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S o u u e 11 er ı e Jaoonıar . 
arasında caroışmaıar 

Hatay Meclisi bugUn son toplantısını yapıyor, 
anavatan idaresinin derhal başlaması bekleniyor 

Dış Moğolistan Hududlarıntla 
Bir Agdanberi Kara Ve Hava 

Müsademe/eri Olugo_r 

J(~ Glibf'Zeritnk HClfatlda ıenw•m hududa macıfelerinıe oGd~ bir levha 
11cmında1' gıçerle-rken 

Bankalar baremi dün 
Mecliste . lıararetle 
münakaşa edildi 

Bir kısım meb'uslar " Baremi kabul edersek 
bir seneye varmaz iktisadi hayatımızda bUyUk 

zararlarını çekeriz ,, dediler 
Ankara 26 - Büyük Millet Meclisi f ............................. -....... _ .. __ ..... ·-·ı 

bugün Dr. Mazhar Ger~n'in başkan- i Benti.z vakit : 
hğın~a topla_narak Yalova ka~Iıcala~ - fjreemif dex-11-_;._J 
nm ışletrnesı ve kaplıcalann ınşaat ış- T e .... a.ııı 
J.erjnin Sıhhat ve İçtimai Muavenet B . . 
Vekaletine devri hakkındaki kanun 8ŞV8kıl bu lct8 81 
l!yihasını tasvib etmiş. iskln kanunu- 'I 
mm 36 ve 3 7 nci maddelerinin tefsiri koymalıdır ' 
hakkındaki mazbatayı da üzerinde ge- • 

gen müzakerelerden sonra tekrar en - : Yeni barem kanununun 
cfunene tevdi eylemiştir. 

Mütea.)cıben, mahsus bir kanun ile 
devletten bir hak temin veya serma • 
y~sinin yarısından fazlası devlete aid 
olan banka veya mües~seler memur -
larmm maac: ve ücretleri ve hizmete .ı~i 
riş ve terfi usuHer hakkındaki kanun 
~lyihasının müzakeresine geçilmiştir. 

Kanunun heveti umumiyesi üzerinde 
birçok hatibler söz alarak bu mi.iesse - 1 

selerde çalısanların devlet teşkilatı i -
çinde çalışan !arla bir hizaya getiril -
mele istenilmesindeki maksada :~aret 

ederek bu müesseselerin mali ve iktı -
sadi bünyeleri itibarile bövle bir tak
yide tabi tutu1malarının onların f:tali -

vuracagı zümreler için: 
"Bu insanlar Almanya -
daki Yahudiler midir 7. 

diyenler var 

Hiç '.dmseyi memnun etmedill 
halde bütçeye yeniden bir maliye 
yükü getirecek olan bu kanun, gün .. 
lük duyıgular ve günl•1k fikirler ara. 
sında tesadüfi rüzgArlau terkedilmiJ 
bir kanun olmaktan çıkmalı ve çok 
şuurlu bir devrin çok şuurlu bir ni • 
zam fle intizam ileti haline getiril .. 
meJidir. 

Yazan : Muhittin Birgen 
yeti üzerinde aksi tesirler yapması ih
timalinden bahsetmişler ve Iavihanın (Yazısmı ikinci sayfada •Bergün• 
bir defa da iktısad encümeni v.eva büt- sütununda bulacaksınız) 
çe ve iktısad encümenlerinde~ teskil , ............................................................ . 

Bulgar dostlarımızı 
ikinci defa ikaz edivoruz ··---------------···-::L:-..... 
Şu (Utro) nun (K. K.) imzah karL 
katü:riBti Tilrklere ald mevzularda 
biraz cici olsa da cınlzah bir mfiletln 
ruh ıincelilinln. &9(l.o.dür• a6züni1 

bizlere hatırıatmua daha iyi 
etmu mtf '-······--·-·--···-----....... __ ...........• 

Yazan: Ercumeıd Ekrem Talu 

(YaZ1SDU ildnd sayfada .sösiin Kuuı. 
atitunmıda balacaksımz 

·-··············· .. ·····································-
TUrkiyede ilk defa 

geceleyin 
futbol oynanacak 

edil k b. ht l't ·· f. ve bunun teşkilltı esasiye kanunu ile ece ır mu e ı encumen tara ın- .. . . ~ Mef}ıur bir Maar futbol ta1wnı ikili 
dan tetkik edilmesini istemişlerdir. Bu tebaruz edip et~ği sorulmuştur. fstanbulda, ikisi Ankarada olmak üzere 
arada kanunun şumulüne giren eser - . ıı:atiblerin bir ~~ kanunun lt .. dört maç yapmak için memleketi.miıe 
ıııayesi 2 milyondan fazla hususi mües- hinde bulunm~ ~ aelecektir. 
leleler• kaydı üzerinde de durulm111 (D~ma ıı ~6J (Denma 3 üaei laJW.) . 

; 

Moekova 28 (.A.A.) - Taa ajaıw bil. teler Kuantung ordusu kurmayının yan.; 
diriyor: 1ıf tebliflerine dayanarak Mofol 

15 Mayısta.nberi birçok yabancı ıaze .. (Devamı 3 üncü saufada) 

Devlet deniz ve kara 
yollarında tek 

bilet usulüne doğru ... 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaganın 
''Son _Posta,, ga mühim beyanatı 

Ali Çetinkaya Denizbankta diMi tetkikleri e.ınaımda Dmizyollan vı .lAmGtllan 
umum müdürlerile 

Evvelki gün Ankaradan fehrlmlz• p.. reisi Aıyet Altuğ, zat işleri milclil.rtl Ha • 
len Münakallt Vekili Ali Çetiııkaya cllln fiz Kurt ve huswd kalem müdflril Sabi. 
11.bah relakatinde Veld.let deniz ııak1ifat (Deuamı 13 Gncil IG!/ftukJ 

Satiye binası yolsuzlu.ta 

Mevkufların adedi 
dokuza çıktı 

DUn şahidlerin dinlenilmesine batlandı, bu '?' .. 
yanda Refi Bayarın da malOmatına mUracaat edddl 

Hamdi Rmm Çap ıevıc.~ .an.ra adliye binasından çıkcırkn 
' (Yaası 3 bcü •1Cada) 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale: - Muhakeme ve his ihtilafa düşünce == 

Htnüz vakit 
Geçmiş degildir ! 

\ Yazan: MUhittin Blrren 

ra arern kanununun birinci mü

·~ za'keresi bitti. İkinci müzake. 

re6i nasıl olacak ve kanunda bazı tadjl. 
ler yapılacak mı? Şimdiden buna dair 
bir şey söylenemez; fakat, ben htıla §U 

kanaati muhafaza ediyorum ki bu kanun, 
mes'ud bir eser olmaktan uzaktır. Bu ka. 
nun, ne layihanın hazırlanmasını icab 
ettiren sebeblere haklarını verecek, ne 
bu memlekette bir butçe tasarrufu vticu
de getirecek, ne de devlet işlerinin me. 
murlar tarafından daha iyi görülmesini 
~min eyliyecek bi:: kanun olamadı. Onu 
en doğru tavsif etmek için şunu söyle. 
mek kaf.'dir: Kanun, birinci müzakere. 
nin sonunda aldığı şekli ile, ne muayyen 
bir tanzim fikrinin, ne muayyen bir dev. 
rot siyasetinin, ne de muayyen bir içti
mai siyasetin mahsulü değildir. O, gelişi 
güzel ve az etütlü kararların eseri oldu; 
içindeki Mikümler, daha ziyade günlük 
fikirlerin ve hatta hislerin hükümleridir. 
Bunun için, bu kanun hamdır; mevzu 
hak.kile 4şlenJY1emiş ve kararlarda acele 
ile hareket edilmiştir. Kanun yapıldığı 
günden itibaren, yıkılmaya mahklım bir 
eserdir. Çok kuvvetle inandığım bu e. 
sasları böyle nçıkça söy1emeği bir mem. 
leket ve rejim borcu bildjğim için, va. 
tandaş vazifemi tamam yapmak üzere bu 
satırları yazmaya karar verdim. 

En kiiçüğünden en büyüğüne kada:- her işimizde m1.i.h3. 

keme ile his aı;iml bir istişare halindedirler ve nöbetleı;e 
~ 

Girişc:ceğinız bir teşc'l:fuüs ~n sadece muhakemenizin 
.eserı midir, menfaatinizj tatmin edebilir, fakat kalbinizi 
boş bırakır. Aksi halde ise kalbiniz dolu, fakat men -
faatiniz kırıktır. Hissiniz ile meniaatini?.i tehf edemezser.iz. 
ynpacağımz jş birisinden vazgeçmelt değil. her ikisınden de 
rr'isavı nisbette eksiltmektir. 

•yekciiğerıne ya.rdnn ederler. Birinin bulunmadığ~ yerde 

diğerı oir ~·abancıya güzel görünse df. sahibi için eksik kal. 

rmş bir eser halirıdedir. 

* Barem kanununu, bilhassa son aldığı 
ahkam içinde esas.lı bir şekilde mütalea 
ettiğim zaman bundan otuz sene evvel, 
İttihad ve Tera.kkjn•n Osmanlı parla
mentosundan çıkardığı bir kanun ile 
yaptığı ctenslkath hatırlıyorum. Bu ten
bikat, İttihad ve Terakkiye karşı, biliıha. 
re tevcih edjlmiş olan şiddetli muhalefet 
hareketinin amillerinden biri olmak gihl 
bir fenalık getirdiği halde, devlet kad
rolannın daha iyi tanzim edilmesi bakı. 
mından pek büyük bir fayda temin et. 
medi. Fakat, ne de olsa, o zamanlar, böy. 
le bir kanunu şiddetle icab ettirecek de
recede mühim sebebler yok değildi. 

Düny1Jnın en 
Mükemmel ve en 
K ilçilk patencisi 

O zamanki vnziyet şu idi: Abdülhllmi- ' 
din otuz sene devam eden keyfi idaresi. 
1stanbulda devlet kadrolarının altını ili;. 

tüne getirmiş bulunuyordu. Bir , taraf. 
tan, bizzat Abdülhamid, saray mensub
larının bütün evlad ve akrabasını birer 
yere yerleştirmek isterken diğer taraftan 
da onun iş başında bulundurduğu bil. 
yükler ve yao b=.iyükler de ayni şeyleri Birçok Amerikalılarca dünyanın en 
kendileri ve etrafları için yapmışlar, bu mükemmel ve en usta patencisi, yeni 
suretle hüktlmet da1relerini memurlarla tabirle 1 numaralı paten üstadı l -4 yaş 
doldurmuşlardı. Kadro denilen şey yok. larında resmini gördüğünüz İngiliz HıY 
tu; bü*nin de bütün devir müddetince zel Franklin'dir. 
yalnız bir adı olmuştu •• Milleb in adı Genç kızı, şimdi film çevirerek ırene
bile yoktu, devlet adamlan da millet, ce. de 175 bin İngiliz lirası kazanan Sonya 
miyet, vatan duyguları gibi duygulardan Hleni'yi yetiştiren Nlkolson bulmuş -
tamamen azade insanlardan mürekkebdi. tur. 

/""._..__ ............................ - ....... --, 

. 
i : 

HergUn bir fıkra 
Fena vaziyette olanlar 

.Başına gelen biitun f etaketleri gii. 
ler yüzle karşılıyan nikbm bir ada'll 
bir gün dostlarından birıne: 

< - insan, daima kendmdcn dahtı 
··.li fena vaziyette olanlan gözünün önü. 

ne getirirse, kendini mes'ud addede. 
! bilir. 
i Demi§ti. 
İ Dostu onun bu sözü1'ü doğru bul. i 
1 madı: : 
1 - Bazan inEan kendinden daha i 
1 fena vaziyette bir insatıı!ı btı?unmı • 

l ycu:ağını da tahmin eder, r:,~ li, meıır. 
la ben, §U ancfa ceMmdı? beş param 

i yok, seksen ta~e alacaklı benden pa. 
! ra beklerler. • : . 
~ Nikbin adam güldü: ~ 

- Sende:rı fena vazi11ette ot ınlnr : i . 
: meydanda dostum, şu anda pal'ıl bek. ~ 
i liyen alacaklılarını göz önü11e getir! E 

'- --' 
Çine gittikten sonra 
SaÇ/arı beyazlaşan 
/nglllz kumandanı 

Marlrne 
Dletrich · 
Parlste 

Amerikan tebeasına geçmiş olan Mar 
lene Dietrich; şimdi Pariste bulunmak

tadır. Resimde artisti Auteuil'de ya -
pılan at yarışlarını seyrederken görü -

yorsunuz. Başında yepyeni modelde 
bir şapka bulunmaktadır 

Yunan milli tiyatrosunun 
lngilteredeki muvaf f akiyeti Diğer taraftan, o devır Türklerin ticaret ================ 

Aleminden büsbütün süpürüldüklerj de. bu kadar geniş bir maişet hercli merci 
virdi. 1stanbnl halkı, Abdülhamid devri. yapmıya neden dolayı zaruret olabilece. Birkaç temsil vermek üzere Londra-
nin ortalarından itibaren akın akın dev. ğini zihin hiç bir ıuretle kavrıyamaz. ra gitmiş olan Yunan milli tiyatro he-
let drurelerine hticum ediyorlardı. Bu Halbuki kanunun müzakeresi esnasında yeti, Şekspirin vatanında, büyük da-
dairelerde millazım olarak, yani ücretsiz bu bakımdan çok mübalağalı sözler s5y. hinin (Hamlet) ini oynamıştır. Büyük 
bir halde sıra beklemek üzere, k;ıyıdh leyip fı1drleri heyecana verenler oldu. k'' 1 Bunlann yüzde sekssni haksızdı. bir seyirci ut esinin karşısında, vazi-
bulunanlann miktarı binleri geçiyordu. * felerini büyük bir muvaffakiyetle ba -

f-te, ctensikah kanunu böyle bir dev. ş an artı'stler Londrada k be"' ·ı ~ Yeni barem kanunu bilhassa iki zü:m. ar ' pe gem -
rin tasfiyesi için neşredildi; fakat, iyi · t' t reyi fena halde vuruyor: Bunların biri, rnişlcrdir. Bır ıya ro münekkidi, Yu-
tatbik edilemediği için birçok ehliyet ve ı::imdiye kadar izah etmic: olduğum gibi, nanlı muharririn, Şekspiri Komedi 
namus sahbleri kadronun hari::inde kal. ı- ı-ıı.k 914 re 924 arasında Ali de~il, lise tahsili Fransez veya Moskova San'at Tiyatro-
dılar, ehliyetleri ve faziletleri meşku 6 ni bile ikmale muvaffak olamamış feda. sunda oynandığı gibi oynadıklarını kay 
olanların bir kısmı da yakalarını kurta. 
np, es'kisine nisbetle geniş ve rahat bir knr, mumtarib, tecrübeli ve gayretli ne • detmekte, Hamlet rolünü yapan Mino-
mevki sahibi oldular. Bu hal. istanbulda sildir; ikincisi de ücretli memurlar zlim • tis'i, kraliçeyi temsil eden Madam Ka-
dedilroduyu mucib oldu; bittabi, dedıko- residir. Bunlarda?} birinciye mensub o - Çindeki. bütün İngiliz .~vvetlerinin tina Pakçinin ve Ofelya tipini yaratan 
du, herhangi bir vakıayı birkaç bin defa lanların miktarı ne ol.iuğunu bilmiyo - ~ ~d~lı kumandanı Sır ~er~y No~- Madam Manolidu'yu göklere çıkarmak 
büyültmeğe kac1ir bir gizli kuvvet oldu. rum. İkinciye mensub olanalr da yirmi le dir. Bınaenaleyh herhangı hır mes - tadır. 

bin insandır: muhakkak ki bu büvük ek. uliyet; onun omuzlarına yüklenir. 58 
ğu için. iş büyüdü ve bundan birçok fe. serıyeti aile sahibi bulunarak. Bur ücrefü yaşında olmasına rağmen 18 ay evvel Batan Fransız clenizaltısının 
nalıklar çıktı. 

1 k .. 1 b" memurların, masal mevzuu olan yfıksek bu vazifesinin başına gittiği zaman; • t l k 
Halbuki bugün, mem e ett<? oy e ır maaşları da, vasati itibarile. zannedildi _ saçlarında tek bir ak yoktu. Fakat bu- eşı yap ırı aca 

feY yoktur. Vakıa, devlet kadrosu, yük • 
lildilr; fakat, devletın üzerine almış ol _ ğinden 90k azdır. Bunların hemen hemen gtün saçları adamakıllı beyazlanmı.ş - Fransa, geçenlerde Hindiçini açıkla-
duğu hizmetler ve vazifeier de, eskisint yüzde sekseni de Ankaradadırlar. Anka. tır. Bir aıniraldan ziyade; bir sefiri an- nnda batan Feniks adlı denizalhsının e. 
nlsbetle, gerek kcır.miyet ve gorck key. ra ise, dünyanın en pahalı memleketinin dınr. Vindsor Dükünün en yakın dost- şini yaptırmaya ve gemiye ayni ismi tak. 

fiyet itibarile çok artmıştır. Evet, şahsi -;:=::=(:D:e:v:a:m:ı=1:3:u:·n:c:i:i :sa:yf=:a:d:n:}::=l:a:rı:n:d:a:n:d:ır:.::~==========m:a:y:a~k:a:ra:r:v;::er:m:i:ş:ti:r.::::::::::::~ 
nüfuzların bir aralık fazla tesir yapmış ..ı 

olduğu son senelerde, şuraya buraya bir 
takım liyakatsizlcrin sokulmuş ve bunla. 

iSTER 1 NAN, 1 STER iNANMAI 
ra fazla maaş verilmış olduğu vakidir. cMardin> den gönderibniş bir mektubda şu satırları 

Fakat, bunların miktarı hiç bir zaman, okuduk: 
mübalağa edi!memelidi!'. Bu jşin en çok -- Cezirenin Zevik köyü civarınd:ı bir facia olmuştur. 

Kelekçı Ahmed aıısızın üzeriııe !ırlıya::'l bir yılandarı kur • 
tul:unamış, bacağı yılan tarafından ısırılrnıştır. 

Ahmed zehirin vilcudüne yayılmasına ve binneticc öri 

müne mey.dan bırakmamak endifesile olacak ki, elindekı 

kocaman baitayı indirdiği gibi bacağını d1zinden kes!p at. 

mıştır. 1 tık in lazla kan kaybettiği için biraz sonra ölmüştilr. 
ken~i göstermiş olduğu yı.>rlerdc bile 
daire başına vasati olarak 50 insan gös • 
terilernez. Bn elli insanın da yarısı üze • 
rüıde münakaşa n1ümkündür. Bu kadar 
basit bir fenalığı ortadan kaldırmak için 

i STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Haziran 27 

·sözün kısası 

Bulgar dostlarımıza 

' E. Talu 

E ransız klasik mütefekkirlerin.. 

U- den bi:-i der ki: cMizah ve 

nükte bir milletin ruh ve his inceliğinin 
en güzel ölçüsüdür!l> 

Bulgar komşularımız gal:ba bu hu .. 
susta istisna teşkil ediyorlar. Zira, be .. 
nim birçok B'.llgar dostlarım vardır ki, 
bana milletleri hakkında çok m:isaid fi. 
kirler ıvermiş, Bulgaristan lıakkında ben. 
~ güzel kanaatler doğurmuşlardır. 

Djğer taraftan, matbaaya her gün 
komşu memleketm gazeteleri gelir. Bun. 
lara, dili bildiğımden dcgil, fakat teces • 
süs srukasile bazan göz atarım. Dün de 
tc>.sadüfen c Utro• nun bir nüshası gozü. 
rne ilişti. Birinci sayfada, baktım: Bır ka.. 
rikatür. Üzerindeki ay yıldızdan v.~ eş.. 
hastan birinin kıyatetinckn, mevzuun bi. 
zimle alakadar olacağını tahmin ettim. O 
dili bilen arkadaş gelince, resmi gö.,terib 
sordum. 

- Evet! dedi; ressam bizimle, Bulgarı 
komşumuzu konuşturmuş. Bulgar, bize; 
Hatayın ilhakından dolayı tebrikte bu .. 
lunuyor. Biz d'2 kendisine cevaben: cDa. 
rısı başına!> diyoruz. Yani: cİnşallah, sen 
de kendi emellerine kavuşursun!.~ de • 
miye getirmiş. 

Karikatüre bir daha baktım. Bulgar 
komşunun bizjm sevincimize iştirak et • 
mesinden, doğrusu mütehassis te oldum. 
Oldum ıamma, amması var. O, bizi hiıll1 
niçin acaba fesli, şalvarlı, kuşaklı ve tes.. 
biltli görüyor? Hus~"ile, kendisini bi~ 

müddet evvel ikaz da ettik.. aldırmadı. 
Komşuluğa bu sığar mı? Şuracıkta, bir. 
kaç kilometrelik mesafedeyiz. Bizjm mem 
leketin yazı <:ok güzel olur. Bulgar mes.. 
lekdaşlarınıız trene atlayıp ta, ~yle bir. 
kaç ıgün için gelip görseler, hayallerinde 
yerleşmiş bulunan tipin ilaç için bir nü. 
munesi dahi bulunmadığını kolayca gö • 
rürlerdi. 

Karikatür, tezy:f d<>mek değıldir. Ger. 
çekten mevcııd olan çizgileri. husu .. iyet. 
lcri gülünç bir tnrzda ifade etmektir. Bul. 
gar dostlnnmızın bunu ıdrak, takdir, ve 
tatbik etmiyecek kadar kabiliyetsiz ol • 
duklannı hiç zannetmiyoruz. 

Sonra, bizim onların medeniyetlerine, 
kültürlerine, insanlık hüviyetlerine Iıür. 
metimiz vnrdır. Onlardan karşılık gö!" • 

meyi istemek te en sarih bir hakkımızdır. 
K. K. diye manidar bir imza atan c Ut. 

ro:ı> nun karikatüristine, bundan sonra 
dost Türkiyeyi alfıkadar eden meseleler. 
de cici olmasını dileriz. Ta ki Fransız 
müteiek'kirinin sözü bir kere daha teey. 
yüd etsin. 

e. Cheeıır, ~a Lu 
···---···· .............................................. _ 

Kanadalı beşizlerin 
lngiltere Kralının 
kızlarına hediyeleri 

Kanadalı meşhur beşizler, İngiltere 
kral ve kraliçesinin kızlanna, ayn ayrı 
imzaladıklan birer fotograflarını takdim 
etmişler ve Amerika seyahatlerinden dö. 
nen hükümdarlar, bu resimleri yavrula. 
rına getirip vermişlerdır. .............................................................. 
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27 Haziran 

Slovakyada yerli askerlerle Almanlar 1 

arasında çarpışmalar oldu 
Her iki taraftan da 10 kişi öldü. Halk 

dışarı ! ,, diye bağırdı 

: "Almanlar 

Verşova 26 (A.A.) - Bratislavadan Şehir halkı, sokaklardan geçerek: cYa-
Pat 3jansına bildiriliyor: şasın serbest Slovakya, Almanlar dışa-

Slovakyada Zilina'da Slovak asker - rı• diye bağırmışlardır. 
teri :c bu şehirde bulunmakta o!an Al- Slova.kyada Macarlar lehine 
ma•, kıt'aları arasında bir arbede vu- propaganda 
kubulmuştur. Bratislava 26 (A.A.) - Slovak ma -

crExpress Poranny• gazet~sine. göre, kamları Zips mıntakasında ikisi Alman 
her iki taraftan da 1 O kişi ölmüş ve bir papazı olmak üzere 7 kişi tevkif etmiş 
çok kişiler yaralanmıştır. Sivil halk, tir. Bunlar, halkı M.acar milli marşı 
Slovaklardan yana çıkarak Alman as - söylem.eğe mecbur ediyorlardı. Mınta
kerierinden birkaçının silahını almış - kada mütemadiyen hükumet aleyhin -
tır. de beyannameler dağıtıl.makta ve Slo-

Söylendiğine Ltö~e, IWnka'nın doğ- vak makamları buna nihayet vermek 
duğu Ruzemberk şehrinde de buna için sıkı tahkikat ve t.evkifat yapmak -
benzer bazı hadiseler cereyan etmiştir. tadırlar. 

Satiye binası yolsuzluğu 
Araya Pazarın girmesi dolay:sile 24 

saat için tevakkuf eden Satiye binası 
yol::;uzluğu tahkikatı, dün sabahtan i!i
l>aren ayni hızl:t deva:n ederek, yeni 
aafhalar arzetınrştir. Müddeiurr.u:11i~i;'.{1 
\1e sorgu hakimliğini geç vakte k.adır i~ 
gal eden. dünkü tahkikat•n ta!;:latını 

bildiriyoruz: 

Hamdi Eminin tevkifi 

leri, ~asürans şirketi sabık müdürü 
Refi Bayann da rnalfunatına müracaat 
!üzumunu doğurmuştur. Refi Bayar, 
dün adliyeye davet olunarak bu me -
sele etrafında, bizzat Müddeiumumili~ 
makamı tarafından kendisinden mallı -
mat alınmıştır. 

Tevkif karanna itiraz 
Hadise mevkuflarından hiçbiri, Me -

teos müstesna dün tevkif kararına iti-
' raz veya tahliye talebinde bulunma -

mışlardır. Yalnız Rejans müdürü Me -
teos Temel, ağırcezaya müracaatle hak 
kındaki karara itiraz etmiş, fakat iti -

TJhkikat. hakkında ihzar müzekk~
resı kesilmiş olup, Cumartesi akşamı 
Ank<ıradan şehrimize dönen Denizbank 
umum müdür muavinlerinden Hamdi 
Emin Çapın, öğleden ev\·el Müddeiu -
mumiliğe müracaat ederek, isticvab i- razı reddedilmiştir. 
çin hazır olduğunu bildirmesile başla - Yanlış bir haber 
mı~tır. Hamdi Emin derhal 4 üncü sor- Mevkuflar, Tevkifhanede her mev -
gu hakimi Saminin huzuruna çıkartıla- kufun gördüğü muameleyi görmekte -
rak. sorguya çekilmiş ve neticede tev- di,ler. Bir gazetenin yazdığı gibi, tec -
kifine karar verilmiştir. Hamdi Emin rid edilmiş değillerdir. 
Çap, mevzuu'bahs Satiye meselesinde Tahkikata, bugün de devam .')luna -
kendisinin hicbir alakası olmadığını rak, en kısa bir zamanda neticelendi -
söylemektedir. Böylece. hadisede mev- rilecektir. 
kuf bulunanların adedi 9 u bulmuş, Meselenin hukuki cephesi 
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italya Balkanlarda 
propaganda yapmak 
için hazırlanıyormuş 
Londra 26 (Hususi) -· Romadan alınan 

haberlere göre İta1yn makam.lan, Bal • 
kanlarda ~eniş mikyasta bir propaganda 
faaliyetine hazırlanmaktadırlrıı. 

Bu ~paganda teşkilatının merkezi 
Arnavudlukta olacaktır. Teikilit tarafın. 
dan bütün Balkan lisa..'lla.ri:..a bir gazete 
neşredilecek ve bu gazete parasız olarak 
mevzuubahs memleketler~ gönderilecek-
tir. 

Maarif Vekaleti bir dedi
koduyu tekzib ediyor 

Ankara 26 (A.A.) - Maarif Vekilli _ 
ğinden: 

Türk alfabesinin :tadili hususunun dü
şünülmediğ.tni ve bu yolda her hangi bir 
teşebbüsün mevzuu bahBolmadığını he _ 
yana Anadıolu ajansı mezundur. 

Almanyanın Danzigde 
hazırlıkları 

Varşova 26 (Hususi) ·- Almanlar, 
Danzig'de 16.20 yaşınd:ıki gençleri 
toplayarak; iki hafta müddetle talim 
görmek üzere Şarki Prusyaya gönder
mektedirler. 

Nazi Freikor'lanna (serbest kıtaat) 
mahsus askeri talim görecek olan bu 
gençlere. hareket ve faaliyetlerini e
beveynlerinden dahi giz~i tutmaları i
çin Pmir verilmiştir. 

Di~er taraftan Alman gizli polisi ~efi 
Himmler bugün Danzi·~e gelrrek, N:ı. 

zi ~cfi Forster ve Danzi~ polis müdürü 
ilE' uzun boylu görüşmüştür. 

Bu ziyar.etin maksadı henüz anlaşıl
m&mıştır. 

Hamidiye mekteb gemisi 
Zonguldakta 

müddeiumumilikçe sorgu hakimliğine ~atiye meselesinin cezai cephesi müd 
tevdi olunan tahkikat dosyasında maz- deiumurnilik tarafından takib olunur - Zonguldak 26 (A.A.) - Dün limanı
nun ,,;ıfatını taşıyanlar arasında. istic - ken, hukuki cephesile de asliye 1 inci mıı~ gelen mekteb gemisi kı1mr.nd<ını 
vab edilmemiş kimse kalmamıştır. ticaret mahkemesi meşgul bulunmak - va1i:vi ziyaret ~tmiş ve vnli iadei ziva -

Şahidler dinleniliyor ta~r. ret ederek topla selamlanmıştır. Sa -
Denizbank usulsüz ve yolsuz şekil- bahfan saat 6 ya kadar bütün halk ge-

Sorgu hakimliği Hamdi Emin hakkın k de satılan bina parasının, Satiye şir ·e- miy: gezmişlerdir. Saat 17 de çok ka -aa t~vkif kararı verdikten sonra, adedi ti tarafından ödenmesini istemektedir. labalık bir halk huzurile Zonguldak 
hayli kabarık şahidlerini dinlemeğe Böylece banka ile şirket arasında ha - spor klübü ile Hamidiy" sp')r klüLü 
ba.~lamıştır. Şahidlerden dün dinleni - · t sıl olan ihtilafı asliye birinci iıcare aras~nda vapılan futbol macı 3 - 3 e be-
l-enlerin isimleri şunlardır: Satiye Şir- mahkemesi tetkik ve tahkik etmekte - • · 
keti müdürü Fıerid, Denizbank binalar dir. Bu tahkikat da tekemmül etmek- rabe:rlikle bitmiştir. Saat 20 de şehir 
sen·isi yüksek mimarı Farih Köprülü, te olduğundan. hadisenin hukuki cep _ par!nnda belediye tarafından Hamidi
limanlar umum müdür muavini Hamid ··· 1 fi b" · f b hesi de, yakında muhakeme safhasına ye rnoay arı şere ne ır zıya et ter!:i 
Saracoğlu. Denizbank yapı ve binalar intikal edecektir. edilmiş, bu ziyafette vaH ve Parti baş 
şef muavini Veli Arsova. Denizbank kanı Halid Aksoy, belediye reisi. Halke 
yük'5€k mimarlarından Naci Meltem, 
Denizbank memurlar.ndan Meliha. 1-ıan 
kanın muhaberat servisi memurların -
dan .:\furad. Leman Berçmen, Hadiye, 
Züheyde ve Leman. 

Bu şahidlerden bir kısmı yolsuz ha
oisc münasebetile yürüven muamele et 
rafında °bildiklerini anİatmıslar bazı -. ' 
lan da ademi malUmat beyan etmiş -
ierdir. Diğer şahidlerin dinlenilmeleri
ne bugün deYam olunacaktır. 

Cumartesi günü isticvab edilen Rea
süranı> avukatı Atıf Ödül ile, ikinci de
fa sorguya çekilerek: tevkif olunan Ma
ıtk Kevkeb tahkikatın seyri üzerinde 
rol oynıyan bazı mühim izahat vermiş
ler ve bilhassa ayrıca tahkik mevzuu o
.fan 12 bin 500 lira komisyon meselesi -
ne temas ederek. keyfiyeti izah ctmiş
lerdi r. BunJ::ı üzerine, Jerans Sirketi 
müdürü Meteosun yeniden dinl~nilme 
sine liizum görülerek, maznun dün Tev 
kifhaneden sorgu hakimliğine getfril -
miştir. 

Meteos, dün kendisile görüşen bir 
muharririmize. oldukça yorgun bir ta
vırla: 

«- Halen, hiçbir şey düşünmeye va
kit bulamadım. Hadise, tahkik safha -
~ına girmiş bulunuyor. Sonunda, kim -
lerin suçla alakası olduğu anlaşılabi -
~ecektir tabii.• 

Demiştir. 

Malik Kevkeb ve Atıf Ödülün ifade-

Ti yencin de 
' son vaziyet 

Londra 26 (Hususi) - Bugün Ti -
yer.çin ablukasının 13 üncü günüdür. 
Japonlar bu sabah tekrar, imtiyazlı mm 
takaya yiyecek taşımakta olan 3 İngi -
1iz kamyonunu durdurmuşlar v~ pe!< 
uzı1n süren bir araştırmadan sonra ser 
best bırakmışlardır. 
Şanghay'dan ahnan haberlere göre 

de. Suateu limanına girmiş olan İngiliz 
ticaret gemilerine yüklerini boşaltma
ğa veya yeni yük almağa müsaade edil 
memi~tir. 

Diğer taraftan Hunan eyaletinde 
de Japon tayyareleri, bir bava hücumu 
esnasında bir Kanadalı misyoneri ve 
karısını bile bile öldürmlişlerdir. 

Londra 26 - Tiyençin hadiseleri hak. 
kıııda Avam Kamarasında beyanatta 
bulunan Başvekil Çemberlayn demi~tir 
ki: 

Lord Halifaks, bu hu:;uı:t:ı Jaı:cny:mın 

Londra elçisile yaptı;1ı mü![ıh.atl3 ener. 
jik bir lisan kulllnmıştır. 

İnıgiliz sefiri Craigie de Tokyoda ayni 
şekilde Arita nezdind~ teşebbüste bulun. 
muş ve nazırla berabe!' h:t!ı hazırdaki va_ 
ziyeti bütün safahatih? muzakerc etmiş. 
tir. 

Bu müzakereler neticesind;.• Tientsin işi 
nin hallediiecejini ümid e<Üyorum •• 

vi reisi ve bütün rüesa hazır bulun -
mııslur. 

Kızılcahamamm soğuksu 
mesirelerinde b'r gazino açı lıyor 
Kızılcahamam (Husuc;i) - Bu sene 

halkın istirahatini temin etmek gaye -
sile ~lediye Kızılcahamamın Soğuk:;u 

mesirelerinde bir gazino açmaR üzere 

ihzarata başlamıştır. Gazinonun mal -
zeme vesairesi derhal temin edilerek 
inşaatı ilerletilmiştir. 

Bu sene Kızılcahamamdan Soğuksu 

lara giden çamlıklar yolu genişletilmiş 
ve yol tesviye edilerek otobüsler ufak 

bir ücret mukabilinde KIZ11cahamamla 

Soğuksular arasında muntazam gidiş 

geliş seferleri yapmağa başlamıştır. Bu 

meyanda ailelerin oturmaları için hu -
susi yerler ayrılarak etraf; çam dalla -
rile çevrilmiş, buraya ~üzel bir şekil 

verilmiştir. Cumartesi ''e Pazar gün -
leri Ankara ve civarından birçok ge . 
ziciler gelmektedir. 
............................................................... 

Kar a K ule 
16 ncı a•rrda lslanbula gelen 
Bohemyalı Baron Wratialavın 

maceraları 

Pek yakmda "Son Posta,, da ................................................................ 

Sovyetlerle Japonlar 
1rasında çarpışmalar 

(Bastarafı ı inci sayfada) 
cümhuriyeti kıtaatı ile Japon • Mançu kı
taatı aırasutia vulrubulan müsademeler 
hakkında malfunat neşretmektedirler. 

Japon gazeteleri bu müsademelerin Mo. 
gol kıtaatının ~i hududunu geçme. 
lerinden ileri geldiğini hakikate mugayir 
bir şekilde iddia ediyorlar. Ayni zamanda 
Japon gazeteleri Moğol k.ıtaatının ve tay 
yarelerinin ağır zayiat verdiklerini de ö. 
ğünerek bildiriyorlar. 

Moğol _ Sovyet kıtaatı kurmayından 
alınan malfrma.ta i~aden tass ajansı, 
bu hadiseler hak.kında aşağıdaki doğru 
malfunatı neşre mezun bulunmaktadır: 

Hakikatte Mançuri hududunda Buir -
nor gölü mıntakasında aşağıdaki hadise
ler vukubulmuştur: 

11 Mayısta Buirnor -gölünün doğu ce -
nubunda ve Kalkın gö! nehrinin 16 ila 20 
kilometre doğusunda bulunan Nomon -
kan bölıgesindeki Moğol hudud karakolla. 
rı Japon • MançuTi kıtaatını ani baskını. 
na uğrıyarak nehrin batısına doğru çe -
kilmeğe mecbur kalmışlardır. 

12 Mayıstan sonra 10 gün zarfında he. 
men her gün .bu böl:gede mü:,ademeler 
vukubulmuş ve iki taraf ölü ve yarah 
bırakmışlardır. 

22 Mayısta, Moğol toprakiarına daha 
derin bir surette giTmeğe teşebbüs eden 
takviyeli Japon Mançuri kıtaatı · hudud 
haricine püskürtülmüşlerdir. 

28 ve 29 Mayısta, Japon _ Mançuri kı
taatı tanklı, toplu ve tayyarelı taze Ja
pon kuvvetlenle takviye edilcrt:k yeni -
den Moğol topraklanna girmişlc·dir. Ay. 
ni zamanda hududa yetişen Moğol kıtaatı 
bunları dağıtmıştır. Japon . Mençuri kı. 
taatı 400 ölü, birçok yaralı ve silah bı _ 
rak.mıştır. Moğol ordusu bu muharebe • 
lerde 40 ölü ve 70 yaralı vermistir. 

Ölen üç kurmay sübayının ü;erinde bu 
lunan vesikalar Hailardakı 23 üncü J1 • 
pon fırkası kumandanının h,-ıkiki b:r em. 
ri bulunmuştur. Bu sübay1ardan biri yar_ 
bay Adzama kolunun kurmay sübayıdır. 
Fırka kumandanı Generai Kamatsubara 
zikredilen emrinde •fırkanın bizzat ken
di kıtaatile Kalkın gölü lıolgesindeki dış 
,Moğolistan k>taatını :mha etmesi lüzu ~ 

munu b'ldirmektedir. 
Bir taraftan kara kuvvetleri müsade. 

me ederken ha\rada da muharebeler ce. 
reyan etmiştir. 

28 Mayısta avcı ve bombardıman tay. 
yarelerinden mürek.keb bir hava filosu 
ansızın Moğol tayyare meydanlarına t:ı. 

arruz etmiştir. Moğol tayyareleri hazır. 

lanmakta geç kaldıkiarından düşman 
bundan istifade etmiş, Moğol • Sovyetler 
9 ve Japonlar 2 tayyarP kaybetmişlerdir. 
N~hayet Japon tayyarel."?ri süratle üsle • 
rine dönmeğe mecbur kalmışlardır. 

22 Haziranda 120 Japon tayyaresi tek. 
rar hücum etmiş ve 95 Moğol • Sovyet 
tayyare.si bu hücuma mukabele eylemiş. 
tir. Bu muharebede 31 Japon ve 12 Mo. 
ğol - Sovyet tayyaresi düşmüştür. 

24 Haziranda, 60 Japon _ Mançuri tay. 
Y aresi 60 Moğol tayyaresi ile tekrar mu. 
harebeye girişm'.ş ve 25 Japon • Mançuri 
tayyaresi düşürülmüştür. Buna mukabil 
yalnı7. iki Moğo! - Sovyet tayyaresi düş. 
müştür. 

25 Haziranda hiç bir hadise oimamıştır. 
Sovyet - Moğol ~taatı halen Kalkın eo-
1 ü nehrinin doğu bölgesinde bütün hu _ 
dud noktalarını ışgal etmektedırler. 

Bütün bu müsademe devrelerinde, Sov 
yet kıtaatı, tayyarelerin düşman tayya _ 
relerini ta'i{ib için zaruri olarak Mançuri 
toprakları üzerinden uçmaları müstesna 
olmak üzere, muayven olan hududu kat'i 
yen geçmemişlerdir. 

Moskova 2.6 (A.A.) - Harici MoğoliS
tan ve Man~ur.i hududunda hir aydan • 
beri mühim hava v~ kan muharebeleri 
cereyan ettiği resmi bir tebliğde teyid e. 
dilmektedir • 

22 ve 24 Haziranda ce:evan eden mu _ 
harebeler esnasında 56 .rapon • Mançuri 
ve 14 Moğol - Sovyet tayyare.si düşürül _ 
müştür. 

Tanklara karşı çok muessir 
bir top bulundu 

Vaşington 26 (A.A.l - cArmy Ordo. 
nance. admdaki askeri mecmua yeni s:.s
tem 37 milimetrelik ant.tank topu hakkın 
da bir etüt neşrdmektedir. 

Bu topun mermi."i 800 metre mesafe . 
den 38 milimetr~liit bir zırh delmekte -
dir. Çok kullanışlı olan bu top ancak 408 
kilo ağırlığındadır. Bu top'.arın hedefi İs. 
panyada olduğu gibi kütle halinde yap1 • 

lacak tank hücumlarını kırmaktır. 

• .,.. 1 

e Srımimiget ve sürat 
Yazan: Selim Ragıp Em9I 

ç, dört gün içınde hallecla1ece. 

ği sanılan Moskova nıüzake • 

releri, aradan on günden fazla bir ~ • 
man geçmesine rağmen hi13 bır netice. 
ye varamamıştır. Bunun sebebi, Sovyet 

Rusya hükfunetinin; İngilizlerle Fran • 
sızlar tarafından yapılan muhtelif tek • 
lifleri kalı:? alınamıyacak şekilde buldu. 
ğu ~in reddetmesidir• Bu münasebetl9 
Londranın ve Paris!n memnuniyetsizli .. 
ğini i.cab ?.ttirecek bazı hldiselerin vu .. 
kuundan da bahsolwımaktadır. &>vyet 
Rusya, Londra kaynaklarına n~zaran, 
İnıgi.ltereye verdıği cevablan, kcndı tab.. 

o 

riri karşılığının Londraya varmasını .bek.. 
lemeden ajanslar vasıtasile neşretmi§ ve 
bu neşriyatı, bir parça da, dürüş~ bir 18-
kilde yapmıştır. Araya ufak, tefek bul 
soğukluklar sokan bu hadiselerden dol&. 

yı müzakerenin inkıtaı utraması eibette 
ki mevzuubahs değildir. Hatti, İngı1te. 
renin Moskova sefiri, Sovyet Rusya hü • 
kumetine daha bir miktar tav.zde lıulu • 
nulmasını hükumetine tavsiye dahi et • 
miştir. Şayed İngiltere ve Fransa, . bu 
tavsiyeleri kabul ederek feragatlerinin 
hududunu bir parça artmrlarsa, müm • 
kündür ki yakın bir atide memnuniyeti 

verici bir netice elde edilsin. Fakat İn • 
giltere ve Fransanın bu faaliyeti karşı • 
sında totaliter devletlerin boş durduk • 
!arını sanmak hatadır. Bir Alman eko -
nomik heyetinin şu sırada Rusyaya gi • 
deceğine dair olan haberlerin tekzıb e • 
dilmesine rağmen bu vadideki şayialar 
ısrarla deveran etmektedir. Hatta Al • 
manyanın, ekonomik müzakereleri. siya. 
si b:r anlaşma ile tamamlamak arzu•un. 
da olduğunu gösteren bazı deliller de mü. 
şahade E'dilmiyor değil. Bu vadide Paril 
kaynaklarından son günlerde şayanı dik.. 
kat bir takım haberler tereşşüh etmek • 
tedir ki ciddiyetle kale alınmak gerektir.
Demokratik cephenin bir an evvel t.'!elalli!ıl 
etmesi icin süratle hareket etmive Ulzlllı 
vardır. Eğr bu sürat iWza!n edilmez 
tarafeynin görüşmeleri bir pazarlık zih "" 
niyeti içinde bocalayıp giderse totalite.t 
devletlerin karşı taraf üzerinde beklen.. 
medik siyasi l)ir tefevvuk ihraz etmelel'IS 
mümkündür. Acele ve samımiyet. \Tazi 
yetin icıib ettirdiği bu iki esas ~ 
gözden kaçınlmaması lAzımdır. 

5etun &,49,,,,_ C1n119 

TUrkiyede ilk defa 
geceleyin 

fut bol oynanacak 
(Bqtanıfı 1 inci ıayfadaJ 

Muhtelif senelerde Macaristan ve Met 
kezi Avrupa şaqHyonlultmU kazanmJI 
olan F. T. C. Um senesinde ilk defa ı..i 
tanbula geimıif, Gaia.tasarayla ı.ı bera • 
bere kalmış, Fenerbahçe ıve AltmorduyQ. 

mağlllb etmişti. 
cFeren& Varut Tomey Club:ıt namU. 

maruf olan Macar takımı doldıor şaruli 
gibi dünyaca tanınmış bir oyuncuya ma. 
liktir. 

F. T. c. takm~ınm U ve 13 Temm_. 
yapacağı iki maç a Tabim stadııada ~ 
ce dokuzda aynanacaktR'· 

Bii ingiliz gazetesinin 
ortaya albğı teklif 
(~ ı bici .,,,.., 

muz aşağıdaki fıkrayı billm6talea aynea 
iktibas ediyoruz: 

cTürkiye. mistinle Suriyeyi neden aL 
masın? Bunlar Akdeniz kıyılarmda. hi 11 

·maye altında bulunan bölıgelerdir lif 
Türkler onları kolayca idare edebllirleıt 
Fransa ile Biiyilk Britanıyamn karpiq • 
tıklan müşkülleri ber.taraf ederler. On~ 
Iarın müstemleke idaresi buauSunda fıtri 
dehaları vardır. 

Bu böyle olduğu takdirde, gerek Fran.. 
sanın ve gerek lngilterenin elde edecek. 
!eri menfaat az.imdir. Ayni zamanda sırta.. 
mızdaki yükü sa]Jıhi7etli ellere ter.Ut • 
mi& oluruz.• 



Yaş sebze ve meyva 
fiatları ucuzlatılacak 

Belediye, toptan ve perakende fiatlar arasındaki farkı 
halkın lehine olarak asgariye indirecek 

Yaş sebze ve meyvaların toptan ve pe- ı Her gün halde satılan yaş sebze v 
mk:ende fiatları arasında büyük bir fark meyva :fiatlarmdan bir liste vücude ge 
olduğunu ve bu hususta belediye tara - tirilecck ve bu liste teksir edilerek sey 
fm<:lan :tetkikler yapıldığını yazmıştık. yar satıcılara dağıtılacaktır:. 

e 
. 
-

Belediye yaş seb1e ve meyva fiatları Seyyar satıcılar mahallelerde dolaşı r. 
arasındaki farkın sebeblerini t~bit et - ken listeyi her istiyen~ gösterecektir. Be -
mek üzere yaptığı ttkiklerıni bitirmiştir. lediye toptan fiatla perakende fiat arası 
Tetkikata nazaran fiatlar arasındaki fa:-k 

n 

ihtikar sayılacak nisbette yüksektir. Be
lediye i'htikara mAni olmak ve fiatlar a. 
rasındaki farkı halkın lehine olarak as -

da bir fark tesbit edecektir. Seyyar sa 
tıcılar sattıkları yaş sebze ve meyvalar 

ancak bele<ltyenin te.:;bit etmiş olduğu 

il 

gariye indirmek için yakında faaliyete ge. karı ilave etmek suretile müşterilerin e 
çecektir. z dağıtacaklardır. 

Gilmrilklerde: Poliste: 

Kadınların gece 
çahşmalarına dair 
verilen izin uzatıldı 

İktısad Vekftletinden tebliğ edilmiş
tir: 

İş kanununun 3 üncü maddesi muci-
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Pamuklu mensucat makineleri 
serbestçe ithal edilecek 

Hususi teşebbüsler tarafından kurulacak iplik 
ve pamuk mensucat fabrika makinelerine 

konulan takyidat kaldırıldı 
bince sanayiden sayılan işlerde öteden . . . . w 

. . Memleketımızde sanayıın her şube - dugu için bu vaziyet p€k tabii görül • 
ben geceleyın ça~ıştırılmakta bulunan sinde görülen inkişafa daha geniş im - rnektedir. 
1 7- 18 yaşlarındakı kız ve erkek çocuk- kanlar bahşedilmek üzere hükumetçe İthalatın 34, 7 40 bin ihracatTJl 
l~~a her .yaşt~ki kadın işçilerin eskisi milli sanayii yakından alakadar eden 34,264 bin liras: klering-ve benzeri an
gıbı geçe ışlerınde çalıştırılmalarına 5 O mühim bir karar verilmiş bulunmak - !aşmalı memleketlerle; ithalatın 3 151' 
nci maddenin ikinci bendi hükmüne tadır. bin lirası ihracatın 2. 909 bin lirası ser-
tevfikan umumi izin verilmiş ve keyfi- Şimdiye kadar hususi müteşebbisler best dövizle ticaret yaptığımız memle 
yet 17/ 6/ 1938 ve 10/ 6/ 1938 tarihli ga- tarafından kurulacak pamuk ipliği fab ketlerle ve ithalatın 2.423.000; ibra -
zeteJ.erd€ cresmi tebliğ» suretinde neş- rikaları için Iazım olan iplik makinele· catın 2,909,000 lirası diğer hususi anlaş 
redilmişti. rinden sabit ve seyyar vargellerin it - ma ile ticaret yaptığımız memleketler

Bu izin ayni hükme istinaden 1 7 '6/ 
1940 tarihine kadar devam etmek üze
re bir yıl daha uzatılmıştır. 

hnli İktısad Vekaletinin müsaadesine le olmuştur. 

tAbi idi. ihraç nizamnameleri meriyat 
Bu müsaade ise 1 O bin iğden noksan k" · · 

ve 25 bin iğden fazla tesisat vücude ge- mev 11ne gırıyor 
İşbu umumi izin, İktısad Vekaleti ta tirmiyeceklerine ve müsaade tarihin - Buğday; arpa; tiftik; yapak standard 

rafından görülecek lüzum üzerine bazı den 6 ay zarfında tesisata başl~yıp; ni- nizamnameleri Devlet Şurasından çık-
GDmrGk muhafeza genel komutanı Tramvaya asılan iki çocuk iş yer1erine - bir ay evvel tebliğ edile- hayet 2 sene zarfmda faaliyete geçe _ tı. 

Çanakkaleye gidiyor dO ü ı d 1 rek - geri alınabilir. İhra · l · d Aw t · f P yara an ı ar ceklere verilmekte idi. ç nızamname erm e gus os nı -
Şehrimizde bulunmakta olan C?.ürn - Evvelki gün, biri Galatsarayda, diğe- İhtar: Memleket dahilinde mevcud pamuk hayetine kadar mer'iyet mevkiine kl)nU 

rük muha~aza genel kom~tanı Tu~ge- ri Arnavudköyünde tramvaya atlamak 16 ve daha aşağı yaştaki kız ve er - ipliği imal eden fabrikaların ancak lacak ve. b~ maddelerin b~ sen~ki. ih -
neral LUtfı Karapınar; diln de tatkık - istiyen iki çocuk düşüp yaralanmış kek işçilerin her ne tarzda olursa olsun 25 bin iğe kadar tevsiat yaprr.alurm.a r~c.ı yem nızamnameler huKı.m .• cr~ da-
lerine devam etmir.: ve muhafaza ter.:ki- 'ıardır. hılınde yapılacaktır " ~ sanayi işlerinde gece çalıştırılmaları müsaade ediliyordu. · 
!Atında teftişlerde bulunmuştur. Mu - G 1 t d t 15 ' y 1 ak Koza satışları başlad 

-
f 

h f k t Ç akk 1 
. a a a a o uran yaşınaa ase mut ak surette yas tır. Bundan başka iplik imal eden fab • 1 

a aza omu anı yarın an a eye gı E k' · A dk" Tü' k k l decektir. .. s .. mazı, rnawvu . oy r o eJ rikalardan eskimiş olanlardan maki- Uzunköprü ve Edirnede yeni koza 
onunden Bebege gıtmekte olan 108 Binaların ayni renge nelerini te<:did etmek istiyenlere eski piyasası açılmış; satışlar 50 : 52 kuruş-

'i 
5 

-numaralı vatman Necatinin idaresin makineleri~i memleket haricine çı _ tan yapılmıştır. 
deki 257 numaralı tramvay arabasm boyattlmasına başlandı karmak veya kullanılacak hale getir - Bursada da koza sabşları başlamış ve 

Adliye sarayının plSnı tedfl ediliyor atlamak istediği sırada tutunamıyarak mek şartile eski makineleri iğ mikta - bu mıntaka kozaları 60 kuruştan; tohum 

MDtef errlk: a 

Adliye sarayının planını hazırlyıan yere düşmüştür. Yasef ağır surette yar Şehrin umumi manzarasını muntazam rınca yeni makine ithaline müsaade e- lukla!: 75 kuruştan muamele görmüş -
mimar Asım, plan üzerindeki tadil&tla lanmıştır. ve güzel göstermek için şehrin ana cad- dilebilmekte idi. tür. ünümüzdeki hafta içinde koza sa .... 

a 

meşgul bulunmaktadır. Mimar bu mü- Tünel cihetinden Galataya gitmekt delerinde bulunan binaların gri ve bt,j nev1etçe memleketin sanayileşmesi bşları hararetlenecek ve Temmuz or .. 
nase*tle dün adliyedeki makamında olan Şişli-Tünel tramvay arabasına a rengine boyanmaları şehircilik mütehas. sahasında hususi teşebbüs sahiblerinc tasına doğru satışlar nihayetlenmiş o .. 
Milddeiumumi Hikmet Onatı ziyarete - sılan 12 yaşlarında Yorgo da düşmtiş v sısı Prostun tensibi ile kararlaştırılmıştı. imkanlar bahşedilmek gayesile bu tak lacaktır. 
derek, plan üzerinde izahat vermiş _ muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. İşe evvern Eminönü k:ıymakamlığı sı. yidat kaldırılmıştır. Bu seneki koza fiatları geçen seneye 

e 
-
e 

tir. Her iki yaralı çocuk beravı tedav . • .. nazaran 1 O : 12 kuruş kadar düşüktür~ 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmış nın içinde bulunan binaların boyanma. Yem kararname hususı te.şe~b.usler Bu düşüklüğün geçen seneden stoklar 

iki otobDs çarpıfb }ardır. sından başlanması için bele:iiye riyase. tarafından kurulacak pamuk ıphği ve kalmasından ve rekoltenin fazla oldu 

i 

-
Dün saat 12 de Oülhane Parkının ö - Bir tr .. mvay otobOae çarpb tince mahalli belediye şubesi müdürlü - pamuklu mensucat fabrikaları tesisi ğundan ileri geldiği söylenmektedir . ., 

de iki otobüs çarpışmıştır. Şoför Hasa _ Pangaltı Hamam istasyonunda şo ğüne emir verilmişti. imkanlannı genişletmektedir. Bu su - ~ .... ---------------....., 
mn idaresindeki 3111 numaralı Şişli - f'" M hm d" "d . d k" 3096 Keyfiyet, d!ikkan ve bina sahiblerine retle Balkanlar da dahil olmak üzere A k b 
Fatih otobüsü Şişliye gitmek üzere or e e ın ı aresın e 1 nu dün tckiden tebl:ğ edi!miş ve Eminönü ile bütün kom~u memleket!crc teknik ba- n ara orsası 

-
-

Sultanahmed yokuşundan inip Gülha _ maralı Şişli - Fatih otobüsünün ani ola Be,;azıd semtlerinde geniş mikyasta faa. kımdan biiyük bir Ustünlüğe malik o -
ne parkının önünden geç~ ıırada rak fren yapıp durması yüzünden vat Jyete geçilm:§Ur. lan pamuklu mensucat sanayii daha 

-
- l 

Açılıt - K.apanıı tiatlan 26 - 6 - 939 
l ı 

aksi istikametten gelen ve 3110 nu - ma.n Hasanın idaresindeki 293 numara Emin.'önü kaymakamlığı sınırı i~indekı ziyade genişliyerck meşru bir rekabe- 11-----Ç--E-K_L_E_B ____ _. 

maralı Maçka - Beyazıd hattına işliyen lı Şişli - Tünel tramvay arabası, otobü binaların boyanmasından sonra, Beyoğlu te yol açılacak ve binnetice fabrikaları I! 
t:>flSr Hayrinin idareaindiki otobtis1e ae çarpmıştır. Kaza neticesinde otobü cihetindeki binalar da boyanacaktır. ucuz istihsale sevkedecektir. · .Açılış Kapanış '' 

-
-

karşılafınıştır. Hoc iki ~förün yan~ı§ sün tamponu hasara uğramış, başka bir Memleketimizde İstanbul ve Ada - ~~~aYort 12::~:7ıs 12~:~!75 • ı : 
manevra yapmalan yUzUncren otobtis- zayiat olmamıştır. Amerı"ka tı"caret ataşes·ı ı"çı'n nada tekasüf etmiş ve Tarsus; Mersin; IPe.rı.s 8.SM S.iM :: 

-

ler çarpışmışlardır. Malatya; Kayse:i; Nazilli ve Ereğliye Mll!no 6.6675 6.6576 

K.aıa neticesinde Şiıli - Fatih otobU- Y~ntkayde. b~~ evden yangın çıktı ruhani Ayin de yayılmış mütekamil bir pamuklu en cenevre 28.54 28.54 
eönün ön çamurluk ve frenleri parça- Dun; Yenıkoyde Çeşme sokağında düstrisi vardır. Amesteradm t7.212s 67.2125 
nnuş, diğerine birşey olmamıştır. Jozefine aid 3 numaralı evin arka kı - Ckçen hafta ani ve acıklı ölümüniı Yalnız pamuk piyasamızın klering ve Berl1n ~~::5 ~::;:s 
Her iki otobüste bulunan yolcular: sun çatısı kiremit altından tutuşmuş haber verdiğimiz Amerika sefareti ti - takas anlaşmalarile ihracı yüzünden bu :~~~eı 1 .os:.ıs ı.os2ıs 

korku geçirmişlerse de insanca bir tur. At~, sirayetine meydan verilme- ceret ataşesi Gilesby'nin ruhu için, ö - sınai iptidai maddemizin dahi dünya Botya 1.66 1.66 

' 

" 

il 
-

zayiat olmamıştır. den itfaiye tarafından söndürülmü~ nümüıdeki Perşembe günü saat 17 de piyasasından yüzde 30 nisbetinde yük- IPrag 
4
1;

885
.08 

4
.385 

F rlkö d k
. k Madrld .,. 14.0l 

Zabıta; kaza etrafında tahkikata yangının ibaca kurumlarından ileri gel- e .Y e ı protestan abristanında sek oluşu; dahilde pamuklu mensuca - Warşova 2s.862r> 28•862~ it 

beşlmı§tır. diği anlaşılmaktadır. bir Ayın yapılacaktır. tın pahalıya mal edilmesini intaç et - Budapefte 24.8325 24.8!25 

' 

Sıcaklar fazlala11tı 

Bbbç günd.enberi ~ arttın' Dün sabahtan baflıyan hararet gölge. 
llOaklardan bütün §clı.tr halkı milteesslr de aı.,ao dereceyi buhnugtur. Asgari ha .. 
olmakta, bu vaziyet mü.ess erin& de _... ..wnn-.1- t-.-- " •• 

?lhv• ~"6çU.V ~ bir muddet ıçın 22 ye 
str e~ bulwıınaktadü". inmişUr. 

Dün 'ta l ~nlerlndQn olmamasma r Rasadhaneden aldığımız rnalOmata na. 
men kalabalık halk kütı lerf sahil gazi - zaran klar mevzı;me nazaran t.abif te. 
nolal'lle plAjltU'n Boaum serin meal • lftikki edilmek iktl4a etmektedir. Resim 
referlne ~erdir. Btlh a plAjlarda İstan!bul caddelerinbı dünkü manzarası .. 
bttyitk lb.lr kalabalık a6n çarpmakta idi. ru gtBtermektedir. 

l ı 

Gilesby'nin cesedinin Amerikaya nak mektedir. IBUkreı 0.005 O.il05 

dü~nfilmÜŞ!e de, bilAhare mütevef - Dört ayhk ithalAt ihracatlmız· Belgrad s!!~ s!::~ıs 
anın pek sevdiği Türkiye toprakların- Yotohama so.r;2 80 • .sı 
a kalması mllnasib görülmüştür. dan fazla oldu ~=:o~~ 1 ~3.S925 2s.~2ıı 

1i 
f 
d 

Resmi makamatça tanzim edilen is - 1----------"--------
Bir genç beygirden dDtDP yaralandı tatistiklere göre 939 yılı 4 aylık itha _ f S T 1 K R AZLAR 

İçerenkiSyünde oturan 19 yaşların - Umiz 40,4 14,ooo lira ve ihracatımız 
a Refik, beygirden düşerek ağır su - -'9,382,000 liradır. Bu suretle ithalat 

Açılı~ Kapaııı 

d 
rette yaralanmıştır. Yaralı, berayı te -

avi Nümune hastanesine kaldırılmış
tır. 

d 

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

' 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OUler ve 
ttrkedaşlan 

Ba •koam Yetilklly alla 
bahçe.inde 

AMCA BEY 
vodvil 8 P. 

Hafit Ozcan • Ertuarul Sadi Tek 
birlikte ı 

Şehremini - IDJirah babçe
ıindc bugece 

Mayret Efendi 
Vodvil 8 perde 

okuJUoa AyHl 0 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve orkadaşları 
21 HaıiraD Salı •ktamı Oılıü· 

dar BeylcroA"la bııhç~lnda 

ÇÖK Of 
Piye1 8 perde 

Murad Şamil varycte1i 

1.032,000 lira fazlalık göstermekte ve 
dış ticaretimiz pasif bulunmaktadır. 
Maamafih ihraç mevsimi nihayeti ol - • 

Türk borcu I peşin 

f • II :ıt 
• • I vadeli 

Ankara Radyosu Konu~a. 20.80: Türk müziği (KlAslk prog -
ram.) Idare eden: Mes'ud Ceınll. Ankara 

- DALGA UZUNLUÖU - Radyo.su küme heyeti: 1 - ......... - Suzldll 

UJ39 m. 183 Kca. 110 Kw. 
'I' .A.Q. 19,74 m. Ui195 KC3. 20 ıcw. 
T.A.P. 11,79 m. H85 Kca. so Kw. 

pe~revl. 2 - Tanburl Ali - Suzldll b1rlncJ 
beste: V q r yıkıldı. 3 - Tanburl All - Suzldll 
ikinci beste: Bllmedlk yo.rlkl. 4 - Tanburi 
Ali - Suzldll ağır semaı: Kani yada. leblnle, 
5 - ......... - Ney taksimi. 6 - Nlkogos ağa .. 

SALI 2'7/6/ 39 Suzidil şarkı: Bir nigiUı eyle dllrüba. 7 - A-
12.30: Program. 12.35: Türk müziği: 1 - 11 et. - Suzldll şarkı: Yandıkça oldu suza.n, 

.. ....... - Muhayyer peşrevi. 2 - Arif bey - 8 - Ali et. - Suzklll şarkı: Her bir bakışında 
Muhayyer şarkı: İltimas etme~e yare van - neş'e buldum. 9 - Tnnburl Ali et' - SuzldU 
ruz. 3 - Retlk Fersan - Muhayyer farkı : Her yürük semaı: Ceyhun arayan. 10 ...... ... .. 
güzel bağından. 4 - ....... .. - Keman taksimi. Suzldll saz sema.ısı. 2110: Konuşma. 21:251 
5 - ......... - Muhayyer türkü: Ay do~du bat- Ncş'ell pU\klar - R. 21.SQ: Orkestra pro~rn .. 
madı mı. 6 - ......... - Hüseyni türkü: Ayrılık mının takdimi. 21.45 : Müzik (Radyo orkcs • 
yıldönilmü. 7 - ......... _ Hüseyni .saz sema _ trası - Şef: Hnsan Ferid Alnar.) 1 - N, 
ıaı. ıs: Memleket saat t\yarı, ajans ve me _ Rlmsky - Korsakow: Şehrazad senfonik süit, 
teoroloJl haberleri. lS.15 _ 14: Müzik (Karı- op. 35. n> Largo e Maestoso - Alt1?gro non 
çık program _ Pl.) 19: Program. 19.03 . Mil _ troppo. b ) Andantino - Allegro Molto. c) An 

· da.nte, quasl Allegretto. ç) Allegro Molto. 
ilk <Solist - Pl.) 19.16: Türk müz1~1 CKatı - 22.30: Müzik (Opera arya.lnrı - 1.) 23: Son a, .. 
fllc program.) 19.45: Türk müzığl <Halk tür- Jans haberler!, ziraat, esham, tahvilll.t kam
lc1Uerl ve oyun havaları.) 20: Memleket eaat blyo - nukut borsası (tiat.> 23.20 : 'MüzlJı: 
Ayarı, ajans ve meteoroloji lınberlerl. 20.15. ccazband - Pl.) 23.55 • 24: Yarınki program, 



27 Haziran 

• 
lzmir Egenin en modern 

şehri oldu 
Konak-Güzelyah yolu 150,000 lira sarfile yeniden 

yapbnhyor. Parke yollara da ehemmiyet veriliyor 

80.N POSTA 

Bigada belediye 
yok mu? 

Bigadan yazılıyor: 
Köy kanununun hükümlerıne gö-

re burada bütün köylerin kuyu a 
ğızlan beton olarak halkalandı. Bü
tün evler kireçle badanalandı. Şim
di hiçbir köyün kuyusuna hariçten 
pis su girmez. Her köy evi karşıdan 
beyaz bir marti kuşu gibi insanın 
çehresine güler. 

Fakat ne garibdir ki; şehirde köy 
kanunu tatbik olunmaz. Bizim bil
diğimize göre belediyenin bu gibi 
şeyleri yapması icab eder. Şehrin 

her mahallesinde siyah kerpiç ev -
lere raslanmakta; bunların sahih -
leri; evlerinin dış manzarasını be -
yazlatmak için mecbur tutulma
maktadır. 

Bahusus; İnhisarlar İdaresi önün
deki kuyunun temizliğine zerre ka
dar dikkat edilmemektedir. Şehre 
rrelen kömürcü merkebleri bu ku -
yunun köhne tahta bilezik ağaçla -
rına bağlanır. Merkeblerin · ifraza-

lzmirhı yeni bul varlarından biri tı; tahta aralıklarından bu kuyuya 
Izmir (Hususi) - Son aylarda şeh - işler arasında asfalt ve parke yollar akar. Civardaki sütçünün yıkadığı 

rin, tamamen denecek derecede deği- vardır ki bunlar da peyderpey ikmal bulaşıkların suları bu kuyuya gi -
şen Ç€hresi, fuar zamanının yakınlaş- olunmaktadır. İkiçeşmelikten Kadife der. 
ması_ münasebeüle takviye edilmekte kalesine kadar uzayan yol asfalt ola- Bütün esnafın ellerini yıkarken 
dir. Izmirin ziyaretçilerine şehir hak - rak yapılmaktadır. Konak - GÜ.zelyalı akıttığı sabunlu sular hep bu kuyu
kında iyi bir fikir vermiş olmak için yolu parke olarak 150 bin liraya yapıl- ya dolar. Garibdir ki; civardaki fı
ihtiyar edilen fedakarhklar çok geniş- maktadır. Fuara giden büyük yollar ve rında bu kuyunun suyu ile hamur 
tir. Yer yer yeni müesseseler yüksel - bulvarlar asfalt olarak yapılmaktadır. yoğurulur. Ahçı yemekleri bu ku -
mekte, yollar yapılz:ıakta, şe~rin park- Yeni İzmirde model bir belediye faa- yunun suyu ile pişer; kab~arı bu ku
ları. ve bulvarları agaçlarla suslenmek- liyettedir. Bu sene fuarı ziyaret için yunun suyu ile yıkanır. Etrafta bu
tedır. gelecek olanlar, karşılarında eski İzmi- lunan kahveler; hep bu kuyunun 
. Şehre gelen bir ziyaretçi, bir yabancı re hiç benzemiyen bir garp şehri bula- suyunu kulianırlar. Bu hali gören-
Izmirde kuvvetli bir belediye mekaniz- caklardır. lerin hayretle sordukları şey şudur! 
nıasının mevcudiyetini ilk bakışta an- ,....- Bigada belediye yok mu? 
lıyor. İzmirin en ücra sokağında bile be- Menemende bir çobanr " , 
lediyenin mevcudiyetini anlamak müm- ld d 1 ~ .. ,------------J 

C Konyadan resimli haberler :J 

~onya ( Husust ) - 1 O tayyareden ra tayyarecilerimiı ertesi günü hava
murekkeb olan Türkkuşu tayyare filo- }anmışlar, şehir üstünde muvaffakiyetli 
m~. 19 Mayıs saat 18 de şehrimize gel- uçuşlar yapmışlar ve Adana ya doğru 
m.ış~ır. yollarına devam etmişlerdir. Resimde 

. Filo tayyare meydanında kalabalık tayyareci kızımız Sabiha Gökçeni kar
bır halk kütlesi tarafından karşılan - şılayıcılarmdan bir kısmile bir arada 
ıxuştır. Bir gecelik bir istirahatten son- gösteriyor. 

Konyada kız san'at mektebi sergisi 

kündür. Sokaklar tertemizdir. Yollarda ö Ur u er zmirde kız enstitUsU inşa 
bir kağıd parçası göremezsiniz. Hiç bir İzmir (Hususi) - Menemen kaza- ediliyor . Konya Kız San'at okulu 1939 yılı sergisi açılmıştır. Sergı kızlarımızın 
yerde bir dilenci sizi rahatsız etmiyor. sının Şehir Kemal köyü hududunda ö- . • . . .. . bırçok ı_nuvaffak eserlerile doludur ve halk tarafından hergün ziyaret edil -

Girdiğiniz lokantada belediyenin mü- lümle neticelenen bir hadise olmuştur. İzrnır. (Hususı) .- Kız ~s~ıt~su. bı- mektedir. Yukarıdaki resimde talebelerden bir grup ile okul direktörünü göıil-
hürile tasdik olunmuş bir liste elinize Tütün kırmıya giden kadınlara llf atan nasının ılk kısmı ıkmal edılmıştır. In - yorsunuz. 
~~~~~~~~~e~ço~~~~~~~~~~~ill~~ill~~~~&~I~~.-~--.~-----.-----~=~~~-=--~~ 
zılı bir telefon numarası vardır. Bunu- sözler söylediği için Mustafa Fidan ta- yeniden 27.500 liralık tahsisat gelmiş- ık~sır Necat.bey muallim Yenicede muhtar ve köy 
mara. lokantadan şikayetinizi bildirmek rafından çifte ile öldürülmüştür. Suç- tir. Bina Eyh1lde tamamlanmış olacak- mektebi 87 mezun yerdi katibleri kursu 
içindir. Şehirde seyrüsefer gayet ni - lu yakalanmıştır. tır. Balıkesir (Hususi) _ Bahkesir Ne _ 
z~lıdı~~u~~h~i~ffi~wzifuli~~===~=====~================~~~tibeyMuillim~tehl~~87~ 
her sahıs, lokantacı, gazinocu, arabacı, Erzincanın yeni valisi işe başladı zun vermiştir. Yeni mezunlar taralın -
taksi şoförü tramvay memuru size ko - dan Cumartesi günü bir veda çayı ve _ 
!aylık göstermek mecburiyetindedir. rilmiş bunu müteakib mektebin bir se-

Reis Dr. Behçet Us'un dediği gibi, nelik talebe faaliyetini gösteren resim-
yepyeni bir ~chir kurmak için bu umu- it sergisi açılmıştır. 
mi ve hususi tedbirlere kat'i bir zaruret ç ay ziyafetinde Mekteb Talim Hey -
vardı. Evvelce olduğu gibi gece yarısı eti davetliler ve mektebin daha evvel-
sanda lcılar, sahil evlerinde uyuyanları, ki yıllarda verdiği mezunlar bulun _ 
istirahat edenleri uyandırmıyorlar. muşlardır. 

Şehrin her saatinde sebzeciler mahalle-
leri telaşa vermiyorlar. Sebzeciler an- Toplantıda mekteb müdürü Reşad 

Tardu ve talebeler hararetli hitabe -
cak ~aat sekizle on bir arasında ma - !erde bulunmuşlardır. 
hallel~rde dol a~ırlar. Bu saatten sonra 
ihtiyacınızı. büyük sükun içinde alışve- Çay çok samimi bir meslek havası i -
riş yapan sebzeci dükkanlarında yapar- çinde geçmiş, talebe tarafından çalınan 
sınız. buna mecbursunuz. müzik parçaları alaka ve takdirle din -

Taksi şoförü art:k müşteri çağıramı- lenilmiştir. 
yor. dükkan ve mağazalarda sokak or- Toplantıda hazır bulunanlar tarafm-
tasından geçen müşteri rahatsız edil - dan bilahare mektebin resim - iş sergi- Yeniceden yazılıyor: Kazaınızda BÇJ.-

miyor, bunlar tamamen yoluna girmiş- si gezilmiş ve çok beğenilmiştir. lan muhtar ve köy kitibleri kursu 
80 

• 
tir. ' na ermiştir. Kurs devamınca köy muh· 

. y .. 1 . Konyada bereketlı" yavgmurlar kA 'bl . "dari sag·lık kültür, 
. . .. .~nı ış ~r . Erzincan (Husust) - Malatyaya ta- kiye Müfettişlerınden Osman Nuri Te- ~r ~e cat~. erme, ı . ' evz~ları ü • 

Şehırdekı butun nakıl vasıtalan, he- yin edilen Erzincan Valisi Fahri özen kelinin ayni günde memlekete gelme- ya vgdı zıraı ve koy kalkınması m . 
nü b. k t ·km 1 d"l g · f w • d !akalı daire reislerı tarafın -

z ır a ı ı a e ı en ara1-san - şere ine memurlar tarafından Subay ai ve ziyafete iştirak etmesi de toplan- K (H A zenn e a ·1 k, 
tralda toplanmıştır. Bütün vasitalar kA- Yurdunda mükellef bir . ziyafet veril - .. .. . ref vermi . .. ~nya ususı) - Geçe~ ~rşembe dan istiladeli konf~r~nslar ven ere 
zalara ve şehrin içine burada toplan - miştir. Bu ziyafette komutanlar ve sü- tı:'~. buyuk bır ~ . . ş, 8~~mi gunu gece saat 23 de şe~nmıze ~ar - bu husustaki bilgilerı arttırılmıştır. 
dıktan sonra yayılırlar. Garaj santra _ baylarımız başta olmak .. goruşmelerle neşeli bır gece geçınl - daktan boşanırcasına yagmur yagmış, 

uzere memur Ö ·· dd d · · • lın ikinci kısım inşaatı. bitince taksi - ve memleketin ileri gelenlerinden üç miştir. Vali Fahri zen binlerce hal - uzun mu ~t evam etmıştır. :V~gmur 
ler de burada birleşeceklerdir. yilz davetli bulunmakta idi. Erzincana kın iştirak ettiği yedalaşma görüşme - Konya ve cıvan toprakları ıçın çok 

B ıed . . 1 ld ~ b .... k t . edil s· V ı· k·ı· M"l · · ·· k.b ğu 1 t faydalı olmuştur. e ıyenın meşgu o ugu uyu ayın en ıvas a ı ve ı ı ve u - sını mutea ı u r anınış ır. -------

- Hasan 3ey bu sıcak
larda şehirde oturulrr•u -
yor doğrusu .•• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. • . . Kimi Adaya, kimi 

. Bo~aza sayfiyeye gidiyor •• 
• • . Yazın ortası oldu, 

sen niçin bir yere gitm: • 
yorsun?-

Hasa!l Bey - Doktor 
bana istirahat tavsiye etti 
azizim: 

Konyada dogumevi çahşmaları 
Konya (Hususi) - Şehrimiz doğum 

evindeki çalışmalar hızla devam et -
mektedir. Evin şefi ve kadın hastalık
ları mütehassisi Dr. Mehmed Ali Ersan 
otuz kadar köylü kızı ebe olarak yetiş
mektedir. Talebeler önümüzdeki Ağus
tos avi içinde imtihan edilerek Eylt11 
ayında mezun edileceklerdir. 

Baymdı;da bir kaza 
Bayındır (Hususi) - Kazanın Bur -

gaz köyünden Mahmud oğlu İl'iris, ta
bancasını temizlediği sırada ateş aldı
rarak göğsünden ağır surette yaralan
mUJ ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Bigayı ceviz bUyUklUğUnde 
dolu dOştU 

Biga (Hususi) _ Burada ayın yirmi 
ikinci Perşembe günü yağan yağmur ..,._ 
nasında Gülen köyünün ark.ı tarafına 
düşen ve ,Danlık> denilen mevk.ie, ce -
viz büyüklüğünde dolu yağmış ve az 
müddet içinde yağan :,u dclu yerlerde 
bir buçuk karı~ kadar bir yükseklik pey. 

da etmiştir. . 
Dolunun hızından Biga - Karabıga fi).. 

sesi üzerinde işliyen yük arabaları, ol -
duklan yerde durmağ:ı ve arabacılar da 
araba altlarına girip korunmağa mecbur 
kalmışlardır. 

Dolu; dera3ı düştüğü tarlaların buğ. 
day saplarını, bir bıçak gibi kesip biç -
miş ve civardaki ahla~ ağaçlarının dalla
rını da budayıp çıplak bırakmıştır. Ha
sar henüz belli değild:r. 



• 

'--Hadiseler Karşısında 1 

ŞUNDAN ~UNDAN 

V akalanan bir dilencinin ü~t~
nü aramışlar; yırtık ceketının 

cebinde bir cüzdan bulunmuş. Cüzdan
da yüz on altı lira varmış. 

Dfümci: 
- İstanbulda merhametli adam ç->k; 

dilenerek topladım! 

~-

vud Kralının şehrimizden ayr:ldığmı 

yazmış. Dün çıkan bütün gazeteler de 
bunu tekzib ettiler. Kral şehirde imiş .. 

Bu yanlış haber bana bir fıkrayı ha
tırlattı. 

cBir gazete sağ olan bir adamın is -
mini; o gün ölenler arasında zikretmiş. 
Adam dosdoğru gazete idarehanesine 

Dilencinin bu parayı dilenerek top - gitmiş; kendisinin sağ olduğunu ve yan 
lamış olmasına inanırım. Fakat; İstan - lış haberi tekzib etmelerini söy.krniş. 
bulda merhametli adam çok demesini Gazeteyi idare edenler: 
kaydı ihtiyatla karşılamak daha makul _ Biz doğru haber veririz; bu yüz -
olur. den bu haberi tekzib etmek adetimiz 
Eğer bu yüz on altı lirayı bütün ha- değildir. Fakat mademki bu sefer bir 

yatında topladıysa .. İstanbulda merha- yanlışlık olmuş. Yanhşltğı düzeltmek 
metli adam; dilencinin noktai nazarı - maksadile, sizin isminizi yarın doğan -
nın zıddına olarak çok az demektir. ların isimleri arasında zikrederiz de ~ 
Eğer bir yılda topladıysa o zaman mişler.> 

bir diyeceğim kalmaz .. Eğer bir ]:afta- istanbulda çıkan ve kralın şehirden 
da; yahud da bir günde toplad:ysa ge- ayrıldığını yazan gazete de acaba ver
ne lş değişir .. f stanbulda merhametli - diği haberi düzeltmek maksa~ile, hu -
lerin değil; budalaların çokluğuna i - gün çıkan sayısında, kralın Istanbula 
nanmak icab eder. gelmiş olduğunu yazmış mıdır? 

SON POSTA Haziran 27 

~~ 
Eı örgr:~~ çocuk Arkadaşım tabanca ile yaralıyan 

. adam muhakeme e~ildi 
Bostancıda hir alış veri~ yüzünden çıkan 

hadisenin dünkü muhakemesi 

Ağırceza mahkemesi, dün Bostancı is..' nazaa şi~d:tıendi, _Mustafa bıçağın; ~e .. 
tasyonunda vukubulan bir öldürmeye te. kerek. üstume hucum ettı. Korıcudan 

şeQbüs hidisesinin muhakemesine başla. kimse yanımıza yakıaşarak bizi ayırma. 
mıştır. ğa teşebbüs edemiyordu: Ben de ıstim .. 

Mahkemede okunan son tahkikat ka _ dad için, havaya üç el silah attım. Kur .. 
rarından anlaşıldığına göre, :ki arkadaş şunlardan biri, Mustafaya isabet et~İJ. 
arasında vtrkua gelen bu vak'a şöyle ce.. Fakat, bunu ben kasten yapmış degı .. 
reyan etmiştir: lim. 

Hadisede suçlu Ali Bczkurd; arkadJşı Muhakeme, şahidlerin celbi için, baş.. 
Mustafa ile va'k.'anın zuhurundan iki gün ka bir .güne bırakılmıştır • 
evveı bir satış meselesinden ooıayı knv. Giresuna kaçan bir hırsız 
ga etmiştir. Nihayet vak'a akşamı iki yakalandı 
dost gene karşılaşarak, bu cski mesele 
tazelenmiş ve her ikisi de yeniden şid -
c1etli bir kavgaya. tutuşmuşlard.tr. Bu İstanbul gazetel!inden biri Arna - r:Jı.!mef. aftu/ti,ri 

C Bun lan biliyor mu idiniz ? =1 ~1 mav;sı yünden .ı örgüsü 

kavga sırasında, fazlaca hiddetlenen Ali 
Bozkurd tabancasını çeker~~ dayısının 

oğlu olan Mustafaya öldürmek kastile üç 

el ateş etmiş, kurşunlardan birinin isa -
beti ile Mustafa sol böğründe:'l ağır su -

Galatada Gmberton isminde bir İtalyan 
fotoğrafçının yanında çalışan II asan, UL 

tasının çekmecesini kırank 257 lira para.. 
suıı çaldıktan sonra, bir müddet evvel 
Giresuna firar etmiştir. . 

Giresunda yakalanan hırsız, 1stanbula 
getirilerek, dün adliycy~ teslim edilmif. 

Hafızanın kuvveti 
Yapılan tet -

kiklere göre insan 
larda hafıza yazm 
daha faal, daha 
kuvvetli imiş. Bi. 
18kis kışın so~uk.. 
larm tesiri ile kuv 
vei hafıza durgun 
olurmuş. Bu tet • 
kiklcri yapan bir Amerikalı alimdir. Ge. 
ne bu ôllmin nazariyelerine göre hafıza 
kıtVVeti sabahlan paTlak olu.rmuş. 1ş 
adamlannııı çoğu sabahları verimli işler 
görürler İmil! 

* Londrada gece e)kusu 
Londrnda her 

gece 15aka1 aitı 

bin kişi sokaklar • 
da uyur. Bunlar 
ltslz güçsüz ınsa:r.. 

lardır. Bunlaruı 

ekseriyeti Hayd 
Park, otellerin bulunduğu yerlerde yat. 
mağı tercih ederler. Çünkü Hnytpark 
sakin, oteller civan ise sıcak ve güzel 
kokuludur. 

* Çinlilerin matemi 
ÇinHler cena -

z:e alaylannda, ma 
temlcrdc :la ima 
beyaz elbiseler gi. 
yerler. Düğilnler. 

de ise siyah elbi • 
ıelerle mera~ime 

~tirak ederler. Bu 
Adet, A vrupalıl.3-
nn Adetlerine taban tabana zuidır. 

Çiçeklerin cinsi 
Bir Alman ne

batat mütehas -
sısının yapmış ol 
duf.'U tetkiklere 
göre yalnız Av -
rupada yetiştiri -
len çiçeklerin sa
yısı -4200 dür. 

Bu çi~;!derin 

bin kadarının ren 
gi beyazdır. Be -
yazdan sonra ekseriyet alan renkler 
şunlardır: 

San, kırmızı; mavi; mor. Dünyada 
mevcud cıçeklerin cinsini tesbit eyle -
mek imkiınsız addedilmiştir. 

* At su ile kaç gün yaşar? 
Yapılan tet -

kiklere göre bir at 
yirmı beş gün yal. 
nız su ue yaşıya. 

bilmektedir. Fa -
kat buna mukabil 
günden nüne kuv 
vetten dtişmekte • 
dir. 

Bunun tecrübesini yapan veteriner, 
25 inci günü tecrübt! ettiği atın yerinden 
kalkamadığım, zo.rlukla kaldırıldıktan 

sonra yeniden yere yıkıldığını tesbit et. 
miştir. 

* 
GUnUn en serin zamam 

Yirmi clürt saat içinde en serin zaman 
gece yarısından b~ saat sonra olan za
mandır. -············-· ............................................... ··········-····· ······---······················ .. ···--· 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bandırmada Bay •İ> ye: 
- Mantıkan gönül işlerinde cmez 

heb> farkının rol oynamaması la -
zım. Fakat tatbikatta; alakadarlar 
muayyen bir irfan seviyesinin üst 
tabakasına mensub değillerse bu ka
ide hükümaüı kalıyor. Sizi kararı
nızda teşvik edemem. Bu vaziyette 
mes'ud olabileceğinize kani deği -
llm. 

* Bcşiktaşta Bay ccf.S,, ye: 
. - Ne yapmalıyım? diyorsunuz. 
Bence sualin cevab: çok basittir. Her 
şeyden evvel şiir yazmaktan vazg~ 
çiniz. Vezin; kafiye bulmak için sar
fettiğiniz zamanı biraz hesab yapma
ya hasrediniz; sonra da pratik olu -
nuz; chalinlz harabı> olmaktan çı -
kar . . 

* Bayan «R· M.:t ye: 
Her aile kendi kızını mümkt'in ol-

duğu kadar yüksek °!)ir istikbale 

namzed görür. Bir talih çıktı mı on
dan iyisini arar. Bundan dolayı o 
aileyi muahaze edemeyiz. Fakat 
m~külpesendliği çok ileriye götür
düğü; arz ve taleb arasında muka -
yese yapmayı unuttuğu dakikada 
hata başlar. Neticeye katlanacak o -
lan bilhassa asıl alakadar kızdır. Bir 
zaman gelir ki talibleıin arkası ke -
silır. Esasen yaş da ilerlemiştir. 

Aziz okuyucum: siz bu vazivette 
bulunuyorsunuz; bereketversin ya -
şmız ilerlemiş değildir. Size ilk tav
siyem bedbinliğe kapılmamak; ikın
ci tavsiyem telaş eseri göstermemek
tir. Kapalı bir muhitte yaşamakUl 
olduğunuzu unutmuyorum. Daima 
annenizin veya akrabadan birinin 
refakatinde olmak şartile bu muhit· 
te bir pencere açmaya çaltşmalısı -
nız. Nasıl ve ne şekilde? Bunu tayin 
edemem. Nerede ve ne vaziyette ya
şadığınızı bilmiyorum. En iyi yolu 
bulmak size düşer. 

TEYZE 

şık bir çocuk robu ... Çiz.gili yerler pjrjnç 

iğnedir. Etekteki pir'nç iğnenin üstüne 
Arlkara yününden oldukça geniş bir 

band geçinilmiştir. Bu bandın rengi pem

be veya beyaz olacaktır. 
Göğsündeki küçücük gül demeti ken

di yününden örülm=.iştür. Bu robu pcm. 
be _ beyaz, sarı - beyaz karışık ta örebi-

lirsiniz. 

rette yaralanmıştır. 

Bu hadisenin duruşmasına Ağırcezada 
dün ibaŞlanarak~ suçlu Ali mahkemede 
yapılan sorgusu sırasında, şunları an -
tatmıştır: 

-Ben, bu Mustafadan 8 liraya bir saat 
satın almıştım. Parasını ödeyip, bitirdik.. 
ten sonra, Mustafa: 

c- Saati sana ~ok ucuz sattım, 3 lira 
daha isterim> diye tutturdu. Harliseden 

tir. 

Suçlu, 4 üncü sorf1J hakiminin kara • 
rüe tevkif edilmişfü. 

Metresinin eşvasmı çalan 
adam tevk f edildi 

Şehremininde oturan Marko ismmdl 
bir bahçıvan dün evvelce birlikte yaşa • 
dığı metresi Şefikanın evine giderek ba. 

zı eşyasını aldıktan sonra kaçmıştır. 

Pratik güzellik 
bi!gileri 

iki gün evvel de, gene bu yüzden ara _ Yakalanarak, adliyeye verilen Marko. 
anı'Zda lkı:wga geçmişti. Vak'a akşam~ Sultanahmed 1 inci sulh cezada yapılaıı 
Mustafa ayni meseleden bana musallat sorıgusu sonunda, sirkat suçundan tevkf 
olmağa başladı. Nihayet aramızdaki mü. edilmiştir. 

A~kh"ada p~~ij~z~r g~nn =~============================)~ akşamı eğer yüzünüz geriliyor gibi olur ( Malkarada imar faaliyet~ 
ve yorgun .görünürse derhal yumuşatıcı 
bir krem sürünmel:siniz ve bu kremin 
üstüne sıcak suya batırılmış bez veya 

pamukla kompres yapmalısınız. 

* 
Çilek mevsimindeyiz. Cildinizi gilzel

leştirmek için en büyü1' bir fırsat avuç.. 

Iannızın içinde demckt:r. Bir iki çileği 

yıkayıp yüzünüzde dolaştıra dolaştıra e. 
ziniz. Suyu cildinizi tazeleştirir, yumu. 

1 

şatır. 

Eğer yüzünüzü bezle veya tuvalet el. 

divenile ovmaktan ve havlu ile kurula. 

maktan vazgeçer de bez ve eldiven ye. 
rine sadece ellerinizi, havlu ·yerine pa.. 

muk parçalan kullanırsanız cildinizi hır. 

palanmak1an, kıwrmaktan, bozulmak.. 
tan kurtarmış olursunuz. 

_. ............................................. - ....... .._ ....................... ______ _ 
Bacaksızın maskaralıkları: 

.. 

Eima şekeri 

I 
\ / 
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1 Siyaset dti.nyasın1n meseleleri 1 
Sayfa 1 

Boşanma taleblerini 
Boıauıaşurmau mı? Amerikanın bifara fllk 

ka nunu nedir? Şehrimizin tanınmış avukatları 
Bu kanunun tebdil edilmesi cereyanı kanaat ve mütaıeaıarını anJatıuortar 

l b l d • t k ~ e Avukat Bcıy Mustafa Reıad: istatistiği görm~ :ıe~e~~:: 
nası aş a ı, vazıge nege varaca e ~Nikah nasıl t_~rafeyni~ rızasilc be- ~=~ınar;t::e ::run: bire~al aldığın• 

Son aylarda çıkan gazeteleri gözden 
geçiriniz. Siyasi her gerginlik devre -
sinde ayni başlıkların tekrarlandığını 
göreceksiniz: «Amerika bitaraflık ka -
nununu değiştiriyor mu?:.>, «Bitaraflık 

kanununun tashihine doğru», cCUmhur 
reisi Roosevelt (veya Hull) Birleşik 

Amerika devletlerinin alacağı yeni va
ziyet hakkında mühim bir beyanatta 
bulundu.• ve saire ... 

Amerika bitaraflık kanununun tashi
hi için sivil i<ıpanyol muharebeleri 
• zira bu kanuı\ siviJ harblere de şa -
mildir- Anchluss, 1938 Eyldl buhranı, 
Bohemya ve Moravyanm Reich tarafın
dan ilhakı, Arnavudluğun zaptı gibi bir 
çok vaziyetler oldu. Fakat her defa ya
ni bir inkisara uğradık. Acaba bu hal 
devam edip gidecek mi? 

1937 bitaraflık kanunu ne zaman 
ve nasıl yapıldı? 

Muhtelif muvakkat kanunlara bir zeyl 
olan ve bugün mer'iyette bulunan bi-

taraflık kanunu 1937 Nisanında cüm- . . R . lt Vaşingtonda lngiltere kralı ile beTnber 
buriyetci İspanyaya silAh gönderilme- · •.Amerika CÜ.m.h.uTt'eift uzve .. .. . ~. . .. .. • 
sini istiyen bir meb'usa itiraz cevabı bir kaçakçı ıayıp, icabında hükfunetin ı suruklenebı1eceguu du.şunerek telaşla
olarak hazırlanmış ve meb'mılar mecli- onları zarardan kurtarmak için tehli - nıyor. 
sinde müttefikan, Ayanda on beşe karşı kelt müdahalelere mecbur kalmasını Birçok vaziyetlerde Roosevelt'in yan
kırk bir reyle kabul edilmişti. önlemek ... Kanun açıkça şöyle der : lış anlaşılan veya anlatılan ifadelerini 

ledıye memW'U muvac:hesınde yapılı- kaydeden bir mütalea da bu rakamların 
yorsa, iki evli insan, talaka b.rrıza karar .. t 1 .. -a yerleınnişti. . . . yanı sıra, su un ou ,.-
verdtklcri zaman bunu gıdıp gene aynı ,. tl imi surette ta.. 
nikah memuru önünde tescil ettirmelidir. Fakat kat ıye e vke sah mb nlar ha. 

bul edebilir miyiz i u oşana 
ler. Bence bu şekil do~rudur. . . . · lemişlerdir. 

Meslek ica'bı müteaddid defalar görü- kıkaten bu ıçtımai suçu ış 
yoruz ki, birçok çiftler karşılıklı boşan. Bana öyle geliyıor ve baıı müşah~ele
mağa razı oldukları halde bu işi basit rim bu müJa'hazayı teyid ediyor kı ne 
bir şekilde tesbit ettiremediklerinden bin pahasma olursa olsun, bopnma karannı 
türlü hile ve desiseye baş vuruyorlar ve almak için bazı haksız v~ müfteri koca. 
birçok arkadaşlarına yalan söyleterek ni. lar bövle kötü isnadları yapmaktan çe. 
hayet bu neticeye çapraşık yollardan ve kinmh~rlar. Maamafıh kadın cephesi~ 
uzun zaman kaybederek varıyorlar. den kocalara tevcın edilen bu nevi id~ 

Tarafeynin boşanmağa razı olduğu aları söze katmalı ki mevzuu iki tarar.> 
davalarda 'bu nevi müşkülata hacet yok- olarak ifade etmek mümkün olsun. 
tur. Yıalnız iki kişinin nzasile olmıyan Ben ötedenberi bu kanaatteyim: HL 
davalara gelince orada hak aranılması kim iki tarafı sıla bir surtte isticvabdan 
tabiidir. Fakat biz şunu görliyoruz ki bo. geçirir ve hele ld tauf arasındaki halle. 
şanına davalanmn ahlak. üzerinde de te- k d ıı.kıf o'an hakemlerin m6 • · · re va ın an V!I 
Sın çoktur. Mahkemey~ boşanmak gaye- 1 • .. t ederse usulü muhL · .. ta easına muracaa , 
sıle duşen tertemiz b;r kadın bazan bu k k 1 zın bec bfn kunı .. an .. . .. eme anun arımı ., ~ .. 
daıvamn uzun surmesı yüzunden uzun f 1 b' "kt • · sözl .. rine kı"'"'et "'dd , ~ aza ır :mı ar ıçm ~ .r-· 

mu et ayrı yaşaması maruz KaMıgt c1·ı..: hidlerden ahklmı phsiJe 
dd. • h . 1 . . d verme '~· şa ma ı ve manevı ma rumıyet er ıçm e h.k. 1 ·. . 1 b'r dereceye kadar 

b k k.. .. .1 d•;..r. a ım ermı o sun, ı . 
azan ço otü yoı ara ~ ... yor. kurtarmak mümldln olacaktır. 

e Avukat lrlan Emin: Esasen psikoloji bakımından şehadet 
- Boşanmayı kolaylaştıralım. Çünkü. en zayııf bir maldmat kaynaf1dır. 

boşanma davaları, ilerde evlenecek in-
sanlar için yıollannı kesen milthii bir Ayni had:Seyi ayni dakikada gören 
korku mevzuudur. kimselerin, muhtelif tesir ve temayüller 

Fakat boşanmayı nasıl kolaylaştır_ altında, habersiz olarak hldiselerin çeh. 
malı? resini değiştirdikleri herkesçe bilinen bir 

hakikattir. 

Bu kanuna göre muhtelif memleket- cB6yle bir zarar, hüktiınetçe hiç bi~ hak derhal tahsisine çalıştığı görüldü-,. 
Ierin harb halinde bulunduğu veya bir talebine sebeb teşkil edemiyecektır.» ( cHududumuz Rendedir.• sözü hala En evvel şahidler ön plan. işgal eder. 

memleket içinde sivil muharebe başla- Bitaraflık sistemi ve Amerikan siyaseti hatırlardadır.) 1 ~37 kanununu hazırlı- Bu mevzuda hep ve hiç birbirlerile çar. Ceza işlerinde deliller tesadüfi olduk 
Ciı v t · ilA tm k ·· h .. yanlardan sena tor Nye hala bütün 
•-igmı .adydiın voe cb nke e :ı~ cumd urr:- Bu şiddetli bitaraflık n: gazete n~u - kuvvetile tecrid siyasetine taraftar pışır. Yani bazıları şahidsizlikten do!ayı ları için, bu bahiste en kilçük bir ema. 
~ne aı r. ; .ı.t ararı ı an e er eL- cadelelerinden, ne de efkarı unıumıye- 1938 d L d . • . . .. . :·· felakete uğrarlar, bazıları da onun ma- reyi bile ihmal edemeyiı. Fakat hukuW 
nıez düşman taraflarından herhangi nin ant bir hamlesinden doğmuş arizi e U ~OW taraf~dan ılerı SU!'ll - denini 'keşfederek işi alabildiğire ileri hadiselerde istediğimiz gibi ölçülü dav. 
biri .. - ,_ _ ... A ..... ~ ..... mt:ı.1 ve cephane yol- b'r . t d w.ld" B"l!k' d amlı ve len «harbe gırmeden once halk arasın- götürürler. Evet! Boşanma davalıirmın 
9-.otnak cgayri kanuni bir hareket savı - . ıtikrvazılyeAmegı_kır. .ı ıst· :v b" te da referendum'a müracaat edilmesi ranabiliriz. 
h h bed ·· ıs ar ı erı an sıyase mm ır - ...ı.:ıu, . w en tehlı"'keli tarah sahidler cephesirlir. Hele boşanma dava!arttıda h~ ~ r:• ar en rnemleketl.erdPn hi...tn.,. L.duuruaur. Memleketi bu siyasetten • , ı, Le-tMt.:au~run ıtırazına ragnıen Şahidlerin maalesef rnübalatsızca din. 
istikrazda bulunmak. kredı açmak. hat- yalnız beklenmedik hAdiseler çevirebi- meb uslar meclısınde 186 reye mukabil leınml\ş . olrna..qt, yüzünden korkarım, ki edilemiyecek bazı noktalar vardır. Ne. 
tl iane to~la~ak da ayni şekilde kanu- lir. Bugün Avrupada olup bitenlerin bu a~ca~ 288 reyle ~eddedil~i. ~üyük har- günün birinde. bir sınıf halinde yalan zih bir aı1ede şahid kulağına intikal ede.: 
na mugayırdır. kategoriye dahil olup olmadığı istikbal hı ~ıa~~~ c~phe~ıl~de _geçı:mış ola~. eski şahidüği namı altında bir meslek teşek- cek bir şey bulmak ekseriya kabil d~ 
Dahası var: Cümhurreisi lüzum gö - gösterecektir. mu ~rı erı:ı ,mı .ı gosterılerde mute - kül edecek. Şahidlerin dinlenmesi bir dir. Öyle elim şfipheler vardır ki hiçbil 

ril b madıyen cBır daha asla, asla'.- diye ha- • d 1"1 ı n!l .o...11wöen sabit bir fikiı rse u memleketlere bazı eşya ve er- Amerikan bitaraflığının en meshur v t kl d 
1 

• san attır. Psikolo~lar bu bahis üzerinde e ı o maması •1&5•"' 
k 11 d k 1 · gırış ı arı uvu uyor. çok ı,.. t" d h ı· d · beiVTlm· e .,_,_,ır Bunuı za ın yo anmasını a sı ı bir kayıd a - şampiyonu hiç ,uphesi:ı Monroedir. Na- - Ovsun e u ler yapmışlardır. Fakat a ın e, ınsanın ~- WIAU • 

~ına ala-bilir. Bu kayda tabi maddeler zariyesinin esasını herkes bilir. Biz bu Bitaraflık sistemi ve kollektil emniyet işlerin çokluğu şahidlerin dinlenişine te. ötesi cürüm işlemektir. İçtima! nizam 
Amerikan gemilerile taşınamazlar. A- nazariyenin, Amerikan milletinin Av- «Milletler Cemiyeti> fütuh t h ,. sir etmekte ve bu yüzden kötü tabiye!er kurmakla mükellef olan kanunlar .bu nJ 
merikaya aid olmıyan ge~ilerde de an- rupa ihtilaflanna karışmamakta gös _ bile müdafaa harbini ~yırde~iye:·b~ gayri ihtiyari olarak zafere varacak yol- zamı bozacak taşkınlıklann amilini clt 
~ daha. evvelden Arnerıkan tebeasm- terdiği irade ile alakalı olan kısmını kat'i bitarafltğa mukabil ve ona tama- lar bulmaktadır. önlemekle mükelleftir. 

ı~n~ybn1 ~mdske1~tarn~n~n~bna-aı~~~ ~~~~~~ilHkmu~~~-~;G:e:~:n:l:e:~:e~g~a:~;~;l:e~r~~~b~k~~b~o~p~n~m~a~==='~.~~~~~~~~:l;O:M~m=•~~=~=)~~ 
Iınmış ~. undu - arıdtakdırde ta§ınma - Monroe'nin 23 İlkkanun 1823 de niyet sistemi organize etmiye girişti. ( 
arına musaa e var ır. 1 1 .. t 1 k 1 .. 'kl'"l Kuvvet· taarru ğ hf ~ Türkkuşu filosu Ankarada c spanyo mus em e e en ıstı a mu- , za u rıyanın zmetine _ 

Bu suretle Birleşik Amerika vatan - harebeleri» münasebetile kongreye ver verilecektirCemiye{e aza olan her mem 
daşlarının menfaatleri torpil, müsadere diği meşhur mesajında ileri sürdüğü fi- 1eket haksızlık gören memleketin yar
ve saire yüzünden zarara uğramaktan kirler; şahsi düşünceleri değildi. Ken- dımına koşacaktı. Miltaarrıza karşı ma
kurtulacaktır. Ayni maksadla, Arneri - dinden evvel kaç kereler ortaya atıl - Ji, ekonomik, askert tedbirler alacaktı. 
kalıların, harb halindeki milletlerin mış olan bu prensipieri 0 sadece bir ni- Bu prensipler harfi harfine tatbik edi
bayrağını taşıyan gemilerde yolculuk zam ve kanun altına almış bulunuyor- !ehilse ortada bitaraf devlet kalını _ 
etmesi yasak edilmiştir. Amerikan ti- du. yacaktı . 

caret gem~ı:rine _top konut:nıy~caktır. George Washington: 1796 da cYa _ . ~inae?.aley~ ~erikanın Cenevreye 
İcabında sılahlı tıcaret gemılerıle de - hancı devletlere karşı vaziyetimiz, on- nıçın mumessıl dıye çekingen bir se _ 
nizaltı gemilerin1n Amerikan limanla- Iarla mümkün olduğu kadar az siyast yirci yolladığına şaşmamak ]Azım ... 
rına girmesi de menedilir. münasebetlere girişmek omalıdır. Av _ Monroe nazariyesi, MiJ!etJer Cemiyet~ 

Bitaraflık kanununun başhca karak- rupada, bizi alAkadar etmiyecek sebeb- paktının 21 inci maddesile uzlaşabilir 
teristi~i daha do~usu noksan ve bozuk ler yüzünden, sık sık ihtilaflar çıkabi- miydi? 
tarafı , muhasımlar arasında hiç bir fark lir. Binaenalleyh bu kıt'anın kararsız Noksan sistemler 
gözetmemesfnde, kendini müdafaa politikasına bağlanmamız; dostluğunun Versaycıların kurmak istedikleri kol
mecburiyetinde kalan memleketle mü- doğurduğu itilAf ve zıddiyetlere ka ·_ lektif emniyet sistemi ifl!s etti. Fakat 
tearrızı ayni şiddetle muameleye tabi rışmamız bizim lçin makul bir hareket Amerikalılar da keneli «ademi müda-
tutmasındadır. olmaz.• diyordu. ha1ecilikı.~erinin yanlış.lığını. netioesi-

Kanunun esas çizgilerinden biri de Geffersson'un; Meadison'un John A- nin ~üpheli olduğunu hissetmiyor değil-
şudur: Amerika büyük harbde 1917 ye dams'ın yazılarında da ayni manada bir ler. Hükfunet hesabına s6z söylemiye en 
kadar bitaraf bir memleketin bütün çok pas~jlar~ rast.lanır. salahiyetli şahsiyetler dünyanın bu _ 
hak ve imtiyazlarından bilhassa deniz- Arnİ!rı~a. ilk b~taraf!ık kanununu günkü vaziyetinde hiç bir memleketin, 
ler S(>rbestisinden açıkça istifade etti. 1 794 de, ıkıncislnı 181 O da kabuJ etti. bir ihtilafın doğrudan doğruya veya 
Tebaasının, harb etsin etmesin; bütün 1917 de -pek yerinde ve haklı ?larak- bilvasıta, maddi ve manevi tesirlerin • 
memleketlerle m:lnasebette bulunma - Avrupa ~arbfne karışmakla ışte bu den kaçınamıyacağını birçok kereler 
sını istedi. Bugün vaziyet bambaşka... ananevi sıyasetinden ayrılmış oldu. tekrarladılar. Bunların bazıları o kadar 

191 7 den alınan tecrübe; böyle bir Büyük harb biter bitmez Amerikalı- yakınlarda o kadar açıkça söylendi ki 
isteğin memleketi kendiliğinden harbe Iar yeniden Washington'un bitarafl·k tekrarlamıya lüzum g5rmi1yoruz. 
sürükliyebileceğini gösterdi. 1937 bi- prensiplerine dCSnmiye karar verdiler. Uzun münakaşaların, muhtelif me _ 
taraflık kanununu ilham edenler; Arne- Wilson'un aldığı vaziyet de bunu gös- yillerin mahsulil olan 1937 kanununda· 
rikanın bu hakların bazılarından vaz _teriyordu. Bugün bile, başta Roosevelt, Amerikalıların da gözünden kaçmıyan'. • 
~mek suretile harb tehlikesinden ma Hull; Summer Well~'in bulunduğu mu noksanlar olduğu muhakkak .. bunun 
sun kalabileceğini düşündüler. Bunun ayyen şahsiyetler tam bir bitaraflığın için değil midir ki, Milletler Cemiyeti 
i~in ~ki c~pheli ~i~. ih~yat tedbirler sil- birçok noksanları olduğunu bildikleri paktı gibi o da hiç bir vakit tam manan 
silesıne luzum goruldü: Bir yandan mu- ve buna vatandaşlarım da inand'.rmıya sile tatbik edilemedi: Muayyen mem
hasım devletlerin Amerikan gemilerini ça'lı.ytılcları hal&!, efkA.rı umumlyenln leketler tüccannın; köylüaünün; gemı 
batırmala~ı için ortada bahane b.rak - mühim bir kısmı memleketin, bitaraf • sahihlerinin ekme~e yaj süreceği 
ınamak, di~r taraftan harbeden taraf- lıktan ayrılırsa, cKancllsini hiç 4e a1l • hakkında yapılan tenk!dlar bir yana 
lara eşya satacak Amarikahlan alellde kadar etmiyen• lhtillflara fltemeden (Devama 10 1l1IGU IQ'fada) 
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Memleket dahilinde turneye çıkan Til.rkkujU filosu Aabrap ı&ımiit ft 
ınenalimle kartıl•nmı,tır. Relimlermm Bqveıkilln tayyareelllfmlle ltlfabnı ve 
taıo kumandanının muvuala& ID1llda otlu Uı kucaklaşmumı ... lılflMldeclıt. 



1 Sayfa SON POSTA 

AAi 
oy olar a le h- stalığı 

YAZAN : T ARIMMAN 
Koyunlann en tehlikeli hastalıkların. 

dan biri olan kelebek, memleketimizde 
her yıl binlerce koyunün ölümüne sebe. 
btyet vermektedir. Bulaştığı sürüleri ya. 
n yarıya kıran bu hastalık, sağ bıraktık. 
larını da, işe yaramaz bir hale düşürdü. 
ğünden, koyunlar için sahiden bir afet. 
tir. 

Kelebek, b!r karaciğer hastalığıdır; 
daha doğrusu kelebek hastalığını mey
dana getiren parazitler, karaciğerden çı
kan safra kanalları içinde yaşarlar. Fen 
dilinde Distom diye anılan bu parazjtler, 
kelebeği andırır biçimde olduklarından, 
köylümüz ona kelebek adını takmıştır. 

Yoksa bunların bildiğimiz uçar kelebek.. 
lerle bir alakası yoktur, Hastalığa fen di. 
llnde verilen isim, Distomatoza'dır. 

Adı ne olursa olsun, işte o menhus 
hastalığı meydana getiren, bu parazitler. 
dir. Bunlar safra kanallarında yaşadık. 
ları müddetçe koyunö.a ne kuvvet kalır, 
ne iştah kalır. Günden güne zayıfladığı, 
ötesinin berisinin ve bilhassa gÖ7.Jerile 
boğazının Şiştıiği görülür. Hastalık1arı 

daha ziyade ilerliyen koyunlar, sürüyü 
takib etmekte müşkülat çekerler~ Sağ_ 

lam olanlar, bir gölgeye çekildiklerinde 
hemen geviş getirmeye giriştikleri halde, 
hastalar kendilerinde bu işe yetecek bir 
gayret bulama7.lnr. Karaciğerin gittikçe 
bozulması vücudlerini zehirlediği ıçın, 

yapağıları da kendiliğinden dökülmeye 
başlar. 

Hastalığı yazdan veya sonbahardan 
~apmış olan koyunların, kışı geçirebil. 
mel eri artık bir tali eseridir~ ekserisı da. 
ha Kanunlarda ölür. Kışı atlatıp bahara 
çıkanlar olursa bunlar da gittikçe bastı
ran bir ishal He bir gün oldukları yerde 
düşüp kalırlar. 

hiçbir mahsul beklenemiyeceğini söyle. 
mek fazladır: Kelebekli koyunların bir 
çoğu koça gelmiyeceği gibi, gelenler de 
yavrularını taşıyamıyarak atarlar. Ken. 
dilerini besliyecek kanları boyuna aza. 
lırken elbette ki silt te veremezler. Ya. 
pağı esasen kalitesini kaybetmktedir; bir 
yandan da ac:ikülmeye başlayınca ele ne 
geçer? Ancak sıhhatli bir koyundan bek. 
lenen sem.iz et ise, bu hastalığa yakala
nanlarda hiç.bir zaman olmıyacak şey
dir. Ve1hasıl kelebek hastalığı s-ıruye 

bir kere girmes:n? Girdikten sonra • ted
bir alnuının gecikmesi ni..c;betinde - zarar 
da azami kerteye d-Oğru ilerler, gider. 

Asıl fenası ş11 ki, ilerlemiş kelebek 
hastalığının hiçbir çaresi yoktur. Teda
visi geçe kalmış koyunlar, ölüme mah. 
kum olurlar. İşin can noktası da işte bu
radadır: Demek oluyor ki bu hastalığın 
bir çaresi vardır ve bu çareye baş vu
ranlar koyunları bu af etin tehlikesinden 
kurtara.bileeeklerdfr: demcık bizde b:rr.:ok 
koyunlann kelebekten ölmesi, hastalı. 

ğın çaresizliğ'nden değil, vnktinde tedbir 
almmamaktandır. Şu halde bütün tehli
kesine rağmen, hesabını bilen koyuncu. 
lar için (kelebek) bir mesele değildir. 

Kelebeğin nasıl olduğu, nasıl bulaştığı 

noktasına gelince: bu. oldukça meraklı. 
dır: Hasta koyunun karaciğerile safra 
yollarında yaşadığını söylediğimiz para
zitler, orada durdukları müddetçe bir 
tnraftan yapacaklarını yaparlarken bir 
taraftan da boyuna yumurtlarlar. Bu 
yumurtalar, safra ile birlikte barsağa 

dökülür ve aradım da pislik ile beraber 
mer'aya saçılırlar. 

Mer'aya saçılan kelebek yumurtaları, 
orada gezinen küçük sümüklü böcekle
rin vücudüne geçerler; yumurtalar sü
müklü böceğin içinde çatlayarak kurd o. 

Kelebekten ölenlerin karnını deşip lurlar. Bu kurdlar b:.iyüyüp kemale ge_ 
karaciğerini yoklayacak olursanız, bu uz.' lerek günün birinde tekı:ar mer'aya çı_ 
vun rengini değiştirdiğini, adetA eriyip karlar ve otlara bulaşıp oldukları yerde 
bittiğini görürsünüz. kalırlar. Bu sırad:ı şekillerini değiştire-

Şöyle böyle bir yazdan öteki yaza ka- rck havanın tesirlerinden müteessir ol. 
dar süren bu uğursuz hastalığa tutulmuş maz bir hale de girmişlerdir. 
koyunlardan kuzu, silt, yün, et filAn gibi Kurdların bu çağ3. eriştikleri zaman, 

yazla sonbahar ara.c;ıdır. Bir şeyden ha
beri Qlmıyan zavaliı koyunlar, üzerle

ninde kurdlar yapışık olan otları da Yİ
yince, o ses.siz kurdlar hemen canlanıp 
hayvanın doğruca karaciğerine gider, 
yerleşirler. Çok geçmeden kelebek has
talığı da başlamış olur. 

Bu hastalık en ziyade sulak ve nemli 
mer'alarda g&iildüğünden bazı kimse. 
ler, kel~beğin böyle mer'alardan oldu. 
ğunu söylerler. Yalan değil, yanlıştır: 

Hastalığın ıslak mer'alarda çokça olma. 
sı, buralarda o küçük sümüklü böcekle
rin çok yaşamaı:andandır. Parazitin üre
yebilmesi için böyle bir vasat lAzım ol
duğundan kelebeğin tutunabilmesi ancak 
sulak mer'alarda mümkündür. Binaena. 
leyh bataklık ve sulak mer'alar bizatihi 
deği1, dolayısile koyunlar için kelebek 
getiren yerlerdir. 

Şu halde batak, suvak mer'alardan 
kaçınmak (mer'alnrı bu bakımdan ıslah 
etmek) ilk şart olmakla beraber, asıl 

tedbir bu hastalığın ilacını her sene 
muntazaman kullanmaktan ibarettir. 

Kelebek için birçok ilaçlar vardır: 

Macarlar Distol; Fransızlar Füjerjino a. 
dında birer ilaç yapmışlar ve her ikisin. 
den de büyük fayda görmüşlerdir. Bu 
ilaçlar bizde de bir zaman kullanıhnışsa 
da şimdi Türkiyede Türk veterinerlerin 
icadı olan Distofajin kullanılmaktadır. 

Hepsinin esas maddesi, bildiğimiz EğreL 

ti otundan çıkar. (Hükumetin resmi Dis
tof ajin laboratuarı Ankaradadır.) 

Bu ilaçlar mutlaka yazdan verilmeli. 
dir. Kelebekli mer'alarda, kelebek has
talığının görünmesini beklemek büyük 
hatadır. Yukarıda söylediğimiz gibi o za_ 
man iş işten geçmiş olur. 

Kelebek ilac.ının kullanışı gayet ko
laydır. Kimisi kapsül halinde olup azı

cık su ile yutturulur. Kimisi sulu olup 
zeytinyağ ile birlikte içirilir. Çe idine göre 
ne nu1ttar kullanılaca~ı kutularındaki 

tarifnarnede yazılır. Bizim Türk malı 

di.stofajin kapsül halindedir. Üç kapsülü 
bir koyuna yetecek bir dozdur. Otuzu 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

~ zaman. işsiz kalınca bu muhit 
~ seni sıkmtya başlar. Doğdu -
ğun, bilyfidüğün şehri arasın. Ve ister 
tstıemez şehre döners.in. Orada, sana, 
son demlerini muntazam sözil, sohbeti 
ile, şuurlu ve tecrübelı ihtimamlarile, 
manevt seviyenin yadırgamıyacağı bir 
tikir yakınlığile benden başka kim a
vutabilir? Guruba yaklaşan insan ana

Yeni Edebi 

.lıııııınıınıııııııııı Yazan: Ercilmend Ekrem 
sının hatırasına gittikçe bağlamr. O ha- Ahmed Ercan zi • 
brayı ihya edecek, benzerliğile s:ma yaretinin maksadı -
teselli verecek kadını köy muhitinde 111 bir türlü açınıya 
nasıl bulursun? Anan da benim gibi cesaret edemiyor -
şehirli idi .. Benim gibi düşündü ve be- du. Seher kahveleri 
nim gibi konuştu. Bunu unutma!. getirdi, verdi. Geri 

Aşağıdan, sabırsızlanan çocuk seslen- çekilirke~, mualli _ 

di: min nazarları o ne-
- Muallim bey! Ben gidiyorum gay- fis endama bir daha 

ril takıldı. Sırtındaki 
Ahmed Ercan cevab verdi: basma entariyi ne 

' - Git, oğlum! Selam söyle:· . . de yakıştırmıştı! 
Nevbere yazıla? mektub, kuçUk kil. - Babası bu bakışta 

çük parçalar halınde, yerdeki keçenın bir şey mi sezdi ne? 
üzerine döküldü .. Seher galebe etmişti. Misafirine hitabla: 

-14-
- Şuncağıza bir 

• koca bulsaydım iyi 
olacaktı ya! dedi. 

- Merhaba, muallim bey! Hoşgeldin. Ahmedin yüreği 
ne vakittir göründüğün yoktu. hızlı hızlı çarptı. A-

- Yolum düşmedi zahir, Mehmed e- çılmanın tam sıra_ 
fendi. Nicesin, bakalım? sıydı. Olanca cesa . 

- Pek iyi değilim beyim, ihtiyarlık retini topladı; oku yaydan çıkardı. 
çöküyor gayri omuzlarıma. Gözlerim az - Ben de zaten o iş için geldim, Meh-
görrniye bulaştı. Kasabaya varıp da bir med efendi. 
gözlük al~yım ~.erim çerçiden. İhtiyarın gözleri hayretle, muallimin 

- Hekime gosterrneden yapma sa - yüzüne dikildi: 
kın. Bir yol damş da öyle. Hükfunet - Bana bir damad mı buldun yoksa? 
doktoru Eşref bey benim dostumdur. - Öyle gibi. Eğer münasib görilrsen. 
Senin eline bir kAğıd verivereyim, git - Allahın gönderdjği kısmeti tep -
ona. mek benim haddlın mi? İnşallah hayır-

- Eksik olma, muallim bey! Bir acı Jıdır. Hem de şefaatçisi sen olduktan 
kahvemi içen mi? kelli .. 

-Eyvallah! - Sonra, bakalım Seher ne diyecek? 
Nalbur, dükkandan çıkıp bitişikteki - Ona laf düşmez ki 

evine gitti; kapıyı aralıyarak, içeriye - Yok, Mehmed efendi; öyle deme. 
seslendi: Asıl son sözü söylemek onun hakkıdır. 

- Seher! İki kahve yap da lletiverı. Varacağı koca ile yaşıyacak olan o. 
Muallim bey burada. - Doğru diyomın, muallim bey. Ve· 

JAkin benim kız bana gilvenir. Onu ben 
öyle yetiştirdim. Benim uygun buldu
ğum adamı o da beğenir. 

Ahmed Ercan cevab vermedi. Lakır
dının alttarafını nasıl getireceğini dü -
şilnüyordu. Nalbur imdadına yetişti: 

- Kim imiş bu adam? 
İtirazı mudb olursa şakaya boğmak 

için Ahmed Ercan gülilmsiyerek cevab 
verdi: 

-Ben 
Mehmed efendi şaşaladı. Sonra, ken

dine ~lerek: 
- Haydi, be beyim! dedi. Sen bizim 

kızımızı alır mısın? 

- Neden almtyayım? Sen verdikten, 
kız da razı olduktan sonra? 
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Sarı Kenan Paşa 
Aczi ve korkaklığı yüzünden Türk deniz tarihinde en 
korkunç ve utandırıcı bir mağlubiyete sebeb olan bir 
kaptan paşa, bütün kabahatlerinin affedilmesine 

karşılık isyan eden bir devlet nankörü .• 

Muasırlarından müverrfü Fındıklılı 

Mehmed ağa, Sarı Kenar. Paşanın adını 
l.Anetle kaydeder. 

Sarı Kenan Paşa aslen Rus idi. Pek kü. 
çük bir yaşta iken köle olarak satılmış, 
bir aralık Mısır valisi bakırcı Ahmed Pa. 
şa hizmetinde bulunmuştu. Veçhen çok 
güzeldi. Vücudünün yapısı düzgündü. İyi 
ata biner, cirid oynardı. Arkada~ları ta . 
rafından Rus Kenan diye çağırılan bu 
gencin bir gün büyük bir maharetle ata 
bindiğini gören dördüncü .Murad kendi • 
sini saray iç oğlanları arasına alınıştı. İb
rahim zamanında rikAbdar olmuş, vezir
lik rütbe5ile saraydan çıkmış, İbrahimin 
fevkalade muhabbet ve tevcccilhünü kıı
zanrnış, padişah, Sart Kenan Paşaya ken. 
di kızını verert::k damacı edınmişti. Rus 
Kenan Paşa, Budin paşası, bir müddet 
sonra da, dördüncü Mehmed zamanında, 
kaptanpaşa olmuştu. 

Bütün gösterişine, levendAne edasına 

rağmen San Kenan Paşa korkak ve li . 

yakatsiz bir adamdı. Hicri 1066 yılına f.. 
sabet eden kaptanlığında, Türk deniz ta .. 
rihinde eşi görülmiyen korkunç bir mağ .. 
10.biyete sebeb oldu. Girid cenginin en 
şiddetli devresiydi. Giriddeki büyük Türk 
ordusuna mümkün olan silratle imdad, 
cephane, erzak ve para göndermek ıa .. 
zımdı. Venedikliler ise Çanakkale boğa • 
zını abluka etmişler Kaptan paşanın, !ev 
kaiade bir ustalıkla bu nblokayt yarıp do. 
nanmayi Boğazdan çıkarması icab celi • 
yordu. O devirde yaşamış müverrih Has.. 
odalı Mehmed Halife, Tarihi Gllmani a. 
dını taşıyan eserinde bu cenği şöyle nak.. 
!ediyor: 

cRapLııu l:~·--- 'D.,.,"' nl\n!lnm.n ile l?İt.. 
m.işti. Tedbirsiz. idraksiz, ahmak herıı~ 
biri idi. !ş görmüş kimselerin müşavere .. 
sine razı olmad;.. Kendi fasid fikri ile 
Rumeli tarafından bir sığ yerde demir 
bıraktı ki ertesi gün düşmana karşı çı • 
karız diye. Hikmeti Hüda, hemen o giln 

CDcvnıru 10 uncu sayfnda) 

kalktı; elini uzattı. 
- Allaha ısmarladık! 

- Güle güle git, evladım. Ben dedi-
ğin gibi yaparım. Evladım deyiverdim.c 
kusura bakma! 

- Yok, yok. İnşallah gerçekten ev • 
Iadın olurum ... 

- İnşallah! Hayırlisile .. 
Tarlaların arasından mektebe döner. 

Nalbur avucundl ken, Ahmedin gönlü gittikçe coşmalt 
tuttuğu .sigaralı - istidadını gösteren tatlı bir heyecanla 
ğından ıki nefes doluyordu. Kendini unutarak, hafüten 
çekti. bir şarkı bile tutturdu. 

- Biz vermesine Dönemecin birinde muhtarla karşı· 
veririz.kızınız da ra- laştı. Adam gülümsiyerek: 
zı olur amma, sen al- - Oo, maşallah muallim bey! dedi. 
mkıalzsın. Zira bizirr. K~yiflisiniz bugün ... 

z ar rençber kız - · · 
landır. Siz.in Adet _ Ahmb ed ~rcad~ ~tanı1r dgıbı oldu. Faka~ 
lerinizi bilm 1 çarça uk en mı top a ı. 

ez er . N ? G" d"" k Hoşnud edeme ler - e yapayım. un uz ço yorulu-
siıln gibi beyler~ yorum da, şöyle kırlarda do.la.şıp ~ir 

_ Boş lAk d hava alayım, oyalanayım dedım.. dıye 
a ır ı, b d" 

Mehmed efendi. Ben ceva ver ı. 

senin kızını şehir O akşam rahat bir uyku uyudu. Ril· 
kadınlarının hiç bi _ yası~da, Seherin .. de }ştirakile kuracağı 
rine değişmem. mes ud yuvayı gordu. 

Adamcağız, mu _ * ı 
allimin yüzüne tek - Ertesi gün, öğle vakti, çocuklar ye. 
rar: hayret dolu ba- mek paydosunda, Ahmed Ercan da bali 
kışlarını dikti. çesindeki top akasyaların altında göl

- Sahi mi ~5ylüyorsun; muallim gelenmekt<! iken, kapıdan içeriye nal· 
bey? Seheri istiyor musun? bur Mehmed efendi girdi. Cumalık el• 

- Allahın emrile. Verirsen alırım. bisesini giyinmiş, kasketini çalımla en. 
- .Mad~ sen tertezzül ediyorsun.. sesine eğmişti. Yanık yüzünü geniş bir 

verdim gıttı. tebessüm aydınlatıyordu. Doğru, muai-
Ahmed Ercan heyecanını belli etme- 1. . b 1 d w kt •tt• 

mi 1 d ımın u un ugu no • aya gı ı. 
ye ça ışıyor u. M h b Ah d b ı 

Bi d f d k d. . d a· 0 - er a a me ey. - r e a a en ısıne sor, e ı. -
nun reyi bence hepsinden ehemmiyetli. . - Merh~ba, Mehmed efendi! Hoş ge].. 

- Şimdi, çağırıp da, senin önünde dm. Otur bakalım. 
soruvereyim mi? Tahta peykenin üzerinde, kendi ya• 

- Olmaz. Sonra sorarsın. İyice dü- nında yer gösterdi. 
şünmesi için de vakit bırak. Zorlama - Ne var, ne çok 
sakın. Serbest serbest cevabını versin. - Güzellik. Sana müjde getirdim< 
Olur mu? Sonra, o cevabı sen bana geti Yarın akşam fakirhaneye buyur da söz 
rirsin. keselim. Beraberce bir de çorba içeri& 

Nalbur memnundu. Ahmed ayağa (A.Pkası var) 
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Londrada 
YAZ VE KADUN 

Son at yarıılarınJa görülen §apkalcrt 

Son at yarıılarıntla görlilen elbiıeleı 
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PJA i Sa,fa,s1. (Karikatürlü ~ıkraıar) 
~ Çabuk soyle 

Dostum anlatıyordu: ı -Yanın saatte gider geliriz. 
- En şık pl~j elbjselerini onlar giyi. - o kadaır yakın mı? 

yorlar. En açık mayolarla ortaya çıkan.. - Yakın ya! 
lar gene onlardır ve onların vücudleri - Sen beni dinle de başka güne bı. 
kwrursu.z güzeldir. rakalım. 

Merakla sordum: A 1 ld k JA • •ttıı.ı · · 
- Onlar h i la· da? - n aşı 1• aırının P ~Ja gı ıs nı 
- Mütead::t ;;rl~rde, fakat birb:r. haberNalınaslmda~. kl?rka_rsın. 

1 k 
. . d .. .. - e ya an soy ıyeyım. 

erine pe yakı~ .. ııStersen senı e gotu. 
reyim! - Aldırma canım.. seni orada mayolu 

Tereddüd ettim: kadınları seyrederken görse bile sesini 
çıkarmaz. 

- Bir güın belki gideriz • 
. Israır etti: - Sesini çıkaırmaz mı? 

- Bir güne bırakma, muhakkak bu. - İnan bana canım! 
glln gidelim! - Peki öyleyse! 

- Bugün mü.. .., Bir otobüse bindik, köprüde inmedik, 
Bir mazeret uydurdum: Beyoğluna çıkıyorduk: 
- Bugün işlerim çok, hem mayom da - Hani plaj! 

yanımda değil! Dostum cevab vermedi, Beyoğlunda o. 
- Mayon olınasın •• zarar yok. tobüsten indik, bir mağazanın önünde 
- Orada elbise ile mi duracağız! durduk: 
- Ne çıkar? - İşte, istediğin kadar seyret! 
- Ayİblarlar canım .• Mağazamu vitrininde, plaj elbiseleri, 
- Merak etme kimse ayıblamaz. mayolar g'yd' ·ı · b im " dl" . .. ı 1n mış, a umu vucu u 
- Başka hır gune bırakalım daha iyi ipek saçlı birçok kadınlar vardı 

hem bugün biraz işim var.. * * * 
( Otuz sene evvelki J 

Resimli Kitabdan 

N"" foUl.ri ı.•ı.•&-<IM. lf-• 11•1-

ğimi. giyer miydim? 

Karagözden 

- Canım birade... Bu saat camını 
ba,ına niçin geçirdin? •• 

- Çamur bttti, toz çıktı... Bazı so. 
kaklarımı.ı gijılükle filan gezilir gi. . 
bi değil ki .•• 

Deniz kenarları 
Vaktidir haydi gidek, 
Deniz kenarlarına .• 
Çift amma, değil tek tek, 
Deniz kenarlarına .• 

Bak neler vm, hem neler? •• 
Gelmitler birer birer .• 
Kadın erkek beraber, 
Deniz kenarlarına •• 

Hava güzel iıte ya%, 
Zevkine doyum olmaZJ 
Gidelim biz de biraz, 
Deniz kenarlarına .• 

Yan ~elelim kumlara: 
Gülelim yoğa vara .• 
Kof'llun hep bu ara; 
Deniz kenarlarına .• 

Herkes gitmif kalıyor. 
Neı'e•i çoğalıyor, 
Şehirler boıalıyor 
Deniz kenarlarına .• 

Sarı eımer karııık, 
Gelenler hepai de tılı .• 
Ben oldum artık &§ık •• 
Deniz kenarlarına .• 

*+ 

Sarhoş - iki karılı imişim de, far. 
kında değilim.J •• 

İki dost kadın karşılaştılar. Biri 
kine: .... 

- Senin kocan 
hakkında gene bir 
çok şeyler duy .. 
dum. 

Dedi, öteki he. 
yecanlandı: 

- Aman çabuk söyle •• 
- Merak mı ettin? 
- Merak etmedim amma, bir mağa.. 

zada bir çanta gördüm, onu kocama ak 
dırtmak .istiyorum. 

Anadan doğma 
Genç şair, genç sevgilisine kendlnaen 

bahsediyordu: 
- Ben anadan 

doğma şairim! 

Dedi. Genç sev .. 
gilisi merhametle 
yüzüne baktı: 

- Sizin için ca. · 
hil, hiçbir şey bilmez, zevksiz.. demeye 
daha siz doğar doğmaz mı başlamışlardı. 

Bilmez olur muyum ? 
Hizmetçi, hanım.ile konuşuyordu: 
- Sizden evvel 

çalıştığım evdeki 
bayan çok merak.. 
lı idi. Kocasına 

gelen bütün mek. 
tubları açar okur
du. Ben böyle 
meraklılardan hiç hoşlanmam. 

- Seıı nereden biliyorsun? 
- Bilmez olur muyum, kapıdan 

zetlerdim. 

Neye korktun? 
Kadın kocasının yanına geldi: 

. - Hergün ağlı.. 

11 

. 't 
yôrum da sebebini \~ -( CJ .. •rı1ı 

Kocası cevab j - 1 ,. ~ 
sormadın! .,, ,, 

verdi: d ~· .t 
- Korktum. ~J.1,~'ı.\;:.;:.;·- t 
- Neye kork- t:?- •#1 "f1iı • 

tun? 
- Pahalıya malolur, diye! 

Gençleşemezdiniz 
Genç görünmek istiyen kadın rasladı. 

ğı bir erkek tanı 
dığile konuştu: 

- Ne kadar za .. 
mandır sizi gör .. 
medim, dedi, her 
halde bir sene ol. 
muştur. 

Erkek kadının yüz:ine baktı, düşün.. 

dü: 
- Zannetmem, herhalde bir seneden 

çok fazladır. Çünkü bi!" sene içinde bu 
kadar gençleşemezdiniz! 

Senin için 
Kadın sokağa çıktı. Birçok esans aldı. 

Evine , döndüğü 
zaman kocasına: 

- Sana birçok 
esans aldım. 

Dedi. Kocası 

merak etmişti: 
- Aldığın e. 

sanslan ben mi sürüneceğim! 1 
- Hayır, ben sürürıeceğim, sen koku. 

sundan istifade edeceksin! 

Vecizeler Misafirlere göre ev sahibleri Ev sahiblerine göre misafir'er Vecizeler 
Kuvvetliler ara .. r-------~------.----.... ~.:...._:______ Çene patlatmal, 

smda en korkunou ~ \ ka:fa patlatmaktaa 
çenesi kuvvetli olan.. kolay olduğu için Çt 
dır. ne patlatanlar çol 

kafa patlatanlar D 

dır. * Çorabı düşüğü, ve
ne.si dilşüğe tercih a. 
derim. 

* Çenesi güzel ka • 
dm. çeneılnt açmcı.. 

ya kadar çenesinin 
gilselllğhıJ muhafa .. 
ıa eder. 

* 
.... 

Çok çene çalanı 

dinlemekle, fena çal 

* 
Çenesine güve • 

1 nen, çenebazdan baı 
ka bir şey olamaz. 

* Kör bir dimağda]ct 

gözler biç işe yar&ıt 

maz. 

* Seviler.. kadın, 
dınların ne g!.izelidir, 

* - Gece ocıaıa.nnda. sabaha kadar e. Cennet, aşkın ~ gı çalanı dJnlemek ... ~--------!lmllliiill-.L------~-------aruında hlq bir fark - Sakın koparayım denı.ı, haNler çi. 
yoktur, çekim de Kllf'1"fla.rdır. lektrik vaktıkJannın farkında. mısın? lunduğu diyardır. 
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1 Fotoğraf tahl~•li~ B'119 
8DrUşlerinda buluşlarmda ısrarıYeknesakhgı muhafaza etmiyen 

eden bir tip işlerde mıı - "f"k olabilir 
~n1;aradan Mu. 

·ıa.ffer, fotografı. 

am talılilirı.i fati .. 
yo-r: 

Fikirlerini ka. 
bul ettirmekte, gö .. 
rüş ve buluşların. 
Cla ısrar eder. An. 
laşmada feragatli 
davranmaz. Men. 
faatler ini ve iyi 
giy.inmek vasıtalarını ihmal etmez. 

* 
Etrafına saygı ve emniyet telkin 

edet i · ir tip 
Küıahyadan Alı 

Kara, karaktc,.ıni 

.aruyor: 
Ağır hareketle. 

ri atalet ifade e~ 
mediğine göre, et. 
rafına ·saygı ve 
emnivet telkin c. 
debilır. Başkaları. 

nı hakir ve kendi. 
sini üstün görmek 
gibi davaları yoktur. Rahatını. ellence. 

fi ve boğazını sevebilir. 

1r 

Vakitlsrini faydah işlere 
ha sr .. ~ bir tip 

* 
Ağırb" 

1\1 rılatyadan ı .. 

Karlı, karı:ıkLcrinı 

ıoruycrr: 

Ağırbaşlı ve 
bir işın önilnü, ar. 
dını dilşünen haL 
lerı vardır. Bir. 
c!enb re dtkkati 
çekmez. mevcudi. 
yetini belli etmez, 
daha sonralan em. 
niyet telkin etmeğe muvaffak olur. 

* 
Hislerini bel:i eden bir genç 
Hasan a.:Unılcı 

bir okuyucurnuz, 
kaMnlcterini soru. 
yor: 

-..... 
& 

Tortumdan Tur. 
han Tuna, hangi 
meslekte muvaf. 
fak olacağını so. 
ruyor: 

Yeknesaklığını 

muhafaza eden iş-

lerden çabuk sıkı. -
lır. Değişiklikten 

haueder. Bu ruht 
haline uygun bir 
meslek seçmelidir. 

* 
Daha ağırbaşh olmıya lüzum 

v"'rdır 
KonııcıJan Ne. 

cnti Erol, hayatta 
muva1fa.1c olup o. 
lamıyacağını SOf'U.o 

yor: 
Okuma yolunu 

tutmamış olsaydı, 

amelt meıvzularda 

muvaffak olabilen 
hallerine cevaı 

vardı. Böyle ol. 
madığına göre daha ağırbaşlı ve daha 
az atak olmasına rur..am vardır. 

* 
Başkalarma minnet etmekte 

mUstagni bir tip 
G. Antebden .\f. 

* 
Açıkpöz vr. · .. '"lkli bir tip 
Anknrcdan J. 

dcw Altuğ, karaı.:~ 

tcrhıı soruyor: 
Eline, ayağına 

çevik hareketler. 
de bulunu.:. Haya. 
tını kazanmakta 
girgin ve becerıkli 
olur. Sıkılgan ot. 
mıyan serbest ta
vtrlarile menfa:ıt. 

lerini kolaylıkla temin edebilir. 

* 
Nadiren hevP.cana ge'en bir tip 

Bandırmadan 

Gagavı::, karakte. 
mıi soruyor: 

Vak'alar karşı.. 

sında soğukkanlı. 

l lığını muhafaza) a 
çalışır. His· mcv. 
zulannda nad•ren 
heyec~na ~elır. 
Men ( a at l e. 
rinden !edaklrlık 
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"Son Posta ,, nın tarihi 
musabakası 

Siyaset dünyasmın meseleleri 
(Baıtarafı 7 nd sayfada) l bir bitaraflığa geçecektir. Ve tabii ~ 

(Ba§tarafı 8 inci 1&yfada) dursun. Bugün milletler birbirlerile öy- -daha şimdiden Almanyanın heliumdaa 
düşman ta.rafına rüzgar muvafık old'.1. le sıkı bir ekonomik temas halindedir - başka şey alamad•ğ, Aınerikada, istedl
Gemilennwn demir attığını haber al - ler ki, Amerikanın bütün Avrupadan ği kadar tayyare bulan- İngiltere ~ 
dıklan gibi hemen hücum ettiler. Gemi- el çekip de büyük zararlar görmemesi- Fransanın lehine mühim bir rol oynıya
leriml?; S'lğ yerde olduğundan demiri ko. ne imkan yoktur. Kim cenub pamuğu- caktır. 
paramadılar, yerlerinden kımıldıyama ·• nu, Standard petrollerini, General Mo- Fransız membalarından çeviren 
dılar. Herkes kendi aziz canının kaygu. tors, otomobillerini Pont de Meınours Neyyir Kemal 
suna düştü. Karaya yakın olanlar kara. çeliğipi alacak? Avrupa istikrazlarını 
ya. olmıyanlar da kendi:erini deryaya at. hamil Amerikalıların hali ne olacak? 
tılar. DUşman bunlann ekserisini su üze. Fazla olarak bii;arafhk paktının mem
rin<len devşirip esir eımiştır. Gemilerimiz leketleri birbirıne saldırmtya, asileri 
boş kaldı. Düşman birkar. kadirga ile <a. devlet mekanizmalarını yıkmıya tPş -
miral gemisi) baştardadan gayri bütün vik ettiği, "deniz kontrolünü elinde tu
gemilerimizi zaptet~. İyilerini seçıp gö. tan nr...nileketlerin işine yaradı~ı da 
türdü. Üst tarafına ateş verdi. Venedik. söyleniyor. 
liler Bozcaada ve Limniyt zaptettiler. Yeni tarz bitarafhk 
Halk Sarı Kenan Paşa ile bu cenkte ge. Fakat meseleyi daha geniş bir plan 
mileri bırakıp karaya kaçanlar. .. ba§tan dahilinde ele almak lazım. Amerika; 
karalar. diye bir isim takarak tel'in etti. cEski dünya:11 ihtilaflarına karışmaktan, 
Herkee Kenan Paşanın idamım bekliyor. müdafaa kuvvetini o yola harcamak -
du. COrmü büvüktü. Türk donanmasını tan muhakkak surette çekinmekle be
götürOp düşmanın önünde en kötü bir va. raber demokrasilere der1n bir sempati, 
ziyette demirletmiş, göz göre mahvına se diktatörlere karşı bir tiksinme duy -

Boşanma taleblerini 
kolaylaştırmalı mı? 

(Baştarah 7 nci sayfada) 
Onun için karı kadim beyyinei şıf ahL 

ye usulünden delili vicdani yoluna dol
ru yürümek, vaziyeti derin bir nazarla 
tetkik ve mütalea etmek, hem şahid boL 
luğun.a kesad gtirt:'cek. hem de haklm.. 
lere daha olgun bir adalet yapmak im.. 
kanını verecektir. 

bcb olmuştu. maktan da kendini alamıyor. 

Sarı Kenan Paşanın saravda kuvvetl: Bazı Amerikalıların ruhunda harb açrkta duruyor. Bunu ihmal etmemekle 
hamileri vardı. S\ldec~ azil iıe kurtuldu. korkusu her şeyden kuvvetli olsa bile, boşanma işlerini daha olgun bir esua 
Pek az ~nra da tamamen affolundu. A - totaliter rejimli medeniyete es~s ol~n oturtmuş oluruz. 

Eski ticaret kanunumuzd1 şirket dava. 
ları için mecburi hüküm usulü konmu .. 
tu. Şimdi bu usul hlktı. Fakat bunun 
asıl tatbik edilmesi lazım gelen yer, işte 

baza Hasan Paşa isyanında Bursanın mu. prensipleri gittikçe daha açıktan açı,şa ·-·-·-···············--·-·-.. ·-.. -·-·---.. .---
hafaumna memur edildi. Fakat veni sad. baltaladıkça, bunların sayısı hergun = 
razam K~rülü Mehmed Pa~nı~, Bo~az biraz daha azalıyor. . .. . .. 

. . Birleşik Amerika; kendı muessır mu-
bozgununun hesabını bır gün kendısfn - h 1 1 A h b tehlikesinden 
d ğ b.1 .ı.ğ· . . b II da a esi e vnıpayı ar 

en soraca mı ı ...ıı ı ıçın, a aza asan b'l - . . k"t k. t ta,·d'ırden 
P · · . •. kurtara ı ecegmı va ı va ı 1\ 
aşaya ıl'trhak ettı. Nıhayet Halebde d ş d • t ik'n 

SELANIK BAN~<ASI 

Tesis tarihi : 1888 

• Abaza ve diğer asi paşalarla beraber başı geri durma .. 1• 
1 
a~e ' mant:v~ :z~ ~a 

kesildi. totaliter re31m enn cesare ını ır _,_. ldıre Merkezi : tSTANBUL (GALATAı 
kafi gelmediğini de farkederse, bugun-

Ziraat : Koyunlarda 
kelebek hastahğı 

kü vaziyetini değiştirmiye meylede -
rektir. Son hAdiseler Amerika efkarı 
umumiyesinde bir inkişaf 1>lduğunu 
gösteriyor. 

Taarruza uğnyanla mütearrızı. lü -
(~taralı 8 inci sayfada) zumsuz münakaşalara girişmeden der-

bir arada olmak üzere kutularda satılır. hal ayırdetmiye müsaid olan Roosevelt 
Fiatı galiba 60 kuruştur. Maamaf.ih hü. mesajı; büyük Amerikan demokrasisini, 
kfunet meccanen de tevzi etmektedir. hücum karşısında. kalan zavallılara 

Tirlriyedelti Şabelerlı 

tsTANBUL (Galata ve YenlcamP 

MERSİN. ADANA Bilrom 

Y rınanidantlalri Şubeleri ı 

Bu nacı vaktinde alan koyunlar kele. sempatiden daha fazla bir şey göster - SELANİK _ ATİNA 
bekten kurtulurlar. Bilhassa yağışlı se. miye imale edebilir. 
nelerde yüzde kırk nisbetinde koyunla. Bu takdirde 19 3 7 kanunu yüzünden • 
rımıza telefat verdiren bu hastalığa bir tarafa bırakılmış olan ve yalnız Her nevt banka muameleleri 
karşı hükfunetin aiakası nisbetinde, köy mütearrıza yollanacak cephane ve si -
lümüzün de dikkat etmesi, kendi men. lcihlara amb=ıreo konulmasını i!tiyen ltlralık kasalar tervlll 
faati iktizası olsa gereldir. cereyan yeniden kendini gösterecek, ı ~~ 

Tarımırnın Amerika mutlak bitarafhktan yeni ~rz .-.v.....-

Kendini ıevk ve 
idarede muayyen 
planlara dayan. 
maz. İçinden gel. 
dl~ı gıbi söyler, 
hislcrı.ni bellı e. 
de:. Mücadeleye 
bağlı çetin ışicr üzerir.de ısrar etm,z. İ- ve fragat yapmakta müşkülpesend dav-

çinde dcvam1ı bir kine ve fenalığa yer l'anabilir. 

vermez. 

* 
Neş'esini m'ıha~aza etmiyen 

'P 
· Çanakkaled 

şakı'". ı:aralcte .. ını 
ıortıı or: 

G ründüğü g bi 
kat• kalbli de;il 
di~. Neş'esinı mu. 
hafa• .• l etmcsır.c 

mani sebebl<?re, ' 
parR işlerine karşı 
küskün davranır, 

,\;Jı• ve çocukları. 

m ihmal etmeıe 

Kafasmı yormak istemiyen 
bit tip 

Eskiıehi .. den 
\fürsc!, karakteri.. 
ni soruyor: 

~ •. •':(.·;): 

)( :: . 
< 

.• . 
~' .,., ·~. ':~: :. ' 

Daha zıyade baş 
ka'arının dırektıf. 
lerlle harekette 
muvaf:fak olabılir. 

tıine gelmlyen Ş"' 
leri anlamamazJı. ı 
ğa vuru:, dik başlı . 
halleri görillQr. 

1 l
.ıce.rete ballı ifleN yanaJDlak iltemez.. 

• de t.id.QeUe .en davranu-. 



27 Haziran 

Bankalar baremi dün 
münakaşa hararetle 

SON POSTA 

Mecliste 
edildi 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) _Yalnız bu serer pulsuz.. Hususi mü 1 ne demektir? Bugün manasız olan dev 
Bütçe encümeni ikinci reisi Faik Bay esseseler hariç olmak üzere maddelere let memuriyeti olabilir mi? Bugün dev 

sal, hatibler tarafından ileri sürülen geçilmesini tekili edeceğim. let memuriyeti her türlü vukuf ister, 
mütalealara karşılık olarak vaktile ec- Halil Menteşe (İzmir) iktısadi mü - ihtısas ister.> 
ınebilerden alınan derniryolları ve inhi- esseselerin devletin müterakki gidişin- Feridun Fikri Türk genç1iğinin ulvi 
sarlar idarelerinin bütçe ve kadroya deki mühim rolünü işaret eyliyerek bu mefkuresine de temas ederek ilave et
bağlanışları esnasındaki müzakereler - müesseselerde çalışan memurların ih - miştir. 
de bugün müzakere edilmekte olan ka- tiyacmı tazyik etmenin doğru olmıya - - Bütün vatan evladlarmdan bek -
nun vesi1esi1e izhar edilen endişelere cağını ve verimli işlemelerini sektedar lediğimiz fedakarlığı bankacı kardeşle
müşabih endişeler gösterilmiş olduğu- eyliyeceğini söyliyerek bu müessese - rimizdcn de daima bekliyebiliriz. Türk 
nu hatırlatarak bu idarelerin böylece ler müdürJerile ~phğu konuşmaları Icr para ile yaşıyamazlar. Demin Hik 
kadroya bağlanmalarından sonra faa - anlatmış, hepsinin müesseseleri bakı - met Bayur, Türkleri doyuralım diyor
lllyet1erine sekte vermeden nasıl inki - mından endişede olduklarını söylemiş- du. Türkler çok yerler, ben Türklerin 
şaf etmiş ve etmekte bulunmuş olduk - tir. çok yemesini, onlara çak para verilme 
larını izah ediyor. Halil Menteşe bir takrir vererek sini isterim. Fakat bütün Türk hal _ 

Devlet memurları maaşlarının tev - memleketin müstakbel iktısadiyatını a- kının bütün Anadolu köylüsünün çok 
bit ve taadülün€ ait kanunun bazı ka - lakadar eden bu kanunun bir kere de yemesini isterim ı:ırkadaşlar. (Bravo ses 
yıtlarmdan devlet demir yolları idare- iktısad encümeninde tetkikini teklif leri). 
sinin istisna edilmiş olduğunu ileri sü- . . Abdürrahman Naci Demiragy (Sıvas) 

etmıştır. 
rerek bu müesseselerin de ayni .ıuretle Fuad Sirmen (Rize) Devlet Demir - projenin iktısad encümenine verilme-si-
bazı kayıdlar altında istisna edilmesi yollarında olduğu gibi bu müesseseier ni i!:temiş. Hamdi Yalman (Ordu) ise 
yolunda ileri sürülmüş mütalealara kar için de azami maaş haddi konmasını ve demi ~tir ki: 
şılık olarak Faik Baysal, Devlet Demir bununla iktifa edilmesini müstakil - Bankalar bareminin heyeti umu
yollarmda ustabaşıların bile kadroya a- grup namına istemiş, ve bu müessese - miyeye gelmesinden dolayı müessese
lınm1ş olduğunu ve halbuki bu mües - lerde israflar varsa bu israfl'arın yal - lerde çalışan memur1ar bizim kadar 
seselerin bu nOktalardan da istisna e - h d ld gunv u zannet ağlamadılar. Biz burada onların namı-

• • v nız maaş ususun a o u -
dilmış bulundugunu bundan başka fab ed. "k1 . . .. 1 . tir na ve taleb vaki olmaksızın füzuıt ye-

"k 1 d . . . . m 1 ennı soy emış . n a ar a mesaı fazlası vesaıre gıbı ba- H'k t B (M . ) bu kanun - re avukatlık yapıyoruz. (Gülüşmeler). 
h kl d de 

. ed"ld".. . . ı me ayur anısa n a ar a rpış ı ıgını ı~aret ey- d 1 t --~ rsiz olduö-u- Hamdi Yalman projenin encümenle-
] 

. h • .. 
1 

k- d' : an umu an asarrU.LUn ye ı;, emış ve ususı muessese er av ının 
1 

k .,, 1 t l me re ıade edilme""'""'sinı·, ,..... .... ,~delen·n mu'" -

te,.l.;1~ • k .
1
_ d. nu an atara az para ıııe ça ış ın an - """' """""' 

. ~uiltı esasıye anvunu ıre teza te~ - murdan vüksek verim beklenemiyece- zakeresine geçilmesini istemiştir. 
kıl etmemekte oldugunu izah eylemış- •. . t ·fl tt . h tmı'c: ve de - Rasih Kaplan (Antalya) nroJ·enin le . gını, e ra ı sure e ıza e "" . -
tır. . t" ki· hinde konuşmuş, Ismail Mehmed Oğuz 

Fa 'k B 1 ·· 1 · · b't' · k k mış tr · · ı aysa , soz erını ı ırır en a - _ y··ksek la 1 şan, zekasını (Sıvas) köylünün vaziyetini anlatarak 
'kt d ·· . .1 . u maaş ça ı nı:~n ~- ıs~. -~~u:e~me ven ;:esıne kullanmaktaki gayreti bakımından, ge- banka memurlannm kendilerine bu s: .. gorm ıgını, u ~.nunun ır teş- rek bedent çalışması bakımından, ge _ proje ile verilmesi teklif edilen parayı 

kılat kadro kanunu degıl, yalnız ve - k . tik _..l
0
tl ,..,.]. bakımından az ~örmemelerini işaret etmiştir. 

-'l k . . b k"ll . . d re ıs am_ -e 'r""ışması Ö ı ı ece maaş ve ıntısa şe ı ennı ev- h de d . a· y 1 · üstün tu- Mümtaz i?roen ( Ankarcı) Halil Men 

1 t 1 
.
1 

.. . b' . er yer aıma ıger erıne e memur arı e muvazı ır vazıyete ge t 
1 

t teşenin takririni geri almasını teklif et-
ti b" k ld • .. 1 . t" u muş ur. rBen . ırh anun o ugun~ skoy emkı?f~r _ Hikmet Bayur bu kanun esaslarının miş. Parti Grupun<la kanunun çıkma _ 

u ıza attan sonra muza ere a ı go ecn b" b kal t tb"k edilmiyece- sı için verilmiş karardan bahsetmiş -
.. 

1 
k dd 

1 
.1 . k b e ı an arına a ı ru ere ma e ere geçı mesı a ul o- gı·. . . t ·ıd· d d"l ·yeceaı·ni zi tir. .. .. rn ıs enı ıyse e e ı emı ~ , 

lunmuş ve Çarşamba gunu toplanmak r k t 1 t . ,, amıyacagıv nı an _ Bütçe encümeni namına Faik Baysal 
.. . t" 'h .1 . t' a on ro emın o.ı.un uzere ıç 1maa nı ayet verı mış ır. izahat vermiştir. Neticede marldeMr~ 

fa.tını~ ve: Müzakerelerin tafsilAll - Cümhuriyeti.n fütuhatı olan bu geçilmemesi ve müuıkerenin kafi ol -
Anlrnra 26 (Hususi) _ Bugün Mec- sahada Türk müesseseleri alevhindc duğu hakkında verilm is olan bir takrir 

liste bankalar baremi projesinin r.ıüza- g-ayrimüsaid şartlar vücude geti;miş o- reye ~onarak kabul ~dilımştir. 
keresi hararetli olmuştur. Bu müna _ lacağız. Diyerek kredi sahasında e~neb1 Pro3e maddelerının müzakeresine 
sebetle söz alan hatiblerin mühim bir bankaların milli bankalarımıza rekabet Carşamba günü devam edilecekt;.r. ............................................................... 
kısrm layiha esaslarını şiddetle ten _ edebileceklerini anlatmak istiyerek B A N K A 
kid etmişledir. memleket içinde kazanılan bir sahanın o M 

İlk sözü alan Nazmi Topçuoğlu (Ay- fava~ yavaş Türk olmıyanlara verilme- K ER ÇİY ALA 
dm) bütçe encümeninin hazırladığı mu si tehlikesinin mevcudiyetini işaret ey- 1 T A L V A N A 
cib sebebler layihası üzerinde durmuş lemiştir. 
ve ezcümle demistir ki· Emin Sazak (Eskişehir) proje esas -

Tamamen ıed!Ye edllmlt sermayllll: 

i 700.000.000 ltaiyan Lireti , 
Merkezi : l\1İLANO 

BuUln İtıı.iya.da, İstanbul, :6nır, Londra 
ve New-Yorlı:'ta Şubeleri vardır. 

- Eğer 50 s:rıe so~ bir iktısadcı ların1 tenkid ederek yeniden ve esaslı 
bu kantmun tedvin sebeblerini arash- bir tetkike tabi tutulması için iktısad 
racak ve bu esbabı mucibeyi okuyD~ak ~cüme?ine. ~avalesini yistemi~: ~üyük 
olı.ırsa zannedecektir ki 50 sene evvel bır endışe ıçınde ol'dugunu soylıyerck 
öyle bir an olmuştur Jci, devlet daire-. bu işte hi: ile hareket :t~enin doğru 
lerindeki kıymetli elemanlar tamamen olamıyacagım ifade etımştır. Rarlçtekl Ballltalannm: 

ayrılarak devletin kurdug· u müessese _ .Be:ç. T_ ü_rker (Afyon) Türk gençliği. - BANCA COMMERCİ.ALE İTALİANA 

"t k b k lm i t (Frıı.nce> Parls, Marse!.lle, Toulouae, Nlce, 
lere girmişlerdir. Halbuki biliyoruz ki nın a ı~ım_n açı _ı;~· 1. _asını. s em ıs, Men ton, Monaco, Montecarlo, cannea, Juan-
böy le bir vaziyet yoktur.> bu ?r<>J~ _ ıl: ~en~lıgın ı~ıkbalme ~~d les - Piru, vı.nefranche - l1lf - Mer, casa~ 
Topçooğlu bir banka memurunun e _ çekılecee:ını soylıyerek ıktısad ve but- ıanca <MarocL 

Jine gelen işleri günü gününe çıka t _ çe encümenlerinden mürekkeb muh - BANCA COMMERCİALE İTALİANA • RO

mak mecburiyetini anlatmış, müe~se tem_ bir en?°ı_nende tekrar tetkikini ~=:~u;= .. :ı,~:: :::ti!~~· CluJ, 
lerde bulunan memurun emniyet ve teklıf_ eylemı.ştı~" . .. . . BANCA coMMERCİALE İTALİANA l!: 
teminat paylarile devlet memuru ara- Ferıdun Fıkrı (Bıngol) şımdıye ka- BULGARA. Softa. Burgruı, Plovdiv, Varna. 

sındaki farkı tebarüz ettirerek ilave dar söz söyliyen arkadaşlarının müta - BANCA COMMERCİALB iTALİANA PER 
etmfştir·. lealarına. i_ştira_k \etmedi~i söyliye - L'EOITI'O, Alexandrle d'F.gypte, Elkahire, 

Port - Said. 
- Bir müessese memuru bu vazivet rek demıştır kı: BANCA COMMERCİALE İTALİANA ı: 

karş1sında devlet memuru kadar m~aş - Men;urun yaptığı ~~ hu~ku~ - OREr!A, At.na, Pire, Selanlk. 

alacak olursa niçin bu kadar külfete me noktaı naz·anndan dıgerlenle mu 'BANCA OOMMERCİALE trALtANA 
katlansın?::. tenasib değildir. cDaha basittir> diyor- TRUBT OOMPANY. Pihlladelphla. 

1 B BANCA OOMMERCİALE İTALİANA 
Rifat Vardar (Zonguldak): ar. en hiç _memurluk e~medim Fakat 1'RUST COMPANY - New-Yorlı:. 
- Nerede lküJfet? Nimet içerisinde gerek a<:kerhk hayatında. gerek avu - MüsteJ."ek Bankalar 

yaşıyorlar. k~tlık hayatımda ~e~urun nasıl _çalıs- Banque Fran~tse et ttallenne J>OU1' l'amcı. 
Topçuoğlu sözlerini şöyle tamamla _ tıgın~ ve nasıl muşkul meselelerı hal- rtque dı: sud, ParlB. 

mııztır: Jetti~n. i
0

!!Özürnle.gördüm._Ve. b. ununa- Ar.anttnde: Buenos-Alree. Roaırlo c1.ı 
Y t k d t de ı ği k Santa f6. 

E
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) omutanmm mes ulıyet ve vaz1fesının 
sese .' aİnış ar · . cetinlii!ini. bir mal müdürünün faali -

Refık ce (Manısa) kanunun hu - - t' · tahl'l d k b ı ·r 1 
f tte t kk 

.. 
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_..ıı_ ye mı ı e ere un ann vazı e e -
sus sure eşe u ~ıı ve sermave- . . b k 
si 2 milyon v~ya daha ziyade olan ~il- bnnı.n lan· <la .. memtubrlu~lann~an. ?aha 

ı! b k l ~·li ,..,. h" de b asıt oma ıı?ını e anız ett1rmıştır. 
an a ara ·""~ ... ı aı't:y ın ulun - F 'd Fik · b" 1 ··a·· ·· ı :en un rı ır ma mu uru o ma-

muş, ve bu teşmilin mantıksız olduğu ya cesaret edemiyeceğini, fakat herhan 
kadar teŞkilatı esasiye prensiplerine gi bir banka memurluğunu yapabilece
muhalif bulundueunu söylemiştir. ğ'ini zanneyledieini ifade etmiş ve nro 

Refik İnce kürsüden inmeden bu hu- ;e e~aslannın tamamen yerinde oldı.ı _ 
susta bir arzuhal takdim edeceğini ifa- ğu noktasında ısrer etmiştir. 
de edince gülüşmeler olmuş. Manisa Btng(fl meb'usu gazetemizde nazarı 
meb'usu sözünü tashih ederek ilave et- dikkati celbeden bir yazıya da temas 
miştir: ederek ezcümle demiştir ki: 

- Bir takrirle, 'ki size bir arzuhal de- _ Geçen gün Son Posta gazetesinde 
mektir. kıymetli olması lazım gelen bir gencin 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane): yazısını gördüm. Bu yazısında manasız 
- Pul1u ıııu, pulsuz mu? devlet memuriyetleri tAbirini lrullanı-

Reffk 'trıce (Manisa) : yordu. MAnasız devlet memuriyetleri 
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Sa::rfa 11 

Hatayla aramızdaki hudud 
taşları sokoldn 

(Baştarafı 1 inci sayfada) talya meb'usu Tayfur Sökmen, beyanatta 

Ve saadetini ardı arkası gelmiyen teza • bulunarak demiştir ki: 
hüratla izhar etmektedir. cBugünkü vaziyet wten kahraman or .. 

Bugün Hatayla Türkiye arasındaki hu. dumuzun geçen sene 5 Te.rmnuzda Ha.ta.. 
dud taşlarının kaldırılışı Hataylılar için ya girişile fiilen ·tahakkuk etmişti. Ben H 
yeni tezahürata vesile olmuştur. tskende. Ağustosta Hataya bir vatandaş sıfatile ve 
rundaki Altl'Ok teşkilatı gençliği sabah _ diğer arkadaşlarım ıgibi milli davamızın 
leyin şehirden kalkarak Payasa gelmiş _ başarılmasında çalışmak maksadile büyük 
ler, orada anavatan ile Hatay arasına ko- !erim tarafından gönderilmiştim. Sayın 
nulan hudud ıtaşlarmı sökmüşlerdir. Bu yurddaşlarımın niçiz şah.sıma gösterdik .. 
arada kurbanlaı ke311m , ş, binlerce hal - leri teveccüh ve itimadla Hatay devlet ri.. 
kın iştirak ettiği merasim çok parlak ol- yasetine seçilmiştim. Haltiktate Tjrkiye 
muştur. Büyük Millet Meclisinin bir azası ve cüm. 

İs'kendeırunlu ıgenç.1er etller.inde hu ~ huriyet hükfunetinin bir memuru olarak 
dud taşlar olduğu halde tezahüratla İs _ 
k 

vazife almış bulunuyordum. Buıgünkü kut 
enderuna, oradan da Antakyaya gide - lu netice Ebedi Şef Atatürk ile Milli Şe. 

rek taşları hük.funet önüne getirmişler, fimiz kahraman İnönünün yüksek dehi 
coşkun hitabeleri mütcakib Tayfur Sök- ve iradesi ile ba~anlmıştır. Bu muva.f .. 
menin bulunduğu harbiyeye gitmişler _ 
dir. fakiyetin tahakkukunda büyük Türk mit. 

t Jetinin sarsılmaz azmi, Büyük Millet Mea 
skenderundan Harbiyeye kadar olan mh · ~ h• !isinin isabetli kararları, CÜ unye, g., 

yol katedilirken gençlere köylerden, ka. b . kfunetinin yüksek idaresi ve nihayet kah.. 
sa alardan bmlerce Hataylı katılmış. coş d ·1mez kudreti vt 
kun bit- sel h lind milli kıl .. 1 raman or umuzun yeru 

a e şar ar SC1Y e - varlığı amil olmuştur. 20 yıllık hicran, & 
nerek Harbiyeye gelinmiştir. Orada genç 
lerden Tank bir hıtabede bulunmuş, bu- cı bir rüya gibi geçmiş ve artık tanh• 

malolmuştur. Büyük Türk vatanının kol 
na cevab veren Tayfur Sökmen, bugün maz bir parçası olan :{!atayın ana yurcl 
gençliğe nasib olan bu hudud taşı sökme 
hldisesinin büyük manasını anl!\tmı'1ır. dan ayrı kalmasına zaten imkin yoktu 

Tayfu Sökm Bugu .. nkü varııg·ımızın Ebedi Koruyucun 
r en müteakiben de izcilere 

bir yemek zjyafeti vermiştir. Mustafa Kemal 1336 N~anında Hatayu 
G lik ·· ıır.ı milli misaka dahil olup olmadığı hakkın 

enç 0 5 eden sonra tezahüratla Har 
biyeden ayrılmış, evvela Antakyaya, 0 _ da kendisine çekilen telgrafa Gaziantell 
radan da İskendenına gitmiştir. mıntaka kumandanı binbaşı ;teceb - §im. 

T ·h• bud İ d'ı Askeri Temyiz azasından - vasıtasile 
arı ı ud taşı skenderunda mera-

simle müzeye lronmuştur. verdiği cevabda Hatayın milli misaka da 
Tayfur Söt menin hil olduğunu bildirmek suretile bize bu 

gazetecilere ziyafeti 
Atakya 26 (Hususi) - Hatay devlet 

reisi Tayfur SökJ:nen bugün Harbiyedeki 
köşkünde gazetecilere bir ziyafet ver -
m.:,ırr. 

hak.Ckati ilk defa müjdel~ti. Ebedi 
Şef 923 Martında Adanayı şereflendirdL 
ği zaman bu hakikati bir kere daha bü • 
tün cihana karşı hayk,ımnş ve kırk asır. 

Iık Türk yurdunun ~ lcaflmıya~ağml 
ilan etmişti. Büyük Kurtancı 936 IkincL 

Hataylılar Milli Şefi b~kliyorlar teşrinin birinci günü Büyük Millet Mec.. 
Antakya 26 (Hususi surette gönderdi- lisin;n açılışında söylediği tarihi nutukla 

ğimiz muhabirimizden )- Buıgün cSon Hatay meselesini Türk milletinin millt da 
Posta, namına kendisile görüştüğüm Tay :vası yaptı. Ebedi Şef milli davayı bir en 
fur Sökmen bana Reisicümhur Milli Şef unutmamış, hasta halinde Hataym yanı.. 
İsmet tnönünün Hatayı şereflendirecek- başına kadar gelerek milli mücadeleyi 18 
leri ~üjdesini verd1. Tayfur Sökmen kı~ kından takib eylemişfü. O son nefesinde 
şa doğru Milli Şefin Hatayı şereflendir _ bile Hatayı düşünmüş ve bu davayı ye • 
mek vadinde bulunduğunu, ancak Ha • gane halefi İnönüye emanet ederek mils.. 
taylıların tahassürlerinin bir an evvel terihane ebediyete karışmıştır. Mil1: mL 
teskini için bu ziyaretiın daha evvel ol • sakımızın tahakkuk ettiği bu mes'ud giL. 
ması ricasında bulunduklarını, Milli Şe- nü, sonsuz heyecanla kutlularken Ebedt 
fin de: cGelirim!t dediklerini, binaena - Şef aziz Atamızın manevi huzurunda elL 
leyh 23 Temmuz bayramı haftasında teş. lir, Milli Şefimiz kahraman İnönüne de.. 

rifleri için bugünlerde vadlerini hatır _ rin ve nihayetsiz sayıgılarımı sunmakla 
latacaklarını söyledi ve şunları ilave etti: şeref duyarım.> 

- Hatay davasında çalışan Türk mat- Hatay artık anırvatanın değişmez sı • 
buatına teşekkür, sevgi ve Hataylılar na nırlan arasına girmiştir. Bütün Türk diln 
ınına anavatan halkın:ı selaml:ı muhab- yasının bugün heyecanla kutladı~ı bu mut 
betlerimi iblağ ediniz. lu günü büyük milletimizin bir ferdi gı1>1 

Tayfur Sökmen bundan başka dedi ki: ben de nududsuz bir sevinçle kutluluyor 
- Yurddaşlarımın nAç.iz şahsıma kar. ve ayni derin heyecanla yaşıyorum •• 

Şı gösterdikleri teveccühle Hatay riyase. Anlaflll& Millet Mecliaiııde 
tine seçilıniştim. Fakat hak~ TW-k 

.. h · Ankara 26 (Hususi) - Türkiye lle 
cum urıyet hükfunetinin bir memuru O-
larak vazife alınış bulunuyordum. Yirmi Fransa arasında imza edilen Türkiye • 
yıllık hicran, acı b=r rüya gibi geçmiş ve Suriye arazi mesailinin kat'i surette hallL 
artık tarihe mal.olmuş, Hatay anavatanın, ni mutazamrnın anlaşma ve müzeyyelAtı. 
değişmez sınırlan arasına girmiştir. nın tatbikına dair layihayı hükumet bu.. 

Hatayda anavatan idaresi gün Büyük Millet Meclisine takdim et ~ 
Antakya 26 (Hususi surette gönder • 

diğimiz muha.biriınizden) - Hatay mec _ 
!isinin yarın (bugün) toplanması muhte. 
meld'r. Hatay hükumet mehafili anava _ 
tan idaresinin resmen başlıyacağını, yeni 
idareye aid direktifleri haıvi olarak yarın 
Cevad Ac;ıkalının Hataya geleceğini be _ 
yan ediyorlar. 

Halkevinde merasim 

Antakya 26 (Hususi\ - Hatayın anava. 
tana iltihakı münasebeti-le bugün Halke.. 
vinde ayrı ve büyük merasim yapılmıştır. 
Resmi kabulde başta Tayfur Sökmen ol • 
duğu halde Hatay ri<'ali, tıükfunet erka. 
nı, konsoloslar hazır bulunmuşlardır. 

Halkevi etrafını izciler, mektebliler, on 
binlerce halk kuşatmış bulunuyordu. Par
ti azasından Rmzi Siloz H:ı;kcvı balko -
nunda heyecanlı .bir nutuk söyliyerek Ha. 
tayın kavuştuğu mes'ud günü:ı mahiyetirti 
tebarüz ettirmiştir. 

İltihak bayramı olan 23 Temmuz şenliği 
üç ~n. üç .gece sürecektir. 

Tayfur Sökmenin ajansa beyanah 
Antakya 26 (A.A.) - Hatayın mes'ud 

kurtuluşu dıt>layısMe !ıtisas1arını öğren -
mek istiyen gazetecilere devlet reisi An-

miştir. 
Hariciye Vekili Saracoğlu bu layiha .. 

nm hariciye, dahiliye, bütçe ve milli mtı.. 
dafaa encümenlerinden se:;ilecek beşer a 
zadan teşkil olunacak bir muvakkat en • 

cümende tetkikini meclis umumi heyetin 
den rica etmiş ve bu teklifi kabul edil • 

miştir 

Encümen şu zevattan teşekkül etmlf. 

fü: 
Mümtaz Kaynak (Aydın, Zihni Ülgen: 

(Bolu) Fatin Güvendiren (Bursa), Fazlı 
Güleç '(Bursa), Osman Şahinlıaş (Edir • 
ne), General Zeki Soydem.ir (Erzurum), 
Salim Altuğ (Erzurum), Durak Sakarya. 
(Gümüşhane), Şükrü Esmer (İstanbul). 
Halil Menteşe (İzmir), Reşad Mimaroı. 
ıu (İzmir), Tahsin Coşkan (Kastamonu), 
Mazhar Göker (Konya), General Osman 
Kapta.gel (Malatya), Hikmet Bayur (Ma.. 

n"sa), Hamdi Yalman (Ordu), AmiW 
lu (Seyhan), General Ahmed Yazgan 
Fahri Engün (Samsun), Sinan Tekeliolo 
(Urfa), Sırrı (Yo~ad). 

Encümen yarın 14 de Hariciye VekilL 
nin huzurile birinci toplantısını yapaca~ 

tır. 
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Tamara Semenovna heyecanla mu- pusula:larının yi.lksekliğinden bahsetti. 

kavva kutuyu açtı ve sevinçle haykırdı: Yakob Borisov\ç, acele acele çaydanlığı 
_Ne güzel çayda.nıık! doldurarak .asık bir çehre ile odasına 
Yakob Borisoviç biraz istihzalı bir eda döndü. 

pe gülüınsiyerck: Kısa bir zaman sonra, ayni dairenin 
_ Vakı! halk arasında buna çaydan- bir başka odasında oturmakta olan iyi 

lık ta derler; fakat, sevgilim, bunun asıl kalbli bir ihtiyar kadın, ihtiyatlı bir eda 
adı celektrik çaydaniığı» dır. Bunu ha- ile, Yakob Borisoviçlere uğrayıverdi. Ke~ 
tırla. Ben kendi hesabıma bu aleti, medc- derli kederli başım salhyarak: 
niyet ve kültürü gündelik yaşayışımıza - Yakob Borisoviç, dedi, yeni SRtın 

nakleden bir vasıta o}a'!"ak telakki edi- aldığınız çaydanlığınızdan hiç bahset.. 
yorum. miyecektiniz!. 

Mes'ud karı-koca hu yeni satın aldık- Yakob Borisoviç: 
lan aleti dört bir taraiından muayene e - Ben bunu sırf kültüre hizmet kas-
diyorlardı: Harareti nakletmemek ıçın tile yaptım. Medeniyetin bu nimetlerin
yapılmış öııgülü sapı, sarı kordonu, göz- den diğer kiracıların da istifade etmesini 
!eri kamaştıran pırıl pırıl nikelajı ny. temin etmek istedim .• 
rı ayrı gözden geçirildi ve hemen oracık- İyi kalbli ihtiyar kadın derin derin 
ta bunun bütün hususiyetleri zikredildi: göğüs geçirer<!k: 
Saatte 7 kapiklik elektrik sarfediyormuş, - Adeta küçük hir çocuk gibi hare-
12-15 dakı'kada da &uyu kaynatıyormuş. ket ettin.iz, dedi. Onlar medeniyetin bu 

Yakob Borisoviç çaydanlı~ı eline ala- nimetlerinden çoktandır istlfade ed yor-
rak kapıya doğru y:lrüdü: lar. Siz hiç üzülmeyin!. Karyolalarının 

- Muftağa kadar gideyim de biraz su altına, dolablarının içine bir baksanız 

alayım; hem bu arada mutfokt:ı komşu. hepsinde, ikişer - üçer elektrik tenceresi, 
lara falan raslar"am, onları da böyle bilmem kaçar tane elektrik ütüsü görür
şeyler satın ıalmağa teşvik ederim. En u.1 sünüz!. Fakat kimse olmadan bunları 
fak teferrüatına kadar kültürü hayatı-! meydana çıkarırlM.. yemeklerini gizli 
mızın her noktasına kndar sokmak lô.- gizli kaynatır, ütülerini kims~ görmeden, 
zım. Ben bu hususta çok titizimdir. gece yanlarından sonra yaparlar .• fazla 

Fakat karısı her nedense buna itiraz elektrjk parası vermek kimin işine ge-
etti: lfr?. Fakat sizde bir elektrik çaydanlığı 

- Yaşa, dedi, bence bu hareket tama
manc lüzumsuz bir şey. Çaydanlığı, yani 
elektrik çaydanlığını gostermemck daha 
iyi. İçimde tuhaf bir kablelvuku his var. 

Fakat Yakob Borisoviç karısının bu 
sözler;ne ehemmiyet ve!"meksizin, elinde 
elektrikli çaydanlık, mutfağa doğru yü
rüdü. 

olduğunu mademki bir defa öğrendiler, 

bütün fazla elektrik sarfiyatını size yük
lemeğe kalkacaklardır. İşiniz yoksa ela
lemin ütü paralarını, yemek pişirme mas. 
rafını siz veı:ıin bakalım. 

Ay sonunda, hayretinden dona kalmış 
olan Yakob Borisoviçin eline, 45 :-nble
lik bir elektrik hesabı çıkardılar .. halbu
ki bu ana kadar Yakob Borisoviçler an
cak üç nuçu'k rublelik elektrik sarfeder
lerdi. 

Umumi mutiak kalabalık ve gürültü
lü idi. Yakob BorJsovjçin, elinde elek
trik çaydanlığı olduğu halde mutfak ka-
pısında görünüşü ortalıkta tuhaf bir ses- Bu muazzam !arktan yıldırımla vu-
sizlik doğurdu. rulmuşa dönen Yakob Borisoviç, cev ko_ 

Yakob Borisoviç bu vaziyetten biraz pıitesi> reislne koştu: 
sıkılır gibi oldu. Fakat istifini bozmak. - Aman yoldaşlar, rica ederim siz ne 
sızın: yapıyorsunuz?. dedi. Bir ay zarfında iki 

- Elektrik çaydanlığı çok iyi, çok me. kişinin kırk beş rublelik çay içtiği nerede 
deni, çok ekonomik bir şey, dedi. Her- görülmü§?. Küçük çapta bir çayc! dUk. 
kese tavsiye ederim. kAnı açsam yapacağım elektrik sarfiya. 

Musluk tarafından boğukça bir giililş- tının bundan fazla olmıyacağına kat'iyen 
me işitildi. Zahire mağazası müdürünün eminim.. Elektrik çaydanlığını satın a
karısı da: lırken, bunun ayda iki, nihayet üç rnb. 

- Medeniliğine diyecek yok, dedi, fa. le<len . fazla elektrik sarfetmiycceğini 

.kat ekonomik olmasına gelince bunu da kat'i olarak bana temin ettiler. 
aybaşındaki hesab pusulası gösterecek. cEv komitesi> azalarile reisi, Yakob 

Mutfağın iÇinde acaib bir homurtu ol- Borisoviçin bu sözlerini kahkaha ile kar. 
du. DiŞnanca birkaç ses, elektrik hesab şıladılar: 

Medeniyetin icabatına tahammill 
gerektir, dediler •• ister bu parayı öde, is
ter mahkeme~ müracaat et! Maamafih 
nasıl olsa bunu ödemeğe mecbur kala. 
caksın!. 

Yakob Borisoviç gece geç vakit palto
sunu giydi; yakasını kaldırdı; tanınma_ 

ması için kasketini ta gözlerine kadar 
çekere'k sokağa çıktı ve kendilerine en 
yakın kiracılardan birinin penceresine 
yaklaştı. 

Gözlerini cama dikti. ince tül perdeler 
arasından odanın içerisi ayan beyan fark 
cdiliYQrdu: Odada, zahire mağazası di
rektörünün karısı görünüyordu.. kadın 
kollarını sıvamış. elektrik ütüsile ha ba
bam ütü yapıyordu. Mt1sanın bir yanın. 
da, koca bir yığın ütülenmiş çamaşır du
ruyordu. 

Yakob Borisoviç sessizce oradan :ıyrı

larak diğer lclracın ın penceresine yak. 
laştı. 

Mühendis Gorşkovun ailesi. tam mev. 
cudile yemek masası etrafında oturuyo!'
du .. masanın bir yanında, pırıl pırıl pı. 
rıldayan elektrjk tPncercsi göze çarpı

yordu. Tencereden sarkmakta olan sı:ırı 

kordon, ta elektrik prizin° kadar uzanı
yordu. Masanın di'ter vanında elektrik 
ç:ıvdanlığı, l1elezoni buqular neşrederek 
fokurduyordu. Yakob Borisoviç sessizce 
güldü ve bu garib seyahatine devam etti. 

Son pencere iyi kalbli ihtiyar kadına 
aiddi. Yakob B1Jrisoviç kendi kend:nc: 

- Herhalde burada bakılmağa değer 
bir şey olmasa gerek. diye söylendi. Maa. 
mafih gene per.c~reden içeriye bakmak. 
tan kendini alamt1dı: 

Odada ne bir tencere, ne de bir çay. 
danlık falan görünmUyorrlu. Yakob Bo. 
r;soviç tam pt'ncer,.den avrılmak üzere 
iken, bütün odayı baştanbaşa katederek 
karyolanın altında kaybolan kurşuni bir 
kordon gözüne, ilişti. İşte tam bu sırada, 
masa başında oturmakta olan koca karı 
ayağa kalktı. Ürkek gözlerle bir iki defa 
etrafına .bakındıktan sonra istavroz çı. 

kardı ve karyolaya yaklaşarak yere ka. 
dar sarkmakta olan battaniyeyi kaldırdı. 
Bu hareketi müteaktb, karyolanın altın

da yanmakta olan bir elektrik sobası, 

bütün haşmetile ortaya çıktı. 
Yakob Borisoviç kendini tutamadı. 

Yumruğunun bütün kuvvetile pencere
nin çerçevosine vurdu. Camlar zangırda
dı. Koca karı, silah sesini duyan bir tav. 
şan gibi yerinden fırladı. 

Ertesi sabah Ya.kob Borisoviç umumi 
mutfağın en kalabalık bir zamanını kol-
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Ya.nız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Radyolin 
in 

Mükemmeliyeti hakkında 
en son ve doğru .aze 

size o aöyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl par
lıyan ditler, tatlı bir n .. 
f eı, pembe, ııhhatli dİf 
etleri, temiz bir dil, mik-

ropsuz bir ağız... İfte 

lin 
in eseri 

Bugünden itibaren sabah 
öğle ve akşam heı 

yemekten sonra 

günde 3 defa 

KULLANMIY A BAŞLAYINIZ! 
...__ 'r3-:.·~" . . . • . - j\:.. 1 : .... ·: (;. , .. 

... "' • J 

Devlet demiryoiları ve limanları işletmesi Umum idara)i il~:ı!arı 

Muhammen bedeli 1481 lira 28 kuruş olan muhtelif cins ve eb'adda 27 kalem 
eğe, 12.7.1939 Çarşamba ç,rünü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bina.a 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuli!e satın alınacaktır. 
Bu işe gim1ek istiyenlerin lll lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

ları Iazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pnü saatine kadar komisyona müracaat.. 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güarasız olarak dağıtılmaktadır. (4382) 

T ekirdağında As. Hastahanesi Baş Hekimliğinden: 
Hastanemizde aylığı kırk lira ücret ve ayrıca on lira tutar tayın bedelile iki 

birinci sınıf hemşireye, aylığt otuz lira ücret, on lira tayın bedelile bir ikinci 
sınıf hemşireye, aylığı yirmi beş lira Ucret, on lira da tayın bedelil~ iki hasta. 
bakıcılık yerleri münhaldir. Talihlerin mekteb şehadetname veya bu işleri gör. 
düğüne dair vesaik, sıhhat raporu, hüsnühal mazbatası ve iki sene çalışacak. 
!arına dair noterlikçe tasd:kli taahhüd senedi ilişik istidalarilc birlikte hastane.. 
mize müracaatları. 

Iıyarak oraya gitti ve herkesin duyabile
ceği bir şekilde: 

- Şu elektrik çaydanlığı güzel bir şey 
amma, dedi, çok pahalı. Ben de onu 
kaynanama hediye ederek başımdan 

defet tim. 
Ayni günün akşamı Yakob Borisoviçin 

otuırmakta olduğu d;irenin kiracıları, 

birbirlerinin kulağına, Yakob BorisovL. 
çin, çaydanlıktan tutunuz da elektrik .so.. 
basına varınaıya kadar her cins elek.. 

trikli ev eşyası tedarik ettiklerini s6ylil. 
yorlardı. 

İyi kalbli koca kan ise, içini çekerek: 
- İnsanlarda ne vicdan kalmış, ne dı 

namus, diye mırıldandı. 

•Son Postan nın edebi romanı: 59 - Hayır ... Yalnız sana haber ver - Seni her zaman yanımda bulacağım. lemedim. Esasen bütün harekattm ve 

1,~f:tri mek istedim. Şimdi sen bana üzüntünün sebebini sözlerimle onun cesaretini öyle kat•r 

U
ll '' ~~{m't - Buna lüzum yoktu. söyle bakayım. bir şekilde k1rdım ki bir daha karşıma 

Annesini kapıya kadar geçirdikten Nerime kızardı; fakat dürüst bakış- çıkmıya bile cesaret edemiyecek ..• 
~~~~~ sonra Feridun geri dönerek masası ba- lannı nişanlısından ayırmadan cevab Fakat sen şu tesadüfe bak ki bir taraf-

~~~~~ şına oturdu ve uzun zaman karşısında- verdi: tan halası bana hücum ederken ötede 
., ki Nerimenin yüzüne bakarak durdu. -=-:- E~~t ~i:. üzüntü .. başka bir şey yeğeni sana yaklaşmak teşebbüsünde 

Yazan: GCZİN DALMEN Kaşları çatılıyor, gözleri bulanıyor, ba- degıl; soyl.~dıgıı:n za~an anlıyacaksın. bulunuyordu. Görtiyorsun ya, aramıza 
Y 1 k d •. 1 k -ı b' d b k 1 .. .. 

1 
N . d k d 

1 
şının içinden bin bir düşünce geçiyor- Bunu muteakıb NeJadla vapurda na- ·r k km k b .. b' b' . . d 

aş ı a ın egı ere og unun ır en- aş a arı goruyor ar. eJa ar a aş a- d 1 b 1 t kl , 1 k ...+ kl nı a so a , ızı ır ırımız en ayır-
b. ti .. .. b k u sı u uş u arını \ene er onui.u a- k.. k k d' ... u1m- b. 
ıre ser eşen yuzune a tı: rına Nerimeye aşık olduğunu söylemiş. _:_ Bunun altında 'ne var? Annemin rmı olduğu gibi nişanlısına ımlatmıya mı~ ,ıçın ço urnazca uşun uş ır 

-
0 eni dinle Feridun ... Bu kız İs - B d h be · On k p an .ı.ı - un an a nm var. un en- · d·-· b. t ·k ? H hald b"y başladı. O söyledikçe Feridunun mavi · .. . 

tanbuldan İzmire kadar NeJ'adla bir va- dt · · a· t klif .. · çevır ıgı ır en rı a mı. er e 0 
- B 1 b k dl h k t t sıne ız ıvac e ettığfui. Nerıme 1 b' 1 k .. kü. N ·m 'n ba go··z bebekleri kararıyor, kao:ları çatılı- . - oy .e ır ma ·sa a m1 are e e -

-..:ı h t tt• B ·· b"t·• t ı .. . . e ır şey o aca , çun erı em - v 
purua seya a e ı. ugun u un zm r ban~ soylemıştı. na hakikati söylediğine, beni aldatma yor, kirpikleri birbirinin içinde titri - tıler dersın? 
::lkı bunu biliyor, ismin ağızlarda çal- SuheylA h~nun boğuk bir sesle .?illd~: dığma eminim. . yordu. Nerime sustuğu vakit boğuk bir - Buna eminim; fakat iyi dilşünün-

nıyor. - Ve tabıf onu reddetti; çilnku gözü Yerinden kalkarak bir iki adım attı· sesle: re. ben de senin gibi Nejadın bu işde 
Feridunun sert y{lzil tunç bir heykel daha yüksekte ı'd' Maa af'h b na "- ' 1• m ı ' u raıs- sonra birdenbire karar vererek hizmet- - Ben ona bu küstahlığını ödetece- kurulmuş bir kukla sıfatile hareket et-

gibi hareketsiz kaldı ve karşısmdakinl men onunla biraz eğlenmekten de hoş- . . gı· d . .. . d a· . .. . . h 1 .. d'. . .. -
üşüten soğuk bir sesle cevab verdi: landığı belli. çıyı ça r ı. gım... e ı. tıgını ve a asının agına uştiıgunü an-

- Bu gibi dedikodulara nasıl ehem- . - Nerime hanıma söyleyinil, işi yok- - Hayır Feridun, rica ederim bir şey 1ıyorum. 

b·ı , B lh b Feridun bu defa annesinin sözünde sa lôtfen biraz buraya gelsin. yapma ... Nejadın bu hareketi abdallık- _ 0 halde ondan intikam almıya te-
miyet vere 1 iyorsunuz. i assa u devamına şiddetle mani oldu: t b k b' d ··ı b k 
gibi saçma sözleri bana söylemiye niçin Bir iki dakika sonra Nerime içeriye an aş a ır şey egı ve onun aş a şebbüs etmiyeceksm değil mi? 
ihtiyaç duyuyorsunuz? - Keselim anne ... Müsaadenizle si- girdiği zaman ona koşarak ellerini tut birisinin teşvikile hareket etmekte ol - Feridun nişanlısını kollarlle sardık-

- Dedikodu mu? Nesrini vapura gö- ze .şunu söyliyeceğim: Benim nişanlıma tu: masından korkuyorum. tan sonra akşam gölgeleri altında ko-
türdüğüm vakit onun Nejadla ayni va- karşı sonsuz bir itimad ve emniyetim - Dilşündüm; seni üzen şeyi yarın - Başka b!,ris~.n~~ teşviki mi? K~in? yulaşan saçlarını uzun uzun okşadı: 
purdan çıktığını kendi gözlerimle gör- var; onun her şeyi bana bili tere'ddüd yerine bu akşam söylemeni rica edece- ~u defa busbutun kızar~rak ~~rıme _ Hayır sevgilim: bütün bunları u-

d .. ve açık bir alınla söyliyeceğine kanlim. g·im Ne3adın halası hakkında sovledigı mu- t k d' d t' . bak gı .. um. · . . • nu up en ı saa e ımıze aca ı 

- Pekaia? Bundan ne çıkarmış? _ SilheylA hanım kaşlarını çatarak aya- - Nasıl istersen Feridun. amma~ sözlen tek~ar .etti. . biz ... Nejadm bu meseleye kurban git-
- Doğru .. mühim bir şey değil bu ... ga kalktı. Biraz evvel annesinin oturduğu kol • . Meliha h~ımın ısını geçince Ferıdun tiğini anlıyorum; fakat beni asıl üzen 

Fakat ben gayet tabii bir tavırla Neri- - Bu kı:ıın seni büyülediğini anlı - tuğa onu yerleştirdikten sonra kendi hıddetle ~ogrulmuştu. ? • • şey senin bu entrikayı keşfedemlye _ 
meye Ne3·adla birlikte seyahat edip et- yorum. Gözün bir şey görmüyor ... Fa- sandalyasını da ta yanına yaklaştırdı - Mehha hanım mı. Şımdı her şey ' .. k a· . d - · ı lı or rek luzumsuz yere en mı yorman ır. 
mcdiğini sorduğum vakit bann menfi kat bütün bunlar NerimenJn Ne~ad gi- ve genç kızın ellerini uzun uzun öptU. an aşı Y • . Artık bu fena ve simsiyah dil~üncelerl 
ce\al) verdiği halde yüzü kıpkırmızı bi hafif meşreb bir çocukla gö~tUğtl- - Neri, bu ayrılık milddettnce her - Anlıyor ~usun Ferıdun? . ba ından defetmiye çalışacaksın değil 
oldu. Yanımda bulunanlar da bunun nü herkesin kulaktan kulağa fısıldama- saniye seni düşündüm, yanımda seni - Evet Nen, anlıyorum. Bu gilıel mi~ 
farkına vardılar. sına ve herkesin Nerimeyl biraz oynak aradım. Sensiz kendimi bomboş ve za dul kadın benimle ayni vapura bine - · B b' ld .. b d 

Feridun sabırsız bir hareketle anne- bir kı.ı olarak görmesine mani olmuyo~ vallı hissediyordum. rek Bursaya geldi ve hem vapurda hem - unun ır oy~n ° ugunu en e 
sinin sözünü kesti: - Bana başka söyliyecek bir sö:dlnQı - Ben de seni gBreceğim dakikaları de otelde benim nazarı dikkatimi celb anlamıştım: fakat ı~s~nın her ;m:~ 

A ı B x Iedi.ııw l x 1 var mı anne? bütün kuvvetimle yaklaştırmak istiyor- etmek için elinden gelen bütün fettan- soğukkanlılığını muf a ahza etlrnl esı~_a 
1 - Kafi anne. u suy 5•n z suz er- ~- ğı t1 H ttA b gib" t h 1 olmuyor hazan de ena aya ere .. pı -

de Nerime iç~n şayanı tenkid hiç, ~mına • So~ ~-~a~,...so~ bu ~l dum. Bu üç dlSrt gQn bana bir ebediyet lı blyahp · n B en onun lU~~r at lina - maktan kendini alamıyor. . 
hiç bir şey gormilyoruın ben. Sillı8"lu ua.ı:ll.luı ~lj \'4A .. rmıştı. vır kadar uzun ge1d1. 11 r anımın ursanın en A3 o e e 

- Sen belki de görmüyorsun; fakat keden kısılan bir sesle mırıldandu - Artık ayrılmıyacağız yavrum ... inmesine pek şaştım ve bunu ondan giz- (Arkan'*') 
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Hatice 
KORKUNÇ BiR TEHDİD 

Ressam Melling, Hatice sultan sara
yında cereyan eden hadiseden ~aber . -
dar değildi. Halbuki o, pek muteessır 
bir halde saraydan avdet ederken, ora
da pek mühim bir hadise cereyan etti: 

O gün akışama doğru Hatice sultan. 
Hayreddin ağayı huzuruna getirtti. 
Evvela, saray işlerine ciair, şundan bun
dan bahsetti. Bazı meseleler hakkında 
emirler verdi. Sonra, birdenbire kaş -
larını çatarak: 

- Lala!. Bugün bahçede, o frcnk mi
marına yaptığın muameleyi beğendin 

mi? 
Dedi!. 
İhtiyar başağa, emektarhğma ve sa

rayda kazanmış olduğu nüfuza güvendi. 
Adeta S€rt bir tavırla, cevab verdi: 

- Beli sultanım!. Vazifem, sarayı 

hümayunun ırz ve namusunu vikaye 
e tmektir. 

Bu dik cevab, Hatice sultanın gür.üne 
gitti. Çünkü şimdiye kadar başağa~ın
dan ne böyle sert bir tavır görmüş .. ve 
ne de, böyle dik bir söz işitmemişti. 

Genç sultan, birdenbire parladı: 
- Bak, lala .. garib söylersin .. şimdi

ye dek, sarayı hümayunun ırz ve na -
musuna kimse dil uzatmamıştır. Bu hu
susta, beyhude gayret gösterirsin. 

Diye bağırdı. 
Ressam Melling, sar3yın harem bah

çesine ayak bastığı dakikadanberi Hay
r eddin ağa zaten müteessirdi. Genç \'e 
ecnebi bir erkeğin, genç ve ateşli saray 
kızlarının gözleri önünde gezip dolaş
masını bir türlü hazmedememişti. 

Onun kafasında yerleşen tek bir fikir 
ve tek bir mantık vardı. YanL ateşle 

pamuk, hiç bir zaman yaklaşamazdı. 
Buna binaen, hizmet jçin harem bah

çesine girecek erkekleri bizzat kendisi 
intihab eder .. orada çahşacak bahçıvan
ları, bostancılan, daima en yaşhlardan 
ve en çirkinlerden seçerdi. 

Halbuki ressam Melling, damad pa
şanın seçme kölelerinden ve iç ağala -
rından daha genç, daha güzel ve daha 
cazibdi. O derecede k i, sarayın baltacı
~arı ve bostancıları bile onu gördükleri 
zaman; 

- Hey bire, meded .. Aya: bu fernk 
mimarı, harab gönüllerimizi mamur et-. ., mez mı .. 

Diye, bir hayli şakalaşmışlar, birbir
lerile Iatife etmişlerdi . .. Eh, böyle bir 
adam, sellemehüssel~m, hAs bahçeye 
nasıl (ithal) edilebilirdi? 

Hayreddin ağaya göre harem dairesi
ni dolduran kızlar, yeyip içip kuduru -
yorlar .. erkek kokusu aldıkları zaman, 
mart kedileri gibi sırtüstü yatarak yer
lerde yuvarlanıyorlardı. .. Böyle azgın 
ve erkeğe iştihalı mahlukların gözleri
ne, Mellfng gibi (ranA ve dilrüba) bir 
adamın gösterilmesi, affolunmaz blr ci

nayetti. 
Onun için kendisinde büyük bir hak 

bulan Hayreddin ağa, Hatice sultana 
karşı aayanmak istedi: 

- Aslanım!. Hiddet buyurmaymız ... 
Zatı seni~niz, dairenizc;le bulunduğu -
ııuz i9in belki görmemişsinizdir. Fakat 
ben, o frenk mimarının ardınca has 
bahÇEye girdim. Hal ve ahvali gördüm. 
Bizim (şellafe) ( 1) kızlar, kafeslere 
dolmuşlar .. o frenk oğlanı, levent gibi 
ıalınıp gezdikçe~ onlar da kafeslerin 
ardından, aygır görmüş kısraklar gibi 
kişneyip dururlardı. Frenk o~lanı ise, 
edebin harici kfuıtahane tavırlar takı
nıp, az kalsın, kendisini kafeslere ata
yazdı. .. Bu hal şimdiye dek, hangi ha
remde glSrülmüş ve işitilmiştir.? · 

Hatice sultanın çehresi, al bir kadife 
gibi kıpkırmızı kesildi. Çünkü Hayred-. 
din ağanın, en ağır hakaret tabirlerile 
tavsif ettiği kızların arasma k€ndisi de 
girmiş.. dadısı Mahıveşi ve baş hazine
darı Dilfeda kalfalarla fıktrdaşarak, 
ressam Melling'i seyretmi~ti. 

(1 > Arsız, lyasız ... 

SON POSTA Sayfa 13 

Devlet deniz ve kara yollarında 
tek bilete doğru ... 

sultanın 
1 

Böyle olmakla bera~r .. !!~tice. sul : 
tan Hayreddin ağaya en kuçuk bır hak 
vermek istemedi. Sara vuıdaki hakimi -
yet ve hürriyetini ifad~ eden bir eda ile 
yerinden fırladı. Öfkeli bir sesle. ~öyle
ce bağırmıva basladı: 

endişesi 
kadar bu derece ağır bir tekdir işitme
mişti. 

Bilhassa; (Seni peşiman ederim) teh
didi, onu iliklerine kadar titretmişti. 
Çünkü bu kelimenin altında, en kor -
kunç akibetlerin manası da münde -
miçti. 

HavrPddin a/!a, ic;ni ~'aktı:, kavuran 
taassub ve kıskancl1 k ate~lC'rine ra.:Y
mcn. siikfüu ihtiyar etti. Bir \ Fr{;mk 

oiilanı) ~'i.izündcn, rahatını ve belki rie 
havatmı kavbetmek istcmerli . Fakat, 

pördlieii bu acı hairnreti ebediyen u -
nutmamıya karar verdi. 

(Baştaraft 1 inci sayfada) 

haddin olduğu halde mıntaka liman reis.. 
liğine gelmi9 ve bir müddet meşgul ol -
muştur. Ali Çetinkaya mıntaka li~an 
idaresinden sonra Deniıbanka giderek 3ğ. 
leden evvel ve öğleden sonra Denizbank
ta, ay başından itibaren faaliyete geçe -
cek olan Devlet Denizyollan ve Devlet 
Limanları İşletme Umum MüdürlüklPri 
teşkilatı üzerinde tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Münakalat Vekili tetkikleri esnasında 
yeni kadrolar ve di,ğer hususlar hakkın • 
da Denizyollan umum müdürü İbrahim 
Kemal Baybora il~ limanlar umum mü • 
dürü Raufi Manyastan izahat almıştır. 
Milnakalat Vekili bugün de tetkiklerine 
devam edecek, ayni zamanda Deniz TL 
careti mek!eb'rıi görecektir. Veki, şehri. 

mizde bulunduğll müddet zarfında fahri. 
ka, ha,ruzlar ve İ:;tinye doklarını da ge • 
zecektir. 

- Bak,· lala!. kızlara. hÔd iftira eder
sin. Ben dahi anda idim ... Yabane (2) 
2dem görünce, gülüşüp "ôv'.eştiler. ede
be dokunur bir iş işlemediler . .. Frenk 
mimarına gelince .. onlard;:ı, kaduılara 
karşı yadlık yoktur. Har<'m nedir bil -
mezler. Nerede olsalar levendana \'e 

§ehbazane gezürler ... Koskoca. lir b:tş 
ai!asın. Ne acebtir ki. btın 1 <m bi1m"'7"in. 
Ve bizim misafirimiz savılan. muteber 
bir hüner ehlinin ~önlüni.i rencide eder
sin ... Bak, lala!. Aklını, brı .:;ına al. Bir 
daha: o fr{>nk mimarına ~rd mu:ıme1 e 
ettiiifoi görüp isitmivevim. Sonra, seni 

Ali Çetinkaya dün kendisini evinde zi. 
yaret eden bir muharririmiz:n muhtelif 

O gece Hatice sultanın sarayında. suallerine karşılık olarak aşağıdaki beya. 
muhtelif hic:ler carp 1~ ıyorrlu. natta bulunmı1ştur: 

HATİCE SlJLTANlX TELAŞI 

, ,, . 
peşiman ederim. 

* 
Sarayın selamlık taraf1 ncla, baltacılar -: Denizbankın yeri!'le biri Devlet De. 

bostancılar. ve di ğer sara>• nğalarının nizyolları işletme umum müdürlüğü, di. 
koğuşlarında, o gi.in bac:;ağanon göster- ğeri Devlet Limanları işletme urnmu mü. 
di<Ti celadetten bah<;,,dilivor.. ressam dlirlüği.i ad:le ve mülhak bütçe ile idare 
Melling'e yaptı~ı muameleden dolayı edilmek üzerE.' iki umum müdürlük teş -
h :ndisine adeta bir kahramanlık pa - kil olundu. Kanuni merasimi ikmal edilen 

Hayreddin ağa, sersem hir halde Ha~ 
tice sultanın huzurundan cılrnrak kcndı 
odasınn .erclrlii!i zamcın. :trtık O'Öz vcışları 
nı zaptedemedi. Çünkü kuca<f•nda bü
yümüş olan Hatice sultandan. şimdi~e 

(2) Yabancı, ecnebi. 

vesi verilivordu. . . 
(Arkası var) 

L"~·,..u··z flv .• \!a~<it geçmiş değildir ! 
ı H~·sf~rr!l f1 2 nci !':wf11da) j ci meseleleri~ me~gul ol~~gu ic:in, bar~n: 

en pahalı şehridir. Aynı zamanda burıh- kanununun, kendı kendIBınc tak.b ettığı 
rın arasında mühim bir kmın da l)u dev. gidişi ve aldığı yeni şekiller ile esaslı su.,. 
letin kadrolarıncln .:Babıali memurluğu' rette meşgul olmıya vakit bulamadı. Ben. 
an'aneler;ni bozup bunun yeriJH! nı:Jd2rn ce, kanuna, bu memlekt~<; i~in hay1rh bir 
devlet memurluğu ruhunu ikameye el • şekil vermek üzere muhterem Başvekil :n 
verişli olan yeni ve tecrübeli unsurlar- işi eline almas1, son vaziyeti esaslı bir su. 
dan mürekkebdit·. rette tetkik etmesi çok dzemdir. Hiç 

Bu şartlar içinde, barem knnunu her 
iki zümre mensubu içınd~ kimler! vura
cak ve ne kada= vuraca:i{? Bu suale h'.ç 
kimse müsb~t bir cevab veremez. Belki 
de birçok ehliyetle;.· vurulacak ve ehli • 
yetsizlikler cıyakla kalacak. Bilha3:;a na. 
diseler dolayısile tahsilteri eksik kalmış 
olanlar arasında barem kanunundar: do. 
layı hoşnud ola:ı insan bulunacağını hiç 
zannetmiyorum. Bunların içinde belki el~ 
çok ehliyetsiz unsurlar vardır: fakat, bu 
kanun hem 2hliyetliyi, hem de ehliyd5izi 
birden vurursa ve bilhassıı ehliyetli kmm 
ötekine gal.b •.Jlu:sa hem insan hakkı b.:ı. 

kımından, hem de devlet siyaseti bakı . 
mından çok büyük yanlışlarla dolu hir ış. 
yapmış oluruz. Kanun. gerek bu C'ksik 
tahsilli ve emekli unsuru, gerek bu iic • 
retli ve caniı zümreyi adeta Osm:rn1ı 

devletinin c:reayash halinde mütalea e -
derces·ne bir ruh almış bulunuy;:>r. Daha 
şimdiden cbu ınsanlar Almanyadaki Y;,. 
hudiler midir?» diyenıer var. Bunun a
kisleri derin olacak ve bu akisler, sade 
devlet hizmetlerinin ıfa.sında değil, bel . 
ki de styasi hayatımızın umumi havası 
içinde bir fenahk unsuru olarak, bir ta. 
raftan öte tarafa tesirler yaparak, mcm. 
leketin her köşesini dolaşacaktır. 

* Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki, gö_ 
nül, kanunun ikinci müzakeresindP. ,ıls:m 

bu noktaların dikkatle m~talea edıl -
mesini istiyor. Hükumet, son a:.'l::ırda ve 
bilhassa son haftalarda pek mühim hari-

kimseyi memnun etmediği hald~ bütçeye 
yeniden bir maliye yükü getiı'ecek olan 
bu kanun, günlük duyguiar ve günlü:'{ 
fikirler arasında, tesadüfi rüzgarlara ter. 
kedilmiş bir kanun olmakta!'! çıkmalı ve 
çok şuurlu bir devrin çok şuurlu bir n1. 

zam ve intizam aleti halim~ getiri!mf!]idir. 
Muhterem doktor Saydam işe el koyarsa 
bu gayenin temini henüz mümkündür. 

Jfuhiftin cJ3il!9en 
............. -·-········ .. ··········-················· ... -, 

Kaput Bez· va iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şi ... ketinden: 
Yeni tesisatla faaliytte geçen 

Adana fnbrikamızın silindirli 75 ve 
90 sıntim B. (lip2çifç.) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri im~latı piyasaya arzedil -
miştir. S parişler bir ha~ta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankar.ı Atııturk bu;varı And 
aptH·tırrıan No. 4 daireye mUracaat 
edilmesi. 

Telgrar adresi: Çeşid ~ Ankara 

AZLE KARAR 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

(KISMETİ ASKERİYE KATİBİ MEHMED SAİD EF.) Vakfının mütevellisi 
MEHMED EŞREF'in senelerden beri mü tevellH.ik vazifesini yapmaması ve ad. 
resinin idarece meçhul olması hasebile usulen iki defa yapılan rnehilli tebligata 

rağmen va1Jfesi başına gelmed:ği cihet le mütevellilikten azledildiği ilan olu. 
nur. (4635) 

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

rın kalöriferle kalörifer tesisatı olmıyan ibanların kok kömürü sobasile 195 gün 
müdd~le ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

bu iki umum müdürlük bir Temmuzdan 
iUbaren resmen faaliyete .~eçeceklerdir. 
Devı et Denizyoliarı :şletm~ umum 

müdürlüğünün vazifelerine dahil biz • 
metler şunlardır 

1 - Uzak seferier. 

2 - Yakın seferler (Akay ve İzmir 
körfez vapurlan). 

3 - Gemi kurtarma, 
4 - Kılavuzluk ve romorkörcülük. 
5 - Şilepçilik. 

6 - Haiiç hbr:ka ve havuzları. 
7 - İstinye doklan. 
8 - Van gölü işletmesi. 
Devlet limanları işletme umum mü • 

dürlüğü vazifelerin~ dahil hizmetler de 
şunlardır: 

1 - .İstanbul limanı (palamar ve şa -
mandıralar). 

2 - Haydarpaşa limanı. 
3 - İzmir limam. 
4 - Trabzon limanı. 
5 - Mersin limanı. 
6 - Fenerler. 

7 - Radyofarlar (telsizle gemilere işa. 
ret verme işi). 

8 - Deniz işaretleri. 
9 - Tahlisiye. 
10 - İşaretler. 

Bu iki umum müdürlüğün esas bünye • 
!erini teşkil eden bu hizmetlerden başka 
Davlet Denizyallannın tarife, hasılat, 
teftiş, muhasebe, malzeme, hukuk, zat 
işleri, sıhhat işleri, işletme, yani hare • 
ket, yük ve yolcu kamara hizmetleri, ve 
fen heyeti, yani teknik büro, fabrika, ha. 
vuz ve dokların idaresini tedrvir edecek 
yardımcı heyetleri vardır. 

Keza Devlet Limanları Umum Müdür 
lüğünün de muhasebe, levazım, huku~ 
zat işleri, sillıhat işler.i, fen dairesi, li • 
man hizmetleri, iskeleler, kıyı emniyeti, 
ve teftiş işlerini görecek ~eşek.külleri var. 
dır. 

Denizbank memurlarından sureti u -
mumiyede açıkta kalacak kimse yoktur. 
Bunlar yeni teşekkül eden umum mü -
dürlüklerin kadrolarına alınmışlardır. 
Yalnız perakende suretile yerleştlrHme • 
!eri teahhür etmiş olan bazı memurlar 
bulunabilir. 

Bizim takib efitiğimiz tefkji1tt usuıne 
Denizbankın teşkiıatı arasında e.su iti • 
barlle farklar vardır. 

Denizbankın tasavvur ve tatbik etmek 
istediği bankacılık .işleri tamamen bu iki 
müdüriyetin sahai iııtiıgali haıiclnde kal ~ 
mıştır. Ve dolayısile bankacılık hlzmetJ 
için alınmış olan bir takını memurlar da. 
ha evvelce ve bilfilıare başka hizmetlere 
çekilmişlerdir. 

Kanunun maddei mahsusasına göre De 
ni:zbankın bankacılığa ai<l olan muaıne • 
!Atı teşkil edilecek !bir. heyet tara.tından 
en çok bir senede tasfiye olunacakıtır. 2 - Muhammen bedel c:233401) lira ve muvakkat teminat % 7,5 dir. 

3 - İhale 8/7/939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 11 de Rektörltik 
binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Da:ha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdürlüğüne müracaatları. c:2490> c4532> 

Yeni teşekkül eden ilti umunı müdürlü 
ğün bütçeleri yekfuıu, Denizbankın son 
defa hazırlıyarak- gönderdiği bütçe ye • 
kfuı.undan 200 bin lira noksandır. Deniz. 
bankın yüksek maaşlı bazı memurlarının 

maaşlarından da tenzilat yapılmıştır •. 
Devlet Demiryolları ve kara servıs • 

lerile denizyollannın servislerinde tari • 

fe cihetinden birbirine münasebeti olan 
ları tek bilet veyahud nuntaka bjlet;eri 
ihdas etmek suretile birleştirmek ve am.. 

me hizmetinde kolaylıklar temin ttmek 
Münakalat Vekaletinin vazifelerinden bi. 
rini teşkil edecektir. 

Mesela ilk iş olmak üzere İzmir şimen.. 
cüfer naklinatile deniz nakliyatını birleş. 
tirerek tek bilet usulünü tecrübe edece. 
ğiz. Şüphe~iz bunda da gaye halkın men. 
faatini temin etmek olacaktır. 

Bundan sonra münakalatın her işinde 
bir intıbak ve bir kül halinde ordinasyon 
esası araştırılacaktır. 

Memlekette feyizli ve şümullü bir ti. 
careti bahriye kurabilmek için onun esa. 
sım teşkil eden mekteb, fabrika ve ha • 

vuzları nazarı dikkate almak ve bunla. 
ra yeni bir !hayat ve faaliyet verebilm.ek, 
Münakalat Vekaletinin belli başlı vazıfe. 

lerinden biridir. İstanbul limanı, iç de • 
nizlerin uğrak bir sahasıdır. Burdda ku • 
rabileceğimiz kudretli havuzlar ve fab • 

rikalar bizim ihtiyaçlarınızı temin ve t~ 
mir zaruretlerini halledebileceği gibi ec. 
nebi vapurlarının geliş .geçişinde tamir 

işlerini yapabilmek fayda ve menfaati da. 
hi temin edeceği mutlaktır. Bu suretle 
bahri ticaret gayemiz.ı.n hedefi cümhuri. 

yet devrine daha elverişli bir surette is • 
tihsal edilmiş olacaktır. MLinakalfıt Ve • 
ka.Ieti jşte böyle bir arzu ve emene bu 
işlerin vu.sulüne doğru ehemmiyetli bir 

vazifeyi üzerine aldığı kanaatindedir. 
Fabrika ve havuzları gezerek vaziyet ve 
ihtiyaçlarını tetkik edeceğım. 

Deniz Ticareti mektebinin de ıslah ve 
daha verimli bir hale getirilmesi için mü. 
tehassıs zevatla temas ederek fikirlerini 
alacak ve bu hususta da esaslı tetkikler 
yapacağız. 

İstanbul .ile Haydarpaşa arasında feri. 

bot işletilmesi hakkındaki kanun layihası 
aid olduğu encümenlerde müzakerE! edi • 
lerek bütçe encümenine gönderilmiştir. 

Bütçe encümeninde de bugünlerde mü • 
zakeresi yapılarak, umumi heyete sevki 
mümkündür. Bu işe bu sene başlanması 
ve gelecek sene nihayetine kadar bitiril.. 
mesi mukarrerdir. 

Mevcud İzmir, Ankara ve Adana hava 
yollarından başka, yakında Samsun hava 
yolu da açılacaktır. 

Kuvvetli makinelerle mücehhez altı 

tayyare daiha almak üzereyiz. Bu tayya. 
reler de geldikten sonra Diyarbakır, Er. 
zurum, Tahran ve Bağdada kadar daha 
uzun seferler yapılacaktır. 

İstanbulla Ankara arasındaki telefon 
muhaberatını daha kolaylaştırmak mak.. 
sadile mevcud 8 devreye 4 devre daha 
ilave edilmiş ve bwıların da tecrı.ibesi

yapılmıştır. 

Yakın günlerde İstanbul • Ankara a -
rasında te!efon muhabere.si 12 devre ola
rak yapılmağa başlanacaktır. Beynelmi -
lel telefon hattı da Suriye v~ dcılayısile 

~ısıra bağlanmıştır. Yakın zamanda bu 
iki memleketle telefon muiıııbereleri baş 
lıyacaktır. 

Beynelmilel radyo neşriyatı arasında 
olan ahenksizlik dolayısile radycdaki pa. 
razitin önüne şimcülik geçemedik. İleride 
bu hususta icab eden tedbirleri alacağız. 

································•••••11••······················ 

Han Tarifemiz 
Tek sütun santımı .......................... 

Birinci aahile 400 lıuruı 
ikinci aahile 250 » 
Oçiinci aahile 100 » 
Dördiincii aahi/11 100 » 
iç aaJaileler 60 » 
Son aahile 40 >ı 

MuayYen bir müddet zarfında 
f laca miktarda ilAn yaptıracak· 

1 
az ayrıca tenziJJtlı tarifemizden 

. ~ifade edeceklerdir. Tam, yarım 
19 A-1 • • 

yrek sayfa ilım ar ıçın 
ve çe ed'lm. ı· . t rife derp~ ı ış ır. 
bır a t• ' 'JA 1 Son Posta'nın ıcan ı cın arına 

aid işler için şu adrese milracaat 

edil.melidir: 
tıincllık Kollektll Şirketi 
,KaJıramamade llaa 

Ankara caddesi 
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1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

Sultanın nedimleri 
Herkes bu fikri tasdik etti: 1 kümdarlara edilecek muameleyi bilir - Genç hükümdara dolu şarab kasesini 
- Evet hükümdarınuzı görmek iste- sin. Bu bedbaht hükümdara karşı da iyi uzatırken Sabih, Hayyamın bir rübaisi-

rfz. davran! Hiç bir suretle onu incitmek is- ni okudu: 
Muhsin: temcm. D - ostum! Saf ve berrak şarab iç, 
- Sultan pek yorgun -dedi- köşkünde Sabih sevinç içinde Turanşahı etek- gönül çeken güzel sevgilileri yadede . 

istirahate çekildi. ledi.: rek iç! Şarab üzümün kanıdır ve üzüm 
Aktay sarhoş olmuştu: - Bu değerli vazifeyi bana verdiği - sana der ki kanımı helal ettim kana kı:ı-
- Huzurile meclisimizi şereflendir- nizden 'dolayı nasıl teşekkür edeyim na iç! 

meli! Bu bizim için unutulmaz bir hatı- sultanım? Emirlerinizi harf:yen tatbik . Turanşah doldur dıye haykırdı: 
ra olacaktır. edeceğim. 

Türe Hüsameddin: Nedimler arasında şl5lllan ve kıvırcık - Eğer koca Hayyam şu anda kar -
- O halde dileğimizi gidip kendisine saçlı bir genç ayağa kalktl: şırnda olaydı ona Mısır hazinesinin ya-

bildi rclim. - Ya Melikülmuazzam! Sevgili köle- rısını verirdim. 
- Hay hay! Ierinize yaptığınız iyilikten beni mah - Nedimler arasında zayif ve soluk 
- Haydi gidiy<lruı: arKaaaşıar. rum mu edeceksiniz? Lutfen bu aciz yüzlü bir genç ayağa kalktı: 
Önde mcş'aleler ve çalgı olduğu hal- kulunuzu da münasib bir makamla se- - Şu anda karşınızda bulunan ve 

Cle kalabalık bir kafile yola çıktı. Yol- vindirin. Hayyamın hakiki bir telmizi olan Hal-
da bunlara diğer beyler ve asker iltihak Turanşah bir kahkaha attı: dun o hazinenin onda birine razıdır. 
etmiş büyük bir alay vücude gelmişti: - Ya fbni Haruni seni hiç unutur Mansur alay etti: * muyum? Sarayımın baş Enüğü muhak- - Ya Haldun Mısır hazinesinin onda 

_ Yaşa İbni Mansurr Biraz da aşkım kak ki sen olacaksın. birini isterken telmizi oldu~u
0

nu iddia 
için çal. Salonda müthiş bir curcuna koptu. ettiğin Ömer Hayyamın binde biri ka-
Turanşah kupasını bir nefeste bo- Ayağa kalkan Mansur eline geçirdiği dar hünerin var mı? 

ttaJtt1. İki çıplak ··e nefis vu .. cudıu- carı·- bir hançeri Turanşaha gösterdi: Ş . H ld v 'li' v • aır a un gögsünü döğdü: 
ye bir değneğin etrafında kıvranan yı- - Müsaade buyurun sultanım! Ibni 
,,_ 

1 
·b· k d d Horunu şimdiden bu vazife ile seref _ - Sultan hazretleri! Müsaade buyu-

wn ar gı ı, aya ucun a oynaşıyor u. lendirelim. ' rursanız Haldun hünerini ispat edecek-
Onlara: · Bunu duyan digv er nedimler şismnn tır. 
- Kadehimi boş bırakmayın! - diye · 

haykırdı- şarab neşvenin ilAhıdır. gencin üzerine atılarak yere yatırdılar. - Müsaade ediyorum ya Haldun! 
Bütün günü askeri arasında geçiren Zaten sarhoş olan İbni Harun yerde yu- Göster hünerini. 

Turanşah, akşam erkenden yorgunlu- varlanıyo~, garib sesler ç:~arıyordu . 
1 

Soluk ~zlü şa}r ay~ğa k~~k~:a.k, bi
ğunu bahane ederek Muhsinln hazırlat- - Benı kurtarın sevgılı sultanım. razda vaktıle Salahaddın Eyubı ıçın ya
tığı köske çekilmişti. Maksad istirahat- Cesedimi isterseniz Babızüblede sallan- zılmış bir şiirden aşırdığı Arabca bir 
ten zi;ade hayatının bu en ~'ud ~ü- dınn isterseniz t.~rnsah~ra atı~! Fa~:t kasideyi okumıya başladı. 
nlinü Şamdan ve Iraktan getirdiği sev- ~vallı Harunu bo~le yuksek hır \'azı. e Kasidenin daha ilk beyitinde disarı-
gili nedimleri arasında geçirmekti. Za- ıle şereflendirmeym! Onun bu kadar dan bir gürültü koptu: 
ten keyfine düşkün ve toy bir delikanlı mühim bir işe Ji~akati yoktur. - Yaşa ey Melikülmuazzam. 
olan Turanşah, gece gündüz sefahet Sahne komikti. Turanşah arkad~şla- - Varol Turanşah! · 
içinde yaşatan bu nedimler bir takım rının hücumundan bitab düşen Ibni Nedimler hemen balkona koştular. 
serseri ve ahlaksız gençlerden ibaretti. Harunu bırakmalarını emrettikten son- - Büyük bir fener alayı geliyor miit 
İçlerinde en çok ikisi genç prens adefo ra önünde.ki boş şarab sürahisini gös- hiş kalabalık. 
avuçlarına almışlardı. Birincisi: Man- terdi: , Turanşaha endişe ile sordu: 

Haziran 27 

!son Postal S P O R 
Atletizme, sn sporlarına futbol 

kadar itina göstermeliyiz 
Futbolda oyuncuların ı ;sanslanna büyük bir ehemmiyet 

verildiği halde atletler başıboş bırakılmıştır 
Türk Spor Kurumu tarafından tadil 

ve kabul edilen külp azalarının teşkılata 
tes~lleı.1i hak.kındakı kararı malı'.'ımdur. 

Teşkilata bağlı, federasyonlarımızın, 

hususi ve resmi, yapacakları müsabaka
lara iştirak edecek sporcuların klüp hü • 
viyet cüzdanını ibraz etmeleri mecburi. 
dir. 

Hüviyet cüzdanı için 6 resim, polis ika. 
met tezkeresi, nüfuz kağtdı gibi bir ta
kım vesaiktt!n maada, sporcunun uuktor 
muayenesi, mıntaka merkezinde f:şleri 
imzalaması gibi bazı formalitelere de ti • 
tizlikle dikkat edilmektedir. 

Spor teşkilatımızın pek haklı olarak 
istediği bu kayıd, nıhayet kendi öz ma;ı 
olan sporcusunun başını bir yere bağla
mak, programını. istatistiğini, bütçesini, 
nizamlı bir ordu halindeki kadrosunun 
işler:ni ona göre tanziın etmek zarure _ 
tinden ileri gelmektedir. 

Maaıt.teessüf futbol federasyonu müs _ 
tesna, bütün diğer federasyoıılar bu !.nev 
zu üzerinde teşkilatın istediği tıtizliği göS
terrniş değillerdir. Geçen sene İstanbul 
atletizm şampiyonasında teşkilata b:ığl: 

olan klüpler de dahil olmak üzere, teş • 
kilfitla hiç bir münasebeti bulunmıyan, 
Beyoğlu spor, Kurtulu~. Şişli gibi ferlere 
olmıyan klüple, Haydarpaşa ve Deniz li
seleri mletle:i İsta:ı bul birinciliklerine 
girmiş~r, derec2 almışlar ve bir sürü de 
puvan kazanmışlardı. 

Şampiyonadaki bu curcuna yüzünden 
pek büy-".ik bir haks1zhğa uğrıyan bir 
k.lüp, o zaman atletizm federasy(Jnuna 
nizami yollardan giderek itirazda bulun. 
duğu halde, bugüne kadar bir cevab gel
memiştir. 

Beden Terbiyesi Umumi Müdürlüğü, 
Türk Spor Kuruınu'lun yerıni alınca, bu 
sicil işine tıpkı eskiler gibi devam ct!":".ek 
yolunu tuttu. 

mesini biliyoruz, fnkat, Allahın denizinde 
yüzüp, atlıyacak gençleri ne diye feda e.. 
delim deyip burada da yan çizıyoruz. 

Bence, bunun manası şudur: 
Dün de, bugün de futbol, memlekette 

ileri gitmesi en çok arzu edilen ve başta 
gelen lbir spordur. 

Ve maatteessüf hepimizce :nahim oldu 
ğu üzere, ıı-öylendıği şekilde futbol ihtl • 
yari değil, mecburi sporlar sınıfına dahiL 
dir. 

Ve gene maatteessüf atletizm, yuka • 
rıki izahlardan da anlaşılacağı üzere, 
meeburi değil, ihtiyari sporl:\r meyan~ 
dadır. 

cİhtiyaridir'• dedikleri futbola bu iti • 
na, crnecbur dir!:ı. dedi~lerı atletizme v& 

su sporlarına gösterilen bu müsamaha da 
bu kanaatlerimizi takviye etmPktedir. 

Mevsim zarfında yapılacak müsaba • 
kalar ncticelerind~ bu kanaatlerimizi mL 
sallerle zikretmeği vadediyorum!. 

Ömer Besim 

Klüplerin isimleri 
değişmiyor 

Ankara (Hususi) - Milli küme maç • 
ları başında bir ihtilaf yüzünden oynana.. 
mamış olan Galatasaray - Beşiktaş ma~ 

nın 16 Temmuzda yapılacağına dair çı .. 
kan haberler futbol federasyonu tarafın.. 
dan tekzib 2dilmektedir. Fakat oyna~ 
yacağına dai!" de veriimiş bir karar yok
tur. Diğer taraftan son günlerde klüpler 
arasında endişeyi mucib olan isim değif
tirme meselesi tamamen yersizdir. Klüp. 
leri isimleri değişmiyecektir. 

Atletizm hocaları kursu imtiham 
bugün yapılacak 

sur İbni Mansur! Çok zeki ve çok güzel - Görmüyor musun e!, saki? Su - - Ne istiyorlar. niçin beni rahatsız 
tambur çalan esmer bir delikanlı· bir rahim boşaldı ve ben henuz sarhoş de- ediyorlar? 

Futbol • ltİçları için, tasdika giden li _ 
sanslarını günleN:e bekliyen idarecilerin, 
lisansların gecikmiş olması yüzünden ba

' zan takım b:le çıkaramadııtları henüz u
nutulmuş değildir. 

musevinin piçi olduğu rivayet edilen ğilim tez şarab yetiştir! 
mechul bir maceracı. 

Diğeri: Sabih güzel sesi ile Turanşahı 
r--------------
~ l Gunun Bulmacası 

,, (Arkası vnr) 

Bir doktorun gonlok 
notlarından 

Beden terbiyesi umumi mildürlüğü ta.
rafından hazırlanan atletizm hocaları } a.. 
tiştirme kursu bugün Çengelköyünde Ku 
leli lisesinde yapılacak imtihandan sonra 
yarın açılacaktır. 

teshir eden bir arab genci. 
Mütemadiyen içen ve zaman zaman 

ıslak dudaklarını cariyelerin göğsünde 
kurutan yeni hükümdar İbni Mcnsurun 
kadehini kendi eli ile doldurdu. 

- İç ya İbni Mansur parmaklarından 
çıkan o nağme saadetimi göklere çıkar
tıyor. -Sahihe dönerek- ya Sabih sen 
öc güzel sesinle bu ahenge neş'e kat. 

Güzel bir ahenk, tatlı bir ses yükseldi. 
O bu sesten mest ve baygın yattığı yer
den haykırıyordu: 

- Ya Monsur sen Atabey olmıya 18-
yik bir gençsin. 

Kölenin gözlerinde bir alev yandı. 
- Sizin köleniz olarak kalmak benim 
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Soldan sa.ta: 
için en büyük şereftir. 1 _ Gazetemizin ısmı 

- Yok ya Mansur! Şu tamburun tel
lerinde nasıl coşkun hünerini gösteri -
yorsan devlet kapısında da o iktidarı 

göstermelisin. 
- İltifat ediyorsunuz sultanım. 
- Hayır ilk Atabeyim sen olacaksın 

ve sen Sabih sen de Ç<>k değerli bir 
genç'5in. 

Şinıdi Sahihin gözleri parlamıştı. 

2 - Bir nevi işleme - Mukavele 
3 - Bu mahal - Çift 
4 - Hatırlarız - İsimlerden sıfat yap -

maya yanyan IA.hlta. 
s - A.raoo kullanan 
6 - İnanış - Atlarm ayaklarındaki de -

mirler. 
7 - Matem - İyi olmıyaa. 
8 - Onu seven 
9 - Klıbeye gitmek - Maaş. 

10 - Abide - Bir nota. 
- Beni nasıl bir vazife ile şereflen - Ya.tanün a.tat•. 

direceksiniz sultanım? 
- Sen güzel sesinle gönüller fetheden 

bir gençsin. Seni sarayımın hacibi ya -
pacağıın; bilirsin ki bu meslek güzel 
konuşmak ister. 

- Fakat sultanım! Sarayınızın el'an 
{oymetli mir hacibi mevcud; öyle eski 
blr emektarı bırakıp benim gibi değer
f;lz bir genci nasıl kullanırsınız? 

ı - Soba kuran - EWertn eski adı 
2 - Lüab - Şeref 

8 - Sarhoşun attığı - ~ iyi. 
4 - Taha.rri etmek. 
5 - Vakit. 
6 - Akıl erdirmek - Kırmızıya benzer 

renk. 
'1 - Uzağı işaret için söylenilen nida - El

mas gibi taşları parlak göstermek 1-
çln arkalarına sürülen şey. 

8 - Akıllıca 

9 - Gebe. 
10 - Gclecek zaman - Yllueıtmelc - Rabıt 

edatı. 

· - Öyle elli bunağı seninle değiş -
tnem. Babamın kullana, kullana kafa
smda boş yer bırakmadığı bu sersem -
lfU"ln benim sarayımda ne işleri var? Geçen bolmaca.ıun halled.Umit ,ekli 
i'lem seni bugün Mansurla yeni bir va- ı - Kurabiyeci 

2 - usul - zabıt 
~feye tayin ettik haberin var mı? 3 _ Ruhiyat _ 'i 

- Hayır sultanım. 4 - Al1m Miraa 
- Kral ve diğer esir prensleri bugün 5 - B-Y-Me-i-i. 

Mşnsureye naklettirdik. Şimdi İbni 8 - İzam etmelı:. 
kmanın evindedirler. Onların muha- 7 - Yatı - Matem 

8 - Ele - Rlet.an 
ğına seni tayin etfun. Ya Sabih bi- 9 - cıva - Kenar 

Hmn sen zeki ve nazik bir gençsin, bil- 10 - iıt Si - M - ae. 

.. 

Kalb hastalığına 
Mliptela olanlar 
Evlenmeli midirler? 

Kalb haatalanna erkek veya kadın ol
sun evlenmek tamamen menedllmelldir. 
Ha.yatı intizama koyacak olan teehhül 
bazı tayıdlar ve doktorun evlUlk hayatı 
tnvslyelerlne riayet eyledlk.lerl takdirde 
:faydalıdır. Yalnız kalb afeti büyük olan 
maUU hastaların evlenmelerine müsaa
de edilmez. Fakat her ikl taraf da karı 
koca teehhülden maksad mUşterek ha
yat olup cinsi münasebette tabibin tav
siyesi üzerinde lüzumunda tam imsak
te bulunacaklarını vadederlerse teehhü
le müsaade olunur. Aksi takdirde nctlce 
vahim olur. Adem! kltaye haline gelme
miş muarnzalı kalb hastaları pek seyrek 
olarak cinst münasebette bulunablllrler. 
Ancak bu münasebeti tok karnına : ye
mek üstüne olmamalı ve gece istirahat -
ten sonra; sabahleyin olmalıdır. Fska1 
müna.sebettıı nabıı:1 çoğalttığını, tenttü
rü yültselteceğlnl, kalbin faaliyetini art
tıracağını ve t<>.salıibl fartı tevettürlerde 
beyinde damar çatlamasını hünnakı sad
re, anjin de pröterine, hAd akciğer ttzima
sını ve hattl nnl ölümü intaç edece -
ğini ula. unutmamalıdır. 

Cnab 1stlyen otuyuculanmın P<>Ra 
pulu yolla.malannı rica ederim. Ab1 tak
dirde t.steklerl mukabele.mı kalabWr. 

............ _ ...................... ·-······------
Demirspor • Fenerbahçe 
maçında HUsamettin cezah 

olarak mı oynadı? 
Ankara (Hususi) - Deınirspor .. Fe .. 

ner maçında kaleci oynıyan HüsameddL 

ne Demirsporlular itiraz etmişlerdir. 

Çünkü teahhurla oynanan bu maçın asıl 

gününde Hüsarnettin!n cezuı bitmemiı 

bulunuyordu. 

Lig maçlarında: idarecilerin yağmur, 

kar altında lisansları teker teker rnuaye .. 
nelerini, şüphelendikleri oyuncuları tet _ 
kiklcrini, nihayet kabul edilen bır niza _ 
mın .tatbikinden başka bir şey olmadığı 
~in bu sıkı kontrolü doğru ve yerinde 
buluyoruz. 

Fakat? Gelgelelim, diğer sporlara: 
Atletizmin vaziye~, geçen senenin ay • 

nidir. Sicil talimatnamesi iyi hoş amma, 
memleket gençliğinin koşup atlaması da. 
ha evvel gelir denilerek İl tevekküle bı
rakılmıştır. 

Su sporlan hakeza ... Sicil talimatna • 

Memleketin muhtelif köşelerinden mil 
racaat edenlerin sayısı elliyi bulmuştur. 

Kursa müracaat edenler, bu snb&h 
onda imtihan olacaklardır. İmtihanda 
muvaffak olanlar yarından itibaren altı 

ay devam edecek kurstan mezun olduk -
tan sonra muhtelif şehirlere giderek va • 
zifelerine başlıyacaklardır. 

Futbol federasyonu reislikleri 
Ankara (Hususi) - Münhal bulunan 

futbol federasyonu reisliklerine kimlerin 
getirileceği henüz belli değildir. Bu hu • 
susta yapılan neşriyatın ash y')ktur. 

( Fenerbahce · JL Gücü macı 
• • 

Evıvelki gün Ankarada yapınuı .Fener~ - Ankaragücü maçı 10 Mayıs sta • 
dında Anka"ralılar tarafından büyük bir heyecanla seyredilıni~tir. Yukarı :ı:ıkl 
resimlerde maçtan iki gl.Srünüfle oyunun heyecanlı seyrini takib eden iki Anka • 
ralı bayan görülmektedir. 
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Çatalca müstahkem mevki birlikl ri 

1

, dır. Şartnamesı h_r giın komisyon~.ı gö ... 
için 5000 kilo sığır veya keçi etlerinden rülebilir. ist.?kliler;nın ilk teminat mak 
fiatı ucuz olanı satın alınacaktır. buzu veya mektub!arile 2496 s3y1lı ka • 

Kurulu' tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası KORUYUNUZ ı1 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart tııer nevi banka muamele! ırJ 
Pazarlığı 29/Haziran/939 Per§embe nunun 2-3 m:ıdde erinde yazılı vesikala • 

günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklileri- rile berabec ihale günıı ihale s:ıa••:-ıclen 
nin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu. bir saat evveline kada:- teklif mektubları. 
tanhk Satmalma Komisyonuna gelme. nı Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko. 
len.· (4638) · c4509> misyonuna vermeıerı. 

* * İstanbul Komutanlığı garnizo:ıunda S li . . d k" b" J'klerl"' 
b 

e mıye garnızonun a ı ır ı " 
ulunan birlikler iç.u 10000 kilo sığır H d h • · · ·ht'yacı olan 

k 
. ay arpaşa as .. anes.ının ı ı 

veya eçı etlerinden fıatı ucuz olan :lı- 48,000 ko) un eti satın alınacaktır. 
nacaktır •.. ı:azarlığı 29/Haz.iran/939 l er. Kapalı zarfla :ihalesi 10/ T<.'mmuz/939 Pa
şembe gunu saat 11 de yapılacaktır. İs.. I t . .. .. t 11 " C d yapıl c ktır 
t kl

·1 · . . • zar esı gunu sn ,.1 ı 
e ı erının beıli gun ve 5aatte Fındıklıda ' Muhammen kıymeti 20,640 lirad·r. İlkte. 
Komutanlık Satmalm:ı Komisyonuna . t 1548 1. d ş t aıne · h" '" m1n 

1 
• mına ı ıra 1r. ar n sı , t:ı-

ge melerı. (4639) k d .. ··ı b'l· t t kl'l · tlk ·omisyon a goru e ? ır. s e ı erı:ıın . . * . . , teminat m;:ıkbuzu veya mcktublar·1,., 2490 
K~a~enız. Bo:,:azındakı bırlık.erlcı has- sayılı kanunun 2.3 maddelerinde yazıiı 

ta~csının ihtıyacı olan 15,500 kilo koyun vesikalarile beraber ihale günü ihale saa 
etı satın alınacaktır. Kapalı zarfla faalesi t" d a...· 1. kadar teki"" rr.e~ 11/T /·' ın en ·uır saat evve ın' ı. . . 

emmuz :ı39 Salı günü saat 1!1.30 da tublannı Fındıklıda Komutanlık Satın. KANZUK 
ME VA TITZU 

En hoş ve tabii meyva usare. 
!erinden yapılmışhr. 

~apılacaktır. Muhammen kıymet; 6975 alma Kom;syonuM "ermelerf. (4f·10) 

l 
lıra~ır. İlk teminatı 524 liradır. Ş:ı.rtna • 
mesı her gün komisyonda görülebilir. İs. * 
teklilcrin ilk teminat makbuzu veya me'k. İstanbul koınutanlığın.1 bağlı birlik • 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BJQ Lira 
iKRAMiYE \:ERECEJ{ 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablarında en aı 
50 liras! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
ıöre ikramiye da~tılacaktır: 

4 Acied 1,000 Liralı'' 4,00) Lirı 
4 " 500 " 2,00J ,, 
4 " 250 " 1,0()) ,. 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 ,. 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 .. 20 ,, 3,~ull ,, 

DiKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene jçinac 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 9'u 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar 1enede 4 .tela, 1 Eyh'.'ıl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 HuiraD ) 
tarihle.rinde çekilecektir. \ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1 - Halk Sağlık propagandası için nümuneleri Vekalette mevcud <10> cins 
renkli afişin bclıerinden onar bin aded olmak üzere cem'an cl00,000> adedinin bas. 
tırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Teminatı muvakkate miktarı c562> lira c50> kuruştur. Teminatı muvakka. 
te nakden veya tahvil olarak komisyonca alınamıyacağından bunun daha evvel 
vezneye yatırılmış olması ve makbuzun zarfa konulnıası lazımdır. 

5 - Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka. 
Jeti Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik umum müdürlüğünde ve İstanbulda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müd~rlüğünde görülebilir. 

6 - Zarflar 28/6/939 günü saat cl4:. de komisyona verilmiş olmalıdır. Bu saat. 
ten sonra vt!rilecek zarflar kabul edi1mi yeceği gibi kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar da kabul edilmez. c2207> c4135> 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Faust piyesinin birinci kısmı ile Jill Sezar piyesinin en iyi bir şekilde di.. 

1imize çevrile'bilrneleri ~n bu iki eserin tereümesi işi 15.VI.939 ctarihinden itiba. 
ren iki sene ımüddetlc müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapııacak tercümeler Maarif Vekilliğince tetkik edildikten sonra Faust'u 
tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı tercüme edenler 
arasında birincilıği kazanana 500 lira mükafat verilecektir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış o!dulkları dilden dilimize çevrile _ 

ce.kıtir. 

6 - Tercümelerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadile Vekalete 
gönderilecek nüShanın makine ile yazılması ve türkçeye tercüme metninin oriji
nal metnin beher sayf asile karşılıklı tanzim edilmesi şarttır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın hitam tarihi olan 15.VT. 
1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti ar genel direktörlüğüne teslim edilmiş ola • 
caktır. · 

6 - Bu müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin adlarile sarih adreslerini Maa. 
rif Veloaleti Ar genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri ilim olunur. 

c2160:t c4014:t 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitllstt 
Rektörlllğtlnden 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman Fakültelerinden mezun olan ta

lebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakalıların a.~ğıdaki esaslar dahi-

linde Rektörlüğe müracaatları ilan olunur. c 1876> c35 l h 

1 - Fakülte kayıd numarası. 

2 - Açık künye ve soyadı. 

3 - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi. 
.f - Bir liralık damga pulu. 
S - 4 aded vesika fotografı. 
6 - Taahhüdlü mektub için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu. 

7 - Açık adresleri. 

Aıneriktt ve Avrupa fen alemi
nin terkiblerine uygun tesisatla 
h.ızırlanır. Mide, bl\rsak, karaci
ğer ve safra yollımnı temizler, 
muannid inkıbazları ve ağız ko
kusunu giderir. H ızmı teshil 
eder, nefas~t ve fevkalll iellğl ile 
eıı mOşkOlprs.mdleıin bile sene. 
lerll~nberı muzrıan takdıri olmuş 

en hoş meyvtt tuzudur. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

rlEYOÔLU - l8T ANllUI .. 

elimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

Selimiye tüm birlik1eril'.? Haydarpaşa 
süel hastahanesi için 7000 kilo sığır e~i 

evsafı ve şeraiti dahilinde satın alına. 

caktır. Pazarlığı 29/Haziran/939 Per. 
şembe günü saat 14 de yapılacaktır. İs. 
teklilerin belıi gün ve saatte kat'i temi. 
nat paralarile birlikte Selimiyedeki Tü. 
men Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Karadeniz Boğazındaki birlikler ıçın 

6000 kilo sığır eti evsafı ve şeraiti dahi. 
Hnde satın alınacaktır. Pazarlığı 29/Ha. 
ziran/939 Perşembe günü saat 15 te ya. 
pılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa. 
atte kat'i teminat paralarile birlikte Se. 
limiyedeki Tümen Satınalma Komisyo. 
nuna gelmeleri. ( 4599) 

Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepe ı ri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

ilftçdır. 

Son Posta 
Yevmi. Slyasl. Havadis ve Halt gazeıesı -····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 e 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Geİen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kW11§luk 

Pul ilivesi lizımrur. 
, •............................................ , 

il Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
i 

Telgraf : Son Posta E 
• Telefon : 20203 : 

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

tUblarlle 2490 sayılı kanunun 2..3 macL !erle Gümuşstİyu haslanesinın ihtiyacı o. 
dele.rinde yazılı vesikalarile beraber iha. lan 71,000 kilo koyun eti satın alınacak -
le günü ihale s~tinden bir saat evveli"le br. Kapalı zarfla ihalesi 10,''remmuz,'939 
kadar teklif mektub,arını Fındıklıda Ko. Pazartesi gü:ni saat 15,30 da yapılacak • 
mutanlık Satınalma Komisyonuna ver • tır. Muhammen kıyme•i 30,530 liradı:-. İlli 
meleri. c4507> teminatı 2290 liradır. Şartnamesi bedeli 

* Karadeniz Boğazmdak4 birliklerle has.. 
tanesinin ihtiyacı olan 85,000 kilo sığır 
veya keçi etlerinden fiatı müsaid ~lanı 

satın alınacaktır. Kapalı zarfh ihalesi 
ll/Temmuz/939 da Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen kıvmetleri sıl'!n 
etinin 28.900, keçi etinin 21,ioo uradır. iık 
teminatlan sığır etinin 2168 lira, keçi e. 
tinin 2040 liradır. Şartnamesi bedeli mu. 
kabilinde verileb:lir. İstekillerinin ilk te. 
minat makbuz veya mektublarile 2490 sa. 
yılı kanunun 2..3 maddelerinde yazılı ve • 
sikalarile bera~e: ihale günü, ihale saa • 
tinden bir sast evveline kadar tt>khf mek 
tub1arını Fındıklıda Komutar.lık Sat•n. 
alma Komisyonun:ı. vermeleri. c4503> 

~ 
Çatalca Müstahkem Mevki bir1iklcrile 

hastanesinin senelik ihtiyacı ofan 1'3,ROO 
kilo koyun eti satırı alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 10/Temmuz/93~ Pazartesı 
günü saat 15 de vap1lacaktı:. Muhammen 
kıymeti 6580 liradır İlx temınah 494 Jira. 

mukabilinde verilebiJir. İsteklileırinin illr 
teminat, makbuzu veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2 .. :-ı maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale sa. 
atinden bir ı;aat evveline kadar tekllf melC 
tu'blarmı Fındıklıda komutanlık satın. 

alma komisyonuna vermeleri (4511)' 

* Selimiye gar.nizonund:ıki birliklerSl'l 
ihtiyacı olan 150000 kilo sığır veya keçt 
etlerinden fiatı müsaid ol:mı sa!m alına. 
caktır. Kapalı zarfla ihalesi 10/TeJ!lmuz/ 
939 Pazartesi günu saat Jl de yapılacak. 
tır. Muhammen kıymetleri sığır etinin 
49500 liradır ve keçi etinin 46500 liradır. 
İlk teminatları sığır etinin 3713 lirn keQi 
etinin 3488 liradır. Şartnamesi bedeli 
mukabilinde verilebilir. isteklilcri:-:in m< 
teminat makbuzu vcy:ı mektublarıle 2490 
sayılı kanunun 2-1 maddelerind~ yazıl: 
vesikalarile beraber ihale günü ihale sa. 
atinden bir saat evvelın kadar tı?kU! 
mektublarını Fındıklıda Komutan ık Sa~ 
tınalma KiJmisyonuna vermeleri. (4512) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanlan 

100 ton Avrupa linters pamuğu 
alınacak. 

Tahmin edilen becieli (45,000) lira olAn 
100 ton Avrupa linters pamuğu askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa. 
tınalma komisyonunca 10/7 /1939 Pazar. 
tesi günü saat 16 tla pazarlıkla ihale c _ 
dilecek~i.r. Şartname (2) lira (25) kuruş 
mukabılınde komisyrondan vermr. Talib • 
lerin muvakkat teıpJnaıt ilan (3375) fü-a 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde _ 
!erindeki vesaikle kbmisyoncu olmadıkla. 
rına ve bu işle alakRdar t.üCoardan olduk. 
}arına dair Ticaret Odas1 vesikasile mez • 
kOr gün ve saatte komisyona müracaat . 
lan. (4375) 

• 

1000 metre mikabı ceviz tomruğu 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lira olan 
1000 metre mikft'bı ceviz tomruğu aske
ri fabrikalar 11mum müdürlüğü merkez 
satınalma komisyonunca 10/7/939 Pazar.. 
lesi günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Sartname (2) lira muk bilin
ci€ komisyondan verilir. Talibler"n mu .. 
vakkat teminatı olan (3000) lira VP 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madd lerin.. 
de1ti vesaik.le komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakAdar tüccardan oldukla. 
rına dair Ticaret Odası vesikasile ır z .. 
kur gün ve saatte komisyona müracaat. 
ları. (2376) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cııısi Miktarı Muh. Red. % 7 ,6 teminatı .Eksilme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

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

Lif hnlat 768 kilo 416, 90 aı. 26 • • 16 

7 Roda takriben. 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 
kalem malzeme açık eksiltme usulı!e satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkatteminatlcln eksiltme saatleri hi alarmda 
yazılıdır. 

III <--- Eksiltme 7/VII/939 Cuma giimi Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu .. 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve Amerikan bezi nümunesi sözü geçen şubeden her gün 
parasız alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 7o 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen ~omisyona gelmeleri. (4536) 

İstanbul Tramvay ve Tünel işletmesi Muvakkat 
İdaresi Reisliğinden : 

İdaremizin bir senelik ihtiyacına tekabül eden 4000 M3 Sultan Çiftliği veya 
bu ayarda kum pazarlık suretile satın alınacağından alfıkalılann 28/Hazi -
ran/939 Çarşamba günü saat 15 te Metro Hanında beşinci katta toplanac:ı.ıt k -

misyona gelmeleri lilzumu ilAn olunur. 
Bu husustaki şerait dördüncü kattaki Tramvay ve Tünel Levazım dairealn. 

den öğrenilebilir. c4644 .. 



f8 Sayfa Haziran 2, 

D KA 
Grlpla kuta 

gordllln 
r nı iizerlne r s·mde 

z şekilde kabartma 
pullar ııave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve_ 
pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

BOtDn resimleriniz 
bOyle olur 

. 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan .daima 8 

Güzel, net ve detayh resim 
Muvaffak olacağınızı hiç ümM etmediğiniz bir zaman 

"VERlKROM" muvaffakiyetinizl temin eder 
..Benklerle zengin mevzuları 

"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERIKROM" aynen alıt 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karii havalarda 
"VERiKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetinde aldanmışsamz 
"VERİKROM" hatanızı dOzeltlr 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK $1rketl - Beyoilu, İstanbul 

8 poz da gOzel 

Bayanlarıı mnhsucı elmaslı ve pırlo.ı:ıtalı S i N G E lt snntlerının 
yeni modelleri gelmıştır. Fi.ıtlan 75 lira U~ 500 liradır. 

- El\ISıU u;m GiBİ ON Ht:S SE~E GAR.\NJ1Ltnm -
Taşrndan taleb vukuunda yeni kataloğ gönderlllr. 

SİNGER SA:\T l\IA(iAZAJ,ARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 
Bayi olmıyan )·erlerde SlNGER saatlerini satmak için • 1i aranı1or. 

AÖARAN 
SAÇLARA 

Saç boyal>ın sıtçlann tabit renk
lerini inde eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. dalma sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıhht 

saç boyalarıdır . 
lNOİLlZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - IBTANBUL 

.... 
. f-çık mesaıneler dııima siyah 
noktalımn ve sivilcelerin le· 
şekkUlUne zemin hazırlar, Cil
diniıln mcsnmutını sıkıştırmak, 

sivilce ve çillerinizl izale etmek 
için siz de 

Dl PERTEU 
Kullanınız. 

.............................................................. 
Son Po<>ta l\Iathaası 

Ne§r.yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mi E 
SfJT MAKINELEBIDIB. 

Pulanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek a.ksamı daima mevcuddur. 
MlELE makinalarımıza mahsus husust 
yağımız gelmiştir. Fiatı diğer yağlar
dan da~a ucuzau~ 
Anadoluda acenta aranmaktadır. 

T0RKIYE UMUM DEPOSU: JAK DEKALO ve Ş.si İstanbul 'fahtakale No.öl 
Tafra Satlf Yerleri: 

Ankara acentanu.z : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana • Ömer Başeğmez 
Konya • Mehmet, Şükrii, :Neca~i Kaşı.kçı 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum • Neş'et Solakoğlu 
Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 
Eskişeh;r • Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Trabzon • Polathaneli kardeşler 
Trnhzon • Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Bolu • Mehmet Yönder 
bıvas • Mustara Goznknçnk 
Rize ı> Mustt Guveli ve Şeriki 

Bafra • Saim Çelebi 
Kastamonu • Mustıırıı Lntli Nuhoğlu 

CiLDİNE KIYMAYAN 

er 
AŞ 

BIÇAGINI 
KULLANIR 

Her yerde PO K ER Traş Bıçaklarım Araymız 

irk eti • 
rıy 

Yaz mevsimini Boğ.tziçinde geçirmek ıçin mekteplerin tatilini 
bekliyen sayın halkımıza bir kolaylık olarak 

Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kadar 
Fevkalade te zilat 

ve 1 Temmuzdan Eyltll gayesıne kadar 3 ay mUddetli yeni kart 
abonmanlanmızın Köprn gişelerlle idnremizde şimdiden 

satılı~a çıkurdığı ilnn olunur. 

Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsHi iç:in Avrupaya gönderilecek ta. 
lebeyi seçmek üzere 2/5/939 tarihinde Ankara, 1stanbul, Bursa ve İzmir Bölge 
san'at okullarında açılan müsabaka imtihanlarına girenlerden asa~ıda isimleri 
yazılı 6 istekli muvaffak olmuştur. c2580• c4604• 

1 - Abdullah Arkun 
2 - Nihat Ogen 
3 - İhsan Ergti:ı 
4 - Mehmed Güçkan 
5 - Kamil Yiğiter 
6 - Celiıleddin Ark un 


