~tırma heyeti bu vesile ile İzmirin ta. 
rihini aydınlatacak birçok kıymettar e • 
serler ve vesikalar elde etmişlerdir. 16, 
17 ve on sekizinci asırda İzmir ,ehrinJ 
gösteren kabartma bir harita, kara ka • 
lemle yapılmış bir İzmir kordonu tab • 
losu, Portekizli bir gemicinin İzmir f:!hrl 
fotoğrafı elde edilm'ştir. 

İzmir şehrinin kurucusuna aid olan iz. 
mir amazonu, tunçt:ın yapılmış olara.ıı: 
gayet ufak çapta bulunmuş ve belediye 
emrine verilmiştir. 
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- Jllhlm mi! - ......... olalııillr. laJm hiç meralı 
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- 81J11111 .mlT - JleJeT 
- Jlvetl - 1'eJ9 oldulana anlataJDL. 8lll te. 
- DllıiJI mi. harici mi? lefon OJUDUDU bilir lllİIİD ! 
- Her ildll de! - BQmem! 
- Oyıe,.e anlat. fabt lell anlatma. - lllmezten ~- sekiz. on ve. 

dm ben bir rer sorayım... bu anlatacalm ya daha fazla kiti yanyana otururlar. 
balaeri timden duydun? Bqtaıı birinci, bqtan ikincin~ kulağına 

- Bizim Necati nr ya! eiiJerek bir şey fwldaA. İkinci ne duy. 
- Var. duysa o da onu tlçtlnctiye nakleder. S<>. 
- Onun dayısı var, tanır mısın? nuncuya kadar bu böyle gi1er ve sonun-
- Bir defa görmüştüm. cu duyduğunu yüksek sesie tekrarlar. 
- Onun kansı İşte o zaman hep birden gülmeye baş.. 

~I 
Sade güzel 

bluzlar Bir kadın kocasını' zehirle öldürmek 
suçundan muhakeme edildi 

Dinlenen ıahidler kadınm bir gençle seviffi§ini"' 
kocasının ölümünden evvelki sözlerinden kansı 

tarafından zehirlendiğini tahmin ettiklerini söylediler 

Ağırceza mahkemesi, dün kocasını ze-1 fabrika bekçisi Şevkiyi sabun kazanma 
hirliyerek öJdürmek suçundan maznun ataNk. kaynatmak suretile öldüren 
bulunan Hatice Hacer ismind~ bir kadı.. Mansurun muhakemesin~ Ağırcezada 
nın muhakemesine bakmıştır. Hatice dün devam edilmiştir. 
Hacer hakkındaki iddiaya nazaran, kor. 
kunç bir mahiyet arzeden bu vak'a §Öyle 

- Yeni evlenmişlerdi, biliyorum. lar'lar, çil.nkü birinci, ikincinic kul::ığma: Önun·· de 
ı Solda: Kumaşı marokendir. 

- şte o kadın ilerde bir zatın kızıdır. cHava poyr.az.> 

cereyan etmiftir: 
H~erin kocası. K.izım bir ~ ant o. 

larak hastalanmış. kendisini ziyare;t e. 
den komşulara rahatsızlığının sebebini 
kendi qe bilmedi~ni; yalnız kansının 

kendisine bir şerbet verdiğini aöyliyerek: 

Dünkü celsede mahkeme, hadiseyi 
tahkik eden müddeiumumi muavini Or. 
han Kıöni ile 2 inci şu be komisedeıin.. 
den Saidô şahid olllak dinlemiştir. 

- Ola.bflir. Dediyse ikinci, üçüncüye: fermetür, omuzlarında büzgü, sol göğ-
- Geçen gün babasının evine git. cKoca palaz.:. sünde ağzı büzgülü para çantasını an -

Müddeiumumi muavini, Orhan Könl 
şehadeti sırasındıı hadise tabkikatmm 
nasıl yapıldığını anlatarak, ezcümle: mJf1i. Diye nakletmiştir ve değ'ş: değişe so. dıran bir cep, kollarda küçük bir fİ:'Y'On-

- Gidebilir! nuncuda cketen helva. olmuştur. rra ve cebin ağzına benzer bir büzgü .. 
- Oraya ilerde insanlar topTanmışlar. Yüzüme bakıyordu: b c:: vd s·· ht d O ı d ·t· - Acaba terbette bir şey mi vardı da, 

- Fabrikanın yanı başındaki a:.rluda 
oturan kadınlardan Gülsüm llDlinde bl:rl 
vak'a günü bir kavg;i duymUf. Fabrika.. 
da sabun kazanının bulundulu kısım. 

dan bir ses: 

O d k 
· N d ... ı:ıg a: ura an ır. muz.ar an ı ı-

JDJf. ra a onuşuımuş. ecatinin ayı.. --:-- ::...ıbakedıyorhsunbe, de~~ ağızdan ~ı- baren baslıyan bir kesik yuvarlak, ka -
beni hasta etti> demiftir. . 

sının karısının yengesi de duymuş. za ın en a rlerı ışte bunun açın · 
- Anladım. Yen.geoi ona. o koca&ma. dinlemek istemem. Biri (Çjnle .Japon pakh bir cep şeklini aldıktan sonra kol 

Kizıın bu mahlye1ıl anlaşılamıyan has. 
talığı üç gün çektı'lden sonra. kurtula.. 
mıyarak ölmüştür. BilAhare zabıtaya kocası Necatiyeı Necati de sana.. barbediyorlar) demift&r. Ağızdan ağıza altlarına iniyor. Yaka sivri açık, ön 
Kazunın, k.arw tarafından zehirlendiği.. «- Seni ben sabun kazanına atayım 
ne dair bir ihbar yapılınııtır. Bu ihbar da. sonra bakalım bekçi Ahmed kurtarL 
üzerine hldiseye adliye de vanyed ede. bilir mi?> diyorm111-

- Hayır Necati bana söylemedi, çün. geçeı-ken değişmif ve sonunda (Fransa ufak düğmelerle düğmeli. 
ldl kaç gündür uğradığı yok .. kansı bize ltalyaya ilAn harbetti) olmuştur. 
gelmlf! ~ lı 

- Anladım. Necatinin karısı karına • J c11net. ,;:1-1--u[Ucli 

L Bunlan biliyor mu idiniz ? =:] 
Bir 11ısiki barikaSI 

Floridada. A .. 
merikalı m111.1d 

aan'atkArlarmdan 
11.akdugal 80 aa.. 
Diyede 3960 tane 
,. çıkarm.lfbr. Bu 
3960 sesin husu -
.tyeti ise birbirin
den daha güzel bir 
ahenk taşımasıdır. 
Makdugal ıeçen

lerde, büyük bir 
kalabalığın önünde verdiği konsere bu 
3l60 sesi çıkararak başlamıştır. 

* Batan bir şehir 

1 
Okunmuş gazetelerin kırmeti 
Biz gazeteleri o.. 

kuduktan aonra bir 
tarafa atarız. N'ı. 

bayet en mukte.. 
ı&idlerimiz bunlan 
saklar. raflara. do. 
labların içine ya. 
yar.. Son zaman • 
larda biriktirip ki. 
lo ile satanlar da 
vardır. 

İtalyada kızıllhaç cemiyeti bu okıın. 
muş gazetelerden istifadeyi düşünmiiftl\r. 

Halka propagandalar yapan kızılhaç 

hususi memurlar vaaıtasile e-vlerden, ga. 
ı:inolardan. mekteblerden, klüplerden o. 
kunmuş ıa.zetelerl toplatmakta ve bun. 
lan hamur yapılmak üzere klğ'ıd faLrL 
kalarma atmaktadır. Bu yüzden se11ede 
bir hayli para toplamağa muvaffak olun. 
malrtadu. 

Her kadın bilme1idir 
Kışhldan kaldırırken nasıl temale • 

meli! 

Kışlık eşyanızı kaldırıyorsunuz. Ki -

mi lekeli, kimi kirli... Temiz!emese • 

niz olmaz. Hepsini temizlemeğe ver • 

mek keseye uymaz. Zaten herşey temiz 

rek mezar açitmış, cesed çıkartalmıt ve Bunun üzerine fabrika amelelerinden 
morga nakledilmiştir. her birine birer numara vererek, ayni · 
Tıbbı adllde yapılan otopsi neticesin. şeyi tatbik ettik. Ameleler sabun kazanı 

de fil'hakika cesedde kuvvetli bir zehir bulunan kattan numaralan sırasile ba.. 
olan arsenik mürekkebatına rastlanmıf- ğırdılar. Kadın avludan '"1 sesler ara. 
tır. Nihayet müddeiumumilikçe toplanan sında Mansurun sesin~ tanıdı. İkinci de.. 
deliller ve adli tıb raporu suçu süb~t fa numar~nı değiştirerek Mansuru ye. 
mertebe8inde göstererek. Hacer kocası.. niden bağırttık. Gülsüm onun seslni teli. 
nm katili olmak iddiası1e Ağırcezaya ve. rar diğerlerinden ayırdı: 

liğe verilmez. Şu basit usullerle birço- rilmiştir. c- Duyduğum ses, budur,. dedi. Top.. 
Maznun kadın, mahkemede yapılan Iadığunrz diğer delı1ler de, Mansur üs.. 

ğunu zahznetsitte temizliyebilirsiniz: 

Deri ceketleri birkaç damla gliseri.11-

le ovmalı. Gliserin derinin içine işlemi

yecek kadar bekl€meli. Sonra bir yün-

sorgusu sırasında hadiseyı külliyen reci. tünde teraküm ediyordu. 

dederek: • • Eyüb sulıh hakimi Ekremle beraber 
- Ben kocamı çok severdim. Nasıl o. vaziyeti tesbit ve suçluyu isticvab eda.. 

lur da böyle bir cinayeti işliyebilıirim. rek, taıhkikatı aydınlattık.> 
Kazım birdenbire hastalandı, üç gü.n 

lü parcasile oğuşturmalı. Ceket güderi sonra da öldü. Fakat, bunda benim hiç Orhan Köni sabun kazanının bulundu-
brr suçum yok. Aleyhimdeki iddia uy- ğu maıhalde çıkarttığı bir fotografı da, 

ise maden telli fırça Ue fırçalamalı. 

Tozsuz ve bol havalı bir yerde ku -

rumaya bırakmalı. 

* 

durmadır. mahkemeye ibraz etmiştir. 
Demiştir. Suçlu, tahkikat sırasında kPndi~ne 
Dünkü celsede mahkeme had'senin tazyik edildiğini ileri sürmüş, şahid: 

şahidleri bulunan Raif, Mehmed, F'eride - Bir hakimle, müddeiumumi buzu. 
ve diğer birkaç ~ahtdi dinlemiftir. runda hiçbir suçluya t_azyik yapılmaz. 

t O gram alkole 5 gram et.er sulfure- Şahidler, vak'a etrafınga bildiklerini Cevabını vermiştir. 
ua, birkaç damla amonyak, bir o kad~r umumiyetle şöyle anlatmışlardır: Duruşma, Eyüb sulh hAkiminin ıahld 

b. bo k . k t 1 L k • 1. • - Biz Haeeri kocasınR zehir verirken sıfataie celbi için, talik edilmiı;:tir. 
su ve ıraz ra sı a ma ı. e e ı yen görmedfk, latnız bazı hadiseler şüphe. .,. 
silmeli. Sonra yalnız tüyleri su ile te - mizi davet etti. Kizımm sadece hasta Komünist suçlularmın 
ıniz1eme1i, fakat ıslaklığın deriye kadar halini görmüştük. Bize: muhakemesi neticelendi 

* e; at b"le b" k V• gecmemesine dikkat etmeli, kurumava 
t-~ı..~mo 1 ır av öpegı bı;akmalı, kuruyunca kepekle oğuşt~r-

c-- İçimde bir şey var, yan~, bu 
~erimden çıkarılsa kurtulacatnn• de. Ko~nistllk suçundan maznun bulu.. 
mişti. nan Nazım Hikmet, Dr. Hikmet ve :ırka. 

~ tebriDin lnp edilmesinden çok .uıp~e bir gazetede töyle bir Dln , dır 
_." evvel. Qaivenlteleri ile bir kültilr okuımnqtur: ma.ı..1 • 

. da§larının muhakemeleri Ağırcezada 
Hastanın 801 omuzunda bır morartı tic l k, he tl · 'L.-

..-a olarak yükie.ıınil bulunan Anli. cTavpn avında kullanılmak üzere blr 

.. fl!lhri, Awa dağının indifa etmelile. köpek &nJWWD. Mukabilinde na modeli 
fltlm"an IUlarla batmıftır. bir otomobil vem:eğinu 
~ .......................................................................................................... -.... --.-

L SLER 
Eode yabancı erlıelı, 
Yabancı lıız 
Upkta Bay cM. S.:t: 
- Genç, hattl ya§lı bir aile için çok 

tehlikeli g&dOlilm hareketlerden bi • 
1111 de eve ,.ı>mcı erkek. yabancı .kız 
almaktır. Bu hareketi eıvin içine bilin.. 
mtJmek IOhlmuş bombaya benze • 
tlılm. Bu, bomba bir gün mubalrka-

pe&hyacalrtır, ne vakit, ne pkilde, ta. 
J1r1 edllema l'akat patlı7acalmdan 
hlg flllıhe etmeybüz. İlk kurban buaD 
erkek, hazan bdm, birçok ahvalde de 
evdeki çoeuktur. Dikkat ediniz ilk kur .. 
hm diyorum, ı.ılra hidiseyi müteakib 
w de yıkılaaık, dilerlerini de enkaz aL 
tmda bırakacaktır. 

Bana anWf.ılınız hA.rllsede bomba 
heniz petlamamı,tır. J'akat fitilinin 
,.nmıya bqlacfıtmı görüyorum. DOL 
tama mademki hiilmıf:l ve karan siz
dm beldi)W. hiç tereddüd etmeden 
~ Tahrfb tanesini kaldınp so. 
kala fırlatsın. 

- Acıyorum, diyorsunuz, olabilir. 
Fakat bütün vücudü kurtarmak için 
bir uzuv her vakit feda edilir. Vaziyet 
budm. 

Bu Çocuk meselesi 
cİzmir> de Bay cH. H.. ya: 
Me~tubunuz bana neyi hatırlattı bi.. 

Uyor musunuz? 
- Daha üç beş gilıı evvel Adadan is.. 

tanbala iniyordum. ıüvertede gözüm 
beş altı yaılannda bh· kız çocuğa ta .. 
kıldı. ltolu kanapenin arkalığında, ba. 
P kouhıun üzerind•, gözleri denizde 
belki yanm se.at. belki de daha fazı~ 
o vaziy.tte bldL 

- Aeabe. hasta mı? diye düşündüm. 
Arkad8flm tanıyordu, anlattı: Ha .. 

yır, hasta değilmic. fakat annesi ba .. 
baııından ayn YlpJ'DnDD.f, ve çocuğa 
yanında bGyü terek ayda bir defa baba.. 
mııa yollu~Uf-

Arkad•11m söyl~: 
- Babuma gidf!ceti gün yaklaşın _ 

ca bayram yapar, hır bülbül gibidir, 
fakat o gQn gelip geQHkten sonra Jıas.. 
tadır, bir yere bilzillftr, kımıldanmaz 
ft saıunmız ki evde Arlz bir çocuk.. 
tur. 

Aziz okuyucum, ba meaelede cnefis 
izzet> inf hatmma bile getirmem. Sa. 
na da -t&vliye ederim: Bir aaniye te • 
reddüd ebe. Giı. çıoculunla annesini 
alıp evfne getir, çocufun tek tebearil 
mü bi.n kaynana zınitumı unutturma: 
va lifidir. TEYZE 

• ili! e enere rae enne a.arar veril.. 
vardı, ayaiında da biT yara. Hastalandı- mi§tir 

KıVık ve baharlıklannızı kaldırıp ğdıınkıtan üsçoünncura" b~rd·nil ôlb~li. Kefd~ ~anı. Yabm maznwıla.rda!l Cenab Şehabef. 
n ' ı een ıre cese m aazııı. tini mahk .. 

yazlıklannızı yerleştirirken dQ.labları - dan kan geldi. Bi7., aJmeden evvel bir mahJdmı =~ir~y muddetle alır haPH 

nızın tertemiz bir halde bulunması için: kaç defa doktor çalırmağa tefebbüs eL Hap.Shl b• d 
miştik. Fakat kansı: ı ne ınasın a .. 

Bir veya birkaç tabağa ikişer üçer ka- c- Lüzum yok!. diyerk, vazgeçir. k "f ld 
sık amonyak döküp dolabın gözlerine mişt.i. eşı yapı 1 
• Hacer Cemil · • d b. Hapishane binasının yıkıhn&Slna bu. 
kovunuz. Bir saat kalsın. Sonra dolabın ' ısmm e ır gençle se.. günlerd b ... 1 ak 

• _ vişirdi. Kocası, ölilm.6ne sebeb olan bu _ e ~anac· hr. Bu milnı ietle 
kapılarını ve bulundugu odanın hadiseden bir sene evvel ikillni Yeni. dün nafıa mühendisler-:nden Oam.uı ._ 
pencereler-ini açıp gözleri . iyice kapıda gezerlerken, yakalamqtı. Kazı. rafından yıkılacak binada bir keşif ya. 

havalandırınız. En üst göze, ~u losyona mm öldüğfl gün de, bu Cmil evde bulu. pılmıştır, · 

* 

batıraeağınız bir kurutma kağıdını ko- nuyordu.:. lid.at karrnakamı Sarayklye 
yun uz, hep orada kalsın. Muhakeme, diğer p)ıjdlerin celbi L • 1 
Alcoool l gö '50 em 3 CİB'l bkatJ;a. bir gil. ne ~blmıfbr. laJin olundu 
Essence de citronnelle 50 em 3 ~ ç·yı Si Un uZlftlRI ifan Midyat (Hususi) - Midyat byma-
Formob 1 em 3 katilin mUhlk8m&Sİll kam ve belediye reisi cfelerll idaıecJ. 

Bu k.ağıd parçası, dolabıntza daima •ııam ıdi'di Rahmi Kocamanoilu Dahlllye Vekll9-
hoş bir koku verecektir. ' tince Denizlinin s.r.yköy bzuma nalı: 
.................................................. _ Kantarcılarda, b.ir ıabun fabrikasında ledilmiştir. ······-···· .... ··-·····. ······--··· .. ._.-. ...... __... ....... ----·-······-·-···-····-,-··----··-iklahbab çavuşlar: Yabani ördelc avı 
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Yugoslavya içimizden cebren çekilip götürülse, B~lgarist~n daha çok 
zehirlense ve Rusy;ının sulh cephesine iltihakı gecikse bıle P~lonya, Romanya, 
Türkiye ve Yunanistandan mürekkeb ve lngiliz donanmasıle hava ku~v~t-

lerine dayalı bir Şark Cephesi yine vazifasini yapacak kadar kuvvetlıdır 

Yazan: Emekli General B. Emir Erkilet 

b. t Almanlann galibletine karşı to:k Tu .. rkler bundun 20 sene evvı>l o zayıf halleri ve tükenmiş kuvvetlerile ı~a 
T ric ordusu bugün çok kuvvetlidir ba§lanna uğraşarak muvaffak olmayı becermql.erdir. 1918 e nazaran u 

y b' ç· d hatta ~ külata sokmamak için Balkan paktını te. T iyençin hadisesi Uzakdoğuda si- değil. orta ve cenu 1 ın e ve kt· JAffuz ıbile edemedi Romanya Mihver 
A • • • A ·b· vustralyada dahi tehdid etmek deme ır. . · 
lahlı bır thtılaf çıkaracak gı 1 

Bir Aıvrupa harbinde bütün donanması • devletlerinin doğrudan doğruya temasla-
görünmüyor. İngiltere, bu sefer de hay. nın Avrupa sularınd·a bağlı kalması ni - rında bulunmadığı için bu memleket te 
ret olunacak bir sabır :'~. soğukkanlılık hayet t~iltereye Çin denizlerile Büyük aleddevam Macaristan ve Bulgaristanın 
göstermektedir. Onun butun bu belalara Okyanusta mühim birçok şeyler kaybet- Transilvanya ve Dobrice taleblerile taz. 
katlanması ve Uzakdoğuda. Japon ~arbe. tirebilir ve bu endişeleriıı İngiltereyi kor yik olunmaktadır. Doğrudan doğruya 
lerine bu derece ta1'ammu. etmesı ~e_P kutarak Avrupadaki cel6detli yeni poli - tazyik ve tesir altında bulunan Yugoslav 
o Büyük Harbden so~raki .rneşhu: İ~gılız tikasında bazı gevşeklikler yapabileceği ve Bulgar ordulan ve Balkanlan en ya. 
gevşeklik ve keyif sıyasetınden ılerı ge. ihtimali Mihver devle-tlerince d:işünüle. kından tehdide kalkışabilecek bir İtalyan 
lir. bilir. Bu da onlnra ayrı yeni bir cür'et kuvveti karşısında acaba biz ne yapmalı 
Düşünmeliydi ki, İngiltere, ufuklarında şırıngası yayabilir. idik?. Almanlara göre, emre amade atıl 

güneş batmayan o muazzam imparator. Bütün bu ç.ok karışık ve çok tP.hlikeli durmalıydık!!! 
luğu ancak bütün dünya denizlerinde te- dünya emniyet buhranında Türkiye. şüp. Biz bugün müdafaa ve emniyetimiz için 
sis ettiği kesin üstünülk ve eğemenlik sa. he yok kj bile bile, İngiliz taraiını, yani politika ve diplomasi sahasında uğraşıyo. 
yesinde kurabildiği gibi gene ve ancak o barış cephesini tuttu ve bu suretle yalnız ruz: icab ederse mercilik ve savıış a!anın
sayede muhafaza edebilirdi. Fakat nere- kendisine değil. b i.itün müttefik ve dost. da da uğraşabiliriz. Türkler bundan 

20 
de o eski İngiliz deniz armadası ve o eski lanna en iyi siyasi hizmetl etti. Bizce de sene evvel, o zayıf hallerile ,.e tükenmiş 
İngiliz satveti?! Büyük Harbden sonra, Türkiyenin bu tehlikeli !stil~ ve ihtiraslar kuvvetlerile, bizzat Almanların galible ,. 
Loid Jorjdan tutunuz da Makdonaldın dünyasında bugün için verebileceği en rine karşı, tek başlarına uğraşarak mu _ 
ve Baldvinin düne kadar süregelen hü - doğru karar bu idi. vaffak olmayı becermiılerdiı. 1918 e na-
lrumetlerinin ancak derin bir gaCletle Almanlara göre biz İngiliz tarafını tut-

zaran bugün çok kuvvetli olan bir Tür _ tavsif olunabilen hasis siyasetleri, yani makla hata etmişiz ve bunun ziyanını gö. İ ah k tl 
kiye nıgiltere ile d a uvve enmiştir. rıe donanmaya ve ne de kara ve hava recekrnlşiz! Haydi öyle ol.5un! Fakat İtal-
Bu sebeble Yugoslavya içimizden cebren kuvvetlerine para vermek istememeleri ya Arnavudluğa çıktıktan sonra biz aca. 
çekilip götürülse, Bulgaristan da daha çok 

yüzünden bugün İngiltere binbir çeşid ba kime güvenecektik? Sırf bizi ve Bal - zehirlense ve Sovy,et Rusyanın iltihakı 
güçlüklerle uğraşmakta ve ıwrupada kanlıları lrorumak için vficud bulan dün-
kuvvetli kalabilmek için Uzakdoğudaki yanın en medeni ve en masum bir barış 
menfaatlerini, hatta şeref ve itibarını müessesesi olan Balkan ittifakını müte -
ikinci pianda bırakmağa kendini mecbur madl surette baltalayıp yıkmak ve ne -

gecikse bile Polonya, RomaRya, Türkiyo 
ve Yunanistandan mürekkeb ve İngiliz 
donanmasile hava kuvvetlerine dayalı bir 

görmektedir. ticede bizleri birer birer yutmak ye esir şark cephesi gene vazifesini yapacak \'e 
t k •st• l ·1 T b""d" k. b ··m fn,ofücre ile diğer dost ve müttefiklere Onun içı"n İngilterenin bu durumunu ve e me ı ıyen ere mı. a ıı ır ı u mu ""lb 

k.. d ğ'ldi bütün kuvvetlerini toplamıya lazım olan Amerika ile bilhassa Fransanın durup du un e ı · 

rurken kendi başlarına Uzakdoğuda bir Şüphe yok ki, eğer Mihvenn siyaseti vakti kazandırııcak kadar kuvvetlid:r. 

harb gailesi açmaktan tamamile kaçına. Bulgaristanı aleddevam kışkırtarak Bal • ································-·····~:.~: •• ~~~~~:.: ••• 
caklarını iyi görüp hesab edebilen Japon. kan paktını noksan bıraktırmasaydı, Ar-
ların. Avrupada vaziyetin fevkalı'.idc ger. naıvudluğu işgal ile Yugoslavyayı da kıs
gin olmasınaan istifade ederek, Çiıı.deki kaca almasaydı ve nihayet Yuruınistan 
yabancı imtiyazları kaldırmak ve bu işe ve Tilrkiye bu derece yakından tehdid o
İngiltereden başlamak istemelerine şaşı. lunmasaydılar, Türkiye kendini emniyeti 
Iamaz. deliksiz ve sağlam bir Balkan paktı ıle 

Japonyanın bu hareketinin Orta Avru. 
pa Mihver siyasetile bir alAkası olup ol. 
madığını bilemiyoruz; fakat nasıl ki Ja. 
ponya Avrupadaki gerginliklerden daima 
istifade etmiş ve ediyorsa Mihverin de 

Japonyanın, Pasifik kıyılarında, !ng!L 
tereye karşı yeniden ba~ kaldırmasından 
faydalanmak istiyerek bazı hareketlere 
kalkışması daima mümkündilr. Bahusus 

Şovyet Rusyanın tereddüdleri ile Bal • 
kanlarda henüz açık duran iki gedik ye -
:piden hareket iştihalarını teşvik edebilir. 
Diğer cihetten Danzig işi de için için kay. 
nayıp pİVffiekte ve hazır bir lokma hali. 
ne gelmektedir. 

mahfuz görerek tarafsıtlığını devam te. 
tirecekti. Bundan da şu pek aşikar netice 
çıkıyor ki, Balkanları yeniden ihtilôl ve 
inhilAle ve dolayısile Türkiyeyi İngiliz it
tifakına sevk ve tei!Vik eder. gene _?iz.zat 
Mihver dclvletleri ve onh.rın istilAUr 
Balkan siyasetlerldir. 

Gülm esini öğrenen 
'!laymun 

Londra hayvanat bahçesi idaresinin 
maymunlara verdiği ziyafete iştirak eden 
lerin başında gelen Dais ismindeki bu 
maymuna, şimdiye kadar cgülmez sultan. 
denmekte idi. İdarede çalışan genç kız • 
lardan biri, bir iddia üzerine maymunun 
terbiyesini üzerine alımı ve ona giilmeği 
öğretmiştir. 

~~~~~~~~~ 

Sayfa '> 

Boşan aları 
kolaylaştırmall ·mı? 

Avukatlar müşahedelerine istinaden 
kanaat ve mütalealarını anlatıyorlar 

e Avukat Salihaddin Afif l\'lerey: 

Boşanma davalarının kolaylnştınlıp 
kolaylaştınlmaması hakkında sual soru -
Yorsunuz. Bu mevzu etrafında hüllsı 

§Unlar söylenilebilir. 
Boşanma d:waları hakkında iki türlü 

noktai nazar cereyanı vardır: Bir kwm 
hukukçular bugünkü mevzuatı kanuni -
yeye göre boşanma davalarının çok güç 
olduğunu ve boşanmayı temin için sulh 
teşebbüsü ve boşanma sebeblerinin isba. 
tı zımnında bir takını ağır külfetlere gir. 
mek icab ettiğini ve bınnetice geçimsizliği 
had dereceye çılan.ış olan karı kocanın 
istekler.ihe rağmen. boş:ınamamakta ol -
duklarını ve bu şekilde kolaylıkla boşa • 
nılnıayınca da yeni evlenecek kimselerin 
istikbalde herhangi bir anlaşamamazlık 
dolayısile boşanmak icab ettiğ• zaman ay. 
rılanuyacaklarını, nafaka vesaire gibi bir 
ıtakım külfetlere gireceklerini, düşünerek 
evlenemediklerini ve bu sureUe de evlen. 
meyi teşvik değil, evlenmemeyi teşvik 
mahiyetini arzettiğ~ni iddia ediyorlar. 

Bir kısım hukukçular ise: Boşanma da. 
valarını güçleştirmekle, br takım eşkll 
ve merasime t.Abi tutmakla davanın uza. 
dığını ve dava bu şekilde uzayınca anlaş. 
ma ve barışma ihtimallerinin çoğaldığını 
ve aile yuvalarının yıkılmasının önüne 
geçildiğini ve bu suretle evlenecek kim • 
selerin yarın, öbür gün herhangi ufak 
bir anlaşamamazlık dolavısile ayrılamı. 
yacaklarını düşünerek biIAkis evlenmenin 
teşvik edildiğini iddia ediyorlar. 

Ben de bu ikinci fikre iştirak etmekte
yim. 

Şimdiye kadar avukatlığını yapmış ol 
duğum boşanma davalarının tahminen 
yüzde yirmisinde barışma olm~tur. 

- Yüzde yirmi barışma olmuştur di _ 
yorsunuz. Yüzde yirmi bir kazanç için 
yilzde seksen gibi bir ekseriyetin azab 
çekmesi doğru mu? 

- Evet, çünkU yüzde yirmi cemiyet 
için bir kazançtır. 

e Belediye avukata Rami Başaran: 
- Boşanmayı kolaylaştırmalı, çünkü 

birçok aileler geçinemiyorlar, boşanmak 
istiyorlar, ıhatta senelerce ayn yaşıyor
lar ve bir kısmı da boşanmanın uuıması 
yüzünden bekarlıktan bıkarak birbirine 
ihanet ediyorlar Fakat boşanma sebebi 
tesbit edilemediği ve elde bulunmadığı 
için gene boşanamıyorlar. Bir kısmı da 
böyle senelerce ayrı yaşadıktan sonra 

yalancı Şahid tedarikile boşarunağa uğra. 
şıyorlar. Esasen boşanma davalarının ye
gane sebebi <>lan §iddetli geçimsizliği is. 
bat edecek hakiki şahidi bulmak mü§ • 
küldür. Hangi aile kavga ederken caman 
biz ka~a ediyoruz, şahid oluverin!. der. 
Kavga, gürültü sırasında şahid nerede 
bulunur. Onun i9in bu vak'anın üstünden 
bir hayli zaman geçtikten, gene bir 
müddet beraber yaşadıktan sonra yegane 
boşanma sebebi olan geçimsizliğe müra. 

caat etmek lfızım geliyor. Yalancı §ahidi 
bulmağa mecbur oluyorlar. Boşanma ko. 
laylaştırılırsa birbirile geçinemiyeceğinl 
anlıyan çiftler daha ciddt, daha hakiki 
bir vaziyet alarak boşanabilirler. Ve iki 
taraf ta bajkalarile evlenerek yeni bir 
hayat kurar. Bilhassa kadınlar boşanma 
davasının uzaması neticesi başkasına va. 
ramaması yüzünden sıkıntı çekmekten 
kurtulur. Müekkilim olan bazı erkekler 

var ki kadın istemediği ve çocuklarına 
bakmamakla beraber başka kadınlarla da 
yaşadığı halde: Kadını bo§amıyor. Ken
disi rahat etmesine rğmen kadın sıkıntı 
çekiyor. Bu ,gibiler için de kadınların hu
kukunu koruyacak kanuna maddeler ko. 
yarak kadını daha kuvveW vaziyete ge • 
tirmek lfızımdır. 

Böyle erkekier kadını ya genç veya 

ma~ evlendikleri mahalde herhangi bir 

davayı açma ksalAbiyetine malik olma -
lıdır. 

Kadın bu suretle dava açmak hakkına 

malik olmakla beraber kocasının ahva.. 
linden memnun olmadı mı kolaylıkla da 

boşanabilmelidir. Böyle boşanmak ;sti -
yen bir kadını kasden boşamıyan ve da

vasını uzatan ve nihayet yalancı şahid -
lerle dav.asını reddettiren erkek çoktur. 

Kanunun erkeklere kadına ve çocukla. 

rına bakmak mecburiyet;ni tahmil et. 

mesine göre bunu temin etmeğe çabalı. 
yan kadın ve çocuklara haklar verilme. 
lidir. 

e Salahaddin Sndnk: 
- Boşanma davalarının kolaylaşbrıl -

ması fikrinde değilim. İçtimai ba
kımından bunu kolaylaştırmak doğ. 

ru değildir. Ancak şimdiki kanuni 
mevzuatımızdaki formüller ve merasim 
tesri edilmek suretile kolaylaştırılması a.. 
raştırılmalı. O da mahkemelerin adedini 

arttırmakla. harçlarda tenzHAt yapmak. 

la kabildir. 

....... ·-··················-·········-···············-···· 
Gilzelllk kraliçesi olan 
Sağır ve dilsiz kız 

I.ondrada iki defa güzellik krall9C • 
liğine seçilen bu genç ve güzel kız, ne 
yaaık ki anadan doğma sağır ve dilsiz

dir. Geçenlerde, blr dansta tanıştı~ı bir 

muhasebeci ile evlenmiş, nikfıh mera -
simi işaretle yapılmıştır. Genç kız ko· 
casına da işaretle konuşmayı öğret -

Görülüyor ki. barış bakımından, d:inya 
saliıha doğru hiç bir adım atmış değildir. 
Her ne kadar Polonyanın, Dnnzig korido. 
nı meselesinde birkaç ay evvel gösterdiği 
pıukavemet ve celB.detle başlıyan yeni 
In,giliz himaYP. Ye ittifaklar sistemi Mlh.. 
verin doğuya doğru ileri hareketini mu. 

Eğer biz ve İngilizler Balkanlarda, Do. 
ğu Akdenizde ve bütlln Yakındoğuda 
matıza emniyetimizi her taraftan koru -
mak için a1eddevam yeni tedbirler alıyor 
ve anlaşmalar yapıyorsak bunun dR se • 
beblerini sırf, Slovakya, Arnavudluk ve 
Libyadaki askeri tahşidatta aramalıdır. 
Slovakyada gfiya sessiz ve g:irültüsfüs 
toplanmakta olan bir Alman ordusunun, 
Arnavudlukta yer tutmakta bulunan şim 
dilik lkJ seferber kordan mürekkeb 70:30 
bin kişilik bir İtalyan ordusunun, keza 
Libyadaki mahalli ihtiyaçlardan çok faz. 
la olan askeri kuvvetlerin yakın veya u. 

servet saıhibi iken alıyorlar. Ona bir veya m· ·tir. 
/ztırab çekmesin Jeg• alil iki çocuk yaptıktan veya paralı ise para. 

d k sını yedikten sonra kadını ve çocukları 

vakkat surette durdurduysa da Arnavud. 
luğun işgalini menedernernişti. Bu sebeb. 
lerle Milwcrin, hareketlerini tomamile 
ktn ettiği kabul oluna~az. Bahusus Ja~ 
ponyanın uzaktan baş kaldırması İngflte. 
ibyi yalnız şimaıt Çfnde, yani Tiyençfnde 

zak hedeflerl acaba nedJr?! 
Yugoslll!Vyanın Atına sefirinin müfara. 

katıl dolayı.site General Metaksas 
geçen gün ona bir veda 2iya. 
feti vererek Balkan paktına ve • Balkan dostluğuna olan samimi biz. 
metlerinden dolayı sefire teşekkür etti. 
Fakat sedilr hakdmettntn vaıf yetlni mlij. 

çocugunu Öl Üren adın terk ile taşraya gidJyorlar. Kadın burada Kaplumbaga yavrularına 
an3 olan tavuk İngilterede Liverpulda üg yaşındaki a. veya olduğu yerde kalıyor. Kocası aleyhi 

ll1 çocuğunu :fa.zla ıztırab çekmesin diye ne bir dava açması gayet zor. ÇünkU ka. Transvaalda Cyferkuilde bir çiftçi, ku. 
sırf şefkat yüzünden öldüren bir İngiliz dın kocasının ikam.etglihı mahkemesine luçkaya yatmış olan cins tavuğunun foL 
kadını, maltkcmeye verilmlf, ldama mah. tabidir. Kocasının bulunduğu mahalle gi~ luktan yüz metre ötede bi.r çimenlikte 
kılın olmu§; karar nııkzedilerek yeniden dip dava açması ve nafaka istemesi lAzun, yattığını görmüş, kaldırchğı zaman altın.. 
muhakemesine başlanmış. sonunda da be tabii gidemiyor ve nafaka da lstiyemlyor. da 4 civciv ile taze çıkmış iki tane kap. 
raet et.m.iştlr. Kadının ü9 çoauju daha ~unduğu yerde peripn :kalıyor. Bu gi.. lumbağa yavrusu olduğunu hayhtıe gör. 
vardır& bi ahvalde kadın bulunduğu yerde hlç oL mÜjtür. 
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C KiTABLAR ARASINDA ::J 
- • Ucuz kıtablar 

Yazan : lbrahim Hoyi 
Kitaba meraklı dostlarımm, yavaş ya. hid, Halid Fahri, Hasan Ali Edizin yap. 

•at bu Adetlerini terkettiklerini, ve artık tıkları), fakat baştan başa tercüme hata. 
8*i1i 8ibi Babılll yokuşunu tırmanmak ları ne dolu, ve bfr takım çoluk çocuğun 

SON POSTA 

BekArlar . . ' 
nı ın ç 

evlenmiyorsunuz? 

"Son Posta,, nm bekAı' okuyu
cuları fikirlerini bildiriyorlar 

zahmetine katlanmadıklannı görüyo .. kaleminden çıkmış olanlar da mevcud. K • R.. ( B ..:Lt ) • 
1 1 1 ·u· h' .. '!... k k' h · · · e erun aca .s,~ Cif • rum. Hele türkçe yazı mı~ eser ere r:ı .. ve gene ıç supae yo ı, mu arrın ıs .. uGazetAtnizin bfittln gençllği ali.kadar eden 

betlerinin gittikçe azaldıtmı farketmek. tismar etmek gibi, dalalet yoluna sap .. anketine ben de bir cevab vermek a.rzuaun -
kiitüliwuıelerinin raflarını daha ziyade mış olan bazı tabiler. bu günahın en bü .. dayım: 
yabancı emtia ile doldurduklarına şahid yük mes'ulleridir. zamanımu.da gençllli en çok llgllendlren 
olmak beni pek üzüyor. Eskiden, kitabcı cBen muharrirleri fındık, üzüm ile bu hal hatlı bir endişe tevlid etmektedir. 
vitrinlerinde her görünen eser, tanınmış b~lerim> şeklindi!, bolca para verdikle .. Genç kızlanm~~aşa~!t~e=~ıe:~a 8;ı~1::~: 
ı.ı • b l' . . d bi t nler . . - l' ..ı. ld ld ~ llğl iyi bir ev • şe "lllr mı.zaıuın e ırqı, e e ya seve tır11 soy ıyen ve mei' .. ur mese P. n Uır;U !arından ftiphe ettirmektedir. Lükse ve fan-

muhitinde bariz bir alaka toplar; yepyeni gibi, şecaat arzederken sirkati itiraf eder. .teziye olan lnbimatlerl ber genci evlenmek 
bir ihAdise He karşılaşılmış gibi, heye • bu bir kısım esnafın piyasaya ıic:iktlikleri glbl, bu mes'ud ve hayatı hldlseden mahrum 
canlı akisleri velveleli bir surette etrafta mütercim isimlerine bakınız. Edebi rüş.. lıırakıyor. ,_ 

d · · K' 1 k · · · dah k b 1 Benim letthadıma göre evlenmek için c;o. çalkalanırdı. Yakub Ka rının ıra ı tünü isbat etmemış , a me_ te sıra a.. tereddüd ıren erkeklerin 
Konağı, Halide Edibin Kalb Ağrısı; .'1h. rında d:rsek aşındıran, imzasını matbu .~~zı:.!~:k~~~ne sebeb :ıa:~ımızın Jaf&Ylf 
rned HAşimin Peyalesi, Refik Halidin Ağu görmek i6tiyen nice narsisim hastaları, tarzları ve hanlliklerldlr. Gezmek, ellen • 
Paşası bir edebi vakıanın zevkli müjde. hep bu tabilerin göstermelikleridir. mek, sinemalara, balolara gitmek ve daha 
cileri olmuşlardı. Neslimizin delikanlıları, * · buna mümasil vaziyetler onları, kendilerine 

- Haziran 23 

"SON POSTA,, nın 
• •• Musaba~-~~ Tarıh 

Abaza Hasan Paşa 
On yedinci asır ortasında koca bir lmparatorluiu 
parçalamak istiyen bir zorbabaşı, Anadoluda binlerce 

Türk çocuğunun kanını döken bir serseri paşa •.• 

b·ım d"kl · temiz birer et bularak alle haya.tına sttlfik bunların tanımadıkları, 1 e ı erı ya. Okuyuculann okuma ihtiyacını kar • 
1 

rt A.n1 teşkil etmektedir. .. 
ratıcılanna besledikleri giyabi hürmet şılamak için kitabcılar arasında yeni bir e~:..:cı; :Z.eıcte oldutum ve milfa.hede 
ve seıvıUerini. mecmualarda, gazetelerde yarışa şahid oluyoruz. Ucuz kitab serisi eyledltım bu sl>i hAdlseler karfıaında, haya
,ardülderi resimlerine bakarak bir kat neşretmek .. 25 kuruı mukabilinde, oku .. t~-ı en ıt&tlı bir ı~tfil olan evlenmek amıau-
daha arttırırlardı. yucuya 150..200 sayfalık bir kitab vermek. D~ anbeen bybetm_,kte olllf~ tbWm~ • .: 

Z ol k. '- li 'b d ı. ı dL ıe beraber beklr bulunUfuma şükretme • ....u c aman ur ı naya cı an e6er. > ve sevilen imzalan okutmak gayesini gü.. 
1
' 

k. b ""'"'1 • - ed d"" kendtml a &DllJOruM.• 1.~n pJr. sa~ ı u5~ en. onc en u • den bu çığırın tuttuğuna inanıyorum. e Mehmet/ (Anlara AtJIMy ma-
fU:nmOş .gibi.. Babıah pıyasasmın za .. Yalnız, ne yazık )ti bu esel'lerde icab eden hail •• 
vailı1ıJına, felc~ uğr~ıı hallne bir ha.. temiz baskı ve itina bulamıyoruz. Ka .. •-e;!~ bekirlann ıazetenbde owm 
bnız: Tnmen tümen kitablar çıktığı, tL paklarının en deferli ressamlarımıza yap cevablanrıı dikkatle okuyorum. BUh11•a ha· • -

biler mütemadiyen eser bastıklan halde, tınlmasına rağmen, tuhaf bfr kofluk ile yat p&halılılmdan flklyet edenlerin 7erden · yaşında cülds eden Dörclilnc(1 Meh 1 de bulunlujunu biliyordu. mcrl 1068. 
koca okuyucu kiitlesi, başını bile çevir .. karşılqıyor ve iyi tahılı kitablarda bul. göu bdar hakkı var. Ben ylnnl dört fa - medin ilk Mldz çocukluk yılında İltan· yılında idi. Köprülil, Omıanh hnpara • 
miyor .. Tabiler, buna okuyucunun istiı .. duğumw: o zevkli havayı tadaınıyoruz.. tında bir pmta m1ıveal1Jfm. Evlenmek ıoın ....... u.! dokuz bü•..:n .. bnlı ihUlAl gıkmq torluğuna tlbi iken lsyan eden Tran • 
,,__,! .I.!. t ..ı.: k 'th yqun tam aa,.ıablllr. 'IVlenmek, aile hara· iNAia 3v.a. • "---ı- m+w.•-"-ıuuı U>ye e,.us oyuyor ve onu J am e.. Edebiyat çevremizin en sevHen ıima .. tma karJfDlÜ, zt1rri,et Jetiştirmek tstıyo _ tı.. lmparatorl.utun idaresi, bu ihtilll allvanya prensinin UM:nue a•wJ.UIJ ... · 

di7orlar.. Ianndan, l'i..NQ, Akagündib., Mahmud rum. Bu emettmdlr. l'abt aldllım para ue fırtJnalarmm tlrtıdar mevkiine gıkar - Hasan Papyı da sefere davet etmittt. 
Okuyucular ise tamamile başka kana .. Yesari gU>i değerli kalemlerin, doıtum kendim rtıç PQiniyorum. Evlenlraem hem d lı b lı ehliyetsiz ellerde kalmıı - Niyeti de, paşa orduya gelir gelmez ckl 

atte .. Onlara göre, kitab piyasası kampi .. üstad ressam Münilin yaptığı resimlerle ben hem alacaiım kız llkıntıya dil4ecekl A- ~ KDa~a ~ anaqi dalgalarından bin- rmı·tamam etmek• idi. Hasan Paşa, b\t 
yon mal De doludur. Abur cubur yeyip te süslenen eserlerinden seçme nümunelı:r caba evlenenlertn maaflanna zam Japmü nin, b~ ':!_ 1..ı1 15 YAamda bir çocuk davete karşılık İstanbula adamlaruu 

'd bo · 'h kö ı k mtımktın olamu mı? 86yle bir hareket o - ır s\.LU ., - .,-. • .. KX... mı eyi zmaktans~, ıştı ayı r eır.e veren bu ucuz kitablar serisi, luraa aanırım ki, tlmae beklr kalmak Site _ olan oflunun talı.hm da devirebllecellni göndererek Dörduncü Mehmedden v11 

celrveni. şer> dir, dıyorlar. Gene ok~yu.. diyebilirim ki, her okuyucu ta .. mes.. g6ren Valide Turhan Sultan, Sadrazam rülilnün azlini istedi. ;"akat çocuk pa• 
~nun manışına ba~ıbcak olursa, bızde bakasına hitab etmek gibi bir e Said lfllıaal (Mercan Tıfcılar lık makamına, geniş bir sa1Ahiyet1e dişah metanet gösterdi. Gelenlere: 
kitab pahalı.dır. Venl~n. paraya mukı .. mazhariyet taşıyor. Meseli, bana gön • caJtluinJe lmndaracı): Köprülü Mehmed Paşayı geçirmişti. - Sizleri kim gönderdi? 
bı1 alınan ki+'..ab delerını tutmamaktadır. derilen kitablardan realist Akagündüzün ... _,_ ti ızı .. ,__,_ bir mer-'"'a taklb M hmed p y ni · Si Diye sordu Onlar· 

. . .. . c- .rw ... e n yu....,._ a..u Diktatör e aşa, e çen, · · 
Sonra türkçe, eserlerde orıJınahte yok .. vaktile eski harflerle bac;1lm1ş olan .. U .. ediyorum; bu hu.susta bekar olmam dolayı- . hırs b . · - Padişahımız, dediler. Hasan Paşa 
t A-- köh 1 . f'k' 1 . . .. dal bul pahi sersen, ız, ey, paşa, vezır, ' ur. .nıvrupanın ne eşmış ı ır erırJ vey Anası> nı bir kere daha lezzetle oka. sile ben de birkaç soz söylemeği fay ı - ' . ı... .... k ld ile yanındaki olan kullarınız. 

· · · devlet otoritesıne ·"""'i a ıranı ve ma-der top ederek, kah tercüme ve ekserıya dum. Va .. Nu'nun kıvrak üshlbile, naklet. dum. vermeden t- Çocuk ince sesile bağırdı: 
adaptasyon yolile okuma.ktansa bunla . t'"'' A k a·· h d . d ha f 31 yaşındayım. Bugüne kadar evleneme • zisınde lekesi olanı aman b . k 
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. . ' .• ıgı c ş ım una un ır:. eserı, a az. dim. Sebebi, beklrlıtı sultanlık addedlşım . .. . r i - - Haşa! Onlar emm u arım e • 
hn özlüleNıı a~ıl kaynaklarından takıo la kadın okuyucuların heyecanla bekle. c'!efil, çalıştı.tını müesseseden çok as ay- dam ettırmege başladı. Sersenle; l~- ğildir, belkim onlar şeytan kullarıdırl 
etmek elbette kı daha faydahdır. dikleri çeşnide bir uzun nuvel. Mahmud lık al]fıındır. Bütiin ay lş bulup çalıştı - ten kazıktan kurtulmuş baldırı. ç P. Leh kralı ltMirl" ... ·ı b ulu gazana 

Filvaki edebiyat piyasamızda. son se ... Yesarinin, cDal Rüzgarlan-. romancının tun takdirde 40 lira elime geçer. Bu hesaba lar, zabıt ve rapta gelmez Y~çerı ve , t di 01~ 1: n~ ba korku • 
nelere nisbeten <Slçülemiyecek derecede en iji eserlerinden bir; sayılmasa da. ro _ !ş.ıı1zl1k, hastalık gibi sebebler katılırsa daha Sipahinin yaramazları, Anadoıuda A - kuvve ver · ıse e k ~ d 

· · . . .. .. . aşalı iner. Hayat çok pahalı .. büyük bir ce- p t fı da to 1 sundan bu kadar adamı en e uy U-
bol ~qnyat de karşılaşıy~ruz~ Bırçok mancıhğın, daha tam bır goruş ve ifade aaretıe evlenmete kalkılacak olur8a, kısın a- baza Hasan aşanın e ra n p an • ru nankörlük eder. Allahü Teall:A 
tıercllmeler yapılıyor. Ve hıç şuphe yok: ile yazıcılığın ayağa düştilğü, çoluk ço .. 11esi Te bizzat tendJsl tara!ındaıı ıöaterlle - dJlar. Abaza Ha~ Paşa ~şhur. zor- h~ 1s köpeği cUdürecejim. S1S 
ki bu tercümelerin içinde harikulade mü.. cuğun eğlencesi olduğu bir devirde, yü .. cet mtıfkill&t, hemen bu ifden vazgeçlrtecet ba1ardandı. Köp~ilnün vucudün~. ~1 a 0 un, 0 aayfatla) 
JrermneUeri var. (Mesela Hüseyin Ca.. (Devamı 10 uncu sayfada) {Devamı 10 um sayfada> .dmnak istediklen arasında kendısının <Devamı lO llDCU 

G ece, Ramiz bey, komşusuna bir 
çok diller döktü. Tanışmış ol -

maktan duyduju memnuniyeti uzun 
uzadıya teşrih ettikten sonra, ayrılma -
dan doğan teessürünü anlattı. 

- Kim bilir, fimdi orada ne kadar 
llkıJacaksını:r... dedi. Vakit vakit bura-
11 gözlerinizde tütecek. 

Ahmed: 

--- Yeni EdebT Romanımız : 41 

KARLI DACA. GUNES VURDU 
Yazan: Ercllaıentl Ekrem Talu ---

- BYet! diye cevab verdi. Hakikaten lini; her vakitkin -
arayacajun bu muhiti. Bilhassa.. (Ne- den fazla bir mu • 
rimam ipret ederek) küçük hanıme • babbetle sıkarken: 
fendi ile geçen zamanlarımızı, gezinti- - Teşekkür ede .. 
lerJınizl w tanıpnamıza veaile olan hi- rim, Ahmed bey! de
diaeyi daima yldedeceğim. di·· bu akşam ben de 

Neriman dikkatle dinliyordu. Ahmed kendiml mes'ud his. 

insanın namn dikkatini celbetmiş ol • 
mak; vakıa, sizin gibi sayısız meziyet • 
lerile müşehhas bir kıymet olan muh • 
terem bir hanımefendi için bftyük bll 
şey ifade etmez. İtiraf ederim ki, 'b1' 
bakımdan; sizinle benim aramızda h1t 
bir münasebet yoktur. Fakat \>una ra• 
men, bizi yakınlaştıran ve btrleşti.rmı 

bir nokta var ki, bugün size fU arizeJI 
yazmak ve takdim etmek cOr'etini ba• 

duymuştu. na veriyor. Filhakika; siz mes'ud ol " 
Maariften gelmit mak için atıldığınız izdivaç Aleminden 

olan emir mucibin - bedbaht Cllarak ayrılmışsınız. Ben ll4t 
ce mektebi a~; o aadeti, sizinle ka~ kadd 
derslere l>aşladı. Ço habnma bile getirmemlşf.ııı, (a '12Ntlet 
ci.ıkluı k yıl daha ikimiz de, ömrümüzUn baldJ.._ nıD 
c:liltkatli, daha ı.mz rumiyetlerin en büyülil ve eQ ~ı o • 
ve 4aJıa; \ISlu bultt • ımı et 'bk ruh ve eş bir kalb-111'\llD 
yordu. Onlara vel!di· yeti içerisinde gıeç~ı. Atnl dere-, 
il lS~dleı; . terbiye; eelk' teşneyiz.. . 
ooşa gitnieJn'tfti. E - Sizinle teati ettiifmll birüç sözde . 
meklerinin böf ltce anladıjıına göre duygularımızia ve d6-
hebe olmadıiuıı mü şünceleıimizde; ender tesadüf olunUI 
şahede etmek ayn - bir JQUtabakat var. Zevklerlmls, hayal 
ca memnuniyetini- teJ.lkldmiz birbirlerinin aiİ'J[ Apll, 
mucib oldu. yukan, talih hUSU111Dda da l»lrleşiyo • 

devam etti: sediyorum .. 
- Hele, içimdelr.i emeller tahakkuk Ahmed Ercan bu· 

edene, kendisini saadetimin velinime - nu da yanlış anla .. 
ti teWdd edecejlm. mışt1. Hem kendi e. 

Kız, bqka tirli tefsir ettiji bu söz- vinden içeriye giri • 
1lıla tlllrlle tıbnıtltklar geçirirken, yor; hem de düşü • 
h1ma da merakla Ahmedi aorguya çe- nüyordu: 
klJOrda: - Ne iyi utbli 

- Slhl mi? Beklrbktan vaz mı ge - kızcağtt~ Baıkasımn 
çlyonunm? Bu hususta tasavvurlan - saad~tlnden keneli • 
nız mı var! pe de hisse çıkan • 

Şeytana uyup da ruz .. bir~ vakii siiliı çalı~ 
buradan aynlmadı - bundan sonra yapaeajınuı iJdncl lU 
ima hamdettt. Kar - tecriibenin· en muvafık '8rt18r daire• 
şısında, kıymetini an sinde olmasını, daha bir çok zaman bel 

Muallim, sırrını ifşa etmek jhtiyacı - yor .. 
n1 duymakla l>eraber, buna gene dece
saret edemiyen bir çocuk tavrile cevab 
verdi: 

- Eh! ne yapalım? Kabahat kerime
nizde. Maamafih henüz müsbet bir şey 
yok. 

- Allah mübarek etsin! İnşaallah di
ledijiniz şekilde neticelendirirsiniz. Bu 
lşde en çok sevinecek de, biziz; emin \l
Jun. 

- Ondan asla şüphem yok. 
Bundan sonra lAkırdı başka mecraya 

d6kdldü. Fakat başka ne konuşulsa, 
Nertınanın artık kulağına girmiyordu. 
O, kendi saadetine inanmış, kanmış, 
Ahmedin; ertesi gün fırsat kollayıp da 
kendisine açılacaAuıı umuyordu. 

O Omtdle, gece yarısına doğru; göz -
lerlnln t« gülerek; Ahmedi; ta bahçe 
lrapılllUl kadar teşyi etti. Ve orada; • -

- 12 - ü meslek Aşıkı o - lemeğe müsaiddir. 'Ben ise sizin gibi c11-
Sapanlı köyiinü tanların idrak ede - ğiJim. Az çok olgunlaşmasına Ye dol • 

nasil bıraktıysa, gen~ 'tiyle bulmuştu. ı. tane armud ağacı dikmek suretile tllk- bilecekleri bir eser duruyordu. gunlaşmasına hizmet ettilim uşım, ô 
ki ay bu bir avuç insana gene hemen hiç ran borcunu ödemişti. İşte olan biten Birkaç gün böyle geçti. Çocukları 1i yılın biriktirdiği, yığdığı karlan ta • 
bir değişiklik getirmemişti. İnekler bu- hep bundan ibaretti. seviyelerine göre ayırdı. Köylülerin; şıyor. Beni koca sıfatile kabule şayBJI 
ıağılamı~; tavuklar; kazıar civciv ve Köylüler; pek sevdikleri muallimle - bir bir evlerini dolaşıp hatırlarını sor- görecek kadına gençliğin cahil heye • 
palaz çıkarmışlardı. Mektebin arkasma rini meserretle karşıladılar. · MuhtaP du. Ondan sonra; Nevber aklına geldi. canını değil, fakat U%Un tecrübelerin 
düşen arsaya Hacının İbrahim yeni bir Veli ağa: Urun geceler; saatlerce düşündü, ta - ve mahrumiyetlerin muhassalası bul• 
evceğiz çatmıştı. Zaten söylüyordu. U- - Gelmen gayn deyi çoh gorhtuğu • şındı, ona yazacajı mektubun müna - naıı vefakirlık gibi, bağlılık gibi, şef• 
şak gskerden dönerse oncağıza bir dam duk .. dedi ve hemşerilerinin duydukla- sib şeklini zihninde oldurdu; haz1rlad1. kat ve dostluk gibi bi_ç de istihkar eclll-
kuracak, sonra da everecekti. Bazan rı endişeye tercüman oldu. Ve Ahmed Ve bir akşam, odasına çekilip, klğıdı miyecek, esaslı duygulat" gettreceii6 
gelip te mektebi silip süpüren Satı ka- Ercan: önüne, kalemi de eline aldı. Maddf servetim yok. Llkin, pek sev6 
dm sıtmadan yatıvordu. Bakkal Ab • - Neden? diye sorunca da şu cevabı cMuh1ıerem hanımefendi!. ğim bir mesleğim ve ona sonsuz bir l • 
dul !ah cavuş dükk~nmın mal çeşidini verd: Mes'ud bir tesadüf eseri olarak, sizi, nacıni var. Yaşadığım muhit, saf, te • 
artırmıştı. Bir yenilik diye ııetirdiği çi· I - Senin ıtibi malimi köyde gorlar mı kaymakam Ramiz beyin evinde ilk. gör- miz köylil muhitidir. Asude; dedikodQıl 
kolataların rağbet görmediğinden şi - hiç? Şara almışlardır ellalem didük. düğüm andanberidir fikren .ve hayalen su yok; hasedden: ihtirastan uzak, in• 
k[ıyet ediyordu. Basit lakin tertemiz insanların sev - sizinle meşgulüm. Gençliğini; Adeta sanlan hazan iğr.enç- gösteren hal • 

Muallimin iyiliklerini gören ·Hondi - gısi adama daima kıvanç verir. Ahmed; haberi bile olmadan; mil.nhasıran mes- !erden büsbütün alzade, bir yerde ya • 
linin Mustafa; mektebin bahçesine iki hakkında gösterilen bu alakadan haz leği uğµruna harcamış mütevazi bir şıyonım. fAıba ftl'). 



23 Haziran 

Tir • 

ve bir_ ye kenli 
isveçli genç kızlar yelkenli gemiler kiralayıp 
denize açılarak yaz tatillerini bizzat idare 

ettikleri bu gemilerde geçiriyorlar 

Gmriırin burnundan rurubu •....-

Gemideki temizlik 

Sabah kahvaltın esnasuula Mlı'bet 

lJ,.ta. J>ftınenci işbaşında 

Isveçli ~Tdebli kızlar yaz tatmerJnT aenızde geçirmeği bütün diğer eğlen
celere tercih etmektedirler. Bunun için buldukları çare bir yelkenli kirala
mak ve bununla denizlerde asgari üç hafta silren bir seyahate çıkmaktır. Bu 

y.elkenlllerde hiçbir erkek bulunmamakta, her iş denizcilikte iyi mümaresele
rı olan genç kızlar tarafından görülmektedir. Yukarıda gördüğünüz resim
ler (Allova) isimli bir yelkesli geminin jçinde alınmıştır. Bu gemi 24 en 
kız tarafından idare edilerek 25 gün süren bir seyahat yapmıştır. g ç 

SON POSTA Sayfa 9 

UZAK-SAlllWN 
91 

CIElllÜTTAlmllm 
• 

lngilizler Singapuru talıkim için 
17.000.000 sterlin lıarcadılar 

Sing apur umumt vaiisimn yatı limana gireT ken 

Japonlar Çinde hergün yeni bir ınese. Mevkii mü.ırtahkemi vücude ietirmek bil. bulundurulması casus korırusunaa:ı uerı 
le çıkarmaktadırlar. Son olarak Tiyen • rikasmı gösteren odur. gelmketedir. Birkaç sene evvel Singa -
çhıi abloka ettiler, bu yüzden Japonya ~111ga;purun ink.ip.fına dair İngiltere purda ideta casuslardan geçilmezdi. İn. 
ile İnıgilterenin arası fena halde açıldı. bahriye nezaretinin projeleri dokuz se _ giliz zabıtası lıergün bir casus yakalar -
Notalar teati edilmeğe başlandı. Herkes ne evıvel tatbika başlanmııtır. O vakit dı. 
fimdi ayni veyi düşünüyor: Avrupada İngilterenin usulünce hareket eylemesi Bundan iki sene evvel İngiliz hafi za -
zuhuru beklenilen harb acaba Uzakşark. icab ediyordu. Çünkü Washington mua.. bıta teşkilatı bir gün Yoshio Nişimura a. 
ta mı pathyacak? hedesi mucibince İngiltere üslerini orada dında zengin bir Japon taciri. yakuludı. 

Bugünlerde dünyanın gözü Uzakşar • yapamazdı... Casusların reisi sanılan bu adam henuz 
ka dikildi. Bilhassa Uzak.farkın en mühim Hatta eski makineleri yenileri ıle de. rn hkemeye çıkmadan evvel höcre ınde 
asker! üslerinden biri olan Singapura... ğişürmek bile memnudu. zehirlenerek ölmüş bulundu. İki arka • 
Malfun olduğu üzere burası İngiltereye Bu muahede ahklmına tamamile ria - daşı bir Japon gemisi ilt. firara muvaffak 
aiddir. Si~apuru çok kuvvetli bir balı- yet edilmesi için Japonlar goz kulak ke _ oldular. Beraberlerinde de çok mühim 
rt ve bir üa yapmak için İngilizler yıllar. silmişlerdi. fotoğraflar vardı ... 
danberi namütenahl gayretler ıarfeyle • Japonların bu mürakabelerine ald ha. Bu vak?a üzerine cStrait Settlement 
mişle:rdir. k\1d bir fıkrayı anlatalım: Seoret Service> ecnebilerin hususi kon. 

Singapur bugün Uzakşarkm anahtarı Guam adasında bir su tulumbası bozu. trole tM>,i bulunacaklarını resmen bıldir. 
ve Cebelüttarığı mesabesindedir. Emnl _ lur. Amerikalılar bu tulumbayı de. di. 
yeti ancak bu mühim üs ile kaimdir. ğiştirmek isterler. Japonlar yeni yapıla. Ecnebiler bütün harekatlarını bu ser .. 

Bir aenerinin efsanesi cak tulumbanın eskilinin ayni olmasın • vise bildirmek mecburiyetinde idiler. Bu 

1 tan S. d kA· da ıstar ederlıtı-. Amerikalılar bu eski enurn· amenm· hükm" ü Singapurdan 16 mil Bu efsaneyi an a ıngapur a öın od 1 et ıa teli civarında dolaşan bir Hindli m w e tul~banın imal edilmemekte oL uzakta -bulunan Yahorede dahi tatbik e. 
A e 0 

. • •1. dug.unu soyleylerse de Japonlar muahe. dı"lmekte idi'. seraeridir yan hındçe yarı ıngı ızce fUn d . . 
· .ktedlr· ' eyı ıleri sürerler. Notalar teati edilir. 

la: -'Sylem~ eaki zamanlarda bu Sin. ~ayet, .Japonların istedikleri olur, 1910 
Ya lll ' t .

1 
f ,__ zdı F tipmde bir tulumba vazedilir. 

i&pur cennetten amanu e ar-ı . a. U .. . 
kat inaanlar fena ediler. Şeytana uydu • ~km en büyük hava limaRı 
ı a......+. ..... onlara dedi ki: cBurada bu • Washı~on muahedesinin hükümleri 
ar. yç;ı _.... ancak 1938 · -"°'- tind bertar-• 

lunan her teY parıl parıl parlıyacak ... edilrn" tir senesı .lllU&ye e -
Hw teY güzel olacak ... • Bö i · . . 

B ·· leri söyleyince sevtan elini u • Y ece Smgapur da toplar il~ donan. 

tt
u haoz GAY -aden ke,,ildJ mağa başlamıştır, esasen iptidai inşaat 

za ı, er ,,.. .... · kt h 
Hurma ağaçları demır oldu, bahçeler ço an a~~.anmıı. bulunuyordu. Batak.. 

çelik oldu, ağaçlar beton oldu... lık olan :~u~n sahıl boyunca, .ıti 34 mil 
He gu"ne§te J.§ıldadı Fakat yi tutar, mosyo Jaksonun ameleleri kazık.. 

r teY ... • lar dikmiışlerd· 
yecekler azaldı. B '· 

u kazıklardan bir çoğunun boyu 30 
İJuı.anm tabiata plebesl trey.i buluyordu. Bataklıklan kurut _ 

Bu efsane Singapurun iimdilti halini mak için dağlar dinamitleniyordu. Kal _ 
mükemmelen tasvir eylemektedir. Sin - dınlan toprağın haaıni 8,000,000 metre 
gapurda qağı yukan 400,000 Çinli, 50,000 mikAıbıdır. Kayalıklardan kırk üç yüksek 
Hindu. bir o kadar Malezyalı vardır. Bun sed, derin ve büyük havuzlar yapıldı. 
lara b'ftkmeden İngiliı askerlerl ancak bir Öyle haıvuzlar ki cQueen Mary> gibi ge. 
avuç kadardır... Singapurun bakir or • miler içine ferah ferah girebilirler ... 
manları çelik ve beton olmuştur, bun - On sene evvel kauçuk biten ve topla. 
dan birkaç sene evvel mevcud bulunan nan yerlerde bugiln Uzak.şarkın en mü. 
sık otlarla dolu çayırlar asfalt y~l ol - kemmel hava limanı yapılmıştır. 

muştur. Kadınsız şelıir 
Top ağızlaro ıtarlalardakl mısırlardan Sinaapurda '\.•ap 1 b··ı·· · f 

t.. 1 . . . ·-o ~ ı an u un ınşaat sır 
fazla üremektechı. ngalter2 hUkOmeh askert maksadlara · t' d d" d N f 

· d kı c b ıu . ıs ına e ıyor u. e _ 
Sıngapur a asını şart n .. e .e ttarığı yap sı Sinıgapurda askeri üniformalara az 
mak ~n 17,000,000 ngıliz lırasından !az. rastıgelinir Askerle b' 1 h' . . . . . ·.. r ve za ıt er şe ır 
la para sarfeylemıştır. Bu sayede bırıncı haricınde yaşamaktadırla 0 1 b 
sınıf bir istibkAm haline gelmiştir.. lunduklan yer adeta b' r .. h,. d~ arym l'IL 

ır şe ır ır. er ı -
Bir tulumba yüzünden teati edilen ler bu yere ckadınstz şehir. ismini ver. 

notalar mişlerdir ve bu şehir Yahore boğazı ci.. 
Singaıpurda değişiklik yapan, serseri _ varındadır ... 

Casusların dikkat nazarlarını çeken 
Singapurun karşısında Te Kong adası idı. 

Bu ada hakkında rivayetler deveran e. 
dip duruyor ... Bu adada dahi mühim as.. 
keri tesisat vücude getirilmiştir. Hatıl 
40 büyük denizaltı alacak gizli bir üs bil& 
yapılmıştır. 

Hakikati bilen yok ise de iki muazzam 
vinç birkaç ay gece gündüz işledi, dur • 
du ... Binden fazla amele çalıştı. Bu ame. 
le meyanında bir tek Japon, bir tek Çınli, 
bir tek Hindli yoktu. 

Japonlar. Çinliler, burada hizmet ey • 
lemekben bizzat :imtin& eylemişlerdi. İn. 
giliz makamatı bu hareketin hakiki sai • 
kini bir türlü keş.fedemedi. 
Zannedildiğine nazaran Te Kong ada. 

sına ayak basmak onlar için büyük bir 
4f.inab aayılınnış ... 

.SincaPur'un beyni» 

Bu büyük bahri istihkamın, betondan 
yapılmış bu kalelerin, bu top ve mitraL 
yöz y11Valarının, bu görünmez bataryala. 
nn hakimi mutlakı, beyni, kalbi bahriye 
yüzbaşısı A. H. Pecktir. 

Vezaifi dolayısile yüzbaşı Peck cenub 
denizlerinin en kuvvetli şahsiyehdir .. 

Ona pek yerinde olarak cSingap:.ırun 
beyni> denilmektedir. 

Bürosunun üzerind~ müteaddid el k .. 
trik tertibatı, telefonlar bulunmaktadır. 

İcabı halinde bir düğmeye basması k8. 
fidir. Sahil boyundaki toplar hemer. nte§ 
flşkınrlar. Yüzlerce tayyare gök yüzüne 
yüselir, denizaltılar Te Kongdaki üsle • 
rinden fırlarlar ... 

nin dediği gibi şeytan değildir. bir adam. Askerlerin bulundukları evler hep iki 
dır. Joon Jackson adında bir İngilizdir. katlıdır. Sinemaları, barları, spor ma • 
Orta boylu, zayıf, sinirli bir insandır. A. halleri, kiliseleri, dükkanlan vardır. Bu. 
danın en .büyük inşaat şirketini idare et. rada kadın namına kimse yoktur ... . Bu muazzam harb makine.eri hep yüz. 
mektedi.r. Maiyetinde binden fazla kul! Zehirlenen bir casus şefi başı Pecltin elindedir. 
demilen Japon ve Çinli amele vardır. Askerler ve zabitlerin tehirclen 8lak O. T. 



to Sayfu 

Kaideler ve usuller haricine 
çıkmıyan bir tip 

I zmitten Osman 
fotoğrafının. tah!i. 
lini istiyor: 

Bi:ldi.ğini, gördü. 
'Winü tatbik eder. 
Usuller ve kaHe .. 
ler dışına çıkmaL 

' tan çekı!nir, te~ik 

ve teşcilare kapıl • 
ganlık gösterebi • 
lir. Menfaatlerine 

karşı fazla hırs göslernıa 

* 
Zeki yq i~li bir tip 

Erbaadan Fcy • 
zı Çetin karakte • 
rini soruyor: 
· Bulunduğu yer. 
!erde etrafını sık • 
maz. Sevdmli ve 
zeki hareketlerile 
kolaylılda sempa. 
ti teımıin edebilir 
Şahsım alakadaı 

eden ~er<le içli ve 
fııisli davranır. Küçtik şeyJeri büyülıtebi.. 

lir. 

* His ve hayalini işleten bir genç 
Edim.eden Ce .. 

mal fotoğrafının 

tahlilini istiyor: 
Hisleııine daha 

Ziyade yer ver -
mekle diğer tema.. 
yüllerini telafiye 

çalışmaktadır. Bir 
mevzu üzermde 
kon~, fikir ve 
mıütaleada bulu • 

Omid ve cesaretini muhafaza 
eden bir genç 

Mersinden Kad 
ri Şahin karakte • 
rint soruyor: 

Keder verici ve 
Mf'esmi kaçıra • 
cak hareketlere 
yanaşmaz. Raha • 
tını sıever, eğlen ~ 

ce leri Bunal eti'hek 
istemez. Kafasını 

~rup her reye ka 
rışmak niyetinde de~. Karariannda 
daha Ziyade tereddiid olabilir 

* lntizamp~rver bir tip 
A nkaradan Re. 

fik Süleyman ka • 
rakterini soruyor: 

Temizlik: ve in • 
nzam bahsinde tL 
tiz davranır. Ça • 
buk kwmasına 

mukalı41 kin tut • 
maz ve çabuk ba. 
rışe.bilir. Neş'esi 

ne zarar verecek 
şeylere meydan veıımek iSl;emez. Sözleri 

batmaz. 

* 
Gösterjşi sevmeyen bir tip 

Eski§ehirde R. 
Güler karakterini 
soruyor: 

Gö6ıt erişe, gurtı

ra ben21iyen ş~y • 
leı>le. pek uğraş -
maz. Tek.d~r. ten • 
kıidl ve :m.es'ulryet. 
ten çelkıinir. Kendi 
Aleminde ve hadise 
-~ratmakszın ya. 

nabi1ir. A.ı1kadaşlan üzerinde 

bırakır. 

1 • 
ilyi tesir 1 şamak ister. Rahatına ve menfaatine düş 

.k:i.iıııl!i.ik göstermez. 

" SON POSTA,, nın ta~ ih müsabakası 
(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 1 şehrin içine aldı. Rüesayı ve bellibaşlı 

1eri de katlederdim amma elçiye zeval asileri Haleb konaklarına misafir da -
yoktur, varın yıkılın! ğıttı. Sonra, bir gece, hepsini birden i-

- Bundan böyle bizi dahi devletinin dam ettirtti ve devleti büyük bir afet
(fü~manı bilsin! Rumeli onların, Ana _ ten kurtardı. (Hicri 1 G69). 
dolu bizim olsun! Abaza Hasan Paşa ile ı:iiğer paşalarm 

S<:-yhislam fetva ~;ermişti: cAbazayn ve beylerin ve bellibaşlı asilerin baş -
karş! gidenlerden öldüren gazi, ölen lart kesilip İstanbula gönderildi. Köp-
şehiddir» diye rülH. bunların hepsini mızraklara sap-

Abaza da emir vermişti: lıyarak, devlet otoritesine karşı gelen
lerin ibret alınacak akıbeti olarak teş -

«Anadoluyu yağma edin!• diye hir ettirdi. 
Köprülü Transilvanyada harbedivor ================ 

du. Giridde kan gövdeyi götürüyordu. i..tanbul Asliye s ünci Huknk !Uahkeme • 
Anadoluyu da isvan atesi sardı. Ne ka- <-lndcın: 

SON POSTA 

Bekarlar niçin 
evlenmiyorsunuz ? 

{Bastarafı 8 inci sayfada) 
kadar afır.. Sonra. kızlar eski kadınlar gibi 
dett.ı. ceçimsiz ve hoppa, eY 1,ıerile hiç 9.ll -
kalan fok; tazıa serbesttirler .. Aıa kana.at 
etmiyorlar. Benim gtbi 40 lira kazançlı bir 
adama. hanglai varmab razı olur? .. Roıaı ol
muş g&&ükse bile sonradan geçimsizlik baş -
lıyacak. Bunları dıı.,ünerEJt bugünkü bekA.r 
hayatı tercih etmeği daha ehveni.şer buluyo-
rum.a 

e Şaban Elez </%mir): 
c- İ2ld1Yaç karan vertrken ilk dera gözü -

nüzde büyüyen en mühim endl~e geçimsiz -
liktfr. Bir yuva kurarak, saadete kavuşmak 
isterken, mevcud bekA.rhk saadetini de kay-

!Jetmek endJ.oe81.. Bayanlarımız maalesef ev 
işlerlni bllmlyorlar, kendileri yapmadıkJarı 

gibi, n881l yapılacağı hakkında da pek fikir
leri yok. Hemen hepsi pek ziyade maddt; 
modaya pek düşkünler. Bunu temin için pa
ranın tükenmez bir membaını bulmak ll -
zon! 

Blr mühlm cihet de, birçok kadınların ah
Iiik kaidelerine gtttikçe daha az bağlı kal -
malandır. Bu onurlu bir erkek için 
tahammfil edilmez bir keyfiyettir. Evlenmek 
yirmı dört saatte vücı:ıd bulduğu gibi, ayrıl
mak da ylnn1 dört ay mahkeme salonlarında 
dolaşmakla mümkün oluyor. Bn müşkülılt -
ları dU.,ünenler ağır bekftrlık Terglsinl ver -
nıeğ~ razı oluyor. fakat evlenmeğe yanaışmı
yorlar. ~anmağı kolaylaştırmanın fayda -
lan olacağına kanllm.a 

····························-·--···· .................... _. 
Kitablar arasında 

(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 
reğim.izi serinleten bir pınar zevkile bjzi 
kandın yor .. 

* Sesli sinemanın, salgın bir hale r-ı . 
mesine, sosyal hayatımızda cher evde hir 
kütübhane kurmak. mefhumunun daha 
ıtökleşmemiş bulunmasıni rağmen, oku _ 
ma merakını arttırmaya yesile olan bu u.. 
cuz kitablar serisinde çıkan, değerli ka.. 
dın romancımız Suad Dervişin (Hiç) 
isimli en son romanından bir başka ya _ 
zımda bahsedeceğim. 

fbrah?m Iloyi 

-;:=····· .. ································· .. ·········· 
Ankara borsası 

Açılq - Kııpam, fiatlan 22 - 6 - 939 

Ç E KLER 

r~, Kapanış 
Londra 5.YJ !ı.ıJ 

Nev - Yort 126.6/5 126.675 
Par13 S.355 S.SM 
Mlllno 6.11625 &.66~5 

Cenene 28.6675 28.55'75 

Amesteradm C7 .2-i7S 67. 4iö 
Berlin ö0.815 b0.815 

Brük.sel 21 .5426 21.ö42i> 
Atına ı.oos 1.08".S 
ı::nrya 1.ö6 1.66 

Prag 4.3375 4.3.!:175 
Madrld ı-..oaı> 14.0J.5 

Varşova 28.8726 28.87211 
BudapÇfte 24.8ı.ı5 24.8425 

Bükreı Ci.tU5 O.liOö 
Belgrad 2.~:.!6 2.89;ıji 

Yokohama 84.1>2 84.62 

Stokholm 80.15325 80.5825 

Vfoskova :t.3.90.&J 23.go..ıa 

İSTİKRAZLAR dar zalim, mürted ve zo~ba sancak bey 

Ieri ve valiler varsa, isyan eden Abaza 
ile birlik oldular; başlıcalar!: Tavyar 
oğlu Ahmed Paşa. kaptan Sarı Kenan 
Pa~n. Ali Mirza Paşa; Deli Ferhad Pa
şa; Tayyar oğlu Mustafa Pa~a... Elli 
binden fazla yağmacı asi kuvvet, 1068 
sonbaharında. Anadoluyu kasıp kavur
makla geçirdi. Derken şiddetli bir kıs 
bastırdı. Anadoluda erzak kalmam1ştı~ 
Kıtlık oldu. Asi paşalar da yanlasırda
ki asi kuvvetleri dağıtamazlardı. Yi -
yecek bulmak ve kışlamak ıçin H:ıleb 
üzerine yürüdüler. Haleb beylerbeyisi 
Kcnakçı Ali Pasa, Köprüliiye sadık. 
namuslu bir adamdı. Hasan Paşa ile ya 
nındaki, paşaları ve beyleri ve on bin 
lercc eşkiyayı, evvela güler yüzle kar
şıladı. Onlara emniyet telkin ederek 

Ş~Ii 03manbey Matbaa sokak 59 No. lu ha 
nede mttklm Azize Sevgen vekill avukat Cev- ı---------,.--------1 

Açılı~ l<ııpa , 
det Ferit tarafından İııt1nye iskele ba.şında ~· 
Oemll p04a yalısında mukim İsmail aleyhine Türk borcu I peşln 19 35 19 Sl 

• • n > 
938/1447 No. ile açılan lhtar davasının gı - > • I vadeli 
yaben icra kılınan tahkikat ve muhakeme 
neticeslnde: Müddeialeyhin ha net :ı:evciycti 

terkederek btr daha aTdet etmedi~i ve bu 
müddet zarfında evlilik vaziresinl ihmal ey-
ledi~! dinlenen şahldlerln şı.hadetlyle sa -
bit olduğundan kanunu medeninin 132 ne! 
maddesi muclbinoe bir ay zarfında evine 
dönmooi lüzumı:ınun ihtarına dair verilen 
14/4/939 tarihli hükmft havı 939/638 sayılı 

Hlnı müddeialeyhin mezki>.r ikametgahını 
terk ve _yentsinln de meçhul bulunmasına 
mebni H. U. M. K. nun Hl inci :naddeslne 
tevtlkan UA.nen rebllğt tensib kılınmış ve bfr 
sureti de mahkeme divanhanesine talik edil
mi~ olduğundan tarihi ll4ndan itibaren 15 
giln 7.arfında müddeialeyh İsmallin temyizi 
dava edeblleoe~i tebliR makamına kaim ol
mak üzere llln olunur. 938/1447 

Edirne Belediye Riyas "'tinden 
25 May:ıs 939 tarih.inde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile müna • 

kaspya konulan 72822 lira 60 kuruş bedeli keşifli mezıbaha soğukhava deposu 
ve buz fabrikasının münakasası fesh eclil mlş ve bu defa inşaat kısmı ile tesisat 
kısmı ayrı ayrı olmaık üzere ve 20 gün müddetle tak.rar münafk.asaıya konulm~
tur. İnşaat kısmına iştiraık edecekler 325 64 lira 36 kuruş ıüızerinden ve tesisat kıs. 

rnına iştirak edecekler 40258 lira 24 kuruş bedeli keşif üzerinden yüzde 7,5 yedi 
buçuk teminat ,~ermeğe meıchurdurlar. T aHbler 2490, sayılı kanun ahkamına 

göre ihzar edecekleri tekli:f mektublannı 8 Temmuz Pazartesi günü saat 16 ya 

kadar Edirne ıbekdiye encümenine tevdi etim.eğe mooburdurlar. İhale 4 Temmuz 
939 Salı günü saat 15 be Edirne belediye encümeninde yaıpılacaktır. Proje ve 
~artnameler 360 kur~ bedel mukabilinde Edirne belediyesinden tedarik edilir. 

(4272) 
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er dildım kitab, ~azete, mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ha
ldir. En iyi kırtasiye malzeme-

' .,. si mevcuddur. 

Haziran 23 

Kuruluf tarihi s 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraSJ 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticarl t.er nevi banka muamelelırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lira31 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 tt 

4 " 250 " 1,000 ,, 
40 " 100 " 4,000 " 

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

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan qalı 
düşmiyenlere ikramiye çLlctığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, ı Eylôl, 1 Birineikinun, 1 Mart ve 1 lluiraD 
tarib)f.rinde çekilecektir. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Muhammen 
aylığı 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı 

ued:kpaşa, Divan!li GedikJ>aşa Cad. 
Çarşl:lm ba, Koğacı 

dede 
Çarşıda, Çuhacı han Ostkatta 

• 
Mimar Ayas 

Kahvehana 
Saraçhane 

Kadırga, Şehsuvar bey 

No. su 
65 

141·143 

19 

4 
33 

53 

Cinsi Lira Kr. 

Dükkan 20 00 
Arsa ve baraka 4 26 
oda 
Odanın nısıf 2 5Q 

hissesi 
Dükklın ı 00 
Mekteb kapı 80 
mahaUJ 
Arsa 16 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmelıı 

üzere arttırmaları uzatılmıştır. 
istekliler 27/Haziran/939 Salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstan.. 

bul Vakıflar Başmüdilrlüğlinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (4514) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cınsi Miktarı Muh. Bed. % 7,5 temJnatı Eksitme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Snatl 

Amerikan bezi 10000 met 1995. 149. 62 Açık ek. 15,30 

Lif halat 768 kilo 416, 90 31. 26 Jı it 16 
7 Roda takriben. 

ı - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins V! miktarı yazılı 1 
kalem malzeme açık eksiltme usuli!e satın alınacaktır. 

ıı - Muhammen bedelleri, muvakkatteminatlan eksiltme saatleri hizalarında 

yazılıdır. 

III - Eksiltme 7 /Vll/939 Cuma günü Kabataşta LeVazım ve Mübayeat şu .. 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve Amen1can bezi ;pümunesi sözü geçen şubeden her gün 
parasız alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gilvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4536) 

M. M. V. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
İstanbuldaki Askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedeık sü.baylardan. 

talebe kabulüne baş~tır. Girmek istiyenlerin askerlik şubelerine müracaat. 
• 

ları, cl5Jı c42lh 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalörjfer tesisatı olan binala.. 

rın kalöriferle kalörifer tesisatı olmıyan ibanların kok kömürü sobasile 195 gün 
müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eltsiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel c23340> lira ve muvakkat teminat % 7,5 dır. 

3 - ıİhale 8/7/939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saa~ 11 de Rektörlilk 
binasında müteşekkil komisyon . tarafından yapılacaktır. 

4 - Dalha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdürlüğüne müracaatları. c2490> c4532> 



Japonlar Çinde bir hezimete uoradılar Bankalar bareminin 
Mecliste müzakeresi 
. tehir mi edilecek? 

(Bastanfa ı lnd SQfacla) Şanturıc vilayetlerindeki mukabil taar. 
reket, günden güne şiddetlenmekte ve ruzlarını genişletmektedirler. Şantung
geniş bir mahiyet almaktadır. da taarruz billwaa fiddetlidir ve Çinliler 

Tiyençin'deld imtiyazlı mıntakaların altı fe1bri geri abna,a muvaffak olmuş. 
(BQ.ftarafı 1 inci ıaufada) 

ablukasfle başlamış olan Japonların lardır. 
Japa &1"111 teAlrleri y&PDUf ft projenin gerek umumi heyeti hasmane hareketi, şimdi Suatov ve Ku 

langsu llmanlanna da teşmil edilmiş -
tir. 

Alna aalmlan pnaport 
Tiyençin'deki İngiliz konsolosluğu -

nun bir tebliğine göre, iki İngili.z vatan 
daşı, bugün, imtiyazlı mıntaka hudu -
4unda gayet ad! şerait altında araştır • 
matara Ubi tutulmuştur. 

Tüccar House ile Race IGübü sekre -
teri Lerd, Çinli erkek kadın ve çocuk
ların önünde, bir çeyrek s:ıatten fazla 
tarnamile çıplak olarak bırakılmı~tır. 

Araştırmayı yapan Japon, Lerdi ağzım 
açmaya mecbur etmiş ve Lerdin İngi -
liz pasaportunu ağzına sokmuştur. 

İngiliz konsölosluğu, bu çirkin hadi
seyi enerjik surette protesto etmiş -

Tientlli1ı, 22 (AA) _ Japon makam~ hakkında gerekse hükümlerine dair iti. 
lan 11entsln pnna yapıfhnlan ilanlar. raz ve tenk;dlerde bulunmak üzere ha. 
da. J8'M>nlarla Çin muhan1>leri arasında zırlı1t1annı tamam.lamıJtır. 
fiddetH muharebeler cereyan etmekte o. Diğer taraftan öğrendiğime göre ekse_ 

lan 90 'b1ometre IİJ!laldekl Tangshandan riyet grupu anlarından büyük bir lnsmı 
gelen trenlerin ıeçmes: için hususi ted- da bankalar barem projf!aini çok aceleye 
birler alınmış olduğu bildirilmektedir. gelmiş bir proje ve hatta hazırlığı yarı 

Ja~1--- hesimeti .,........... kalmış bir eser saymaktadırlar. Bilhassa 
Çunglôn.g, 22 (AA.) - Çeltiai ajansı bankalarda çalışanlann derecelerinin 

bildiriyor: Çin kıt'aları Liullnin istirda- tesbitinde esas olarak ele alınaca'k eski 
dından sonra Kuindudaki Japon mevzi-
lerine hücum ederek düşmanı ağır bir h'zmetlerden devlet himıeti, bankalar<!a 
!hezimete uğ~.ıtmı~lardıır. Yirmi 1rndar ve fabrikalarda hizmet gibi geçmiı hiz_ 
düşman sübayı ölmüc ve ikisi yübek metlerin yanında husus! teşebbüs sıUıa_ 
rütbeli olmak üzere 40 ı;tibay esir edil- sında veya hususi müesseselPrde gt'çmiş 
ll}istir. 6 too. 4fl m1tralyöz ve birçok mü- favda1ı çalısmalardan <>dinilmiş ~ecrübe
himmat ele geçirilmiştir. ve ve artan bil;ıiye hiç kıymN verilme

tir. Hongk.on ~. 22 (A.A.) - Çek"ai ~j~nsı mic:; olması iizeri11d" durulacak bir nokta 
Çemberlay'nin hcyanah bi1diriyor: Pekin _ Tientsin civarında m:L tel8kki edilmektedir. Daha sonra fahri. 

!..ondra 22 (A.A.) - Çemberlavr1 sademe sesl0 ri acık surrt!~ ic:itilmt'kte- kalarda geçmiş hi2metlerin tesbitinin 
Avam Kamarasında yaptığı beyanat~ dir. Pekinin simal batısında muharebeler zorluğu ve bu hükmün tatbikatta dol?u-
'I'iyençin m~lesine de tema<; ederek tekrar baslamıştır. rabileceği suiist:"malleri de iş~et ede. 
demıştir ki: cekler bulunacaktır. 

İmtiyaz bölgesine lüzumu kadar taze D si Mısır Haricive Meclis umumi heyetinde bankabr ba. 
yiyecek girmektedir. Fakat abluka tah rem projesinin müzakeres· münasP~tile 

didatı devam etmektedir. Na!!rı Burs~ya gitti hükfunetin ve barem projel('rinin bugün 
• Mukabeleihilmisil için y~ne sahibi olarak ortada -ril 

I..ondra 22 (A.A.) - İnr{ill7 resmf r Bastamfı l ınri !a11faıfıl) 1 len Bfitçe E - . . - go -
1 ncumenmın munckkidleri 

rnahfellerinde tebarÜ7. ettirildiğine eö - cıkarak oradan otomobille Perapa asa muterizleri tatmin ed k h" . ve 
- J 

1 
T" . 'd d" - 1 ·t ..... ece .7'ı teklın .... 

Ha tayın 
ilin 

ilhakı bugün 
ediliyor 

(Ba.ftara.fı 1 inci sayfada) zeteler, bu hususta hararetli makateı. 

Hatay vHAyeti teşkilAt kanunu Ya:;e:a::~~~r.> gazetesinde yeni an. 

Ankara, JZ {Hususi) Dahiliye Ve. lllf11Ulll~ ~tratejik kıyme4fni mevmu. 
klletinde teılril edilmiş bulunan Vekllet. bahseden Bourges. diyor ki: 
ler arası komisyonu Hatayda viiA}'1!t teı- cBoğazlarda ve Ön Asyada birinci da. 
kili hakkındaki kanun projesini hazırla. recede ehemmiyeti haiz stratejık bir 
mıştır. Bu projeyi hükumet Fransa ile mevki ifgal eden Türkıye, harb vukuun.. 
Hatay anlaşması imza edildikten sonra da İJ:18iltere ve Fransanın Rusya ve Bo. 
M~lise takdim edecek ve :nüstaceliyetle manya ile irtibatını temin edecektir. 
muzarkeresini temenni edecektir. Diğer taraftan Fransa ve İngilterenin 
Hazırlanan projeye göre viliyet mer. deniz kuvvetleri sayesinde, bizzat Tilrki. 

kezi 1skenderundur. Vilayetin dört ka- ye de, den:z.den kendisine karşı yapıla. 
zası olacakh:-. Bu kazalar: Antakya, Kl. cak olan her türlü taarruza karşı garanti 
rrkhan, Ordu ve Reyhaniyedir. edilmiş bulunacaktır. 

Hatay vilayetin Büyük Millet Mec1isj. 
ne yedi meb'us göndereceği anlaşılmak_ 
tadır. 

}ransız gazetelerinin hararetli 
neşriyatı 

Faris, 22 (Fransızca İstanbui gazete
sinden) Türk - Fransız anlaşmasının 
pek yakında imzalanacağını bildiren ca-

Bu üç devletin teşriki mesaisi, Akdenls 
statükosunun muhafazasında ve Suriye, 
Filistin, Süveyş, Mısır ve Yunanistanm 
müdafaasınd r kııt'i bir amıl olacaktır .• 

:Mükcnune] bir ordu 
Türkiyeni:n mükemmel bir orduya ma .. 

lik bulunduğunu kaydede ı muharrır, o. 
nun, icabında Romany1 ve Yunanistan1 
da yardım edebileceğini yazmaktadır. 

istanbula aid çöplerin 
tahlilinden çıkan hakikatler 

re, eger apon ar, ıvençın· e ve ıger 

1 

gı mblır. dermevan E'vlem .. 'er· · t' -
yerlerde alakadar İngiliz tebeasına za- Yüksek misafü·:mız saat 10,30 da VS:i. tedir E:zcüml• b -· ın~ 1~ ~~ar edilmek_ 
rarlar iraSlnda devam ederlerse. Tok- yi makamında ziyare~ etmiş ve bu ziya. t tk·~ !b' - u pr~Jeyı ır defa dahı rının bu kadar çok oluşunu bizdeki kır. 
yonun bu hareket1eri muhakkak su _ I ret bilahare Perapalas otelinde ıade edil- e ~ ~ t 1 +utmak ~.ızere !~ısad Encü_ tasiyeciliğin hid dereceyi bulmuş olması-
rette: İngiliz hukuk v~ ~nafiinin hi _ miştir. ;::e~ın~n ~n;um! hevetten almak teşeb_ na atfetmektedirler. 

resinden azami şekilde istifade ecUllr. 

Bizdeki teamül belediyelerımizi bugüne 
kadar insan gübresinden istifadeye awlr 
etmemi§tir. 

mayesi için 1ngilterenin mukabelei bil- M1"lterem misafirimız, müteakiben re- . u~n e u unaca~. ve bu takdirde pro- Avrupa şehirlerinin çöplerinde kömür 
rnis!l tedbirleri almasını intaç evliye _ f?katl~"inde· TürıkiyE>nı~ Kahire• t>lcisi ıenın milzakl'resinin İkincitesrin toplan_ ve tahta parçalan mühim yekllna ba iğ 
celrtir. olduğu hald,,. saat 11,25 te Takc:im ı tısı~a kalac3ğı rivav.et edildiği gibi mils. olmakta, müteahhidler çöplerin içinden 
Vaşington 22 (A.A.) - Bahriye Ne- meevdanına giderek Cümhuriye! :ıb.idl'. takıllerm 'bankalar:ı barem 'tntbik et- kömür ve tahta parçalarını çıkarara-:t 

zaretinin teyid ettiğine göre Amiral sine bir çelenk kovmuş ve defteri mnh- ~ektense bu. müesseselrr icin bir azami milıhim istifadeler temin etmelrtedirler. 

Bundan bir müddet evvel şehrimizct.. 
ki kanalizasyon çukurlarından çıkan iL 
san gübresi tahlil ettirilmiştir. TahlilcMI 
sonra gübrelerimizin kıymetinin vasattan 
dun olduğu anlaşılmıştır. -Yamel·, Japon bahri makamlarına «A _ susu jmzalamıc;tıı·. Burad1 bir polis muf. hır de asga~ı maaş h'lıidi t.:win olunma_ Halbuki ~alkımız tahta parçalıınnı en 

merlka vatandas1an himavc. ve yadı- rez<'si iarafmd.:ın seHimlanmış olan .. nıi_c:.a. sını ve ihtiyaçlara U\·~un tarzda °kadro. Dakt'f 1 'kA 1 fl"kl ' bf 
f d 

ufak cüzüne kadac kullanmakta, aıec:in. 1 O arm Si cıye e 1 erı r 
ma muhtaç oldukları miiddetce> Ame- irimiz, oıomobill,. Pernpalasa onmuş.. !arın tanzimi salntıivet ve m • 1 • • • den istifade etmektedir. ı.- • 

rıkan gemilerinin Çin lirr.aniar nda kn- tür. Saat 13 te vilı\yet tarafından Ab.iUl- idare IW"'Clic;1"rine bırakılma es u,~bv:tını_n memur hakkında tahkikat 
• } St gı 1 hır x·· · lacağmı bildirmiştir. fettah Y~\a Pap sere>fınc Perapı 1sta teklif derm .Yan ed<>ceklerı' d . omur parçalarını çop kutu ve tene-

• 
1 
b' ""'I · f t' •

1 
. ı· e söylen. k 1 t k b' d fı,., 1m (Baştarafı 1 m · sayfada) 

Jnnonlann ültnnatonm r o., e zıv e ı verı mı~ ır. mektedir. _ Mce. S. e e ne a ma ız n uct o amıştır. 
Z 

~ H k b h kkında ahkıkat icr ına b 1 mı~tır. 
J.onöra 22 ( A.A.' _ Reuter ajanc;ı _ iv ıc>t c k samimi b'r hava kin'.'.lr sı ··-··· .. ···--·-· .. ········------ a va u kömür p rçnlarınd n ateş -s 

15 k d d M h O k 
-·- Şikayetin n: e zuu iş ordürm k bsha.. 

nın Svatov'dan ö-rendi~ine göre, Ja _ at e 1r evam etmiştir u ter "'r'l o for Hafız Cemal yakmak suretıle istifade etmekte, veya 
f 

nesi e bu y-.ıkc k memurun m kamına 
pı:ın deniz makamntı bugün Svatov li _ misa irimiz aksam üstü de otomobille ş,.,_ onları sokagın bir kenarına atıverm k.. ı.. (J ,.t :rı ı.: çağtrılan d:iK · olaı·a. y pılan m umel• 
manında bulunan ecnebi barb gemile - •ıiroe bir g zir.ti yapmıştır. ou.:ınan neJıUm) tc:dir. - .... 

E 
D ı d t lcrdir. İddia ın d ğnı \ e iftir malı. 

rlne bir ültimatom vermiştir. k clans Abdülfettah Yahva Paşa, btt 1 wanyo un 8 104 numarnd:ı 'lt'rgiln çindeki maddelerin cinsine nazar,m ba!h k d'l 
1 

su ti olup olmadığı mül'-iye mufettJJle-
Bu ültimatomda ecnebi gemileri ni - sa - en ı erine tahsis. edi_en cTrak-, hasta kabul eder. Telefon 21044-233~ şehrimizin çöpleri yüksek rütubetlidir. rince yapılan t hkik.at neticesınd belli 

hayet öğleden sonra saat 1 e kadar li. vapul'ı'le kaplıcalarda bır gun kalmak c=:====~::::::========~M~ü~ek~·a~mo~l~m~e;m~l~e~k;et~ı;eı~·d~c~j~ns~a~n~ır.~1~b~-~o~la~c~a~kt~ır~.~=========~= 
n•andan çıkmış olmaları lazım ıreldiği üzere Bursaya gitmiştir. CumarteCJi günü 
teb:iğ edilmektedir. Limandn ı tn~m7 tekrar şehrimize dönecek olan dost na
distroyerile 1 de Amerika distroyeri zır. buradan do~ru Romanyaya hareket 
bulunmaktadır. edecektir. 

Ank ra mUzakPre'eriıin akisleri Reuter ajansı; bu rki harb gemis~nin 
llmımdan ayrılmıyacaklarını ve orada 
kalarak İngiliz ve Amerikan menafii -
nt hıma ye edeceklerini ilave eylemek
te<lir. 

fnplizlerin müdafaa tedbirleri 
Londra 22 ( A.A.) - İngiliz matbua

tı Uzakşark hadiselerini artan bir endi
fe ile mevzuu bahseylemektedir. G:ıze
te~r. Tiyençin'deki vaziyetin filen de
ğiş,-r.ediğini ve di~er taraftan Çinin Sva 
t'lv limanını kay'bebnek1e son mi\him 
'limanını da kaybettiğini kaydeylemek
tedir. 

Gazetelere göre bir Britanya 'Piyade 
bölü~ Japonların imtiyaz]: mıntaka -
ya karşı bir taarruzda bulunmaSl ih -
tlmaline karşı Pekin'den f ngiliz mm . 
takasına getirilmiştir. Tiyençin'de f n -
gilizler müdafaa tedbirlerine tevessül 
eykmişlerdir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - İvi malitmat alan 
bir membadan ;;S~enlldiğine göre, bu sa_ 
hah Aritanın ba.şkanlı~ında toplanan ka. 
bine, 'nent.ln işinin halline dair olan 
Japon taleblerinin sarih bir sure~.e ~eri 
lllrOlmesi meselesi g6rüşülmüştür. Bu 
hmusta hlçbir hrar verilmemiştir. Veri. 
)mı malömata göre, bazı nazırlar J:ıpon 
.llJte'klerin.iıı tasrih edilmemesi taraftan. 
dırlar. 

Paris, 22 (Fransızc:ı İstanbul gazete. 
.sinden) Mısır Hariciye Nfmnnın Tür. 
kiye seyahati, bütün siyasi mahfellede 
büyük bir alaka uyandırmıştır. Ayni 
mahfeller, bu seyahati Şarkt Altdeniıin 
teşkilatlandırılmasına doğru atılmı.ş bir 
adım sayrn!lktadırlar. 

Mısırın, SAdabAd Paktına iltihak ede. 
ceğine muhakkak nazarile bakılmakta. 
dır. İngiltere, Mısır ile Yakınşark dev. 
Jetleri arasınd!l yapılacak olan bu kabrı 
bir teşn"ld mesaiyi tasvib etmektedir. 

Filistinin vaziyeti 
Bu münaseb~tle Tiirkiye ile Mısır ara. 

sında yer almış olan Filistinin vaziyetine 
işaret edilerek, Yahudi _ Arab ihtili\fm. 
dan dolayı İnıgilterenin bu ülkede kar~ı
laştığı zorluklar da aynca tebarüz ett·. 
rilmektedir. 

Bir harb vukuunda. Fililtinin bir tE>h. 
like ocağı olmuı ihtimali varc:lır. Halbu. 
ki Filistin .sbtuquo. nun muhafazuile 
doğrudan doğruya allkadar olın devlet. 
ler tarafından çevrflmiş bulunduğu tak. 
<llrde, bu tehlike bwtaraf edilmiş ola
caktır. 

Nsirler 
Türkiye, Irak ve Mısır arasındaki mu • 

karenet, bir sulh unsurudur. 
Di~ taraftan filim devletlerinin in-

Harb vaziyeti kişafını terviç eden İngiltere, bu sur!tle 
Filistin Arablarını da tatmin etmek QmL 

· Hongkong, 22 (A.A.) - Çin ajansı bil- dindedir. 
diriyor: Günlerdenberi Çinli!er Şansi vi... Bu kabil bir &iyasetin Roma ve Berlin-
1'yetindeki Ihılen kar.şı hücumda bulu. de şiddetli akisler uyandıracatı fiiphesiz.. 
nuyorlar. D!ln ll41den sonra Linfenin ba. 
tı fimalinde mühim bir mevki olan Şe .ı - dir. Çünkü bu devletler. Yakın.farkın 

İngiltere lehinde qanlzuyonuııu, ken. 
c:·~!7~hnaAa muvaf~ak olmu~lar- di ale,tllerine bir hareket Nymaktadır. 

· . çok kanlı bır surette 00 lar. Kır.mızı denizin ve bllvuıta Habe 
aat IÜrmijftür. Bin kııdar lilfi veren JL §igtan yolunun mnsuubah. oldufu b • 
poıılar I..Jn.tene doğru çekilmektedirler. meaeledit, İtalyamıı a.Ukuı pek dalı~ 

Altı tehir K•ri alındı büyUktttr. 
~kiDJJ. 12 (A.A.) - Çin ajansı bll. Parilte, vaziyetin lnkifdl dikkatle ta.. 
~- çm .lat'alan, Şansi, Hopej ve ]ra, edJlmektecllr • 

• 
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1111 .. UIUlllllU-IDlllUl .. llllHllllllmmlUllb. Yazan : Feridun Osman .. dlW .. llllfii 
V' ecdi Sever günlerdir heyecanını ya. 

tlftıramıyordu. Yakın bir dostu ona bir 
kız tavsiye etmişti. Arkadaşının tarifi. pe. 
ri masalları anlatan efsanecilerin teker -
lemelerine pek benziyordu: Sırma saçlı, 
kalem kaşlı, fidan boylu, ahu gözlü veL 
hasıl bir içim su! .. 

Uzun bir sefahat hayatının göz açtır ~ 
mıyan zevk buğuları içinde, ömründen 
on beş yılı israf etmiş yaşlı bekara bu 
basma kalı:b ciğmeler helecan dolu bir 
haz veriyordu. 
Dimağında hatıraların kitabı sayfa aç. 

tıkça, ka1binde hüzünlü bir memnuniyet. 
le müsterih bir nedamet boy ölçüyordu. 
Y.U-mi sene, hiç aymıyan, hiç aralık ver. 
miyen bir aşk sarhoşluğile akıp geçmiş~i. 

Mehtab saçlı, bir sevgili ile kol kola; 
§afağında 'g<ı§yolduğu bir günün akşa • 
mında. şafaktan yaratılmış uzun kolları.. 
na ve asi ,göğsüne yaslandığı yeni sevgi.. 
!isinin kulaklarına mırıldanırdı: 

- Gönlümün güneşi benim!. 
Vecdi Severin gönlü, günde birkaç lf..i. 

neş değiştiren alüfte bir dünyaya dön -
müştü. Aile samimiyetinden mahrum, bir 
yuva kurmanın; mahlCıku insanlaştıran 

ıbu kalb ve hayat birliğinin bahtiyarlığı. 
·nı tanımamış, anlamamış ve serseri ha _ 
yatının boraları arasında öğrenmeğe va. 
kit bulamamıştı. 

uğraşıyordu. Tüyleri henüz dökülmüş hir 
kayısl giıbi pembe ve gergin cildind~n ta. 
ze. temiz; 'hazan ateşin, vakit vakit serin 
bir buharla gönülleri göklere çıkaran bir 
koku dağılmaktaydı. 

Vecdi; kıoyu karanlıklardan süzülmüş 

kirpiklerin ~llgesinden enginleşen laci • 
verd aleme kapıldığı zaman, ~unda ani 
fakat şiddetli bir istihale oldu. Etrafında. 
kileri, muhiti ve her şeyi unuttu. İnsanla. 
şıp ta sofraya oturmuş bir güneşi andıran 
Sevdanın ışığında, sürtük kalbinin bütün 
çirkefleri, bütün ıztırab tortuları eriyip 
aktı. Yıkanmış bir ruh ile vecde daldı. 

cOn beş senedJr aradığımı şimdi bul -
dum> diyordu. Mihveri hep Sevda olan 
lıararetli konuşmalardan sonra, birdenbi. 
re, tabıassitıs~erinin farkınaı varıldığını 
sezmiş ıgibi etrafına bakındı. Herkes ı:ıü

lümsüyordu. Sevdanın yumuklaşan göz • 
lerinde cevet!> diyen bir mana parıltısı 
vardı. Hep Vecdiyi süzen Enis. babayani 
bi.r kahkaha ile: 

- Ben nedense biraz patavatsızım ço. 
cuklar, dedi, nereden aklıma geldi bil • 
mem, hani • benzetmek gibi olmasın • 
dinsizin hakkından imansız gelirmiş, der. 
ler ya? Allah şu kadınları yaratmasaydı. 
erkekler adam olmazdı muhakkak! .. 

Sevda telmihi kavradı: cAa!.. Rica ede
rim Enis ağabey ... > dıye isyana hazırla . 
nırken Hayri Enisin oğlu küçük Erol ta. 
mamladı: 

- Ben anladım işi beybaba, bu Sever 
amca Sevda ablamı kaçıracak galiba! 

- Şafakların pembe çocuğu; caldanma 
ki şair sözü elbette yalandırıo bizim bü. 
yük şairimiz de, senin gözlerinin bir çift 
taklidi için bu sözden besteyi gönülden 
süzdü. Fakat muhit sırrını anlamasın, 

diye adını em.ya çevirdi! 
Bu buluşa beraberce gülüştüler. Sa~ 

detleri göğüslerine sığmıyacak kadar taş.. 
kındı. Mevsimler mevsimlere eklendi, 
yıllar bu bahtlı yuvanın üzerinde şen şar 
kılar söyliyerek geçti. 

Lakin Vecdi; bir ilkbahar sabahı, kal.. 
bini delinmiş bir tulum g.i.bi boş ve gam. 
lı ·buldu. Doymuş midesinin et ve ot düş. 
künü hayvanlığı; gönülnü de, kafasını da 
bürümüştü. Şehre indikçe. bayağı ve sır. 
naşık insan kalabalığile kabaran yollar. 
da gezdikçe başka bir hayatın sesi onu 
çağırıyordu. İçindeki muhteris ve kuduz 
mahlı'.lk d.irilmişti gene ... O akşam şehirde 
gecikti. Evine telefon ederek; bir arka • 
daşının, reddi imkansız ziyafetine gide • 
ceğini söyledi. Yan sokakların şüpheli lo. 
kantalarından birinde şişeler boşalttı. 

İçinde garib bir hafiflik, sevince benzer 
bir ·his cümbüş yapıyordu. Gün yüzlü 
Sevdasının aydınlık hayalini dimağına 

sokmamağa; minimini yavrusunu düşün.. 
memeğe çalıştı; utanıyordu. Lokantadan 
sallanarak çıktı ve bir bara girdi. Gar • 
sonlarla bazı arkadşalan onu horralarla 
karşıladılar. Masaları çevreliyen artist • 
!er kümesine yutkunarak baktı. Salonda 
ona gösterilen tezahür kadınları mıkna • 
tislemişti. Ümidle, çağırıcı gözlerle hep 
onu seyrediyorlardı. 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Faust piyesinin birinci kısmı ile J fil Sezar piyesinin en iyi bir feıkilde di.. 

limize çevrilebilmeleri iç.in bu iki eserin rercii.mesi işi 15.VI.939 ıtarlhinden ttlba. 
ren iki sene müddetle müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler Maarif Vekil'liğince tetkik edildikıten' sonra Famııt'u 
tercüme edenler arasında birindliği kazanana 1000, ve Jül Sezar•ı terciime edenler 
arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat verilecektir. 

3 - Bu eserler doğrudan ~oğruya yazılmış olduıkları dilden dilimize çevrile • 

cektir. 
6 - Tercümelerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadile Vekll&te 

gönderilecek nüshanın makine ile yazılması v~ türkçeye tercüme metninin oriji.. 
nal metnin !beher sayfasile karşılıklı tanzim edilmesi şarttır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsaıbakanın hitam tarihi ol.an 15.Vl 
1941 tarihine 'kadar Maarif Vekfileti ar genel direktörlüğüne teslim edilmiı ola • 
caktır. 

6 - Bu müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin adlarile sarih adreısl:erini Maa.. 
rif Vekaleti Ar genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olunur. 

c2160ıt c4014:. 

Türkkuşu lstanbul lspek~erliğinden: 
ı - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için vesika 

verileceğinden 2fl Haziran akşamına kadar cTaşradakilerin mektubla. müra • 

caatları. . 
2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. c450th 

Şimdi ihtiyar bir kalb ve her şeye ka • 
nıksayıp durulmuş ve yorulmuş bir ruh 
ile; varlığında hiç solmıyan bir efsaneler 
çiçeği gibi daima taze ve ezeli bir tara. 
vet yaşatan bir genç kızın yanında geçe_ 
cek sükıin cennetine ve hülyalarına dal
mıştı. 

O gün, içinde der:n bir sızı duydu. İlk 
gençliklerini beraber yaşadıkları arka • 
daşlarını hatı~ladı. Onların şimdi, hal§ 
ve daima saadet teneffüs eden birer yu _ 
vaları vardı ve artık oğullarına, kızları. 
na da yuvalar kurmağa hazırlanıyorlardı. 

Karı koca ayağa kalktılar ve sanki ken 
di saadetlerini devreder gib'., kendi ni _ 
şan halkalarını Vecdi ile Sevdanın par _ 
maklanna taktılar. 

* 

Viski viski :izerine içti. Beyninde kü _ 
melenen sıcak ve kirli bir sis altında, 

biraz neşeli, fakat oldukça durgun; be -
yaz alevler gföi bir İspanyol dansözünün 
söylediği Tabu tangosunu dinlerken gön. 
lünü ateşin bir nostalji sardı. Varyete nu 
maralar~ndan sonra dilber İspanyolla diz 
dize idi. Sonra bir motöre atladılar. Gü. 
neş onları Ada sahillerinde selamladı. 

zerre yoktu. Sanki, tahtadan bir kalb ke .. 
silmişti. Zarfı gece masasının üzerine bı. 
rakarak sofaya çıktı. Yan pencereden oğ. 

kapıp cebine soktu ve oğlunun odasına 
koştu. cBabam nerede benim? Ben ba .. 
bamı isterim!> diye yerlerde çırpınan ço .. 
cuğunu kucakladı. Ümid bir daha hiç bı. 
rakmamak ister gibi babasının boynuna 
dolanmış, derin nefesler alarak son hıç -
kırıklarını söndürüyordu. Sevda da hele. 

Hayatının en büyük kararını vermiş bir 
adam gibi; uzandığı sedirden fırladı. Te-. 
lefonu açarak arkadaşını aradı. 

- Enis, dedi, buluşsak bugün de, şu 

meseleyi konuşsak ... Bilmem neden, sa • 
bırsızlanıyorum çok .. . 

* Bir akşam Sevda ile tanıştılar. Enisin 
aile sofrasında elele verdikleri zaman 
Vecdi, bu yıllanmış aşk müptelası; kırçıl 
saçlarına kadar ürperdi. Sevda uzun bo. 
yu ve elektrikleri beyazlaştıran pembe. 
liğile dimdik ve mütebessim duruyor 
biraz kaçamaklı, biraz hakim bakışları: 
Vecdinin gözlerinden kalbini okumağa 

1 

don Posta» nın edebi romanı: SS 

Ertesi sabah Feridun nışanusmı va· 
pura bindirdi ve evvelceden tuttuğu 

kamaraya onu bizzat yerleştirdi. Onun 
rahatini temin için her şeyi yapıyor ve 
yaptığı şeyleri kafi görmiyerek için için 
üzülüyordu. 

Son çıngırak çalınırken eğildi, Neri· 
meyi gözlerinden, yanaklarından uzun 
uzun öptü. Tam onu kolları arasından 
bırakacağı zaman gözgöze geldiler ve 
bir tek kelime söyliyemeden dudakları 
birbirini buldu, birbirinin ateşinde yan
dı. 

Rıhtımdan ayrılırken Feridun saa · 
<!etten sarhoş gibi idi; kulaklarında bir 
düziye sevgilisinin sesini duyuyordu. 

- Bursada çok kalma Feridun; he • 
men gel.! 

Kalbi ateşle yanarken, uzaklaşan va
pura bir daha baktı ve ona işittirmek 
içinmiş gibi kendi kendisine tekrarlad1 

- Hemen döneceğim sevgilim; he 
men sana döneceğim; seni öyle seviyo
rum ki... 

Mecidiye köyü sırtlarında, güller ve 
yaseminlerin kucakladığı küçük bir eve 
saadet kanad germişti. Vecdi, başını Sev. 
danın dizilerine koyup bir elile yavrusu. 
nun beşiğini sallarken, öteki elinin par • 
maklarile, kal"l$ının sedef omuzlarında 
m~ehtablaşan kumral saçları tarıyor ve 
şiirler okuyordu: 

Sen miydin o af et ki dedim bezmi e • 
zelde, 

Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi 
· elde, 

İkimiz bir sofrada içtik, ayni emelde .. 
. ... . .. . ... ........ ....... .. .... .. . .. . ...... .... .. .. . . 
Sev<lanın dudaklarındaki kızı'l güller 

açıldı ve hırçın bir gülüşle Vecdiyi sus • 
turdu: 

- Söyleme bunu Sever, diyordu, genç 
kadın; şair o mısraları ela gözlü sevgilisi 
• • f 
ıçm yazmış ..... 

Yazan: GtJ'ZİN DALMEN 

derin bir haz duyuyordu. Eline bi~ ki
tab alıp okumak istedi; fakat satırlaı 
gözünün önünde yürüyor, kelimeler on
dan kaçıyordu. Feridunun ayrılacakla 
rı dakikada ona bakan ateşli gözleri 
dudaklarını bir alev gibi yakan dudak· 
ları, heyecanla titriyen erkek vuzu 
karşısından gitmiyordu. Başını sa~dal· 
yenin kenarına dayıyarak gözlerini ka
padı ve vücudünü titreten bir halecan
la dilşündü.: 

- Beni ne kadar çok seviyor? 

Bu his o kadar müheyyic. ayni za • 
manda o kadar doyurucu ve rahatlan
dırıcı bir histi ki, kendisini bilaihtiyaı 
hulyalarının kanadlarma bırakarak sa
atlerce mavi göklere uçtu. 

Ancak yemek çanı çaldığı vakit yu -
karıya çıktı ve pek tenha olan birinci 
sımf yolou!larıına mahsus salonda ye
mek yedikten sonra Marmaranın mavi 
sularına dalıp uzakta kalan Feridunu 
düşünmek için güvertede bir uzun san
dalyeye uzandı. Elinde kitabı, söz de 

Vapur hareket ettikten sonra Nerime okuyorm~ gibi yaparak dalmıştı. Bir 
bir iki dakika daha rıhtımda uzaklasan denbire yanında bir g81ge g15rünce ba
nişanlısına bakmak :çin güv~rtede d~r- . şını kaldırdı .. Kia.rşısında Nejad ayakta 
du ve güzel İstanbul yavaş yavaş gölge. durmuş, gt1.ıümsüyordu. Hayret etmek
Ier arasında kalınca kamarasına indi. ten kendini alamadı? 
Kimseyi görmek, kimse ile konuşmak - Sen de ibu vapurda mı idin Nejad? 
istemiyor, saadetile başbaşa kalmaktan Hi~ haberim yoktu.. 

* Eve döndüğü zaman Sevdayı bulama. 
yışına sevtnn:. İkin~ çocuğuna hamile 
olan genç kadın, kocasını beklemekle ge. 
çen bütün bir gece ve gündüzden sonra 
doktora gitmişti. Vecdi odasına çıkarak 
lüzumlu evraıkını aldı. Acele ediyordu. 
Yalnız karısı ve çocuğu değil, koca ev 
bütün taşı ve toprağı ile boynuna asıl • 
mış gibi müthiş bir ağırlık altında ezili
yordu. Sevdaya bir mektub yazdı. Kısaca: 
cYapamıyacağım, daha fazla dayanamıya 
cağım, affet,. diyor, gelirinin yarısını ona 
ve çocuklarına bıraktığını ilave ediyordu. 
Ruhunda hicabdan, teess:.irden, sevgiden 

Genç adam, Nerimenin elini sıkarak 
cevab verdi: 

- Evet, ben de İzmire gidiyorum. 
Senin vapuua bindiğini gördüm; fakat 
ben ikinci mevkide olduğum için şimdi 
ye kadar yanına gelıniye cesaret ede -
medim. 

- Seninle görüştüğüme memnun ol
dum. Dün halanla beraberdik. Bize se
nin bugünkü seyahatinden hiç bahset · 
medi. 

- Şey .. o bilmiyordu. Ben birden -
bire, evet birdenbire karar verdim. 

Bunu söylerken yüzü kızarmıştı; fa
kat o sırada Nerime mendilini aramak
la meşgul olduğu için delikanlının he
yecanını görmedi: 

- Birkaç gün serbesttim. Bundan is
tifade ederek hem annemle kardeşleı-i
mi, hem de yeni evimizi görmek iste
dim ... 

- Sahi, sen yeni eve taşındıktan son
ra onları görmedin. Çok güzel ve şirin 
bir ev .. hepsi de pek memnunlar ... Fa. 
kat otursana Nejad, biraz konuşuruz. 

Genç kız Nejadın kendisine karşı 
duyduğu hissin geçici bir hevesten iba
ret olduğuna kani olduğu için hiç telaş 
etmiyor, onun kendisini unutmuş oldu
ğunu düşünerek delikanlıya karşı sade 
ve tabii bir dost muamelesi ediyordu. 
Zerrinle Fahri yenin kardeşlerine karşı 
öaşka türlü hareket etmesine sebeb 
yoktu. 

Nejad biraz ötede dllran bir sandal -
yeyi alarak Nerimenin karşısına otur
du ve tenha bir gtivertede, mavi deni· 
zin karşısında konuşmıya başladılar. 
Evvel! vapurdan, yolculardan, hava -
dan ve 6ludan bahsettiler. Bir ara Neri-

lunun odasına bir göz attı. Küçük Ümid, 
mürebbiyesinin ellerin. sarsarak tepini -
yordu: 

- Söyle marnzel, babam gelmiyecek 
mi? 

Vecdi bir an durur, kalbindeki buzlar 
bir an çözülür gibi oldu. Lakin içindeki 

hayvan, tahta 'kalıbı iterek merruven -
lerden oaşağı indirdi. 

O, cümle kapısından çıkarken, Sevda 

da bahçe üapısmdan giriyordu. ~enç ka • 
dm haykırdı: 

- Neredesin Sever? Üzüntüden ölü ~ 
yorum! 

Vecdi dondu, heykelleşti, dimağı işle -
miyordu. Tam o sırada yukarıdan Ümidin 

hıçkırıkla karışık bir çığlığı duyuldu. Se. 
ver ok ,gı"bi fırhvar;:ık P"cri döndü, merdi. 
venleri bir hamlede çıktı, masadaki zarfı 

me nezaketen ona şahsi bir sual sor -
mak mecburiyetini hissetti: 

- Ya sen ne alemdesin bakalım? 
Zerrinden iŞit~iğime bakılırsa yeni 
kumpanyada oldukça muvaffak;··~t 

kazanmıya başlamışsın. BundaR mc • -
nun musun? 

O vakte kadar sükılnetini muhafaza 
etmiye muvaffak olan genç adamın yü
zü bu doğrudan &Jğruya gelen sual kar
şısında birdenbire karıştı ve heyecanlı 
bir sesle cevab verdi: 

- Memnun olmanın iınkanı var mı
dır? Bu suali bana sen mi soruyorsun 
Nerime? Beni bedbaht eden sen! 

- Hala bunu düşünüyor musun Ne -
jad? Senin daha makul ve mantıklı bir 
insan olduğunu zannediyordum. 

Genç kızın yüzü kıpk1rmız1 olmuş, 

kaşları çatılmış, nazarları, kendisine 
sevgi ve ateşle bakan gözleri görme -
mek için uzaklara gitmişti. 

- Seni bir defa sevdikten sonra ko
layca unutmak kabil midir sanıyorsun? 
Ah Şu Feridun! Ondan nefret ediyo -
rum. Bunca servet ve saltanatı elver -
mi yormuş gibi 1bir de sana göz dikti, se
ni benden alıp kaçırdı. 

- Kendinize geliniz Nejad! 
Bilaihtiyar onunla resmileşerek san

dalyası üzerinde doğrulmu~, yüzü cid
dileşmişti. Fakat Nejad bunu görecek 
halde değildi; birdenbire genç kızın eli
ni avuçları içine alarak yalvarmıya 

başladı. 

- O seni mes'ud etmesini bilmiye
cektir Nerime, senin için kıskanç ve 
kaba bir koca, bir efendi, zailin· ve müs
tebid bir amir olacaktır. Henü.ı vakit 
geçmemişken ondan ayrıl, ona verdiğin 

can i.çinde kapıdan süz'.ildüt kocasile 
yavrusuna sarılarak, titrek sesle, korku 
ile adeta inledi: 

- Ne oluyor Allah aşkına? 

Vecdi, kızarın~ gözlerini karısına çe .. 
virdi: 

- Hiç sevıgilim, dedi; Ümid düştü. ona 
bir şey oldu sand1m da ... Çok, çok kork. 
tum. 

Sonra yüzünü kansının saçlarına gö -
merek fısıldadı: 

- Affet beni. Boradan sıyrıldım; bu bir 
daha hiç olmıyacak. 

Üç ha§ birleşti. Gözle yaşla konu§UI'ken 
Sevdanın ağzındaki kızı} güller, gene açt1 
ve Vecdiye uzandı. 

sözü geri al, nişanı boz ve bana gel... 
Göreceksin, seni mes'ud etmek için na
sıl çalışacağım, seni nasıl seveceğim 

ben .. hem ... 
Bir saniye hayretle muhakemesini 

kavbetmiş olan Nerime derhal iradesini 
l · nrak elini çektiği için onun bu şid -
dctli hareketi ve kendisine huşunetle 
bakan gözleri karşısında delikanlı sö -
zünü şaşırarak sustu. 

- Bu sözler ne demek oluyor rica e
derim? Bana bunları söylemiye nasıl 
cesaret edebiliyorsunuz? Sizin çıldır
mış olduğunuza hükmetmekten başka 
çare yoktur. Yoksa ... 

Nejad boğuk bir sesle onun sözünü 
kesti: 

- Seni seviyorum... Seni ne kadar 
sevdiğimi bilmezsin... O seni benim 
sevdiğim kadar sevemez, buna fmkAn 
yoktur .. Nitekim sen de bundan şüphe 
ediyorsun, sen de korkuyorsun de~ 
mi? 

- Korkuyor muyum Neden korku
yorum? 

- Onunla çok bedbaht olmaktan! 
- Bu saçma düşünceleri nereden çı-

karıyorsunuz? 
- Bunu itiraf etmek istemiyorsun, 

verdiğin sözü geri almıya cesaret ede
mıyorsun değil mi? Halbuki bak nasıl 
titriyorsun~ 

- Sahi mi? Bütün bunları bilmiyor
dum: bunu bana siz öğretivorsunuz Ne
jad bey ... Bana gelince, Feridun beye 
knrşı duyduğum derin sevginin çok ye
rine sarfedildiğine ve ona tamami1e gö
zü kapalı itimad edebileceğime kat'iyen 
eminim ve ondan zerre kadar korkmak 
şöyle dursun onunla pek mes'ud olaca-
a1ma kaniim. (Arkası "ar) 
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IHAJİCE SUlTAN 
Hatice Sultanın bahçesi 

Hatice sultan, bu nazikane ihtirama ı bilecek olursam, emsalsiz bir tablo vü -
.terafetle mukabelede bulunarak sefidn cude getireceğim. 

Mellinğ. henüz yirmi yaşına gelme
den, hocalarının bile takdirini celbede
cek kadar mühim san'at eserleri gös -
termişti. 

~ksaçlı zevcesine büyük bir iltifata bu- - Yaa?. 
lunmuş .. lfıtfen, elini uzatmıştı. - Evet. * - Demek ki memnunsunuz? Genç san'atkarın geniş hayal kudreti 

Mösyö dö Hobeşin cidden büyük biı - Çok .. pek çok ... o sırada büyük buhranlar geçiren Av ~ 
rupa memleketlerinin kasvetli muhit -
lcrinde boğulup kalmasına müsaid de
ğildi. Onun bütiin hüıyalan, şarkın 
parlak seması, dillerde destan olan 1s
taıı bul şehrinin bibede! güzelliklerile 
sultan saraylarının tantana ve ihtic:amı 
üzerinde temerküz ~tmişti. Bu~lara 
dair işittiği sözlere tahammül edeme
mi~ti. Az zamanda kendisine yüksek 
bir servet ve parlak bir istikbal temin 
etmek için, İstanbula gelmişti. 

san'at eseri olan bahçes!, saray kadınla- - Şu halde, sizi daha fazla memnun 
rına emsalsiz bir neş'e vermişti. Saray· eciccek bir müjde vereyim. 
lılar, hiç bir yabancı erkek gözünün - Lutfen. 
kendilerini görmesine imkan olmadığı- - Sultan. bahçedeki san'at eserleri -
na kani bulundukları için: feracelerini, ni pek çok takdir etli. Madam La Ba -
yaşmaklarını çıkarıp ağaç dallarına as:. ron r 1) dan izahat istedi. Ve isminizi, 
mışlar .. zarif çiçek hrhları arasında keneli hususi katibe.sine kaydettirdi. 
ko~uşmıya, birbirlerini kovalamıya Hizmetçi Maryanın bu sözleri. genç 
başlamı.şlardı. ressama o kadar coşkun bir heyecan 
Köşkün önünde, bir İn~!liz parkı ha- vermisti ki. adeta ne yapacaf!ım şaşır -

lind-eki küçük meydan içinde büyük bir mış.. Maryanın üstüne atılarak boy -
me'haretle vücude getirilmiş olan bir nuna sarılmış .. ihtiyar kadını, şapır şa
havuz bulunuyordu. Bu havuzun kena- p•r öpmiye başlamıştı. 

nnda, mini mini kameriyenin altında Bu çılgın puse tufanına !!arkolan Mar
Hatice sultan oturuyor .. etrafındaki be- ya evvela ressam Melling'in kolları a
dli manzarayı hayret!e temaşa ediyor- rasından sıyrılmak ve kaçmak istemiş 
du. ise de. coşkun ruhlu genç san'atk8rın 

O tarihte İstanbu daki ecnebi muhi
ti. dar bir sahadan ibaretti. Onun için 
bu _genç, dilber ve ateşli san'atkar, :fs
tanbu lun nefaisperver ecnebileri ara

sında çarçabuk temayüz etmiş.. onun 
iik büyiik san'at eseri. Danimarka sefi
ri mösyö dö Hobeş'in köşkünde ve bah
çesinde kendini göstermişti. 

Sefirin zeveesi, h?rcürnanlık etmek şu andaki taşkfn'lığım hos eörmiye 
için sureti mahsusada getirilen bir la- mecbur kalmıştı. 
vantin kadın vasitasi!e konuşuyor.. çi
çeklerin cinsleri, neviieri, bunların tarh 
ve tanzimleri hakkında izahat veriyor
du. Bütün bu güzelliklere meftun olan 
sultan, hayran nazarlarım etrafına 1o· 
la§tınrken sordu: 

- Bu kıymetli eserleri viicude geti -
ren kimdir?. • 

Sefirin zevcesi, büyük bir heyecan ve 
hararetle cevab verdi: 

- EvvelA, talih ve tesadüf .. sonra da, 
bu talih ve tesadüfün elimize geçirdiği 
genç bir san'atkar ... 

Bu cevab, derhal sultanın nazarı dik
katini celbetmişti. Bunun üzerine. se
firin zevcesi, şu izahati de vermek lü -
zumunu hisseylemlşti: 

- İki sene evvel, bu gördüğünüz 
bahçe, perişan ve adeta bir orman ha -
linde idi. Bu sırada, İtalyadan henüz 
gelmiş olan genç bir mimar ve ressam, 
zevcime müracaat etti. Burada, kendi 
san'at dehAsını gösterecek bir eser vü
cude getirmek istediğini söyledi. Zev • 
cim de bu teklifi büyük bir memnuni -
yetle kaıbul etmekte tereddüd göster -
medi. İş~, talih ve tesadüfün karşımıza 
çıkardığı bu genç san'atkarın ~:-.yesin -
de, sizi hayretlere düşüren bu !atafet 
meşheri vücude geld!. 
Hati~ sultan, sefirin zevce.sinin bu 

izahatını büyük bir dikkatle din1edik -
ten sonra, suallerine devam etti: 

- Bu genç san'atkAr, şimdi İstanbul
da mıdır? 

- Evet. 
- İsmi nedir?. 
- Melling. 
- Arattınlacak olursa, derhal bulu-

nabilir mi?. 
~ Zevciıne küçük bir haber gönderi

lirse, ressam Melling o dakikadan itiba
ren emrinize müheyya olabilir. 

Hatice sultan başılli arkasına çevirdi. 
KAtibe kalfaya şu kısa emri verdı: 

- Bu ismi kaydediniz. 

* İkindi vakttne kadar orada kalan, 
k~ü ve bahçeyi bfiyük bir dikkatle te
maşa ve tedkikte bulunan Hatice sul
tan, geldiji gibi muhteşem bir mera -
simle avdet etmişti. 

Saray kadınlan bahçeden uzaklasır 
uzakla.pnaz, sefirin kadın hizmetçilerin
den biri koşa ka.,a k6şkftn bahçeye na • 
zır olan kulesinin merdivenlerini tır -
manmış.. o küçük odanın kapısını aç -
m~ı. Ve, elindeki dürbünü mahfaza
sına yerleştirmekle meşgul olan genç 
adamın neş'eli tebessümö. ile karşılaş
m~ı. 

Hizme~, btiyük btr merak ile sor • 
muştu: 

- Nasıl, mösyö .. size bir faydpm do
kunabildi mi?. 

Genç adam, heyecanını güç zaptede
rek cevab vermişti: 

- Marya!. Beni, cidden ihya ettiniz. 
Pancuriar arMından gizlice .. temaşa et
tiğim manzarayı tamamlle tesbit ede-

* Mellinğ, 1773 .senesinde. (Karlisrohe) 
şehrinde, dünyaya geimic:ti. Babası AI
nıan, anası İtalyandı. Küçük yac:ında, 
ressamlığa ve mimarlığa heves etmiş -
ti. 

YETMİŞ BİN ALTINA l\IAJ, OLAN 
BİR ARZU 

Hatice sultan. mösvö Hobes'in kös -. . . 
kiinü ziyaretinin ertesi günü, do'{ruca 

Bu istidadı birdenbire o kadar inki -
şaf edivermişti ki babas! ile anası onu 
fıaJvadaki akrabalarının nezdine gön -
dermişlerdi. 

Tookapı sarayına gitti. Gördüklerini 
biitün teferrüatile, biraderi üçüncü Se
lim'e nakletti. Ve naklettikter. sonra 
da. 

en Sefirin zevcesi. (Arkası var) 
= 

' 

-

1 Jıtanbul Peledivesi i lanları 1 
Feshane, Eyüb ve D~fterdar, Yavedü rl ve Ayvansaray caddeleri, Eyüb Zem. 

zem, Dipçik sokaklarile Düğmecıler caddesinin ve eski, yeni Camiikebir. Oyun. 
cakçılar caddelerile ~ki Vakıflar sokağı kaldırım tamiratı kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 13730 lira 81 kuruştur. İhale 3/7/939 
Pazartesi günü yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat müdürlüğünde 

görülebilir. İsteklilerin buna benzer i~ yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi fen heyetine müracaat ede. 
rek alacakları fenni vesaikle 19;39 yılına aid T;caret Odası vesikasını 10!!9 lira 
81 kuruşluk teminat, makbuz veya mek tublarile 2490 numaralı kanun çevresın. 
de hazırlıyacakları kapalı zarfları ihale tarihiolan 317/939 Pazartesi günü saat 
14 de kadar daımi encümene verıneleri. (4389) 

Sivas iskan miidiirliiğii.nden 
Eksiltmeye konulan iş: 

l - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evlerinin (keresteleri ha _ 
riç) bilumum malzeme müteahhide aid olmak üzere kapalı zar.f usulile yapı • 
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 

3 - Bu işe aid şartname §Unlardı~ . 
A - Fenni şartname. 
B - İdari şartname. 

4 - 12 Temmuz 939 Çarşamba günü saat H5 de iskAıı müdürlüğü dairesinde. 
ki komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkat~ miktarı 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı muvakkate 
nakden veya tahv:il olarak komisyonca a lınamıyacağından bunun daha evvel ma. 
liye veznesine yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 

6 - İstekliler fenni ve idari şartnamelerle pl8nı tatil günleri hariç her gün 
Ankarada İskan Umum müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskan 
MüdiVrlil klerindP. gCirebilirler. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka _ 
dar mak.buz mukabilind~ kom~yon baş kan lığına vermeleri lanmdır. Postada 
ve muayyen sutten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmez. (2524) 

İstanbul Daimi Enellmenlnden ı 
Muhammen bedeli 32,000 lira olan Şehir çöplerini denize dökme işi ilAn edi. 

len günde 'ta1ıibi çıkmamasından ihale yapılamamıştır. Şartnamede bazı tadilat 
yapılarak muhammen bedel 38,000 liraya çıkarılmak suretile yeniden kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. Bunaaid ıartname Zabıt ve MuamelAt M~ • 

dürlüğünde görülebilir. İhale 8/7 /939 Pazarte.9i ıgünü saat 1~ te yapılacaktır. Ta. 
liblerin 2850 liralık teminat makbuz veya mektublarile ve vesaiki sairelerile 
birlikte yevmi ihale olan 3/7/939 Pazartesi günü saat J4 de kadar teklif mek • 
tublarını daimi encümene tevdi eylemeleri il!n olunur. (4223) 

· Devlet demiryollırı ve limınlar1 İfletmısi Ur11ur11 idaresi il~:ıları 

Muhammen bedeli 24,954 lira olan atel yelere aid muhtelif avadanlıklar 1/8/ 
1939 Salı günü saat 15 de kapalı zar.f usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmak istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesindlen,, Haydarpaıada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğind~n dağıtı!acak'tir. (4270) 

iaron filtL~~'l:At~-
Martavan'ın kadınları 

Burada kadınlar umumiyetle güzeldirler. Yalnız seyyah .. 
!arla karşılaşmak 'Vazifesile mükellef gibidirler. Seyyah 

geldigi günler burada adeta bayram yapılır 

Tercüme eden: HDsBfİ 1 Cahid Yalçrn 
Fakat muhtelıf kervanların himayesi ve eseri gördüm ki neden dolsyı boyle bir 
yolcuların muhtaç oldukları hususi mu • nevi menfaya gönderildiği pekala anla 
hafızlar paşanın ve ileri gelen memurla. şılıyordu. Ona bu fikrimi bildirdikten son 
rın tüccarlan vesair halkı tazyik için daL ra, ayrıldık. Çadırlanınızda rahat ettik 
ma müracaat ettikleri bir ve!ıile teşkil e. ve ertesi gün de muhtelif yollardan u " 
diyorlar. Böyle olmakla beraber, Haleb zakla§tık. 

halkı sair şehirlerin hepsinde!l ziyade ra. Küçük grupumuı ertesi akşam Marta. 
hattır. Avrupalılar hiç bir zaman bura - vanda kaldı. Bu köy ahalisinin ahlak ve 
da onların ticaretlerini ürkütecek bir te. adatının .garabeti o kadar göze çarpıyor 
cavüze maruz kalmamışlardır. ki Martavanın Suriyede haiz olduğu şöru 

Halebde sanayiin inkişafına da bakılır. ret hakkında malfunat vermekten kendi. 
sa istibdadın burasını bilhassa g;)zett:ği. mi alakoyamıyorum. Bana temin edildi 
ne hükmedilebilir. Halebdc sanayi Hind ğine göre, buraya muttasıl olan köy ayn 
sanayii ile rekabet edilecek derecede te. ~ prensiplere göre kendisini idare edeni,,. 
kem.mili etmiştL Herbage adını verdiği. 'L.!1-Fakat yol üzeTin.de ~bulunmak gibi w.-
miz kumaş fabrikalarını dikkatle gezdim muhas:senattan mahrumdu. Onun için 
Bu kumaşlann Fransaya ithaline müsaa. 
d •-· ismi duıyulınamıştır. Bu iki köy zengın bir e eı.ıuıyoruz. Halbuki bizde bnnlann 
taklidleri yok ki memnuiyetine mahal Halebliye aiddirler. Bu adam bu köylerin 
görüleıbilsin. Bizde iplikçilik tarzı ve bu. vergilerini alır. Ayni zamanda kendileri. 
nun tekem.mülün~ karşı gösterilen zor . ne bir belediye reisi tayin etmek hakkına 
luklar bu kumaşlar· taklid edebilmek im da maljkür. 
kanından biri mahrum bırakıyor. Martavanda herhangi bir dine aid hiç 

Fi1hakika hu kumaşları taklid edebil • bir nişaneye tesadüf edilmez. İnsanlar 
meyi iplikleri eğiren kadınların maha • burada yalnız ziraat ile meşgul görünür 
retinden be~lemek lazım gelir. Bunda ler. Kadınlar umumiyetle güzeldı~ler. 
fa'brika ustalarının hiç tesiri yoktur. Çün. Yalnız seyyahlarla karşılaşmak vazıfesile 
kü kullandıkları tezgahlar broşe ku • mükellef gibidirler. Seyyahların geldik • 
maşlar için istimal ettiğimiz tezgahların leri günler kadınlar için bir bayram gü • 
aynıdırlar. Halebde iplik eğiren kadın • nüdür. Pezevenkbaşı için de böyledir. Pe. 
lann mahareti Lübnan ipliklerini Hin • zevenkbaşı bir cBaillif> otoritesini ha:z • 
distanın corgansin> lerine faik bir hale dir. vazifesi daha itilafcuyanedir. Bunun 
sokuyor. Surıyede iplik eğiren kadınlar evsafını fransızcaya tercüme edemiyo • 
Hakıb pamuklarını cherbage> lf'rin nes.. rum. İşi gelen yolcuların emirlerini ka • 
cini terkib eden bir hale sokuyorlar. Biz bul etmek ve herkese zevkine göre hiz. 
ise bunlardan ancak Roucn bezlerini ya. met eylemektir. Bana temin edildiğine 
pabiliyoruz. lplik eğirmek sabra müte - göre. bu hizmet unvan ile birlikte on 
vakkıftır. Sabır her şeyin hakkından ge. kese altına satılmıştır. 
lir. (1) 

(Arkas~ var) 
Ben Halebe vasıl olduğum zaman, bu 

şehirde valilik ~tmiş olan İsetz Achmet -,.-- - ------· ... ·::;;;.-. ·-. --.-- -. ·.-- -.. 
Paşa kaldırılmış ve Mekke mabedini ta. r ~ 

mire memur edilmişti. Ahalı iyi bir idare eı·r doktorun gUnlUk 
adamını fena bir mimar haline kalbeden 
bu tebeddülden dolayı müteessif bulu • ti d 
nuyordu. Benim İskenderuna mütevec - no arın an 
cihen Halebden ayrıldığım gün o da yenı l================I 
memuriyetine gitti. Kansızlık 

. İskenderunda gemiye binecektim. Ye. 
nı vali yüz süvariden mürekkeb hir mu 
h~fız kuvveti tahsis etmişti. Bu kuvvete 
bır Ali çavuş ile bir de davulcu illve et. 
ti. ~aş~~ara mahsus olan bu muameleyi 
. k.a~ı . go~~erek binek hayvanlarından 
ıltisını de verdi. Ben bu nezaket; pek mem 
nu~iyetle kabul ettim. Çünkü paşalara 
verilen hediyelerin kaldırılmasını evvelce 
teklif etmiştim. Başka devletlerin konso. 
l~slan da bu teklifimi kabul eylemişler. 
d.ı. Te~lifimin Avrupalılara karşı göste. 
nlen nayet ve hürmeti ihlal edeceği id. 
dia olundu~n halde bu endişenin varid 
olmadığı işte fiiliyat ile sabit oluyordu 
:ediyelerin kaldırılması !set - Ahmet 
aşayı şehirden ayrılırken alması mutad 

olan hediyelerden mahrutn bıraktı. 

Umumlyetıe cka.nsızlıkı> diye kanın ter
kibindeki kırmızı küreyvatın adedinin 
azlığına, a.zalınasına derler. Bir çok 
karışık lraz ile tendlnl gösterir. U -
muml düşkünlük, zaaf iştihasızlık, ha
zım bozuklukları ve ru

0

hl asabt teşevvü
şa t başlıca A.razıdır ki bunlar der kan -
ıızlık devam edecek olursa dlfer daha 
vahim Arazın geldiğini gösteren müme
ylz alAmetlerdir. 
Kansızlık malftm olan sebeblerdtn llerl 

gelen bir ee.ndrun. 
Mesell kan zehirlenmesinden intan! 

ve nesci hastalıkların tesiri tahbnda o
larak köreyvatı hamra yani kırmızı kü
reyyatm barabtJetlne f&hld olmuz. Ve 
bunun neticeleri olarak hazım A.sab ve ru· 
hl tefeVVÖf&t tanın azalmasına tekabül 
ve onunla tevazün husule getirecek su -
rette lrann §iddeti de artar durur. Kan
sızlık dalma veremi davet eder. Bu se • 
beble mümkün oldulu kadar tansızlıAı 
gklermet biran evvel küreyvatı hamra • 
nın yani kırmızı ktlreyvatın miktarını 

normal hadde çıkarmak 19ln ÇallfJllalı -
du. Kanaızbk tedavtıı1nl yarın söyleriz. 

Offab laU7t1l okuyucularımın PGl&a 
pulu JODamalarmı rSca ederim. At.il &at• 
dUde llielaerl muabelıells ,,,,,!Gir. 

Kauthoumanda onun yanında karar • 
gıih kuracaktım. Bana karşı hiç bir ne • 
zaket. ibrazına kendisini mecbur görmi • 
yeceğı zannolunabilirdi. Hakikaten böy. 
le yapsa da, şahsına karşı hürmetim bu. 
lunmakla beraber, hiç müteessir olmaz • 
d~m. Halbuki onun çadırları yanında be. 
nan çadırlanm daha henüz kurulup bit _ 
meden ·birisini göndererek pek iltifat ettJ 

H l bde ' ----··-·---·-·- ·----··- .. ----------ve a e beni gôrem.!miş oJmannın a:. 
cısını çıkarmayı rica etU. Derhal ,..d ,.. 

"ttim r- IrL 
na gı · Usul ve Adet hlJifında, ayala 
kalkarak beni istikbal etti. İki saat çadır. 
da kalarak bu adamla konuştum. Bu es. 
nada onda o kadar hissi selim ve diplomat 

-
(1) Bu tarzda 1pllk ettrmek, tıcretıe tp _ 

ll~çl Jtıadm tutan fabrUcalann tabii 14tne 
gcımez. i.,çllerı bir araya toplamak her şey
den evvel nztk ve manevt cihetleri muha -
fazaya ~mmlyet verecek A.ldl bir 1darenln 
de başıma ıttmez. İplik: imalA.t.hanelerinl 
tekemmül etttrmek ve çoğaltmak 1çln bü _ 
killnete bir tedbir teveccüh edllmlftl. Halk 
yerlerinden kaldırılmıyacak, evlerinde bıra
kılacaktı. BWlun dllenclllle mA.ni olmak gi
bi bir faydası da .olacaktı. Bunun için de 
hareket seııbestlslnl bahşetmekten başka bir 
feYe lüzum göaterUmlyordu. Fakat aaıı tay
da iplik eğtırirken gösterilecek aabır saye -
sinde elde edlleblllr. .. 

Nabetçi eczaneler --- -
Ba ıeoe aibe&ql olan eczaneler 111n -

lardır: 
iııtanbaJ clhetindekiler: 
Şehzadebaoında: (Asaf), Emlnönünde: 

<Bensason), Aksarayda: (Pertev>, Alem
darda: (F.şref Neş'et>, Beyazıdda: (Hay
dar), Fatihte: (VltaH>, Bakırk6yünde: 
<Merkez), Eyübde: (Arif Beşir). 

BeyoJla cllıetindekiler: 
İ.stiklA.l caddesinde: (Galatasaray), 

Cümhurlyet caddesinde: (Kürkçlyan), 
Firuzağada: (Ertuğrul), Şl§llde: (Asım), 
1'aksimde: <Kemal), Beşiktaşta: (Vidln), 

Botufçl, Kadıköy ve Ad:ılardaldler: 
Kadıköyünde: (Yeni moda Merkez), 

Üsküdarda: (İ;ttlhad), Sanyerde: <Nu -
rl), Adalarda: (Halt). 
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• Yazan: Hasan Adnan Giz 

Şeceretüddür ve Ay hey 
Zenci Joe Louis bir 

meyhaneci ile 
dövüşüyor 

lıigilterede ve bizde 
Derby yarışları Günlerdenberi onların semtine uğra

mamıştı. Mansureden döndüğü gün -
denberi hemen bütün vaktini Mısır İn
cisinin yanında ve yakınında geçirmiş
ti. O değerli Melikeden ayrılmak, evi
ne dönmek .. oh! Bu .5even bir erkek için 
imkansız bir şeydi. Onu herkesten kıs
kanan genç bir karısı vardı. Kocasının 
son günlerde kendini bu kadar ihmal 
etmesi zavallı kndını çok üzüyor; Ay 
beyin niçin gelmediğini, nerede vakit 
geçirdiğini pekala biliyordu. Hasmının 
bu derece yüksek, sarsılmaz bir varlık 
olması gönlünde derin bir yara açtı. 
Mıs-r İncisi, Aybeyi büsbütün elinden 
alsa bile ne yapabilirdi.? Bir münaka~a 
arasında Şeceretüddür için sarfettiği 
birkaç ağır söz genç kumandanı çok 
kızdırmıştı. Aybey, ~i!ndi biraz da karı· 
sın·n hiddetinden; siteminden kaçıyor
du. Fakat bu akşam ne olursa olsun e
vini görmiye karar vermişti. Bahçe ka
pısının önünde sevincinden yerlere ya
tan iki köleye emretti: 

- Sakın geldiğimi kimse duymasın. 
Yavoş, yavaş merdivenlerden köşkün 

cuk için için ağlıyor, Kimbilir belki bu 
sırada Mısır İncisi de ağlıyordu. A.:::ele 
çağırdığına bakılırsa herhalde çok mü -
hira bir işi vardı. Gitmese kızar kmlır 
belki 1bir daha yüzüne bakmazdı. Bir 
çocuk sözüne bağlı kalmak .. kararını 

vermişti. Yavaşça kapıya d:>ğru yürü
dü. Çocuk gene acı bir feryad bıraktı. 

- Bırakmam baba. 
Oğlunu sarılarak öptü: 
- Yavrum çok mühim bir işim var. 

Şimdi gideyim gene gelirim. 
- Yarın gidersin baba! 
- Bırak diyorum and içerim ki dö-

nel'im. 
- Ne olur baba! 
Artık dayanamıyan kadın çocuğu 

şiddetle kolundan çekti. 
·- Bırak onu sevgilisi bekliyor. 
Aybey, kıpknımızı olmuştu: 
- Bir daha onu ağzına alma -diye 

haykırdı- ona dil uzatma! 
Ve bacağında titriyen yavruyu silke

rek düşürdü. Dişarı fırlad·ğ~ zaman ço
cuğun feryadı bahçeyi doldurmuştu. 

Dünya boks tarihinde yapılagelen 
maçların en heyecanlısı ve fevkaladesi 
önümüzdeki hafta Nevyorkta oynana -
cak maçtır. Bu maçta (iki tonluk Tony) 
15.kabile maruf meyhaneci Joe Louis ~ 
Galento ile çarpışacaktır. 

Galento'nun idmanlarının esasını bi
ra ve püro içmek teşkil etmektedir. Mey 
hanecinin, Joe Lous'i yenmesi pek u -
zak bir ihtimal görünmekle beraber, 
kendisi şunları söylemektedir: 

Bütün dünyaca meşhur olan ve her memleket tarafından aynen terHb 
edilen bu yarışları biz 1930 - 31 yıllarında organize ettik ve- 8 senedenberi 

«Atatürk koşusuu ismile devam ettirmekteyiz. 

önfaıdeki balkona çıktı. Başını ışık . . 
sızan bir pencereye dayadı. H~zin bii - S1z.ı gece yarısı !ordum Aybey! 

* 

- Ne diyorsunuz? .. Herkes benim a
lelade şişko bir maskara olduğumu, Joe 
Louis;i ünvanı için müsabakaya davet 
edemiyeceğimi, zencinin beni lokma 
lokma edeceğini söy ltiyor. Hayır. J oe 
Louis beni kötürüm bırakamıyacak, 

lokma lokma hele hiç edemiyecek. Ak
sinP ben ona, yumruk nasıl savrulur 
göstereceğim. Mükemmel bir ders ve -
receğim. Karşımda beş ravunddan faz
la dayanamıyacak. Hesabını o kadar ko 
lay ve çabuk göreceğim ki ... Çenesine 
indireceğim bir sağ direktle, ringin dö 
şemesini öptürteceğim kendisine.. Bel
ki fazla övünüyor, yahud atıyorum sa
nacaksınız. Öyle değil. Evvela, yum -
ruklarun Joe'nin yumruklarından da· 

manzara vardı içerde: - Sfzın yolunuzda ınsan yorulmuyor 
Odanın ortasında bir yemek tepsisi! sultanım! 

Sahanların kapağı henüz açılmamış ka-I Şeceretüddür, Aybeyi hususi odasına 
rısı yerde oturarak oğlu Nureddini gö~- l alnı1~tı: Yarı kar~nlık odanın Melikeye 
süne basmış. Çocuk hıçkıra hıçkıra ag- verdıği manalı guzellik karşısında Ay-
lıyor. beyin düşüncesi dumanlnnır gibi oldu. 

1780 de ilk Derby yart§ını kaza. nan Di.amel ismindeki at 

Geçen Pazar günü Ankara hipodro - ginliğile bütün atçıların gözlerini ka
munda Atatürk koşusu koşuldu. Tek • maştırıp ihtiraslarını celbetmeğe baş -
nik neticeleri btr iki satırla Pazartesi lamasına rağmen İngiltere türflerinden 
günü gazeteler yazdılar. bu zaferi kolay kolay alamadılar. An • - Anne babam niçin gelmiyor! Ah ne olurdu? Ne o binlerce üzüntü 

Kadının üzüntüsü yüzünden belli: içinde çırpınan bir Melike olmalıydı Bu yarış dünyanın her tarafında ka- cak bütün ahırını sırf bu maksadla İn
bul edilen klAsik kaide ve nizamlari- giltereye taşıyan Fransız Kont de Lag
~e Atatürk koşusu ismi altında 19 39 se- ranj 1862 de Gladiatörle bu yarışı atı -
nesi Türkiye Derbysiydi, fakat atçılık nm akılları durduracak kudreti sayesin 
ve biniclliğimizin her noktasile ne de- de kazanmış ve atla jokey günlerce 
receye kadar alakadar oldukları pek Londra poli~inin muhafazası altında 
açık görilnıen gazetelerimizden zaten kalmıştır. Bu yarıştan Kont de Lagran
bu havadisin bu.nidan daha mufassalt jin yalnız bahsi· müşterekten 3 milyon 

- Oğlum baban savaşa gitti. Savaşı ne de kendisi ağır yükler taşıyan bir 
kazansın gene geleeek. asker! Bu karanlık gecede dünyanın her 

Bu sefer çocuğun feryadi artıyor: üzüntüsünden uzak yalmz birbirlerini 
-· Anne babam harbde öldü mü yok~ dinleseler. yalnız sevgi. ve saadet tür-

sa? kül~rini söyleseler ne çıkardı? Kimbilir 
Hıçkırıklar çoğalıyor, çocuk haykırı· şimdi söyelnecek ne acı hadiseler var

( Arkası var) yor. 
- Anne babamı isterim! Anne baba-

mı ü:tcrim! 
A'\bev daha fazla dayanamadı kapı-. . ' 

yı hızlı hızlı çaldı. Çocuk bir çığlık ko-
pardı. 

- Anne babam geldi. 
Kadın kapıya koşan çocuğu tutmuş

tu: 
-- Oğlum çıldırdın mı? Baban bu va-

kit gelmez. 
Kapıyı açtı. Bir hayret nidası!. 
- Fakat siz? Nasıl o1du da geldiniz? 
Çılgın gibi atılan çocuk babasının 

boynuna sarıldı: 
-· Baba! Baba, babsc•ğ•m! 
Nureddin Ali, şimdi hem ağlıyor, 

hem gülüyordu. 
Ay'bey, oğlunu göğsüne bastırdı: 
- Oğlum! 

- Seni artık bırakmam baba! 
- Ordu gelse gene vennem baba! 
Kadın bu sahneden içlenmişti. Koca

sına iğbirarla bakan gözlerinden bir 
(lamla yaş süzüldü. Bu sırada hala açık 
auran 'kapının önünde hafif bir ayak 
sesi duyuldu. Kapıdan uzanan bir el 
içeriye bir mektub fırlattı. Derhal mek
tubu kapan Aybey dişarı fırlamak iste
Cli. Fakat çocuk bütün kuvvetile bacak
iarına sarılmıştı. O kapıya gidene ka
'dar bir atın dört nala uzaklaştığı duyul
au. Mektubu açtı. Yalnız bir satır : 
cGizlice ve derhal geliniz Aybey!• im
za ... Ş. O çağırıyordu. Karşısında dim
ruk ve sapsarı duran karısı bir kağıda 
'für ona bakıyor; çocuğu var kuvvetile 
bacaklarına sarılmış ve sevgili Melike 
çağırıyordu. Bir tarafta boynu bükük 
~k kadın, ağlıyan bir çocuk diğer b -
rafta çağıran bir sevgili vardı. Şimdi 
ne:eye gideceğini şaşırm1ş, düşünemi -
:yordu artık! Kansı acı acı güldü: 

- Sıkılınayınız Aybey, gidiniz. 
- ..... . 
- O üzülmesin gidiniz. 
Gitmek sözünü duyan çocuk bir fer-

yad kupardı. 
- Bırakına..m baba!. 
Kadın çocuğu azarladı. 

-- Bırak diyorum sana. 
- Bırakmam anne bu gece bizde kal-

sın. 

'A:ybeyin alnında iri ter damlaları be
lll:dl. Of! Ne sıkıntı11 bir andı bu. Ço· 
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beklenemezdi. frank kazandığı rivayet ediliyor. 

Yarış, yarış ve ıslah encümeninin ni- l 780 denberi yava~ yavaş yayılmağa 
zamnamesi mucibince her sene olduğu haşlıyanv Derby yarışı bu~ün atçılık ve 
g'füi bu sene de A'nkara hJpodromunda. rarışçılıgın mev~ud. o~dugu her mem -
ve k.lAsik kaidelerine göre memlekette ~eke.tt~ kabul ed;l~nı~tır. . 
doğmuş üç yaşmdaki halis kan İngiliz Bız ılk Derb! yı 1930 - 1931 de ılk 
erkek ~ dişi taylara mahsustur. Mesa- Epsom Derbysınden 1 40 sene sonra or
f e 2400 m. sıklet 58 K. mükafat 5000 ganize ettik ve o tarihtenberi her sene 
lira, birinciye 4200, ayrıca yarışa kay - muntazaman yapıyoruz. 
dolan atların dühuliye ücretleri yeku- Cavid s. Tulça 

nu. Kazanan atı yetiştirene (tay oldu- Pazar günU yapılacak 
ğu gün anasına sahih olan demektir) 
500 lira, ikinciye 500, üçüncüye 300 li- yüzme müsabakaları 

Meyhaneci boksör Galento ra. Yarış nizamnamesi klasik koşuların Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Su 
. . .. en mufassahdır ve bizde 14 madde ile 

ha şıddetlı ve muessirdir. Benim üç ra k gıv bildirilen tayın dog~ dugu" gün Sporları Ajanlığından: 
dd d' v • b" · · · be oşaca J - Su sporları federasyonu tara -

vun ~ yen ıgıı;n . ırısını 0 ş v rawnd den itibaren koşacağı güne kadar vazi-
da maglftb edebıldi. Ben vurdugum za- t' . takib eder. fından evvelce bütün klüplere tamim 

SOLDAN SAÖA: man hasımlarım yere diz çöküyorlar. ye mı .. . . edilen 1939 yılı yüzme programı mu • 
ı - Kereste satan. L . . d' d' w. kit . h Bu yarış dunyanın her yerınde daı - cibince (bölge t~vik yüzme müsabaka 
2 İk T üb ouıs ın ır ıgı va ıse emen ZPm - H l tı d 1 A --s - ra.m - aacc nldaaı. . . v ' w. • ma az ıran ayı zar n a yapı ır ve - sı) 2 5 Haziran 19 39 Pazar günü Şeref 
3 - Tenl.s oynamafa yarayan ağlı tahta - herek grbı ayaga fırlıyorlar. Onun ıçın merikada A vrupada bilhassa atçılığın t d d k" .. h d 1 

Şimdi de. . . ' . s a ın a ı yuzme avuzun a yapı a • 
4 H t l tan BÜ 

.. benım avant~ daha fazladır. Ve Joe en eski tanhe malik ve en fazla ilerle - caktır 
- a ır a - yük ctısBell • • 

5 _ Bir nota _ Kapora. • Louis'i yeneceğim muhakkaktır. miş olduğu Ingilterede asırların an'a - 2 _ Müsabakalara saat 13 t ba~ı _ 
6 - Beyaz - Sonunda bir cıKeıı olsa erkek nesi ve senenin en milhim hadisesidir. nacaktır. e ~ a 

keçi. Bu hafta yapı 1 o gün hipodroma kral ve bütün hüku _ 
7 - Rabıt edatı. an met erkAru gelir ve Adeta milli bir bav 3 - Beden terbiyesi hüviyet cüzda-
8 - NiltAh - Toprak .sürahi • h 4 

·ı lm " ·· ··ı ·· ta · f tb ı ı ram yaşanır Yüz binlerce kişi Britan nını amı o ıyan yuzucu er musa • 
9 - Me ın bafka tekilde tel!ffuzu • i - u o maç arı . , -bakalara gı'remezler 

simlerden sıfat yapmaya yara.yan ll- ya adalarından Epsom a akın ederek . . ..... ·. .. 
bika. . . . .. . günlerce evvel hipodromda yer kapar- 4 - Bır yuzucu bır gunde (su topu 

ıo - Lahza - İki tarafı keskin b lı: Beden Terbıyesı Istanbul Bolgesı Fut 1 har'iç) ancak iki yarışa istirak edebi -
ıça · bol Ajanlığından: ar. ı · · 

YUKARDAN AŞA(a: Derby ilk defa 177 t de Lord Derby ır. .. . 
ı - Mevsim! geçmek üzere olan bir nıey- 24/ 611939 Cumartesi günü yapılacak tarafından Epsom'da tertib edilmis ve 5 - Musabakalar beyne1mılel yarış 

va - Yırtık elbiseye yırtığı kapamak maçlar ilk yarış 1 780 de koşulmuştur. Lord nizamnamesine göre yapılacaktır. 
için eklenmiş parça. Taksim stadı: Derby teknik ve intizam dairesinde 6 - Jüri heyeti: Ahmed Fetgeri, Rı-

2 - Minarede okunan - Damarlarda bulu-
nan. Süleymaniyc, Ş~li _ Beykoz, Kurtu- 1648 denberi yapılmakta olan İngilte - za Sueri. Hakem Sıtkı Eryar, Ali Rıza 

3 - Ayni l~l yaınl>- birbirinden iyl yapmak luş saat 15 ,30. Hakem Feridun Kılıç. re yarışlarının o seneler en mühim si- Sözeralp, Fahri Ayyad, Suad Erler, Hti 
isteyenwr - Dalr. Yan hakemleri Neş'et Şerman ve H - masıydı. Atçılığa olan alAka ve hima - sameddin Güreli; Bekir Macur; Hikmet 

4 - ;ı-Ebedıı in zıddı - Bayramlarda cad- a · b"lh · tll ] "kt k" k 
delere yapılan kapılar. lid Uzer, Ateşspor - Galatasaray saat Y~~ı v~ ı assa org~nıza vr u e 1 ~- Üstündağ, Behzad Baydar; CelAl Gö -

5 _Boşanmak. 17,30. Hakem Ahmed Adem. Yan ha _ bılıyetı1e derhal İn~ıltere Jokey - Kluw z~n. 
6 - Uzağı işaret için kullanılan nlda - Pa- kemleri Nuri Bosut ve Sami Açıköney. ~ünün başın~ geç~iş ve yarışlara git - Yukarıda isimleri yazılı arkadasların 

ro. .. .. tıkçe ortan bır ragbet kazandırmıştır. A • .. , • •• • 

7 _ Kraliçe _ Göz ren'" 25 /6/1939 Pazar gunu yapılacak S ~ 1 .. ··ad ti . . . f n1ezkuı gun 'e saatte musabaka ma -.... .._ ag ıgı mu e nce ısmıne ıza e e - • . 1 . 
a - Ce1beden _ Ad. maçlar d'l b .. t.. f "ka haılınde bulunma arı rıca olunur. 
9 

_ oıan biten. ı en yarışın u un masra ve mu -

10 _Birdenbire yetiş. Şeref stadı: fatfarını kendisi vermiı ve bu uğurda Hilal klübUnUn loplantlSJ 
Geçen bıılma.ca.nın haUedllmiş ıekli: Topkapı, Arnavudköy - Kasımpaşa, senelerce yeklinu büyük rakamlara ba Hilal Spor Klübü Başkanlığından: 
SOLDAN SAÖA: Galataspor saat 13;20 .. Ha~em .Necdet liğ olan paralar sarfetmiştir. Nizamnamemizin 27 ve 32 nci madde-
ı - Kwursuz - D. Gezen. Yan hakemlcrı Ha.Iıd Özbay - 1780 de dünyanın ilk derhisi Sir C. !eri mucibince senelik adi kongremiz 8 
2 - Uyuş - U:yudu. 
3 _ susak _ Ur _ A. kal ve Ziya Kuyumlu, Istanbulspor, Bumburiye aid Diomel tarafından ka - Temmuz 19 39 Cumartesi günü saat 16 
4 _ uşak _ Eşna. Beyoğluspor - Hilal, Kurtuluş saat zanıldı ve Lord Derby bu yarışı ancak da Erenköyünde klüb binasında yapı -
5 - R. - K. - Luab. 15 ,30, hakem Halid Galib Begü. Yar.. l 7 8 7 de Sir Peter Seats ismindeki atı lacaktır. Kayıdlı bulunan azanın tayin 
6 - Su - Elek - İz. hakemleri Bahaeddin Uluöz ve Şevki ile kazanabilmiştir. edilen gün ve saatte teşrifleri, maze .. 
7 - Uy1J9Uk - Adi. 
8 _zuma _ Ayal Çanga; Ateşspor - Beşiktaş saat 17,30 Epsom derbileri daha ilk senelerde reti yüzünd~n gelemiyecek olanların 
9 _ D _ Abldat hakem Şazi Tezcan. Yan hakemleri Acl bütün diğer memleketlerde dehşetli da vekaletnamelerini göndermeleri rl-
ıo - Dua - Zil. nan Akın ve Sel'ami Akal. alaka uyandırıp mükafatlarının zen - ca olunur. 
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MAZON MIEYV A TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl gaz, • N Ki BAZ Sarılık, Safra M •DE ekşilik ve 
sancı mide bozukluğu, barsak ataleti 1 Karaciğer 1 yanmala-
rınd~ ve bütün Mi D E B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş hlr tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstah.zarlardan daha ça~uk, daha kolay, daha 
kat'i bir tesir İcra eder. Yal~ız toptan aatq yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yenı Postane arkam No. 31 İstanbul 

"KODAK" 
"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

8 25 

lira A ""'J 

"K O O AK VER IK ROM" filmi ile i 
1 

hiç bir poz zayi olmaz 

MAKBUL BiR HEDİYE 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

S'ÜmER BANK...---.. 
SELLüLOZ SANAYii MüESSESESiNDEN : 
Müessesemizde birikmiş olan takriben (6300) adet muhtelif cins 
müstamel boş çuval ile (510) adet boş teneke 4. Temmuz. 1939 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 de fzmitte müesseae merke
zinde açık arttırma suretile satılacaktır. TaHp olanlann % 7,5 

pey akçesiyle müracaatları. 

Karaman Belediyesinden . 
Karaman kasabası içme suyu isale hatb 

inşaat eksiltmesi 
1 - Yapılacak işin muhammen bedeli (31,301) lira (55) kuruştur. 
2 - Eksiltme 10/7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat (15) de Karaman 

belediyesinde toplanacak daimi encümende yapılacaktır. 

3 - İste'kliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı (1) lira (60) kuruş mu
kabilinde Karaman belediyesinden alabileceklerdir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için iste'klile rin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün ve saat (14) de kadar belediye l'eisliğine teslim etrnlş olmaları JAzımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olmak üzere 2347 lira 
~e kuruşluk muva'kkat teminat. 

B - Eksiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe lid &ksiltme prtnamesi
nin tayin ettiği vesikalar. 

C - Münakasaya iştirak edecek mii teaJııhidlerin su tesisatı ifleri yapmış ol
duklarına dair vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lizımdır. 

5 - Teklif mektubları ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukabilinde be-

lediye reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli 
taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar belediyeye gelmiş bulunması ld
ıımdır. (Postada olan gecikmeler kabul edilmez). Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin Karaman belediyesine müracaatları ilan olunur. (2179) (4037) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Eld<> mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıflan dairesinde zabıta 

m(>murları için azı 15000 çoğu 16000 metre kışlık elbiselı1c kumaş kapalı zarf 
usulile 30/6/939 Cuma günü saat 15 de münakasaya lronuhnuştur. .. 

2 - Beher metresine 500 kuruş fiat biçilen bu kumaşlara aid şartnameyi almak 
ve nümunesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlülk satınalma komisyo. 
nuna müracaatları. 

1 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 6000 liralık teminat makibuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif rnektublarını ve 2490 sayılı kanunun 4 üncü 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte saat 1-i de kada:r komisyona teslim 
etmeleri. (2272) (4188) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesİsatla faallyete geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 75 ve 
90 sunum B. (lip 2 çitçi) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya nrzedil -
miştir. Sıparişler bir harta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Çeşld -. Ankara 

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

Son Posta 
Yevml, Siyasi, Ha vad1"' ve Halit gazete31 

· Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurll§tur. 

1 • 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen eurak gai verilmez. 
ilanlardan mu'uliyet alınmcu. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illvesi lizımdır. 

r·;:~;;·;;;;·~·;~·;·i~;;:;;;~i··~ 

1 Telgraf : Son Posta i 
Telefon : 20203 : 

\-. ............................................... ! 

Askeri Fabrikalar Umum Müd]rlüğü ılanları 

50 ton gleserin alınacaktır 1 lira c56> kuruş mukabilinde komisyon .. 
Tahniin edilen bedeli 32500 lira olan 50 dan verilir. Taliblerin mU\ akka• tıemlnd 

ton greserin As'lreri Fa:brikalar Merkez alan c8808> lira c50> lmıruş ve 2490 sayılı 
Saiınalına Komisyonunca 26/6/939 Pa .. kanunun 2 ve 3 madrlelerindeki vesarkle 
zarıtesi günü saat 14 de Pazarııkla ihale komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali .. 
ed'ileoelctir. Şartname 163 kuruş muka • kadar tüccardan wduklanna dair Ticare' 
bilinde komisyondan verilir. Tabô1erin Oclası vesika.sile mezkılr gün ve saatte 
muvakkat teminat olan 2437 lira 50 kuruş komisyona mı.iracaatlan. c426b 
~ 2490 numaro'lı kanıunwı 2 ve 3 cü mad. * 
delerindclti vesaikle ve komisyoncu olma. Kınkkalede yaptırılacak inşaat 
dı'Jclaruıa ve bu gibi iŞlerl~ alakadar tüc . Keşif bedeli c21,557> lira olan yakanda 
cardan o.lduklarına dair Ticaret Odası ve. yazılı inşaat ASkeri Fabrikalar wnum 
sikasile mcikur gün ve saatte knmisyon. müdürlüğü merlrez satma!rna komisyo .. 
da bulun.malan c4390> nunc:a 6/7 /939 Perşem!be günü saat 15 te * kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
149 kalem ateşe mukavim muhtelif eh lira ,s. kuruş mukabilinde komisyon. 

tuğla ve harçlar ahnacak dan verilir. Taliblerin muvakka• temlnat 
Tahmin edilen bedeli cl51.170> lira olan olan cl616> lira c78> kuruşu havi teıcıtf 

149 kalem ateşe mu.kavim muhtelif tuğls mektublarını me2'1kı1r günde saat 14 d« 
\~ harçlar Askeri !abn1rnlar Umum Mü. kadar komisyona vermeleri ve kendflert. 
dünlüğü merlkez satmalrna komisyonun. nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
ca 10/7 /939 Pazartesi günü saat 14 te pa. delerindeki vesaikle muavyen gün ve s~ 
zarlıkla ihale edilecekıtir. Şartname c7• at'be k~na müracaatları. c4260> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
Deniz h.astanıesinde 40 lira ücretli iki hemşirelik ve 25 lira ücretli 7 hastabakı.. 

cılık ımünlhaJdir. 

İsteklilerin l/Te.mmuz/939 tan1tine kadar Kasınıpaşada Deniz Hastanesi Baş.. 
ta'bib1iğinc müracaatları. c2367> 4377. 

Gayrimenkul satış ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatibli~inden: 
Lutfiye Aşöz, Nimet Aşöz, Hikmet Aşöz, Nur.iye Aşöı ile H:ıtice Makbule, 

Mutia ve Naciye ve Hatice Meleğin ş::ıyian ve müştereken mutasarrıf bulun. 
duldarı Galatada Kemankeş mahnllesinde Necatibey sokağındı 62 No. lu kAr. 
gir potrel ve betonla inşa edilmiş içinde su, elektrik ve havagazı tesisat! mev. 
cud, demir stor kepenkli ve camekanlı ve üstüste iki odalı bir helası ve bir ta.. 
rasası bulunan ve ayda otuz lira kira getirmekte olan 3100 lira kıymeti mu

hammenesinde bir bab dükkfın 8/6/93& tarihinde yapılan arttırmada 4300 lira 
mukabilinde hissedarlard'ln Hi3k.met Aşöze kat'i ihalesi icra edilmi iken bedeli 
ihaleyi muayyen müddet içinde öden:.ediğinden ihale feshed"lmekle yeniden 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Arttırma 11/7 /939 tarihine tesadüf eden Salı gü. 
nii saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri başkatibliği nezdinde ya. 
pılarak en çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. 

Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri menkufün muhammen kıymeti. 
nin % de yedi buçıığu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın bu nis. 
bette teminat mektubunu getirmeleri şarttır. İhale tarlliine kadar birikmiş ve 
birikecek bina ve belediye vergilerinden 8/6/939 tarihinden sonraki1er yani 
11/7 /939 tarihine kadar olanlar hissedıırlara ve 20 senelik taviz bedeliyle tellft

liye rüsumu ve ihale pulu ve tapu harçları müşteriye aiddir. Arttırma bedeli
nin kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden itib:ıren yedi gün içinde 
mahkeme kasasına tamamen ödemesi şarttır. Aksi takdirde İc. ve İf. K. 133 ün. 
cü maddesi tatbik edilecektir. İpot~k sa bibi alacaklılarla diğer alakadarların 
gayri menkul üzerindeki haklara aid iddialarım evrakı nıüsbiteleriyle mahkeme 

başkatibliğine arttırma gününr.? kadar bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirdı> hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinan paylaşmasından hariç bı.. 
rakılacaklardır. Gayri menkul hakkında fazla maliunat almak istiyenlerin 
939/8 No. ile mahkeme başkatibliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (18721) 

Gümrükler Muhafaza genel komutanlığından 
Gümrük muhafaza genel komutanlık hesaıb teftiş komisyonun:> 165 lira ücretli 

bir müfettiş muavini ile Mardin bölgesi için 126 lira ücretli bir levazım müdürü 
alınacaktır. 

İsteklilerden Ankarnda bulunanlal"ın izahat almak üzer karargah ikinci şube 
müdürlüğüne mü:acaat etmeleri ve taşrada bulunanların da belge1erinı dilek.. 
çelerine iliştirerek posta ile genel komutanlığa göndermeleri. (2391) (4399) 

Gebze İcra l\lemurJuğundan: 

Hazinenin alacaklı bulunduğu bir meblfığın temlnl lstlfaslç•n fltldekl gnyrlmcnkuJ. 
lerlr.. paraya çevrilme.si tekarriir etmiştir: 

ı - Gebze kazası dahlllnde Tuzln koytinde, Manastır mevkflnde ki!n ş:ırkan doktor 
Osman Eıtür, Şlmalen doktor Osman Erğür tarlaları, Cenuben Manastır yolu, Oarben 
deniz Ue mahdud 70 zeytin ağacı muhtevi 23 donum zeytinlik. Muhammen kıymeti, 
beheı dönümü 16 llradnn 368 Ura. 

2 - Gene ayni mevkide Ş:ırkan sahlbı sened zeytinliği, Cenuben Manastır yolu, Gar
ben deniz, Şimalen doktor Osman Erğür tarınsne mahdud 31 döniıın tarla. Muhammen 
kıymeti, beher dönümü onar lliadan 310 lira. 

Her iki gayrimenkulün muhammen kıymeti 678 lira. 
Birinci artırması 2517/ 930 tarlhlne müsadlf Salı günü saat on beşte Gebze İcra Daire

sinde yapılacaktır. o gunıtfi artırnuı, muhammen kıymet yekunu olan 073 liranın yüzde 
yetml~ beşini bulduğu takdirde, art.ırana hemen ihale edilecektir. Yu de yet.mış beşini 
bulmadığı takdirde, en .z!yade artıranın t.ıahhudu baki knlmak ş rtlle. ikinci nrtırma, 
on ~ gun sonra yani ıı ' 8 939 tarihine mus:ıdif cuma günu saat on be te , ayni İcra 
Dairesinde, yapılacak ve her iki gayrlmenku!On trunamı, en çok artır n.ı ihale oluna -
cakt.ır. 

Şartname, 26/6/ 939 tarihinden ıtıb:ıren, mezk\ır İcra Dairesinde, herkes tarafından 
görfile bllecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla dlğı?r aliikndarl rın gayrimenkul uzerl.ıtlekl hakl:mnı hu

susile faiz ve masrafa dair olan 1ddial:ınnı cvl"akı müsbitelerlle yirmi gün içinde İcra 
Dairesine blldlrmelerı alts1 halde hakları tapu slclllerlle sabit olmadıkça sahş ibedelinin 
paylaşmasından harlc kalncnkları, artırmaya ıştlrak etmek lsteyenlerln muhamme~ k•-
met 678 liranın yüzde yedl buçuk nlsbetinde pey akçe.sini musteshnben artırma gun· -
de İcra Dairesine gelmeler! lüzumu lllln olunur. 

Borçlu, İsta.nbulda Beyoğlunda, Parmakkapıd.ı, Saksı sokağında 26 numaralı evde ölü 
Ekrem karlSl Melek Gülşen ve oıtıu Kemal ve kızı Leblbenln ikametgahı meçhul oldu-
ğundan kendilerine yukarıdaki 1111.n, iH'ınen tebllğ olunur. 938 457 
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DiKKA 
Grlpln katalarının lzerlne resimde 
gördflğblz şekilde kabartma 

pullar ııave edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 

pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

m 
Komple bir Portatif yazı makinesi serisini takdim eder. 

VENi HUSUSiYETLER 
YENi GÜZELLiKLER 

YENi KIVMETLER 

Acemller için : Studard lıla9JCIİ bw 

r.rtatlf maki ular. ••"'ileri JdJ 

elıttınnalı lçla eo kotar •• tl\İİaaei 
bir ndladır. tı:iiçiıl. maldııelft ac••i 

alıflırmalı: içlo vcu' •• ideal .,altia 

laröır. Yıw rauaalı •• •alrinayi iti• 

ma ıiiratiaf artıraıak ~· lıolaylıkla 
teaıio edarter. 

Uıt•l•r için : Ba yeni portaUf •akf· 
Hkria taırıiu ettikleri ıiirat " it 
•Ülıemmellyetioe taf&"ıaıı. Çabuk 
JH••lı , iyi 7aıınak va Ntlaırılılı nolı· 
tal oaurındaa &1'111 ettitioiıı: her tarta 
Uıtfyacı kartılarlar. Çiialıil •elôHJİ 
ua•l ıürat H en mliltacnnıel it J•P
•alı noktal oıunodaa ıida şaluıl lbti· 
r•clanoıu ,Ore ayar etmelı lıeblldir. 

-. 
ı n gto n 

lik icıd edllen yaza makinesi oldu§u gJbt. mOkemmefiyett, gOzelllöl 

ve aaOlamhöı itibarile dalma bqda kalmıt ve her yerde bltinclHOl muhafaza etmlttlr. 

REMING TON VAZI MAKINASI llE V AZMAK BiR. ZEVKTiR. 

Gümrtlkler Muhafaza Genel 
Komutanlığından: 

Hu sene sivil liselerden mezun ve olgunluk imtihanlarında muvaffak olanlar. 
la genel kurmay başkanlığının tensiblerlle bu seneye mahs~ olmak üzere ÜnJ. 
versite ve diğer yüksek okullarda tahsilde bulunan ve Harb Okuluna girmek istiyen 

talebelerden bulundukları sınıfın imtihan netkeslnl beklemeden evsafı b3iz 
olanlardan Gümrük Muhafaza teşkilAtı için muvazza.f sübay yetiştirilmek üzere 
Harb Okuluna on talebe alınacaktır. 

İsteklilerin lise ve olgunluk şehadetnamelerile ve hüviyet cnzdanlarını dilek. 
çelerine bağlıyarak doğruca Ankarada Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı~ı. 
na müracaatları. c2392. ~4398• 

Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ıaç dökUlmesinl 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

uaodır. 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mi ELE 
SGT ll.AKIKILBBIDIB. 

Pulanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek ak1amı daima mevcuddur. 
MIELE maktnalarımıza mahsus husost 
yağımız gelmiştir. l<'iatı diğer yaglar· 
dan daha ucuzaur. 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

TÜRKiYE UMUM DEPOSU ıJAK DEKALO ve Ş.si İstanbul 'rahtakale No.61 
Ta,ra Satıf Yerleri: 

Ankara acentamı.ı; Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana > Ömer Başeğmez 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 

> Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
» Sait Akman 
• Mutafoğlu M. Şakir Öışeker 
• Neş'et Solakoğlu 

Polatlı 

Eskişeh'r 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
~ıvas 

• 
• 
• 
• 

Rize • 
Bafra » 
Kastamonu • 

Kolaylık-Şİklıl( 

,,, .. ,.,.,.,., .... . ....... .... Her t•rdtft enet kot•r~I• ••~ 
r•ft .,o, "'•••kh•• ••1•11•·~' 0111 • 

1Ml•rı aır•••k fflılıiJı de t•lllla ... 
111lf eıv..ı.,. H,.tııta l"°tlllr V .. 
cvd•n l•HtObOal .ıOHlll• ..... 
tt.ıld lıaNketlt"'• bile hl°IJJ .. 
lıar111u . 

Fl7ell ı 7 ı ı ı llradu lllberaa. 

••••• ,.,. r•lnıa • 

J.~ 
ISTANIUL. ltroilt 

TGAet mt7duı 12 Ho.ıa.' 
MaDaıamııı ılraret edlftll ... ,. 

11 Ho.lv tarlfeMlıl l•l•rlııl&. 
"'r•lları11111da bOrO• IHrlllt. 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyall Abdurrahman Şeref 
Polathanell kardeşler 
Kurumahmut 02ıu Hafız Salih 
Mehmet YOnder 
Mustafa GözUkUçllk 
Musa Guveli ve Şeriki 

Saim Çelebi 
Mustafa Lntll Nuhoğlu 

Tahta Fıçı isteyenlere 
Bahçelerde .su deposu, veya sebzelik.. 

lerde gübre karıştırmağa elverişl.ı (200) 
ki1o haddi istiabisindc tahta fıçı istlyenJe.. 
rin Son Posta idaresinde Bay Zive-re mü.. 
racaailan . 

• 

ilan Tarif em iz 
Tek an.tun aanumı .................... -···· 

aahile 400 lnmıı 
aahile 250 » 
ıahile 200 • 

Dördüncü ıahüe 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son ıahile 40 ., 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

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

tıincılık Kollelrtlf §lnetı 
K.alıramanzade Dan 

Ankara caddesi 

....................................... -.. -.---.... ...... _ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlJ; 


