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Tnrk - Fransız anlaşması 
. ~ 

Akdenlzde sulh artık 
kat'I surette 

_temin edilmiştir 
Türk - lngiliz anlaşmasını tamamlıyan Tfirk .. Fransız 
anla.,masından memnun olmıyacak milletler varsa 
bunlar mutlaka kendilerinin harb istediklerini, ~ütuhat 

emelleri peşinde koştuklarını itirafa mecburdurlar 
(Muhittin Birgen Ankaradan yazıyor] 

B(lfVekıU. doktor Refilı: Saydam Mecliste anla§ma hokJcında1Q, nuııkunu söylüyor. 
(Yazısııu ikinci sayfada cdlergilıı» sütununda bulacabınız) ............. _,.. ___ _ .. 

Anlaşnianın akisleri 
Eski bir Fransız ~ıa.zırı, mihver 
i~in .~ı~m yanı y.aımı,tır, · diyor 
Anlaş~a ~·vrupa · v~ . Amerikada çok iyi karşılandı 

Londra 24 (Hususi) - Bütiin gaze • Bu ınlqmayı temai eden Sovyet mat 
teler, dün Panste imzalanan -Türk • buatı da derin. bir memnuniyet izhar et. 
Fransız miltekabıl yardım anlaşmaıımı mektedlr. 
hararetle tasvib e~mekte ve Avrupa suL Alman ft İtaı~ ı&-e 
hünü takviye eden yenı bir unsurun da. Alınan ve İtalyan gazeteleriJe, anlat • 
ha ilave edildiğıni ehenıntiyetle kaydey. mayı şiddetle te1tkid ed~rek, bunu çem.. 
lemektedirler. (DeYamı 11 inci sayfada) 

Satiye. binası meselesi 

a raıını eııuzun . 

·n e es'I e ece- z 
[ Hatay vilayetine gönderdiğimiz muhabirimiz bildiriyor] 

İskenderun 24 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz ar - çek bahçesi manzarası arzetmektedir. 
kadaşımızdan) - Hatayın ana vatana ilhakı.na dair o~an Bu meg'ud h!diseden dolayı Cümhurreisim.ize, Baı
mukawlenin imzalandığı haberi dün geç vakit gelmiş vekile ve hükUmet ·erkanına. yfü;lerce şükran ve tebrik 
olnwıına rağmen Hatay biran içinde baştanbaşa sevinç telgrafları çekilmiştir. . 
hey~le çalkandı. Her taraf geceden başlıyarak bay- Öğrendiğime göre, Hataym ana vatana ilhakına daır 
raklarla çiçek ve defne dallarile süslendi. Şehir bir çi- (Devamı 11 inci sayfada) 

Dört Balkan devleti 
·arasında askeri bir 

. anlaşma hazırlanıyor. 
Bükreşteki İtalyan sefirinin yaptığı 

teşebbüse aldığı manidar cevab 

il ll R nr 2 • d Balkan Antantı konıelfİ"in Bükrqte g~enlerde t,14ptılı toplantıdan bir intıba n eas ans . ncı mn nro Londra 24 (Hu.aud) - Bükre§ten ah. hariciye nazırı Gafenko. Balkan Antantı. Bu plln mucibince Antanta m~;sub 
. - nan haberlere göre. Ankara ve Atina ıe. nı askerl ittifaka kalbetmek özere bir TUrldye, Yugosl..vya, R~manyı ve u • 

ile avukatı da tevkif edildiler YÇ~b~;i~j;ı~ya p!An haarWn~7;~:giliz (&zetesinin ve:;;h:b:: ıa~.da) 
lhzaren Ankaradan getirilecek olan Hamdi e . . . İngilizler TOrkiyede 

Emin Çapın sorgusu yarın yapılacak yenı hır nutku bOyOk tayyare 
Yağmur altında konuşan 
ha tib: ''Merak etmeyin, 
şemsiyem vardır,, dedi 
Londra 24 (Hususi) - Hafta sonu ta -

tilini geçirmek üzere bu.gün Kardife gitmiş 
olan ba§Vekil Çemberlayn, İ!l-Bilterenin 
harici siyasetini anlatan yeni bir nutuk 
söylemittir. {Devamı 11 inci ırayfadG.) 

Moskova 
görüşmeleri 
Bone, meselelerin girift 

olduğunu söyledi 
Satiye binan ı · Paris 24 - Bugün reisicümhurun rl • 

Satiye binası satııialma yolsuzluğun - ehemmiyetle devam edilmekJedir. Tah __ yasetinde toplanan kabine içtiınaında ha. 
dan çıkan hadisenin tahkikatına müddei. kikat inkiıaf ettikçe araya ~ bir mev riciye nazırı Bone Moskov.:ı müzakere • 
umum.ilik ve IO.fgu hakimliği tarafından (Dev~ 11 lıic:i sayfada) (Devtımı 11 nca ıtıl/fadaJ 

I.. . 

fabrikaları yapacakla~ 

Londrada bulunan askeri heyetim.iz (Ya:ı.m 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

H •• rg n 

Türk - Fransız 
Anlaşması 

Yaz.an: Muhittin Birgen_ 

fE2 vvelki .gün Büyük Millet :Mec. 

u=;, !isinde, Frnnsa ile Türkiye mü

nasebetlerini yepyenı bir devre sokan iki 
mühim hadise cer.?yan etti. Bunlardan 

biri Hatayın Türkiyeye kat'i surette tes
limini ifade eden bir anlaşmanın imzası, 
diğeri de ilö memleket arasında karşılık.. 
lı bir yardım paktı aktine ait beya -
nattır. 

Birinci hlid\se. iki memleket arasında 
on yedi senedenberi muallakta kalmış 
ve iki seneden fazla bir zaman zarfında 
muhteüf safhalardan geçtikten sonra u. 
zun müzakerelere mevzu olmuş bir nıe. 

selenin nihayet kat'i surette halledilmiş 
olmasından ibarettir. Millet Meclisi bu 
haberi büyük bir memnuniyetle karşıla.. 
dı. Milli Türkiyenin, uzun bir zamandan. 

beı:'i neticelenmesini beklediği bir iı:in ta
mamlanmış olması, bu .memnuniyetin e. 
sasını teşkil eder. Yakın bir zamanda Ha. 

tayın gerek fiilen ve gerek hukukan ana. 
vatana iltihakı hadisesi tamamen tekem
mül etmiş olacak ve bununla Türkiye ile 
Fransa arasında ötedenberi bir ihtilAf 
mevzuu teşkSl etmiş olan yegane mesele 
de tarihe karışmış bulunacaktır. Bu hA... 
dise, bizi iki bakımdan memnun eder: 

Evvela, Hatayın anavatann kav:.ışması, 

sonra da Türkiye ile Fransa arasında ar
tık ihtilM mevzuu kalmamış olması. Fler 
ikisi de, her iki taraftan memnuniyetle 
karşılanacak hadiselerdır. 

* Hatay meselesi bizim için çok mühim 
olmakla be.raber daha ziyade milli bir 
meseledir. Tilrkiyc ile Fransa arasında 
akted.ilen karşılıklı yardım anlaşmasına 
gelince, bu, enternasyonal manası çok 
mühim olan bir dllnya hadisesidir. Öyle 
bir !hAdise ki, bunun tahakkuku sayesin
de dünyada bundan insanlığın hayır ve 
menfaatJ namına kurulması matlub olan 
yüksek rulh binasına kuvvetli bir temel 
daha !l!ve edilmjş bulunuyor. Bundan 
dolayı. anlaşmayı her iki memleketlh 
parlamentO&Unda, ayni günün ayni saa. 
tinde ayni hararetle alkışlamış olan mil
letler, gerek kendilerini yakından alfıka. 
dar eden meseleler bakımından, gerek 
dünyanın sulbü ve insanlığın huzuru ba.. 
kımlarından kendi kendilerini tebrik et
mekte haklı olurlar. 

Bundan böyle Akdeniz sulbü kat'i su. 
rette temin edilmiş bulunuyor. Tür,k -
İngiliz anlaşmasını gerek Türkiye, gerek 
İngiltere taraflarından ikmal etmiş olan 
bu yeni anlaima, nihayet üç memleket 
arasında karşılıklı bir cAkden.iz sulh ittt. 
fakI> vücude getirmiş bulunmaktadır ki 
bu üç ayaklı sulh ittifakının bu kadar sı. 
kı ve kuvvetli bir surette tesısinden son
ra artık Akdenizde hiçbir harb cndişes.i 

kalmış olamaz. Bu endişenin berara! e. 
dilmiş olması, sade bütün Akdeniz mil. 
letleri için değil, belki de bütün dünya 
için ferah verici bir hadisedir; çünkU, 
bugünkü küı:ük dünyadl çıkacak her 
hangi 'bir harb, çıktığı yerde kalacak ve 
orada sönecek bir harb değildir. Şimdi, 

bütün dünya bu kiıbustan kurtulmuş o. 
Juyor. 

* Yapılan anlaşmanın ve bu anlaşmayı 
takib edecek kat'i mukavelelerin tek bir 
gayesi vardır kı dünyac3 malUm bulu. 
nuyor: Sulh. Şu halde. bundan memnun 
olmıyacak kimsn bulunmamak iktiza e. 
der. Hatta, Akdcniı ufuklarına doğru 
lüzumundan fazla cenkcuyane nutuklar 
söylemiş olanlar bile, kendilerin : herhan. 
gi bir sergüzeşte atmak için spekülftsyon 
lmk~nlan verecek amillerin ortadan 
kalkmış bulunmasından dolavı memnun 
olmalıdırlar. Çünkü, bugünkü dünya 
şartları içinde sulh. hatti\ her nevi fı.itu. 
hattan daha kıymetli ve daha aziz bir 
nimettir! 

Türk _ İngiliz anlaşmasmı tamamlıyan 
Türk _ Fransız anlaşmasından memnun 
olm.ıyacak mlllet]('r vars:ı bunlar, mut. 
laka kendilerinin harb istcdıklerini, fütu. 
bat emelleri pe ·nde koştuklanm ıtirafa 
mecburdurlar. Ancak, bu şart iledir lr.i, 
Türk • İngiliz an:iaşmasına karşı olduğu 
gibi bu defaki anlaşmaya da ıtiraz edile. 
bilir. İnsanlığın huzuru namın!l temenni 
etmek isteriz ki Avrupadıı böyle millet. 
ler bu1unmasm ve herkes bizimle bera. 
ber bu yeni sulh havasını rahat rahat te. 

SON POSTA 

Resimli Makale: ss Hoca öğüdü .. 

Genç gıbi hareket eden ihtiyar ne kadar gülünç 
ise ihtiyar gibi hareket eden ıgcnç te o nisbette 
garib görünür. 

Çocuğa ho~nuza giden btitün vaswan oeıki aşıııyabllU"
siniz, fakat ileride veremiyeceğbıiz yeg!n.e şey: Çocukluğu. 
dur. Bırakınız yaşının icabını yapsın. 

Eulgaristan 
Veliahdl 
IJiiyüuor 

/' . ...._. .................................. ....------, 
~ HergUn bir fıkra ! . . . . . . 
: imzadan sonra = 
i 

... Hatay anlaşmasının iım.Zalcmdığım 
haber almı§tık. Matbaada. a1·kada§lar
dan biri: 

- Eskiden, dedi, böyle muohede • 
ler imzalıyanlara hil'at vermek a • 
detmi§. 

Ercümend Ekrem Taltl söze kan§
tı: 

- Şimdi hil'at vermek ddeti yok. 
sa, Saracod{una bir jaket ha.tay da 
verilemez değil ya! •• , ________________ J 

Güzellik hakemi 
Olsaydınız ne karar 
Verirdiniz ? 

Gangsterliğe özenen 
Bir mürebbiye 
Çabuk yakalandı 

Haziran 2& 

Sözün k sası 
Bir Türk dostu 

"'-~ı:=-..,_ __ .,..._ l!. Talu 

1L.J1 iç beklen.ilmiyen bir zaman "' 
ır-11 da ve ıhenüz genç denecek bir 

yaşta ansızın ölen Amerikanın Türkiye 
sefareti ticaret ataşesi Mister Gillespie bu 

memleketin ve bu milletin garazsız ve 
ivazsız, candan bir dostu idi. 

Yirmi senedir Türkiyede ve bu vazife .. 
de bulunuyordu. Ve gene yirmi seneden.. 
beri, irj cüssesHe tezad teşkil eden ince 
ruhunun kolaylıkla kavradığı Türkün 
havas ve mezayasım büyüklerine dur .. 
madan telkin etmişti. 

( Onun burada, içımizde yaşadıgı müct. 
J det zarfında gelip .giden Amerika bı.iyiil! 

elçilerine Türkiye ve Türkler hakkında.. 
ki en güzel ve en mukrug propagandayı 
Gillespie yaptı. 

Eski sefir Şerill'in, Atatürk h:ıkkında 
yazmış olduğu muhteşem eserin :; tırları 

arasında, Gillcspıe'yi yakından tanı.ranlar 

onun, bizim ihakkımızda içten gelen sev. 

gisinin izlerini sezerler. 
Amerika, inkılabımızın başlangıcındl!l; 

epey müddet bize fena gözle bakmış, Lo .. 

zan sulh muahedesini imzadan imtina: 
etmişti. Bu çirkin ve haksız vaziyeti iza. 
lede ve Amerika ile bugünkü tok samimf 

dostluk münasebetlerimizin teessüsünde, 
gene onun, yaptığı tellönlerin pek büyülı: 

1 dahli olmuştur. 
Vazifesi icabı ,vaktinin çoğu lstanbulda 

geçerdi. Ankaraya geldiği zamanlarda o .. 

na kfilı trende, kfilı otelde rastlardım. 

En son tesadilfümüz Atatürkün ce • 

nnzesinde oldu. Gillesp!e, tarihin o en 

büyük adamına ve Amerikanın o büyillt 

dostuna bir Türk gibi candan ağlıyordu. 

O göz yaşlarını gördükten sonra, yur. 
dumun ve milletimin matemine iştirak e .. 
deock kadar bizi anlamış ve sevmiş olan 
bu tertemiz ruhlu ve nccib kalbli yeni 

dünya çocuğuna iöem muhabbetim, hem 
de hürmetim b'ir kat daha artmıştı. 

lBulıgarlstan ve1lahdl Prens Simeon ik1 
yaşına basmıştır. Kral babasımn pek 
sevgilisi olan prens. ~'eli ve ıevim11liği 
ile etrafındakileri kendisine bağlam~tır. 

neffüs etsin. 

Kaliforniyada San Fransisko'lu bir mti 

rebbiye, baktığı beş yaşlarındaki bir ço. 

Lakin Gmespie'yi böyle ıSCvcn sade ben 

değildim. O, Türkiyenin resmf, gaykri res 

mi bütün mehafilini kendine meclub et. 
mişti. Ticaıret aleminde Amerika ile fi 
görmek isityenler, kim olursa olsun, on.. 

dan ıher türlü kolay'lığı, hem de insanın 

şevkini arttıran mütebessim bir çehre ile 
ve tatlı bir dille görürlerdi. * cuğu kaçırınlf, gizlendiği yerden ailesjne Sağlığında, Bi!yük Atamızın da tevec.. 

İk'i mühim mevzu üzerinde Türkiye bir mcktub yazarak 1 bin lira fidyei ne. cühünü kazanmıştı. Resmt ve husust fırı. 
ile Fransa arasında a.kted!lmi§ olan bu cat istemiş, Amerika por · elde ettiği bir satlarda yüksek iltifatını görürdü. Ve bu. 
iki anlaşmayı böyle geniş bir ferah ve Sizi güzellik kraliçelerini seçmcğe me takım delillerle lbu maceracı kadını ça -

buk yakalamışbr. 
huzur havası içinde meserretle selAmlar. mur hakemlerden biri farzedcrek, şu Ü!; 

kcn yeni devrin üç büyük harict muvaf... genç kızın resmini gösteriyor, cbunlaı -
fakiyetini te§kll eden ıon ü~ mühim an. dan birini intihab ediniz!> diyoruz.. na
laşrnayı akte muvaffak olduğundan do.. sıl, seçebildiniz mi? .. 1404 defa Şarlok Holmes 

rolünü oynıyan aktör layı Dr. Refik Saydamı ve arkadaşlarını 
tebrik etmeği de unutmıyalırn. Yaptık.. Bu kızlar Pariste ya§ayan beyaz Rus. 

ları iJ, bir taraftan Türkiyenin halini ve lann, her yıl yaptıklan güzellik müsa - Londra sahnelerinde 1404 defa Şarlok 
istikbalini emniyet altına almak, diğer bakasına ıgirm~ler, ve ortadaki duran Holmes rolünü yapmış olan Saintsbury, 
taraftan da cihanın sulhünü temin eyle. Tren Bordolina birinciiiği kazanmıştır. son oyunlarından birinde, sahnede ayağı 
mek gıbS iki büyük gayeyi birden tahak. Siz de ayni fikirde misiniz?.. kayarak yere düşmilf ve ölmü§'tür. 
kuk ettiren hayırlı ve güzel bir şeydir. =============== 1887 de, ibanka memurluğundan ak -
Uzun müzakerelerin ve derin hesablarm mes'ud neticeleıden dolay: tebrik eder. törlüğe geçen Saintsbury, bilhassa Şaks. 
mahsulO olan bu neticeler Türkiyenin ken daha birçok hayırlı işlerde muvaffak pirin e.serleıini yaşatmakla şöhret bul _ 
harid siyasetinde yeni bir devir aç1vor. olması temennilerini de unutmıyacağız. muştu. Şarlo dmta 17 yaşında bir deli _ 
sa bu devri açmak şerefi, Refık Saydam _ /il ı fj2 kanlı jken, Saintsbury"nin oynadığı pi ~ 

hiiki:ı.metine teve~üh eder. Hükumeti bu CAL.uhi:ttl.l't UJicgen yeslerde uşak rolünü yapmıştı. 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 
-- Denizbank neden lağvedildi? Denizbankı tesis etmiş 

olan Yusuf Ziya Öniş niçin bu müesseseden istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı, bilir misiniz? 

Bu suali eski bir denizci sormuştu. Denizbank binasının 
açıklarından geçen vapurun güvertesinde beş altı dosttu -
.ar, hepsi de ayn ayn birer sebeb buldular. Birer vak'a zik. 
rettiler. Fakat denizci başını sallıyordu. Nihayet şu hika. 
yeyi söyledi: 

- Yirmi beş, otuz sene ' kadar oluyor, İngiltereden satın 
alınacak bir gemi işi için (Sutampton) a gitmiştim. Orada 
bir ihtiyar gemici ile dost oldum. Çok tecrübe görmüş, bü
yük bilgi .sahibi bir adamdı. Bir sabah oturduğumuz pansi • 
"yonda kahvaltı ettikten sonra sigara salonuna geçrni~tik ki, 
gözlerimiz hentiz getirilmiş olan gazetelerde yeni bir deniz 
faciasının tnfsilAtına ilişt{, okuduk. Sonra ihtiyar dostum 
cebinden küçük bir defter çıkararak kazayı.ı. uğrıyan gemi. 
nin adını yazdı, merak ederek sebebini so1·dum. Anlattı: 

cSon beş yıl içinde 47 tane den.iz kazası oldu. Batan gemi
lerin \simleri bu defterde bir liste halinde yazılıdır. Bakı -
nız, bazılarının adlan ltizasında bir cX> işareti ile bir başka 

is:m · görüyorsunuz. Bu işaretli gemiler bir başka sahibin 
elindeydiler, satıldılar. Yeni sahibleri o gemilerin isimlerin" 
ve forslarını değiştirdiler. Halbuki eski gemicilerd'3 dededen 
babaya an'ane helinde intikal etmiş bir nasihat vardır>: 

- Geminin adını ve forsunu değiştirmeyin.iz. Şeamet ge. 
tirir, deriz. Hakikaten de öyledi. Bakınız bu beş senede ba. 

tan 47 geminin ekseriyeti ismi değişmiş gemilerdir. Şimdi 
merak ettim. Bu sonuncu kazazedenin de mazisini araş • 
tıracağım. 

Yalnız şurasını da kaydedeyim: Bir devletten diğerine in. 
tikal eden, bayrağını değiştlren gemi bu kaideden hariçtir, 
bayrağını da, forsunu da değiştlrebnir. Fakat ayni bayrak 
altında asla!» 

Ben Deniz.bankın eski çapalı gemi forsunu değiştirerek 
yerine sandallı bir fors ikame ettiği zaman bu hik&yeyi dü. 
şlinmüştüm. Denizbankm başına iş gelecek demiştim. Ni _ 

tekim geldi. Şimdi gazetelerde yeni forsun kaldırılarak ye. 
rine eskisinin konulacağını görünce gene ayni hikayeyi ha. 

tırlıyorum. Artık şeamet zail olacak demektir.> 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

nu, bu iyi adam, hiç bir suretle istismar 
etmiyerek, hayatının en büyük ır.ükfila'b. 
ve şerefi sayardı. 

Gillespie'nin nageıhani ölümü ile Ame.. 

rika Birleşik devletlerj iyi bir memurı 
Türkiye candan bir dost, Türk _ Amerl.. 

kan dostluğu da en faal. en samimi, en 
inançlı ajanını kaybetti. 

Tabutunun önünde teessürle eğilir, ge .. 
ride bıraktığı sayısız dostlarına taziye .. 

!erimizi beyan ederiz. 

. --------------------------
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25 Haziran BOM fOSTA 

tt-E·LGRAF ~,iABERLERi 
. ·. 

Mançuko hududunda Rusl Almany~nın Rusyaya - ] • • · 
1
• • kredı açacapı 

~ransanın Suriye ve 
lobnan hakkında bir 

e 

deklarasyonu 
Paris 24 (A.A) - Fransanın Suri -

yed.eki vazifesine aid deklaraıtyonun 
metni şudur: . tayyare erının faa ıyetı doğru değil 

lapon ordusu tarafından bir tebliğ neşredildi 
Cümhuriyet hükfuneti beyan eder 

Moskova 24 (A.A.) - Bugüne ka - ki, Fransa Suriyede ve Lübnanda ifa 
dar mevcud intıbaa göre, 7 Alınan mü- etmekte olduğu vazifeden başka biri 
tehassısmın Moskovaya gelerek Sovyet khine vazgeçmek niyetinde asla de -

Hsinking 24 (A.A.) - cDomei ajansı>: f yık mukabeleyi görecektir. Eğer Sovyet ler Birliğine 750 milyon marklık bir ğiliz. 
Mançurideki Japon ordusu neşrettiği hava kuvvetleri ıki defa uğradığı ağır za- kredi teklif edeceğine dair Berlinden Bu deklarasyon Bone'nin imzasını ta 

bir tebliğde hüiasatan diyor ki: yiattan mütenebbih olmıyarak tecavUz- çıkan haberler hakikate uygun değil - şımaktadır. 
Sovyet hava kuvvetleri tarafından son !erine devam edersg Mançurideki Japon dir. 8 . M t · · ··t leası 

A il .. "zü M k dak' Alnı h f'l' d ır ısır gaze esının mu a anlarda Mançuri topraklarının ihlali ordusu karşı taratın teşebb. su yu n • os ova ı an me a ı ı e bu Kah· 24 (AA) _ S · e ·n azi-
. · - tle b · k 'b k d. M k ıre . . uny nı v diselerl Buir gölünün şimalinde 200 ki. den hAsıl olacak her türlü vazıyetı sun ha ert te zı etme te ır. os ova me et· h kkınd t f . 

1 
d b 

1 
Mo 

·· · · İn · . .. Y ı a a e sır er e u unan « {Qm~re genişlikte ve Mançuko toprakla. ve müessir bfr tarzda karşılamak uzer<ı hafılı Fransız - giliz - Sovyet muza- kadd t . 
1
· ·u F s mat 

b "l t . . . v. • em» gaze esı ngı z - rnn ız nda 60 kilomet:re derinlikleki bir sııha. icab eden bütün tedbirlere tevessu e • kerelerının cereyan ettıgı bır sırada Al- bu t · d w ' .bi 
8 

. h lk nın 
k dır B ah • A • • , d . .. k 

1 
a mm yaz ıgı gı unye a ı ya şamtl bulunma ta • u t rıkat li:t- meğe karar verml~fü. manya ILe e tıcaret muza ere eri ya- gale a .h .:ı , 

1 
tl . . a 

Tiyençin bidiseleri 
Tagmis gazetesi: "Japonya diplomatik dili 
anlamazsa bu dili ona anlatacak tedbirlere 

inürNcast etmek icab eder,, diyor 
Lon?!ra 24 (A.A.) - Uzakşark vazi- ederek bugünkü gerginliğin pek va -

reti efkarı umumiyeyi alakadar etmek- him ve şumüllü neticeler verebileceği-
te devam ediyor. ni anlatmıştır. 

Times diyor. Tiyençin 24 (A.A..) - İngiltere kon 
İngiliz topraklarında ve bilhassa Sin- solosu imtiyazlı mıntakadaki İngiliz 

s.apur'da pek çok Ja~on koloni;i ~ardır. lerin çıııılçııPlak soyull:malar.ın~ tahriri 
13unu unutmamak lazımdır. Vakıa İn - olarak şiddetle protesto etmıştır. 
gili~ m~kamatı b.:ın1ara karşı Ti!:n. - Ffungkong 24 (A.A) _ Swatow'da
"1n dekı barbarlıgı yapacak degıldır. ki Japon makamları bugün öğleden 
Fakat Japo~~a diplomatik dili a~la - iti!baren ~iz va~annı:n Swatow 
mazsa, bu dili ona anlatacak tedbırlere J.imanjn.a giıre!bilecekllerini bildirmiş -
müracaat etmek icab eder. lerdir. 

Daily Telegraph gazetesi de şu ma
il.Uınatı veriyor: Nümayiş tehir edildi 

Lord Halifaks, dün Japon büyük el- Tiyençin 24 (A.A.) - Dün Tiyençinde 
pisini davet ederken Japonyanın hattı Japonların kontrolu altında bulunan 
hareketi hakkında izahat istemiş, Ti - mıntakada İngiltere aleyhinde yapıl -
yençin h€ıdisesinin tasfiyesi ve normal ması kararlaştırılan . nümayişlerden 
lraziyetin tekrar tesisi lüzumunda ısrar vazgeçilmiştir. 

İngiltere Romanyaya 1 

kredi açıyor 
Halifaksın ispanya 
hakkında beyanatl 

lm fık 1 ğı .. y nının, mı ver uev e erının -
pıl asınındadırmuva 0 amıyaca mu - janları tarafından hazırlanmış olmadı-
ta easın . v k . . gını vazmıştı . 

Ingıltere ve Fransa ile yapılmakta o- • .. 
lan müzakereler neticelendikten son - Bu gazeteye gore, bu galeyanın se -
ra tabiatile vaziyet değişebilir. Bazı bebi man~ater .devletin .imza edi~:n 
kimseler Sovyetler Birliğinin İngiltere n::uahedeyı tat.bık etınem~ınde ve bu -
ve Fransa ile siyasi bir anlaşma ve tun .memleketı parçalamaga karar ver
Almanya ile de bir ticaret anlaşması mesmde aranmalıdır. 
yapabilmesinde hiçbir mahzur görme
mektedir. 

Kayseri piyade alayı 
sancağına istiklal 

madalyası talik edildi 
Kay.seri 24 (A.A.) - Piyade alayı san. 

cağına istiklal madalyası talik töreni bü. 
tün alayın, memurların teşekküllerin ve 
binlerce halkın iştirak.ile dün yapıldı. Kor 
general Muzaffer Erg'lderin söylevinden 
sonra bütün alay sancağını ve yurdu son 
nefeslerine kadar koruyacaklarına ve 
sancaklarını zafer madalyalarile süsliye. 
ceklerine and içmişlerdir. • 

İngiliz - Leh 
askeri anlaşması 
Varşova 24 (A.A.) - Çok emin kay 

oaklardan öğrenildiğine göre, General 

Bulgar Kr~lı 
Romaya gidiyor 

Roma 24 - Siyasi mahfellerde söy -
lendiğine göre Bulgar kralı Boris refa. 
katinde başvekil Kö,seivan-0f olduğu hal. 
de yakında Romayı ziyaret edecektir. 

lzmir beledigesinirı 
Yeni otobüsleri 
İzmir 24 (A.A.) - Belediye tarafından 

sipariş edilmiş olan 27, otobüsün bir kıs. 
mı yann şehrimize gelmiş olacaktır. Is -
marlanan bu otobüsler en son sistem olup 
aralarında elli kişi taşıyacak genişlikte o
lanları vardır. Bunlar plajlara ve asarı 

atika bultman 'kasab~a,ra işletnecekt'ir. 

Almanyaya yapılmış olan siparişler ara _ 
sında fuar zamanı Kültürparka 200 kişi
yi nakledecek romorklu bir otobüs de 
vardır. 

Londra 24 (A.A.) - İngiltere ile Ro
~nya arasında Londrada cereyan e -
8en malt müzakereler nihai bir anlaş -
cıa ile neticelenmiştir. Bu anlaşma mu 
çtbtnce İngiltere, "&>manyaya beş bu -
01Jk milyon sterling ikraz edecektir. Bu 
para, iki memleket arasındaki müba -
"-elelerin kolaylaştırılmasına tahı::is e .. 
titlecektir. 

Londra 24 (A.A.) _ Lord Halifaks, İs- Raisi'nin riya.seti altında ~olonya as -
panya dahiliye nazırı Sur.erin cDemok _ keri heyetinin Londrada Ingiliz ordu
ra.silerin İspanyayı çember içine almak su mümessill~rile yapmakta .. olduğu 
teşebbüslerine. telmih eden nutku hak • rr:üzakereler nıha~e~ bulmak uzere,. -
kmda sorulan bir suale verdiği cevabda dır. Polonya Harıcıye Nazırı Bek ın 
gerek: bu nutkun, gerek Franko tarafın _ Londrayı ziyareti esnasında 6. Nısan
dan 5 ve 20 Haziranda söylenen nutuk _ da aktolunan karşılıklı garantı anlaş
ların üzerine İspanya hükılmetinin naza- masının tatbikatını tesbit eden .askeri 
n dikknti celbedil.miş olduğunu beyan et. anlaşma pek yakında :ı,ondrada ımza -

Alman - Slovak ticaret 
anlaş!Dası imzalandı 

Bratislava 24 (A.A.) - Bugün burada 
Almanya ile Slovakya arasında bir tica. 
ret anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 
hükümlerine göre, Almanyanın S.i.ovak
yaya olan ihracatı fazlalaştmlacaktır. Ma 
lı1m olduğu üzere, Alman _ Slovak kli -
ring~ halen, mühim bir derecede Slovak. 
ya lehine aktif kaydetm~Jctedir. Türkkuşu filosu 

Kayseride 

tikten sonra demiştir ki: !anacaktır. 
~~~~~~~~~~ 

Büyük Britanya hükfuneti, iki mem
leketin karşılıklı ticaretini alakadar e
den ve bu meyanda iki memleket mü
badelelerine istikbalde eski inkişafı te ~ 

5.0 :o İtalyan .daha 
İspanyayı terketti 

Madrid 14 (A.A.) - Dün İspanyadan lzmirin imar planı 

Sayfa J 

e Hataya kavuşurkell 
kagbolrın Bügiik Türke 
minnetimizi yolluyoruz 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ransa ile aramızda uzun za 
man bir ihtilaf mevzuu teşkil 

eden Hatay, evvelki gün Ankarada imza.. 
!anan vesika ile artık anavalana resmen 
ve hukukan iltihak etmiştir. Fiili ve mut. 
lak surette avdeti ise nihayet bu tarihten 
itibaren bir ay içinde vuku bulacaktır. 
Yani kıt'alarımızla müştereken Hatayın 
emniyetini temin etmek üzere orada bulu. 
nan Fransız askeri cüzütanıları oradan 
ayrılarak bu vazif~yi T~rk cümhuriyeti 
askerlerinin kuvvetli ellerine bu müddet 
~inde tevdi edeceklerdir. Bu hayırlı h3.. 
dise münasebetile evvelki gün Ankarada 
yapılan ve aksı bütün memlekete şayi o. 
lan samimi ve heyecan 1ı merasimin bütün 
Türk vatanında hasıl ettiği derin intıbaın 
göğsümüzü kabartmaması mümkün de • 
ğildir. Hatayı anar ve yirmi küsur senelik 
bir ayrılıktan sonra memleketimizin ec • 
zası arasına avdetine bakarken içten ge. 
len bir sızı ve meraretle kalbimizin bur. 
kulduğunu hissetmememiz mümkün de • 
ğildir. Çünkü Hatay adı içimizi kanatan 
bir hicranın, Atatürk ayrılığının hafıza. 
mızda daima canlı bir surette yaşıyacak 
bir devresini bize hatırlatır. 

Yalnız esas davasını değil, ayni za • 
manda Hatay adını da yoktan var eden 
Atatürk. bir zamanlar tıpkı 1stikl81 sava.. 
şının başlarında olduğu gibi nasıl Türkün 
istikbaline tek başına inanç duymuş de • 
haetkar ve heybetli bir hak heykeli gibi 
yükselmişse, bu defa da, Hatayın Türk • 
lüğüne ve onun behemehal bize dönmesi.. 
ne inanan ve bu 'inancına bütün bir mil. 
leti inandıran bir insan olmuştur. İstiklil 
savaşının kazanılmasına olduğu kadar 
Hatayın anavatana iltihakmda da en bü. 
yük hissenin bizzat Türk milletinin ken • 
disine raci bulunduğuna şüphe yoktur 
Fakat onun açık, kapalı bütün hasletleri.. 
ni bir araya toplıyan ve bundan çelik bir 
irade yaratmak imkanını bulan da b:.iyük 
san'atkar, yüksek dahi Atatürktür. Onun 
içindir ki bu mutlu günde Türk milleti, 
ve onun kahraman ordusunu en hara • 
retli bir duygu ile tebrik eden bizler, 
Büyük Kurtarıcının manevi huzuru ve 
aziz hatırası önünde saygı ile ve çok bil.. 
yük bir muhabbetle eğilmeliyiz. Çünkil 
maneviyatını kaybeden bu millete, mu. 
cizeleri yaratabilen bu kuvveti ıtekrar 

bulduran O olmuştur. Ona bir daha bin.. 
!erce minnet. 

5elint &afi'!'- Cnıeç 
Okuyucularımdan Bay Sabri Veral'a: Fır

sat düştükçe bahsettiğiniz mevzulara temu 
etmeğe çalışacağım. 

Kayseri 24 (A.A.) - Bu sabah 7,45 de mhı edecek olan hususat ta dahil olmak 
'.Adanadan kalkan Türkkuşu filosu 9,30 füıere bütün meselelerin her iki taraf 
(1a Kayserlye inmiştir. Tayyareciler mey. için memnuniyet verici bir surette hal 
<ianda kolordu komutanı General Mu - linf temin eder. Büyük Britanya hü -
zaffer, valı Şefik, emniyet müdüril, be. kfuneti, İspanya hilktlmeti istediği an
lediye reisi, jandarma kumandanı, gaze. da bu müzakerelere girişıneğe hazır 
teciler, tayyareciler ve bütıin Kayseri hal oldt.t.-~nu bildirmiştir. 

ayrılan 5000 İtalyan ekseriyetle fenci - İzmir 24 (A.A.) - Belediye İzmirin 
!erden ınürekkebdir ve İtalyan kuvvetle. müstakbel imar planını tanzim ettirmek 

rine aid malzemenin sevki için İspanya - jçin maruf Fransız şehircilik mütehassıs. Amerı·kada yeni bir topun 
da kalmışlardı. larından Kurbozye He remasta bulun • 

Bu mühim grupun kumandanı İtalyan maktadır. Mütehassısın bu işi üzerine aL tecrübeleri yapıldı 
Generali Laferla bunlan vapura kadar mak için ileri sürdüğü teklifler tetkik 0 _ Londra 24 (Hususi) - Amerikada bu.. 
götürdükten sonra tekrar Sevillaya dön. lunmuş ve mukabil bazı teklifler yapıl ~ gün yeni bir topun tecrübeleri yapılmıf
ınüştür. ınıştır. Şilide biraz işi olan mütehassıs üç tır. Kutru 155 mm. olan bu top, 14 mil u. kı tarafından candan tezahüratla karşı • 

}anmışlar ve kendilerine buket verilmiş.. 
tir. Seyahat havanın çok bulutlu olma -
sına rağmen çok güzel geçmiştir. Tayya -

Af mangaya 
Müstemleke 

Bütün İspanyada ancak bazı muallim aya kadar şehrimize gelecektir. zağa mermi atabilmiştir. 

veirU~tili~~arırun~ld$nb~lL ~~==============~~~====~=====~-
re fabrikasının kantininde fabrika tara -
fından tayyarecilerimiz şerefine bir öğle 
yemeği verilmiştir. 

Lydenbung - Transvaal - 24 (A.A.) -
Müdafaa Nazırı Pirow, bir nutuk söyli
yerek Afrikanın cenubu garbisinde 

~~7.ı ~;a~_:~e:e;~k_r:::ea~~~ete h_•zırland>k- f Mısır Hariciye Nazı_ rı gitti l 
İtalya hava müsteşan 

Berlinde 
!J Alman askeri kaybettiği müstemlekelerle Tanganyi -

ka'nm yerine Almanyaya tavizatta bu Berlin 24 (A.A.) - İtalya hava müs 
Polonyaya. iltica etti lunulmasım istemiş ve demiştir ki: teşar; General Valle, Mareşal Göring'in 
Varşova 24 (A.A.) - Üç Alman as- - Alrnanyanın müstemleke talebele- daveti üzerine bugün tayyare ile bu -

~eri Polonyaya iltica etmiştir. Bunlar ri açıkça tasdik edilmedikçe. devamlı raya gelmiştir. 
Hitler rejimine olan düşmanlıkların - bir sulh teessüs edemez. Bununla be - Alman matbuatı, bu ziyaretin ik: 

memleket arasında mevcud dostluk <1an ve fena i~şeden dolayı kaçtıklarını raber, Tanganyika ile cenubu garbi Af .. . . . h . 
.... 1 · ı d' 'k Al . d d'l . munasebetlerım da a zıyade sıkılastır-soy cmış er. ır. rı anın manyaya ıa e e ı mesıne • . . f led. w. • • • 

· kA kt Ç" k .. 1914 t b i b mag1 ıstıhda ey ıgını yazmakta -
ım an yo ur. un u en er u 
havali büyük inkişaflara mazhar olmuş dır. Sovyet Büyük Elçiliğinde 

gardenparti tur. Fakat müzakere yolile bu toprak Çekyada tevkif edilenlerin bir 
ların yerine Alrnanyaya lüzumu kadar k t hl' d'ld'I 

Ankara 24 (A.A.) - Sovye~ büyük eL toprak verilmelidir. ısmı a ıye e 1 1 er 
çisi ve Bayan Terenticv, bu akşam büyük 
~lçilik bahçelerinde bir gardenparti tertib Alman donanmasından 
«ilmiştir. Çok samimi bir hava içinde geç b• h t D • •d• 

f
akte kadar devam eden bu gardenpar - ır eye anzıge gı ıyor 
de, ezcümle Nafia Vekili General Ali Varşova 24 (A.A.) - Büyük Harb-
uad Cebesoy, ]Muhabere ve :MünakalM de ölen Alınan bahriyelilerinin şerefi
ckili Ali Çetinkaya, Ali Rana Tarhan, ne yapılacak ihtifal münasebetile Al -

~irçok meb'uslar, başt'.i katibi umumi man donanması erkinından bir heye -
r.Tuman Menemencioğlu olduğu halde ha- tin Danzig'e gelmesi bekleniyor. 
fİclye erMnı, kordiplomatik ve Türk g.~. Heyt?te Alınan donanması kumanda-
aetecilerI bulunmuştur. nı A'rniral Reeder riyaset edecektir. 

Prag 24 (A.A.) - Alman makamları 
Kladno hadiselerinden sonra tevkif edi • 
lenlerden 100 kiŞiyi tahliye etmiştir. Ge. 
ne o zaman tevkif edilmiş bulunan 400 ki. 
şinin vaziyeti henüz belli değildir. Şehre 
verilen 500 bin kuronluk para cezası af. 
!olunmuştur. Fakat alınan bazı fevkala. 
de tedbirler devam edecektir. Ezcümle, 
saat yirmiden sonra sokaklarda gezmek 
memnudur. Sinema ve tiyatrolar da halA 
kapalıdır. 

Dün Mısır Har'.ciy~ Nazırı şerefine ve rHen çay ziyafetinden bir imtba 

B.irkaç gündenberi memleketimizde ketinden evvel akianıüstü Bebekteki yu.. 
bulunan dost Mısır Hariciye Nazırı Ab. Iık Mısır sefareth:ıııesinde bir çay partial 
dülfettah Yahya Paşa dün gece saat 22 de tcrtib cdilııtiştir. 
Besarabya vapuril~ şehrimizden hareket . \ 

etmış, merasimle uğurlanmıştır. 
Abdülfettah Yahya Paşa şerefine hare. 

Nazır akşam yemeğini hususi sın·ette 

Perapalasta yemiştir. 



4 Sayfa SON POSTA 

Eminönü · meydanJnnı 
istimlak tahsisatı bitti 

1 Milli Şef deniz bayramı 
şenliklerine davet 

edilecek 
Belediyenin istikraz edeceği paralar varidat getirecek 

iş1ere sarfedileceğinden müşkülat başgösterdi 

Şehlrcilik mütehassısı Prost EminönU ı Belediye. Belediyeler Bankasından a. 
maketini tetkik etmiş. maket üzerinde ba- Iınacak beş milyon liranın b:r kısmını E. 
zı tadillt yapılmasına lüzum göstermiştir. rninönü meydanının tanzimine hasrede • 
Makette bazı hatalar bulunmuştur. E - cekti. Halbuki Belediyeler Bankasından 
minönü sahili kavısH olduğu halde ma • yapılan istikrazlar ancak varidat getire. 
kette hattı müstakim olarak gösterilmiş. cek işlere sarf edilebileceğinden, bu yüz. 
tir. den müşkülat baş göstermişt:r. Ankarada 

Şehircilik rnütehassuı Prost, makette bulunan İstanbul belediyesi muhasebe 
i~aret edilen binalar üzerinde tadilAt yap- müdürü bu işi tetkik etmektedir. İstan . 
rnamış, yalnız yerlerini biraz inhiraf et .. bul belediyesi istiml~k ettiği bir kısım 
tirmiştir. Maket tetkik edildikten ionra yerleri bilahare satacaktır. Bu maksadla 
Eminönü meydanının müstakbel proje - mütedavil sermayeli bir teşekkül mey • 
sinin hazırlanmasına geçilmiftlr. dana getirilmesine çaı1ış11mak1adır. E • 

Eminönü meydanının tanzimi için Nn. minönü meydanındaki istlmlak işleri mil. 
fia VekAleti tarafından verilen bir mil • teda.ıvil serm:ıyeU teşekkültin çerçevesi 
yon yedi yüz bin liranın hepsi sarfedıl - dahiline sokulduğu takdirde. beş milyon 
miştir. Bundan sonraki i!timlAkler bele. liralık istikTazdan buraya sarfetmek ka. 
diyenin kendi parasile yapılacaktır. bil olacaktır. 

Eski Arnavudluk 
Başvekili dlln geldi 
Eski Arnavudluk başvekili Koçe Ketti 

dün öğleden sonra Romanya vapurıle Pi. 

reden ıehrimize gelmiştir. 

Galata rıhtımında kral Zogunun mai

yeti ve ıehrimizde bulunan eski Arna -

vudJuk bOkfunetl erkbu tarafından kar. 

fll.anan başvekil, Perapalas oteline gide. 

rek Kral Zogu ile görüşmü§tür. 

Deniz işleri: 

Topkapı Fakirlere 
Yardım Cemiyeti 
'.roffeapı F.ıka."rapeıwer rn ü essesesinin 

senelik kongresi dUn ressam Şevket Da _ 
ğın riyasetinde yapılmış, müessese ve 
muhit için !faydalı olncak bazı kararlar 
verilmiştir. 

Bu arada yenJ Cemiyetler kanununa 
uyularak yeniden ihazırlanan nizamname 
de umumi tasvı"be iktiran etmiş ve cemi. 
yetin ismi cTopkapı Fnkirlere Yardım 

Cemiyeti:. olarak deği§tirllmiştir. 

Şehir işleri: 

BoGaziçinde sun't sis ,amat1dırası Fırıncılar ve ekmek yapıcılar 
tecrObaal yapılacak belediyede toplanacak 

Yarın Beylerbeyi ile Çengelköy a - Beiediye iktısad işleri müdürü Saffet, 
rasında Beylerbeyi mevaddı infiltıkiye dün Ekmek Yapıcılar Cemiyeti reisini 
bnalAtha.nesi tarafından mütehassıslar dinlemiştir. Cemiyet reisi fırıncılarla 
huzurunda sun't sis şamandırası yakıl- olan iht11Afı anlatmış, fırıncıların ame
ma tecrübesi yapı1ac8ktir. Keyfiyet le yevmiyelerini belediyeye :fazla gös
mıntaka liman reisliğinden gemicilere terdiklerl halde, ameleye pek azını ver 
bildirilmiş ve bu ıahadan geçecek va - diklerini tebarüz ettirmiştir. 
purlarm tedbirli bultı.nll'Hlla.n tebliğ o - Yann fınncllarla ekmek yapıcıilar 
!unmuştur. belediye iktısad mMilrlüğilniln odasın 
Sandal ve motftrler kontrol ediliyor da toplanacaklardır. 

Zabıta ve Liman İdaresi, deniz bza Şithane çocuk bahçesinin 
larının önüne geçmek için aık atlt de _ proJeal hazırlandı 
nizde lrontrollar yapmakta w içinde Şişhane karakolu civarında inşa edi-
sahibi olmadan kiraya verilen sandal - lecek çocuk bahçesinin projesi hazır -
lan milsadere ederek, bunlarm sabible- Janmışttr. Valinin tasvtbin~ mütealob 
ri ve yolcu taşıyan yük motörleri kap- inşaata başlanacaktır. 

tanlan hakkında takibat yapmaktadır. imar pl8nı teksir edilecek 
Deniz kontrollan bilhaasa Cumartesi İsta b 1 . JA-- ak d t k 

Pa ....n ... ~ d h kı bir kild n u un ımar p cııu y ın a e -
ve zar e;;u.u.ı-.u a 8 sı fe e air edileNk kazalara dağıtılacaktır. Her 

Bir Temmuzda yapılacak deniz hayra. 
nu hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Bay. 
ram günü öğleden sonra Arnavudköyün. 
de Deniz Ticaret mektebi önünde deniz 

yarışları ve şenlikler yapılacaktır. Deniz 
bayramını hazırlıyan vali ve belediye rei. 
si Llitfi Kırdarın riyasetindeki heyet, 

Reisicümhur Mılli Şef İsmet İnönünti, 
bayram şenlikle!ine davet edecektir. De~ 
niz yarış ve şenliklerinin yapılacağı sa • 
hada Savarona yatı için hususi bir yer 

ayrılmıştır. Milli Şefin, yarış sahasını şe. 
reflendirm~ıeri v2 şenliklerı Savarona ya 
tından takib etmeleri muhtemeldir. 

Deniz teşkilatının 
kadroları yarın 
tebliğ edilecek 

1 Temmuzdan itibaren Devlet Deniz 
yollan ve Limanlar umum müdürlükle • 
:r"me bağlı olarak faaliyete geçecek olan 

İzmir Denizyollraı ve Limanlar müdür. 
lüklıirlnin teşkiiat hazırlıklarile m~~gul 
olmak üzere birkgç gün evvel İzmire 
giden heyet azasından limanlar umum 
müdür muavini Hamid Saracoğlu, şehri. 
mize dönmüştUr. 

İzmir Denizbank şubesi bu ay sonun. 
da lAğvedildikten sonra, körfez vapur • 
ları, tahmil ve tahliye tesisatı. tersane ve 
acentalık işleri Denizyolları mtidürlüğü
ne, antrepo ve depolar, kılavuzluk, fe _ 

ner idareleri de, limanlar rnüdürlüğfine 
devredilecektir. Yeni teşekküller İzmir. 
de kendi ıdarelerine aid daire ve vasıta. 
lar, bu hafta içınde devi: v~ tesellüm e. 
derek l Temmuzda işe başlıyacak1ard1r. 
Deniz~lları ve Limanlar umum müdür. 
lüklerinin t>ntçeleri Büyük Millet MecH. 
sinin evvelki günkü içtimaında rnüza .. 
kere ve kabul olunmuştur. Yenı bütçe _ 
lere göre hazırlanan kadroların yarın a • 
lAkadarlara tebliğ olunması beklenmek
tedir. 

Denizbank idaresinden Denizyolları ve 
Limanlar umum rnüdürlüklerjne yapılan 
devir ve tesellüm muameleleri de, bu haıf 
ta içi?de ikmal olunacaktır. 

Dükkan sahibleri 
Çarşının tamirine 
musaade istediler 

yapılacaktır. ---------- kaza halkı belediye şubesine müraca- Kapalıçarşının tamiri için çarşı esnafı 

Tarihl kıymeti haiz Herler 
tamir edilecek 

at ederek plAnı görec~k, ev, arsa vesa- tarafından belediyeye bir müracaat ya. 
ir iradının vaziyetini yakından göre - pılmııtı. Bu müracaattc, tamir için ik. 
cektir. tiza eden paranın esnaf ile mal sahibleri 

Tarihi kıymeti haiz su kemerlerile, . tarafından temin edileceği bildirllınjş ve 
duvar ve mahrenlerln tamirine karar Kaza muhaaebalarl teftıt edildi tamirata başlamak için müsaade istcmil • 
"Verl.lmiftir. ~hirc~ki mütehassısı Belediye muhaaebecisi Muhtar Çatal ıniştir. 
Proat, müzelerin mütaleasm.ı aldıktan ca, Yalova, Kartal kazalarının muhase .. A 

IOllr& tamirat projelerini hazırlatacak- be teşkmtmı teftit etmiş, vazifesinde· Fakat, feh~ln rnustakbel P.lanınd~ çar. 
&.- ihmalt ...Kri1}.-. '~ fJ~tt ıka .,. flnln nasıl oır durum alac.agı henuz ta. 
.u. 6" "<;.l•~ MI~ Ç rroıi.ır. yyü t d·~· . . b } a n e me 16 1 ıçın, e ediye tarafından 

( 38 hastabakıcı hemşire diploma aldı ) ~aslı bir tamire başlanmasında ter<.'ddiıd 
~ . gösterllmi§tir. 

I .t • 

Çarşı esnafı esaslı tamirat icrnsı için 
mfuıaade edllinciye kadar, çarşı kaldırım 
ve lAğımlarınm tamir olunmasını ve ev. 
kaf tarafındaı:t kapatılan kadınlara aid 
abdeıııthanenin açılmasını temennı etmiş. 
lerdl:r. Ayrıca esnaf Bitpazarında dolaşan 

ve ayakta kullanılmış elbi,e satan bir 
çok kimselerin hem sıhhi ve hem de ın • 

zıbat1 bakımdan mahzurları olduğunu 
ileri sürerek, dükk!nlann öntinü kapatan 
bu gtbi adami.arın aatıcılık yapmalannın 
önüne geçilmesini istemektedirler. 

Haplsanenln yıkılmaaı Oç ey sOrecek 

Rapisane binasının y.ıkılmasına on 
bin lira harcanacak, bu i§ 3 ayda biti
rilrnit olacaktır. 

Bir amele elini makineye kaptırdı 

OODt Kırıl11 butaba1a.cı heqireler o. ku ile~ bDilıare mezun 38 ba.. Eyübde Feshne fabrikasında çalışan 
~ mi ıt de bl.ı aene mekt~ bıL. yanın dl,plomalan 'Verflıni§ ve davetliler Mustafa adında bir amele, dikkatsiz -
~ dlp1oma ıtevr.il meruimi yapı\. hezıdan.an büfGde izaz edilmişlerdir. Re .. lllıı: neticesi elini makineye kaptırarak 
ım,tır. 'ım mezun olen ieDQ kıllan.mızı aöstm.. yarelanmıştır. Yaralı tedavi altına a .. 

Merulme mekteb dJrek;t&(1nQn nui • yor. lıntnıftır. 
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Bu seneki koza istihsalinin de geçeri yıllar rekoltesi 
alan 1.300.000 kiloyu bulacağı tahmin ediliyor 

Yurdun ipek istihsal rnıntakal:ırındım 
gelen haberler yenı yıl koza satışlarının 
başladığını göstermektedir. Türkiyenin 
en belli başlı ipek istihsal merkezi olan 
Bursada piyasay:ı gelen knza miktarı art. 
makta ,alış veriş hararetlenmiş bulun • 
makta ve borsa binası nazarı dikkati çe • 
kecek faaliyete sahne olmaktadır. 

Edirnede.n de yen• yıı kozanın ıdrakine 
başlandığı V? mahsulün geçen yıllara na. 
zaran dahn ıyi olciu~u ve koz,1 bors!ismın 
Edirne Rüstempa~a hanında açıldığı bil. 
dirilmektedir. 

Trakya ve Buı·sadan başka, Söğtid, Di. 
yarbakır, Ad:ıpaza!'ı, Incgôi, Yenişehir, 

Amasya gibi istı'ısal mıntakalarmdan da 
müsaid hab~rıer alınmaktadır. 

Yapılan tahm\ı1, ~ı·:? nazaran · bu sene 
koza miktarı son yıllar Türkıye rekoltesi 
olan 1,300,000 kiloyu bulacaktır. Geçm 
seneden 300 bin lira kıymetinde ve 100 
bin kilo bir re!<.olte fazlas1 kalmıştır. 

Memle!ı::eti:uiz:n birç'>tı:: mıntakalan, 
daha geniş mi!~yasta ipek jstihsali :çin bu. 
tUn tabii şartlar:ı malik ve bu da halkın 
re!ahile sıkı bir sur~tte aliikada: bulun. 
maktadır. Bursn ipekçılık cnstitüsu bu 
imkanlan istismar edeb:tmek için her yıl 
arlan bir faaliyet ibraz efmektedir. 

Memleketimizin en eski ve· en müte • 
kAmil ve milli sanayidan madud olan 
ipekçiliğin son seneierdc gösterdiği geniş 
inkişaf, evvelce harice verı1en m:!yon • 
larca liranın dahilci·~ kalmasını temin et 
rniş bulunmaktadu-. 

Bununla beraber biı·~ok ihraç malları. 
mızda olduğu gibi koz:ı ve ipek fiatJarmın 
dünya p1yasalarından yüksek oluşu ve 
bunun yüzde yüz bir fark' arzedişi, ipek. 
!erimizin harice satılmasına mani olmak. 
tadır. Maamafih birkaç senedenbcri bey. 
nelmilel p:yasalar:ı uymak yolunda baş. 
lamış olan flat inlşle:i, bılhassa i.stihsala. 
tın artmasile normal seviyeye vAsıl olu. 
nacağı ümidini ::ırttırmaktad.r. 

Fiatların inmesi yalnız haficc ihracat 
bakımından olmayıp, dahilde istihlaki ar. 
tırmak itibari!·~ d.? mühım gôrti~rnckte .. 
dir. 

Fiat yüksC'kliğine rağmen Türk ipek _ 
}erinin alemşümul metanet vasfı kQzala. 
nmızın dış piyasalardan aranılmasma se. 
beb olmaktadır. Bilhassa paraşüt i:nalın. 
de her ~eyden ziyade metanet aranması, 
paraşüt imaı eden mücsseselerj 'J'ürk ipek 
lerini tercihe sevketrnekte, Fransa, 1svjç. 
re, İtalya Türk ipeklerinin alıcıları ara _ 
sında yer almaktadırlnr. Geç~n yıl bu 
memleketlere se\·kedilen kuru koza j72 
bin lira kıymetinde ve: 9~{ bir• kilo ~il~le _ 
tindedir. Bundan başk.ı 23 bin lir.alık !8 
bin kilo delikli koza. 214 bin !iral:k 139 
bin kilo de ipek döküntus:ı ihraç edilmiş
ti. 

Alman ithafAt bürosu geniş 
b·r mubayaa faaliyetine geçti 
Alman ithal:it bürosu Reichstellc gıda 

maddelefi, hayvan yemleri, biralık .ıırpa 
ithal etmek üzere genış mikynsh bir faa. 

liyete geçmjş bulunmak~adır. Bu mcJdd~
lerden piyasamızdan pek mtihir:ı miktar. 
da mübayaası takarrür etmiş \'e geniş an. 
gajroanlara gırişilmesi için hazırlıklar ya 
pılmıştır. 

Mübayaası takarrür eden rnadd~leı in 
Eylıllden evvel Almanyaya ithali içın, bu 
müddetten evvelki zamanıardaki tesli _ 
mata daha yüksek mübayaa fiatları tes _ 
bit edilmiştir. 

Alakadarıar rnübayaat için bır mik • 
tar tasrih edilmediğini ve bu miktarın a _ 

çık ve hududsuz bırakıldığmı temin et • 
mektedirJer. 

Bu ithalAt Hamburg ve Vezer limanla
rından yapılacaktır. 

Arpaların 64..65 hektolitrelik ve yuzde 
dört analizli olması istenılmekte ve bu 
evsaftaki arpalara Haziran sonu yüklen. 
mek şartile tonuna 50-51, Temmuzun 
ilk iki haftası için 50, son haf taları için 
46 lira fiat verilmektedir. 

lira teklif edilmiştir. 
Bu fiatlarla piyasa satışları arasında 

bazı farklar olduğund~:ı f1:>tların b;r 
miktar yükscıccc-ği tahmin, madmaffü 
yükselişin dürt, beş parndaıı fazla olıru. 
yacağı aHikadarları~a temin edilmekte • 
dir. 

Yerli Mallar Sergisi inşaatına 
Temmuzda başlanacak 

Yerli Mallar .sergisinın kurulacağı Ga. 
latasaray lisesin ın imtihanlar. Temmuz 
bidayetinde sona ereceğinden, o tarihten 
itibaren sergi inşaat hazırlıklarına ba§la .. 
nacaktır. 

Bir Türk rnüteşebbı si sergiye bir lü .. 
napark getirmek içın Peştcye gitmiştir. 

Bu seneki sergirun mükemmel olması i~ln 
geniş bir faaliyet sarfedilmektedir. 

Merinos fabrikasmm mubayaatı 
Bursa (Hususi'! - Merinos fabrik:ısı 

İznikten Bergamaya kadar rnıntnkalara 
memurlar göndererek yerli, yarımkan ve 
tam kan Merinos yünleri mübaya,1 ettir. 
miştir. Bu suretle saı ın alınan yünle~ 

doğrudan doğruya müstahsillerden ve 
borsa fiat.ı üzerinden alınarak arad:ı ·m~ 
tavassıtların kazancı da müstahsile ve. 
rilmiştir. Mübayaa edilen yün mıktan !ki 
yüz tonu gc;mişti:. Tam kan Merinos yü .. 
nü 125, yarım kan 110, yerli yünleri de 
60.70 kuruşa alınmış, müstnhsillerc- hny .. 
1i menfaat temin edilmiştir. 

Ayni zamanda Merinosçu!ar fabrikaya 
verdikleri yünler içiıı beher kil'l haşJna 
10.lf\ kurwı prim alacaklardır. Bundan 
dolayı Merinos yetiştirmek istıyen yeni 
rnıntakalar bulunacağ1 ümid edilmekte. 
dir. 

Asil erlik işleri: 
Yedek aObay ve askeri memurlar 

yoklamaya çaöırılıyor 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: Şube .. 

mizde kayıtlı yedek sübay ve a.s'kerı memur· 
lnrın yıllık yoklnmnlan Hazlrnn sonunda bl· 
teceğinden, yoklamasını henilz bizzat veya 
mektubla yaptırmıyanların evvelki 115.nımıı 

veçhlle acele etmeleri 111\n olunur. 

Orta ehliyetnamell kısa hizmetliler 
çaGırılıyor 

Fatih askerlik şubesinden: Orta ehliyet • 
nameıı kısa hizmetliler l/Temmuz/ 939 hazır.. 
lık kıtasına sevk edllcceklerdir. 

Muhtelif doğumlulardan ve kısa hizmet 
hakkını haiz olanlardnn orta chll~et.nameıı 
olanların 1/Temmuz/ 939 da cHazırlık kıta .. 
sındaı.ı hazır bulunnbllmeleri 1çln hemen itl• 
beye mürncaatla askerlik munmelelerlnl yap. 
tırmaları llfl.n olunur. 

-·························································· .. 
HALK OPERETi 
Pa:zarteai gOnünde.n 
itibaren her akşam 

Bebek belediye 
bahçealode 

OPERET, 
REVO, 

SKEÇ 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Goler ve 
ttrkadaşları 

Bugün Üıküdar Balerbohçc 

AMCA BEY 
8 P. Gece Kadıköy Yelde~lr

menl aile bahı;cıiode 

AMCA BEY 

EGE TiYATROSU . 
Nurettin Gençdur 

ve arkadaşları 
2!i Ha:ı:iron Piizor akıatDJ 

Yenı~ehır Cümhuriyet 
bnhı; ıı lnde 

IKi SÜNGÜ ARASlNDA 
Murad Şamil voryctcıi 

Naşit Özcan - Ertuarul Sadi Tek 
birlikte 

Ortaköy aile bohçcslnde 
bu gece 

Hayret .Efendi 
Sarı mısırın beher tonu•ıa ayni mev _ 

simler için 54,50, beyaz mısırlar i~in 50,50) 
Vodvil 8 perde 

okuyucu Ayıcl 
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1 Ayvahkta bir sahilde 
deniz sık sık karaya Ceyhanda belediyenin 

çalışmaları devam ediyor 
1 

Kazada temizliğe ve intizama azami ehemmiyet 
veriliyor, birçok yollar ve sokaklar tamir gördü 

hucum ediyor 
Sular 100 metre içeriye 

kadar girip çıktı 
Balikesir (Hususi) - Ayvalıkta Pat

Cey_ han_ (Hu .. susi) - Dö.rt seneyi mü- ! çukurları doldurulmuş ve taşlarla_ dö-tec riça mevkiinde geçenlerde deniz bir-
a~:z ~.ır .. ~~d~ette~berı kasabamızd.a şenmiştir. Kasabanın yol faaliyeti de . 

başdondurucu hır ~la devam edegeı- kısmen ikmal edilmiştir. Kalan kısım- denbire öğleden evvel mevzii yüksel -
mekte olan imar ve umran hareketleri !arın da bir an evvel bitirilmesine çalı- m.iş ve sular karaya l 00 metre kadar 
cidden memnuniyeti mucib ve takdire 

1 

şılmaktadır. hücum etmiş, bile.hare çekilmiş, bu va
şayandı r. . . . Rivayete nazaran, bundan on beş ziyet öğleden sonra da tekerrür etmiş ve 

Sıras ı gelmışken Ceyhanın eskı halı yirmi sene kadar evvel çarşı ortasında her tekerrürde h .. d. dd" · ·ı · a·k· · · · b d k a ıse me ucezır va-
1 e !?lm ı ı vazıyetını ura a ·ısaca ve bir dükkan önünde şimdi eczanedir- . . d. .. d f 

Sayfa S 

C Yurddan resimli haberler =1 
Afyon Halkevinde dikiş sergisi 

m k ı , - zıyetın e uç e a olmuştur. 
u ayese yapa ım. I çamura saplanan bir araba aylarca son- . . Ce h k dı ld k · d' Bırkaç sene evvel de gene aynı me _ Y an aza. · 0 u. ça zengm !r. ra çıkarılmıştır. Bundan baska daha v Afyon (Hususi) - Geçe haft · B Af. V r · Ahmed Durm 

Tüccar yatağı, üfusça da birçok kaza 1 •• d" t 1 b' ... ' . .. kide böyle bir hadise olduğu ve balık- çinde Halkevind A~. nKız sa ~ -t aşta yon w a ısı . ~ 
T tl d l b l k N 1 uç or sene evve ' ır zengının evı o- . . . e .n.KŞam ana Evrendilek oldugu halde Halkevimizin 

v~ vı aye er a_ a a ı tır. e yazık nündeki bataklıktan arabalar geçeıne ların kendılennı karaya att!kları an - okulunun yıllık sergisi açılınış.tır. Çok . . . 
ki, C~yhan '°.~ <lır bakımsıdık ve ih- / mekte iken, nihayet belediye burasını !aşılmaktadır. • muvaffak ve mükemmel eserler veren çalışkan başkanı Galib J)emırerm mils 
malkar1ık_ Y · ' çok gerıde ~al -ı da yaptırmıstır. Burada tahtelarz bir hadisenin vu- Aqaın Kız San'at mektebinin bu ser - mir ve verimli faaliyetlerini burada 
mıştır. Eger başına geçen bi - . · k k - . gisi çok büyük alaka takd' t ı ı:ıükranla anma bir kadirsinaslık sa· 
hakk ı ı d h ' .. h · k' Istasyon yolu da pek bozuktu Fakat ua gelme te oldugu zannedılmekte - ve ır op a - 'Y yı ın ça ışmış o say ı ıç şup esız . ı · . mı.ştır. 
Ceyhan da dünden itibaren modern ve geldiği gündenberi durmadan ve yorul- dir. yarız. 
şirin şehirlerimiz arasına katılmış olur- madan çalışan taa1 belediye reisimiz A k H lk . d 1. Sıvasta ilk okullar sergisi 
du. Selahiddin Sepici, bu yolu da yaptır - yanCI a BVln 8 ISan 

Daha beş altı sene evveline gelince- mıya muvaffak olmuştur. Çarşı da si- dersleri 
Ye kadar bütün mahalleler ve çar~ılar- yah p~r~elerle döşettirilerek, Ada~a Ayancık, (Hususi) - Bundan üç ay 
<lan yazın toz ve kı~ın da çamurdan ge- , caddesı ıle beraber bulvar haline getı- evvel Ayancık Halkevinin değeri' b' 
çilmczkcn, buqi.in cadde ve sokakların rilmiştir. teşebbüsile açılan kurslar kolu ~ugd:ı 

Bahkesirde bir sarab fabrikası 75 rk b:r sscc::.de ve kilim çalışmalarına devam etmektedir. Kurs • lar almanca, fransızca ve türkçeden i -
kurulacak hırSIZI barettir. Almanca ve fransızca dersle -

Balıkesir (Hususi) - İnhisarlar Ve- Mani~a (Hususi) - Günlerdenberi rini veren öğretmenler Zingal Şirke -
kaleti Balıkesirde bir şarab fabrikası camilerdeki seccade ve kilimleri usta- tinin muhasebe memurlarındandır. Bu 
lrurmağı kararla~tırmış ve bu münase - ı ca çalıp kaçan 75 lik bir hırsız meyda- kurslardan almancaya 40, fransızcaya 
betle tetkikat yapılarak icab eden ma- na çıkarılmıştır. Bu adam İnegölün Fın 30 kişi devam etmektedir. Türkçe kur
lfunatın gönderilmesini inhisarlar baş dıklı köyünden Ahmed oğlu Mehmed su hiç okumak, yazmak bilmiyen ve ek 
müdürlüğüne bildirmiştir. Şahindir. Şimdiye kadar külliyetli mik serisi Zingal Şirketinde çalışan yerli 
Fabrikanın bu yıl içinde faaliyete tarda seccade ve kilim çalmıştır. işçilerdir, bunların da mevcudü 68 dir. 

geçmesi kuvvet!e muhtemeldir 
İnhisat(lar Veka.letinin Balıkes\rde Zongu' dakta şiddetli yağmurlar 

şarab fabrikası kurmıya karar vermesi Çatalağzı (Hususi) - Birkaç gün -
birkaç sene önceye nazaran kıyas kabul denberi yağan şiddetli yağmurlar tah
etrniyecek bir halde bulunan vilayet ribkar olmağa başlamıştır. Sellerin te- Adana (Hususi) - Tarsusta «Bahçeli b'Sıvas (~ususi)_ - Şehrimiz ilkokullarının sergisi açılmagıı başl:~n-·ı.ıçtır ve 
bağcılığının inkişafı üzerinde de çok sirile Çaycumaya yakın bir yerde evler yapı kooperatifı\' vücud buldu. Bu 1 İn~ıe.~ce _zıyaretçı tarafından gezilmektedir. Sergide birer Atatürk. ·,•c ismet 

Tarsusta hah çeli evler 
kooperatifi kuruldu 

nıüessir olacaktır. tren yolu köprüsü yıktlmış ve Ankara- kooperatifin müessisler heyeti tarafın- l onu köşeleri de hazırı~ bulunmaktadır. 
Balıkesir bağcıları hükumetin bu çok Zonguldak treni 3,30 saat teahhurla dan ana mukavelesi hazırlanarak İcra Eı· . 

~rindeki kararını sevinçle kar~ılamış- gelmiştir. Yağmurların ziraate büyük Vekilleri Heyetin.~e ta~~ e~ilmek ü - ini kolunu salhyarak 
lardır. zararı dokunmamıştır. zere Ankaraya gondenlmıştır. A k . Bir kamyon 

devrildi bir ölü iki 
yarah var C 

Bu kooperatif Tarsus~a çok ha~ırlı n araya gıden 
Trakyada merkeb cinsi ıslah ediliyor işler yapacaktır. Tarsus ıstasyonu cıva-

rında yaptırılacak yeni mahallede hah- mahkum 
çeler içerisinde mahalli ihtiyaçlara, ik
liıne uygun olarak konforlu asri evler 
yaptırmak istiyenlerden yüz elli kişi 
kooperatife müracaat etmiştir. Şirketin 
resmen faaliyete geçmesine intizar eden 
bu namzedlerin inşaat kadrosunda ev 
arsası angaje etmeleri için şirketin be
şer liralık hisse senedlerinden iki~er 
aded satın alarak İş Bankasındaki hesa 
ba onar lifft yatırmaları suretile bir ko 
laylık gösteri1mekt.edir. Bu namzedler 
bilahare ev sipariıı edebilmek ve şirke-
te asil aza kaydedilebilmek için ald1k-
lan hisseleri miktarını yüz liraya iblağ 

Balıkesir (Hususii - Bugün Dur • 
sunbey civarında bir kamyon kazası 
olmuş, yükle dolu 6 numaralı kamyon 
yağmurlardan bozulan yolda kızak ya
parak devrilmiştir. Şoför muavinlerin
den Cafer kamyonun altında kaldığın
dan ezilerek öİmüştür. Kamyonun şo
förü Süleyman ve ~iğer muavin Os -
ağır ağır surette yaralanmışlardır. 

Trakyada ta:-ihi eserler 
Uzerinde tetkikler yapılıyor 
Edirne (Hususi) - Ankara Arkeo -

etmiye mecbur tutulacaklardır. . Muhsin Abdullah Bursa muhabirimizle Ioji müzesi müdür muavini Remzi 0-
Bu şirketin ana mukavelenamesi Bursa (Hususi) _ Geçenlerde İm _ guzun Ankaradan şehrimize geldiğini 

yüksek tasdikten geldikten sonra idare r~lıdan kalkarak Mudanya, Bursa yo _ bildirmiştim. Arkeolog Edirneyi ve 
heyeti intihabı yapılacaktır. Tarsus lıle Ankaraya serbest olarak giden Trakyayı alakadar eden bütün mevzu-

Edirne (~ususi) - Tmkya vilayet -ı yurdun muhtaç olduğu ester durumu - kaymakamı Mehmed Ali Oran bu işi İınralı mah~arınd~n Muhsin Ab - ~arı ine~ bir hassasiye~ ve derin bir ilgi 
leri için üç senedenberi Kıbrıstan da - nu önlıemek ve ordu için istikbalde büyük bir alA'ka ile takib etmektedir. ö.ull~h ~ehrımıze de ugramıştır. _ ıle tetk~ ey.~eme.kt~.~ır. , . 
nuzlık merkep aygırları getirilmekte geniş bir kaynak yaratmaktır. Aynı za Esasen Tarsusun imarı için kurulan bu ATürkiye adliye tarihinde bir mah - ?m~~ı ~ufettışlı?~11 Trak~ :dak: ~~
ve bunlar yerli kısraklara çekilerek manda merkeblerin ıslahı bakımından . . .. . . . kfunun nezaretsiz olarak seyahati ilk alıyetını koy. beled1): ve vılavet.eı ın 
katır vetiştirilmesi temin ve teşvik e - d k b"'yük" . . b . kooperatüın muessısı bu çalışkan ıda- defa vaki olmaktadır. Muhsin Abdullah kalkınmasında oynadıgı faydalı rolleri 

,, a ço u verımı olan u hareketın ·di Ad 1 ·· d · · .. ı · k 11 ta dilmektedir. Trakya vilayetlerinde bu .. .. . .. .. .. recı r. ana ıdır, 18 yaşında iken babasını goz en geçınnış muze crı, 0 
u arı .. , .. -

aygırlardan 42 tane olup bunlar her yuksek faydalan gorülmuş ve butun Tarih yapılan bakımından büyük bir Kara Kahya oğullarından Ali ile kar- rihi eserleri ve Edirnenin bütün kuıtu-
sene kısraklara çekilmekte ve 50 ye yurdda esaslı şekilde tutulmuştur. kıymet taşıyan Tarsus, yakında modern deşi öldürmüş, 0 da ayni gün içinde ba- rel, ekonomik Y<:! sosyaı durumunu in -

yakın ester sıpaları alınmaktadır. Resim İnece nahiye merkezinde elde yapılarile bir kat daha kıymet alacak, &sınmı k.~t-~Jerini ~çaklamıştı:r. İki celemekte<l_ir_. ------
Bundan memleketin beklediği gaye edilen sıpaların bir k1sm1nı gösteriyor. güzelleşecektir. kar?eşi~ olumile neticelenen bu cina-===========:=:ı====~========~~=~=~===========ı yetı muteakıb Muhsin Abdullah 24 Üniversitelilerimiz Edirneden 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: s~neye. mahkUın olmuş, cezasının mu- ayrlldı 
hım bır kısmını Adana hapisımesinde . · _ 
geçirmiş, beş senesi affooilmiş, milte _ Edı~ne (Husu~i). - Cen~vre~e. g~t 

- Hasan Bey yeni taşıadı. 
ğımız ev çok güzel. .. 

Sabahtln akşam• ka.. 
dar güneş içinde .•. 

•.. Fakat bu sıcakta hi9 
çekilmiyor do~rUJU, pence. 
relere tente yaptırmak btl.. 
~rum. 

baki kısmını ı"kmal t k .. İ 
1 

mek uzere şehrımıze geldıklerını bıl -
e me uzere mra ı · · l · · t't" ·· t adasına gönderilmiştir. dirdiğim üniversıte Jeo OJl ens : usu a-

. !ebeleri şerefine akşam Halkevınde ve-
. Bır sen~ adada ka1dıktan sonra Muh rilen çay ziyafetinde umumi müfettiş
sın Abduil~? 22 aylık müddetini ta - lik başmüşaviri B. Sabri Öney, Vali 
marnlamak uzere Ankaraya gönderil - Ferid Nomar Maarif mensublan bulun 
rnekted1r. Fakat bu katil suçundan mah t ' 
kfun b muş ur. 

ulun~? ~b~u!lah elleri kelepçeli Misafirlerimiz bu sabah Ruscuk yolu 
ve birkaç sungülu Jandarma muhafa - ile yollarına devam etmi~lerdir. 
zası altında değil, hür ve serbest insan- =d:::============== 

.. lar gibi Ankaraya gitmek üzere yola tir. Mudanyaya çıkar çıkmaz ilk iş 
Hasan Bey :-: Beı on gun çıkmıştır. Cilınhuriyet devrinin bu mu müddeiumumiliğe evrakını vize ettir· 

~~a bekle ~-ızım .• karşınız.. nis ve tam muti mahkfununun refa - mek olmuştur. Keza Bursada da ayni 
a Uarsaılydıa 1

1
r .. apartımanın katine diğer iki mahkum arkadaşı ve _ işi yaptıktan sonra üç gün kalmasına 

teme at •• uzum kalmaz. ı1lıni tak:ib d .,. . .. d ed'lmi t' ş, e ecegı yol gösterilmiş - musaa e ı ş ır. 
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EMRDVAKİ 

SON POSTA 

~Serbest Sütun~ 
Kaymakamların maaşları 

hakkında eski bir 
idarecinin fikirleri 

Haziran 25 

16) arem kanunu geliyordu. Ka ~ diye ile idi. Belediye blr yerde inşaatı 
taJ nundan mal kaçırmak istiyen.. rnenedecekti. Halbuki sen orada bir a - Eski bir memur sıfatile çok büyük bir 

parlıman yapmıya hazırlanmıştın.. Ben ehemmiyeti haiz bui •ınan Meclisteki ba. ler emri vôkie müracaat ettiler: 
imdadına yetiştim, ve belediye kararını rem müzakere.erini dikka-:.i~ takib C'diyo. 

Kamyon kazası suçlusu 
adliyeye v idi 

- Ne olursa senden olur. 
Emri vaki, kollarını kabarttı: 

- Evet, ben çok ~e yararım. 

Baremde:n mal kaçırmak isliyenlere 

dikkatli dikkatli baktı. İçlerinden birine: 

- Sen biraz yaklaş! 

Dedi. 

- Bir kere daha senin imdadına yetiş -

miştim.. değil mi? Hani on beş yaşın -
daki oğlunu zengin bir kapıya dnmad ve. 

recektin. Fakat o sırada medeni kanun 

da gelmek üzere idi. O gelseydi, iş işten 

geçecekti. Sen beni yardımına çağırmış -

tın, hemen oğlunu evlendirmiş, kanun 

gelmeden işi halletmiştim.. Tabii kanun 

benim yaptığımı bozamazdı. 

Bir başkasına döndü: 

vermeden apartımanını yapıverdim. 

Hepsine birden sordu: 

- Şimdi derdiniz nedi:- söyleyin? 

Hepsi birden cevab ıv~rdilcr: 
- Derdimiz çok büyük, barem isimli 

bir kanun .geliyor, bu kanun geldikten 

sonra bizim için terfi, zam imkanı kalmı. 

yor. Çünkü kanunen daha fazla terfi et.. 

miyc, zam .görmiye değil, şimdıki maa -

şımızı muha:f azaya bile hakkımız ol -

mıyacak. 

Emri vaki güldil: 

- Anlaşıldı .. Yardımımı istiyorsunuz .. 

Kanun gelmeden ben h<>pinıze bol bol 
zamlar yaparım. 

Emri vaki, dediğini yapmışt1.. Fakat 

kanun bunu farketti .. Ve gelmeden ar -

- Sen de o zamrutlarda karından baş ~ zusunu bildirdi: 
ka bir kadına göz koymuştun.. Hatır _ - Emri vaki halindeki zamları, terfi -

la:rsın ya.. Medeni kanun gelmeden onu leri tanımıyorum. 

da 
.'h-:..+:...... Ben" d Kanundan kaçak mal kaçırmak isti _ sana ~•"'6••'":i~... ı.ın sa yem el 

pdl iki karm var. yen emri vaki de bu işte muvaffak ola _ 

Bfr başkuına döndü: 1 mamıştı. 
· - Seni de tanıyorum. Senin işin bele- rJ c.flnet ::/.1-ıilu.ri 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Alrİıanyada ve lngilterede 

piyano imali 
Gramofon, r:ıd

yo gib; müzik va. 
sıtalarının plya . 
noyu tamamile öl. ~ 
dürmüş oldukları •• ~~~ :ı;.;;,,"),,......,"'~· .. 
nı sananlar alda - ~J! 
nırlar. 1938 senesi · ....... / LJ,,;_.._.. 

zarfında Alman -
yada yapılan piya. 
noların sayısı 785,650 dir. 

İngilte.redekllerin sayısı ise 155,1330 u 
bulur. 

Bir masal kahramanının 
macerası 

İngiliz masal 
larında ismi geçer. 
peri kızının aslı o. 
lan Nivtocris ban.. 
yo yaparken, ter -
licrinin tekini kay. 
betmiş. Bir kartal 
kapat"a~ Memfi -
sc götürmüş ve 

kralın kucağına diişürmüştür. Hiıdiscden 

fevkn!Ade hoşlanan Fir'avun Mycerinus 

Piyanoların en makbulleri Almanya - sandalın sahibini aramış, bulmu~ onunla 
da yapılmaktadır. evlenmiş. kend;.sini krali.;e yapmıştır. Gi. 

* Fransada çatal bıçak istimali 
Bundan 150 ııe~ 

ne evvel Franııada 
liyafetlere giden. 
ter çatal, kaşık ve 
bıçaklannı bera. 
ber götürorlerdi. 
Bunun. sebebi üze. 
rinde ara§tırmalar ~'=~ 
yapan tarih tet -
ldkçileri §U neticeyi elde etmişlerdir: 

Bugünkü Fransanın eski .sakinleri olan 
Goluvalılar kendi aralanndaki ziyafet -
lere çatal bıçakları ile giderler ve bunu 
kendileri için bir şeref sayarlardı. 

zeldeki meşhur üçüncü ehramı onun ha
tırasını azizlendirmek için yaptırmıştır. 

* 
Fasta fare avı 

Fas ıehirlerin • 
de fareler çoktur. 
Buna rağmen Fa~ 
lılar kedilere hiç 
rağbet eylemezler. 
Fareleri yakala .. 
mak için evlerinde 

bir nevi yılan beslerler. Bu yılanlar evin 

her tarafında bulunurlar. Başlıca vazi • 
feleri fareleri yakalamaktır. 

L SLER 
Kocasını istem;gen 
Bir aylık zevce •• 
cSevlıjiyorlar. Evleniyorlar. Bir bu 

cçuk ay mes'ud bir hayat yaşıyor
clar. Fakat bu balayının bitmesini 
cınüteakib genç erkek bir akşam e -
evine geldiği zaman yuvayı boş bu -
cluyor. Kadın annesinin peşine ta -
ckılarak gitmiştir. Ve o vakittenbe
cri ihtilaf devam etmekledir. 
cKadın evinden haber geliyor: 

- Birlikte yaşamak mlimkün de
ğil. Mahkemeye müracaat edelim, 
kal'Şl'lıklı arzu ile talAk isteyelim, di
FOrlar. Erkek razı değil. Kadın mah
kemeye kendiliğinden başvuruyor, 

:ve formalite başhyor. 
· Kadını annesinin tesiri altında san 
mıyalım: Kocasına birkaç defa so -
kaktı rastlamış. arzusunu şifahen de 
söylemiştir. Fakat erkek ayrılmaya 
razı değil, karısını seviyor, bütün 
kuvvetile seviyor ve benden bu derd 
için bir çare soruyor. 

Bay cİ:t nin derdir!€ çare bulma -
nın mümkün olmamasmc1an korka -
rım. Zira kendisi bana bir cvaziyeb 
anlatmış .. fakat bu cvaziyeh i doğu
ran sebebi söylemeyi unutmuştur. 
Bir buçuk a 'lık evli bir kadmın yu
vasını bırakarak annesinin evine 
dönmesi için ortada mühim b!r se ~ 
beb olması lazımdır. Bu sebeb doğ ~ 
ru olabilir, yanlış olabilir, fakat ne
dir? Bilmiyoruz. Ancak bunu öğ -
rendikten sonradır ki bay cİ» yi derd 
den kurtarmanın milmkiln olup ol 
madığını tetkik edebiliriz. 

* 
Ankarada oturan bir erkek oku • 

yucum soruyor: 
- Anne ile zevceden birini tercih 

etmek vaziyetinde kalan bir erkek 
ne yapar? 

Ceva hım basittir: 
- Böyle bir vaziyeti ihdas edecek 

sebebleri hazırladığ! için işe kendi 
kendini tel'in etmek! başlar. 

'I'EYZE 

rum. 
Kaymakamlırrın maaşlarının 35 l·ra -

dan başlıyacağım gördüğüm z.ım .n derin 

K -ızayı müteakib kaçıp yakalanan şoför, facianın 
kamyonun eskiliğinden ileri geldiğini söyledi 

derin düşündilm. 
Jandarma komutanı önyüzbaşı ulduğu Tozkoparanda vukua gelen ve Eliz Artık oo yaptığımı, ne olduğunu bile-

takdirde klrk beş k:t m:ıaş ::.! .. c;ı.idır. isminde bir Ermeni kadının feci şekil- miyorum. Hadisenin vukuuna başlıca 
Askerlik şube~i rei:..ı binhrışı ic;c ı·ı:i lira, de ölümü ve bir posta müvezziinin ·- sebeb. kamyonun çok eski oluşudur. 
hakimler ve rii~P.r memmln!' cb hemen ğır yaralanmasile neticelenen kamyon HAkim, suçlunun te 1rifine karar ver 
hemen bu aya.·da .. H_·e tesadüiPn mm - kazasının tahkikatına. müddeiumumi - miştir. .;~ 
takasında :'lli !i sermaye ile işliyPn iktı- likçe devam edilmektedir. Yapılan tahkikatta, kazayı yapan 
sadi müessı.:Sd.'::-cJ~n birisı dı! v.ırs.-ı kay- Hadisenin tahkikatına el koyan müd kamyonun Beşi'ktaşta garaj iş eten 
makamın vaziyt:ti büsbütün müşküllt;ş,i - deiumumi muavini İhsan ve bir sorgu Nazmi isminde birine aid olduğu anla· 
yor. hakimi huzurunda dün ehlivukuf tara şılmışbr. 

Bi•de devlet Q.-'ı'"CP.C'~i maJş!a ölçül - fından facia mahallinde keşif yapılmış Beyo "g'u postanesinde yapılan 
di.ığune gö,.P. ·şg.ll r tti~i mevki ile aldığı tır. 

para makuscn mütı!mlElb1ir. Hadiseyi müteakıb firar eden kam - bir ihti'as tahkik 'adiliyor 
Bu yüzden cHükumet otoritesini ınu - yonun şoförü Kemal de yakalanarak Beyoğlu postanesinde - 'l·ua gelen 

hafaza ederniyo:!» d;y~ bir de nıuaha - dün adliyeye teslim edilmiştir. bir ihtilas hadisesinin, 1 ° t~e tahki-
zeye maruz kaiır J!:i bunun ne d~rccryc Müddeiumumilik, suçlu şoförü istic- katı, yapılmaktadır. ıarınn 
kadar haklı olduğunu takdirdP. gilçltik vah edilmesi için, Sultanahmed birinci • . w 

çekilmez. Bana ka~ına hem barem ka - sulh ceza hilkimi Reşidin huzuruna çı- Hadısede suçlu bulunanı.'": Beyoglu 
nununun umumi hüküm;crini mulwfau k t t K 1 hk ·ed _ posta. telgraf muhabere memurları Ce 

ar mış ır. ema , ma em e yapı 1 N' "d' H kl d k' 'dd" 
etmiş olmak, hem rle bu vazifenin icab et. lan sorgusu sırasında, facianın sureti ma ve ıyazı ır. a arın a .ı ı _ıaya 
tirdiği mevkii temin eyl~mek i<:in şu şe _ cereyamnı şöyle anlatmıştır: nazaran, bunlar telgraflardaki kelıme-
kilde hareket .edilmesi uygundu:·: _ Toprak yüklü olarak, kamyonum- leri manayı bozmıyacak şeki'lde ihtisar 

Mülkiye mP.kt~binı bitiren bir kims~: 1a Tozkoparandan Kasımpaşaya doğru etmek ve bunu dip koçanlanndaki ka-
A - Vi"ayct maiyet memurluğu, inivordum. Yokuşta kam on birdenbi- yıdlara da uydurmak suretile, tOO 
B - Üçüncfı sınıf nahiye müdiirlüğü, re sürat pe da etti. frenleri tecrübe et- küsur lirayı ihtilas etmişlerdir. 
C - İkincı sınıf nahiye müdür1iiğü, tim, tutmadı. Büvük bir hızla yokuşa- Müddeiumumilik. h§disenin tahkika 
D - Birinci sınıf nahiye müdürJü~j şağı iniyordum. Bu vazivet karşısında tını 4 üncü sorgu hakimliğine havale et 

yaptıktan sonra kaymakam olma1 ıdır. saşırrlım. adeta kendimi kaybettim. miştir. 
Kanunun madd:!i mahsusası mucib:nce 

30 lira ile işe baş1 tyacıığına naz:.mın ü -
çüncü sm1fta 35, ikincid·~ 40, birincirl'? 

Milteferrlk: Pollsff' : 

elli Jira maas alacak ve aEmış ;ira ile Cerrl'!hpıı fa hastanH lnda çamıu:ur- Noksan domates satan bir Hfıcı 
1-aymakam o~acaktır. ha,e ve r utfak y pılacek mıhkemaye verildi 

Her sınıfta gen-e ayni kanun mueibince Cerrahpaşa hastanesinin yanında ya Eyübde sebzevat pazarında seyyar 
iiç sene kalaca~ına nazaran rnektcbcJE'n 

1 
k ama h tfagva be satıcılık yapan Ali Rıza, domates tart-

k• v "k' d 1 1 pı aca ç sır ane ve mu , - . . . 
ı ıgının on ı ı sencs·n : tecrühe i, o - . d SO • b" 

1
. ek t'l makta ıkcn elındekı terazinin alt kıs -

"Un, tam mlikemmeı bir kaymakam ola. ledıve e ın ıra verm sure 1 e mına bir demir parçası ilave etmek su-
p k ic" b şl.,ır.ı'l dewrktir. yardım edecektir. retile hilekarlık yaptığı görülerek yaka 

Hiç bi .. kaz!l mınt !\asında da bu jt>re. Porst Karabükten geliyor lanmıştır. 

"Pde rremur olamı) rıcagm:-ı göre mrv. S ı hk ·1 ·sı· Kara bükte bulunan şehircilik müte- uç u ma emeye verı mı. ır. 
''ii <' mü ten ı:.ib maaş almak surrtiln ma. 
1 hassısı Prost, Çarşamba gu .. nü İstanbu- Bir hucusi otomobil 5 yaşında • mm s • fini dah<ı kclay muhaf .za ft. 
ıT k i kanını elde etmiş olur. la dönecektir. bir çocuOa çrrptı 

Bund1n h ş't~ nahiyelc·rirn.z genç, V .x t Dün bir hususi otomobil, Ha .. alideb u~ sanatoryomu ln9rıa ı . 
-iinç, rnnktebli arkada<=!ar:ı kavuşm:ık SU- liçfeneri caddesinde 5 yaşında Ismaile 
retile dalıa evvel inkışaflar;. temin edil _ Maarif Vekaleti tarafından Üskü • çarparak yaralamıştır. Suçlu yakalan -
'niş bulunur. Bugün yuvarlak rak&m ola. darda Validcbağında yapılan sanator- mış, yaralı çocuk tedavi altına alınmış 
rak 800 nahiye. 400 kaza olduğuna glirc yom, 250 bin Jirayil mal olacaktır. Sa - tır. 

'1ı 50 tasfi •e ile veyahud tabii bir istisna natoryomun 180 bin liralık inşaatı ik-
·ıe bunlar yükseJmis bulunur. mal edilmiştir. 

Sevdlöi kadını vuran 9dam 
yakalanamadı 

Bu da meslek namına ayrıca bir ka • Evvelki gün Beyoğlunda Yenişehirde 
"anç te kil eder. 

Teklif kabul edi1diği takdirr• bu yıl lzmirde firari bir Ermeniye eczane yanındaki bir evde oturan Naz-

dan itibaren on :ki sene açılacak kazalartı aid bir kasa bulundu miye adında genç ve güzel' bir kadının, 
mülkiye m<>zunu kaymakam alınamıya- Kemal isminde biri tarafından mütead-
cak demektir. İzmir, (Hususi) - Mimar Kemalet - did yerlerinden bıçakla ağır surette ya 
. ~u korkunç bir h~l değ~ldir. Ç?n~ü e. tin caddesinde teme1i atılan bir bina - ralandığını ve Kemalin vak'ayı müte _ 
lımızde yıllardanbcrı tecrube t>dıım,ş ve dan bir kasa çıkmıştır Heyet huzurun k b k - ff k ld - d"" 

• 
1 

• d .. . · - a ı açmaga muva a o ugunu un 
hakıkaten mes eğın e temay·Jz etmış da lan para ka~ · · d 6b k . açı sasının ıçm en a - yazmıştı 
pekalfı on iki yılrlakı kaymakam münha. · 
lfıtını dolduracak nahiye müdürü vardır. ded Osmanlı altını, 4 aded çeyr~k al - Kemal, iki gündenberi zabıta tara .. 

Hem buradaki kayıbımız1 bu arkadaş - tı.~, ~_Itın ve elmas taslar: taşlı kupeler, fmdan her tarafta yaptırılan araştır
ları nahiye kadrolarına koymak suretile gumuş paralar, asan atıkadan sayılan maya rağmen, el'an yalralanaınamı -
gene te'afi etmiş olaca~ımıza göre hakiki bir miktar para ve Mısır kredi fofüiye tır. ş 
bir kayıb mevzuu bahsolamaz. tahvilleri çıkmıştır. Nazmiye Be gwl h t . d t 

B .. d v · b" b - 'dl b kl. , yo u as anesın e e .. 
ugune egın ın ır umı e l' ıyen Bu para kasasının ffrari bir Ermeni d . ed'lm kt d' 
k h" .. d" 1 . d h" l avı ı e e ır. 

eme tar. na ıye mu ur crı~ f'.n ıç. 0 - zenginine aid olduğu zannedilmekte - Bir otomobil bakkal dDkklnma çsrptı 
mazsa bır kısmının son gununde ıkd:ır dir. 
edilmiş olmalar1 ayni zamanda bir ka _ =============== Galatada Mende radyoları acentalı -
dirşinaslık nişanesi olacaktır. sonra tekrar 100 lira ile ve valilikle ocra ğında çalışan Faruk Tümay 202 numa-
Altmış lira ae üçüncü sınıf kaym:ı _ makamına geçecek 125 ve 150 lira almak ralı hususi otomobille İstiklAl caddesin

kamlıktan işe başlıyan arkadaşlar uç se. suretile meslegi ömrı.ine son Vt!recektir. ~n geçerken ani olarak bir tramvayla 
ne sonra seksen Hra asli maaş alacak • Benim bildiğim ve düşündüğüm bu - karşılaşmış ve çarpışmamak için di • 
Iardır. dur. Büyüklerimiz bittabi bu işi daha iyi reksiyonu diğer tarafa kırmış ve 15 nu 

90 lir.9lık mülkiye müfeı.t~liği, idare inceliycce~ yurdun Vl' mesleğin istil maralı bakkal dükkanına çarpmıştır. 
heyeti azalığı gibi bir -iinlenme, tetkik zam ettiği en doğru karan vermekte ge. Suçlu hakkında takibata başlanılmış 
ve tetebbtj zamanı kendisine verildikten cikmiycceklerdir. tır. 
··································································-·········--········-------' ___ __.. ...... - ...... ··-··-----· ... -·---··---

Bacaksızın maskaralı klan: Kagıd sepeti 
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C Buyuk san'atkarların hayatı :=I 

Ressam Gröz 
Bir zamanlar milyonlarca hayranı olan bu büyük 
san'atkir, hayabnın son yıllarında tamamen unutul
muştu, derin bir sefalet içinde öldü ve cenazesinde 

Sovyel RLisya, sulh 
cephesi için lôzım mıdır 

ancak iki dostu bulundu Müzakerelerin ilerlemesine mini 
olan· müşküller nelerdir 7 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilef 
A vusturya işinde ve Südetler me • 

.selesini halliçin toplanan Mün:h 

konferansında Almanya ancak Lehistan
la olan dostluğu sayesinde muvaffak ol _ 

muştu. Lehistan, bu işlerde, Almanya _ 
nın arkasını korumuf ve bu hizmetine 

mukabil Teşini almıştı. Fakat Çeko-Slo
vakya pal'Çalandığı zaman onun gözü a. 

çıldı ve vakta ki Almanya ona yarı açık, 

yarı kapalı Danzigden. koridoru yara ~ 

cak bir Alman otostradından ve hudud 

tashihatından bahse başladı, işte o za _ 

man Alınan - Leh dostluğu sona erdı ve 

Lehistan sı15.ha davrandı. 

İngiltere ve Fransayı Polonya ve Ro _ 

manyaya ve Arnavudluğun işgali üzerine 

de Yunanistana garantiler vermeğe, Do

ğu Akdenizde Türkiye ile anlaşmağa ve 

Mısırı ayni yolda yürümeğe sevk ve t<'Ş

ci eden başlıca hadise Lehlilerin Alman. 

Sadakat (bu tııoıodıı model ol t.m nncımııı kendi k4nndır.) 

lara karşı gösterdikleri mukavemet ve 

celadet olmuştur. Bu itibarla Doğu Av _ 

rupa politikasının anahtan Lehistandır 

diyenler yolsuz ve manasu bir lakırdı 
etmemişlerdir. 

Ona muasırları sa.. 
tnimiyetin ve letafe • 
tin ressa.mu derler .. 
eli. 

Jean _ Babtiste Gr8 

uze, b:lyük bir oriji. 
nalite.;;i olan eserle • 
rile on sekizinci asır 
resminde hususi bir 
mevki sahibi, biiyülf 
bir ressamdır. 

1725 de Turnüste 
doğmuştu. Bir işçi o. 
lan b:ıbası, pek kü • 
çük yaşından itiba • 
ten oğlunda güzel 
san'atlara karşı bir is 
tidad görünce resim 
tahsili ıçın Lıyona 

gönderdi. Gröz orada 
Grandon adında biı 

ressamın atelyesinde 
çıraklık etmeğe baş.. 

!adı. Bu ustasından, 
eski Gradör ve tablo. 
lan kopya ederek 
günde bir tablo yapa. 

bilmek san'atını öğ... 

rendi Bu suretle eli 
hariırnlade bir kıv-

Evet. Almanya, Lehistanı kaybedeli 

ve İngiliz - Sovyet Rus müzakereleri baş 

lıyalıdanberi bir müddet için durmuş ve 

ya daha ziyade teenni ile harekete karar 

vermiş gibi görilndü. Fakat işte birkaç 

günlerdenberi Danzigde Hitlerci hücum 

kıt'alarının hareket ve gösterilerini ta . 

kib eden Alman propaganda nazırı bay 

Göbbels'in re6ml Danz5g nutku.. Bay 

Göbbels Danzig üzerindeki Alınan hak -

Iannı ve bu husustaki Alman talebleri • 

ni tekrarladıktan sonra cFührerin geri -

!ediğini zannedenlerin aldanacaklarını. 

~öyledi; hem de resmen. 

Fakat Almanya Danziği, Pomeranya, 

Pozenanya ve Yukan Silezyayı geri al. 

mak için Lehistana hücum edecek midir?· 
Yani bay Hitler Almanyayı iki cepheli 

ve neticesi şüpheli bir harbe kendi elile 

sokacak mıdır?! Bizim tahmin ve takdi -

rimize .göre o bundan sakınacaktır. Belki 

de bilhassa .İnıgilterenin Sovyet Rusya i. 
le anlaşmasını hızlandırıp zorlamamak 
için. 

Sovyet Rusya, sulh cephesi için lc1zırn 

mıdır? ~ İn,gı1iz başvekili Loid Jorj raklık kazandı. Güllü kız (bu tabloda model olan 1"essamın kendi ka-mıdır.) 
bu suale evet cevabını veriyor. Ona gö _ Küçük Gröz, daima daha iyi yapmak Roma ve Napoli sokaklarında rastladığı 

P 1 re cOrta Avrupadıa yapılacak herhangi ilıtirasile, bir gün, Liyondan aris yo u - yalın balıkçı ve satıcı çocukları .. 
na düştü: Bu fakir delikanlının bütün eş.. nın, günlük hayatın dalgaları içinde ka • bir ha!."bde Batı Avnıpanın demokrat 
yasını bir -yığın etüdleri ile tamamlanmış dın. erkek muhtelif sınıflara mensub İta]. devletleri, Sovyet Rusyanın yardımını 

bir tek tablosu teşkil ediyordu. yanların yıbn yığın resimlerini yaptı. temin etmedi~ ifil.sa mahkftmdurlar. 
cKitabı Mukaddesi izah eden aile reisi• Bunlarda. tuvaletlere, kostümlere, Adet. 
Fakat Par.i.5te bu ilk tablosuna hemen lere çok dikkat tti. 

Bunun için ewelt Rwıyanın yardımını 

sağlamadan Lehistana, Romanyaya ve 
YunanSstana Fransa ile birlikte İngilte -

renin verdiği bir taraflı garanti takbih o

lunmağa değer btr dellliktir.ı. Bizde, AL 

man _ Leh lıtiiA.fınm ft İngiliz garanti 

sistem'inln belirdiği daha ilk .zamanlardan 

hiç b:r yerde müşteri bulamadı. Bu su - Gröz güzel bir delikanlıydı. Romada bir 
retle, ~am Grandonun çırağı daha pek Romalı prensesle sevişti. Gece bir aşk ro. 
çok öğrenmek, arayıp pulmak lazım gel. manı yaşadı. ki bilihare hatırası, bazı 
diğini gördü. Akademide NatoirP.'in atel • tablolarına mevzu olmUftu: cAfk duası. 
~ine devam etti. Biraz sonra, devrin en gibi. 
kıymetli san'atkaranı, heykeltraş Piggale 1757 sal<>nunda İtalyada yapılmıJ 6 tab. 
~ Silvestre'e takdim edildi. Biri kalem. lo teşhir etti. Bunlardan biri bir küçük 

beri İngilterenin kAfl derecede kuvvetli 
oğlUJcık, diğeri de bir kızcağız idi. Bu iki biri mink~ sahibi bu iki san'atkar Grözii 

himaye ettiler. Onların vasıtasile zengin 
bir amatör, M. de la Live de Jully. genç 
ressamın Liyondan getirdiği tabloyu sa • 
tm aldı ve sa1onunda, nefiseler arasına 

astı: ı 755 idi, bu hadise otuz yaşında bu • 
lunan ressama muazzam bir şöhret temin 
etti. 

O zamanlar, bütün Fransız re~samları 
an'anevi bir t+alya seyahatine çıkarlardı. 
Gröz hususi bir fırsat ile İtalyaya gitti: 
Napoli ve Romaya diplomatik bir vazıfe 
ne gönderilen rahib Gougeno4 onu da 
yanına almıştı. 

Genç ressam Romada bir yıl kaldı. Fa~ 
ICat an'aneler hilafına. büyük İtalyln üs.. 
tadiarırun eserlerini kopya edecek yerde, 

İtalyan çocuğun resmi, Grömn üzerine bir kara ordusu olmamasından, onun Le 
dikkat nazannı çok kalabalık ve kuvvetli histan, Romanya w Yunanlstana verdiği 
olarak 1ıop1adı. garantilerin zayıf kalacağını ve onun 1 -

1759 salonunda teşhir ettiği tablolar a _ çin Sovyet Rusyanın yardımını temin et 
rasında ise İtalyaya aid hiç bir şey yoktu. rnek lAzım. oldu~u tekrar edip dur _ 

. 1761 de hiçbir ressama nasib olmıyan duk. Bugün de, LOld Jorjla hemfikir 0 _ 
'bır zafer kazındı. Resim salonunda teş.. 1d. 1h h . 
hlr edilen bir tablosunu, İtalyan tiyat. larak, tekrar edem su cep es~n~n 
rosunun artistleri, sahnede canlı olarak harb ve tecavüze karşı korunması ıçm 
taklid etmişlerdi. Sovyet Rusyanın yardımını biran evvel 

Bu sıralarda idi, Paıiste Sen ırmağı sağlamak lazımdır. 
kenarında Öğüstenler rıhtımındaki kf
tabcı dükkAnlanndan birinde, dükk!n 
sahibinin güzel bir kızı vardı Adı mat. 
muel Babuty olan bu kızın güzelllğ'aıl, 

(DeVBIDI 10 unea sayfada). 

Sovyet Rusya ile İngnte~e ve Fransa 
arasında'.ld mü.mkerelerin uza.yıp gitme _ 

!erine hep teessilıf ediyoruz. Acaba mü1-
kü1At nerede<lir'? Bu, henilz mahrem va 

Sovyet Rusyanın Uzak§ark kuvvelerine bi1" bakq 

mektumdur! Fakat keşif ve tahmin ede. Pasifiğe kadar genişletilmek istenmesin. 
biliriz ki, Sovyet Rusya v~receği garan _ den ileri gelmektedir. 

tilere karşı o da garanti edilmek ister. Bu güç şartlar altında Moskova müza. 

Yani Avrupa.da bir harb çıkınca, nasıl kerelerinin yakında kat'i bir neticeye va 

ki tecavüze uğrayana, Sovyet Rusya, İn- rıp varamıyacaklarını bilemiyoruz; an -
giltere ve Fransa Ue birlikte yardım ede. cak bildiğimiz ve mühim gördüğümüz ci. 

cekse, onun Asyada dahi bir tecavüze het, barışın devamına lüzumlu oian kuv 
uğraması halinde İngiltere ne Fransanın vet müvazenesini temin için Sovyet Rus 

yardımını isteme5i tabiidir. Ancak bu yanın biran evvel sulh epe-hesine iltihakı 
derece geniş taahhüdlere girişmek ve lazımdır. 
bahusus Japonyanın burnu dibinde müs.. Fakat bu türlü paktların. ittifak, mü -

vazene ve .gara."ltilerin ikinci bir büyük 
temlekeleri olan İngiltere ile Fransa için, 

harbi menedebileceklerini kim temin ede 
bilhassa A vrupadi vaziyetin bu derece 
gergin bulunduğu bir zamanda, Uzakdo. 

ğuda Japonya aleyhinde ittifaklar yap -

mak yalnız çok güç değı1 ayni zamanda 

tehlikelidir. O halde görüyoruz ki bir ta.. 

rafta Sovyet Rusya ve diğer tarafta İn. 
giltere ve Fransa olmak üzere yapılage

len müzakerelerin uzayıp gitmeleri yal _ 

nız Baltık devletlerinin garantisi mese • 

lesinden değil, bu müzakereler daha baş
larken yazdığımu gi~. ayni zamanda it
tifakın Sovyet Rusyaca Doğu Asya ve 

bilir. 1914 den evvel de (Almanya..Avus. 

turya ve Macaristan - İtalya) ittifakı kar 
şısında (İngı1iz _ Fransız) anlaşması ve 

(Fransız _ Rus) ittıı 'rı güzel bir milva -
zene sistemi değil miydi? 

Harbin önüne büsbüttln geçilemez; 
çünkü daimi sulh yoktur; o halde, beşe. 

riyctin güdücüleri için yapılabilecek tek 

şay harbi geri atmaktır. Bu sebeble bu
gün için düşünülebilen tek çare Sovyet 
Rusyanın sulh cephesine girmesidir. 

H. E. Erkilet 
························---····· ..... --···· .. -· ......................................................................... . 

ı.= - -

işçi miimesslli 
Seçiminde golsuzlull 
Okuyucularımızdan Ortakoyde Meş. 

rubat sokağında Nazım Akbulut yazı
y<tr: 

Birçok iş yerlerinde İ§ kanununun 
ve nizamname hükümlerinin tarifatı 

dahilinde işçi mümessilleri seçimi ya. 
pıldığı halde Ortaköyde Umberto Po. 
lizyo tütün deposunda yapılan seçim 
kanuna aykırı bir şekilde yapıldı. 

Duvara deponun eksper ve ustabaşı. 
larından mürekkeb bir seçim heyeti 

kağıdı asıldı ve itirazlarımıza rağm.en 

.seçim heyetinde bir tadilAt yapılamadı. 
Rey günü ifÇilere içinde 18 eksper ve 

ustabaşının isimleri yazılı birer kağıd 
dağıtıldı ve bunlardan 6 sının silinip 12 
sinin bırakılması tebllf edildi. İşçiler 
bu ldğıdların boı olmasını istediler. 

Seçim yolsuz cereyan etti. !o bllrosuna 
müracaat· ettik. Mü!et~~ Nizami Asal 

yeniden seçim yapılmasına-lüzum gör. 
dü, fakat iş bürosuna müracaat ve bir 

hakikati meydana çıkardığımız için be 
nimle beraber iki arkadaıımm l§lerine 
niıhayet verildi. 

3 senedenberi ayni depoda çalıştım. 
Şimdiye kadar bir suilıalim ve vazife. 

me Iakaydim olmadığı halde cümhu • 
r•yet kanunlarının bize bahşeyl~diğt 

hakkı istediğim.iz için başımıza bu aki. 

bet ee1w. 
İfte yolsuzluk olduğu seçimin yeni 

lenmeeile sabittir. Alile.adar makam1.a. 
nn ftak.kınuzı araması için gazetenizi• 

nazarı dikkati celbetmenizi rica ede • 

rim. 

* Okuyueulanmıra cevahlarımız: 

Zindankapıda sabuncu Bay Aristiri! 

Karyedeye: 
Mesele tamamile şahsl mahiyetted r 

Bizim tavassutumuza lüzum olmadaıı 

adliyeye müracaat edebilirsiniz. 

* &kişehirde Akcami rnahallesindt 

Bay Şahine: 

Usul ve kanuni eşkale riayet cdılc 

rek yapllacak müracaatların cevabsı. 

kalmasına ve şikayetinizin dinlenme 

mesine imkan yoktur. Yüksek adi 

makamata müracaat ediniz. 
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• 
VI 

• 
cı P TA,, nın 

I 
Şelırimizde :~ alısilde bulunan Hataylı. 

''SO 
Tarih Müsaba~~o~ 
Kabakcı Mustafa gençler neler söglügorlar? 

Memleketin çok mühim tehlikeler içinde bulunduğu 
bir devirde ilk ıslahat teşebbüslerine engel olmak 

istiyen fesadcılann, mürtecilerin korkunç 

Halayın anavatana ilhakı Türk mil ~ 

letini ve bu meyanda Hataylıları sonsuz 
bir sevince kav~urdu . .Aiağıda fehri • 
mizde tahsilde bulunan Hataylı Türk 
gençlerinin tahassüslerini okuyacaksınız .. 

e lıtanbul Univeniteıi Hukuk 2 
de Raif Tosyalı: 

- cHatay anavatana kavuştu>. Bu ha. 
bcr karş1S1nda bı.r Hataylı olmaklığım iti. 
barile duyduğum sevinç, uzun ve acı bir 
ayrılıktan sonra anasına düşkün bir çocu. 
ğun onu kaybeder .gibi olup ta tekrar ka
vuştuğu vakit sıcak ve şefkatli kucağında 
duyduğu sevinçten kat kat üstündür. 
Hatayın anavatana iltihakile artık Ha. 

tay refahtan refaha koşacak, pek yakın 
bir zamanda acı hatıralarla dolu o eski 
günlerini unutacaktır. 

Hatayı ve biz Hataylıları böyle mes'ud 
günlere eI'iştiren büyüklerimize bin min. 
net ve şükranlar ... 

e Hukuk 2 de Sıtkı Elçi: 

- Günlerdenberi beklediğimiz bu 
mutlu gün işte nihayet gerçekleşti. Ger. 

zarar verilmeden bu neticeye varan dev. 
letimize karşı bu;gün sonsuz minnet his. 
len besliyoruz. 

8 Şaziment: 

- Bu haberi duyar duymaz sevinç beni 
çi eski vaziyetle bugün tahakkuk eden bu 
hakikat arasında esasta çok bir fark yok.. adeta sarhoş etti, bir müddet kendi ken. 
tu. Hatay nasıl olsa Tilrkiycnin idi. Fa _ dime olduğum yerde kaldım. Gözümün 
kat gene bu hal içimizde bize sıkıntı ve. önünde Hatay erkinlik cemiyetinin ilk 
ren bir düğümdü. Artık mes'uduz. Bize çektiği o öksüz Hatay bayrağı canlandı. 
bu büyük günü kazandıran büyük Türk Nes'esiz dalgalanş birdenbire değişti, 

milletine, onun kurtarıcısı Atatürke, MiL 
li Şefimiz İsmet İnönüne sonsuz sevgHe
rimizle teşekkürler ederiz ..• 

e Hukuk 3 te Hüseyin Atalay: 

- İddialanmız, ıhududlarımızın Tür • 
kün milli prensiplerine göre çizilmesiy • 
di. Bu maksad1a Atatürk lstiklll müca -

coşkun bir sevinç fırtınasile dalgalanma. 
ğa başladı. Onun, gönülleri bir anda çe • 
ken kırmızı rengi beyaz ay yıldızla süs. 
lendi ve bu suretle Hataylıların rüyaları, 

en büyük gayeleri tahakkuk etmiş oldu. 
Büyüklerimize en derin saygılarımı, 

sevgilerimi tekrar tekrar bildirmek iste. 
rim. 

delesine atıldı. O Hatay davasını ölülı - e Orta okal talebeıi Nacl Kar • 
ciye kadar müdafaa etti. Bugün Ha tayın tarel: 
ilhakını duyduk. Harbsiz ve barışkan lst'kla· ı v h- · ti" h" - ı e urnye n manasını ur 
yollarla bu işin kolayca halledildiğini gö. bir milletin evladı olup ta esir yaşıyan 

rü)'(>ruz. 1 bilir. Çok şükür bug.:lnlere kavuştuk, en 
Türk milletinin yüksek menfaatlerine büyük babamız Atamıza, lnönümüze ne 

diyeyim, ne kadar te~ekkürler etsek gene 
azdır. 

e Y enilıapı orta okulunda Rem· 
zi Kaya: 

- Sevinciml size hiç bir türlü anlata -
mam. Anavatana kavuşan memleketiınJn 
20 senedenberi yabancıların idareleri al. 
tında bulunması Türk milleti için de, Ha.. 
taylılar için de çok acı bir ayrılıktı. 

Hataylılar Türk kardeşlerini ve kendi 
T!1rklükler1ni unutmamışlardı. İşte şim. 
di t~rak:ları anavatanın topraklarına ItA. 

nştı. Artık daha çok beraber duyacaklar, 
beraber düşünecekler, berabP.r çalışıp, 

beraber mes'ud olacaklar.. Senelerden -
beri içimi hırpalıyan bir sıkıntı vardı. Bu 
hal bugün birdenbire geçti. Büyük se. 
vinclmi hiç bir türlü ifade ederniyeceğim. 

e Kumkapı orta okulunda lımel 
Yalazkan: 

- Sevincim sonsuz. Bugünü seneler. 
denberi bekliyorduk. Şu dakikada size 
sevinçten, neş'eden, sürurdan başka ne 
söyliycbilirim. Büyüklerimize sonsuz te. 
şek.kürler ve minnetler ... 

e latanbul li•eıi ıınıl 10 da Mah
mud Eray: 

- Hatayın ilhakı bende ne sonsuz duy. 
gular uyandlrdı. Asırların akışını istikla. 
linin öz ses'inden mahrum etmiyerek ya. 
şıyan bir milletin eski yurdundan bir 
parça olan Hatay ne kadar güzeldir bil • 
seniz! .. Orada asla mağlub olmamış şanlı 
Türk sancağını dalgalanır görmek hangi 
Türkiln ideali değildi. Benliğimizin sesi, 
varlığımızın neş'esi bu mukaddes vatan 
parçasını anayurda kavuşturmak Türk • 
kün ölmez iki şefine r.asib oldu. Atatürke 
ve İnönünc! •• 

Hataylılara ne mutlu... Bu vesile ile 
Şeflerimize olan ba~lılığımızı. sevgileri -
mizi, minnetlerimizi bütün Hataylılar 

namına duyurmak isterim ... 
Neriman Hikmet 

ve kanlı aleti olan adam ... 

On sekizinci asır, Osmanlı impara - sadrazama şöyle bir yazı göndermişti\ 
torluğu için bir felaket devri olmuş - «Zulmün fazlab.ğmdan alem haberdar 
tu. Bu asrın başına doğru imzalanan oldu. Tebaamın takati kalmadı. Kadı • 
Karlof ça muahedesile Türkiye ilk defa lar, naibler, voy\•odalar ve ayanların 
olarak taksime u~amış, Avusturya etmedikleri zolüm yok. Bunlar hep iş • 
Bonat denilen parçası müstesna bütün lerin ehline verilmemesinden doğuyor. 
lVlacaristanı Lehistan Pudolbiya eya _ Benden bir şey gizlemiyerek hakikati 
letini, Venedik Morayı, Rustan Azak bildirmekte kasdetme. Doğru söze da
ka1esi ve civarını alınıştı. Karlofçadan rılmam-> 
sonra, kaybedilen yerleri geri almak i- Selim, hükümdar olduğu zaman A • 
çin açılan, yahud Avrupa meseleleri - vusturya ve Rusya ile harboluyordu.Bu 
nin sürüklediği harbler, hemen daima devletlerle Ziştovi ve Yaş muahede • 
mağlubiyetlerle neticelenmiş, Türkiye- leri aktedilir edilmez Selim, etrafına 
nin Avrupa medeniyetine yaklaşmadan toplanan ıslahat taraftarı rical ile iş« 
kurtulamıyacağını bir kısım devlet a - başladı. 
damları, bu arada 1807 tarihinde tahta Evvela, askerden, idarecilerden, hfı • 
oturan üçlincü Selim de anlamıştı. kimlerden, ulemadan, muhtelif devlet 

Üçüncü Selim uyanık bir adamdı. işlerinin düzeltilmesi hakkında rapor
Memleketinin çok geri olduğunu, dev - lar istedi. Bu raporları birer birer dile• 
let idaresinin cahil ve zalim kimselerin katle gözden geçirdi. Yapılacak işlQ 
elinde bulunduğunu, asker, adliye ve başlıca dört grup halinde toplanıyor .. 
idare teşkilatının çok bozulmuş oldu - du: 1 - Mali ıslahat. 2 - Askeri ısla • 
ğunu biliyordu. Hükümdar olur olmaz, (Devamı 10 wıcu sayfada) 

- Allaha emanet olun, muallim bey! ~ l!!!fil!lll 1111il1111111 Yeni Edebi Romanımız: 43 
- Güle, güle Seher! 
Yüzü o tarafa dönük bulunduğu için, 

bakışları, giden kızın arkasından takı
lıp kaldı. 

Tuhaf şey! Davrangilin Mehmed e -
fendinin bu boyda yetişmiş kızı oldu -
ğunu bilmiyordu. Bu köye yeni geldi -
ği zaman Mehmed efendinin nalbur 
dükkanına gidip geldikçe orada ufak 
tefek, sıska, cılız. yemenili bir kız ço -
cuğun kapının önünde oynamakta ol -
duğunu hatırlıyordu. O mu idi bu sel
vi boylu Seher? Ne kadar gelişmiş, ne 
!kadar güzelleşmişti! Yerli dokumadan 
açık renk mantosunun altında, müte -
nasib vücudü bir heykel gibi duruyor-

KARLI DACA GÜNES VURDU 
eder gibi oldu. Ahmedle aramızdaki 
yaş farkının ehemmiyetinden bahsetti, 
Fakat sonra, benim kuvvetli esbabı 
mucibelerim karşısında bana hak ver • 
di. Ahmedin ahJakını, meziyetlerini o 
da takdir ediyor. Köy muallimi olma • 
sını belki biraz mahzurlu göriiyor. Ma
aşı azdır, geçinmeniz güç olur, diyot\ 
Aluned, ömrünün sonuna kadar bu ·Ja

du. 
Ahmed Ercan odasına gitti. Küçük 

ecza dolabından amonyakla ispirto si -
şelerini bir ufak paket de pamuk aldı, 
cebine koydu; tekrar dışarıya çıktı ve 
Davrangillerin evine doğru yollandı. 

Osmam, ablasmm tahmin ettiği gi'fö, 
böcek sokmuştu. Çocuğun sıtmalı ka -
nı derh?I aksüffimel yapmış. kolu o -
nıuzlarına kadar şişmişti. Ahmed Er -
can yarayı yıkadı. ispirto ile temizle -
di, üzerine pansıman yaptı. Sonra, mü
bur Mehmed efendı ile evin kapısının 
önünde oturdular. 

- fstanbula vardınız; değil mi? 
- Evet. 

' - Epey kaldınız ıgibime orada, emme! 
-Öyle oldu. 
- Ne var ne yok İstanbulda? Üskü-

dara geçtiniz mi? Ben, yirmi yıldan ar
tık oluyor görmiveli. 

- İstanbulu bilirsini7., demek? 
- Askerfüpmi Selimtye kışlasında 

yaptı idim. Okuma yazmayı da orada, 
asker ocağında öğrendim. 

- Zaten en iyi mekteb kışladır. İn -
san oradan başka döner. 

- Çok doğru, beyim .. 
Kapının aralığından, in~. temiz bir 

el, bir tepsi ile kahve uzattı. Mualli -
min nazarları gayri ihtiyari gene o ta-

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

rafa döndü. Seher 
çekilince, nalbura ''lrl'i:Dlll~ 

sordu: 
- Bu kız da se -

nin miş, öyle mi? 
Bu kadar yetişmiş 

çocuğım olduğunu 
bilmiyordum. 

- Var ya! Seher be 
nim ilk evladımdır. 
Osmanla, araların -
da bir tane daha 
vard:, sizlere ömür 
öldu. Şimdi bunca . 
ğız on yedisini sü -
rüyor. 

- Maşallah! Na -
sıl olmuş da satama
mışsın? 

-Ne 
Kısmeti 

Birazıcık 

dir de .. 

bileyim? 
çıkmadı. 

çelimsiz -

Ahmed bunu düşünmemişti. Hakika
ten, Seher köylü kısmının işine gelme
yen dişilerdendi. O incecik vücud ile 
toprak işlerine yaramazdı. Rençber -
lik edemez, davar güdemez, hasada yar 
dım edemezdi. Bunları yapamaymca 
da, köylü onu alıp ziynet eşyası gibi e
vinde oturtamazdı. Bu sebeble köyde 
Sehere kısmet çıkmasının hemen hiç 
imkanı yoktu. Baba bucağında, fida -
nından kopmamış bir meyva gibi kuru
mağa mahkumdu. Mehmed efendi: 

- Bizim ev uşağ! merhum olalı, he
pimizi idare eden, bakan oncağız .. de -
di. 

- Allah bağışlasını 

- Amin! Cemi cümleninkini. 
Köyün i\stünde bulut yığınları beli -

riyordu. Yağmur haber veren ağır bir 
hava vardı. Nalbur: 

- Rahmet yağacak ellAılem.. dedi. 
Yerler kupkuru idi. Sapan işlemiyor -

sin. Öbür gün gön - ziyette kalacak değil ki! Onun ruhun -
derirsin. daki enerjiyi körleten yalnızlık ve kim-

Bir iki adım uzak- sesizlik olmuş. Muhiti değişir değiş .. 
laştık.~an .sonra, dur- mez, hayatının istikameti de tabiatilc 
iu, dondu.. değişecektir. İlmi ile, irfanı ile, mezi .. 
.. --;- ,sehere selam yetlerile, elbette daha büyük işlere gi· 

soy e.O .. . rer ve elbette onlarda muvaffak olur. 
- lur; soylerım. k d b h . 1 w ı N 
F k d lm 

Ah ne a ar a tıyar o acagım. e 
ar ın a o a - . 

ian, Seherle aiaka _ olurdu, gıtmeden evvel, bana her şeyi 
ıtar olmağa başla _ s~r~haten itiraf ed:~di? '""rer nişa~~ 
mıştı. Ona sclfim bı- gıbı ayrılsaydık! Bılıyor İşlerını 
rakırken bunu ken - düzeltmeden, bana büsbütün bağlan • 
di de hissetti ve ga- masına ciddiyeti mani oluyor. Daha na 
:rib bir utanç duy • sıl anlataydı? Sözlerinden, babam b!le1 

•du. Sabahleyin Nev- benim çıkardığım manayı çıkarmış. 

.bere hitaben yazmış cBundan ziyadesini söyliyemezdi.:t di • 
olduğu mektubu ha- yor. 
tırlad: ve kendi ken • 
d . .. l d. Şimdi, sabırsızlıkla, mektubunu be~ 
ıne soy en ı: . . ~ 

- Ne oluyorsun, liyorum. Utanmasam, hufıflik tclakkf 
Ahmed? Böyle gö - edeceğini bilmesem, ben yazacağınv. 

mil oyunlarını akıl ve hayale bile getir- Sapanlı da uzağın uzağı. Kim billı\ 
miyen sen, ne çabuk da havalandın? intizarım daha ne kadar sürecek? O, 
Düzgünce bir kadın siması görmeyi şimdi mektebile meşguldür. Yeni var • 
gör .. derhal A.şık oluyorsun. Bu ne şıp- dı, oraya. Vazife, onun indinde, her 
sevdilik! d k dd t• ö ı· De Güldü.. şey en mu a es ır; nce ge ır. rs • 

du. Şimdi yağarsa kimya gibi tesir e - - Başının karları ne çabuk eridi!. lerini yoluna koyacak, Maariften ge ,. 
len emirleri yerli yerine getirecek, re· 
vahlarını verecek. ondan sonra sıra ba .. 
na gelecek, sevgisini ve sevgilisini dü
şünecek. Bu benim için güç amma, o • 
nun prensipi. Müstakbel zevcimin de 
prensiplerine ben daima hürmetkar o~ 
malıyım. 

decek. 
Uzakta gök gürledi. Birkaç tane iri 

damla, kapının önilnü ıslattı. Mualllm 
-13-

kalktı: Nerımanın not defterinden. 
- Boşanmadan mektebe varayım. cGitti .. biliyorum, gönlünü burada 

Allaha emanet ol, Mehmed efendi. bırakarak, öyle döndli köyUne. Fakat 
- Uğur ola muallim bey. Eksik ol - acaba niçin aşkmı açık . açık itiref et -

ma, :zalunet ettin; gene buyur inşallah! medi? Neden çekindi? Dün akşam ba
- Gelf rlm. Osmanınki bir şey değil, bamı müsaid bulup uzun uzun konuş

geçer. Merak etme. Yarın istirahat et- tum; ona her şeyi s5yledim. İlkin itiraz 

Bir hafta oldu. Yarın tam dokuz gün-. 
Allahım, beni çok bekletme!:. 

(Arkası var) 
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Yaz ve Sonbahar için 
şık bir emprime rob 

ltç yıldır empri • 
elerin türlü türUl 

~üslendiğini gördük. 
Fakat şu güzel mo • 
deldekine benzeye • 
ne hiç rastlamadık. 

-Kim bilir belki de 
yeni olduğu için-. 
bu, şimdiye kadu 
gördüklerimizin hep .. 
sindf.'n daha wık gö .. 
rünüyor... Yazık ki 
kumaşları bulmak 
biraz güç... Çünkil: 
Ayni emprimenin 1 .. 
ki muhteLf rengi lL 
zım. Model: beyaz • 
lıicıverd, beyaz-lor _ 
mızı emprimelerden 
yapı!mış. Elbise bl ~ 

rinciden, ıüsü ikin • 
oiden... Mutlaka bu 
renklerin kullanıl • 

ması şart d~ğil. Va .. 
kat herhalde ayni 
emprimenin ikJ ren .. 
ği olmadan olmaz. 
Jilenin etrafında bro 
de gibi yerler kır .. 
mızı - beyu m-ıpri .. 
meden yapU.mııtır. 

CekeHn cebleri de 

öyle... Beyle uygun 
bir emprime 'buJun .. 
mazsa ayni sO.sü tat. 
bike imkln olmaz. 

Maamafih modelin 
diğer güzelliklerin.. 

SON POSTA 

Holivud modellerinden: 

İnce bel modası 
Yazhk bir şapka 

Robıu gibi tan"örlerde de korsell, 

ı9Jmsılo, incecik bel modası 0 kadar gü - Yaz1 bu kadar kuvvetle canlandıran moaele az rastlanır. Renkleri, susu hep 
zel modellerle ortaya çıktı ki yadırga .. bu tesiri veriyor. Kumru renginde bir payyason gözünüzün önüne getıriniz. 
mü: t!lden gelmez. Bunların şimdiye ka.. Şapkanın esas kumqı bu... Tepesinde alına ağacının çiçekleri dizili. Laciverd 

~~~~~~lli~~-~~=·=~=t=e=n=k=o=r=d=e=la=e=~=ey~e=k=a=d=u==~=ll=a=n~~=r=.=M=~~e=ii=n=~==d=a=u=~=n=c=k=~==>=·~ 
den istifade etmek her zaman ;çin ka - yarattığı güzelliklexdir. istediğiniz em .. nüz. Fakat acaba Hoüvudun şu carı belli Gnzel olmak için sarışın 

olmak mı lazımdır 
bildir. Minimini yuvarlak yaka, ince pl~ primelen bulamadığınız takdirde mode- tayyörü:. kadar şirin buldunuz mu? 
1i etek, koyu renk sentilr, O.ç çeyrek kol.. lin bu husu&yetle~i taklid edebilir& - Size, geliniz, renklerini de söyliyeyim 

lu düz ceket ... Bunlar hep son modanın niz. Gene hayli şık bir elbiseniz olur. de ilk intıbaınız büsbütün kuvvetlen _ 

Ne fazla zayıf ne _de 
fazla şişman olmalı 

Şişmanlık vücude zarudır, ya zayıf • 

lık ... Ondan daha mı. iyi? Moda; ne ka -

dar inceliğe taraftar olursa olsun zayıfı 

boş görmüyor. Blr deri bir kemik kadın 

vücudünü bugünün ytıVarlak çizgilere 

ihtiyaç gösteren ellbiııelerile uzlaştırma. 

ya imkan yoktur. Evetı kadınlar asla 

şişman olmamalıdır. Fakat asla zayıf de-

necek kadar da kurulaşmamalıdırlar. 

Bunu hem sağlık,, hem moda emrediyor. 

Ve diyor ki: Zayıflar ne yapıp yapıp 

biraz etlenmeğe baktruıhdırlar. Etlenme. 

ye yani adalelenmeye ... Yağlanmaya de. 

ğjl... 

Bunun için her ~yden önce zayıflığın 

sebebleri araştırılmalıdır. Ve tabii bir 

doktorun iıkri alınmalıdır. 

da uygun ve muntazam 
kürü yapmalıdır. 

Bjr yandan 

bir jimnastik 

Bizde jimnastiğin insanı zayıflattığı 

hakkında yanlış bÜ' kanaat vardır. Faz-

la gayret sarfını, terlemeyi, yorulmayı 

icab ettiren hareketler bu neticeyi vere. 

bilir. Nitekim zayıflamak isteyen şişman 

lara jimnastik yapmaları tavsiye olunur. 
Fakat terlemiyecek §eldlde az giyinerek, 
ağır ağır yapılan muayyen hareketler 

insanı zayıflatmaz. Bil!kis adaleleri in .. 

kişaf ettirir. Zaten bir çok kadınların ku 

ru ve zayıf görünmelerine sebeb adale .. 

4 
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nuz. Bir ayağınızı geniş bir adım atar 

gibS öne sürünüz, o dizinizi bükünüz. İki 
ellerinizi yere değdiriniı. Bacakları de .. 

ğiştirerek ağır ağır 10 defa tekrarlayı .. 

!erinin kuıvvetlenmemiş olmasıdır. Ada _ nız. 

le ink'işaf edince kemiklerin üstü örtü .. II - Sırtüstü, ellerinjz başınızın altın. 

da olarak, yatınız. Önce bir dizinizi, son. 

ra öbürünü büküp uzatınız. (10 defa a .. 
ğır ağır.) 

Hır, yuvarlaklaşır. Ve insan, ancak bir 

fiti kilo aldığı halde, iskelet vücudlü ol • 

maktan kurtulur, balık etinde görünür. 

III - Ayrıl ıvaziyette, bu sefer bacak

sin. Tayyör gridir. Ne açık. ne koyu, tat .. 
1ı biT gri ... Kenarlarındalti yaprağa ben.. 
zer sU3ler yeşildir. Mahir bir terzi elinin Esmerler niçin sarışınlara benzeme -ı 

ye çalışıyorsunuz? Niçin kara, koyu kes 
.zevkle, özene bezene yapmak istiyeceği tane, el! gözlerinize o kadar yaraşan saç 

eşsiz bir garnitür... lannızı sarartıyorsunuz? Kirp\klerinizle 
Etek, bermutad, boldur. Ceketin yap - bir renk kaşlarınıza hlç bir tabii rengi -

raklan o kadar orijinal, öyle göz alıcı ki nize yakınlığı olınıyan yeni bir renk ver 
eteği .süslemeğe kalkışmak elbisenin ki .. me~e çalışıyorsunuz? 
harlığını kaçırabilirdi. Evet sarı saçlar dalgayı, bukleyi daha 

iyi gösterir. Bir çok elbise ve ıapka renk Ya hele, iki kup arasına sıkışıveren mi 

ni mini cebi... Ne genç, ne zarif değil 

mS? Bu cebe muhakkak 1ti yeşil ve tüy 

gibi hafif bir mendil koymak lazım ... 

İnce, örğü bluz 

lerine yaraşır. Sarışm ka"dın uzaktan es

merden önce göze çarpar. Fakat buna 
mukabil sizin saçlarınızın da kendine 

mahsus ne güzellikleri var ki bunları 
sarılarda bulamaı.sınız. Pırıl pırıl bir si. 

yah saçın mat ve uçuk pembe bir yüzü 
çerçevelediğini düşününüz. Bu güzellik 

hangi sarı saçtan geri kalır? Sık bukle, 
fazla kıvırcık yaraşmıyorsa mutlaka sa.. 

rışınların yaptığmı mı yapmak 18.zım? 

Size geııgin, düZıgün kuvafürler sarılar -

dan daha ne kadar çok varaşır. Neden 
sizin olanı bırakıp sanşm arın peşinden 

gidlyorsunuz? İçinizde tek t:ik sarı ela 
gözlüler, sarışınlar kadar a~ık penbe ten 

liler belki yalnız saçlarının renglle ay .. 

nldıklan bir tipe, bu saçlan biraz aça .. 

~ ırak, karışmak isteyebilirler. Bunda ta • 
. biatın da büyük bir yardımı olduğu için 

aykırı 'Ve lüzumsuz bir heves sayılamaz. 
Fakat tam manasile bir esmer güzeli o .. 

labllecekleriniz neden sırf sarışın denil .. 

mek uğruna tabii güzelliklerini fdaya 
kalkıfl)'l()rlar? 

Buna biraz bizim memleketimizde 
-nisbeten az oldu.klan için- ıarışınla _ gıbi kalsın esmerler! Sizin güzelinizin sa 
nn daha fazla -sevilmesi sebeb oluyor, rı.fln güzelden hiç, amma hiç bir kall.l' 

y11ri yok. BoyanınıZt fakat k~ndi boya • 
Örgünün yaz modelleri başJı batına diyeceğiz? E.çınerin az olduğu mernle - la. ınızla ... Dudağınız ohudutu rengi, kaş 

bir güzellik ... Bluz, rob. takım ... Neler ketlerde de kara gözlünün, siyah saçlı - laı ınız incecik ve kopkoyu, saçlarınız 
yok ki ... Şu gördüğünüz yuvarlak yaka. nın kıymeti büyüktür. Fakat bu umu • hai t dalgalı, pırıl pırıl, yanaklarınız ko. 
lı, kısa kollu, beli hatıf buz~ifüı ge::-:ç ve ınt kanaatin .seline neden körü körüne yu, çok koyu kırmızı, teniniz mat olsun. 
§ık bluz buna iyi bir m:u· JJr ... Tı.csfnin katılmalı? Artistlere bakınız. Renkten Bir terecik olsun açılayım, açık görüne
\·eya yününün inceliği beikl örgünün u. reng~ girebildikleri, makyaj ve boyayı yim <liye değil, cesmerim», cesmerin gü. 
zunca sürmesine sebRb o:ıcat amma bL e:lerınde muti bir alet gibi .istedikleri ıe- zeü olacağım> diye boyaııınız. Bakın da. 
tinoe emeğinize acımak föy~e dursun, ih kilde kull~ndıklan ~al~e hepsi mi san .. ha ne kadar fi.rin ve güzel olacaksınız. İşte, zayıflara son derece faydası do _ 

lunacak husmd ekzersizlerden bazıları: 

I - Ayakta bacaldannız bitişik duru • 
larınızı sıra ile yukarıya kaldırın 

niz. (Ağır ağır 10 defa.) 

b .. b . ö 1 1 t tın? İçlerınde ne sımsıyah saçlı esmer Nasıl sarlflll .güzellerin yanında ayrı bir 
indiri.. t:mal enzennı Uıup rmcy 9 eyecek.. gUzelUkler var? güzellik heykeli gibi yükseleceksiniz. 

sinJz. Bırakınız IU ıiilzel aaçlarınız o!dulu 
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Üs ··dar kız enstitüsünde 
bir sergi açıldı 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

"S n os a ,, nı 
(Baştarafı 8 inci sayfada) habilere göre türbe yapmak, türbeye 

t===============t hat. 3 - Adliye ıslahatı. 4 - Mülki ıs- hürmet etmek bir nevi pütprestlik idi. 
lahat. Bunlar, Bağd:ıd, KerbelA, KJUfe, Medi-

Dün Üsküdar kız enstitüsünde, ders 
yılının nihayete ermesi münasebetile me. 
rasim yapılmış ve talebe tarafından vü. 
cude getirilen elişleri güzel bir sergt ha. 
linde teşhir olwumŞur. 

Buyuk San'atkarlar 
• (Baştarafr '1 nci sayfada) 

bir gün kendisinden Lftfontenin masalla. 
rını satın alan meşhur mütefekkir Dide. 
ro uzun uzun, sayfalar dolusu meUıeL 

mişfü. Ressam Gröz bu kitabcı kızını 

sevdi ve evlendi. Bundan sonra hemen 
bütün tablolarında, Madam Gröz model 
oldu. Gözünde ve kalbinde öyle yer et. 
mişCi ki, 8 yıllık karı koca hayatından 

sonra sadakatsizlik yüzünden aynlmış. 

!lardı, fakat ressam. tablolarında .güzel 
kitabcb nın kumral yüzünü daima ha. 
tırlamıştı. 

Gröz, mitolojik zerafetten uaanmış, 

riyakar çıplaklrktan iğrenmişti. Gezip 
dolaştığı yerlerden yaptığı desenlerle 
1763 ve 1765 salonlarında velud bir res.. 

Saat 16 da senginin küşadı icra olun _ 
mıq ve davetliler tanııfmdan gezilen ser. 
gi fevkaldde beğenil.mi§t.ir. Sergi bir müd 
det daha açık k:alaca.kbr. Resim talebe _ 
lerdeıı bir .gru.pu gösteriyor. 

Felci asabı vecih : 1 
Ba~ kimselerde birdenbire zahiren ~ -

saslı bir sebebe merbut olmadan birden 
yüzlerinin bir tarafı felç olur. Felç olan 
ta.raftaki goo açık kalır, ağız felç olmıyan 
tarafa doğru çekilir. Islıt çahna hareketi 
yapamaz. Gülerken felç gayet aş.lkür bir 
surette ~ndlnl gösterir. Çünkü hasta yal 
nız bir yanağı ile güler. Yemek yerken, su 
içerken bazı müşkülat olur. Bilhassa gö
zün daima açık kalması hastayı çok iz·aç 
ettiği gibi görünuş itibarile de asla. hoş 

değildir. İşte buna felci asabl vecih derler 
Asabı vecih felci neden :ıerl gellr? Bu 

mevzll Te umumi bir çok sebeblerden ile
ri gelir. Mevzii sebebler dişlerde ve ku -
laktaki bazı arızalardan menşelnl alır. 

Mesell kulak hasto.hklannı müteaklb ya
pılan mühim müdahaleı cerrnhlyeler es
nasında bu felcler ekseriya vaki olur. DL, 
!erin ameliyatında da b::ı.zan vaki olur. 

·Umumi aebebler (afrlgorn denllen şld -
detll sotuk veyahud rüzgara maruz kal
ma neticesi blrdenblr.e bu felcin meyda -
na geldiği görülür. Fakat dalma zahiren 
başka sebeb bulamayıncıı. bunu düşün
meğe mecbur ko.hrız. 

Bunların başında da, bozg undan boz- ne ve Mekkeye hücum ettiler. Bu bü
guna sürüklenen orduyu felaketten yük şehirleri yağma ve türbeleri tah
kurtarmak için askeri ıslahat geliyor - rib ve tahkir ettiler. Bu arada Peygam
d.u. Askeri ıslahat için de herşeyden ev ber Efendimizin Medinedeki merkadl 
vcl para lazımdı. de tahrib edildi. İ~tanbulda, hilkümda

Evvelfı ciradı cedid• adile bir vergi rın aleyhindeki vaizler caskere setre, 
kondu. Yeniçerileri b irdenbire ürküt - pantalon giydirdi. İmanı. bozuk olan, 
memek için Bostancı ocağına bağlı eni- askerlerimizin ve evladlarımızın önil
zamı cedid• diye bir sınıf yeni asker ne muallim ve zabit ve usta di re frcnk
te~kil edildi. Bunlar, zamanın en iyi leri düşüren padişaha elbette Allah var 
silahlarile muntazam talim görme~~ dımını çok görür• derneğe başladılar. 
başladılar. Nizamı redid için. o zamanın •:Yakında şapka da giyeoekrnişiz!ı> di
Avrupa askerlerine benziyen bir iini - ye zavallı masum halk "ıslahat aleyhi -
forma kabul edildi. İsveç ve Fransadan ne tahrik edildi. Ordu cephede idi. 
muallim zabitler getirildi. Topçu, kum İstanbulda Sadrazam vekili olan Köse 
haracı, Uıı:pmcı ve bahriye askerleri ö - Musa Paşa iki yüzlü bir adamdı. Isla -
tedenberi biraz mazbut sınıflardı. On- hat aleyhtan idi. Şeyhislam Topal Ata 
ların da talimleri daha sıkı bir şekle 1807 Mayısının sonlarına doğru idi. 
kondu. Zabit yetiştirmek için Haliçte Karadeniz Boğazı kalelerinde muhafız 
cMühendishane• adile bir yüksek okul, Yeniçeri yamaklarına nizamı cedid el
Heybeliadada da cBahriye mektebi> bisesi gönderildi. Musa Paşa evvela: 

açıldı. Bu mekteble~ de gene İsv~ç cElbiseyi giymezseniz askerden tard 1----------------1 ve Fransadan. muallımler._ustalar.ge. tı- ve idam roileceksiniz• dive emir ver -
c.Tab fstlyen okuyucularımın po.rta D k tabl t tt 1 J 

pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak- rildi. ers 1 arı ercume e ırı - di. Sonra adamlarile gizlice haber yol-

[J~~~:~~!~~~~J~~~~~y~~:~~~~~~) \,,. dJrde lsteklerı mukabele.siz lc&lablllr. I di.Fakat, bir gün ocaklarının kaldırıla- ~~~z~~l~~e~çı~~:r cif:;~~ !~~~ 0~~r: 
~-O ======= cağından korkan Yeniçeriler bu ıslahat mekti. Yamaklar isvan ettiler. Başlan--____ . _ . _ _. _. _. _. _., ___ ., _ _ _ _ _ A k b tan kuşkulandılar. Halk d'a ciradı ce - na da Kabakçı Mustafa adında bir zor-

n ara QfSaSI did• vergisinden ötürü ıslahatı hoş ba geçti. Bunlar evvela 500 kişi idi. Ta 
Ankara Radyosu -····- görmedi. rabyada 900 oldular. Gece varısı Top 

Açılıt - Kapanı~ fiatıan 24- 6 • 919 o zaman hak ve adalet şer'i mnhke - haneve ı:!eldiler. Tooçular da kendi1Pri-DALGA UZUNI .. uiiu -
1839 m. 183 Kes. 120 Kw 

.A.Q . 19,74 m. I5195 Kes. 20 Kw. 

.A.P. 31,79 m. 9485 Kes. 20 Kw. 

me1erdc dağıtılırdı. Şer'i mahkemeler- ne iltihak etti. Kavıklarla fstanhula 
_____ ç_E_K-=-L_E_R _____ de davalara kadılar bakardı. Kadılık - geçtiler. Nizamı cedid kaldırıldı. Ücün 

Açılış Kapanış Iar, medreselerden yetişen ve culema• cü Selim tahttan indirildi. Kabakçı 
Londra !i}H ~.ıJ denilen kimseler arasında liyakat ve Mustafa adındaki bir zorba. mürtecile-

25,1139 N Y ) 126.6/ti 126.675 
PAZAR ' ev - or S.3lili S.Slia bilgilerine göre değil, al?rabalıklar ve rin kanlı bir aleti olarak koca bir dev-

12·30: Program. ı2.35 : Türk müziği ıına - Part,, dostluklar ~özetilerek verilirdi. Islahat letin kalbi üzerine hançer saplamış -
stk program) . İdare eden: Mes'ud Cemil Kü- MllA.no 6.66:.!5 6.66 ~5 
me seıı ve saz heyeti. 13: Memleket saat A. - Cenevre 28.556 28.555 arasında: Kadılıkların, ve medrese mü- tı. 
yan aJa113 ve meteoroloji naberlerl. 13.15: Am~teradm t 7•257s 57 .t 5i 5 derrisliklerinin de imtihanla verilmesi Selimden sonra padi!;ah olan Dör • 
Mfizİt <Küçüle orkestra - Şef: Nİeclb ~kın.) Berıtn ~:~~: ~:~~~~ kabul edildi. Bu da çok kalabalık bir düncü Mustafa devri, bir irtica devri 
ı - Ludwlg Sied - SeTglllm C ntermezro.> Brük.'ıel ı.oaıs ı.os.ı., sınıf teşkil eden cahil softaları Selim- oldu. Kabakçı Boğaz hisarları nazın 
2 _ Berger - Manon (Vals Boston>. 3 - Hans Atın& İ b d 
Schnelder _ M('.4hur röfrenlerde:ı (potpuri.) So!yt. 1..56 1.56 e yanındaki ıslahatçıların ale ·hine ha- tayin roildi. Fakat, stan ul an kaç -
4 _ Pauı Holmer _ Saksonya köylü dansın- ag 4.B37o 4.337ı> rekete geçirdi. Her ~r~ padişahın ve maea muvaffak olan bazı ıslahat tarat-

sam oldu. 1779 dan 1785 e kadar, bütün n. 5 - Niemann - zenci dansı. 6 - BruM Madrld ~:~~~6 
14

•
035 ıslahat meselesinde ona yardım eden- tarlarının teşvikile Ruscuk ayanı A -

iresim sergilerinde, Gr:Sz daima beğeni. Hartmann - Parlak güneş ı,ığmda. dam <En- varşon u.&ııs ::~;: !erin kafir ve dinsiz olduğunu söyleme lemdar Mustafa Paşa Üci.lncü Selimi 
len bir san'atkar oldu. Öyle ki, zamanı- tt-rmezzo.) ıs.3o: Program. 18·35 = Müzik <Şen BudapefW L.Lll5 u.t.Oö ğe başlad ılar. Selimin Avruoa devlet - tekrar tahta çıkarmak için 1stanbula 

od& müziği - İbrahim Özg\lr ve Ateşböcck - Bllkreı ı.&ııS 2 .<>:1:.!iS 
nın en meşhur hakkaklan, onun tablo- ı~rt.) 19: Çocuk saati. 19.25: Türk müziği Belgrad lcri yanında daimi elçiler bulundurup t?eldiği sırada. Kabakcı. Alemdarın 
farının küçük kopyalarını çıkaraıra'k. rinoe.saz fnslı.l 20: Memleket saat ft.yan, a - Yokohama 84·52 s4.1J2 onların biıe karşı olan vaziYC't1erini V "I - rrönderdiği adamlar tarafından Rumelt-
karlpostallan basıldı. Bu suretle Grözün jans ve meteoroloji haberleri. 20.10: Neş'ell ~;ok:oım ~;:~~~~ :~:;g~1 kından akib ettirmesi de mürteciler ta fenPrinde evinde bastınlıp idam edil-
tabloları çok geniş bir şöhret kazandı. p!Aklar - R. 20.ıs: Türk müz1~l ı - ......... - os ova rafından ho~ görülme<li. di. Üçüncü Selim de saraydaki mürte-
Fakat, büyük ihtiliılin kanlı yılları, Hlcar pe.şrevL 2 - Harız Yusuf - Hicaz şar- t S T t K R A Z LA R Bu arada devlet iki yeni siyasi hadi- ciler tarafından öldürülünce, Osmanlı 

· . · f . in: Sevdayı ruhun o.şk eline. 3 - Arif bey -
Fransızlara csamunıyet ve leta etın res. Hl k Be lm h ıım fi k 1 4 s-e ile karsılaştı. 1798 de Fran .. sızlar Mı- tahtına şehzaae Mahmud otuırtuldu. Ka 

d 
caz şar ı: n a ra ın a. - · · - Açılı~ K .. ,.uıı 

samı nı pek çabuk unuttur u. David Kemençe tn.kstml. 5 - Bimen Şen - Hicaz sırı birdenbire işgal ettiler ... Uç yıl sil - hakçı Mustafa vak'asile oldukça uzun 
gibi ihtilalci ressamlarm şöhreti Grözü şarkı: Yıllar ne çabuk geçti. 6 - ......... - ~t bo:c~ıi pe:ın ren bir harbden sonra 1801 de Mtsır ge bir fasılaya uğrıyan, ıslahat işi, Mah -
korkunç bir şekilde ezdi. Gröz, derin bir Hicaz şarkı: Gillşenl bfisnüne. 7 - ..... .. • - • • ı vadeli ri alındı. Fakat pek az sonra. 1806 rla mud zamanında daha ciddi olarak ele 
sefalete düştü. İhtilnlin 8 nci, 9 uncu ve Hlcu saz se.malısl. 8 - Artnki - Kı.irdlllhlcaz- Rusya ile harb basladı. Arabistanda da alındı. 
12 · · ıı d t h" tu~· "6 t bl klr şarkı: Yetmez ml tükenmez ml. 9 - Fa- R. E. ıncı yı arın. a eş ır e 51 - a osu ize - Nikriz şarkı: Gönill ne için ateşlere .............................................................. bir cVehabiler gailesi• başı:!ös terdi. Ve-
fuci hlr lfta~ı ne bqtla~~ o~n~n pmm.lo-~~ bey-M~Qyu~~ı:( )===============================~ 
artık her şey bitmiş demekti. onn kavuştu. 21: ' Konnr.na. 2ı.ıs: Müzik _ Kayıb Aranıyor _ 

Bu büyük ressam 1805 te, tamamE'n rvıoıo solo - Zeki Berkfiren tarafından: Fr; .. .. . • . . . 
unutulm~ düşkün ve yoksul olarak öl. Schubert - A.spegglone !St>nate.> 21 35: Mü- Gumuşhane vılayet.inm Kelkıt kazası. 
d .. C ' · d k 'k' d st b 1 zlk (Neş'ell mtlzik - PU 21.50: Anııdolu a - nın Mel~an köyü halkındanım. Harbi U-u. enazesın e anca ı ı o u u u!l. _ . . 

jnn.11 <Spor sen1s1.) 22: Muzlk lCazband - mumide pek küçük iken hıcret dolayısı]e 
muştu. Halbuki o, Fransız resmine de
sen, yağlı boya ve pastel olarak tam 184 
11heser bırakmıştı. Reşad EkTerrı. Koçu 

DOYÇE ORIE T BANK 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Der.l.ln 

Türkiye rubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmlz 
Deposu: ut. Tütün GümrüğQ 

* H n türlü banka iti * 
• 

ilan Tarif em iz 
Tek sfltun ıantımı ·························· 

Birinci •ahile 400 kuraı 
ikinci •ahile 250 ,, 
V çüncü aahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 >> 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 
Jnr ayrıca tenzilatlı tarilemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 

ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derp ş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari i1Anlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıincılık Ko11ektlf Şlrketı 
K.ahramanzade Han 

Ankara caddesi 

il 

P!.l 22.45 - 23: Son ajans ha.berlerl ve ya - annemi ve kardeşlerimi kaybettim. Uzun 

~~~~-~.ı:?.~~~: ........................... -.......... _. seneler aradım, mektub ;~azdım; bir cc. 

c Yeni neşriyat ) 
Lokman Hekim 

31 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı neşriyat 
kongresine tahsis edllmlştlr. İçlnde kıymetli 
makaleler vardır. Bu gfi:ı:el ve kıymetli mes
lek mecmuası beşinci cildini ikmal etmiş bu
lunmaktadır. Tavsiye ederiz. 

Halk adetleri ve inanmaları - Mehmed 
Halid B:ı.yrı tarafından Balıkc.<ıırde ve İs -
tanbulda rtesblt edilmiş olan halk Metleri ve 
inanmalarına mütealllk folklor malzemesi, 
bu defa Emlnoniı Halkevi Dil, Tarih ve Ede
ıblyat şube.si neşriyatının on birinci kitabı o
larak nefı.9 bir şeklide basılmıştır. 

Ülkfi - Bu halkevleri merkezi dergisinin 
kültür 'Ye san'at mecmuasının 76 ncı sayısı 
intişar etmiştir . 

Modem c!eYlette memar - Hasan Şükrü 

Aralın bu eseri tltab halinde intişar ctmlt -
Ur. , 

SELANi:< BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• ldare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürkiyeJeki $ubeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananİ•tanJalıi Şabl!lerlı 

SELANİK - ATINA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar cervlsl 

vab alamadım. Nihayet cahil bir kadın 
olduğumdan bu i~i göremed•m ve kJyıb. 
!arımı bulamadım. Talih ve kısmet beni 
Balıkesire attı. Hayatta kimsesiz. ist.inad. 
sız ve tek başıma fakir bi:- kadınım. An. 
ne ve kardeşlerimin hasreti çok mütees.. 
sir ediyor. Sayın ve çok kıymetli g:ızete. 
nız.in vesateti kendilerini bilenlerin insa. 
niyet namına adresime bildirmelerini ri. 
ca ederim. Efradı ailemin ac\larını aşağı. 
da bildiriyorum: 

Annem: Güllü, büyük kardeşim: Yu. 
nus, diğeri: İskender, diğeri: Fatma, di. 
ğeri: Ayşe, küçük kardeşim. Halil, :ia. 
yun: Ali, dayın1: Bilil, dayım: Hüseyin. 

Balıkesir MarUı mahallesinde 
Ma.nlfaturncı s.baddln 

Ön öz nsıta ne 
llozol1u Mustafa km 

Melek GiiJer 

Nöbetçi eczaneler 
Ba rece nöbetçi o1"n eczaneler şun -

lardır: 

İstanbul cibetindekilu: 
Şehzadebaşında: <Hamdi>, Emlnönün

de: <Hikmet>, Aksa.rayda: (Şeref), A -
lemda.rda: CAbdülkadlr), Beyazıdda: <Ce 
mU>, Fatihte: (HlWımeddln>. Bakırkö -
yünde: <mI!l>. Eyübde: (Artr Beşir). 
Beyotıa cihetindekller: 
fsttkl!l caddesinde: <Kanzuk>, Tepe -

başında: (Klnyoll>, Tatslın.de: <Tak -
sim>, Tarla.başında· (Nihad), Kurtuluş
ta: (Noode.t), Be.,ıktaşta: (Nall Halid). 

Botazfçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadı.köyünde: <Büylik, Ycldeğirmeni), 

IÜsküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: COS
mnn>. Adalarda: (Şinasi Rıza). 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi 1863 

Sı11tOleri "~ T ürl<İVP Cıimhurı'petı tle mıinakil mukavelen11mesi 
2292 Num,ır~h 10/6/1931 rarihli kan11n/;ı tasdik edilmişt1r 

( 24/6/ 1913 t.ırihfi 143.S Num,mıll Rt>sm1 Oazete) 

S rmayesl: 

ihtiyat akçesi : 

•0.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 tngilfz Lirası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS"de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
~ MAVERAVI EROÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 
1 VUOOSLAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

filvallerl ve bQtQn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır ' 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları kOşadı. 
Ticari lueJıler ~ "esaıl<lı krediler küşadı 
TOrk~ ve Ecnebi memleketler üzerine keşıde senedaı 
Boru emırlerL 

Eahaıa vt." tahvılal. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Se~t ıahsılAtı ve saire. 

Erı yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

ıskonıosu. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( l<umbaralt veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açıhr· 
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Anlaşmanın akisleri 
Eski bir Fransız Nazırı, 

ölüm çanı çalmıştır, 
mihver 
diyor 

Bir. İngiliz gazetesinin 
verdiği haber 

Londrada çıkan Daily Express gazetesi 
yazıyor: 

Dört Balkan devleti arasında askeri 
bir anlaşma hazırlamyor 

• • . 
ıçın cİngiltere en yeni h:ırb tayyarelerinin 

müttefiki Türk.iyede imali hususunda an. 
!aşmış bulunmaktadır. 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) J ratlar cephesine iltihakını önlemek üzere, 
nanıısc..an, aralarından birine karşı yapı • Gafenkoya ciddi ihtarda bulunmuı oldu. 
lacak her hangi bir taarruz karşısında, ğu söylenmektedir. 

İnıgilterenin Ankara hava ataşesi. yüz. 
başı George, pl!nının nihai teferruatını 
tesbit etmek üzere geçen hafta Lonchaya 
gelmiştir. Türkiye heyeti de Londrada 
bulunmaktadır. 

taarruza uğrayan:a müttehiden yardım e. Gafenlro ise, gerek Romanya, gerek df., 
deceklerdir. 

Bükreşteki İtalyan sefiri, Balkan dev. ğer Balkan d~vletlerinin kendi siyasetle. 
Jetlerinin bu mütesavver ıttifakı hakkın. rini bizzat kendileri tayin ettiklerini ve 
da Gafenko ile görüşmüş!:ür. hariçten direktif almak itiyadında olma. 

İtalyan sefi-rinin, bu ittifak planını a • dıklarını kat'i ve açık bir lisanla muha • Yeni anlaşmanın teferrüatı gizli tutuL 
maktadır. Türkiyede yapılacak olan bu 
harb tayyareleri için İngilterenin bir mo 
del vermemesi ihtimal: vardır. 

kim bırakmak ve Romanyanın demok • tabına bildirmi§tir. 

İngiliz hava nezareti, bazı İngiliz harb 
tayyarelerinin imali için Türkiye hükıi_ 

Sa tiye binası meselesi 

Hattıy anlaşmasuun imzasından bir intıba 

(Battanıfı l inci •11fad4) lanan klğıdm mahiyeti sonra gelir. Her 
ber siyasetinin yeni bir celili olduğunu şeyde olduğu gibi bir ittifakta da manevi 
;,azmaktadırlar. cihet her ~eye üstündür. İ§te bu b:ı.k.ım.. 

.Popolo d•italia> gazetesi bilhassa Ha. dandır lti Türk • Fransız ittifakının çok 
tayın Türkiyeye terkini mevzuu bahse - yüksek, bir kıymeti vardır. 

metine ruhsat vermeği kabul etmiştir. 
Bu tayyarelerin yapılacağı fabrikalar. İn. 
gilizlerin nezareti altında inşa ~dilecektir. 

Türkiyedeki harb tayyare fabrikaları, 
Orta Avrupadan kalkacak olan bombar. 
dıman tayyareleri için gayet güç keşfedi-

lir mevkilerde inşa edilecektir. Fakat 
Türkiye üssünden kalkacak bu tayyare _ 
leır, Bcllka:ı11ardan, Macfaristan, Avus _ 

turya ve Almanyadan geçerek hiç dur • 
madan yarım günl:ik bir uçuşla, takriben 
3200 kilometrelik yol katederek İngilte • 
reye varabilecekJerdir., 

Bahkesirde Uç katil asıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
zuun ve yenj isimlerin karışması muhte .. 
mel görülmektedir. 

Hadisede suçlu mevkiinde bulunanla -
rın, isticvabları sırasında verdikleri ifa. 
deler vak'ayı reddetmekten ziyade, te .. 
vil mahiyeti arzetmektedir. 

Tahkikata sebeb olan üç suçtan biri, 
dün de yazdığımız veçhHe Satiye binası 
hakkında evvelce tanzim edilmi~ raporu 
imha ederek, eski tarihle bir yenisini yap. 
mak suretile, resmt evrak üzerinde sa~ 
tekarlıktır. 

Keşif raporu :meeelesi 
Birinci ke~ raporu kimin tarafından 

lınha edilmi§tir? derek Fransanııı böyle bir anla~a yap.. Oeuvre şöyle yazıyor: d tı·~· "f• Balıkesir (Hususi) - Bandırmanın 
mağa hakkı o1'lıad1ğını ve kendi hima • Fransa Suriyede deruh e e 1

5
1 v:ızı "'· ı Edincik 'nahiyesinin Cetmi k.. Ü de Öğrendiğimize göre. vak·a ile alAkalı 

yesine tevdi ediJen bir araziyi başkasına den başka bir devlet lehine vazgeçme • Numan oğlu Kara Kasım S 
0~ ~ ğı n görülenlerin ifadelerinde bu nokta kat'.i.. 

terketmeden önce, İtalyanın da aza bu • meği taahhüd ediyor. Bu suretle eğe: .!tal' Gurafi köyünden Abdül~fu usığ~ ı z":' yetle tasrih edilmemiştir. Maznunlar, ra. 
iunduğu mandalar komisyonuna danış. ya Suriye ve Lübnan cümhuriyetlerı .uze. ya Bandırmanın Ergili k'" .. r; UR 1~ porun yeniden tanzimi keyfiyetini de baş 
ması lüzumunu ileri sürmektedir. rinde istikbal için bazı cmel~er beslıyor. m~zan og~lu Şaban hakkoydaunkien "'l~ ka türlü izah etmektedirler. Bu izah şek.. 

b'"f" 11 · d'" ·ş oluyor ın u um 
n--'nin radyodaki ~yanatı sa u un eme en suya uşmu • cezası dün gece saat 24 te · f edilmi line göre, raporun ikinci defa tanzimi .--..:: Emn' t · t · · " bir unsuru ın az ş 

F d k.. ıye sıs emınm zanm tir. meselesi, sadece bazı noksanların ikmali Paris 24 (A.A.) - Türic • ransız e Humanite şöyle yazıyor: 
B ================= ve böylece muamelenin tekemmülü ma. lAra.syonunun imzasından sonra cıne - cFransız - 'l'ürk muahedelerinin ak • 

· b t t B A N K A hiyetindedir. Birinci keşifte yalnız bina. nin radyo ile de verilen eyana ınm me - dinden dolayı hiç bir kimse bizim kadar 
nın planı üzerinde kıymet takdir edilmiş, 

ni şudur: memnun olamaz. Türkiye cümhuriyeti K Q M ER c 1· YALA ikincisinde ise, diğer kıymetıcr de takdir cFransız Türk karşılıklı yardım dek. 1 h t•· 1.. . t . t · ·n·n zaruri bir 
- · . . T"" k d.,..kır er uru emruye sıs emı 1 olunarak, muamele tamamlanmıştır. Yok l!rasyonu 12 Ma.yıs 1.ngılız. - ur "' .. ı unsurudur. Ankara hü1rumeti Mihver 

l 1 ı k '"' 1 1 ~ L y A N A sa, işte bir sahtekarlık hadisesi, mev • rasyonunun aynı tenm erını e e a ma - d ı ti · · · t 'kle ·ne mukave ,. 
• , . .1 ev e erının ı·ıca ve azyı rı - :ruubahs değildir. 

tadır. Bu <leklarasyo~: F ransa~ı .!ngı : met .göstermek ve sulh cephesine iltihak TamaMen tediye edilin~ sermaye81: 
tereye bnğlıyan taahhudler1e Buy:~k B~ı- etmek gibi büyük bir kiyaset göstcrnıiş. Maamafih miktan oldukça büyük bir 
tanyayı Türkiyeye bağlıy:m taahh:ıdlı.:rın t.ir. 700.000.000 ita.yan Lreti yekiına var:ın şahidler. dinlenildikten ve 
tamamile müvazi kılınmasını istihdaf ı.:y. Esk" F B h • N 

ı ransız a rıye azırımn 
!emektedir. kal · 

Filhakika Türk • Fransız deklarasyomı, ma esı 
evvela, Akdenizde bir harbe müncer ola. Faris 24 (A.A.) - Eski bahriye nazırı 

Merkezi : MİLANO 
Bul ün İtı.jyada, 1'tanbuı, Izrnlr, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri vardır, 
Çemberlıynin 

bir nutku 
• 

yenı 

cak bir taarruz takdirinde Fransız VP. Pietri, Fransız - Türk anlaşması hakkın. 
Türk hükfunetlerinin birbirlerine ellerin. da Jour gazetesinde yazdığı bir makale~ ~:~b~kl 8~~=-~ ITALİANA (Baştarafı 1 inci sayfada) 

den gelen her türlü yardım ve müzaha • de diyor ki: <Fr:ınce> ,Parts, Marseıhe, Toulowıe, Nice, l3aşvekilin, açık havada irad ettiği bu 
rette bulunacaklarını. c Yeni ittifakın stratejik faydalarının Menton, Monaco, lllontecarlo, Cannea, Juan- nutuk esnasında şiddetli bir yağmur ya.. 

Saniyen, işbu taahhüdün, B:-ılkanlar - teferrüatına girişmek istemiyorum. Fakat le3 - Pins, Vlllefranche - aur - Mer, C&sab- ğıyordu. Yağmur altında kürsüye doğru 
da da emniyetin tem.inini istihdaf edecek iki nokta var ki çok barizdir: Boğazlar - lanca CMııroc>. . İTALİAN yürüyen Çemberlayn, kendisinin ıslana • 
olan kat'i anlaşmada tasrih olunacağını dan geçerek icabında denizden Romanya. ~~?~ co~ralla Bra!. B ~ cağından dolayı endişe izhar eden halka 
derpl·ş eylemektedı"P". · ya yardım etmek ve Sovyetler Birliği He · uc11-r "' • • • u. hitaben· 

- Co6tanze. Galaz, Slblu, Timichoara. · 
ilfte deklarasyonun esaslı iki noktası irtibat tesis etmek imkan dahiline girmiş BANCA coMMERCİALE İTALİANA ı: c- Merak etmeyin! Bilirsiniz a, §em • 

bunlardır. olduğu gibi Süveyşin de karadan müda • BULOARA, Softa. Burgu, PloYd1Y, va.rna. siyem vardır. demiştir. 
Esasen bu hususta şunu da knytictmek faası temin olunmu§tur. B.~NCA COMMERCİALB iTAl.J.ANA Pıı:R Çemberlayn, nutkunda, İngiltere ta • 

,.-ektir ki. anlaşma, açıkça tasrih edilmiş Ölüm çam L'Earrro, Alexandrle d'EiYJ>te, l:ltabire, rafından tak.ib edilen siyasetin Alınan _ 
Port - Said. 

olduju üıere, hiç bir memleket aleyhine Nihayet şunu da tebarüz ettirmek la - BANCA coMMERCİALE İTALİANA K yada yanlış anlaşılmakta olduğunu, İn _ 
müteveccih değildir. Bu, İngıli% - Türk zımdır ki, Sicilya • Pantellaria - Libya oR:ıı:cA, At'na, Pire, Selinlk. gilterenin müsavat dairesinde her türlü 
deklArasyonunun aynidir ve Paris, Lon- U.Çkenini lrabul dahi etsek Akdenizin ge.. 'BANCA COMM!:RCİALE İTALİANA anlaşmıya hazır bulunduğunu, fakat ce. 

t . TRUST OOMPANY Pihlladelph1a. b" dn w Ankarayı teşrik eden ve muvaf. rek garb, gerek şark havzası ngıltere ve BANCA coMi.ımciALB iTALlANA ır ve şiddet politikasına hiç bir veçhile 
faldyeti sulhün idamesi hususundı esas.. Fransanın tefevvuku altında bulunmak .. muST COMPANY _ New-Yorıı::. müsamaha etmiye<:eğini söyledikten son. 
h teS'anudlenni gösteren müzakereler sı. tadır. Müşterek Bankalar ra Tiyençin hldiselerinden bahsederek 
rumda tanzim edi!JnjctJ. Türk ittifakının bfüün tsılm aleminde ı demiştir ki: 

Y B.ı.nqtıe Françalee et tallenne J>OV l'ame~ 
Hususi meseleler üzerinde olduğu gi - yapacağı derin tesiri de kaydetmek la • rlque dı; sud, Parf& •Hiç bir İngiliz hükfuneti bugün Tiyen-

bJ umumi .siyasetin yüksek sahasında ds l'!ımdır. Alman ve İtalyan emelleri ve Ar!ant.inde: Buenoıs-Aires, Roo8ı11o do çinde vukubulan hadiseleri müsamaha ile 
M:ıah'"° eden bu Slkl anlaşmamn aradaki propagandalarının lSlilm çanı çalmıştır. Banta f~. karşılıyamaz ve buna tahammül edeınez.ıt 
balları dahıı ziyade sıklaştırmış olduğu. Amerikada I\RF.SJLYJ_,cia: SıLo-Paulo ve b3.4lıca tehir·· 

ıeriııde şubeler. 
llU gördüğümden dolayı bilhassa bahtiya. Vaşinıgton 24 (A.A.) _Amerika diplo. cffiLİ'de: Santtago, Valparabo. 

nm.:. matik mehafili Türk • Fransız anlaşma • <:'OWMBİA'da: Bogota, Barranqllllla, Me-

Suad Davu'm beyanatı sının akdini Avrupada sulh cephesinin d~~UGUAY'da: Montevideo. 
Boneden sonra Türkiye büyük elçisi kuvvetlenmesinde ciddi bir Amil olarak B:\NCA DELLA SVIZZERA fTALIANA: 

Suad Davaz da demiştir ki: telakki eylemektedir. Ayni mehafil Türk. LugaM. Belllnzona, Ch1SMO, Loca.rno. 
J>ostum hariciye nazın Bone yapmak- Fransız anlaşmasının Mosltova müıake _ ~urtch, M~ndritdo. 

ta olduğumu.ı §eyler hakkında icab eden releri Ü2el'inde de müsaid bir tesir yapa- aANCA llNGARO - İTALİAllfA s . .&. 
malbıatı ~rmiştir. Buna ancak şunu ilL cağı ümidindedir. Amerikan mehafili Mas ~~A;~~tı;~~l~de Şubeler: 
ve edeyim: kova ile yapılmakta olan müzakerelerin Za~Tetı, Swıak. 

'""- neticelenmesini totaliter devletlerin ge - ...... CA tTALİAMO - UMA 
• .a w-k - Fransız birleşmesinin bugün n."V'I 

nişlemesine sed çekmek için siyasi ve as.. Uma <Perou> da ba.ilıca Şehirlerde iube-teeyyüdünü görmekten mütevellid bü • 
yük sevincimi ifade etmek iste:im İki keri blr ıarnret olduğuna iş.are~ eylemek. 

tedir., 
ıne.mleket. bugün anlaşmaları sulhü tar. 

Bone, kabine toplantısında iwıat lin için imz.alamıştu·. Bu anlaşmalar kim.. verdi 
len.in aleyhine müteveccih değildir. Bun. 

ler: 
Eı\NCA İTALIANO - GUAYAQUIL 

ouayaqull. 
tııtanbıal Menm: 
Galata. Voyvoda C&ddeat, Ka.raköJ 

Telefon 44845. 
Palu. 

lan en sulhçü makSadlar ilham eylemiş.. PaN 24 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
Ur. !Bizim ideaHmız sulhtür ve bu suretle 8-0ne, bugün Reisicümhurun riyase - İstanbul Bürotn1: 

ti de to ] k b. · · d Alalemela"! Han. 'hlefon 12900 /!/ll/12/15 ınılhftn muhafazasında teşriki mesai edi _ n A P anan .~ ıne ıçtımam a ev - 8'Jotıa Bi.roq: 

:roruz. Fransa, 'l'ür1'ye ve İngiltere bü _ vela. F.ransız - Türk anlaşmalarını izah l!tlklal Ctddıeal No. 24'1. Telefon: tlOte. 
tan beşeriyet için aziz olan sulhü koru • etmıştır. Kasalar ıran: İtalya. Te Macar!.stan için 

mak için ellerinden gelenı yapacaklardır.. Bone'nin izahatına nazaran akd<>lu _ 'e Tourl1;tıque ~ekleri ve B. C. t 'IRAVEL-

Fra nan anlaşmalarla, Türk - Fransız mü_ =LKR==·s-=çeıı::tı=erl===.-======:s:=:::;:::::z:ır::ı=== 
ımz gaaetelerinia mütalee.la.rı nasebetleri tarihinin o kadar mes'ud 

Paris 24 (A.A.) - Fransız • '.fürk an- olrnıyan anları kapanmıştır. Bu anlaş.
laşması hakkında Matın gazetesr diyor ki: malar1 iki memleket arasında karsılıklı 

Ötedenberi söylenegelmişfü: Her tiirlU yeni bir itimad devresi açmaktadı~. İki 
ittifak ve anlaşmada bunları aktedenle • devlet Balkanlann ve Şarld Akdenizin 
lerin vasıflarıdır ki hesaba katılır. İmza. sulhünde işbirliği edeceklerdir. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lobmııı Hek.Jm) 

Dlvan,alunda 104 numarada ~e-rcftn 

basta kabul eder. Telefon 21044-23398 

Moskova görüşmeleri 
(Başrarafı 1 inci sa11Jada) 

leri etrafında izahat vermiştir. 
Son Fransız • İngiliz tekliflerine :Molo

tof tarafından verilen ve İngiliz hariciye 
nezaretine gelen cevabı ve bu hususta 
Paris ile Londra arasında yapılmakta n. 

lan noktai nazar teati!erinı bildiren Bone, 
mevcud müşkillatı istihfaf etmemekle be
raber meselelerin fevkal!de girift ve dü. 
zeltilmesinin pek güç olduğunu da unut. 
mamak lAzım g~ldi~ini söylemiş \:e fak.tt 
Fransa ile İngilterenin bir n{!ticey~ var _ 
mak için hiç bir gayretten geri durmıy:ı. 
caklarmı söylemı~ir. 

Acele etmeli 
Faris 24 (A.A.) - cTemps. gazetesi, 

İngiliz - Fransız • Sovyet müzakerelerine 
hAkirn olan havanın artık aydınlanmuını 
ıstemekte ve bu müzakerelerin uzaması 
ve müşkülAtı ıimdiden üç memleket ara. 
sındaki münasebetlerde teessüfe şayan a. 
kisler bıraktığını kaydetmektedir. 

Bu gazet~ demokrasileri müşkül va _ 
ziyette bıracak olan yeni bir emrivaki kar 
şısında kalınmadan evvel bir netice elde 
etmek isteniy;orsa, acele etmek lazım geL 
diğin1 ilAve eylemektedir. 

sübut delilleri toplandıktan sonra, me • 
selenin iç yüzü tavazzuh edebilecektir. 

Şahidler arasında, birçok tanınmış ef
hasın, bazı biiyük avukatların, Deniz • 
ban erkanından bazılarının bulunduklan 
anlaşılmaktadır. 

Dün tevkif edilenler 
Haklarında ihzar müzekkeresi kesilen.. 

!erden Reasürans şirketi avukatı Atıf O. 
dül, dün Lüleburgazdan getirilmiş ve ad.. 
liyeye sevkedilerek, 4 üncü sorgu hnt.. 
mi tarafından isticvab olunmuştur. Atıf 
Ödülü müteakib, evvelki günkü isticvali. 
lar sonunda serbest bırakılanlar arasın • 
da bulunan Reasürans ikinci müdürü Jıla 
lik Kevkeb de. ikinci defa sorguya çıe • 
kihniştir. 

H!kim Sami, neticede, her ikisinin de 
tevkiflerine karar vermiştir. 

Malı'k Kevkebin tevkifine sebeb, ikin.. 
ci defa isticvabında ifadesinde tebeddL 
Jat görülmesi, ve bu ikinci ifadesinin ga... 
terdiği lüzumdur. Malik Kevkeb ve Atıl 
Ödül yolsuz satılan binanın alım satımın. 
da rol oynamaktan mamundurlar. 

Hamdi Emin Çapın sorgusu, AnkarL 
dan ihzaren getirilmesini müteakib ve 
ancak yarın yapılabilecektir. 

Hamdi Emin şehrimizde 
Ankara 24 (Hususi) - Hamdi Emin 

Çap bu sabahki trenle İstanbula hare
ket etmiştir. İhzar müzekkeresi kendi· 
sine dün gece tebliğ edilmiştir. 

Hatay bayramını 
Temmuzun Z3 Dnde 

tesid edeceğiz 
(Baştarafı 1 Plci nyfadaı 

mukavele önümüzdeki Pazartesi gilnil 
Mecliste müzakere edilecektir. Bu hu
sustaki kanun kabul edildikten sonra 
Hatayda sevinç şenlikleri başlıyacak • 
tır. 

Hataym asıl kurtuluş bayramı Fran 
sızlar çekildikten ve Cümhuriyet ida· 
resi kurulduktan sonra yqpılacaktır. 23 
Temmuzda yapılacak olan bayramda 
ana vatandan birçok heyetler ibu me • 
yanda gazeteciler, sinemacılar da ge • 
Jeceklerdir. 

Bugün Ankaradan üç meb'us şehri • 
mize gelmiştir. 

5 Temmuz bayramı 
5 Temmuz kahram:rn ordumuzun Ha• 

taya girdiğinin yıldönümii olmaSl milna. 
sebetile, bu mes'ud gün de parlak mera.. 
simle kutlanacaktır. 

Hatay sehirleri bayrambr münRSebe.. 
tile fevk~lade surette donanmaktadır. 
Halkın sevinci görülmemiş derecededir. 

Hataya giden heyet 

İskenderun 24 (A •• \.) -- Anadolu ajan.. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Meb'uslarımızdan Rahmi Apak, Cev • 
det Kerim İncedayı, Ali Münif bugiln 
Hataya gelmişlerdir. Payas istasyonunda 
Parti erkanı, meb'uslar ve dahiliye ınn.. 
teşan, emniyet umwn mildüril tarafın • 
dan karşılanmışlardır. Misafirler, İsken.. 
deruı:ı. Halkevinde karşılayıeılar ilP. haL 
bıhalden sonra Antakyaya gitmişlerdir. 
·--······ .. ······· .. ········-·········-··········-· .... 

Eıkişehirde Son Poata 

SES - IŞIK 
Mnessesesinde saWır. 

Kiloluk iade gazete k&ğıdı 
istiyenlerin de gene 

SES - IŞIK 
Mağazasına mnracaatıan 

ıa.zımllır. 

Halkavi altında N. 8 
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i adın ruhu 1 
.. •1m111111111mı .. 11111111111111111m .. 11111111 .. 1111~ 

- Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

labab, ötıe ve akşam ber yemekten sonra 
riİllll..UUJHUJll-llUUIUll .. 111111111111 .. lllllUlll .. lllDh. Çeviren: lbrahim Hogi ...dlW .. ıd KULLANMAK 

şartile Mister Taynberg aşıktı. Delt<:esine. ü - yordu. Meseli işinde haftada 500 lira ka.. 
rn.idsizcesine aşıktı. Alla:h kimseye böyle zansa. madam Faynberg gözlerini aça • 
derd vermesin. Onun halindekilere sar • rak: 

beııg diye kabul etmiyeceklermiş. Etme. 
sinler .. Ben halimden memnunum .. hem 
iyi dinle.. bundan böyle senden akıl öğ. 
renecek değilim. Ben !Mister J akop Fayn 
berg .. sen de madam JakQP Faynberg 
kalacaksın .. anladın mı? 

RADYOLiN mısak kokuku miskt anber kokar, üçün. - Neden 800 lira kazanmadın da 500 
CÜ mevki tünel en pahalı, en lüks Rols- lira kazandın! diye başının etini yiyor; 
roy otomobillerinin oturacak yerleri ka. ve gene mesel&, kocası onu bir bara fa • 
dar yumuşak, rahat gelirdi. Geceleri, du lan götürmek istediği zaman, seninle ya. 
daklarında Mildred'in ismi, titreye titre. şanmaz ki, müsrif adamın birisin ... Evde 

Kadın hırçınlaştı: 

- Eh! Çok konuştun. Ya ismini değiş. 
tirirsin, yahud da pabucumun bağını çö. 
zersin .. 

Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 

ye uyur, sabahları da onun hayalile u • kalmak istese: J) 

yanırdı. Bir kelime ile, do.stumuz Fayn. - Ne olacak, hasis, pinti herif!. diye 
berg tima.rhancnin psikopatlar kovuşu - ona çıkışıyordu. - Pekalfl .. dedi Mister Faynl)erg .. Ve 

kadın da çıktı gitti. na namzed bahtiyarlardan?? .. biriydi. Ve bir gece iş büsbütün çığırından çık harikalanndan biridir, 
denebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-

Düğününe üç hafta kalmıştı. Buna rağ tı. Akşam yemeğinden sonra madam 
men günleri, saatleri, tbir de bankadaki Faynberg, kahve fincanını masaya bıra. 
hesabı carjsini sayryordu. Dünyanın en karak kocasını derin derin süzdükten 
mes'ud adamı olduğunda hiç şüphe yok. sonra: 

Aradan altı ay geçtikten sonradır ki, 
Mister Faynberg telefonla karısını ara • 
dı. O meş'um gecedenberı ilk defa ola • 
rak konuşuyorlardı. Yalıvararak: - Be. 
ni üzme cicim .. bir hata işledim .. Sırf af 
dilemek için telefon ediyorum... dedi. 

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

tu. İşi tıkırında idi. Elbise ticareti yapı • - Biliyor musun neye karar verdim!. 
yordu. Hayat s\gortası yıolunda idi Ana • dedi. Sen bundan böyle ismini değiştire. 

Kadm, onun sözünü keserek ccvab 
verdi: 

sı babası, Mildred'den hoşlanmışlardı. ceksin .. Sabah, Böle ve aktam her yamaktan sonra gönde 3 defa 
Kendisi de güçlü kuvıvetli, sıhhati yerin. Mister Faynrberg hayretinden, lokma .. 

RADYOLiN 
de daha !henüz 27 sine basan b.ir delikan. sını zor yutarak kekeledi: - Çok geç kaldın.. yarın Reno'ya gi -
Iı idi. Bunların hepsi bertaraf, sevgiü - Ne!. N.e dedin? .. diyorum.. boşanma davasını da açtım 
Mildred'ine kavuşacaktı. Madam Faynbe~ soğukkanlılıkla tek. bile ... 

* Ah bu kız ah!. Faynberıg'e soracak ol. 
sanız, Mildred kızların şaheseri idi. Ne 
bileyjm, bir Klara Bov'u, bir J an Har • 
lov'u, bir Greta Garboyu nefsinde top • 
layan civelek bir mahluktu. Onu, eş ve 
dostuna, benim kıymetli çiçeğim, balım, 
güvercinim.. diye takdim ediyordu. 

Ben pişmiş aşa su katanlardan deği • 
lim. Fakat, o günlerde bir kerecik olsun 
Mildrcd'c bir :kulak verseydiniz kazın a. 
yağının hiç de öyle olmadığını şippa _ 
dak anlardınız. ÇUnkü, genç kız, gözle • 
ri dalarak hep eskilerden bahsediyor, dü 
ğünden pek de öyle hazlanmış görün • 
müyordu. Binaenaleyh, izin veriniz de 
sizlere bir nasihatte bulunayım: 

Sevdiğiniz kız ~özleri dalar, ve hep ma 
zinin hasretini çekerse fişıkdaşlığın hele 
evlenmenin ıhiç zamanı değildir. Yapaca. 
ğınız en akıllı iş, pılı pırtınızı toplayıp. 
o diyardan ıg.öçmektir .. 

Fakat Mister Faynbcrg, bana akıl da • 
nışmadı. Nasihat istemedi. İsteseydi bile 
gene faydası olnuyacaktı. Zira Mildred'in 
g6zleri dalınca, dostumun, ah sevgilim 
bu halile ne şekerle.şiyor! .. diye sevincin. 
den bir zıplamadığı kaldı. Ve işte, böy _ 
le. ne yazık ki sonunda evlendiler. 

Bir sene kadar, yeni evlilere her taraf 
güllük gülüstanlık g-Oründü. Mister Fayn 
berg hayatından memnundu. İşi gene tı. 
kırında idi. Biltiln densizliklerine, dırdı • 
rına rağmen kansına merbut:tu. 

Evet, Mister Faynber.g bile, karı.sının 
az buçuk dırdırcı olduğunu kabul edi _ 
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-
Bu ceva'bı verirken; ouunla arararın· 

da geçen vak'ayı hatırlayarak bilaih 
tiyar kızarmaktan kendisini menede . 
medi. 

- Onunla beraber mi seyahat ettin! 
Süheyla hanımın halinden istihfafla 

karışık gizli bir maksad sezildiği için 
Nerime asabiyetle cevab verdi: 

-- Ona vapurda rastladım ve pekaz 
gördüm. Esasen karnaramdan dışarı da 
pek çıkmadım. 

- Bu mazeret kafi değil! 
Süheyla hanımın sesi bu sefer bü1' • 

bütün tehdidkardı ve onun bu hall; ah
bablarına dedikodu mevzuu arayan Vi 
en uf.ak bir şeyden bin bir mana Ye ne
tice çıkararak ortalığı karıştmnaktan 

zevk duyan Semiha han1mın gözünden 
kacmadı ve kurnaz kadın bunun zevki 
i~e ·dudaklarını İsırarak pencereden di. 
şarısını seyrediyormuş gibi başını çe
virdi. 

xv 

rar etti: 
- Bundan böyle ismini değiştirmeni 

söyledim. Kaç zamandır düşünüyordum. 
Bugün öğleden ısonra da kararımı ver .. 
dim. Beş altı tane de güzel Amerikan i _ 
simleri bulacağım. Sen de avukatınıt gi • 
der, icab eden muameleleri yaptırırsın. 
Meselfi Farester ilsmi fena değil.. yok, 
yok .. Fitzroy daha hoş .. 

Mister Faynberg, şaşkın gözleri!P. ka • 
rısına baktı: 

- Çıldırdın mı Allahaşkına .. dedi .. ne 
o? İsim değiştirecekmişim? Ciddi mi söy. 
lüyorsun kuzum?. 

Kadın atıldı: 

- Elbette ciddi söylüyorum.. beni ne 
zannettin sen?. Ööf.. ne berbad, ne g-l .. 
lünç bir isinı .. Faynberg .. ben bu nam 
11ltında sosyeteye çıkamam, anladın mı? 
Sonra, bu isim, işine de tesir ediyor. rınun 
için, ismimizi değiştirmeğe karar ver • 
dim.. 

* Adam ayağa kalktı. Arkadaşlar, hazır 
olunuz.. Dostumuz Faynberg evlilik ha. 
yatında ilk defa olarak kızıyor, köpürü. 
yor, ve sesini yükseltmeğe cesaret edi • 
yor. Hakikaten de öyle oldu. Faynberg 
Adeta gürler gibi bağırdı: 

- Bana lbak Mildred. Beğenmediğiniz 
Faynberg ismi, senelerce ailemtzin şeref. 
le taşıdığı bir rerntzdir. Ben de, ayni şe. 
refi duyarak bu ismi kullanmaya rlevam 
ettim ve edeceğim . Sosyetenin kiiküne 
kibrit suyu .. ne o? Sosyetede hoşa git • 
mezmiış? Varsın gitmesin. Beni M. Fayn.. 

* Mister Faynberg'in eli ayağı tutuştu: 
- M'ildred .. Sen böyle lieyı yapan .in • 

san değilsin .. dinle şekerim.. bak sana 
neler anlatacağım.. büyük bir sürpriz ... 
Benden bir şey istemiştin. Haıırlıyorsun 

değil mi?. Hani, canım .. isnıımi <~eğiş .. 
urecektim! .. Değiştirdim işte! Mahkeme -
den bu sabah ilfunımı aldım. Artık Fayn. 
bcrg d(ığilim .. sen de madam Jıık. Fit • 
ıroysun. 

Kadının sesi kolaklannda çın çın öttü: 
- Ne de olsa geç kaltlın. Faydasız .. 

~arın Renoya hareket edıyoruın ... 
Faynberg gene yalvardı: 
- Fakat şekerjm., anlamıyc.r musun? 

Dediğini yaptım, canımın içi; Faynberg 
iken Fitzroy oldum.. tabii saıı de ... 
Kadın bir daha onun sözü~1iı kesti: 
- Ne yapayım?. Artık ÇOK geç, fayda. 

sız dostum ... Bir da'ha seninle birleşme. 
me imkan yok .. allahaısmarhıdık .. dedi. 

Ve telefonun zıngadak kapandığını 
tiuyan sabık Faynbcrg lUhik Fitzroy acı 
acı ağladı. 

* Aradan iki sene geçti. !Jostumuz Mis -
ter Jak Fitzroy. NevyorJ...t~ be~inci cad. 
dede ayiak aylfık yürUyordu. Birden kal 
!>i dışarıya fırlayacakmış gibi çarptı. 

Gözlerine inanamıyordu. Kcnd;sinden :ı.y 

nlan kansı Mildred, yanından geçip git 
mişti. Mister Fitzroy arkasından seğirt • 
ti. Koluna dokundu. Mildred hayretle 
başını kaldırdı. Gülümsedi ve hararet • 
le el sıkıştılar. Fitzroy bülbül kesildi: 

- Canım Mildredciğim.. seni gördü 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

'!--------------------------------· Ankara Valiliğinden: 
Ankara_ K. Hamam • Gerede yolunun 95+000-103+800 üncü kilometrele. 

ri arasında .yapılacak şose ve sınai imalat işi 3/7/939 Pazartesi günü saat on beşte 
rilayet daimi encümeninde ihalesi yapılma:k üzere kapalı zarf usulile eksiltme. 
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli c54,683:ıı lira c88:ıı kuruştur. 

Muvakkat teminatı c3984:ıı lira cl9. kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını, Ticaret Odası vesikasile teminat mektub veya 
ma.Ribuzu ile ihale tan1ıinden en az 8 gün evvel vilayet makamına müracaatla bu 
işe aid alacakl.arı ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar 
encümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid k~if ve şartnameyi 137 kuruş ıbedel mukabilinde nafia müdürlüğün-
den alabilecekleri. c2326• c4258:ıı 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Belediyemizin şehri üç yüz lira ücretli müıh:endisliği ve 175 lira ücretli fen me. 

muıru veya mimarlığı ve 30 lira asli maaşlı veterinerliği münhaldir. Talihlerin 
diploma, tercümei hal ve diğer evrakı mfutitel~rile Kayseri belediye riyaset • 
ine müracaatları ilan olunur. c4280· 

ğüme ne sevindim bilsen? Güzelleşmi~, 

toplanmışsın. Adada l)turuyorsun değil 

mi?. dedi. 
Kadın tasdik etti: 
- Evet .. hem de çok mes'udum. Bo • 

şanına kararını alır almaz, Kaliforniy:ı. 

ya .gittim, ve iki senedenberl de orada ya 
§ıyorum. Buraya sırf gezmeğe geldim. 

Ha ... Evlendim de ... 
Mister Fitzroy heyecan•a sordu: 
- Evlendin mi? .. K;minle? .. 
Kadın tuhaf, umurJamayan bir hare • 

ketle cevab verdi: 
- Belki tanımazsın . .. Fayn!>erg ismin. 

de birisile ... 
Ne denir?. Kadın ruhu! ... 

onun davetini bir gün sonraya talik et- tikab etmesine imkan tasavvur ede - - Çok iyi günler yaşadım 7..errinci 
tiğini yengesine haber vermekten ken- miyor, aciz içinde kıvranıyordu. ğim. Öyle mes'udum ki ... 
dini alamadı; fakat bu kelime~er a.~ - Geceyi bin bir acı içinde geçirdikten - Hakkın da var, Feridun bey gibi 
zından dökülür dökülmez pişman el - sonra ertesi giin erkenden Nuriye ha - bir adamın gözlerinin içinde yaşadığını, 
du; mağrur kadının kendisine bu vesi· nımlara gitti. Maksadı bu meseleyi bir en ufak btr arzunu yerine getirmek 
le ile de hakaret etmesinden kJrktu. parça olsun aydınlatacak bir haber al- için ne derece tehalük gösterdiğini gör
Ancak, Süheyla hanım; mutadı hiiafı - maktı. Zihni Feridunla o kadar meş · mek bile senin saadetinin büyüklüğü 

Iamn: GCZİN DALMEN na bir şey söylemedi, bunu çok tabii guldü ki, Nejadın evde bulunabilece - hakkında bir fikir veriyor. Nasıl. ts
karşı1ıyor gibi göründü. Meğer, zehiri- ğini ve aralarında geçen sözlerden son- tanbuldan güzel elbiseler aldın mı? 

c Seni görmek; seni tekrar yanımda 
hıssetmek için bilsen ne kadar sabırsız- ni sonraya saklıyormuş. Yemeğin so ra onunla tekrar karşılaşmanın ikisi i- _ TabiL. Esvaplarım:n, çamaşırlan-
lanıyorum sevgilim! Her zaman senin- nunda; kahvelerini getiren hizmetçi dı- çin de hoş· olmıyacağını aklına bile ge- mın hepsi birbirinden P'k, hepsi blrbi
le bir çatı altında yaşadığım için seni şar: çıktıktan sonra, sakin bir tavırla tirmemişti. Bereket versin ki Nejad bir rinden zarif. Gördüğün zaman sen da 
istediğim dakika görmeği çok tabii bir Nerimeye baktıktan sonra sade bir akşam evvelki trenle hareket etmişti. beğeneceksin. ı 
,ey addediyorum. Şimdi; senden uzak- mevzu üzerinde konuşuyormuş gibi a- Nuriye hanımla kızlarının Nejadın - Kürkler? Elmaslar? 
ta; bunun ne büyük bir saadet olduğunu lelade bir sesle şu c;özlcri söyledi: Nerime ile muhaveresinden haberleri _Her şey var ... Feridun çılgınlıklaı 
takdir ediyorum. Bu birkaç günlük ay- - Feridun mutlaka Bursada Meliha olmadığı pek aşikardı; çünkü hepsi o - yapıyor. 
rılık bana bir ömür kadar uzun geldi. hanıma rastlamıştır. Onun da bir arka~ nun bu. kısacık s:yahat~nden s;vinçle - Varsın yapsın; asıl büyük hediye
Daha bir kaç gün seni görmiyeceğimi; daşını görmek için fstanbµldan Bursa- bahsettıle~ ve NeJada aıd sözlerı, zerre yi ona sen veriyorsun. Senin gibi bir 
senin güzel gözlerinin bakışını gözle _ ya gittiğini haber ald;m. Meliha hanım ~adar çekınm~en; genç k~za anl~ttı • kızla evlendiği için bahtiyardır. Yarın 
rimde hissetmiyece~imi; altın saçları - ne güzel kadın değil mi? ıar. Aksi takdırde, bu temız kalblı ka- mı geliyor? 
nm günei atında yanan tellerini par - Nerirne, bu son sözlere cevab ver - dınların Nerimeye karşı. mahcub bir - Hayır öbürüsü gün ... Bursadakf 
maklarımla okşıyamıyacağımı; seni kol- meden soğuk bir tavırla yengesine bak- tavır :akmacak~arı tabii .ıdi. işini henüz bitiremediğini yazıyor. 
}arımın sıkı çemberi arasına alarak tı Nerımeye gelınce, Meliha hanım hak- K' b'l ' .. 1 k d · . . - ım ı ır gun er sana ne a ar u-
göğsüme basmıyacağ'ımı; dudaklarının - İstanbulda bizim ziyaretimize gel kında sualler sormak ıçın çırpındığı .. .. .. • d S b t k ri.m· F 'd d .. h dl . zun gorunuyor ur. a re şe e , sa-
sıcak nefesini dudaklarımda duymıya • diği zaman Bursaya gideceğine dair biı halde, er~ un an şup e e yoıı:ıuş gı- adet günleri vaklaşıvor ... Bevas elbise 
cağımı tasavvur ettikçe her ,eyi bırak- ke'iime bile söylememişti.· bi bir vazıyet almağı hem kendi namı- .. d t"l.1 . d k.' uı· h d . 1 . . b' küçükl"k ıçın e ve u er arasın a ımuı ır nt 
mak, biltün i~erimi yüz üstüne terke- - Öyle mi? Ha1buki buradan İstan • na, e:n. e nışan ısı ıçın .1r u güzel bir gelin olacaksın Neri! Ben bile 
derek sana koşmak istiyorum. bula gideceği gün beni görmeğe geldiği a~dettığı i~in bunda ter7ddild ediyo~ ~e hem seni görmek hem de yaptırdığım 

Senden uzakta öyle zavallıyım ki Ne- zaman bu tasavvurundan bahsetmişti. hır fırsat olluyordu. Nıhayet, Zerrınm şık esvabı giymek için sabırsızlanıyo 
ri, bunu ancak kollarımı sans doğru ag. Herhalde bunu senden gizlemek için mutlaka kendisine 1stanbula yaptığı se- rum. Dur sana biçimini göstereyim. Mo-
tığım dakika unutabileceğim.• bir sebebi olacak! yahat hakkında hususi bazı tafsilat so- deli şuraya koymuştum. Bulamıyorum. 

Nerlme nişanlısının iri yaııslle dolu Nerime bu sözlere cevab vermedi fa. racağına emin olduğu için onu birlikte Mutlaka halam gitme telaşesile bir ta-
olan kAğıdlan birkaç defa arka arkaya kat bilyük bir endişenin yeniden vilcu piyano çelıp şarkı söylemek için öteki ~afa kaldırmış olmalı. .. Onun da Bursa 

İki gün sonra Nerime Ferldunaan bir okudu ve okudukça, bir iki gfindenberl dünü bir ateş gibi sardığını hissetmiş • odaya sUrüklemiye karar verdi. Bunda da olduğundan haberin var mı 
mcktub aldı. Genç adam bu mektubun- kalbini saran d<!rln ilıüntüntın yavaı tı. Sessizce kahvesini içtikten sonra o aldanmıyordu. Tabiaten bira:r: müteces- Nerime kalbinin helecanını belli et -
<!a işlerinin bitmediğinden ve Bursada yavq sıyrıMığını, bUytlk b1r saadetin dasına çekfidi ve bilAihtiyar Feridunun sis olan Zerrin, piyanonun bulunduğu memiye çalışarak sordu: 
birgün fazla kalmak mecburiyetinde ol b'ütün vartı~ kapladığını hissetti. mektubunu tekrar tekrar okudu. Ken• odaya girer girmez hemen sualletina - Evet ... Bu seyahat neden icab et · 
duğundan bahsettikten sonra sözünü Yemeğe fndlti zaman bllAlhflyar P"e - disine bu derece samimt sözlerle hitab başladı: ti? 
şöyle bitirmekte idi: · ridunle konUf111ak ammınu duydu ve eden bir adamın böyle bir alçaklığı ir- - Seyahatin iyi geçti mi Neri? fArkaıı var) 



!d Haziran SON POSTA 

«Son Posta» nm tefrikası: 9 

!!!!!!~----~P-------~----------

H A-1 i C I SUlTAN 
Ressam Melling' in. kalbi 

İşte, bunun içindir. ki, Ress~~ Mel .-1 rnye, neş'eli düşüncelere dalmış .. v~ j sehhar sultanın ?aza:ı dikka~in~ celbet
ling'in saray bahçesınde gorunmesı; artık şarabın buharile kafasının ahengı ı rnek .. onu, kendı zeka ve san atıne hay
Hatice Sultan sarayırun harem daire - tam kıvamı bulduğu zaman, Önündeki ran bırakacak bir eser vücude getir -
sinde mühim bir hadise teşl:il etmiş - masaya bir yumruk a~kederek: ınek .. bu işler arasında da bir kolayını 
ti. Ve bu hadisenin açtığı cereyana, - Ey talih!. Anlıyorum. Sen beni, bu1arak, sultanın gön1ünü kzanabil -
bizzat Hatire Sultan da sürüklenmişti. dünya ikbal ve saadt-tinin en yüksek mek. .. * ~ahikasına çıkaracaksın. İş bu dereceye geldikten sonra, her 

Genç kadın, kafesler arkasından, res Diye, bağırmıştı. ~ey kolaydı... Sultan hazretleri, bir 
sam Melling'i uzun uzun temaşa ettik- Ressam Melling, böyle düşünmekte t~kmede, kocası olan damacl paşayı, bir 
ten sonra, derin deıin içini geçirerek haksız değildi. Çl.lnkü, şimdiye kad3r daha dünya yüzüne çıkmasına imkan 
dairesine avdet etti. Ve odasına girdiği (Şark ve harem) hayat.~na dair, yüzler- olmıyan derin bir çukura yuvarlıyabi
zaman, kendisini takib eden dadısı ce efsanevi vak'alar dinlemişti. lirdi. .. Ondan sonra da. kendisini zev
Mahveş kalfa ile, hazinedar ustası Dil- Şark, aklın ve mantığm pek az tesir celi~e kabul etmesi. i~ten bile değildi. 
feda kadına dönerek heyecanlı bir te - gösterdiği bir yerdi. Burada. bütün hük- M€lling, bu hülyaların tatlı cereya -
ibessümle gülümsedi. Düşüncelerini, şu rr.ünii ve iradesini vi..iriitcn bir ku\·vct mna o kadar kaoılmı~tı ki: hayatının 
ke!imelerlc söyledi: varc;a 0 da yalnız ve yalnız (Harem ldi. bu mecra üzerinde akıp gittiğini görü-

- Yazık kl, ömrümüz; bir koca (1) I...ehistandan, Macari~tandan, Hırva- vor gibi oluyordu. 
ile geçer ... Frenk hatunları; meğer biz- ti;-;tandan ve sair frenk divarlarmdan Kendisini, kollarına girerek padi _ 
den mutlu imişler. Zira, gilman misali nice serseriler bu divanı gelmişler .. bi- şahın huzuruna çı'!zanyorlar.. <>rada; 
adamlarla geçinirler. rer açıkgözlülükle ;arayların (harem) - Eğer dinini değiştirirsen, seni ve-

Demişti. c1a!relerine çatar çatmaz, üç tuğlu '·ezir zir yaparız. Hem (paşa) ve hem de, 
Hatice Sultanın zevci, epeyce yaşlı oluvermişlerdi. (sultanın zevci) olursun. 

idi. Uzunca siyah sakalına. eni konu K€ndisine gelince.. bu rnaceranerest Diyorlardı. 

kır serpmişti. sercerilerin hepsinden daha liyakatli ve Kendisi nten din işleri1e o kadar n-
Damad paşa, zevresi Hatic€ Sultana bu i~c onlardan dah;:ı çok elveri~li idi. Iakaclar değildi. .. Babası onu. ilk defa 

hoş görünmek için, daima sakalını u - Her şeyden evvel, gençti. Giizddi. olarak (Karlsrohe ıdeki ')rotestan kili
zunca çember kestiriyor .. olgun ve kıp Cazibti. Avni zamanda. kendi5ini yük- sesine p:ötiirrlüğü halde. bir müddet 
kızil yanaklarını da, hergün ustura ile ~ek tabak;daki halka çarçabuk tanıtıp sonra anası bir katolik kilisesinde giz-
kazıtıyordu. sevdirebilen, ressamlık, mühendislik. lice vaftiz ettirmi~ti. 

Daima ağır ağır ıtırşahi kokan bu sa- esrarengiz bahçeler tarh ve tanzimi gi- Halbuki, kafasınm içindeki hülya _ 
kal, ilk gördüğü gündenberi Hatice hi, İstanbulda henüz mechul olan yük- ıard~n başka hiç b!r şeyle meşgul olmı
Sultanın hoşuna gitmemişti. Fakat ne sek san'atlcre sahibti. ya lüzum görmemi~ o1an bu genç adam, 
çare ki, Osmanlı saraylarında (vakar, Netekim iste Danimarka sefiri baron ne protestan ve ne de katolik :kilisesine 
azamet ve büyüklüğün timsali) teEıkki de HobeŞ€ ·y~ptığı kö~k ve bahçe beğe- karş;.. en küçük bir alaka bile göster -
edilen bu sakalı; zevcinin çehresinden rnlerek. çarçabuk saray kapısından içe- memisti ... Onun icin şimdi kendisine: 
söküp atmak mümkün değildi. ri girivermişti. - Müslüman o1!. Hem vezir, hem de 

Halbuki Hatioo Sultanın dimağında Şimdi, 0 büyük gayeye vasıl olabil- sultanın zevci olursun. 
yer eden bir şey varsa o da, ya1nız ve mek için ne kalıyordu?. Genç, dilber VC' ( Ar1cas•. varı 
y~nu (güz~) l~L ~r ~~n ve ha~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ta bütün insanların, güzel bir çiçek ka
dar manalı olmasını isterdi. .. Fakat ne 
çare ki kader onu; ıtırşahl kokan bir 
sakallıya ... gür kaşlarının altından bel 
bel bakan, kocalık vazifesini; karşısın -
da iki büklüm divan durmaktan ibaret 
sayan manasız bir adama kısmet et -
mişti. 

* Hatice Sultan, ressam Mellinı:ı; ile 
kocası aras:mda bu mukayeseleri ~·apa
rak kalbinde gizli bir ıztırab duyarken, 
genç frenk ressamı da, kendisini hcyc
candruı heyecana sürükliyen dü~ünce
ler1e vakit geçiriyordu. 

Onda bu heyecan, Büyükderede Da
nimarka sefiri Baron de Hobe~'in köş
ki.inde, Hatice Sultanı ilk gördi.iğü da
kikada başlamıştı. 

Bu genç ve hayalperest adamın kafa
sının içinde, daha o gün şöyle bir sual 
uyanmıştı: 

- İşte .. şarkın şu füsunkar simasının 
altında, güllerden ve karanfillerden 
daha cazib ve latif olan bir sultan ... A
caba bununla, bir maceraya atılamaz 
mıyım? 

Melling, bir anda kafasının içinde do
ğan bu suale, katıla katıla gülmek lü
zumunu hissetmişti. Ve gülerken de: 

- Ben, bu kadar mı, budalayım?. O 
benden; semadaki ay kadar yüksek ve 
uzak ... Ona, hangi vasi ta ile yaklaşabi
lirim?. Melling aklıru başma topla ... 
Macera ararken, kor~unç bir celladın 
keskin kılıcı altında, kelleni kaybeder
sin .. yahud, bir çuval içinde; Marmara 
denizinliı mavi sularına gömülerek, ba
lıklara yem olabilirsin... Vazgeç, bu 
çılgın hillyadan. 

Diye, saylenmişti. 
Fakat aradan bir iki gün geçip de, 

kendisini apar topar alarak Hatice Sul
tanın sarayına götürdükleri zaman, vaz 
geçmek istediği çı:lgın hülyalar, bir an
da coşkun deniz dalgaları gibi güğreyi 
vermişti. 

Saraydan döndüğü gece, sevincinden 
uyuyamamış_tı. Sabahlara kadar tatlı 

Kıbrıs şarabı içerek; 
- Kafeslerin arkasında kıpırdayan 

rengarenk hayaTierden, acaba hangisi 
Hatice Sultandı? 

(1) Bu (koca) k.ellmeslnden maksad, (yaş
JJ adam) dır. 

lstanbul Vakıflar Direktörlii1i1 ilanhırı 1 
=---------·-~-,---Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

1207 00 90 53 Çelebi oğlu Alaettin mahallesi Tahmisönü S\lkağı es
ki ı:ıo. 82, 84 ve yeni 78. 78/l No. lu k5rgir depon..ı.n 

1 

tamamı. 

103 42 7 76 Şehremini Uzunyusuf mahallesinde eski Hüsamettin 
camii sokağında üzerinde barakası olan 3U,81! metre 
murabbaındaki arsanın tamamı. 

1024 20 W 82 Çarşı ağa soknk 63 No. lu diikkanın tamamı. 

951 30 71 36 Çarşı ağa ;:;obk 61 No. lu dü kkamn tamamı. 
Yukarıda ya:.:1lı emlak 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İha

lesi 6/7 /939 Perşembe günü saat 14 de icra edileceğinden taliblerjn Çenb.?rli.. 
taşta Vakıflar Başmüd:irlüğü. Mahlı1lat Kalemine mi.irac2atıa-rı. (44:37) 

Cins·i 

Sadeyağı 

Sadeyağı 

Tereyağı 

Toz şeker 

Pirinç 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Kuru kayısı 

Mikdarı 

4800 kilo 
1500 , 
1000 , 

12000 • 

17500 > 

20()0 , 
2500 , 
400 > 

ilk 
~ 

Muhammen 
bedeli teminat 

98 kuruş 
98 > 

120 > 
27 11> 

26 , 
26 , 

I 30 > 
65 , 

352 lira 80 kuruş 
110 > 25 > İmaretler için 

90 > 

243 :ı> 

341 , 25 , 
39 » İmaretler i~in 
56>2.5, 
19 > 50 

Gureba hastanesile İmaretlere lüzumu olan yukarıda cinsi ve miktarları yazı
lı sekiz kalem yiyecek ayrı ayrı avk eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleleri (28/G/039) Çarşamba günı.i saat on beşte İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Le-
vazım kaleminde görülebilir. (4216) 

1 lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
Çatalca .müstahkem mevki birlikleri 1 Çatalca müstahkem mevki birlikleri 

için şerait ve evsafı daıhilinde 50,000 kilo hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
saman satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 60,000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Açık 
ihalesi 5/Temmuz/939 Çarşamba günü eksiltme ile ihalesi 5/Teınmuz/939 Çar
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Mu
kıymeti 750 liradır. İl:k teminatı 57 lira • hammen kıymeti 1200 liradır. İlk temi -
dır. Şar1marnesi her gün komisyonda gö- natı 90 liradır. Şartnamesi her gün ko -
rülebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak.. misyonda görill®ilir. İsteklilerinin ilk te
buzu veya mektublarile 2490 sayılı ka • minaıt makbuzu veya mektublarile 2490 
,punun 2-3 maddelerinde yazılı vesika • sayılı ~anunun 2-3 maddelerinde yazılı 
Iarile ıberaiber belli gün ve saatte Fındık- vesikalarile beraber belli gün ve saatte 
lıda komutanlık satınalına komisyonuna Fındıklıda komutanlık satınalma komis. 
gelmeleri. c4264:ı> yonuna gelmeleri. c4265> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
4/Temmuz/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltme. 

sinin yapılacağı ilan olunan (~000) kilo çayın görülen lüzuma binaen eksiltmesi 
~eri bırakılmıştır. (4473) 
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~~-----........ ___________________ ~~--~--~ 
ıaron .de Tott'un ~"!.!;!lJ:M 
KıbrıS adasına doğru 

Türkler adayı Venediklilerden za,vtettikleri zaman 
F amagouste gösterditi mukavemetle şöhret kazanmıştı 

Tercüme eden: HUS3/İl1 Cahid Yalç111 
Sesini yavaşlatarak cevab verdi: 1 vaffakiyet temin etti ki iklimin müsaid.ı 
- Kaplan mı istiyor sunuz? dedi. At- liği ve mahsulatın bereketi bun~ara kar.. 

tan ininiz, otuz adım uzakta size kap • şı hiçbir mukavemet gösteremediler. Bu 
lanlar göstereyim. güzel kıt'a bugün bir tenhalık ve harab .. 

!ık manzarasından başka bir şey arzet.. 
Yakında bir sürü keklik bulunduğunu miyor. Amathonte ile Paphos'ta eski pa .. 

haber verecek bir av bekçisi bir avcının çavralar içinde birkaç talihsizden ba~ 
dikkatini celbetmek için bundan başka 
bir taıvırla söz söyliyemezdi. Fakat bu kimse görülmüyor. Vaktile çok miktar .. 

da nüfusa göre konmuş olan vergilerden kaplan avcılığının beni hiç cezbetme -
miş olduğunu takdir edebilirs;niz. Ona ve bugün daha az miktarda insan.~ar 

vermek mecburiyetindedirler. Bu yuz.. ihtiyar ettiği z.ıhmet mukabi:inde biraz 
para vererek yanım.dan savdım. den ahali kaçmak ıztırarında kalıyor. 

.. .. ~ Müthi istibdaddan kaçmağa mııvaffak 
O gunu bogazlardan geçmek ve kaya- ş 

1 
f 1 ~ ·se bütün bütün 

1 . olamıyan ann se a e.ı ı 
arı aşmakla uğraştık. Akşam;:ı, denizden h k b d' Fazla vergiyi ödi.. ·· ve amet es e ıyor. uç fersah mesafede Beylan Köyüne var - . .. . . 
dık. Köyün kci.ir.. olduğu kayalık içinde, yebilmek zaru!"etıle mur~caat edılen va .. 
küçük bir sahada karargah kurduk. Bu- sıtalar zengintiğin hakikı kaynakl~nnı 
lunduğumuz mevkid-:!n körfez görünü _ kuruttuklan için, çok geçmeden muste .. 
yordu. Beni almak için fregate buraya bidlerin başına müsta.,hak oldukları ce. 
gelmişti. Sahilde kftin olan İskenderun zayı getirecektir. Onlar da esaret altında 
ş~hrine vasıl olabilecek kadar vaktimiz tuttukları halkın .sefaletine ıştirak ed~ 
vardı. Fakat İskcnderundt~ hava gayet ceklerdir. ~ 
fena ve sıhhate muzır olduğu için ge<:eyi Filhakika, satılması nef asetlerine bağ .. 
burada geçirmeyi, İskenderunda yatma- lı olan Kıbrıs şarapları denizde seyahat 
mamı tavsiye etmişlerdi. suretile bu nefaseti iktisab ederler. Vak. 

Ticaretin emti ayı irsal için, istihdam 
e:ttiği, kimseler de Beylan'a iltica ederek 
o muzır havadan kendilerini kurtarınak 
isterler. Fakat İskenderund~ mumKun 
olduğu kadar az kalmağa bu kadar ehem 
ntiyet vermelerine rağmen oranın men~ 
hus havasına uzun müddet tahammül e
debilmeleri nadird ir. İskenderunda hava
nın bu derecede sıhhate muzır olması 
hiç şüphe yok ki plaj boyunca devam e
den bataklıklardan ilerj geliyor. Fakat 
buradan çıkan buharların mazarratı da
ha uzak bazı sebeblerclen neşet etmekte
dir. Filhakika İskenderiye_yi ihata eden 
taklar gayet yüksek oldukları için bu 
buharların dağılıp gitme]erme mani O

luyorlar. Binaenaleyh, buharları bir a
raya topluyorlar, ateşin yerler sema al

tında onları teksif ettiriyorlar. İşte İS
kenderiyc>n5n havasının fena olmasının 
asıl sebebi ·budur. Ben nerede sıhhate 
muzır 'bir hava gördüm ise sebebini hep 
bu türlü bir topoğrafya icabını bul
dum (1). 

İskenderun artık beni yormağa baş. 
lamış olan bu hergünkü karargah kur
maların son haddini teşkil ediyordu. Be
ni oraya sevketmiş olan işleri gecenin 
hulfılünden evvel ikmal etmek fikrile 
sabahleyin erkenden şehre girdik. Refa
katimdeki adamların hırs ve tamahlarını 
tatmin ettikten sonra, akşama dc:ığru 

Attalente gemisine gittim. Rüzgarın mü
said olması derhal demir almamıza im.. 
kan verdi. Saint Andre burnunu dolaş
mağa da vakit bulduk. 

Kıbrıs adasına gidiyorduk. Bu adanın 
şarkına doğru uzamış olan arazinin ce
nub tarafında meşhur Famagouste şehri 
vardır. Famagouste Türkler adayı Vene
diklilerden zaptettikleri zaman göster
diği mukavemet ile şöhret kazanmıştı .. •• 
Şehrj teslim eden kumandana karşı Türk.. 
ler sözlerini tutmamışlardı. 

Ertesi sabah Cap de la Grecque hiza. 
sında 'bulunduk. ÖP.leden evvel Arnaca 
körfezinde demirledik. Burada Fransız 
tüccarlarile kralın Kıbrıs konsolosu ika. 
met etmektedirler. Ticaret icabı olarak 
Nicosie (2) ye tercih edilmiş olan bu şe
hir denizden rubu fersah mesafede kain. 
dir. Muhtelif konsolosların evleri, tacir. 
!erin ikametgahları, ticaretin teessüs et
tiği yerde ahaliye daimi\ temin ettiği re. 
fah bu küçük iehre hoş bir manzara ve. 
riyor. 

Kıbns adası sultanın hassıdır. Venedik 
devletinden koparılan bu krallık bugün 
Nicosiede oturan bir müsellim ile Rum 
metrepolidi tarafından idare edilmekte. 
dir. Biri cismani, diğeri ruhani olan bu 
iki şefin idaresi o kadar çabuk bir mu-

(1) MLSırın çeltiklerden çıkan buharlar ın
tl§arlarına mani olacak hiç bir A.rızaya ma -
lik değildirler. Rahatça ve serbestçe akarlar. 
Bu sebebden dolayı sıhhate muzır olnuyor .. 
lar. 

(2) Kıbrıs ada.sının merkezi. 

tile fıçılar tedarik edilemediği ve fıçılar 

sefalet yüzünden satıldığı için şarapla .. 
rın nefaseti kaybolmaktadır. Venediklt· 
ler en eski fıçıları satın aldılar. Bir spe .. 
kuiasyona koyulan hususi menfaat er. 
babı yaptıkları işin kendilerine zarar 
vereceğiı:ııi düşünemediler. 

(krkcısı var) .............................................................. 

-- -
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MÖLLÔ Yazan: Basan Adnan Giz 

ordunun MAÇLAR O 
~~~~~--------------------~~~~---= 

KCMIE Haçlı 
3 - 1 

teslimi 
Bu hareket muvaffakiyetle netice- Lüi hasta ve bitkindi. o akşam birkaç Ga ı ata saray At eşs p o r u 

ienirse, Dimyatla büsbütün araları ke- kere bayıldı. 
ollen haçlılar; erzaksız kalarak fecı bir - Bu hezimet üzerine artık yaşaya _ F D • ı b b 
kapana düşecek!erdi. Herkesin bu zafer marn -diyordu- Ben de ölmek istiyo - ener emırspor a era ere 

yendi, 
kaldı 

düşüncesile çarpıştığı bir sırada di.iş - rum. 
man saflarında beyaz bir bayrak gö - Karşısına en sadık ve cesur adamı 
röndü. Elçiler!. Sarjin çıktı: Ankar_adaki maç çok heyecanh oldu, Ankarahlar gollerı·n·ı ,·ık devrede 

Başta Turanşah ve nedimleri olmak - Fakat ne yapıyorsunuz a:dz kral? 
üzere süvari kumandanı Türe Hüsa - ~atanınızı unuttunuz mu? Yoksa ev - atblar G Saray ise İzmirliler karşısında ç k b k d 
rneddin ve diğer birkaç Kölerr.en beyi, ladmızı görmeden ölmek mi istiyorsu - • • o OZU oyna 1 
Kont dö Monfor ve arkadaslarile mü _ nuz? (2) Fransa size muhtaç, vakit Ankara (Hususi) - Bugün 19 Ma · I 
zaker<>ye giriştiler. · kavbetmeden kaçalım! yıs stadında milli küme şampiyonası -
Turanşah tercüman vasıtasile sordu: Bu nasihati dinle~·en kral, ric'at eden nın en mühim ma~larından biri olan 
- Ne istıyorsunuz? Arzunuzu kısa - askerin başından ayrılarak cDük de Fenerbahçe - Demırspor maçı yapıl -

ca sövleyin! Chatillon• kumanda;;ındaki öncü fır _ dı. 
- Samajeste Kral dokuzuncu Lüi kasına iltihak etti; fakat burada da du- Bu maç birçok cihetlerden büyük bir 

cenahları, artık fazla kan dökülmesine ra~~yarak cMınyat Ebuabdullaha» kaç bir ehe~iyet taşıyordu .. Evvela Fe -
mani olmak için bizi zatı asilaneh~rinir. tı. Ovle harab bir haldeydi ki, atından ın~r.ba~çe Istanbulda _Dcmırsponı 4 - 1 
nezdine elçi olarak gönderdiler. Çok iner inmez Parisli bir kadının kolları gıbı bır farkla yerunış ve Ankara ta -
rnüsaid sulh şera;tini hamilt,;. arasına düştü bayıldı (3) kımları da Ankaraya gelen bütün mil-

- Bizım hır tek sulh c:arlımız vardır. Hemen bir eve naklettiler. Etrafın _ li küme tak~arını mağlfıb _etmişler, 
O da geldiğiniz gibi kalkıp gitmeniz _ dakiler ak<;ama çıkmaz rliyorlardı. en son olarak da Fenerbahçe IngiUz ta 
dir. Bu sırada Philippe de Manfort ko·a kımına 2 - O yenildiği halde Demirspor 

Elci mübali1{!a1 ı b;r reveran::ı yaptı: koşa geldi: ~ haf hattı Ankara muhteliti haf hattı 
- Şu halde zatı asilaneleri ile eEac:ta - Çabuk! Kralı görmek isiivorum. olmakla bera?er 2 - O lık galibiyet te -

anbsmış oluyoruz. Bizim de emelimiz - İmkansız! Kral baygın bir halde min etmişti. Işt;e bu sebeblerden dün -
bu- :Haşmeth1 Kral derhal Mısırı ter - yatıyor. kü maçın etrafında çok büyük bir ala
ketmek fikrinde. Dimyat ve havalisi si- _ Fakat çok mühim bir haber getir- ka toplanmış ve stad İngiliz maçların-
ze teslim edilecek. Buna mukabil bizim dim. Uyandırın. daki kalabalığı bulmuştu. 
de birkaç dileğimiz var. Birincisi.. Sen Lüi bu gürültü ile gözlerini açtı: Birinci devre 1 . .. . 

- Evet birincisi? _ Oh~ Monfort dive inledi. Takunlar sahada şu şekilde dizildi - •••••• L>un1cu G. Sa.,.ay • Atcıspor maçından heyecanlı bir sa/ha 
- Mansurede bulunan hastaların - Benim aziz kralı~! Çok mühim bir• ler: .. . r· ......... -.. · .. ····:········· ................... , ~üdafilerine çarparak kaleye girdi. 

Dimyata naklini ve Dimyattaki silah - haber getirdim. F~nerba~çe: Husameddın - Yaşar, • Bugünkü spor i Bır dakika sonra Cemilin ofsayd vnzi • 
!arın. ~~n~aya götürülmesi için müsa- -- Söyleyiniz! ~bı? - Alı Rı~a, Esa~: M. ~ad - Na - • ! yetinde aldığı pası kafa ile Ateşspor ke 
adenızı ıstıyoruz. _Şimdi, evvelce tanıştığım bir Türk cı, Fık~et, Melıh; Rebıı; B~n. hareketlerı 1 lesine sokarak ikinci golü yaptı. 35 

Turanşah, ned.imlerile ~örüştükten emiri He; Türe Hüsameddinle göri.iş _ . Demırspor:. Necdet - Gazı - Şevket - i inci dakikada Cemil topu süre, sÜN 
sonra: c- Bu teklifinizi müsaid bulu- tüm. Arzu ederseniz İslfı.mların eski Ibrahim, K. Ibrahim, Kamil - Mustafa, Fenerbah99 stadmd:aı İ üçüncü gdlü de yaptı. Bunun üzerine 
yoruz.• şartlarını kabul etmek şartile yeniden Arif, Orhan; Orhan:. Zeki. Gül kupaeı auetızm müaaba.taıan sa- i İzmirliler forved. oynıyan Ömeri santı--

Dedi elçiler tekrar yerlere kadar e - mü7akerata girişelim. Oyuna .11 ,30 da. Ömerin hakemliği - at 
14

· • İ hafa aldılar. Bundan sonra daha çoıt 
t,rildiler: _ Oh! Filip. Size tam sa15hiyet veri- le, Fenerın akını ıle başland1. Ankara- Taksım stadında: 1 ortalarda oynanan oyunun birinci dev 

- Teşekkür ederiz. İkinci şartımız da yorum. Rica ederim bu iviliği yapınız. lılar bu akını . kendi mü?afaaların~a Profesyonel güreş maçları saat 14. 1 resi 3 - O Galatasaray lehine netieelen-
su: Dimvatta bulunan tuzlu do ı1Z t- Monfor. Türe Fahreddine kostu. Fa- keserek mukabıl akına geçtı. Oyun mü- Şeref stadında: : di. ' 
• J m e "' t . b' h ld d ed" B (Topkapı Arn dk- ) CK ı . . 
lerinin bize bırakılması. Esasen dom kat bu sırada başka bir h5.dise çıktı. evazın ır a e evam ıyor. u a- ' avu oy - a.sımpa - : Ik.inci devrede G.Saraylılar soldan uz ·· rada her ·k· kal d tehl"k le atlatt ıa. Galataspor> saa-t ıs,so ci Spor Bey- • ğı 1 
etinin Muhammed dininde yenmesi Turk kılıcından güçlükle ~anlarmı kur- 1 • ı e e 1 : r ı - oğluspor> _ cmıAI, Kurtul~)· saat' lS,SO, i yaptı akınlarla zmirlileri sıkıştırı • 
memnu olduğundan bu teklifimizi de taran ve aylardanberi hastalık. açlık, lar. Fenerlıler her zamank1 hasta:~kları Beşiktaş - Ateospor saat 17,30. i yorsa da forvedde Cemilden başka ko. 
kabul edeceğinizi umarız. susuzluk pençesinde kıvranan Fransız olan fazla ç_alım_ ve kısa ~aslar, şut sa- Şeref stadı havuzunda: i şan kimse olmadığından netice a!ına· 

_ Peki bunu da kabul ediyorum. ord'Usunun son bakiyes:. artık hiç bir ha~m~. t?:ldıkl~rı. halde şut çekememe- Yüzme mtiaabakaları saa.t 1s. i mıyor. Top zevksiz bir şekilde oradan 
Ü .. .. mukavemet ihtimali kalmadıq• halde· 1erı yuzunden ıkı muhakkak fırsatı ka- Ankarada 19 MaJJS stndındn· : oraya vurulduğundan oyunda da hiç -

ı:·etlerı· çDuı'nmcuyaşat rtı_mdız ~a şu: KkrablilhKaz - h~lA kafalarının dikine giden kuman ~ çırdılar. Fenerbahçe - Ankaragücü saat 17,;0. i bir tad yok ... Devrenin ortalarına doğ-
ın ıa esme mu a u- • ' De t ı d - A k 1 l \ : ·· · düsü. danlarına karşı ı!!yan ettiler. Marsel vre or a arına 0~~ n . ara ı ar ···-···········-··········· .. ···············-······•_; ru oyun mutevazınleşti. Tamamen 

namında bir çavu!!: açıldılar ve Fener kalesını tazyıka baş- k d . durgun ve bozuk oynıyan Galatasaray 
Elçi so··zu"nu·· tamamlayamad· T ' 1 d 1 F b h k 1 i d ta ararın a ısrar edıyor. Bu sefer de .. .. uran - - Teslim olalım! -diye haykırdı-artık a ı ar. ener a çe a es a e çem- N cd l . . . forvedinı durduran İzmirliler hakim 

cıah ve arkadaşları mUthı"ş bı"r kalık h b · i d ·· t - lt d e et pena tı kaıdesme muhalıf ola --ı a a bizde harb edecek hal kalmadı. Ku - er ıç n e ve şu yagmunı a ın a. ·· k k 1 . . - oynamaga başladılar. Ortada Osmanın 
savurmuşlardı. ~nç sultan: t te b ··ı - lt d 27 • ra a e çızgisınden dışarıda duruyor mandanların inadı kralımızın hayatın& ş u şu yagmunı a ın a ncı Hakem iht . . . · gayretile sürüklenen akınlar diğerle -

- Siz saçmalıyorsunuz -dedi- Kudü- mal olacak! dakikayı bulduk. Demirspor Fener ka- . d d ar ettı, Necdet de k~le çızgı- rinin fazla tecrübesizliği yüzünden leh 
sil \"erdikten sonra bu kadar zahmete (Al"k.HI var) lesini o kadar sıkıştırdı ki hafları bile sın e urdu. Esa.d pen~ltıyı güzel vu- If keli olamıyor. 
ne lüzum var? Bizim için Dimyat ne şilt atıyorlar. Bu arada santrhaf K. İb- ruşla gole çevirdı. yazıyet 1 

-
1 bera- Nihayet 32 nci dakikada ömerden 

ise Kudüs de odur. İkisi de sınırlarımız C2l Bu sırada cebe olan kraliçe Dimyatta rahimin çektiği top üst kale direği - bere. Oyun daha zıyade sertleşti. ,. Ve iyi bir pas alan At~spor sol açığı kö-
dahilinde. Belki Kudüs daha mühim - bulunuyordu. Hezimetten bir mUddet sonra nin altına vurdu yere dokundu dışarı bunda• sonra da Fenerbahçenin haki- şeden izm· . g 1·· .. t B 11 
di ç·· doıturdu. kt B" d""d"'k' H k b ' l miyeti altında geçrneğe ba.ıladı Fe .1rın o unu yap ı. u go e 

r. unkü yıllardanberi onun için ça- CSl Sayfa 
187

: Les Memotres de sır Jo!n- çı ı. ır u u .. a em unu go say rı .. f"ste k k · - hızlanan Izmirliler Gafatasarayı sıkış-
lışıyoruz. Anlaşılan siz böyle kabulii vıı. dı: Gol!. ner ı er_ us u orner azanıyorlar, ~a tırmağa başlad!1ar. Bilhassa :f:Prvedde 
kabil olmıyan tekliflerle bizi oyalamak ................................. ._.......................... Saha in1iyor. Galatasaraylı ve Fe - kat netıce ~l-~ıyorlar. Oyun da bır Osman iyi oynuyor. Fakat dakikalar l-

istiyoNrsun~ [~~~~~n~~~~~~~~~U~~~~~~~~~~~~J n~r1il~r~end bHaşkak bütb~nb:*:Yi_rciletr,bseik- ~~:;rbi~~~lışınden sonra 

1 

-

1 

be - lerledikçe gene kıymetini kaybeden o--· e rnunasebet Sultan hazretleri! vınç ıçın e. er es ır ınnı e r yun nihayet hakemin düdüğü ile Gala-
Size Ruhülkudüs namına yemin ede - ediyor. . . . Galatasaray - Ateşspor maçı tasarayın 3 - 1 galibiyetile neticelen -
rim ki Kralımız teklifinde çok sadık Bu gol Fenerlllen ?•raz sarstı ıse de İzmir Ateşspor takımı dün birinci di. 
çok samimidir. 1 2 8 ' ~ 6 7 8 9 10 d€vamlı dlmadı. Yemden Ankara ka - maçını Taksim t d d Gal Nasıl oynadılar? 

1 

1 . d t hl"k 1 t - b 1 d s a m a atasıaray-

bi
- Pekil·b~ratl sa:nimıt ·ye!ini ,isbat için ~1· -----. -- .-ı leasrınFekaet 'et~ er yoakraOyumagab. aş aüdı - la yaptı. Hava bozuk ve yağmurlu ol - Birinci haftaAymda tamamen açık bir 
ze nası ır emına verıyor. · a n ıce Y . n ır M - dugu-ndan stadda k . . oyun oynıyan teşspor bilhassa Gala-.. F · pe az seY1rcı var - • 
- Eğer arzu ederseniz Kral hazret- l ---- .--- det karşılıklı hucumlarla ve enenn dı. Mutad merasi d tasaray forvedinin en tehlikeli oyuncu 

l 
h "k" · t· lt d d tt"kt m en sonra maça baş 

eri kardeşlerinden birini rehin olarak 
4 

- - - -- • • - - - a ımıye ı a ın a evam e ı en son- landı. su Cemili tutamadığından üç gol yedi. 
verecektir. ( t) l _ -. _ _ _ _ _ ra devre 1 - O Demirsponın lehine Oyuna Ateşspor ba~ladı. Ve derhal İkinci devrede Ömeri de geri çekerek 

- BiZ rehin olarak yalntz bir kişiyi bitti. Galatasaray kalesine inerek sıkıştırma- yaptıkları müdafaada muvaffak oldu 
1- b 1 ed b"l" i l İkinci devre ta d G 'K8 u e ı ır z. ğa başladılar. Osman, müşkül bir kur- ve mamen urgun oynıyan alata • 

-· Kimi? ~ • • İkind devreye Demirsporluların a - tarış yapmağa mecbur kaldı. Galata _ saraya go1 dahi attılar. 
la • kınile başlandı. Fenerli1er kat'i bir sarayın sağdan bfr akınında korner Galatasaray baştanbaşa bozuk oyna-

- Bizzat Fransa Kralını. 
Elçiler yerlere kadar eğilerek çekil -

diler. Tabü dokuzuncu Lüi bu teklife 
yanaşmadı. Hakikaten bliyük bir din 
aşkile hareket eden bu adamı Kudüsün 
haya1inden ancak ölüm ayırabil1rdi. 

- Bütün gayretimizi sarfederek 
Dimyata çekilelim -dedi- Paskalya haf
tasını geçirdikten sonra Sab gecesi ha
reket ederiz. 

Ordunun inşaat işlerine bakan cJos
selin de Cornaub ve arkadaşlarına 

Türkleı:1e aralarındaki köprülerin. ke -
sfimesini emretti. Salı günü Fransız or
dusu ric'ate ba.şl~d1. Fakat peşlerini bı
rakrnıyan Türkler onları Farasküroo 
yakalıyarak feci bir inhizama uğrattı -
(At•. Gilnlerdenberi dizanteri çeken Sen 

(1) Mımra üç knrdeşln1 de beraber götü -
foP Sen Ull'ntn en ktlçtlk kard.et1 Robe.rt 
Miwsurede bir sokadc muharebe41 eanaamda 
başmdo.n vurularak &dtl. 

l 

l 
netice almak için sağlı sollu akınlarla oldu. Kornerde kale boş kaldığı bir dı. Bütün oyun~_ulann bezgin bir hal 
Fener kalesini tazyik ediyorlar. anda Buduri topu avuta attı. İzmirli _ de oynamaları surantrene olduklann 

Hücum hattının iyi anlaşamaması ve lerin soldan tehlikeli bir akınını Fa _ deHldir_ · Takım idarecilerinin bu hu 
BOLDAN SAÖA Te YUKARDJ.N AŞA(il: ""tsü lüğü" 1 d kk t ed kı 
1 

_ Apartunanı olan. şu z , el erine geçen gol fırsat - ruk kesti. Mukabil Galatasaray akının· susa ı a erek sı antrenmanlar 

2 
_Akçe _ Bir nevt lf}eme. larını kaçırtıyor. Demirsporlular ara - da Ateşspor kalesi karıştı ise de top a- dan bir müddet için sarfınazar etme 

s _ orta _ Eşya. s~ra yaptıkları akın1~r1a Fener kale - vuta gitti. Bir korner ahşmı yakalıyan leri muvafık olacaktır. . 
t - Bayrak - Göz rengi. sme teh1ikeler geçirtıyorlar Fakat on- Budurinin sıkı şütünü kaleci kornerl T. Özerengin 
5 - Tara.nar - İlAn. lar da netice alamıyorlar. Bir çarpış- kurtardı. Arkasından Gafatasaray ge ~ Muhtelitler maçı 
O - Mn vtye ben7a reok - Üye. d F h 
7 

_ Kamer _ Blr erkek 1ııml. ma esnasın a ~nerba çeli Esad sakat- ne bir korner kazandı. Netice vermedi. Mıntaka kupası narnile muhtelit ta 
s - Mektub - Yalan. ~a:ıdı, çıktı ve ~ır~z sonra başı.sargıl?r Ateşspor kalesine üstüste iki korner da kıınlar arasında yapılan ma9lıı.ra dü 
9 - Bir işin açık olniuı. ıçınde oy1:ına gırdı. Dakikalar. ılerledık ha çekildiyse de İzmirliler bunları da Taksim stadında devam edildi. 
ıo - Kuru olmıyan - Oed. çe Fenerliler_ açıhyorlar. Demırspor ka savuşturdular. Galatasaray neticesiz Süleymanive, Şişli muhtelitile, Be 

Geçen bulmacanıa ballcdilmlf liOkllı 1 si i şüt tutu 1 1'JI J BOLDAN SAÖA: e n yagmuruna y~r ar. J:' a - bir şekilde hAkim oynuyor... koz, Kurtuluş muhtelitleri arasında 
ı - KAfJ gelm9 kat bugUn ç~k iyi bir. gününde olan 15 inci dakikada Ateşspor kalesine 6 maç, şayanı dikkat bir netice ile so 
2 - Afiyet - Aıl. Ne~det bu şütleri çok güzel kurtarış - ncı defa korner oldu. Budurinin kafa erdi. Uzun haftalardan)>eri devam e 
3 - P'Ulz - .Ma.r. lanle bertaraf ediyor. vuruşunu kaleci kurtardı. İzmirliler e- den bu maçlarda hiç magiub olmıy 
: : ~~ ~ Oyun yavaş yav~ sertleşiY?r, yapı- zilnwden oynuyorlar ve sık sık Gala - ve birinciliği çoktan kazanmış bulun 

0 
_ Et • ~ _ Ne. lan favuller daha zıyade Dernırspor a- tasaray kalesine iniyorlar. İzmir mü - Süleymaniye, Şişli muhteliti ilk de 

7 - L. - A. - Nft.ra • T. ley hine.·· dafaasının enerjik oyunu yüzünden yi 3 - O rnağlUb olarak bitirmiş-tir. İki 
8 - Mwsa - AcU. • 38 inci dakikada on sekiz pas içincl~ Galatasaray forvedi hiçbir iş göreml - ci devrede bir gol daha yapan Beyko 

1~ : ~~= : ft1' bır favtil oldu: Penaltı. yor. 24 ünc(l dakikada Cemilin tek başı Kurtuluş rnuhteliti bu maçı 4 - O 
Demirsporlular itiraz etti. Hakem na yaptığı bir akında çektiği şilt İzmir zanmıştır. 
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25 lla:l.İran 

Orta Oku!u 
Gedikli 

bitiren 
Tayyareci 

1 ge ç .. ,r en 
alıracak. 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiblerile Turkkuşu Genel Direktörliiğü
nün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırhma yuvasına) orta 
okul mezunları alınacaktır. 

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

A - Türk olmak, anası ve babası '('ürk ve Türk soyundan olnıak. 
B - Bekir olmak ve ya~ı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 

E - Ana ve babasının yoksa, velisinin nzasını gösteren vazı1ı adresli vesika 
ıöstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten sonra 
hava birliklerinde 12 yı1 hav~ gedikli erbaş olarak vazife gÖrlJleği taahhüd et• 
mek. (Bu taahhüd gedikli hazır fama yuvasına geldikten ve hava sağlık heye
tince yapııılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca 
ödenmek suretile yapıhcakh.r.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktran sonra alınacak aylık ve tayyareci zam
larının miktarlarile rliğer esas ve şartlar hakkında daha fazla malfunat almak 
~tiyenler orta okul, lise ve Kültür Direktörlüklerine, askerlik şubeleri başkan· 
lıklarına. Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşür
leri görebilirler. 

4 - Kayıd muame"esine 30 Haziranria son verilecektir. Lazım gelen şartlan 
haiz olduğu görülen gcrıç'er Temmuz ayı içinde Ankara'da Türkkuşuna sevke
dilecektir. 

5 - Hava Gedikli hazırlam'.i yuvasına girmek istiyen orta okul mezunları 
kayde>dilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da Türkkuşu Genel 
Direktbrlüğüne müracaat edilmelidir. c3845:t 

Siirt Vilayeti Encümen Kaleminden: 
1 - Siird me .. kezı.nde ye:ıişchird·~ ida rei hususiye tarafından yaptırılacak tek 

katlı mülfısik iki~er evden ibaret iki bina inşaatı yirmi gün müddetle açık eksilt.. 
mey~ konulmuştur., 

2. - ~er binanın .m~hammen bedeU 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı işin 
nevıne gore meln' mıkab veya met:e murabba üzerinden kendisine tediyat yapı. 
hcağından teklif cdec ği fiatlar da bu esaslar üzerinden olacaktır. 

3 - İnşaat, bayındırlık işleri umumt ve hususi, fennt ıartnamelerine uygun 
olacaktır. Proje, ke~if ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Nafia Dzıiresin
de bedelsiz olarak gönilcb.ilir . 

4 - Her binanın muvakka! teminatı ~O liradır. 

5 - Bu iş icin vilayetten verilmiş ehliyet vesikası ibran mecburidir. 
6 - İhale 6/7/939 Perşembe gi.ınü saat 10 da vilayet daimi encümenince ya • 

pılacaktır. 

7 - Taüblerir. mezkur encümene mü racaatlan ilan olunur. c4447• 

Türkkuşu lstanbul lspekterfiğinden : 
l - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için vesika 

wrileceğinden 213 Haziran akşamına kadar cT.aşradakilerin rnektubla. müra .. 
caatlan. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. c4506 • 
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• Dö ... 1"'1 SllÇlımn l'>"'I ivi nacı 

gardaç 1 
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Tahta Fıçı isteyenlere 
Bahçelerde su deposu, veya sebzelik _ 

lerde gübre karıştırmağa elverişli (200) 
kilo haddi istiabisinde tahta fıçı istiyen _ 
lerjn Son Posta idaresinde Bay Zivere mü. 
raca atları. 

r > Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

l Belı~klup ..,. ihtilıitlarıııa ~ı peJr 
teıırli ve taze atıdır Oivanyolu S.ıltaa 

Mahmud türb~j No. 11:3 

~ Doktor. 1. Zati Oget 
0 

• edıye karşısındaki muıtyeneb.a · 

E' '- n e Oğledeıı sonra bastalıırım 

- -• . kabul eder. ·········································-· .. ·· 

Posta 
Yevmi, Siyasi. Havadis ve Halt. gazete.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme aokak, 25 
t S T AN B U L 

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

ABONE FıATLARI 
1 e 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. -

TÜRKİYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Acirel 
değiştirmek 25 luıru§tur. 

' Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

G.z.n .oralı geri Vcrilme:ı. 
llônlartlan nwı'aliyet al1111na1. 
Cevab için mektublara 10 kunıfluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. ............................................ , 
f9 Posta kutusu : 741 İstanbul l 
1

1 

Telgraf : Son Posta i 
• T.ı.fon : 20203 ı 

'-. ......... --········ ... ··--·················-' 

Sayfa ; 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve k a buJ şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yeHştirmek üzere Ankarada M. M. Vekfıleti tarafın

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu:. açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur olup 

tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 .eenelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa

caklar, ondan sonra arzu ederlerse' memleketteki bütün sıhhi teşekk:iller kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bes lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbas!arı tamamr n okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maa tan l mak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi ia • giy
dirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

8 - Okul 15/Eylıil/939 da tedı ısa ta başlıyacsktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şsırtları şur.lardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti 1.ehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görnu:ğ mı.isaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak lazımdır.:t 

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

tirilerek evraka bağlanacaktır.:t 

E - En az orta okul tahsilirıi bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gordü • 
ğünu isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 

F - Evli veya nişanlı bu'unmamak cevvelce e\•lenip boşananlarla kocası 
ölmüş olanlar kabul edilir. Bun.ı aid medeni hali bildirir müsbet evr k keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut evlenmek 
surctile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi .sebebler dışında 
o.kuld:,n çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeveceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdmıme vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tnmnmla mayanlar bunlan Ankaradakilc .. M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer Yilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, K z d kiler 
Kavm kamlara takdim edec ... kler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yoll n k· 
lır. füracaatlann 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - TaliblE-rin kabul edildikleri ve mektebe hareket etme1cri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kad r sarfedecck"eri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. v. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016:t c3559 • 

. 
lnhisa rJar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Mik. Muh. B. % 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Lira Kr. Şekli Saati 

Kamvon 2 a.ded 3 tonluk 4800.- 360.-

> l :t 6 > 4000.- 300.-
Satış kamyonu l :t 2 > 3100.- 232.-

Açık ek. 

:t 

• 

14 

14,30 

15 

I - 21/IV /939 tarihinde talib zuhur etmediğinden cem'an 4 aded kamyon ye.. 
niden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hi.. 
zn.Iarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/VI/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu.. 
besindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameden hergün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi kapalı 
satış kamyonu planda görülebilir. 

V - İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 .iiivenme par.alarile birlikte 
mezkür komisyona gelmeleri. (4176) 

~ 

I - Şartnamesi mucıôince Çamaltı tuzlası için satın alınacak 160.000 Kg. ağır 
dizel yağına 25/V /939 tarihinde talih zuhur etmediğinden pazarlıkla yeniden ek.. 
siltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı 840 liradır. 
III - Pazarlık 29/VI/939 Perşembe günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler pa7.arlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para.. 

larile mezkfır komisyona gelmeleri. (4202) 

K ayseri Belediyesinden 
1 - Belediyemizin hali hazırasını gösterir mevcud 1/2000 mikyasmdaki ha.. 

rita yapı ve yollar kanunu mucibince 1/ 1000 mikyasının yap•lacağı gibi yine bu 
harita atalen mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyasındaki şehrin hali hazırasını göste .. 
rir haritalar üzerine işlenmesi bir ay müddetle Nafıa Vekaletinden gösterilen 

§artname ve mukavelename projesine tevfikan açı1' olarak m.ünakasaya çıkanı .. 
mıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icab eden ha rltalann muhammen bedeli taliblerin 
Belediye Encümenince teklif edecekleri fiatlar tetkik olunarak Belediyenin nefi .. 

ne olan teklif kabul edilecektir. 
3 - İmar heyetindcrı musaddak ehliyet vesikası olan yüksek mühendis ve bu 

gibi şehir plAnlannı yaptığına ve muvaffak olduğuna dair Nafıa Vekfılcti şehır .. 
cilik mütehassısları gircb.ilirler. 

4 - Bu ~in yapılma ı Belediye Encıl menince kendi.sine tevdi ve ihnle olunruı 
mühendis veya mütehassıs!arın yap"'c.:akları bu hantal rı y p ve y'J!lar knn".lnu 
mucibince Belediy\? Meclisin~ ve v llivet makamın ve Na~il Vckale•i İmar reis.. 
liğine tasdik ettirmeğe mccburd'Jr. . 

5 - Talihler teklif edecekleri fiat üzerinden arttırma ve eks'ltme kanununun 
bu babdaki hükümleri mucibince yüzde yedi buçuk temi~atı muvakkate olarali 
belediye veznesine yatı:ılması şarttır. 

6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale gününden sekiz gün evvel K y ... 
seri Nafıa Müdürlüğüne ibrazile tasdik ettirilmesi ve 19/7/939 tarihine müsadif 

Çarşamba gtlnü saat 15 Belediye Encümenine ve fazla izahat almak istiyenlu 
Belediye mühendislığine müracaatları ilin olunu.r. (45201 



DiKKAT 
Grlpla kutularının lzerlne resimde 
girdiğiniz şeklide kabartma 

pullar llAve edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz v~ 

pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

1 Daima g_enç 1 T. c. ZiRAAT BANKAsn 
Dalma gazel Kuruıu, t•rlhit 1esa 

10 
adedi 

15 
Muruş 

Fennin yrırattığı asrı yeniliklerin bir esart olarttk 
E M 1 R yerli trıış bıçakla.umızın ) Uzleri 

Çapaks1.zd1.r 
Gayet keskin olmasının sırrı bundadır 

Kapalı Eksiltme İlanı 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
26/6/939 tarih Pazartesi günü saat on beşte İstanbul Belediye Daimi Encüme. 

ni odasında (10149) lira (75) kuruş keşif bedelli Taksim bahçesindo havuz, ma.. 
kine ve elektrik dairesi, inşaatı kapalı 2arf us\ılile eksiltmeye konulmuştur. 
· Mukavele, eksiltme, b::ıyındırlık işleri genel, husust ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hiılasasile buna müt~ferri diğer evrak elli bir ktırq mukabilinde 
F. t. M. lüğünce verilecektir. 

Muvakkat teminat (761) lira· (23) kuruştur. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstabzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 ~aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müst3hzarlarıdır. 

Öledenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınlar için 
zar uri bir iht iyaçt$'. Ctldin letafet 
ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daiml yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 

- ---- ------ ----- -------------· lAtif bir serinlik verir. 

İsteklilerin teklif mektubları ve bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 
ekS"iltme tarihinden 8 gün evvel dilekçe ile alınmış ehliyet ve 1939 yı!ına aid 
T'ıcaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya mektubile bera
ber usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif mektublannı havi kapalı zarflarını 
26/6/939 Pazartesi günü s,ut H de k:tdar Daiınt Encümene vermeleri llzımdır. 

(4051) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

1 - Deniz Lisesi birinci sınıfı güverte ve makine kısımlarında III cü !ını!ına 
da haritacı yetişm<!k üzere olcur k ıyıd ve kabulüne başlıınmııt1r. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektir. 

3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıd olmak iç.in İstanbuldaki isteklilerin doğruca 
okul kayıd ve kabul komisyonuna fstanbuldan başka yerdeki isteklilerin de bu.. 
lundukları mahallin Askerlik Şubesine müracaat etmeleri. (4246) 

1 İ!tanbul Belediyesi ilanları 1 
Açık Eksiltme 

Taksim bahçesi için yapılacak 50 aded sabit kanaperun imal ve yerlerine vaz'ı 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 26/6/939 Pazartesi günü mat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Tahmin bedeli 3076 lira 25 kuruştur. Mukavele ve ke. 
§İf evrakı 15 kuruş mukabilinde Fen İşl~ri Müdürlüğünden alınabilir. Taüblerin 

939 yılına aid Ticaret Odası vesikası, Fen İşleri Müdürlüğünden eksiltme tarL 
hinden sekiz gün evvel buna benzer iş yaptıklarına dair alacakları ehliyet ve. 
tiikası ve 230 lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu Ue ihale günü 
nıuayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (~097) 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 
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.Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zir•t ve tic•rl t.er nevi b•nk• muamele! ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bilnkasında kumbaralı •e ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 liras1 bulunanlara 1enede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki pllu 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 n 1,000 ,. 

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

otKKAT: Hesablarmdaki paralar bir ıene içinde SO liradan qals 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdir de " 20 fazlasUe verileeektlr. 

Kur'alar 1enede 4 defa, 1 EyJ(U. 1 Birincikinwa, 1 Mart ve 1 lluiru 
taribluinde ~Jdlecektlr. 

İktısat Vekaletinden.: 
25/VI/939 tarihinden itibaren oksijenin beher metre mikabının fabrika teslim 

satış fiatı 50 kuruş ve 5 metre mikablık tilplerin fiat1 ctüp depozitosu hariç• 250 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Fabrikada teslim oksijen tüpünün tazyiki asgari 130 atmosfer ve oksijen ter. 
ktbi asgari % 99 olacaktır 

Fabrikalar asgari bir tübe kadar sı>.tış yapmağa mecbuı·dur. c2505> c4555> 

•• 
Universite A. E. P. K omisyonundan: 

Gura'ba hastanesinde yapilan ikinci şirürji kliniği 4165.80 lira keşifli sıhhi ve 
elektrik tesisatile inşaat ikmal işleri 3.7.1939 Pazartesi günü saat 15 te rektör • 
lükte .açık eksiltme:9e konulmuştur. 

tstek.lilerin ihale günü 313 liralık mu.vakkat teminat ve en az 3000 liralık bu 
gibi işler yaptı1darma dair İsbinbul vilayetinden ihaleden sdkiz gün evvel alın. 
mı.ş vesika ve 939 yılına aid Ticaret Odası veslkalarilc gelmeleri. 

Şartname w ilişikleri her gün rektörlıilkte görülür. (4318) 


