
HALKIN 

HALKIN KULAGI 

HALKIN OjLI 

Sene 9 - No. 3201 ÇARŞAMBA 28 - llAZİ&AN 1939 

Daladye dnn mnhim bir nutuk sOyledi 

''Yirmi senedenberi 
vaziyet bugiinkii kadar 

vahim olmamıslı ,, 
' ~~~~~----------------------~~-

Dala d g e nutkunda:" Hududlarımızda 
3 milgon asker var!,, dige bağırdı 
Fransız Dleclisi tatil kararı verirken evvelce 
hiikUmete verilen sal&hiyetler müddetini uzattı 

Fransa bir casusluk ağı 
alınmak isteniyor • • 

ıçıne 

Hududlar . dahilinde 
h Fransız - İngiliz 

tesanudunu yıkmak için 
propağanda yapılıyor 

Milli müdafaanın takviye-· 
sini isteyen Daladyenin 
nutku şiddetle alkışlandı 

Faris 27 (Hususi) - Hükumetin pat' -
lamentodan almış olduğu fevkalade sa -
Iahiyet, sona ermektedir. Bu münasebet.: 
le meb'usan ve ayan meclislerinde beya. 
natta bulunan başvekil Daladye fevkalA.
de salfıhiyeti:ı Teşrinisaniye kadar tem -
didini istemiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) Fra:nsız başvekili Daladye 

Satiye binası yolsuzluğu 
Serbest bırakılan maznunların 
da tevkiflerine ınzu_m oornldo 

Gittikçe ecıhemmiyet :kesbed.en Satiye ı zetmeıni§ ve hAdiseye yeni her hangi bir 
h&disesi tahkikatı dün yeni bir safha ar - (Devamı 11 inci sayfada) 

llayat1.m 
ANLAT AN : Pr. MAZHAR OSMAN 

Doktor, profesör Mazhar Osman önü -
müzdeki Cuma g{inü ·meslek hayatının 

25 inci yıldönümünü idrak ediyor. Bu 

münasebetle ~Nöro _ Psihiatti> cemiyeti 
bir jübile hazıriamıştır. 

Aşağıda kıymefü mm adamımızın ken. 
di ağzından haya:ını dinliyeceksiniz: 

c- Trakyac!a Sofulu kasabasında 1300 
senesinde dünyava geldim. Babam gene 
ayni mıntakada Perecikliciir. Hur~id ağa. 
nın torunuyum. Yani paşazade değ:Hm 

ben!. 

İlk tahsilimı Kırklarelindr.ı, idadiyi de 
Üsküdarda yaptım. Sınıf arkadaşlarım, 
avukat Kenan Öıner, profesör. Cevdet Fe 

rid, eski icra reisi Ahmed Refik .• hemen 
aklıma gelenler bunlar ... 

Tıbbiyei As~{erıyede okudum. Doktor 
çıktıktan sonra Gülhaned.: asistanlık et. . • 

' 

tim; hoca oldum. 1914 sı>nesind~ Gülha • Profesör Marhar Os'mfılıil Gülhane 
(De~·aını 11 inci sayfada) hcıs~anesi~nda ..... ~~ olmuttu. 
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-s;;~g·l-.. ··--·--
Pıanıarı 
Dün Partide komisyonun 

raporu görüşüldü 

4.nkara 27 - C. H. Parfüi Meclis gru.. 
pu bugün ~27.6.939. saat on beşte reis ve
kili Hfl.mf Uranın başkanlığında toplan.. 
dı: (Devamı 11 i1ıCi ırı1/fada) 

Marişiıl -
Çanakkalede 

Mareıalm ıon seyahati emasındcı alınmıJ 
bir resmi 

Çanakkale 27 (Husuai) - Genel Kur. 
may B&fkam Mareşal Fevzi Çakmak re. 

............... ~~ .. ~.~ .. ~.~!~~! ... _ 

Yeni edebi romammız 

K6ydeki 
dost 

Yazan: Burhan Cahid 
Kıymetli romancı

mızın en son ve en 
güzel eseri 

Yakmda 
" Son Posta ,, da 

f Bu gün 1 

:natı 1 lturuf 

Milli Şefin Hataya 
tebrik telgrafları 

Hatay Meclisi dUnko· toplantısında Antakya ve 
iskenderundaki orduevlerinin ordumuza 

terk ve teberruuna dair kanunu kabul etti 

Antakya® meclisin toland~ bin.ı 

Antakya 27 (Sureti mahsusada gön .. Ruznameye geçilmede11 evv.el Hatayı~ 
derdiğimiz muharririmizden) - Hatay anavatana kavuşması dolayısıle meclıs 
meclisi bugün saat on beşte Abdülgani ~ reisinin çektiği ntinnet ve şükran telgraL 
nin reisliğinde toplandı. (DevanıJ 2 nci sayfada.) 

Sivil barem kanun 
liyibasının son şekli 

Önümüzdeki günlerde ikinci müzakeresi yapılacak 
· olan projenin son şeklini aynen neşrediyoruz 

[Büyük Millet Meclisinde birinci mü- şeklini alacaktır. Büyük bi~ ~emur küt.. 
zakeresi tamamlanan sivil devlet me ~ lesini alB.kadar eden bu proJeyı ~kurla~ı -

mızın istifade nazarlarına arzedıyoruz.] 
murlannın baremi hakkındaki kanun IAyi 1 
h 

Maaş asıllarile tutar an 
asının umumi heyette tadillerden son. 1 d ıet memurla -

Birinci madde - Mn~ 1 ev 
ra aldığı son şekli aynen neşrediyoruz. rının (bA.klmler ve muallimler dahil, aübay-
Bu lAyihanın ikinci müzakeresi de önü _ ıar ve askeri memurlar bari~) .iereceleri ve 
ı;:üzdeki günlerde yapılarak kanun kat'! <Devamı 10 wıcu sayfada) 

Leh toprakları üzerinde 
uçan bir Alman tayyaresi 

top ateşile düşürüldü 
Almanlar Danziglilere hitaben neşrettikleri bir 
beyannamede: "Yakında büyük tbir soğukk~nh
hkla hareket mecburiyetinde kalacağız " dıyor 

Danzigden bir :_g_öru_··n_iif.:.' ---:::=::::::::=::::::::::;::--

bi{;~~;r~ 7 (Hususi) - Varşovadan j''""'""t;t;k~''''h;i"'"'''\ 
Gdynia limanının yakınında, Leh de- E. UıtaJ Ercümeml Ekrem Talu-1 

niz üssünün üzerinde uçan bir Alınan ~ nun bu güzel yaz:ı'1nt bugün 
askeri tayyaresi, dün denize düşürül - : ile ·nci saylamızdfl okuyunuz/ .,,/ 
müştür. (Deva.mı 11 inci aayfada) \-. ..... ~ ............................................... . 



2 Say._ SON POSTA ... r ... s~~~k;.;;~-..... ~~~·k;;;i;ki~r. = 
·-----·· ....... ·--·······-·-----·········-···-··-······ 

Hergün 

Yazı Çolc O/duta icin 

Bugün Kanamadı 

Mil"i Şefin Hataya 
te rik telgrafları 

(Bcıştarafı 1 mci sayjadaJ 
larına Milli Şef İnönünden, Büyük Mil. 
Jet Meclisi Reisi Abdülhalik Rendauan ve 
Başvekil Refik Saydamdan gelen cevab
lar sürekli alkışlar arasında. okunmuı -
tur. 

Hedefsiz hayat .. 

Bundan sonn rumameye geçilerek 
maliyeye aid bulunan Anta.kya ve İs -
kenderun Orduevlerinin ordumuza terk 
ve teberrüuna rud kanun, kada.stro ka -
rarlaına mücbir sebebler altında vaktin.. 
de itiraz edememiş olanlara yeni müd -
detlerle mraz hakkı bahşeden kanun mü 
zakere ve kabul edilmiştir. 

Hatay meclisi ilha'it anlaşmasının Bü. 
yük Millet Meclisinde ilanı ve tasdikini 
mütea:Wib tekrar toplanacak ve fesih ka -
ran formalitesini ikmal edecektir. 

Yı!dıwz, b.ran1ık bir gecede pusulasız kalmış bir ge • 
rniyı tasavvur ediniz: Makinesi ijl.iyor, uskuru dönüyor, ha. 
reket halindedir. fakat nerede bUlWluyor? Tayin edemez, 
hangi istikamet Ü%erindedir? Bilemez. hayatta maddi veya 
manevi hedeflen olmıyan birçoıt insanlar vardır, tıpkı yıl. 
dızsız, karanlık gecede pusulasız kalmıt olan bu gemiye 
benzerler. BAcllseler kendilerini ne tarafa sevkderlerse o 
tarafa ~derler. 

Kendinizi Roçjldin milyonlarına, ve HerQcülün sıhhatine, 

Ncronun i!lududsuz kudretine malik frazediniz, eğer ha -

yatta maddi ve manevi bir hedefin12: yolma gene mes'ud 

sayılamazsınız. Bir :zaman gelir ld bayata ka.rp da blr bez.. 

ginlik gelir, yaşamakten da usanır, bıkarsınız, ne olursanız 

olunuz, zengin veya fakir, mes'ud. yahud bedbaht. fakat 

kendiniz için mutlaka bir hedef bulunuz.' 

Ceva J Acıkalın ve Albay Kole 
Bir müddettenber; A;pkarada bulunan 

Cevad Açı.kalın ve albay Kole bugün 
Hataya döndüler ve Payasta merasimle 
karşılandılar. Cevaa Açıkalın ve albay 
Kule otomobillere binerek doğruca An -
takyaya geldıler ve Tayfur Sökmeni zi -
yaret ettiler. 

Jngiltere Kraliçesi r ·-·---... ·-· ... ~ Eski Alman 

! HergUn bir fıkra l 
Fransız mehafilinden sızan haberlere 

göre anlaşma mucibince arzu eden unsur
lar Hatayda kalabilcekıerdir. Tabi:yete 
nakil için' altı ay mühlet verilmiştir. 

MilJI Şefin tebrikleri 
Antakya 'J.7 (A.A.) - Hataym anava. 

tana kavuşması dolayısile çekilen minnet 
ve şükran telgraflarına Milli Şef İnönü 
fU suretle mukabelede bulunmuşlardır: 

Tayfud Sökmen Antalyn saylavı 
Antakya 

Aziz Hatayın anavatana kavuşması ıe. 
vinci büyük VC! derindı~. Bu mes'ud neti
ceye ulaşmasınd!l unutulmaz hizmet his

seleri olan sayın Hataylıları ve sizı mu.. 
habbetle tebrik ederim. 

1sm.et i1ıönü 

Dün Hatayda yapılan merasim 
Antakya 27 (A.A.) - Hatayın kurtu

luşunun ilk tes'id merasimi bugün Haik
evinde yap1~1r. Merasimde Antalya 
meb'mru Tayfur Sökmen, albay Şükrü 
Kanadlı, meb'uslarımızdan Rahmi Apak 
ve Cevdet Ker..m İncedayı. Anteb meb'u 
su doktor Abdürrahman MelPk, başkon.. 
solosuınuz Denli, Abdülgani Türkmen, 
Parti ve Halkevi başkanları, Parti idare 
heyeti üyeleri. jandarma umum kuman. 
danı ve yüzlerce Hataylı hazır bulunmu7 

lardır. Binanın önünde izciler yer almış. 
lardı. Halkevinın etrafında dn binlerce 
halk toplanıruş bulunuyordu. Merasime 

Amrrllıa segahatlnde 
Zagıflamıı 1 

İngiltere kraliçoai, Amerikaya yatığı 

seyahat neticesi ziyade9ile yorulduğun -
dan oldukça zayıflamış, ve ıkil!> :kaybet -
~ bulunmaktadır. Hele Kanadada bu.. 
lunduğu .sıralarda, kraliçenin zayıflama. 
sı, doktorunun dikkat na-uırını çe1cmi~, 

ve kraliçeyi süt p~rhizine tAbi tutmu~r. 

Resimde. kraliçeyi sarayının balkonun
dan tebaasını selAmlarken görüyorsunuz. 

Hapisaneye dönmek 
isliyen bahçıvan 

Halkevi gençleri tarafından çalınan İs -
tikliıl marşı ile haşlanmış, bundan sonra Amerikada Milvaukee hapisanesinde 

-
1 Muallim, ~~.~=ı:!j birinhı ve. l 
: lisine §'lL mektubu yazıp göndermi~: ~ 
~ cEpey müddettenberi çoettğunuzu ~ 

tetkik ediyorum. Ahvali kendmnde i 
Hiprmipi olduğıı hiuini veriy01'.. Bu. E 
nu size bi1diriyonım.• 

Muallim eTtf'si gü.nü talebesinin 
velisbıden mektubunun cevabını aı. 

de 

cMek.tubw!tLZu alır al.m4z, kendisi
ni bir temiz dövdük, bir daha böyle 
lnr kwurdcı lıulun.mıyacağında.n • • 
min olabil1rzinız •• 

~-----------------~ 
~' Talisiz 

Film çevirmek 
üzere, Hollywood~ 
dRn İngilte.reye 
gelen ve geçen se. 
ne bir film ~sna

sınd1 sahnede ba~ 
yılarak hastaneye 
kaldınlan ve müh. 
lik bir apandisit 
ameliyatı ge;ırer. 

A vust:ralyalı yıl. 

dız Helen Ma.. 
guire, son günler. 
df.' çevirmekte ol
duğu bir filmin 
dans sahnesindP 
partöneri ile .ians 

yıldız ,, 

ederken, ayağı hahya takılmış, 

düşmii§ ve aşık kemığini kırmıştır. 
yere 

imparatoru 
80 yaşında 

&ki Alman Kayzeri Vilhelm •eksen 
yaşına basmqtır. Bu münasebetle Doorn 
.kasabası ahalisi kendisine yeni bir sayfi
ye hediye etmiılerdir. Resimde nbık i:n.. 
paratonı dostlannın sıhhatine içerken gö 
rilyorsunuz. 

Mahkeme kararlarını ıatan 
yaşlı hakim 

Amerı"kada cKanunun ouncu yaşlı a. 
damı» dJye anıaln mahkeme reislerin
den, hakim Martin Manton, mahkeme 
kararlarını m yüksek fiat veren tarafn 
satmak suçundan iki sene hapis ve 12 bin 
Türk lirası para cezasına mahld'lm edil. 
miştir.•Riltbesi bakımından aH ~ra aza. 
sından sonra gelen Manton Amerikanın 
en zeki hakimierinden biri .sayılmakta 

itli. 
bir konser veriimiştir. Konseri mütea.kıb geçenlerde Philip Ceel adında bir mah 
balkona ç~ burada Halkevi adına kfun, milddetini ikmal eylediğinden do 
Remzi Siboz halka hitaben bir nutuk söy. layı serbest bıraktlmıştır. Akşamüzeri 
lem.iştir. Remzi Siboz nutkunda dem~ - Philip en yakın polis mevkiine giderek 
tir ki: hapisaneye tekrar gönderil~sini rica 

cTalihsiz yıldııı diye anılan Maguire 
&yileşinciye kadar film çevrilemiyecektir. Meşhur piyanist Paderevs-

Bugün artk ay yldızımızın nuru al • etmiştir. Talebini hayretle karşılıyan 
tında önüm:.izde açılan geniş ufka, refah komisere :şunlan söylemiştir: 

Zira her sahnesinde artistin rol:ı vardır. kinin Lehli/ere açık mektubu 

ve saadet ufkuna koşacağız. Yirmi yıl ay. - Ben bahçıvanım. Hapisanenin balı
n k.alm.anın ıztırabıru ve ;ştiyakmı Ata- çesine nadide çiçekler diktim. Bunla -

Romanya Hariciye 
Nazırının şemsiyesi 

türkün açtığı nurlu ufuklara koşarak te.. ra benden başka bakacak yoktur. Ak - Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, 
lifi edeceğiz. Bize bugünü idrak ettiren şamlan gidip onlan sulamak istiyo - şemsiye taşımak hususunda, Çember. 
Büyük Atamızın aziz ruhu şad olsun. Mil nını.> laynle 'N!'kabet etmektedir. Muhterem na. 
li Şef İsmet İnönü çok yaşasın, bu davada Bu garib adamın arzusu is'af edil - zırın, Atina dönüşü, lstanbulda kaldığı 
çalışan b\!yüklerimiz var olsun.> miştir. · ve patrikahneyi ziyaret ettiği. malılmdur. 

Sürekli alkışlarla karşılanan bu nnt • ------- Nazır, patrikhaneden çıkarken, şemsiye. 
lru müteakıb merasime son verilmiştir. Hamamda h•ı'ç o nanam I - , . y az. sini içeride unuttuğunu hatırlamış, mai. 
Halkın büyük sevinci her an artmak.. Londra fehir meclisi Londranın §at'k yetinde.kilerden biri !koşarak, .şemsiyesini 

tadır. Şehir b<$an başa bayraklarımızla hamaınlannda, briç oynaına1t istiyenler arkasından yetiştirmiş, Bay G:ıfenko da 
donatılmıştır. Asıl bfıyük kurtuluş bay. adan .:ı: .. ,.. için masalar ve ısl.anmtyan cinsten iskam. şak en~ eder bir tavırla: 
raun 23 Temmuzdıı yapılacaktır. Bayram 
için hazırlıklar devam ediyor. bı1ler U!mininr istiyen yüzlerce briç me- - Şemsiyesiz diplomat neye yarar? •• 

raklılannm dileğini :reddetmiştir. de~ ve gülmüşt:.ir. 
Sporcular Antakyada 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

Meştıur piyanist Paderewski, tsvıve
deki evinden, Polonyı milletine }.itabcn 
bir açık mt>ktub neşrederek. cAlman teh. 
Hkesi karşısında Polonyıılılann birleş.. 

melerinh istemiştir. 

A lmanyanrn petrol ihtiyacı 
Romanya petrollannın fiatı yüksel. 

m.iştir. Almanlar. Rusvada fıçısı 37 bu
<Jl.lk ~line petrol alabilirlerken, Rom:ın
yadan bunu fı{) şilin 9 peniye satın almak. 
ta, bu suretle fiafömn artmasına sebE:b 
olmaktadırlar. Almanya kendi kömürü. 
nü yalnız Mısıra ve peşin para alabildiği 
yerlere sevketmektedir. 

INANMAI 
Antakya :z7 (A.A.) - Antebin Di - ( 

narspor kfibünde.o bir grup şehrimize 

gelmiş ve Halk.evi tarafnıdan misafir e _ 
dilmiştir. Grup bu gece cBir kavuk dev. 
rildi:ı. piyesini temsil edecektir. 

Bir arkadaş anlattı: gideceğimiz ;çin borcumuzu sordu"k. 

Layiha, muhtelit encümende kabul 
edildi 

Ankara Z1 (Hususi) - Bugün ~opla _ 
nan mllhtelit encümende Hatay anlaş _ 
masma dair layiha tetkik edilmi~Ur. En. 
cümeıı lAyihayi kabul etmiştir. 

•- Üç, beş dost Yakacığa gitmi~tik. Ayazmada uzun 
müddet ~turup, eğlenip yemek yedjktin sonra dönecek oJ. 
duk. Yavaş ynvai çarşıya indik. Otobii.run kalkmasına '1aha 
on beş dakika vardı. Ayakta beklenwktense çınar altında 
bir :kahveye yerleştik. Birer kahve lsmarladık ve hemen 

- Onar kuruştan 60 kuruş dedi!~r. 

- Fakat biz 5 kahve içtik. 

- Doğru amma 6 kişisiniz. Ve biz burada kahveden zi_ 

yade hava ile su satarız.. 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Haziran 28 

r 
Sözün kısası 

intakı hak 

l E. Talu 
IR\ ünkü Son Postada bır İngiliz 
lb::/I gazetesinden naklen küçücük 

bir fıkra çıktı. Okuyucularımızdan ba • 
zılarının gözlerınden kaçını§ olması rnun 
temel bulunan bu fıkrada hüiasaten §ÖY
lc deniliyordu: .Suriye ile Filistini Türk. 
lere iade edelim; çünkü onlar idare hu .. 
susunda bizden daha ehillcrdir!:t 

Bu 'teklifin özü bizi aHikadar etmez. 
Zira !hiç lçimsenin toprağında gözümüz 
yoktur. Lfiltin bu teklifin, intakı hak 
kabilinden olan şekli ve membaı üzerin
de ehemmiyetıe durmalıyız. 

Hat.bi Umumt OOırlarile mütarekenin 
acı ,günlerini hatıdıyanlarımız pek çok. 
tur. O vakit garbın Ve? betahsis bugün 
dostluklarile kıvanc duyduğumuz İngi • 
lizlerin aleyhimizdeki id:diahm ne idi?_ 
Türkler değil bir devlet, bir cemaat da.. 
hi olmağa !ayık değillerdir. Onlara istik .. 
15.l verilemez •. onlar ancak himeye altında. 
ya§amak hakkını haiz olabilirler! 

Bu can çekişen imparatorluğun bakiy. 
yetüssüyüfu nüiuz mıntakalannn ayn .. 
tarak her biri bir yabancı devlete peşkeş 
çekiliyordu. 

Irak, Suriye, Hicaz, Yemen, Filistin, 
Lübnan, Maverayi Ürdün, ve daha evvel 
Bosna.Hersek, Arnavudluk, Girid, Ada. 
lar ... Hepsi, heps •• onları idare kabili .. 
yetinden mahrum bulunduğumuz baha .. 
nesile bizden koparıldı. Ve her birinin 
koparılmasına dair olan muazzam devlet. 
lerin müşterek karanuda, ve en başta 
İngiltere hü-k\ıme'tinin resmi imzası ıvo 
mühürü bulunuyordu. 

H81a Büyük Britanyanın devlet ar~v .. 
!er.inde başvekil Gladstone'in, Türkiye .. 
yi dünya haritasır.cian behemehal kal .. 
dırmayı istihdaf eden p~amı durur. 
Bu programın en müten!';;•b mfü "TViçle. 
rinden Askuit öldü, lakin !. rıyid Corc he. 
nüz sağdır. Oıllann iktidarda bulunduğu 
zamanlar İngiltere bize se1am göndenni.. 
ye tenezzül etmezdi •• Bugün kendi tny • 
yareleri içiJı yurdumuzda fabrika kur • 
mayı düşünüyor. 

Haknn Abdülfızizin ziyaretini iade et. 
meyj küçüklük sayan Büyük Britanya • 
mn kralı Atntü.rkle burada görüşrniye 

can attı. istikraz tahvillerimizi piyasasına 
sokmıyan Londra cCity> si Türkiye eüm.. 
huriyet hükumetine milyonlarca isterlin.. 
llk kredi açtı. 

Bugün de, en ciddi bir gazetesinin ll. 
sanile İngilterı? bizim idare kabiliyetimi.. 
zin rakibsiz ~tünlüğünü ikrar ederek, 
bizden alınmış eski yerlerin tekrar bize 
iadesini teklif edtyor. 

Ulu Tanrıya şükJirler olsun! Fakat u.. 
nutmıyalıın .ki pek güç fikir değıştiren.. 
tabiri amiyanesile tükürdüğünü yalamı.. 

yan ve başkalarına paye vermek husu. 
sunda fevkalade titiz da'VI'anan İngiliz • 
lerin hakkımızdaki kanaatlerindekı bu 
meşktir tahavvüliı münhasu-an Aiatüt\. 
ke, Aıtatürkün eseri olan inkıH\ba borç • 
Iuyuz. 

On yedi yıl içinde Onun hiç bir sıfa.. 
tın Iayıkile tavsif edemiyec<ti hamlesJ, 
sade dahildeki hurafeleri değil, haricde .. 
ki köklC§tl1iş kanaatleri de söküp atmı§
tır. 

(Devamı 11 nci :ıa.yfada) 
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28 Haziran 

Japon - Rus tayyareleri 
arasında çetin bir 

hava muharebesi oldu 
Sta 1 İnin riyasetindeki bir toplanbda Japonyaya karşı 
enerjik bir surette hareket edilmesine karar verildi 

ISON POSTA 

Nevyorkta Türk 
sergisinin 

muvaff akiyetleri 
Nevyork 15 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri yazıyor: 
Nevyork sergisindeki paviyonlarımı

zın açılışlarındanberi iki aya yakın bir 

Moskova 27 (A.A.) - Tass ajansı teh-ı Sovyet _ Moğol tayyaresi düşürd~~~e:ini zama~ geç~iği halde hergün gittikçe ar 
liğ ediyor: ve J apon tayyarecilerinin Buir golu u - tan bır a1aka ile gezilen paviyonlar -

MoğoListan cümhuriyeti dahilindeki zerinde 200 t ayyareye tesadüf ettikle - dan birisi olmak vasfını muhafaza et _ 
Sovyet Moğolistan kuvvetleri genel kur- rini bildirmektedir. Muharebe yarım saat mektedirler. 
mayından alınan malfunata göre, 60 ka - sürmüştür. Amerika gaııete VlP mecmualarının 
dar Japon avcı tayyaresinden mürekkeb Japon bombardıman tayyareleri Buir sütunlarında sık, sık yer verdikleri pa
blr filo 26 Haziranda hududu tek.-ar Bur- gölünün 100 kilomet re cenubunda Tomsk viyonların başında Türk paviyonu gel
mur gnlü civ1rınöa ihlal etmiştir. Bunun hava üssüne hücum ederek saha üzerin- mektedir. 
üzerine Moğolistan topraklarında Mon- de 30 kadar tayyareyi tahrib etmişlerdir. World - Telegram muharriri paviyo-
golriba üzerinde elli Sovyet - Moğol tay- Moskovada mühim bir içtima numuz halekındak.i intıbaını şöyle ifa-
yares"nin iştirak ettiği bir harb vukubul- Paris 27 (A.A.) _ cP aris-Midh gaze - de ediyor: 
muştur. İki ~aat kadar süren ve çok "e - d"" K ·1nde ... tesinin Kaunas muhabiri un r~~· : « Belki de siz sergı· de en IV\'k bev _ 
tin olan bu muharebe Japon tayyarele • St lin. · t• d hiikU t erkanıle sı ~~ gen a m rıyase ın e me - diö'iniz binayı avırdınız. Ke d" h -
rinin mağlubiyeti ve kaçmasile neticelen- A b"" d d nma şef ,.., · n 

1 
esa yası uro azasının, or u ve ona .. - b•ma ben Türk paviyon b" . TV' 

ıniştir. Sovyet - Moğ'Ol avcı tayyareler: !erinin ve komünist partisi liderlerinin iş- ... e . b h . . v unhun ırıncı ıgı 
J apon tayyare~erini Gançur'a kadar ta- d b ld·V• · uz rıne a se gırışmege azınm. Du -

tirakilek mdühim bir içtima akte e ı ıgını varları, ferah ~erı'cı' avlusu, havtız -
kib etm:şlerdir. Muharebe Psnasmda 25 yazma ta ır. lan serv·1 ·ı be · · .. 
J apon avcı t:ıyyaresi düşürülmüştür. Mu Zannedildiğine göre siyasi büro azası l 'b~ ı '::ı; nce, sergınm en gu-
harebe sonunda üç Sovyet - Moğol t ay_ Japonyaya kal'Şl enerjik kararlar ittiha? ze ması u ur.» 
yaresinin geri dönmediği görüldüğünden edilmesinô, Moğolistandaki Sovyet gar _ New-York mecmuasının bir muhar _ 
araştırmalar yapılmaktadır. nizonlanmn takviyesini ve Sovyet.ler Bir- riri de sergimiz hakkındaki ihtisasları-

Tokyo 27 (A.A.) - Neşredilen bir teb liği tarafından Çine daha geniş mikyasta nı kaydeden bir yazısında şöyle demek 

liğde Japon tayyarelerinin bu sabah 98 yardım edilmesini istemişlerdir. tedir: 

Uzakşarkta japonyaya 
karşı müttehid cephe 

Bir /nglllz Amirali Fransa, Am~rllla ve 
/nglltere murahhas/arından mllrelıkeb bir 

ilçler meclisi ihdası teklifinde bulundu 

« Açılış hususunda birincilerden biri 
olan Türk paviyonunu gördükten son
radır ki, serginin reisi Mr. Whalen'in 
kaç aydır Türk sergisinden neden bu 
kadar şevkle bahsettiğine akıl erdir -
dim.» 

New-York T imes sergimiz hakkında 
yazdığı uzun bir yazıda : ~ 

« Türk paviyonu, u zun asırları dol -
duran Türk kültürü ile garb dina.niz
minin ahenkli imtizacını canlı bir şe -
kilde ifade etmektedir. Çini ile örtülü 

Londra 2 7 (A.A.) - Bahriye intel - kati tükenip inhizama uğrıyacağına ka- h<lrici sathı ve güzel iç avlusu ile ser -

) Milll Şef bugün 
Bemlik ve Mudanyayı 

gidiyor 
Bursa 28 (H usust) - Cümhur 

reisimiz İsmet İnönünün bugün 
öğleden sonra Savarona yatile 
Maımarada bir tenezzüh yapa -
cakları haber alınmıştır. 

B u tenezzüh esnasında Milli 
Şefin Gemlik ve Mudanyayı da 
şereflendirmeleri muhtemeldir. 

C ümh urreisimizin İstanbul da 
parlak bir şekilde tes'id edilecek 
olan deniz bayramım şereflendir
meleri hakkındaki vaki daveti 
kabul buyurarak, büyük deniz 
şenliklerinde bulunmak üzere 
İstanbula gidecekleri de anlaşıl
maktadır. 

Milli Şef ile Fransız 
Comhurreisi arasında 
teati edilen telgraflar 
Ankara 27 (A.A.) - Feniks _ Phenix

denizaltı felaketi münasebetile aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Ekselans B. Lebrün 
Fr:msa Reisicümhuru 

Par'.s 
Birçok Fransz deniz sübay ve efradının 

hayatına ma lolan kaza haberinden pek 
müteessir olarak, Türk milletinin Fra?f • 
sız milletinin maruz kaldığı bu müelüm 
mateme sam~mi bir surette iştirak ettıği
ni arz ve hararetli taziyetlerimi ~ kabul 
etmelerini ek5eianslarından rica ederim. 

lsmet lnönü 
Ekselans tsmet İnönü 

Türkiye Reisıcilmhuru 

Ankara 
Ekselanslarınıı:ı Feniks felaketi müna. 

sebetile gerek kendi ve gerek Türk mil
leti adına iıJhar buyurduklan sempati 
bütün Fransada derin bir t esir bıraka • 
caktır. Kendilerine hararetlıt teşekkür e
derim. 

Albert l.ehnlTı 

s: ' 
AL'E 
• Uzalcşarkta ikinci fasıl 

bir muharebe baılıgor 
Yazan: Selinı JUııp Emeç 

feı ir taraftan Uzak.şarkta Mon.. 

u;;;;;;I golistan hududunda cereyan 

eden Japon _ Rus müsademeleri, diğer 
taraftan cenubi Çınde, imtiyazlı mınta.. 

ittihaz ettiği ka!ara karşı Japonyanın 
hattı hareket esuscn nazik olan dünya 
vaziyetini son günlerde büsbütün vahim. 
leştirmiştir. Sovyet Rusya kaynakların • 
dan akseden haberler gösteriyor ki tara.. 
feyn hava filoları, adeta muharebı:? h.a • 
lindedirler. Yüzlerce tayyareden mu • 
rekkeb hava cüzütamlar, zaman zaman 
karşılıklı olarak hududla.rı aşmakta ve 
fezanın hududsuz namütenahiliği içinde 
dövüşmektedirler. Bu tarzı hareketın mo. 
dern siyasette adı harb değildir amma, 
fiili ismi bat gibi muharebedir. Vaziyetin 
aldığı bu ciddiyet karşısında Sovyet Rus. 
yanın Uzakşarktaki kıtaatını t~kviyeye 
karar verdiği de gösteriyor ki bir taraf • 
tan Çinin istilasını tamaınlıyan Japonya. 
nın, öbür taraftan Sovyet Rusyaya taar. 
ruz için hazırlandığı ve ufak, tfeek is • 
kandil mahiyetinde bazı hareketlere te • 

şebbüs ettiği anlaşılıyor. Şayed Sovyet 
Rusya kestirme bir hareketle bu taar • 
ruzlara bir nihayet verebilecek olursa 
mümkündür ki eaşlamak istidadını gös. 
teren ilani harbsız harb derhal dursun; 
aksi takdirde, müzmin bir ç~kişme, bir 
vakitler Çinde o tduğu gibi şimdi de Morı
gol _ Rus hududunda yıpratıcı bir ,cidal 
halinde başlam;,ş btılunsun. 

Maamafih son günlerde Tien-Tsin mın 

Ugence service'inin eski şefi Visamiral n iim. ginin en ziyade dikkatini celbeden bi -
. nalardan biridir- diyor. s • d • b• •• 

C. v. Usborne, Büyük Okyanus'un mü Hatib, Ingiltere, Fransa ve Amerika .urıye 8 yenı ır reıım 
dafaasına aid bir nutuk söylemiş ve murahhaslarından mürekkeb olmak ü - «~ue~ mecmuasında .paviyonum~zun 

takasından gelen haberler İngiltere ile 
Japonya arasında ımtiyazlı mıntaka me. 
sele.sinin mahallen halledilebileceği ka • 
naatini uyandırmaktadır. Bunun sebebi 
de, İnıgilterenin kullanmıya başladığı a.. 
zimkıir lisandır. Japon hükumeti, İngil • 
tere ile bu mıntakada bir çarpışmanın 
mevsimsiz olacağını idrak etmiş olmalı • 
dır ki son günlerde daha yumuşak ko .. 
nuşmıya başlamıştır. Maamafih dünya 
haritası gösteriyor ki ortada umumi bir 
şirazesizlik vardır. Uzakşark, her an in.. 
filak edebilecek bir barut deposu halin. 
de olduğu gibi Danzig mıntakası da yaL 
nız Avrupanm değil, hemen bütün dün.. 
yanın en hassas noktalarından biridir. Bu 
ahval ve şerait içinde eğer bu yaz bir harb 
patlamaı.sa, daha uzun zaman böyle blr 
tehlike kendisini gösteremez. 

bu nutku, radyo ile nesredilıniştir. zere Uzakşarkta bir Üçler Meclisi ih - ca~~besıne . ~ap:l~n hır muh.arrır de mi tatbik edı·ıecek ?. 
- <lası tekl'f' d b 1 h B cTurk sergısı sızı zaptedecektır. Bu -

Mumaileyh, bu nutkunda ezcümle de 
1
. • J ı ın e u un.mu~ .ır. ~ mec - raya bir defa girdikten sonra başka bir An (S f mahs d ·· 

nüstir ki· ıs, aponyaya notalar verecektır. Ja - . v • • takya 27 ure ı usa a gon 
-. · ponva bu 'nl>tal eh . t _ yere gıtmege arzunuz ve vaktınız ol - derdiğimiz muharrimizden) _ Surive-
İ . . . . , '""' ara emmıye verme kt H b T "' rk . . d J ngılter~ ıle J~~nya ~asında bır mek cesaretini gösteremiyecektir, zira dmıyadcav ır. ~sa. ınıd~ uk ü: sergısın- en .gele~_haberlere göre Fransız Ali 

harb zuhuru takdirınde Çın mukave- Ja!X>nyanın böyle bir koalisyona mey- en ogr~ca evınıze onme zere tu - k:>mıserlıgı tarafından Suriyede her vi-
metinin artacağına ve Japonyanın ta- dan okumasına imkan yoktur. tunuz• dıyor. l~yette ~ransız ~resi altında mubta

rıyet re]ımi tatbik edilmesi tasavvur e- 5 eLim, & atj'-11- CnUF 
Tiyençin hadisesi 
hallediliyor mu ? 

Tokyo 27 - Ingiltere büyük elçisi Crai
gie, bu sabah Japon hariciye nazırı Ari. 
ta ile yaptığı mülakatta 20 Haziran pro. 
testo not.asına ve Çemberlaynin 23 Hazi 

randa yaptığı aleni protestodan sonra 
da İngilizlere karşı yapılan fena mua • 
meleler üzerine .r apon hükumetinin na .. 
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Söyknildigine göre, İngi1iz büyük el
çisi 20 Haziran tarihli notaya Tokyodan 
kat'i ve tahriri bir cevab istemiştir. Crai. 
gie Arita mülakatı neticesinde, Tients:n 
hadisesinin mahalli mahiyette olan bir 
hadise kabilinden halledileceği anlaşıl • 
nı.aktadır. ,... ___________ , 

lngiliz - Sovyet 
müzakereleri 

P~ 27 (A.A.) - Bütün gazeteler, 
Sovyet te~iflerinin İngiltere tarafından 
:Kabul ile M'oskova müzakerelerinin ile _ 
riye büyük bir adım attığını yazmakta. 
. air. 

J our gazetesi, bu hususta aşağıdaki iza
hatı vermektedir: 

Temin olunduğuna göre, dün akşam 
1ngjltere taı'afından Strang ve Seeds'e 
jönderilen taiimat Sovyet hükumetini 
fatmin eylemektedir. 

Oiimrllk ve inhiıarlar 
Mllsteıarlığı 

j İngiltere donanmasının 
manevraları 

Atina 27 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 
bir İngiliz donanması, Kıbrıs sularında 
büyük manevralar icra edecektir. 

Londra 27 (A.A.) - Amirallik maka. 
mı bildiriyor: 

Anavatan filosuna mensub gemilerin 
kızağa çekilmesi ve havuzlanması için bu 
gemiler.in mürettebatına verilen normal 
yaz izinleri devresinin ileri alınarak Tem~ 
muz ayına tesadüf ettirilmesine karar 
verilmiştir. Bu suretle donanma manev _ 
ralarının Ağustosta yapılması imkanı el
de edilmiş olacaktır. 

Her zaman Ağustos ayının ilk hafta ~ 
sın da tertib edilen edeniz haf tasb bu se
ne yapılmtyacaktır. 

Bankalar 
baremi 

Ankara 27 (Hususi) - Bankalar bare
mi projesinin maddeleri üzerinde yarın 
M<tcliste hararetli müza;kereler olacağı 
anlaşımaktadt;:. Birçok meb'usarın ka _ 
nunun hususi müesseseler~ teşmilini te _ 
min eden fıkranın tayyedilmesini isti ye _ 
cekleri söylenmektedir. 

Bir öküz sahibinin 
karnını parçaladı 

Yeşilköye bağlı Avcılar köyünde ga
rib olduğu kadar feci bir hadise cere
yan etmiştir. 

Avcılar köyünde rencber Şerifin ha-

Yunan Kralı ltalyada şarı bir öküzü vardır. Bu hayvana biz
zat Şerif bakmakta, huysuz hayvan ya-

Atina 27 (A.A.) - Kral George, Ye- nma başka hiç bir kimseyi sokmamak
liahd ve zevcesi, P renses Katerina ve tadır. 
maiyetleri bugün Korfu'dan cHalles• Dün Şerif İstanbula gelmiş, evine 
yatına binerek İtalyaya hareket etmiş- öteberi ve bu meyanda kendjne de bir 
lerdir. Floransada Yunan Prensesi İre- kat elbise almıştır. 
na'nın Dük di Spoleto ile izdivacında Kövüne dönerek yeni elbiselerini gi-
hazır bulunacaklardır. yen Şerif, bir aralık hayvanın bütÜn 

D k Ş h f gün bakımsız kaldığını hatırlamış ve 
O tor a t ta)yada alma gitmiştir. Fakat huvsuz öküz yeni 

Berlin 2 7 (A.A.) - H indistandan av elbiseleri sırtında olan Şerifi bir ya -
det etmiş olan Devlet Nazırı Şaht, Al- bancı sanarak üstüne hücum etmiş ve 
manyaya dönmed~n evvel iki, üç haf- altına alarak çiğnemiye ve boy1m7.la -
ta kalmak üzere Italyaya gitmiştir. mıya başlamıştır. 

1 l fi) • Şerifin feryadına yetişenler onu ökü-
ta yan OSU Lızbonda zün altında güçlükle kurtarmı~larsa da, 

Roma, 2 7 (A.A.) - Cavour zırhlısı hayvanın sivri ve kuvvetli boynuzları
ile diğer 12 gemiden mürekkeb ohm İ- nın Şerifin karnını parçaladığmı gör -

Ankara 27 (Hususi) - Gümrük ve İn- talyan filosu, Lizbona gitmek üzere Ce- mi.işlerdir. 
hisarlar müsteşarlığına Gümrükler U- belüttarıktan geçmiştir. Yaralan ağır olan Şerif, Cerrahpaşa 
mum Müdftrü Mahmud: Nedimin tayini Diğer bir İtalyan filosu, Valansiya- hastanesine nakledilerek tedavi altına 
muhtemeldir. ya doğru gitmektedir alınmıştır. 

dilmektedir. 

Başvekilin 
Teşekkürleri 

Bulgar Başvekili 
Berline gidiyor 

Ankara 27 (A.A.) - Başvekil doktor 
Refik Saydam, Hatayın anavatana ka • Berün 27 (A.A.) - Berlindekl sala • 
vuşması münasebetile vatandaşlardan al- hiyettar Bulgar mahfelleri başvekil K<S. 
dığı tebrriklere teşekkürlerinin ve muka- savanofun, Alman hükfunetinin daveti 
bil tebriklerinin iblağına Anadolu ajan _ üzerine, üç günlük resmi bir ziyaret içbı 
sını memur ;ylemişlerdir. Berline geleceğini tey.id etmektedirler. . ......................................................................................................................... --

Sabahtan Sabaha 

Masa başında 
On beş run!ük istirahatten sonra otuz dört derec~ sıcakta yazı masasının 

başına g~;mek pek kolay olmadı. Hele bu masanın üzerini birik~iş ga~e!• 
ve mektub d<:steleril~ donanmış görmek beni adeta ;~ıküttü. Kanler ıçan 
okumak bir zevktir. Fakat gazeteciler için okumak 1a yazmak gibi va~e 
şeklind~ bir mecburiyettir. Yirmi beş yıl bu masanın önünde o~z beş cıld 
kitab ve otuz b~ bin kilometre tutacak bir makale ve fkıra serası yazdıktan 

·1 V• • ıl "ddia edebilirim. 
sonra okum:ının ve yazmanın bir revk olabı ecegını nas 1 

Buna rağme:ı işte bu mektub ve gazete yığınlarını okuyacağım ve gene 
hadise!erin sP.yrine kapılıp yazmak la devam edeceğim. 

Vak'alar, hadiseler de o kadar bPreketli ki en kısır .muharrirler, zahme' 
çekmeden m<~vzu bulabilirler. Hele siyasi hıidiseler fıkır fıkır kaynıy.or. 

.. k"' ·· dü Bu yıl toplar bombalar 
Geçen yıl y3!mz diplomat ağızları ateş pus urur · ' . 

· h b ·ı· d'lmiyor Anlaşılıyor kı mu. 
mermı kusu:vor. Fakat gene resmen ar ı an e 1 

• 

harPbe re.m:.en ilan edilmiyecek. Tanklar yürüvecek, ordular ça?ışacak, 
havalardan bomba yağacak yerlerden ateş fışkıracak. fakat resmı müna. 
sebetler gene devam edece~. Bu muhakkak ki 939 modeli harb! 

B d 
· ı • d dev'ırlerı'ndeki ne:;'e vP şetaret sahneleri de u ara a ınsan arın mes u • 

k ·1 d ~ ·ıa· ı· 1· h b · m ~ıar devam ed0 ,.ken Pariste zarafet, şık. e sı,.;: egı ır. anı ar sız çarpış " -· f ' p .. 
·· f 1 k l · · e1ı:11"İ v·lı şere ıne arısın uzun 

lık musab:ıkaları yapuıyor. Ey .? u esının · ~ . · 
1 C"nub kıyılarında deniz ya . 

boylu kızları arasında eğlenceler ''apı ıyor. " .. 
nşları, güzel mayo, güzel vücud güzel arka musahakalan yapılıyor. Ve 

· · .. k""l nlardı v" en buhranlı devir anlaşı:ı~/O"!:' ki yaşamak zevkı en muş u a t: 1" 

lerde bile insan ruhunun samimi köşelerinde can çekişmekten kurtulamıyo' 
Ken•an yürüyor. Haydi geri kalmıyalım. 

'--23uchan 
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Haziran 28 

ı A jı 

adı 
Yüksek eniz ticare i me ehi 
mütekamil bir hale getirilecek 

Denizbank forsu 
kaldmlıyor 

Plajlarda spor yerleri, çocuk bahçesi gibi tesisat, duı 
yerleri ve güneş banyosu terasları bulunacak 

Münakalat Vekili dün şehrimizdeki deniz müessese
lerini tetkik etti ve mıntaka liman idaresinde bir 

müddet meşgul oldu 

Şirketihayriyenin Küçüksuda yap -
tırmakta olduğu plaj beğenilmemiştir. 

Açıkta kalacak memurların Belediye, şehrimizdeki diğer plajların 
30 vaziyetlerini de gözden geçirmiş, hiç _ 

U geçmiyeceği tahmin birinin bugünkü tarzı mimariye uyma-
ediliyor dığmı tesbit etmiş, yeni bir plaj projesi 

nümunesi hazırlamıştır. Bundan son -
Şehrimizde bulunmakta olan Müna-j kından alakadar olmuştur. Vekil bu Ö .. .. d k C raki plajlarda şu esaslı noktalara e -

kaltit Vekili Ali Çetinkaya dün de tet- sırada Yüksek Deniz Ticareti Okulu- fb numuz ~ i umartesi gününden i- hemmiyet verilecektir: 
kiklerine devam etmiş, yeni yolcu salo- nun yakın bir zamanda çok daha mü- ~ a~en faaliyete geçecek. olan Devlet Plajın toprak vaziyeti, kabineler bi-
nu, antrepo ve yüksek deniz ticareti tekamil bir hale getirilec<!ğini söyle - enızyo~~da~? 1~ek D7vlet ~~anıaz:ı U nası önünde ve denize doğru 40 - 50 

kt b" · · t• · · A. . mum mu uru lerı teşkılatına aıd ha-me e mı gezınış ır. mıştır. 1ı Çetınkaya mektebi gezer - zırlıkla b't· ·ım· t• D . b k metre genişlikte çimenlikten sonra ha-

M 
.. ak IA V ·ı· .. k . tih 1 1 d . k r ı ırı ış ır. enız an tan her f f 30 35 un a at ekı ı dun sabah mıntakn en ım an sa on arına a gırere , kap iki "da 1 k 1 i meyille ve - metre genişlikte 

1
. "d . . .. t b. ik" . fl 1 .h ı reye ayrı aca memur arın kad- k d ıman ı aresıne gelerek bır muddet an ır ve ıncı sını arın mtı anla - rolar d t k .. 1 t . . y . umlu sahilden sonra enize vanlma-

1 l D · 11 118 .. a·· ·· k d t kib tm• ı· B" b 1 a e emmu e mıştır. enı kad- l d De · d · ı·-· b d b meşgu o muş ve enızyo arı ,:.nu uru nnı ya ın an a e ış ır. ır u - rod u t· . ed kt ı ır. nız erın ıgı ura an iti ar€'n 
İ · . .. k t k d k bd .. a s re ı umumıy e açı · a memur brahım Kemal Baybora, lımanlar mu çu saa a ar me te e kalan Muna- bır k lm kt y 1 n-. k uzak mesafelere kadar az değişerek 
d

.. .. R f' M . k lf;..t V k·ı· ht l"f h 1 h a ı ıyaca ır. a nız .ucuızban -uru au ı anyas, mıntaka lıman re- a a e ı ı, mu e ı usus ar ak - mali s . . . 1A - f a·- b mtmelidir. Kumlugun uçurumla bir -
· · · . . k d k b kA d . ervısınm agvı, en ve ıger azı 

yerleri ve güneş banyosu için tarası bu 
lunmalıdır. 

Bütün teşkilat tam teşkilatlı bir reS\ııı 

toranla birleşmelidir. Binanın alt k~ 
tında giriş, temiz çamaşır, idare, büro, 
yüzme muallimi odaları, salonlar ve tf 
davi yerleri bulunmalıdır. Üst ka· 
mutfak, frigo, büfe, ve restorane tah • 
sis edilmelidir. Bodrum katında çama-: 
şırlık, hizmet adamları, yemek odasr. 
şarab ve birahane, bulaşıklık vesair~ 

mevcud olmalıdır. 
Kabine binası önünde çimenlik, kunı 

lukla bina arasında yollar, yarı yolds 
duşlar, yolların ayn1dığı çimenUkler• 
de birer ikişer küme ağaçlı döşemel~ 
olmalıdır. ısı Refık Ayantur ıle muhtelıf mesele - ın a me te er anın an ızahat al - servisle . d lt lm .1 b. k leştiği noktalar bir tel ağ ile kesilme -

.. d""kl .. t• .. k rın ara ı ası e ır ısım ,..,d k kl . ler hakkında görüşmüştür Ali Çetin- mış ve gor u ·en ın ızam ve mu em - memu 1 . d.1.k kt k 1 k n ir. Kadın ve er e erın ayrı ayn Plajlarda spor yerleri, çocuk bah • · 
1
. d . . . r ar şım ı ı açı a a aca ve 

kaya bundan sonra Galata rıhtımında- me ıvetten olayı memnunıyetını be - bunlar d d" - . 1 yerleri ve locaları, her kısmın umumi çesi, oto parkı ve bahçeler de bulun • 
ed k ek bd 

pey erpey ıger servıs ere yer-
ki yeni yoku salonu ve antrepo inşaatı- yan ere ~ m te en ayrılmıştır. leştı·rı·lm""'len· t hh - k dolablı soyunma, giyinme salonları, duş malıdır. 

M r· ı r t b 1 v k"l - '° ea ura ugrayaca me-
nı tetkik etmiş, salon ve antrepoyu be- 0 or. e s .an .u a g~~;lnd e 1

' dog- mur adeqinin de 25-30 u geçmiveceği 
ğenerek alakadarlara bazı direktifler ruca evıne gıtmış ve og e en sonra zanned"lm kt d" w 

t 
ı._ t k 11 . 1. w. k ı e e ır. 

vermiştir. e.ıuar mm a a man reıs ıgme gelere 
bir mliddet meşgul olmuş ve bu ara - .. Diğer taranan Cumartesi gününden Çocuklar ı döömesine mini olduğu 

Vekil, müteakıben refakatinde deniz da baz ziyaretler kabul tm• ti . ~"h- ıtıbaren Deniz bank tarihe intikal et - için yaralamış 

Pollsft! : Askerlik işleri: 

Orta ehliyetli kı sa hizmet liler 
çaörı lıyor 

kr t . . A Al w H • K ı e ış r ~ . 1 - d na ıya reısı yet tug, ususı a- rimizde bulunan Alınan vap r . t mış o acagın an, vapur bacalarındaki Dün Firuzag-ada bir varalama vak'a-~ ··d·· ·· S b h dd. ka · u ınşaa D B f 1 k J Eminönü askerlik şubesinden: Emin,.. 
em mu uru a a a ın ve mınta li- müesseseleri mümessilleri de VekT . · ors arının, aldırılmasına ve De- sı olmuştur. Taksimde Sipahi apartı _ 

man reisi Refik olduğu halde motörle ziyaret etmişlerdir. Ali Çetin kay b ı ~ nizyollarınm eski forsu olan ayyıldız- manmda oturan Halis oğlu Tes'id is _ önü şubesi halkından olup orta asker! 
Ortakayd~ki ~sek deniz ticareti ~ek gün de deniz müesseselerinde te:kiku- ıı. çi~t ~apa~.ın .konulmasına karar ve - minde biri Firuzağadan geçerken 0 ci _ ehliyetnameli kısa hizmetliler 1 Tem
tebine gıtmiştır. Mekteb binası önun- lerine devam edecektir. rılmıştır. Dun ılk olarak Karadeniz va varda oturan Kemal isminde birinin 939 da Yedek Sübay Okulu hazırlıli 
de mü.dür Remzi, dahiliye müdürü Ha- Münakalat Vekilinin Yüksek Den· purunun bacasındaki Denizbank forsu birkaç çocuğu dövmekte olduğunu gör 1 kıt'asında bulunacaklarından 30 ha • 
san ve muallimler tarafından karşıla - Ticareti mektebi hakkındak· tetk.kl 

1

~ silinmiştir. Diğer vapurların forsları da müş, çocukları kurtarmak istemiştir. · 939 d be · ı ı e pe d T kt. zıran a şu ye müracaatleri ilan 
~an Vekil, müdiriyet odasında kısa bir rinden sonra, mektebe yeni bir şekil Y erpey sı ınece ır. Bunun üzerine Kemal, Tes'idi bıçakla olunur. 
2stirahatten sonra mektebin çok mun - veri!~ği anı1aşılmakf.adır. Mektebin El k .k sırtından yaralamıştır. ,---------------
tazam olan dershane, yatakhane, fab - hnlihazır mevcudü 83 tür. Bu sene e lrı ve tramvay ISTANBUL HALK 
rika ve laboratuarını, yemekhane, te - mektebi bitirecek talebe adedi de 12 Bir kahve ci çırnöının bilek TiYATROS U 

neffüshnne, jimnastik ve konferans sa- dir. Talebe imtihanları bu ay 11ihaye - idareleri adroları damarları k.ısildi 
lonunu ve diğer kısımları gez.mit, ta - tine kadar bitirilecek ve vliksek kısım Yüksekkaldırımda 116 numaralı kah 
iebelerle konuşarak kendilerine liti - talebeleri İzmit, lise kıs~ı talebeleri deg~İşf;rilmİ"8C9k veci dükkanında çalışan Muharrem, 
f.atta bulunmuş, mektebin ve talebenlıi de Baltalimanında kampa çıkacaklar _ J kahvenin büyük camlarnını silerken 
her türlü vaziyet ve ihtiyaclle çok ya- dır. Tramvay, Elektrik ve Tünel İdarele- cam kırılmış, Muharremin bilek damar 

rinin İstanbul Belediyesine devri hak- 1arı kesilmiştir. 

Kenan Onlar ve 
tırkadnşları 

Bu akşam Şeoyol aila 
bahçesinde 

ZÜ PPELER 
vodvil 8 perde 

Mi~el revüıü Oto Keti Hanı olculta 

Sekiz yaşında bir çocuk ~Ekmek fiatlarının ucuzla- kında yapılmakta olan temaslara dün Fazla kan zayi eden Muharrem, be -
de devam edilmiştir. rayı tedavi Beyoğlu hastanesine kaldı-

otomobiJ altında kaldı tılması mümkün görülüyor Vekalet tarafından gönderilen heyet, rılmıştır. Natit Özcan - Ertuörul Sadi Tek 

Dün, 8 yaşında bir çocuk otomobil Ekmek Yapıcılar Cemiyeti belediye Metro hanındaki çalışmalarına devam ·············-·············-·········00 ····--~······- birlikte 

altında kalarak ağır surett.e yaralan - iktısad işleri müdürlüğüne hrin ek _ etmiş ve idare n~.mına Süruri, beledi - .. Hayret Efendi 
mıştır. k . r h şe ye namına da muhendis Mustafa Hul- Ankara borsası 

-····-Beşiktaşta, Ortabahçede oturan mc vazıye ı ak:kında bir rapor ver - ki müzakerelere iştirak etmişlerdir. 
Mehmedin 8 yaşındaki oğlu Hamid, miştir. Raporda fırıncıların narkı Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirket - Açt11.1 _ Kapa;.ıt flatlan 27. 6- 939 
dün sabah saat 9 da Beşiktaş caddesi- yükseltmek üzere ileri sü~dükleri id _ leri satın alındığı zaman yapılan devir ı 1---------~-----ı 

ÇE KLER nin karşı tarafına geçmek isterken, şo- a· 
1 

. b 
1 

kt ve teslim muamelesi esnasında, mev -
f
. • ıa ar yersız u unma a bilakis tet- 1--------.,,..-------.ıı ar Enver!n idaresindeki 1S1 J numara- •· . . . _. '. cud eşya ve demirbaşlar yegan yegan 

lı taksi otomobilinin alhnda kalmı.ş - kıkat dermleştınldigı takdırde ekmek tadad olundug-u cihetle, halen beledi
Açılış Kapanış 

Lond.ra 
tır. fiatlanrun ucuzlatılabileceği zikredil - yeye yapı1acak devir için de tekrar INev - Yor~ 

Pek ant surette vukua gelen bu kaza mektedir. Yarın belediyede istişare he tadad muamelesine lüzum görülme - Parı., 
neticesinde 'küçük Hamkl muhtelif yer- rı fı . miş, defterlerdeki kayıdların devri ile Mll~o 
}erinden ağır S"Urette yaralanmıştır. ye 1 e nncılar son 'hır toplantı yapa- iktifa edilmesine karar verilmiştir. Cenevre 

Yaralı, berayı tedavi Şişli Çocuk has c~k, ekmek işine nihayet verecekler - Bu suretle, evvelce bir ay sürmüş o- :;:eradm 
tanesine kaldırılmıştır. dır. lan devir muamelesinin, şimdi on gün Brükael 

zarfında tamamlanması imkanı hasıl ol ~tına 
muştur. Sofya. Prag 

Umum müdürlüğe henüz kimin ta - Madrld 
MQtef errlk : Top lan tıl11r : 

Villyat Ja ndar ma kumandanlıDında Eczecılar c emiyeti yıll ık 'yin edileceği takarrür etmemiştir. varşova 
deDişiklik toplanbsı yapı:dı Yaptığımız tahkikata nazaran, mühen- Budapcıte 

İstanbul Vilayeti jandarma kuman - Eczacılar Cemiteti dün sabah Eminö- dis Mustafa Hulkinin umum müdür ve- :~:!ı 
danlığına tayin edilen Diyarba'krr ja~- nü Halkevinde yıllık toplantısını yap _ killiği bir müddet daha uhdesinde ka- Yokohıuna 

6.9276 J.9275 
126.6ı:ll'i 126.6125 

8.366 S.IM 
6.6676 6.6570 

28.5826 28.53'26 
t7.21 67.21 
60.7826 W.7625 
21.5276 21.ö2iö 
ı.0825 l.08:.!~ 

1.56 1.66 
4.836 4 . .385 
14.08 14.0S 
28.885 23.886 
24.8325 24.8325 

0.905 O.OOQ 
ı.69:.\IS 2.8V:.ı6 

84.606 84.605 
80Ji2 80.S:.ı 

darına kurnandan muavini yarbay Zı- mıştır. Kongre ldıktan b.. _ lacaktır. . stoltholm 
ya, yeni vazifesine başlamak üzere yüklere tazim tc~i:-afl ;:1·~ ~ Elektrik, Tramvay ve Tünel Jdare , • '-Aos_k_ov_a ___________ _. 
üç gün sonra ~hrimize gelecektir. k ·ımi " an 

1 
.esme ]erinin memur 'kadrolarında hiç bir t s T t K R A z L A R 

1 23.89:.46 2!1.sg.ır; 

Çatalca jandarma taburu kumandan arar verı ş, muteakı~en mesaı ra - tebeddül yapılmamasına da belediyece 1--------.--------I 
lığına tayin edilen İstanbul VilA.yeti ~o~ ,0~1r;m~ştu:· Mesnı rapoı:u aynen karar verilmiştir. Yalnız, bazı servis - Açılıı Kapaıııı 
jandarma kumandanı binbaşı Şebab, a Ui e ı:ıış, mzamname tadilatı es - lerin takviyesi ve bazılarının daraltıl - Türk borcu ı peıın -
devir ve teslim lşlnl bitirdikt.en sonra nasında munakaşalar olmuştur. ması ve bu takdirde memurlar arasın - t • : II • , • ı ndell -

• 

Büyükdcre Beyazparkta 

Vodvil 8 perdo 

okuyucu Ayıcl 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun ıantlml ·························· 

Birinci sahile 400 
ikinci sahile 250 
Vçüncü ıahile 200 

)) 

)) 

Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

, Muayyen bir müddet zarfında 
, fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

' 

! 

ı bir tarife derp~ edilmiştir. 
1 

' 
1 

1 

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

bıincılılı: Kollektlt §irketJ 
Kalıramanrade Ban 

Ankara caddesi yeni vazifesine gidecektir. Türkiye pratik farrnatoğlar birliği da becayiş yapılması ihtimali vardır. 
Vali bugOn Yalova dan geliyor adı Türkiye pratik eczacılar birliği şek ~--------------------------', !~~~._._~....-....-~""""~~--......ı 

Yalovada bulunan Vali ve Belediye line sokulmuştur. COzdan almıyan esnafa muzıyene 
Reisi Lfttfi Kırdar, bugün şehrimize İdare heyeti intihabında reisliğe cOzdanı verilecek 
dönecektir. Cağaloğlu eczanesinden Ahmed Nuri, Birleşik esnaf cemiyetleri belediyeye 

DDnkO hava vaziyeti umumt sekreterliğe Türkiye eczanesin müracaat etmişler, ~snafın sıkı w kon -
Yeşilkliy metoorolctfi ~undan den Bünvan vezn-.:ıarl ğ F hm. _ trollarla muayene cuzdanı almaga teş-

J ' t:tıc 1 a e t, a d I 1 · · ist · 1 d · B ledi alchğmuz ınalQmata nazaran, dün, ha-
1 

kl y f M vik e i me ennı emış er ır. e ye 
va Karadenizin şimal losunlarile do - za 1• ara usu ' aryos, murakıblıkla- reisliği bu hususta şubelere lfizım ge • 
ğu, cenubu şarki bölgelerinde çok bu _ ra Ispiro, Hasan, ve Jan seçilmişler - len emri göndermiştir. 
}Utlu ve diğer bölgelerde 'Wllumiyetle dir. - .. ·-·--··················--········--···--
açık geçmiştir. EminBnO Halkevinda aile toplantısı T eşekk Ü r 

RüzgAr, bütün bölgelerde unnmıiyet- EminBnü Halkevi başkanlığı varın Babamız Mustafa Saffet Atabinenin 
!le şimal istikametinde ve orta kuvvet- akşam Evin salonlarında güzel bi; ai _ ölümü dolayısile gerek cenazeye gelmek. 
te, cenubu şarki Anadolusıunda kuvvet- le toplantısı ha?11rlamrştır. Toplantıl\l'a gerek telgrafla yahud muhtelif suretler. 
ıi,.,.,. ,,...,_.! tir ,. ·J le taziyetlerini bildirmek lutfunda bulu-
$eh~zi~ dünkü hava vazi eti de sa~t 21 de müzikle başlanacak, söhbet nan zevata ayn ayrı teşekküre imk§n 

d R
.. A • ld 

1 2 
y h edılecek, ve eğlenceler yapılacaktır. olmadığından gösterclOOeri bu samimi 

şu ur: uzgur, şuna en - metre ız-
Şehrimfzin dünkü hava vaziyeti Halkevlnde konferans alAkaya karşı duyduğumuz mJnnet ve 

de şudur: RüzgAr, şhnalden 1 _ ı Eminönü Ha'&evinden: Yann saat §Ukrana muhterem gazetenizin tavassut 
metre hızla esmiştir. En yüksek sUhu- 17,30 da Cağaloğlundakl. salonum1rzda lut.funu ricn ederiz. 
net derecesi 31.32.1 ve en -'"~···nk sühu- sosyal yardım şubesi başkanı Dr. Sü - Eski Kocaeli l\teb'osu Reşid Saffet "'""i"' Atablnen 
net derecesi de 18. 7 olarak kaydedil - reyya Kadri Gür :tarafından bir konfe- ıvııs l\leb'usu Remzinin Eşt 
ınlştir. rans verilecektir. Ayşe Çiner 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük menderes tabilerinden Çürük su üzerinde yapılacak r-Ogillatörle 
Sarayköy ovasını sulamak ürere açılacak kanal hafriyat ve sınai imalatı keşif 
bedeli ( 470.004) lira (70) kuruştur. 

2 - Eksiltme 24/7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 15 te Nafıa Ve. 
kô.leti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı. 
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gene1 
§artnam.e.si, fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabilinde su işler\ 

reiSliğinden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22.550 lira 19 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel elle. 
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme. 
leri şarttır. Bu müddet içinde ve'Sika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemez.ler. 

5 - İsteklilerin teklif mekti.ıblannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2552) (~02) 



28 Hazlraıı 

Gaziantebde imar faaliyeti 
ve knıtnr çalışmaları 

Vilayeti kaza ve köylere bağlıyan yollara şoselere, 
köprülere ehemmiyet veriliyor, Antebde bir lise 

binasına siddetle ihtiyac görülüyor 

Halen Seyhan Valisi Ali Rıza Çe~ik Gazianteb Valiliği zamanınd·ı meb'us 
Aksoy ile bir arada 

Gazianteb, (Hususi) - Vilayetimiz 
hususi idaresi, temin eylediği denk batçe 
ile faydalı çalışmalarına devam etmekte 
ve bayındırlık hareketleri hızla ilerle. 
mcktcdir. Gazianteb Cümhuriyetten ev~ 
vel hiçbir yola malik değilken şimdi mü. 
tea.ddid şoselere ve bu şöseler üzerinde 
betonarme köprülere, yüzlerce menfeze 
maliktir. Narlı, Fevzipaşa, Akçakoyunlu 
ve Nizib yolları, Kilis yolu en güzel ve 
muntazam şekilde açılmıştır. Gazi:rntebi 
Maraşa bağlıyan Aksu üzerinde büyük 
bir köprü, merkezde modern ve munta_ 
zam bir şehir klübü, kasabalarda muhte. 
lif mebani inşa edilmiştir. 

Gaziantebde sıhhat işleri tam ve mü
kemmel şekilde yürümektedir. 75 yataklı 
olarak açılan memleket hastane.sinden 
başka bjr Amerikan hastanesi, hususi bir 
sağlık yurdu, trahom hastanesi ve doğum 
evi mevcuddur. Serbest olarak mütead~ 
did doktor ve diş doktorları çalışmakta, 
faaliyet halindeki eczanelerin sayısı beşi 
bulmaktad'ır. 

Hariciye, dahiliye, kulak, boğaz, bu. 
run servislerini havi bir poliklinik ve bir 
salgın paviyonu ile modernleştirilen roem 
leket hastanesinin tıbbi levazım ve te~ 
hizatı tamamlanmış, doğumevi İstanbul
daki emsali seviyesine yükselmiş, tra
homal mücadele artmış, köylerde trahom 
tedavi evleri açılmış, birer küçük seyyar 
hastaneyi andıran kamyonetler celbediL 
ıniş, geçen yıl ayrıça bir askeri sağlık 
)'Urdu tesis edilmiştir. 

Gazianteb halkı ~ihniyet itib~rile ileri 
ve maarifseverdir. Okuma zevki hemen 
her zevke tefevvuk eder. Bunun için de
lil midir ki, Gaziantebden şimdiye kadal' 
yüzlerce şair, ed b, alim ve san'atkar ye. 
tişmiştir. 

ralarda 3A çocuk otJurmakta olduğu hal. 
de gene müracaatlarm arkası alınama. 
maktadır. Vaziyet köylerde de böyledir. 
Cümhuriyetten aldığı feyiz ile uyanan 
köylü tabakası mekteb ve kadro :.ste. 
mektedir. 

Ulus okulları muhit için bilhassa fay. 
dalı olmuştur. Bu sayede okuyan mikta. 
rı % 60 artmıştır. Son dört yıldır tahsi. 
sat verilememesine rağmen fedakar Ga. 
zianteb öğretmenleri bu işi parasız gör. 
mekte ve yurddaşlarmı maariften mah. 
rum etmemektedirler. Halkevi tarafın. 
dan hapisanede açılan millet mektebin. 
den de mevkuf ve mahkum vatandaşlar 
istifade görmüşlerdir. 

932 de orta mekteble birlikte ve 400 
mevcudlu ol.arak açıları Gazianteb Iis,,.si. 
nin talebe me\•cudu bini aşm1ştır. Ne ya. 
zık k;, cenubun bu değerli irfan miies. 
c;esesi layı'k olduğu binadan mahrumdur. 
Şehrin iki kilometre mesafesinrleki bina~ 
lar uzaklığından başka ev tarzında ya. 
nılmı~. ratıb ,.~ b•.ı işe elverişli olmıyan 

şeylerdir. İlave edilen iki pavi
yon da ihtiyacı karşılıvacak hal
de değildir. Halbuki, burası, yal. 
nız Gaziantebli1erin değil, bü .. 
tün civar vilayet ve kasaba gençlerinin 
müracaat edebileceği yegane mü~sese. 
drr. Ş~hrin merkezinde ve Gazi yurda 
yakışır ihtişamda bir lise binası en acil 
ihtiyaçlar meyanındadır. 

Kaş Ovagelemiş batakhgı 
Kaş, (Hususi) - Kazamızm Ova~ele. 

miş bataklıkları, şimdiye kadar alınan 

tedbirlere rağmen hala civarın~ dehşet 

salmakta devam eylemektedir. 

Yozgadda işsizlikle 
mücadele ediliyor 

Yozgad, (Hususi) - Yozgad şimendi.. 
ferden kırk kilometre içerde kalmıştll'. 

Bu vaziyet vilayetimizin iktısadt bakı.. 

mından zarann1 muoib olmuştur. Dola. 
yısile Yozgadda herhengi bir i§ ınüe~se. 
sesinin de bulunmaması hemen hemen 
halkın üçte birJnin .iş bulmak üzere vilL 
yetten aynlmış olduğu görülmektedir. 
İşsizliğin mümkün mertebe gıderilmest 
maksadile vilayetimizde bir atelye açıl

mıştır. ViUyet bu atelyeye imkan dahi.. 
linde lüzumu kadar ehemmiyet vermiş, 
burayı bir san'at yurdu haline 
getirmeğe çalışmıştır. Mües.ııese iş. 
sizi çok olan bu memleketin bü. 
tün işsizlerine- İJ vermek imka _ 
mm bulamamakta ve ancak 30/ 40 işçi 

istihdam edilebilmektedir. Vilayetimizin 
umumi derdinin ortadan kaldırılması i. 
çin icab eden teşebbüslere baş vurulmuş. 
tur. Yakında kıymetli Maarif" Vekilimi. 
zin Yozgatlı teşrif buyuracaklarını ve 
tetkikat yapılarak bir san'at mektebi açı~ 
lacağmı öğrendim. Çok yerınde olan bu 
hareket vilayetimizin ihtiyaçlarından en 
mühimini karşılamış olacaktır. 

Jandarma llTmum Komutanlığının jan. 
darına mektebinin istimlak edilmesi· ıa. 
zım gelen kısımları için otuz bin lira tah. 
sisat vereceği söylenmektedir. Bundan 
başka belediyemiz de kırk bin lira ayı. 
rarak bu parayı şehrin imaline s.ırfede
odktir. Elektrik işinin daha esaslı hale 
konması için mevcud makineye bir ma. 
kine daha ilave edilecektir. 

Gemlikte deniz 
Sporı"arına 

Ehemmiyet veriliyor 
Gemlik (Husu -

si) - Gemlik Hnl 
kevi spor kolu, 
son zamanlarda, 
çalışmalarına hız 

vermiştir. Kay -
makam Zeki Işı -
ğın riyasetinde y1 
pılan toplantılar 

neticesinde, spo -
run. bütün şube -
!erinde çalışacak 

ve gençleri çalı.ş - Denızcilik ıubesi 

mağa sevk ve teş - reısi ~4 li Parlak 

vik edecek elemanlar, seçilmiştir. Fut 
bol, basketbol, voleybol, tenis; dağcı -

lık, atlı spor; atletizm; atıcılık kollari -

le deniz sporlarının bütün şubelerinde 

ayrı ayrı faaliyet başlamıştır. 

Bilhassa denizcilik vadisindeki ça -

lışmalar ilerlemiştir. Bu kolun baş -

kanlığına getirilen Ali Parlak, 30 gen

ce, denizciliğin, kürek çekme ve yüz -

me kısımları üzerinde Halkevinde haf

tada üç gün ders vermektedir. Deniz -

cilik kolunun halihazırda ( 1 ) şarpi, 

( 2) futası vardır. Ayrıca ( 3) yanş ka
yığı alınması ve bir de yüzüciiler için 
deniz kıyısında atlama sehpası kurul -
ması tekarrür etmiştir. 

( Dles'ud bir yıidönümü 

iznlit on uedi un euueı 
bugün Burıuımuşıu 

Geçen seneki ku.rtu.luf bayramından C·ir intıba 
İzmi~ (Hususi) -_ Bugün, yeşil ve ile vuruşmak, dövüşmek, ölmek ve va· 

güzel Izmitin, yabancı ellerden, yaban- tanı için can vermek bahtiyarlığına ka
cı ayaklardan ve yabancı dillerden kur vuşmuştur. 
tulduğu mes'ud günün yıldönümüdür. Bu se'bebledir ki, İzmit kurtuluş bay 

Körfez topraklan uzun ve acı süren ramını bugün candan, gönülden .~aşan 
bir esaretten sonra bugün şafakla bera- sevinç ve gurur çağlavanları, ta gokle -
ber, yenilmez aslan Türk ordusuna, re ulaşan tezahürat ile kutlulamakta -
şanlı bayrağına, istiklal ve hürriyetine dır. 
kavuşmuştu. Sabahtanberi caddelerden sel gibi a· 

İzmit; esaretin en acı ve zalim gün - kan bu mahşeri kalabalık; hür ve mes· 
ierini yaşamış, yiğit ve vatansever bir d b' tan ve millet yaratan Atatür· 
çok evladlannı kurban vermiş onların u ır va 
k bo v ' k 1· ·· ·· e aslan ordumuza saygı, sev 
oyun gazlanır gibi boğazlandığını e, nonun ' ~ . .. 

görmüş, yalnız düşmanla değil; çeşid gi hislerinin coşkunlugu ıle mubare1' 
çeşid ve renk renk, ihanet kaynakları bir nehir gibi, azametle taşlyor. 

( __ .:..K.:..:u=.· ~ç.=ü:.:.k.:....:m..:..:.:e::.;m~l:..:e~k..:.;e:...t_h_a_b_e_r_ı_e_ri __ J 
Sivasa bereketli yağımırlar yatdı ı Çankırı İnhisarlar MüdürJü!ii 

Sivas köylüsünün bugünlerde beklediği fe- Evvelce İzmit İnhisarlar lba.şmur~~e~l.11 
yizU yağın urlar dün yağdı. Be~lenllen 1htl - bulunan Tevfik Elhasan Çankırı n ar aı 
ya.eı karşıladı. Bundan dolayı Sivas köylü - Müdürlüğüne tayin olu~muştur. 
sü büyük bir sevinç içerisindedir. Bu yılki Biga koza mızaın açıldı 
mahsulü Bıvas ve çevresinde ümidin çok fev- Blgada mizan· açılmış, kuza satışların& baş· 
klndedlr. lanmıştır. Koza tüccarları hep yerlidir. Ya 

Mani.sa BalkeTlnde teftJşler bancı tüccar gelmediği için fJa.tlar kınlttır 
Manisa <Hususi) _ on beş gündenberl vl- Kilosu elll kuruştan satılan kozanın emet 

IA.yetimiz ve kazalan ile Halkevi olan nahiye korumayacağını kozacılar müttefikan söy · 
ve köylerinde mevcud Halkevlerinl teftiş e - !emektedir. Kaza ve mülhakatında elde e • 
den Naşid Uluğ tetkiklerine devam etmekte- dilen kozanın miktarı 50,000 le 70,000 kilo •· 
dlr. 00.'iında olduğu tahmin edilmektedir. Koza • 
Smdırp nahiyelerinde sünnet dütünlerl lal' randıman bakımından geçen senedeı 
Sındırgının Dövertepe nahiyesi köylerin - üstündür. 

de 35 fakir çocuk, Çocuk F.slrgeme Kurumu Sındırgı elektrik tesisatı 
şubesi tarafından bütün levazımı verllerel: Sındırgı elektrik tesisatı hitam bulmuş va 
sünnet ettirilmiştir. tenvirata başlanmıştır. Halk ~evinç içerisin • 

Balkevinin faaliyeti dedir. 
Çorlo Cümhuriyet okuiunda veda ziyafeti 

Halkevl CSp0r) kolu bisik!etçlleri Eblller b eki me-
köyüne giderek faydalı ya-"murlar "zerinde Çorlu Cümhuriyet okulunun u sen 

5 u zunları okul salonunda çok samiınl bir hava· 
köylü ile hasbıhalde bulunmuşlardır. G&te - içinde geçen _75_ kişilik bir veda ziyafeti veı 
rlt kolu da iblr toplantı yapmış 27 Haziran 
939 d ıı mişlerdlr. 

a yap acak pehlivan güreşini ve akşa - Ziyafette kaymakamımız, orta mekteb mü· 
ma da Vedad Nedim Tör'ün ıKör) plyealn1 dürü ilk mektebJer müfettişi, orta ve llt melı 
temsile k~ar vermiştir. Bisikletçiler vUI\ - teb ~uaıılmlerinden başka tanınmı' milneY· 
yetin bütün kazalarını dolaşm.ağı kararla, - ul kta leli 
tırmışlardır verler de b unma. .. -•· 

. Ziyafet münasebetlle söylevler verllu.•&9 " 
Blll'Sa Güçliisporun prdenpartlsl · husu.siJe sınıf muallimi Hasan Cahid talebe· 

Geçen Cuma.rteaı günü akşamı Bursa Güç- sine muvaffakiyet dileyen bir hitabede bu· 
lüsp0r klübü, Havuzlu parkta, mevsimin Uk ıunmu~ur. , 
gardenpartistni tertib etmiştir. Eğlencede, ta Mezunlar saz ve sözlerlle davetlilere ne' 
la.balık bir halk kütlesi bulunmuş, yüzme eli saatler yaşatmışlar ve muvaffak olmak 1 

müsabakaları yapılmış, manzumeler okun - çin vA.idde bulunm~rdır .. 
muş, genç vakte kadar eğlence de-vam et - tzmit devalrinde yaz saati 

Fakat Anteb maarifi asıl cümhuriyet. 
ten sonra inkişaf etmiştir. Bugün olduğu 
gibi bir lise, bir orta, on ilk ve elli ulus 

Hele yılın Mayıs ayında peyda olan 
sivrisinekler, civardaki köyler halkını ve 
hayvanatını iz'aç etmekte olduğundan, 

köylüler, iş ve güçlerinı bırakarak yay. 
lalara çekilmek mecburiyetinde kalmak.. 
tadırlar. Burada Ö1<-aliptüs ormanı mı:ıy • 
dana getirmek maksadi~e 60 bin Ökalip
tüs fidanı dikilmesine devam edilmekte 
ise de köylülerin gerek iş ve gerekse 
sıhhat bakımlarından hayatiyetini teh
did eden bu asırlık musibeti öldürmek 
için hüki'ımetiroizden kat'i tedbirler al
ması bekleniyor. 

ını.,tir. Vilayette yaz tatilinin tatbikine 1!1 Hazl 

Edirne inhisarlar imalAthanes Sındırrı tütün mahsulü randan itibaren bQ4].anmıştır. Memurlar sa 
Bu sene Sındırgı tütün mahsulü çok nefis bah saat 7 de vazife başına gelerek ötledet 

okuluna Ga2ianteb tarihinin hiçbir devrin 
de malik olmamıştı. Verdiğimi;: miktara 
köy mekteblerl ithal edilmemiştir. 

Terakki yalnız maddi sahaya inhisar 
eylemiş değildir. Manevi terakki daha 
ınühim ve büyük bir mevki işgal eder. 
Maarif sevgisinin artışı karşısında saydı.. 

ğımız müe.sseseler umumi ihtiyacı kar. 
şılayamamağa başlamıştır. İki kişilik sı-

ıs' Ah edildi ve verimll bir haldedir. Son günl'!rde yağan sonra saat 2 de tatil yapma_ktadırıar. d 
yağın.urlar tütünlerin neşvünemasına çok fay Ya.z mesai saatleri 15 Eylule kadar evan 

Edirne İnhisarlar İdaresinin lnıallthane - dalı olmW}tur. edecektir. 
sl tenni ve modern ıblr şekilde ııslı\h ediJerek 
geçen yıl mahsulünü lşlemeğe başlamıştır. 

tmaIA.thanenln açılışında bulunmak üzere 
Edlrneye gelen Umum Müdürlük ~letme Mü 
fettlşi M. Rakım Ulukan tetkiklerini blttre -
rek istanbula hareket etmiştir. 

Son günlerde yağan devamlı yağmurlar ye 
ni mahsul tütün ekimine faydalı olmuştur. 

(~----~S~e~y!..:..:h=a~n~d=a=--U=.:.:lu~s:,_o.:.....k_u_ll_a_rı _____ J 

Pazar Ole Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey sizin gazete. 
de okudum. 

Bugünlerde şehrimize 

gelecek meşhur Macar fut.. 
~olculan ile-

futbolcularımız Taksim 
stadında bizde ilık defa ola. 
rak geceleyin maç yapacak. 

Hasan Bey - Stadın hali. 
ni göstermemek için iyi çare 
doğru.su .•• 

. h · t verilmektedir. Ş'lhirdı, 
Seyhanda ulus okullarına çok büyük bır e emmıye b her~'r 

t kte tale e sayısı e-~ 
kazalarda ve köylerdeki okullara ~alk . rağbet e me ' kullarında okuyan ta 
biraz daha artmaktadır. Yukarıdaki resım Seyhan ulus 0 

!ebeleri muallimleri ile birlikte göstermektedir. 



S Sayfa 

,-Hadiseler Karşısında~ 

VIERlb!ERÖ 
Beyazıd tahakkuk şubesinde işi olan 

bir zat söyledi: 
- Beyazıd tahakkuk şubesi nerede • 

dir, tldmıin edersin? 
- Her halde Beyazıdda •• 
- Bilemedin! 
- Ya nerede? 
- Mercanda! 
- Tuhaf şey ... 
- Evet, bana da evvel! tuhaf görün. 

dü, faka1 tetkik ettim. Bu pek tabii bir 
şey! 

- Nasıl tabii olabilir? 
- Diğer tahakkuk ve tahsil şubeleri 

de yerli yerinde değil ki! 
- Nasıl olur? 
- Oluyor, işte, inanmaı.san isbat e • 

derim. 
Masamın üze.rinde duran telefon reh. 

berini açtı. 
- Oku. 
- Neyi okuyayım? 
- Tahakkuk ve tahsil şubelerinin 

isimleri ve yanlarında adresleri var. 
Sayfaları ~irdim. Tahakkuk ve tah. 

sı1 şubelerini buldum ve isimlerile, ma • 
halleri zıd olanlan okudwn: 

Hocaaşa gubesi: Sirkecide. 
Eminönü şubesj: Balık,pa.zannda. 

Küçükpazar şubesi: Kerestecilerde. 
Samatya şubesi: Kocamustafapaşnda. 
Beyazıd rubesi: Mercanda. 
Mercan şubesl: Çakmakçılarda. 
Tarlabaşı fltbesi: Feriköyde. 
Feriköy fUlx!si: Pangaltıda. 
Sayıfalara göz g~zdirirken daha başk3 

§t?ylerde gördüm: 

Sarıyer malmiidürlilğü: Büyükdercde. 
Fatih merkez memurluğu: Şehzade -

başında. 

Sanyer merkez memurluğu: Büyük -
derede. 

Karagümrük belediye mevkii: Fatihte. 
Küçü.kpazar belediye mevkii: Unka -

panında. 

- Ben bunu yazarını! 
Dedim, sordu: 
- Neye yazacaksın, muvaiık mı bul. 

madın? 

- Muvafık bulup bulmamam mesele 
değil. karilerime bir hizmet etmek isti -
yorum. Olur ya, karileriınden birinin Sıı. 
nyer malmüdüriüğünde bir işi çıka.bilir .. 
Vapura biner, Sanyere gider. Orada, 
maJmüdilrJüğünü sorduğu zaman, hay • 
retle yüzüne bakıp böyle bir şeyin vücu. 
dünden haberdar olmadıkların~ söyler . 
ler .• Birkaç kişiye sorduktan sonra belki 
Büyükderede olduğunu öğrenir: fakat 
Sarıyerden Büyükdereye gitmesi de bir 
iştir. Nitekim sen Beyazıda gitmiş, Be • 
yazıd tahakkuk şubesini bulamamışsın .• 
Beyazıda gitmekie boşuna zahmete gir -
din. Eğer evvelden yerini bilseydin, bu 
zahınete girınezdin. 

- Hakkın var, dedi, fakat bunlar yerli 
yerinde olsalar daha iyi değn mi? 

- Bence de öyJe amm~ nedense bir 
defa yerlerinden tedi~n olmuşlar •• Ve 
bir daha yerlerini bulmak onlara kısmet 
olmamış.. Belki de hiç olmıyacak! 

rJ .unet .J./u lıl4i 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
.. Çiklet ,, sarfiyata 

Çı1det Ameri • 
k.ada adeta milli 
bir mahiyet al • 
mJJtır. Büyük. k;.i 
çük, kadın, erkek, 
zengin, fıkara, her 
lkes mütemadi .. 

r I, 
~ 

yen çiklet çiğner.. , 
Çiklet çiğnemiyen Amerikalı yok gibidir. 
Yalnız Amerikada bir sene içinde yapı -
lan çikletlerin bedeli 100 milyon do1an 
bulmaktadır. 

* 
Brezilyada yuzuk taşları 

BreziJyada her 
bir mesleğin bir a. 
IAmeti farikası 

vardır. Bu ala .. 
meti farika yüzük 
taşında dır. Her 
bir meslek ayrı bir 
yüzük taşı kulla.. 

Amerikada bira satışı 
Birleşik Ame • 

rika cümhuriyeti 
dahilinde biralar 
ayni zamanda ku .. 
tular içinde satıl. 

maktadır. Kutu 
birasına rağbet 

pek fazladır. 

' 

Birleş:'k Amerika ciimhuriyeti arazısı 

dahilinde bir sene içinde dört milyon ku. 
tu bira satılmaktadır. Kutu birasına fcv .. 
kalfıde rağbet artmaktadır. Şimdi ihracat 
için tedbirler ahnmaktadır. 

* 
Kalb darbelerinin adedi 

İnsan kalbi da
kikada 70 defa ha. 
rekct eder. Büyük 
1baban.ız, yahud 
büyük anneniz 
doksan yaşını bul 
muş insanlar ise 
doğuşlarından dok 

, , ,, 

SON POSTA 

~ l.._ ..-..----......_....._ ........ __ ......_ ___ w* 
~.-.r~...-.-.v..-.v.ır...,_. -- ..._.. 

Blu7 modeli Kasden yangm çıkaran Dimitrinin 
muhakemesi neticelendi 

Suçlunun hırsızlık yaptığı dükkanı, sübut delillerini 
ortadan kaldırmak için yakhğı anlaşıldı 

Bir müddettenberi ağırceza mahke- etse, idari nizam mucibince, ben ken • 
mesinde rüyet edilmekte olan bir kas- disini tecziye edebilirdim. Mühendis 
den yangın davası, dün de devam ede Sermed, sicillinde en küçük bir leke 
rek, son safhaya varmıştır. bile mevcud olmıyan memurlarımız -

Hadisenin suçlusu bulunan Dimitri dandı, demiştir. 
hakkındaki iddia şundan ibarettir: Şahid eski umum müdür Yusuf zi. 

Dimitri bir akşanı Beyoğlunda Bele- ya ise mevkuf bulunduğundan, mah -
diye sokağında evvelce yanında çalış - kemeye gelememiştir. 
tığı Yaninin bakkaliye dükkanına gi - Bunu müteakıb, suçlu vekili aradan 
rerek bir altın saatle, çekmecede bu - 8 ay geçmiş olduğundan, davada müru 
lunan paraları çalmıştır. Sonra da, su- rü zaman mevcud olduğunu söylemif, 
çunun sübut delillerini ortadan yoket- muhakeme bu hususta bir karar ver -
mek ve böyl~ hırsızlığın meydana mek üzere talik edilmiştir. 
çıkmamasını temin rnaksadile, bir kö - e· h kA 1 k d 
şeve petrol dökerek, dükkaru ateşe ver- ır sa te ar 1 avası 

Bu sörnizie bluzu ince ipekliden oldu. mfştir. neticelendi 
v · . . . . Dimitri, ağırcezada yapılan duruş - Bir sahtekirlık da~ .Jı..-...zada 
gu kadar ketenden cie yapabılırsınız. Her d h kk dak' "ddia ın· kar -au ...... 

ması sırasın a a ın ı ı . yı dün son safhaya varmıştır 
iki kumaşa da gider. Yalnız biri daha tu. ve şöyle tevil etmiştir: A . • 

1 
··b·· ·· d h ·· d ı·k 1 Hadıse 9UÇlularmdan Rauf. sahte bir 

va et. o uru a .. a gun e 1 o ur. . . _ Dükkana hadise akşamı çalışmak orta mekteb diploması almak için Ki-
Modelin en goze çarpan tarafı plılerı. irin gitmiştim. Fakat, elektrik tesisatı mil isminde bir arzuhalciye ~ııüracaat 

dir. Bu sene pli senesi olduğu için kuma. bozuk olduğun.dan bir konserve kutu - etmiş; o da Maarif Müdürlüğü varidat 
şı ne olursa olsun hoş bir tesir yapacağın. su içerisine biraz ga~ ko~arak, yakm~k mukayyidi Rıfkı vasıtasile ve Maarif 
dan emin olabilirsiniz. ve ış ık temin etmek ıstedım. Yoksa, duk Müdürlüğü damgasını .kullanarak, mil• 

F'iyongası bluza zıd bir renkte olma- kanı yakmak kasdim yoktu. dürün de imzasım taklid suretile bu 
hdır. Düz bir kumaşta bu ufacık tczad Fakat, tahkikatta toplanan delillerle sahte muanıeleyi yaptırmıştır. 

suçlunun hadic;eden t ay evvel dükkan .. .. _ 
ehemmiyetli ıbir garnitür kadar göz alır. d •ki vazifesinden ayrıldığı tesbit edil- Dunku celsede mutaleasını serdedm 

riii!inden, bu yoldaki müdafaası kabule ~üddeiumumi Feridun ~agana, bu ict-
Yemek bahi•leri: sayan görülmemiştir. dıa ile mahkemeye v~nı:n Rıfkı w 

D.. k" 1 d ·aa· ame ·n· k Raufun suçlarını sabıt gorerek, ken • un u ce se e ı ıan sı ı o u -
van müddeiumumi Feridun Bagana, su dil~rinin .:eza ka~un~~w:1 342 n~i mad 

Gül reçeli yapmayı hemen her hdın cu delillerle sabit rıörülen maznunun desıne gore teczıyesını ıstemiştır. 
Gül reçeli 

bilir. Fakat ıvi gül reçelini herkes yapa- CE''1a kanununun 369 ve 493 üncü mad Dava, müdafaaya kalmıştır. 
maz Kimisinin yaptıgıv nda güller gıcır el l . t f'k t 1 -·-·-··-· ... - ........... ·-·-··· ··--. • e ~rme ev ı an, ce1..aya çarp ırı ma -
gıcır olur. Kimisinin rengi güzel olmaz. <:ın ı istemi<~tir. Borsada çamları tahrib 
K'mi.sı1• a_radnn biraz vakit geçer geçme7 Muhakeme, müdafaa için talik olun- eden tırflllar 
şeker enır. ınustur. 

Bizim size anlatacağ1rnız reçelde bu • • Bursa (Hususi) - Villyetin bazı 
kusurların hıç biri yoktur. Büyük bir iyi. Bır Den·zb~nk memuru hakaret mıntakalanndaki çamlıklarda tehlike. 
liği daha vaT ki onu okuyunca anlarsınız• d1vası açtı 1i bir nevi tu:ııl görü~e başlamlf • 

Gül reçeli mayası: Güller topfandık- .. . tır. Bunlar bırer kese ıçinde buluna • 
. . . Bi k t . 1 b' Dun Galata sulh ceza mahkernesın - rak çanı yapraklarım yı'yen ve bu su • 

ça, beyaz yerlen kesılir. • r a gu • ır d Den" b k b k "'d" . . ..,., _ . e ız an sa 1 umum mu ur mu- retle ağacın teneffüs cihazım mahve • 
kat şeker - kat kat senlır. ustune lımon avinlerinden Harun aleyhine, banka . ·· 

.. .. b ki . G··ı 1 .. derek kurumasına sebeb olan ve sur. 
sıkılır. Dort gun e enır. u su anmış- nın eski muhend:islerin.den Sermed v . 

. . atle çogalan bır haşeredir. Ayni za -
tır. Ateşe konulur. Brr damla su katma. Boz..lcurd tarafından açılan bır hakaret d b t kl'k 1i ta fı da i man a unun e ı e ra DAll 
dan kendi SUyiJe ta yapraklar pişip, mo- dl\V8Sl01n durusmaSJ yapılmtştıf. •• d'" d lmak • 1-A- b ldu · vucu un e yer a tmJUlllını u -
ra yakın koyu b:r renk alıncaya kııdar Davaya mevzu olan hadise şudur: ğu vakit fena bir kaşıntı husule getir"' 
kaynatılır. Bu kaynayan şeyin rf"çele St•rmed, Harun tarafından umum mesi, insanın ağzı vasıtasile vücudüne 
benwr bir yeri yoktur. Koyu bir hamur müdürlük namına kendisine teb1lğ edi- dahil olduğu takdirde öli1m0. intaç et • 
halindedir. len bir emri kendi servisinin müdürü mesidir. Bu haşere ile, jmklntn müsa • 

Şekerciler buna .gül reçeli mayası> 
dt>,rler. bit· başkası olmasından dolayı mes'u - adesi nisbetinde mücadeleye gfrişilrnlf-

İşte evlerde yapılan aleHide gül reçc. Ii)'ettcn korkarak yapmak istememiş tir. Böyle müstevli bir şekil almaslDll 
u: k ]inde bu maya yoktıur. Gülden doğrı;dan sebeb ışın çok olmaması, çam dalla • 

doğruya reçel yapılmak istenir. Bütün - .Bu işi yapabilmem için. bana tah rında fazla kar durmaması olduğudur. 
mahzurlar da buradan çıkar. riri bir emir veriniz, demiştir. Harun, Bu tırtıllann tamamen imhası ~ nır. Doktorlar yüzüklerine zümrüd. a .. 

vukatlar yakut, profesörler firuze taşı ta
karlar. Bu sutefle yüzüğün taşına göre 
meslekleri belli olur. 

san yaşına kadar kalbleri 3,313,497,600 
defa hareket etmiştir. Bu miktar her bir 
kalbin hareketini göstermektedir. 

Mayadan reçel nasıl yapılır? Şimıli sı. bunun üzerine vaziyeti umum müdür- geniş bir bütçe meselesine müt.ealll) 
ra buna geldi. Mayayı ıbir kavanoza dol. lüğc bildirerek, umum müdürlük ca - bulunduğu söylenmektedir. 
durur, saklarsınız. Hiç bozulmaz. Reçel mirinize karşı takınmış olduğunuz na---..................................................................... ···-· ........ _ ... ..._ ......................... ..... 

L SLER 
OkuguculaI:ıma 
Cevablarım 
- cKanınta çocuğumun arasında 

cehennem bayatı yaşıyorum. Karar 
verecek vaziyette değilim, beni tenvir 

ediniz.· 
Bana bu satırları yazan cBay E. D.• 

ilk karısım 'kaybetmek felaketine uj .. 

nımq, 3 yaşında çocuğu ile iki yıl bekar 
hayatı yaşadıktan sonra tarar evlen 
miş, şimdi ikinci kansının çocuğa biı 
anne olacalmı tahmin ederken müte. 
madiyen hırpalamaktan zevk aldığım 
görmektedir. 

d3ay E. D.ı nin bu meselede ben .. 
den fikir danl§Jllasına hayret ettiğimJ 
söyliyeyim. Zira bence hadise bir sa • 
niye düşünülınJyecek kadar basittir. 

Eğer erkek olsaydım, hadiseye mut. 
tali olduğum dakikada müsebbibi ve 
saiki hakkında kanaat edinir edinme1 

bir sa-niye bile vakit geçirmeksizin ka. 
dmdan ayrılır, bi.~ defa ayrı ayrı ev . 
lerde hayat geçirıT'iiye başlar başlamaz 

da mahkemeye müracaat ederdim. Zi. 
ra 3 yaşında bir çocuğa eziyet etmek 
ten zevk alan şahıs, kadın gibi görü • 
nebilir. hak:katte bir canavardır. 

* Bay cH. K. ııe: 

- cElime geçen parayı muhtelif ih 
tiyaçlaruna göre J'\~Sıl taksim edeyim?, 
diyorsunuz. S:.ıali gönül işlerinin çer • 
çcvesi içinde bulmadmı. Okuyucu sü .. 
tununu idare eden arkadaşa yolladım, 
mektubun zarfı da, içi de size hi.tab et. 
miş, mütaleasile iade etti. Çaresiz ha 
tınma .ıeıenin bazılarını söyliyeyim.. 

Elinize geçen paradan birinci de
recede hiç lükse ve zevke kaçmadan, 
tam kalori almanıza yetişecek mikta • 
rını gıdaya sarf edeceksiniz. Sonra ço • 
cuklannız varsa onlann tahsiline ye • 
t.işecck miktarı ayıracak. daha son • 
ra da tertemiz giyinmenizi temin e .. 
deceksiniz. Dütün bunları yaparken de 
ihtiyat akçesine yer ayırmayı unut • 
rnıyacaksınız. 

TEYZE 

Iazım oldu m~ bu. mayadan b~r bardak layık evzadan dolayı• kaydile vazife - Afyonda yeni inşaat 
dolusu alır, hır kılo şekerle bıraz suya sine nihayet verildiğini tahriren mü -
koyar, kaynatırsınız. Yapraklar sudn b d' C'-rmet b·ıd· . ı· A 1. Afyon (Hususi) - Belediye elektrii 

.. en ıs ~ e ı ırmış ır. z ıne se t · t t k · d k · B 100 canlanır. Şeffaf, guzel bir renk nltr, ve b b .. te .1 b .. 1 . h k esısa mı a vıye e ece tır. una 
.. . . ! e gos n en u cum eyı a a.ret ma- b" r d f ı b' t , · 1 şekere guzel 'hır lroku venr. şte en h" t· d .. ..b a· .:ı- H ın ıra an aza ır ansısat ayrı mıt-

.. 
1 

b" .. li . . . ıye ın e goren mu en ıs U1:, arun y . b ,_di b' _ 
guze ır gul re~·e elinızm altınrlıı ae- b kk d d a .k t . t· tır. enı e.K:: ye ınası Agustosta a91-. . a ın a av ı anıe e mış ır. . .. 
mekt·r. Geri kalan mayayı gene hır ta. lacaktır. Selçukilerden Sultan Alaed • 
rafa koyarsınız. Reçel bitince ayni şekil. Dünkü celsede .. di~Je.nilen . ş~hidA 1:i- dinin kızları tarabndan yaptınlmış o • 
de bir saat içinde taptaze ve bill\'ir gibi manlarv Umum Mudilr mu.avını ~a.mıd lan Afyonun meşhur şehir suyu yolu 
ben-ak bir reçel yapıverirsini. Bu usulle Saracoglu _davacının ken~ı seı;.ıs~de yeniden tamir ettirilmiştir. 
yapılan gül reçelinin brr iyiliği de bir bulunan .. bır memur oldugımu soylıye- Belediye bütçesi 200 bin lira olarak 
bardak mayadan kavanozlar dolusu reçel rek, ezcumle: kabul olunmuştur. Bu yıl da inşaat ft 

yapılabilmesinde, yani idareli oluşunda. - Harun ise fen kısmı umum müdür istimlak devam edecek, yeni caddel• 
dır. muavini idi. Sermed, aldığı emri ifa açılacaktır. 
........ ·-·····-············ ... ·---·· .................... -········· ... · ... -··························-················ .............. ...... ··········-·· .. ------·-···--
ı ___ i k __ ı a_h __ b_a_b __ ç_a_v_u_...;;ş_ı a __ r _: ________________________ _.:..;Kı~ır~ı lı~a~n~a~r~a b~a:.....11 
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C:G O N O N ADA M LA R l:::::J Sporca olmıgan 
bir muharrir gözile • 

lngilfere Dahiliye Nazırı •• 
gureş maçı 

Yazan : Siiad Derrifl 

Sir Samuel Hoar 
Eski miralay, ve bu günkü ingilterenin 

Nazırı 
eski gizli istihbarat şefi 
en merhametli. en cesur 

Birkaç hafta önce Sunderlandda her. 
kes: cAllah gönlüne göre versinıt diye Sir 
(Samuel) e dua ediyordu. Çünkü: Dahi. 
liye nazın orada, İtalyaya sürülecek ko. 
casını çocuklarının başında bırakması ~ 

çin yalvaran ümid.sü bir kadının ricasını 
dinlemiş; kabul etmişti. 

Bu, İngilterenin en merhametlı. en in
saniyetli dahiliye nazırının tipik bir ha. 
reketidir. Sir Samuel; yirmi üç aylık na. 
zırlığında, yirmi iki mahkfunu kurtardı. 
Hayat ve ölüm bah.sindı? dahiliye nazır. 
lan daima sert davranırlar. Halbukı Sir 
Samuele göre, bir imanı mahkfun etmek 
insanlığa yeni bir derd a~mak demektir. 
Hak. yerini bulmalı. fakaı merhamet eL 
den bırakılmam.alıdır. insan yoldur Jd 
içinde, bir gün alev halini alabilecek, iyi. 
lik kıvılcımları gizl~ olmasın. 

* Samuel &ar; sert görfu:ıüşil arkasın.. 
da derin ve ateşli insani duygular saklı. 
yan sessiz bir adamdır. Lise tahsU:ni 
Hıarrowda bitirdi. Oradan Oksforda geç. 
ti ve politika hayatına mutad §('kilde ha. 
zırlandı. 

Fakat hakjkatte siyasi hayatının inki. 
p.fı hiç te mutad ~nardan olmadı. Bu. 
günkü kabinede başka bir nazır bulamaz. 
sınız ki. meslek ömrü onunki kadar çe. 
şidli bir manzara arzetsin. Bundan başka 
Sir Samuelin hal tercümes;ne gÇz gezdi
rirseniz, hayatında esrarlı bir !asıla, bir 
boşluk devresi göreceksiniz. Bu devre 
nazırın cgizll te§ki!Ab ta çalıştığı B:iyük 
Harb senelerine aıddir. 

Samuel Hoar ıharb başladığı zaman 
Yevnıanry'd:ıki İngiliz deposunll menaub 
bir miralaydı. Canı sıkılıyordu. Vakit ge. 
çirmek için bir delikanlıdan rus;a ders 
almaya başladı. Birkaç hafta içinde lisa. 
na hakim oldu. ::!:>erhal Rus kararglhla.. 
nndaki lngı1iz i.ı;tihbaratma tayinini iste. 
di. İsteği kabul edik5 ve bundan sonra 
&nründe öyle bir geçid başladı ki ince.. 
liklerini hiçbir vakit öğrenemiy~e~z. 

Rusyada Petropdda kalıyordu. 1916 
yılbaşı arifesinde Rasputinin öldürüldü. 
ğünü duydu. Kaprislerile çariçeyi avucu 
içine almış olan bu koca sakallı papazın 
ölüm haberini, karısı Lady Maud Hoann 
yardımile, Londraya ve dolayısi!e Garbi 
Avrupaya herkesten önce bildirmeye 
mll'\•affak: oldu. Hakilt'atte de (Raspu. 
tin) in ölümünü - katiller müstesna - ilk 
öğrenen kendisi olmuştu. 

İki ay evvel Puri9hkeviç adında bir 
Rus mültecisi Sir Samueli görmeye gelir 
ve söz arasında, r.rkadaşlatile Raspuf. 
nin he3abını temizlemeye karar verdik. 
lerini söyler. S1muel, papazın ne sıkı bir 
muhafaza altında bulunduğunu bildiği 

için bu sözleri bir deikanlı palavrası di. 
ye dinler. Fakat İlkkanunun 30 uncu gil. 
nn ak amı lcomit 0 toplantısında bulundu. 
ğu bir sırada gitlice eline şu kağıdı ııkış. 
tırırlar: 

cGregory RıspuUn bu sabah saat al. 
tuta Petrogradın göbeğindeki kibar ev. 
terden ~rinde öldürllld'l.. 

Cesed nehirden çıkahlıp morga götft. 
ri!lürken iki meçhul kadın peyda olur, 
CSJöyü isterler. Bu teki~ tabii reddolu. 
nur. Yalnız, ölünün çama~ırlannı alma. 
larma bir şey denmez. Sir Samuel kadın. 
lardan ıbirinin çariçe, öbürünün famdö. 
pmbri olduğunu öğrenir. 

Had seyi herke.c;ten evvel ve herkesten 
iyi haber aldığı Jçin bazı Rus muhitlerin. 
de katil plAnının, hatta belki de doğru. 
dan doğruya cin:ıyetin Sir Samuel ile 
maiyeti tarafınd· n hazırlandığı ve idare 
edildiği söylenilmı:-ye bqlar. Çar; bu ga. 
rib m ala inanır ve nihayet sefjrimiz; 
(Tsarskoe selo - Yazlık saray )a gidip 
Çarı, S r Samu:?iın bu işte parmağı ol. 
madığma inandırmak mecburiyet.lnde 
kalır. 

Sir Sı.ımuet H04'f 

talyancayı da rusça gibi çabucak öğrenir 
ve iki İtalyan nişanı alır. 

Caporetto 70Iunda bizzat bulunmuştu. 
HAdiseyi yazıla:"Jnda f5yle anlatıyor: 

cKoca bir ordu. ili saatte, disiplinsiz, 
baflboŞ bir .sürüye döndü. Silahını atan 
kaçıyordu. Rom1ya döndü~1m vakit, bir 
kaç gQn evvellsme gelinciye kadar guya 
bir hüldlmet mekıa1'zmasının işledi~ 
yerde, bir enkaı buldum •• 

Bir zamanlar 1ta1yanlann onun hak. 
kında acı şeyler söylepıesine, belki de bu 
açık sözlülOIQ sebeb oldu. 

* 

canlarını oyunda tattım. Oyunu kazan. 
mak öyle müsbet bir muvaffakiyettir ve 
insanı o kadar çabuk tatmin eder ki. .. 
Ben kendi nefsime iyi bir dansın ahen. 
ginde. topa kanad veren mahir bir golf 
oyununda, fevka!Ade bir raket sallayışta 
zevklerin en yükseğini bulurum• demişti. 

Bugünkü kabine azalarından radyoda 
birinci derecede güzel konuşan da Sir 
Samueldir. Bu mnvaffakiyetin sırn şu: 

Dahiliye nazın radyo örıünde bir hitabe. 
ye başladı mı, kendini evinde, sobasının 
başında biT çiftçi üe karşı karşıya derdle. 
pyor ve ona anlıyabt1eceği sade lisanla 
bir şeyler anlatıyor farzeder. 

Henü-z elli dokuz yaşında... fş haya. 
tından çekilmek .!\in daha pek erken .• fa. 
kat şayed bir gün siyaseti bırakırsa bü. 
yük Avrupa kütüphanelerini devre ~k
ınayı düşünüyor. Çünkü: Onun politika 
haricinde spor kadar sevdıiği ikinci bir 

,, il ,, 
mak · · giderken hakikaten Haftanın bir Pazar pniindeyız. .. Bul let satın al ~ Be1ko. 

Pazar günü senenin en saeak Pazarı. De- nazik bir inaan beni blnrkmı7or. 
receye bakmadım amma hararetin göl- na çıkanyor, oturtuyor. 

gede otuzun epey üstünde oldupna e.. L~1--..:..a.. kadın 
Tribünler dolu, IJiUAAI' .... genç • 

mır.ım. eieııdil ) 
Gölgede bu kadar :mii9Jiş olan bu 11. lar. çocuklar ve (kerli ferli er 

Var •• !:-"- bir1r .. ,. genç oturmuş. eak g5nde, stadyom kapumm önünde ve uran: ~ 
güneşin altında bir takım insanlar birik- Ben de bir iskemleye yerıep,orum .• : 

şey. de kitabdır. Saha gun.. ec ari.rıde, gri ve kabver. ellg• 
ntiş duruyor. :. -r- minde-* Sporcu olmadığım için Bana balkın kıostümler giyen iki zat sahadaki 
bu kapı örrunde neden böyle durdu,.u rin biraz gerisine konmuş bir ır.aaada Hayatında üç büyük güçlük atlatmış. & kal ki de~ 
m""huldu-r. başlarında !ötr PP arı. san . 

tır: --y larmıt ga. 
Nörin b"ılet alıp ı'çen· -......ezler veya kenarında ve gölgede oturuyor Hindistan nazırı iken meclisten cHin. ·-y a--· lar GömleMnin 

bilet alacak paralan .. ...Jr.... neden bura. bi rahat. rahat oturuyor • .... (fi,tan ıslahat Jiyı"hasııt nı geçirmşiti. Bu. ,~ bir iman mitr.ofo. 
da bekl~=rler. kollan sıvalı, iri yan son derece ağır bir itti. cMüntehib ısla.. .....::~ h lö le aü?O• hak. 

Benim elimde bir ..... -+.. davetiyesi nun bapna geçmif opar r 9 -·-hat komitesi~ önündeki phidliği on do. 5---- aı- t 'vnr Derken 
va.r. Q...~- muharririm'nden rica etmiş- kında etrafa m uma verı.,,-·1 y kuz gün sürdü. l!"ıOOO suale eevab verdi. ..,.1"'1 tl ah çıkıyor ar an 

1935 te Hoal" - Laval paktının sukutu tim. Bana iki kişilik bir bilet verdi.. Da.. güreşecek çif er ı aya .. 1 uıb' he 
vetii olarak girmekten duyduğum zevkle yana diziliyorlar. H~~be lan 19,.ı;bp.a üstüne kabineden çekiliyordu. Veda lri. . t kdim diliyor .ı:MUA un ...., 

tabesinde cAllaha ısmarladıb derken stadyom kapısına yaklaşıyorum. s.ı a e • bazı} iami 
bütün tahammülü kınldı, a~lamaya baş. Kapının önünde Zi.nıg Zing hapishane. e";el&:n de tanı~ ve k.uvv::luyor. 
ladı. Fakat arkasında bıraktığı ad daima sinin kapısının önünde bulunmıyan bir soylenınce alkış . .. a . d halka •-t.. 

. Nihayet 'ki ecneba .anreşçı e wr.A-
k h k k A tertibat alınmıc:. Boyumu kat kat geçen 1 

.,- •• yüksek kaldı. Gere al , gere vam -. d. dil' or Bunlardan bın Polonyalı, 
Kamarası pakt mes'ulıiyetini onun omu7- demirden garib bir alet arasından geç. .1:1 ~ ıy •. lı H b . t 1ı olduğu 

meğe teşebbüc; ederkf>n pehlivan cüsseli d ıgerı Habeşıstan . a eşıs an 
lanna yüklemenin birçok cihetlerden ,_'- b.,, b lk.i de b' · pehl" d bi söylenilen Kuzguni güreşçi ortaya çıkıp 
h ..___ ld ır.- - onun rf k b"n - ouuı ıur e • ır rvan ır • r u • 
&a.ıtu o u5 .. nu. "'"""" sı a ı eye d y •• • Habeş usulü gıırib bir seuam venyor. 

bağlılığı yüzünden iften çekilmeye mec. a amcagız ku!aklanmda çın çın oten hır ~ . . Habeşistanlı olması ha?t 
bur kaldığını biJiJıordu. sesle bağırıyor: Gureşçının "' dtrdı a1iba 

Ned' r deki., arasında bir sempau uyan g • 
Sir Sarnuel cesur bir adamdır. Havada Bugün de hayatının en güç devrele. - ır 0 e ın · .1 'd kta durulan mevkiden bir se. 

nMnanın tam manuile bir tehlike aa.. rinden birini yıllllyor. Yeni ceza kanunu. Biraz ürkek cevab veriyQrum: 1 erı e aya 
-r·- _.. - Davetiye yirci bar, bar bağırıyor: 
yıldılt zamanlarda ı.,,aıeye binmekten nu hazırlamakla meşıguL Bu kanun müc. ... Habeşistan' 
çekıinmedi. Daha sonıra hava nazın iken rimlere. ş!.mdiye kadar içlerinden pek :ı. - Ne davetiyesi 0 - nereden aldın? - y~rd ki zat ~ pehlivanları.. 
Hindistan yolunda 12,000 mili tayyare zına nasib olan, bir şall6 verecektir. Eli. Nereden aldığrmı söyffiyorum. Ceva. Hoparl~. e .. k lan B"''"ar gü. 

b ta · . rnızdan bınle .gureşece o -e 
ile ---ti. B•DVekil Baldvin: sabeth Fry ..ıbi en büyük bir chapishane ım onu tmın etmiyor. . . .. · d .... lrt. olmıyacağını 

-~~ ..,. . ı;,o N. · dil eden . reşçırıın. gureşın an~ 
cNazırlanmdan biri Alplerde sky ya. ıslahatçısı• nın neslinden gelen ve ilk - çın ver er, n verdiler. na. "ğr . ·· şmekten va?.ogeçtiğini. bu 

sıl vercüler, kim vereli' o enınce gure . . .. 
rıJlarını, biri Madeirada dalma müsaba.. chapishaneleri ıslah kt>miteli şefiıt nin Ey t b d ·Mı- sureti ekendisinin mağh1b ~dildiğıru bil. 
kalarını kazanır, öbilrG •--'ıtereden Hin.. toruna olan Samuelin bu işle :ığraşması - ger mu e er e~··· 

:u.ıt;;ı Ters, ters yüzüme bakı•or ve büyu-k rurdi. 
diltana uçarken kendimi, numaracılan- kadar tabi! ne olabilir? bir lutfeder gibi: ~ Nihayet güreşler başladı. Tıpkı varye. 
nı elinden kaçırmış cambazhane mena.. Sir Hoar hissile bereket eden bir adam telerde olduğu gibi, ıgaliba güreşte de 
jerine benzetiyorum. derdi. değildir. Cürmün ceza görme.9i l:izumu. - Haydi gir içeri! diyor. la kü ük numaralar öne Joonulu • 

na inanır. Azilı mücrimlerin cezasını Avluya giriy<>TUz. Biraz :ilerliyoruz. evve ç 
Ba§kalarmın "9.omobille gideceği yere arttırmaya bile taraftardır. Ancak genç. Bu defa mütıhiş 1>ir tıomike önünde ayni ı yo~- .. ·1 . görür gönnez hiç 

Samuel Hoar ıayyare ile gider. Şimdiye sual ve cevabla karşılapyonım. Nihayet Ilk ~ıkan gure§çı ~rıAilah tarafından 
kad .. bin "llik h ~. leri fena temasıardan korumak, sabıkalı.. ı~tfedi 

1 
sebebsız yere, yanı 

ar yuz mı ava yolculu5
0A yap. lan ıslah etmek. canormah lerl ruhi ka- u yor ar:. . . . . • _ ben de galiba ~ik oldum - içlennden 

mıştn-. nallardan tedavi çarelerini araştırıyor. - Gazetea 19ellız FllY2 gmrıız. bir tanesini tutturr.. Nedense ıUAki o ka. 
Karikatüristlerle ecnebi kritikler için Hazırladığı Iayıhayı tenkid edenl~ Diye bir kapı gösteriymlar. O kapıyı zansın istiyordum. Maç başladı. Uzak • 

hoş bir mevzu: Sır Samuel buz ilzerinde pek çok. Faka~ serln gOrünüfilnün altın. geçmek meğer ne müşldil §eymi!? -;capı. tan mayosunun renginden başka bir. h.u. 
patınaja bayılır. Her sabah saat 8,5 ta da insanlık ve hak •dealizmi ile yanan Y1 eller ellemez karşıma çıkan bir msan: susiyeti ile rakıôinden ayırd edemedifim 
evinden çıkar. :::Joğru patinaj yapmaya bu yüksek insan kl>lay kolay yenilemez. - Ne arıyorsunuz burada? diye ıert güreşçi alta gelmek tehh"lt~ne dfi~til 
gider. cKraliçe kJübü. nde yarım saatini ... """"" ...... w·--·.. • • sert soruyor: mü adeta kalbim çarpıyor. Yanımdakı • 
hep buz üstündt! geçirir. En g-lç bir cf"ı- Belet'_,• ...... z , ... ,... - Güreş seyretmeğe geldim. ler 'de öyle ... Etrafta herl:es kendi inta • 
gilr> de ihhsası vardır.&, yıl önce Gros.. t.tfifl•rf tamamlandı - Burası gazetecilere mahsus bir hab ettiği güreşçiyi teşci ile meşpL 
venerde nazırlarla seftr'ler•n önünde nu. Mülkiye müfettişleri belediye mer - yer? _ Dayan!.. Haydi dayan!-· 
mara yaptı. meharet l&lterdi. Patinaj kez teşldlAtındaki teftişlerini tamam - - Ben de gazeteoiyim. Feryadları duyuluyor. Nihayet içlen~ 
yaparken daima siyah, sıkı pantalon _ ce. lamışlar, fen. konservatuar. Zat İşleri Herhalde benim görüııilffim pek te de benim tuttuğum galıô geldi. Rahat iM' 
ketle san eldivenler flher. Müdürlüğü muamelltmı teftişe başla- eli kalem tutara benzemiyor. Adamcağı. nefes aldım. 

. . mışlardır- zm bakışlan bunu o kadar beliğ bir su. Güreşler birbirini tatib ediyor~r-
Kendisi: .Da spor beni kımıldanamu Elektrik direkleri 30 liraya mal edi· rette ifade ediyor: Ortaya ince c:üaeli bir .taırıla, P ftf • 

bale koyan damar sertJllinden kurtardı» lecek iken her birine 130 lira harean- - Olmaz, burada yer yok. man biri çıkb. f nce vüeuc:Hü olan 1ftlİ • 
di,or. cSabahlan ,. hlc kahvaltı etmem. mış. beJediye mfifettişleri tahkikata va Hava müthiş sıcak, bu kadar e7.iyeti lecet diye aeı'l!ala bafladnn. M~eı ya. 
yı pek az yerim. R1ngden çıkınca eve zıyed etmi.şlerdi. Mülkiye müfettişleri resmi me.rasirnlerde. haddye tepifatı nılmıpm, bir iki dakika sonra ~ mee • -
daner, üstilmii bapmı &~~irir, doğru bu işlerle de meşgul olacaklardır. bile, gazetecilere yapmaz.. damın elinde rakibi elri bü~ ~"· O 
meclise gide.rfm. Patinajdan aldığım kuv. BeyoGlu cihtetlndekl dOkalnlal' - Gazeteciy,iın, davetliyim, nereye küçük vücüdil~ adamcağızı mındenn us. 
vetle günün g81lelerlnl fütursuz karşılı. teftlf edlfdr gideyim? tünde yere çalmaja başladı. .Etraftan ses 

yabiHrim.:. Belediye milfetttşlerinden yedisi dün - Davetiyen nerede? ler yükseliyor: 
Sir Samuel mükemmel bir tenisç'idir Beyoğlıundaki dükkAnlan teftiş etmiş, _Kapıda eli."llden aldılar! - Yap ~ı!-

~ ... Bir defa eski Çelııorlotakyı Cümhur belediye zabıtası taliIIiatnamesine ay - Bu sırada şipuan, kıa boylu, beyaz Arabacı mı. 
reisi Beneşle müşterek oynamış, kaybet. kırı hareket edenleri cezalandırmışlar- 1.-... ~:-1- .. 1 1...1-. Her halde bir yanlıflık olmalı. onun 

~llW.lllu mu eazzım UK" zat; stadyom . . 
miflerdi. Pabt yatım o1arak birçok mü. dır. teşrifat umum mildürü olacak; k.arfuna rakibini soktuğu vazı~ete .ba~ ı~ 
sabakalan 1r:azaımup. D&kmecller yerlerinde kahyOI' ~!ikili . ona arabacı değil. şofor diyecegı gelı;y or. 

~ yor. . . 
Sporcu nazır clansı da -pek sever. Bir Süleymaniye ve Mahmudpaşadaki - Gazetecisinis öyle mlT Durmadan rakı'bınin sıırtını yere gc~rı-

kaç sene önce meelilin tat.r. zamanında dökmecllere belediye tarafmdan yer - - Evet. yor. Fakat üç '8.Iliye kalmalıvmı~ ga!ib:ı, 
Avrupa gazfnolanndan birinde bir tango lerini tertetmelerl bildi.rilıniftl. Dök • - Yazı mı yuacakaımf... galı'b addedilmiyor. Gene güreı yapıyor. 
mQsabakasım kazınmıftl. Dönftfte mu. meciler dün belediyeye müracaat et • _ ! . . . En sonunda gözü kızıştı. Bu defa raki -
vaffakiyetinl ba§Vela1e haber verir. Lord miş, bundan sonra kok k8milr0. kulla _ Yemin mi edeyim de bu edamlan L binin sırtı yere gelince kendisi de onun 
Baldvin de: cHele şUktlr, der, kabineı:ıı. nacaklan için dfmıanm halln rahatsız nandırayun bilmem. üstüne yattı. tJç değil, belki yedi sekiz 

den bir k.ifl olsun tdlde bir İf becere. etmiyece~ Mld!mrlfterdlr. Belediye Bunu yapmaktan be bu davetiyeden nniye onu 0 halde t ru!:d:;1u ~S::,~ * bibi.• imar plAnmda dabnecRerfn yerlert bel kazan<!ı~m Jıaıda.rdan w llllfrdftlltm bu sı ortada brra-kara en °6· .... 
Samuel Hoar Rusyadan İtalyaya ge. Hoar oldu bitti OJUM 20k dllfkdnc!Or. n oluncıyaı kadar dOS1dıDa f.ahllye nazlt mfsa.$rpeneıtJllll nfm9tlertnden du. 

Qer. Harb sonuna kadar orada kalır. t Bir bre: cOmraınan en bt17tlt ~ etttrmelr atyetlndl,,,.,,. . .baJb olmafı terdh ~ D.lf81'1 bL (Devm 10 mmr sayfada) 
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lngillere Avrupdaa ağır 
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Tarih Müsabakası 

--------------------·-------No. 33----' 
Katib Çelebi 

basmıya başladı 
Fransa, Türkiye, Lehistan gibi devletlerden 
mürekkeb muazzam bir kuvvetin başındadır 

On yedinci asır fikir ve ilim hayabnın en büyük 
siması; bugünün ilmi çalışma sistemini kuranlar· 

dan biri olan büyük bir Türk alimi 

İngiltereye hfıs bir tabir vardır: Splen. 
did · lment.. yani muhteşem infirad. 
Son yıllara kadar hakikaten İngiltere 
tam manasile bir splendid isolment için. 
de idi. 

İngilterenin bu hali 1939 senesınde hi
tama ermiştir. 

Bu Mdise dünya tarihinin bir dönüm 
noktasını teşkil eder. 

Avrupa kıt'asından ayrı adaları içine 
büzülmüş bulunan İngiltere şimdiye ka
dar diğe.r devletler tarafından toprağına 
ayak basmak için yapılmış olan bütün 
hareketleri akamete uğratmıştır. Bunun 
sebebini denizde aramak tazımdır. Çün. 
kü İngiltereyi deniz kıorıuyordu. İngilte. 
reyi koruyan o deniz onun mekft!Atmı da 
tem•n ediyordu. 

Gemici bir millet olan İngilizler daima 
kuvvetli bir donanmaya sahib bulunmuş.. 
!ardır. Bu donanma herhangi bir clevle. 
tin hatta iki Avrupa devletinin donan. 
masına birden faik bulunuyordu. 

Denizlerin himayesine, donanmasının 

kuvvetine istinad etmiş olan İngiltere, 
ıimd1ye kadar adasında hodbinane bir 
tarzda yaşamaktan zevk alıyordu. Av. 
rupada cereyan eden hadiselerle arıkas. 

din alakadar olmuyordu. 
İngiltere münzevi yaşayışından hiç 

sıkılmıyor, bil~kis iftihar duyu~rdn. 
Yüz elli sene içinde iki defa adasını 

terketınlş, Avrupa kıt'asına askerlerini 
göndermişti. 

İn.gı1terenin an'anevi bir siyaseti var..
dı: Hiçbir devletin çok kuvvetli olması. 
na ve dolayısile Avrupaya hAkim bulun. 
masına müsaade eylememek ... 

1815 senesinde büyük Napolyonu mağ. 
lfı.b eyledi, 1866 ve 1870 senelerinde 

Ahmed Ercan memnuniyetinden ne 
diyeceğini bilemiyordu. Sordu: 

- Seher ne dedi? 
• - Ne mi dedi? Sevincinden ağlayaz
(iı. Onun da sende gönlü varmış ella -
lem! 

- Demek.. oldu bu iş, öylemi? 
- Anahtarı hayırlısı. Her ikinize de 

mübarek olsun! 
- Teşekkür ederim, Mehmed efendi. 

Sağ ol! . 
- Sen de sağ ol, oğlum. Gayri hiçbir 

tasam kalmadı. ,Ahirete göQebilirim. 
Kızım, oğlum, bizim ev uşağı hepsi de 
sana emanet. Seher, Kadi!' gecesi geldi 
idi zaten dünyaya. Klsmetinin açık ol
duğunu, iyi bir adama düşeceğini bili
yordum. Anası kızına çeyiz düzerken 
helal süt emmiş bir damad dileyip du
ruyordu. Tanrı oncağızın gönlüne göre 
verdi. 

Ahmed Ercan, zihni başka yerde, dal-
gın dalgın dinliyordu. Nalbur birden -
bire şu suali sordu: 

- Sen hep bu mektebde mi oturaca
ğın, sonra da? 

- Evet, Mehmed efendi. Neye sor-
<lun? 

- Hafızın evinin orada, bir dönüm 
toprağım var. Biraz da para arttırdı i
dim. Size iki gözlü bir evceğiz kurayım 
derim ... 

- Ne lüzumu var? O para Osmana 
kalsın. Büyüdüğünde sermaye yapar. 
Yahud ki Ankaraya göndeririz de, o -
kur. 

Nalbur, endişeli bir nazarla Ahme -
din yüzüne baktı: 

- Sapanhda kalmağa gönlün yok 
mu, yoksa? 

Ahmed, ufuklara dikill bakışlarını 
orada takib ettiği hayalden ayırmıya -
rak cevab verdi: 

- Hayır. Nereye gönderseler, nere -
ye gitsem, dönüp dolaşıp geleceğim, 
yer1eşee€ğim yer burasıdır. 

Mehmed efendi kalktı. 
- Eh, ÖJ•le ise; ben eve döneyim gay-

,..,,....~y AZAN~~ 

Fransız General!erinden 

G. de Cugnac 
Prusyanın kuvvetlenmesine, büyümesi
ne müsaade etti. Fakat nihayet ikinci 
Vilhelme karşı harekete geçerek onu 
1918 senesinde mağliib etti. 

Yukarıda arzeylediğimiz siyasi wen
sipine aldanarak, Harbi Umumiden son. 
ra, Fransanın lüuzumundan fazla kuv. 
vet iktisab eylemesinden ürkmüştü. Bu 
yüzden sulh muahedenamesinin Berlin. 
de imza edilmesine mani oldu, Almanya. 
nın kalkınmasına yardımda bulundu. 

Versay muahedenamesi hilafına ola. 
rak Almanyanııı silahlanmakta olduğu 

hakkında kendisine yapılan ihbarlara 
inanmamış göründü; inanmış olduğu 

halde de aldırmadı. 

Harb sonu senelerinde, doğrusunu 

söylemek icab eder ise İngiliz siyast a. 
damları dar görüşlü olmuşlardı. 

İngilizler Fransızlara karşı bu husus. 
ta bir itirazda bulunabilirler ... Müteve!. 
fa Briandın teşkil eylemiş olduğu kabi. 
neler azalan da dar görüşlülük yapmış. 
lardı. 

İngilterenin dar görüşlülüğünün bu 
kadar uzun sürmesi tarihte taaccübü 
mucib olacaktır ve İngilterenin bu har 
tarihin en büyük muammalarından biri. 
ni teşkil edecektir. 30 Eyhil 1938 tarihine 
kadar İngiltere Alman vadlerine tama. 
m:le inanmıştır. 

Avusturyanın ilhakına, başvekil Şuş.. 
nigin hapsedilmesine, Südetlerin işgaline 

rağmen İngiliz başvekili Alman devlet 
reisinin sözlerini büyük bir tevekk:i1 ile 
dinlemiştir, 

Merkezi Avr~nın anahtarlarını Al
manyaya terkeden meşhur Münib anlaş. 
ması akabinde İngiltere başvekili Alman. 
lar ile bir ademi tecavüz muahedesi im
zalamıştı. Çemberlayn Alman devlet re. 
isi üzerinde tesire malik olduğunu san. 
mıştı. Bu büyük bir safdillik idi. Çem.. 
berlayn Hitleri değil, Hitler İngiliz baş.. 
vekilini aldatmıştı. 

İngiliz devlet adamları içinde ancak 
Winston Churchill ve Duff Cooper bu ha. 
kikati anladılar. 

İngiliz izzetinefsi böylece çok ağır bir 
surette rencide edilmiş oldu. 

15 Mart 1939 da Alman askerleri Bo
hemyayı işgal eyleyin<:e İngiltere uyandı. 

30 Eylut 1938 tanninde yapılan gilzel 
vadleri beş ay 60nra Hitler tanımamıştı 
bile ... 

Almanyanın yalnız kuvvete inandığı, 
kuvvete taptığı, yalnız kuvvet lisanından 
anladığı meydana çıkmıştı. Hak Alman. 
ya için kuvvetten başka bir şey değildi ••• 

O vakit bütün İnıgilizler anladılar ki 
Almanları böyle başıbqş bıraktıkları 

takdirde bütün Avrupayı avuçlarının i. 
çine alacaklardır. Tehlike artık el ile tu. 
tulacak bir raddeyi bulmuş, hareket za. 
manı gelip çatmıştı. 

İngiliz hükfuneti şayanı dikkat bir çe. 
viklik ile derhal harekete geçti. 

31 Mart 1939 tarihinde başvekil Lord. 
lar Kamarasında mühim bir beyanatta 
bulundu. Lehistanın ıistik15.linin tehüke. 
ye girdiği gün İngilterenin ona yardım 
edoceğini bildirdi. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Yeni Edebi 

Avrupalılann Hacı Kalfa adı ile tanı-1 ba do::ıuı Mehmed Halifenin hergiln bir 
dıkları Katib Çelebi, on yedinci asırda deftere bir takım şeyler yazdığını gör. 
yaşamış büyük bir Türk alimidir. İlınf müş, sorduğu zaman cTarihtir!> cevabı 
çalışmalarda, evvel! zengin bir bibliyog. ile karşılaşmış ve ilk tarih zeıvkini de hl. 
ralyanın bilinme.si zaruretini anlatan ve misinin yazdıklarını okuyarak almıştı. 
on yedinci asırda, muazzam bir lslA.m İlk çılgın okuma aşkına on yaşında 
tefekkürü bibliyografyası vücude geti. tutulan Mustafa, birbiri arkasından ol. 
ren Kat.ı"b Çelebi, c.Keşfüzzün<.ı.n> adını dukça mühim iki servete sahih olduktan 

taşıyan bu eseri ile, modem ilmin kuru. 
cularından biri olmuştur. Bugün, beyneL 
milel te!ekkür tarilıinde, Türklüğü şan 

ve şeref ile temsil eden bir simadır. 
KAtib Çelebinin asıl adı Mustafa idi. 

Abdullah isminde bir sipahinin oğlu idi. 
1608 yılına doğru do~uştu. Döroüncü 
Murad saltanatının ilk zamanlarında 

başlıyan şark muharebelerine babasile 
beraber pek küçük bir yaşta, 9 yaşların. 
da iken iştirak etmişti. Babasının bu 
harbler içinde ölümü üz.erine, koca bir 
ordunun içinde tek başına kalmış, cMeh. 
med Halli~> jsminde bir baba dostunun 
himayesine sığınmıştı. Henüz 9-10 yaş.. 

larında 'bulunan küçük Mustafa, bu ba. 

sonra bütün ömrünü okumağa vermişti. 
O zamanlar Türkiyede matbaa yoktu. 
Bütün kitablar el yazması tdi. Çok pa .. 

halı idi. Arkadaşları arasında Katib Çe .. 
lebi yahud Hacı Halife diye anılan .Mu!M 
tafa, varını yoğunu kitaba veriyordu. 

Yazdığı muhtasar bir tercümei halin. 
de cgeceleri, okumağa öyle dalardım kf, 
sabah olur, farkında olmazdllll> diyen 
Katib Çelebi, yavaş yarvaş, okum.ak işti.. 
yakında olan gençlik tarafından bir ils. 
tad mevkiine çıka:rnldı. Asrının §('yhü.. 
lislamı Yahya Efendi gibi güzide simaları 
ondan, mııhtelif ilmi mevzular üzerindı 
mütalealannı yazmasını rica ettiler. 

(Devamı 14 üncli sayfada) 

= .KARLI DACA GÜNES VURDU 
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kimsesizlik onda bir takım itiyadlar hu 
sule getirmiş, huylar peydalamıştı. Bir 
kadın bunlara tahammül edecek miy • 
di? Vazgeçilmesi hayli müşkül görünen 
bu itiyadlara uyacak mıydı? ' 

Seherle kendi arasındaki büyük yaş 
farkı da Ahmcdi düşündürüyordu. Bu· 
gün neyse ne idi. Fakat yarın?. Yazan: 

- Karlı dağ daha da karlanacak, dl· 
ri. Yarın bekliyoruz gelen insan bu gibi yordu. O vakit ne yapacağım? Tam ol• 
muallim bey; he mi? ahvalde gençlerden gunluk çağına gelecek olan Seher bu 

Ahmed Ercan sı _ daha tehalüklü da _ insan viranesi önünde husrana, yeise 
nıfa girdi. Gecik - ha sabırsız olu;. Mu düşmiyecek mi? 
rnişti. Talebe, yara _ rada ermek husu _ O anda, gene Nerimanın teselli edici 
mazlık ederek, bir - sunda kazanılacaK sözleri kulağında çınlıyordu: 
birlerine sataşarak bir kaç dakikanın - Er~eğin ya~ı ~oktur .. 
gürültü ediyorlar • onlar için pek büyük Kendı aklı selimı buna karşılık veri· 
d1. Muallim kapının değeri vardır. Zira yordu: 

o W • d .. .. .. .. zaman m"'fhumu a - - Peki amma, ne vakte kadar?. 
eşıgın e gorunur go '" 
rünmez hepsi sustu, dama, hayat yolcu - Osmanın hitabile uyandı; düşüncele. 
ayağa kalktı. Ona luğu yanyı aştıktan ri dağıldı. 
karşı bu minimin sonra gelir. - Peki oğlum; geliyorum. 
gönüller, istisnasız, Ahmed Ercan ak - Hemen peşisıra da, ilave etti 
sevgi ve saygı dolu şamı güç etti. Tale - - Dur da beraber gidelim. 
idi. be dağıldıktan son - Çocuğun, temiz bir kıyafeti, sevimli 

O, bu irili ufaklı ra kendi odasına çe- bir yüzü vardı. Hadiseden galiba ha • 
insan yavrularının kıldi. Hayal içinde, berdar edilmemişti ki, hald kendisine 
üzerinde şefkatli na- adeta vecid halinde «Inuallim bey> diye hitab ediyord\11( 
zarlarını gezdirdi. bir iki saat geçirdi. Birlikte çıktılar. Osmanın huzuru .An:.. 
Şimdiye kadar on - 0 esnt.ıda Ahmed Ercan b~nı ellerinin içine almı§ diifilnü.yordu, Müstakbel zevcesi - med Ercanın heyecanını tadil ediYOl\ 
)arı mesleğine düş - nin evine gittiği za - yahud ki ona öyle geliyordu. 
kün bir muallim gibi sevmişti. Şu da - Aklına, çocukça şeyler geliyordu. man temkinli görünmek istiyordu. Yolda hiç konuşmadılar. Ahmed ge-
kikadan itibaren bu çocuklarla kendi Mesela, Seherle izdivacını bu sınıfı dol- Saat altı sularında kapısı tıkırdadı. ne dalgındı. Çocuk da, almış olduğu 
arasında daha büyük bir yakınlık du - duran talebeye hiç olmazsa ima etmek, Bu, küçük Osmandı. terbiye icabı; büyüğü söz söylemeden) 
yuyordu. Artık yabancılıktan çıkmış, onların üzerinde bu haberin ne tesir - Muallim bey! dedi. Babam selam ağzını açmıy<>rdu. 
o da bu köyün evladı, bu çocukların yapacağını bilmek arzusuna düşüyor - sayledi. Bekliyorlar sizi. Dükkanın önüne geldiklerinde Meli • 
ağabeysi, eniştesi, amcası olmuştu. du. Ve buna ancak meslek vikan ma - O esnada Ahmed Ercan dirseklerini med efendi tarafından karşılandılar. 

O küçük zihinleri işlemeğe alıştır - ni oluyordu. yazı masasının üzerine dayamış, başını İhtiyar Nalbur, Ahmed Ercana: 
mak için bazan şöyle sualler sorardı: Maamafih her zamankinden ziyade da ellerinhı içine almış düşünüyordu. S . d h k bekl' d k d 

- Sapanlıyı ru..tn seversiniz? Sapan- neş'esi vardı ve belli oluyordu. En arka Yaptığı işin iyi mi yoksa fena mı oldu- d' -V ~~1 .. a a ~r ekn .. 1
1Y~r. u ·· öe-

>r• f k ık ed . .. .. . ı. e gu umse~ere , cum esını şu s z. 
Jıda ne gibi mahsuller yetişir? Sapanlı sıralarda ufak te e yaramazı en - ğınıda henüz tereddudu vardı. Nevben 1 1 ta ml d. 
nereye bagwlıdır? ilh leri mutadı hiltıfına cezaya çarptırma - büsbütün hayalinden silememişti. Ne - ere B mab. a ı. d w.

1 
kl b 

· ... · d' . ,.. . İ - en ır şey egı ; yavu un sa ır• 
Bugün de ayni tarzda birkaç sual sor- dı; tekdir bıle etme ı. rlınanı ise şükranla yadedıyordu. nan-

1 
, d 

f ·1 · d tt•W• • • sız anı)or a .. . 
du. Fakat (Sapanlı) demedi.. O geceyi sabaha kadar de aat ı e u - cını ıa e e ıgı ıçın.. Ah d E t d t w k d 

- Bizim köy.. yanarak geçiren Ahmed Ercan, ertesi Lakin asıl d~üncesi bu değildi. Şu me Darcan depe end ı:naga a 8~ 
--~ · d d - ı An k d bi ba · "b' tı kızarmıştı. ğru an ogruya cevau Diyor ve bundan hazzediyordu. Se - gün dersuc artık yenn e uramaz o - a a ar r ya nı gı ı yaşamış · d' S d lb 1 ~ 1 

d 
here bağlanırken, köyü de benimse - muştu. Koca1ığın, aile reisliğinin mahiyeti hak verme 1• a ece na uru se ama ı. 
mişti. Erkek olsun, kadın olsun, orta yaşa kında biç bir fikri yoktu. BekArlık ve (Arkası var) 
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en erin ir ısıı zarar ı, 
ir ısıı a a a ı imi ı 

Doktorlar yatak odasının maviye, yemek 
odasının sarıya, mesai odasının da 

yeşile boyanmasını tavsiye ediyorlar 
Seslerin hoşu, çirkini, musikinin saki -ı Fransada rençberler, gümrük hamal • ı hat ve sükunete kavuşmak istediğiniz va. 

ni, hırçını. kokular~ hafifi veya serti, ları hep kırmıı:ı kuşak kullanırlar. Kavi k_it. yeşil olan kıriara, sayfiyelere gider. 
olduğu gibi renklenn de faydalısı ve za. it.ikada göre bu adamlar mukavemetleri. SJruz. 

rarlısı vardır. ni kırmızı kuşaklarına medyun bulun • . Yeşil renk insana bir ferahlık, bir in. 
Son zamanlarda renk bahsine büyük maktadırlar. şırah b_:ıhşeder. 

bir ehemmiyet at!edilmeğe başlanmış • Tiyatroların ekserisinde kanapeler, lo Hatta avukatlar, hakimler, müdürler 
tır. calar, perdeler hep kırmızıdır. Bu kır • ma_s8:1arının Üzerlerinde bulunan sümen. 

Bundan elli sene kadar evvel Fransız mızı da tiyatro piyeslerinin muvai!aki • lerını bıwdan dolayı yeşil buvarlar ile 
alimlerinden doktor 1'oveau de Curmel • •. . "-il"d' kaplarlarmış ... 

ye.ının cuu ı r. • 
Şimdi :renkle•in faykialanndan, evsa. Bakar~ ve bilardo masalarının çuha. les; apartımanlardak.i perdelerin renk • 

lerinin kiracı1'rın ilzerinde tesir icra ey. 
lediğini söylediği vakit herkes onunla a. 
lay eylemi§tL 

Aradan elli sene ceçtikten sonra ni • 
hayet doktora hak verilmeğe başlanmı1-
tır. 

Renklerle tedavi uaulü esasen çok es
ki zamanlardanber4 tatbik edilegelmekte 
olan bir uauldür. MeselA kızıl hastalığına 
karşı kırmızı rengin istimali pek eski • 
dir. 

.Fransada Vendee mıntakasında has • 
talar için evlerde kırmızı renkli eşyalar. 
la dolu bir oda bulundurulmaktadır. 

Hattı Çinde, A~alyada, 'fönkin • 
de de e!lkidenberi renkler vasıtasile has 
talıklar \edavi edilmektedir. 

Bugün en ıtır baf)ı doktorlal' ülser • 
ler, empetlgo'lar, çatlaklar, bereler ve • 
aa1r bu gı1>1 hastalıklar için kırmızı mah 
Ulller, pomadlar ~.ullaııınaıktadırlar. 

Renkler için.de en fazla dinamik olan 
muhakkalt im kırmızı renktir. Bu dina • 
mizmi sayesinde kırmızı renkten çok is. 
tifadeler temin edı1mektedir. Fakat kır. 
mızı rengin maz&Tratlan da vardır. 

Tamilssıbba olanlar kırmızı re:ıgi iti • 
dal ile istıimal eylemelidirler. Yorgun, 
bitab o1'aıılar kırmızıdan fayda bekleye. 
bilirler. 

Cinayet, yaralama, dayıak hadisele. 
rinin muhalı::emeleri esnesında bu renk ~ 
ten sık sık bahsedilcfili malumdur. 

f d b h d ·. . ları dahı bundan dolayı yeşil intihab e. 
ın an a se etım. dT ç·· k"" k 
Şayanı tavsiye olan renkler munak • 1 ır. un u oyun oynayıp azanmak i. 

k k ki lrd 
Çin insanın sükunete ihtiyacı vardır 

a şuna 1'" 0 
••• 

1 
_ Vavi. • • Diplomatlar, meclisi idare azaları, na. 

2 
_ Yeşil. zırlar da hep yeşil masa etrafında top. 

3 S 
lanmıyorlar mı? ..• 

- arı. 
1 - Mavi ren~ hem müsekk~n, hem de 3 - Sarıya gelince: Sannın rolü bam. 

mukavvidir. Mavı rengin milmmlara başk~dır. Sarı renk daha fazla tahrik e. 

k d f d lı lru
.. b"ld' ·ımekte c5o3rır. Sarı renk sinirHlere müvazene. 

arşı a ay a o gu ı ın • . . . .. 
d

. lerını temın etmege yarar. 
ır. S 
P · · t t '" 1 • d Je arı renk iştiha açar. 
arısın anınını~ opera or enn en • Tu . 

an Bouchon operasyon salonu ile hasta. runc .. u rengın sarıdan çok daha fay • 
!arının odalarını maviye boyattırmış • dalı oldugu anlaşılmıştır. 
b~ * 

Bu doktor daima mavi renkte anti • 
septik maddeler hatta mavi renkte pan. 
sımanlar kullanrr.aktadır. 

Beşeriyetin en büyük musibetlerinden 
olan cüzzam hastalığı dahi nihayet bleu 
de metıhylene sayesinde mağhib edil • 
miştir. 

Hastanelerde mavi ziyalarla yapıl • 
makta olan tedavilerden pek büyük fay. 
dalar temin edilmektedir. MııM ziyalar 
hassaten nevralijik ağrılara iyi gelmek • 
terir .•. 

Büyük sinir buhranları mavi odalarda 
sükunet bulmaktckiır. Mavj. ren~ gale. 
yan içinde bulunan efkan teskin eder. 
Uykusuiluldara, sabit fikiHere karşı 
mavi renkten istifade edilmektedir. 

2 - Yeşil rengin hassaları dahi mavi. 
nin hassalarına yaklaşmaktadır. İstira. 

Bütün bunlardan edinen kanaatlere 
göre bir apartımanın muhtelli odalarının 
rnuh'telif renklere boy"1Ullası icab et. 
meıktedir. 

Mesela: Yatak odası maviye, yemek 
odası raı, yahuri turuncuya, mesai Ôdası 
yeşHe boyanmalıdır. 

Elbiseler He ç-amaşırlann insanın ta. 
biatine uygun gelmesi icaıb edip etmediği 
de tetkik edilmiş ise de bunun tahakkuku 
müşkül olmu~tur. Yalnız geceleri giy. 
rnek için düz mavi renkte pijamalar fa. 
yanı tavsiye görülmektedir. 

Bir de gözlük meselesi vardır. 
Asab düşüklükleri, spor hareketleri 

ve uzun gezintiler için kırmızı camlı; ye. 
mekler jçin ~rı veya turuncu camlı, iS
tirahat zamanlan için de yeşil camlı göz. 
lüklerin istifade temin eyliyecekleri d'..işü 
nülmektedir. 

" Bekarlar, niçin evlenmiyorsunuz? ,, 
" Son Posta ,, nın bekar 

ve mütalaalarını 
okuyucuları 

Sayfa 9 

Eapahçarş1. 
ne halde? 

imarı etrafında geni projeler 
yapılan Çarşıyı ziyaret 

.. Yazan : Nusret Safa Coşkun 



10 8a)'fu SON POSTA Haziran 2& 

DİKKAT: 

EN BİRİNCİ KAN, KUVVET, IŞTİHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temın 

etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

Sivil barem kanun 
lôyihasının son ,ekli 

Sporcu olmıyan bir muharrir 
gOzile güreş maçı 

•• 
Onümüzdeki günlerde ikinici müzakeresi yapılacak 

olan projenin son şeklini aynen neşrediyoruz 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
Onıar minderde .güre~lerken diğer 

taraftan biz seyirciler de aramızda mü -
nakaşa ediyoruz ... 

- Şu daha faik güreşiyor, yok.. bu 
daha fai~güreşiyor. 
Doğrusu kimseye kızmıyorum. En faz. 

'(Bcıştarafı ı inci aayfatf4) bulunma.mut dolayıslle tahallle.rine göre gl- 19 uncu maddede yazılı müstahdemlerle na- la kendime kızıyorum. Sesken yıllık spor 
her dereceye ald maaş asıllarlle tutan aşa - reblleceklerl dereceden daha B.48ğı derecede itil va&ıtala.rı lı:adrolanna inhisar eder. amatörü kesildim. Taraftarlıklarım da 
tıdald cetvelde gö.sterUmlştir: bir memuriyete alınanlar dairelerinde ilk a- Muvakkat tazminat kimlere verilir? var .•. Bana ne -0ldu bilmiyorum. cŞu ka .. 

D~rcce Maaş asılları Tutan çık Ttllı:uunda glrebllecetleri derecelere ter - Onuncu madde - Dalml olaralı: Anlı:ara - zanmasın da bu kazansın• istiyorum, 
1 150 600 cihan tayin olunurla.r. da bulun Beşin.el madde - Devlet memuriyetine bi- ·· .. an maaşlı memurlardan 1

• 
2 ve 3 hayret! •.. 

2 125 500 uncu derecelere dahli olanlara 60, 4 ve 5 
3 100 400 dayeten alınırken yaba.ncı blr dil bilmedik- ıneı derecelere dahil bulunanlara 30, 6, 7 ve Minderde güreşçiler birbirini boğar • 
4 90 300 lert haJde memuriyete ıeçtlkteıı sonra öğ - 8 lncl derecelere dahil bulunanlara 22, 9 ıo, ken, ıgölıgede oturan seyirciler heyecan • 
5 80 260 rendlkleri veya blr dil blldlkleri~den dolayı 11, 12 ve 13 üncü derecelere dahU bulu~an- dan ve sıcaktan 'kurumuş ağızlarını Jrt:j_ 
o '10 210 bir n&t dereceye alınanlardan bılA.hare blr lara 15, Hı ve 15 inci derecelere dahU olan - . . · · · · 
7 60 170 dil daha öğrendikleri llçüncü maddenin (H) 1 10 ,._ b 1 11.. t temad.iyen .ırnvaların ıçınde gelıp btr da • ara uı• er ay maaş arına GTe en mu - . . 
a 50 140 fıkrasında yazılı şartlar dairesinde sabit o - vakkat tazminat verilir. Bu tazminat kazanç kika sonra boşalan gazoz şışelerale ıslatı. 
9 40 120 lanlara yapılacak nizam.name ile tesbit olu- ve iktısadl buhran vergilerine tlbl değll _ yorlar... Frigo, sandoviç. simit satılıyor. 

10 35 100 nacak nisbeUerde ve bir defaya mahsus ol • dlr H k 1 . t"h ·ı · H an 
11 30 85 m&lı: tlzere nakdi mülı:A.fat verileblllr. Devlete ak! mebanlde ve memurine tahsis . er es a ıp ış ı a. ı e yıyo~. ey_e~ 
12 25 75 İstisnai hükUmler edilen meskenlerde oturanlara ve mıntaka ınsanı ~ıktırıyor galıba .• Benı~ de ıçım~ 
13 20 60 merkezleri Ankaradıı olan mu .. tettl•le.rden An de ezinti va ... Döyle. yerlerde hır şey ye. 

Altıncı madde - Devlet memurluğuna llk " 
14 15 50 defa alınacak olanlardan umumi müfettiş _ karaC:a ikamet etımlyenle.re bu tazminat ve- mek itiyadım o!madığı halde dayanama -
15h 10 40 ıııc, Rlyasetıcümhur dairesi memurlukları, hu rllmez. Mezuniyet veya muvakkat memurt - dım. Ben de Frigo aldım. Şişe ile gazoz 

Tekııud ve harcirnh hesnblarında ve muh- swl kalem müdUriüklerl, müterclnılikler, el- yetıe Ankarada~ ayrılanlara ayrılciıklan içmesini becl'remediğim için hem harare
tellf kan~nlnrın maaş asıllarına taallülı: e - çillkler, valllikler ve hukuk müşavirliklerine müddetin yalnız uç ayı için bu tazmtnnt ve- timi söndürdüm, hem de açlığımı bastır
den hukümlerlnln tatbltlnde bu cednlln 1 - bu kanunun 3 ilncü maddesinde yazılı ka - rilir. 
kinci sütununda yazılı miktarlar ve emsal yıdla.ra tfıbl tutulmaksızın kadror:faki derece Bir memuriyete açıktan veklUeten tayin e- dırn. 
hasılına ald hükümlerde de üçüncü sütunda- maaşı lle memur tayini catzdlr. Bu memu _ dUenlere almakta oldukları vekftlet nıa:!4ı Güreşin şimdi en heyecanlı numara • 
ki .rnkıımlar esastır. rtyet.ıerde bulunanların muayyen terfi müd- nlsbetınde muvakkat tazminat verllir. sındayıız. Mül.iı.yimle, Polonyalı güre~ 

ikinci madde - Umumi mtlvazeneye dahil detlerinl doldurdukça aynl vazlfelerin ytlk- etmeden yukan derecelere tnyln edilenlerin güreşiyorlar. İki adam ayakta ortada du
dal.relerln blrlncl madde mevzuuna giren teş- sek derecelerine terfileri de yapılabilir. Şu 7 ne! madde mucibince 111üddetınl ikmal ruyorlar. Birbirlerini tutmaktan çekini. 
~t kadrolan bu kanuna bağlı (1) sayılı kadar ki bunların bulundukları bu dereceler alacakls.n muvakkat tamılnat .llmaktn ol -
cedvelde yazılı olduğu §ekllde değiştlrllınlt - tekafidlük hesabında ve diğer memuriyet _ dukları maaş derecesine tek:ı.bül eden taz _ yorlar. Belki y ·rmi dakika iki iri adamın 
tir. !ere nnkll ve tahvillerinde mükteseb hak sa- mlnatt?r. minder üstünde birbilerini tutmağa ça • 

ilk girenlerin alacakları yılmaz. Bu giblleıin tah'Vtl ve t.ekaüdlükle - Muvakkat tazm~at maaşlar hakkındaki baladıklarını seyrediyoruz. Nihayet şü-
Üçüncü madde - Maaşlı memuriyetlere rinde to.hsll vaziyetlerine ve hizmet müd - ~ye ::!1erı bodaıres1nde tediye <ılunur. kürler olsun kapıştılar • 

..... ..ıefa girenlerin me"~"ıerine ve talulllerl- cetlerine göre 1ktisab edebilecekleri derece u nat rç için .ha. czedllemez . ..._ "' ~ t Onlar ayakta dururken hepimiz sıkılı. 
ne göre alınabilecekleri dereceler aıatıda maaşları esastır. Evvelce devlet mcmurlye şten el çektanlcnler 

tinde b ı d ~ hald bll"h ı yorduk. Birbi:-'ile k&pışmaları pek hoşu -
gösterllmt.ştır: u un Uı;u e "' are ayrı mış ve On birinci madde - Vazife ve I!lemurtyet-

A} orta mekteb mezunlarından tallb bu _ en az beş sene}'i müstemirren memurluk ha- lerine müteaalllk hu.susattan dolayı ı,ten el muza gitti. Şimdı minderin üstünde co . 
ıunmadığı takdirde memurin kanununa gö - riclnde geçlrmt.ş olanlar da bu 'ıt!.lfelere ay- çekt.lrllerek maaşları katolunan alclQmum ğuşup duruyorlar. Mülayim pehlivanı d~ 
re memur -0labllecekleır 15 inci dereceye. nl .suret.le tayin olunablllrler. Ş:ı kadar ki memurlara tahkikat veya muhakeme neti - amma ılevenlel" varmış. Keşki bu kadar 

B) Orta mekteb mezunu olanlar U üncü d_alreslnln ibağlı bulunduğu vek1iletE: t!ibl ale- cesinde men'i muhakeme veya be.raet kara- sevmeseler, seyi.~iler güreş hocası kesil-
dereceye lumum teşkllA.t haricinde diğer bir vekt\let n verlldlği veya haklarında takibat umumt ..ı'le p l l - b" . . 

· te.tlı:ilA.tına dahil kanda ı 1 • w r. o onya ı guç ır vazıyete gelınce 
C) Lise veya muadlll mekteblerden veya yu sayı ı memur - at ile kaldırıldığı surette katolunan maaşla- . v 

orta tahsille nynl zamanda meslek tahslll ver yetıerden birine llk defa olarak tayin edl - rı tutarının yarısı verillr. mander dışına kaçmaga çabaladığı ıçın 
ren en az beş yıllık veya orta mekteb tahst _ lecek herhangi bir derecedeki devlet me - İşten menedlldikle.rl suçtan dolayı hakla- bunu gören !laik mütemadiyen MüHiy.imi 
Un! ikmalden sonra en az iki yıllık meslek murları hakkında da birinci fıkra hükmü rındtı yapılan tahkikat veya muhakeme sı- şaşırtıyur. Her kafadan bir ses, her a . 
mekteblerlndcn mezun olanlar 13 üncii dere- tatbik olunabllir. _ _ rasında memuriyet vnzlfelerlne milte:ılllk dl- ğızdan bir nasihat çıkıyor: 
ceye, Bu madde hükmune gore yapılacak tayin ğer suçları zuhdr eden memurlar hakkında 

D) Lise derecesinde bir tahsll fizerine en ve ter!iler adı geçen vazlft?lerin fiilen ifasl- bu madde hükmünün tatbik edllebUmesi t-
az bir yıllık mesleki tahsil yapmış veya kurs le mukayyeddlr. çln bunların bütün suçlarından men'i mu -
görmüş veyahud beş yıllık meslek mektebi Terfiler hakeme veya beraet karan almaları veya 

- Mülayim çek herifi ortaya. 
- Bacağı bırakma. 

- Kolu arkaya çevir. 
talısHI üzerine en nz iki yıllık daha yilltsek Yedinci madde - Yultan dereceye terfi wnumt at ile takibatın kalkması lazım -
bir meslek tahslllnl bitirmiş veya orta tah - için en az dört sene bir derecede balunmuş dır ... 
slllnl bitirdikten sonra en ıız dört yıllık mes- ve bu kndar milddet o derece maaşını fillen Ucretli vazifelere ilk alınanlar 

- Ortaya gel... 
- Kenara çekil. 
- Yakala kafayı. 

lek mekteblerlnden mezun olanlar meslek - almış olmak şarttır. Yüksek mektebden me - On ikinci madde _ Ücretu vazifelere Uk 
lerlne afd memuriyetlerde 12 inci dereceye. zun olanlar için bu müddet üç senedir. alınacak memurlar tahsil derecelerine ve dl- - Dayan iistüne! •• 

CLlse veya muallim m~ltteblni bitirdikten Müddetini ikmal etmeden mafevk derece- ğer vasınanna göre girebllecekierl maaşlı Bu seslerle ne yapacağını şaşıran Mü. 
sonra hntJ.hanla orta tednsat muallimliği eh- de bir memuriyete tayini lcab edenler müd- memurluk derecesinin ancak bir Ust derece- Iayim en iyi fınatlan kaybediyor. Fai _ 
llyetnamesl almış olanlar maarif :ncsleklne cetlerinin .hitamına kadar eski derece maaş- sine afd mo.a• tutarlle •a..ın 1 bllirl ,_, t h t f d .. . 
b il l b lr 1 

" ·~ ;,• o una er. .ruye ep onun ara ın a Gureşırkcn 
u derece e a ın::ı il ler.> arım alırlar. Bunlann terfileri de maaşlı memurlnnn · · · · · · · 
E) Altı yıldan nz tabsllli yüksek mekteb Her ne sureUe olursa olsun bir dereceden terfllerlndekl hükümlere tabi· olup altıncı bar ara rakibrnın kolunu kaptı. Kıvırma. 

mezunları 11 el dereceye, fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, yedin- madde hükmü bunlar hakkında da tatbik ğa başladı. Polonyalı yattığı yerde fer _ 
ı - Bunlardan askerlik hizmetini ita et - el ve daha yukarı derecelerden birine aşa - olunur. yada başladı. Galiba MülAyim pehlivan 

meden memuriyete intisnb edecekler altı ay ğıdakl derecede kadroya göre memuriyet ol- fhtısas mese1csi herifin kolunu kınYor Ada h b ğ 
müddetle 12 nci dereceye alınırlar. madığı veya ehil memur bulunmadığı tak _ • • m em a ı • 

2 - Tnhsil müddetinin üç yıldan eksik ve- dlrde iki derece a,,ağıdak.I memurların tayl- On üçüncü madde - Hususi bir meslek rıyor, ıhem de serbest kalan kolunu yere 
ya fazla olması halinde eksiği ilk terfll müd- nl caizdir. Bu suretle iki derece yukarıdaki bllglslne ve ihtisasına ihtiyaç gösteren me - çarparak itiraz ediyor. Fakat hakem eği. 
detine e1r· .. •ir ve fazlası ilk term müddetin - memuriyete tayin olunanlar eski derecelerin murlyetlere devlet teşkllfıtına dahil vazife - lip dikkatle bakıyor, işte faul yok Müln 
den indirilir. de bir terfi müddeti dolduruncaya kadar o lerde mii&tahdem olanlar arasından kanun- yim pchlivenı yaptığı hareketten' menet-

3 - Yilksek bir mekteb tah!Wn1 11ı:ma1 ve derece maaşını, bir terfi müddetince de ara- dakl esaslar dalresln<le ve ehliyet dereceleri • 
dlplomıı istihsal eyledikten sonra yudda ve- dakl derece maaşını aldılı:tan sonra tayin e- bakımından terfian veya naklen getirilecek miyor ••. 
ya yurd ha.r.lcinde aynca doktora tahslllnl dlldlklerl derece maaşını alırlar. kimse bulunmadığı takdll'de, bu !'?lemurlyet- Adamcağız göı:ümüzün önünde bağıra_ 
yaparak muayyen tezini kabul ettirmiş ve bu Altıncı ve daha işağıdakl derecelerdeki itte hariçten devlet memuriyetlerinde hiç bu rak yerlerde tep!niyor •. Bu sıra civardan 
na ald vesikayı da Maarif VetAlettne tasdik memuriyetlere bu dereceler karşılık göste - lunmamı.ş Teya memuriyetle allikalnn en birçok pofıs koşarak sahaya geld.ler 
ettlrmlş olanlar glreblleceklerl derecenin bir rilmek şartlle daha aşatı derece ııe mf'mur aşağı be, aenedenberl lı:e.sllmiş; bilgi, ihtlsaa 

1 
• • • 

derece yükseğine alınablllrler. tayini caizdir. ve tecrübelerlle mütemayiz kimselerin kad - Bir an insana o his geldi ki sanki şu 
F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları Altıncı maddede yazılı hükümler mahfuz rodalı:! derece maaşlarlle bu kanu~da yazılı yerlerde kıvranan adamı kurtaracaklar. 

10 uncu dereceye. kalmak üzere ~inci ve daha yukarı dere - kayıdlarla mukayyed olmakııızın Icra Ve - Fakat hayır koşa koşa elen or ı · 
Gl Lise tahslllnl yurdda ikmal edenler - celerdek1 memuriyetlere tayin edllebllmek t killeri Heyeti kararlle taylnlerl caizdir. d . b. ·1 . '. d g p ıs er mın. 

den yuksek tahsl1lnl gerek memleketımlzde çln yüksek mektebden mezun olmak şart : Bu gibiler muayyen terfi müddetlerini dol- erın ıraz ı erasm e yanyana dizildiler. 
Te gerek yabancı bir memlekette bitirdikten tır. durdukça gene fhttsMlarlle nll\.kadar diğer :-raçı ~akından seyre başladılar. Sonra 
sonra :meslekin muayyen bir şubesinde ayrı- Sekidnci madde - Ehliyet.Ierl ve sicilleri ihtısa.ııı mevkllerine nakil ve tern edebilirler. oğrendım. Halk maçın neti<:csinde coşup 
ea ihtisas ynp:ırak ihtisaslarını husust ka - itibarile terfle hak kazandıkları halde kad- ~u ~a:~ k1 ~~ dereceler bunlar için mük - galibe sempatisini izhar etmesin diye sa 
nunfarında yazılı şekilde tasdik ettirenler roda münhal yer bulunmrunu sebeblle bir esi 1e deki teş le 

1
tmtlez. Bu memuriyetler ha- haya çıkmasına mani olmak için böyle 

9 d d d iki L •• r c n memur ye ere nakil ve tahvillerde 
un~u ereceye, erece e ı.errı müddeti geçirmesine rağ - tek üdlükl rd t ...... , yaparlarmıs. 

r ba men terfi edemJyenlere h d ed bi . ve a e e aı..,u vaziyetlerine ve hiz • 
~a ncı dil bilenler faya mahsus olmak frzereerUst~~~ec: ~:a~~ met müddet.Ierlne göre iktisa.b edebilecek de- Maç bir müddet daha sürdü. Derken 

m Yukartdaki :fıkralara göre 15, 14, 13, 12, verilir. r~ maaşı esastır. Polonyalının beline ayağını dayı an M:j 
11 ve 10 unc.u d~receye girecekler arasında Dokuzuncu madde - Alelftmum l Iht.tsa.s mevkileri teşk1llt kanunlanna bağ- ldyim bacığmı da vuk d ğr y : 
mesleklere gore Icra Veklllerl Heyetince tes- ve a daimi ücretli hlzm maaşı lı cetvellerde gösterlllr. Bu kabil maaşlı me- ~ an o u çektı. 
bit edilecek yabancı dillerden birine ve 9 ncu nı~ te,kllft.t kanunlarınae~':~a~~drolan- murlyetler ba~lı {2) sa.yılı cetvelde gö.c;te _ Ko~ko~a .~dam ıken~.iliğinden döndü. Min 
derecey~ alınabilecekler arasında bu diller _ Ancak muvakkat müddetıerle ifası ica~a:~~ rUmlştir. deran ustüne sırtilstu uzandı. 
den !kisine hakkile vukufları k:ezal!k icra Ve- ve daimi nuıhlyet arzetmlyen hizmetlerin Bu memuriyetlerde istihdam edlleceklere Kalktı, biraz itiraz etti. İtirazını din • 
klllerı Heyeti kararlle teşkil edilecek blr ko- biltQe kanunlarına bağlı (E) cetvellerine da- ~=~un~ umumt hiikümlerl d:ıireslnde lemediler, yürüdü. düştü bayıldı. Bir 
misyon huzurunda imtlhnnla sabit olanlar hil terUblerden alınaca.t kadrolarla idaresi ~lncl ~A uklan derece maaşını iktisab e- parça telaş oldu. Aldılar g">t .. rd- 1 b" 
bl d"rece yukarısına alınablllrJer. caizdir. ye ... _.ar _muvakkat tazminat verilmez. . o u u er, ı. 

i)orduncü m:ıdde - Kadroda açık bir yer Bü~ kanununa iballı CD) cetveli yalnız Bu madde hükmü Ocretlllere de şamlldl.r. çare.ya ~nuttuk. .. 
(Arkası var) Şımdi Habeşlı ıle Kara Aliyi seyre bnş 

ladık. Habeşistanlı pek sempatik, iyi de 
güreşiyor. Hem de kuvvetli, Kara Ali de 
ayle... jEn lezze1lle seyredilen maç bu 
maç oldu ..• İkı adam birbirlerine öyle 
sarıldılar, öyle dolandılar ki renkler de. 
ğişik olmasa uzaktan, hangi bacağı~ han 
ği insana, hangi ıkolun hangi güreşçtye aid 
olduğunu anlama'k kabil deığil... Yu • 
rnak haline giren iki kafalı acayip b!r 
mahluka dönen güreşçiler içinde gtt, gide 
Kara Alinin faik •güreştiğini görüyoruz. 
Nüıayet o koskoca Habe§li pehlivanın sır. 
tını yere getiriyor. 

Fakat gene itiraz başlıyor. Orta hakem 
üç saniye yerde kaldı, demiş, jilri bunu 
kabul etmiyor. Habeşli pehlivan ise kav. 
ga ediyor. Halk ta ikiye ayrıldı. İki sa _ 
niye idi, değildi, münakaşası başladı. 

Hüküm bir türlü verilemiyor. aman 
Allahım, meğer bir güreı maçı ne mühim 
hir şeymiş! •. 

kapahçarşı ne halde? 
(8aştarnf~ 9 uncu sayfada) 

- Altı arşını liraya hanım! EvlAdına, 
torununa, ahfadına kalır. Altı arşını li. 
raya •• 
İmar ve tasfiye dedikıodulnn bertaraf, 

kapalı çarşı bizim bildiğimiz eski kapalı 
çarşı .•. 

Ntt. - Sa. - Co. ............................................................ 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLU~U -

1639 m. 183 Itcs. 120 Itw 1 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Itca. 20 ıtw. 
.A.P. 31,79 m. 9465 Kca. 20 ıtw. -----.....: 

ÇARŞAMBA 28 1ii/19 
12.80: Program 12.35: Türk müziği - Pi. 

13: Memleket saa.t fi.yan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Riyaseti -
cümhur Bandosu - Şef: İhs::ın Künçer.) 1 -
E. P.eeves - HObomoko: Hind şarklSl 2 - J. 
Fuclk - Kış ruzg1irlan (Vals.) 3 - G. Pares
Kon.ser uvertürü. 4ı - Tschalkowsky - Hazın 
şarkı. 5 - Mnssenet - ,Le cldıo operasının an 
traktı ve balet parçaları. 19: Program. 1905: 
Müzik (Valslar - Pl.) 19.15: Türk müziği <Fa
sıl heyeti.) 20: Memleket s:ıa.t fi.yarı. ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20 15: Konuşma 
20.30: Türlt müziği: 1 - ........ - Nihavend 
peşrevi. 2 - İsmail hakkı bey - Nihavend 
ağır ı:emal: Seni hökmü ezel. 8 - Rakınl • 
Nihavend şarkı: Ne yanıın kalbime bakda. 
4 - •••.••••. - Ud takslml. 5 - Sallihaddin Pı
nar - Nihavend şarkı: Uıllfı yaşıyor. 6 - Sa
dettin Kaynak - Nihavend şarkı: Gönül ne-
dir bilene. 7 - ......... - Nihavend şarkı: Ha-
tırımdan hiç çıkmıyor. 8 - Artnkl - Nlha -
vend şarkı: Koklasam saçlarını. 9 - Faiz Ka 
pancı - Nihavend şarkı: Gel güzelim Çam -
lıcnya. 10 - Feflk Fersan - Nihavend şarkı: 
Kız sen geldin Çerkeşden. 21.10: Haftalık 

po:sta kutusu. 21.25: Neş'ell plftklar - R. 21.30: 
Müzik (Oda müziği - Pl.) 22: Miizlk <Kllçük 
orkestra - Şef: Necib Aşkın.) t - Franz Le· 
har - Çareviç operetinden potpuri. 2 - Leo
'!)Old - Karlsb:ıd hatırası. 3 - Grleg - Per -
günt sültl. 4 - Jac. Grlt. - Marş. 2.~: Son n· 
Jaruı haberleri, zlraat, esham, tahvilat, kam
biyo - nukut borsası Cflat.> 23.20: Müzik 
(Cazband - PU 13.55 - 2t: Yarınki program. 

İstanbul İkinci İflas l\Icmurluğun 
dan: 

Bir borçluya aid olup paraya çevril 
mesi kararlaşan ve birinci arttırmadı 

satılamıyan kıymetli ve nadide eşyalarır 
mütcbakisi 30/6/939 Cuma günü saat H 
da Beyoğlunda Alyan sokak Pirplnya~ 

apartımanında zemin katındaki dairede 
satılacağı ilan olunur. (18818) 
··························································-Son Posta lUathnası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG!L 
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llayat1.m 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

nede askeri heltimlere, cemrazı :ıkliye ve 
asabiye• dersine lüzum olmadığı sıhhiyci 
askeriyece karar aitına alındt. Dersimden 
menedildim ve Haydaraşa askeri hasta • 
nesine mütehassı& tayin ~lundum. 'Bu ta.. 
r.ihe de askerlikten istilam rastlar. Şimdi 
kapalı olan Haseki Mecanin müşahede • 
hanesine ayni sene sertabib tayin erul • 
dim. İşte o zamandanber , Mecanin mü -
ıahedehanesind~, Şişli hastanesinde, Top 
taşında, Zeyneo Kamil hastanesinde, Ba. 
kırköyünde emrazı akliye ve asabiye ile 
meşgul ve Bakırköyünde müdür ve ser. 
tabib olarak bulunuyorum. 

rosu da dolu idi. Asabi ba. 
his tecessüsümü uyandırdı. Hocam Ra. 
şid Tahsinin teşvikini cana minnet bile. 
rek bu şubeye ayrıldım. 

Satiye binası 
yolsuzluğu 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 

Leh topraklan üzerinde uçan bir Alman 
tayyaresi top ateşile düşürüldü 

jsim karışmamıştır. CBastllrafı 1 inci sayfada) ilerde ve Polonyada ittihaz edilen ener· 
Sorgu hakimı Sami, yolsuzluk hadise- Alman tayyaresinin uçuşunu gören jik tarzı hareket neticesinde bu kara-

Bu sene yirmi beşinci yıl doldu. P.em 
bu münasebetle va hem -:le Türkiyede en 
eski sertabib bulunmam hasebile müeS
sisi bulunduğum ,Türk Nöro • Psihiati 
cemiyeti, azasını teşkil eden muhterem 
mütehassıs arkadaşlarım hakkımda böyle 
bir cemile göstermeği tensib buyurmuş. 
lar ve benı haberdar etmişlerdir. 

Beni sevenlerin. takdir edenlerin bu 
hitüfkar alakaları beni pek mütehassis 
etmiştir. Kendimin liyak:ıtinden bahse • 
decek değilim! Çünkü aczirr.. ve hayatta 
neye muvaffak olabildiğimi herkesten 
iyi bilirim. Bu bir sevgi ve saygı :ılame
tidir. Etrafımı kuşat:m bu sevgi hil~i 
içinde cidden mes'udum. Memleketimide 
bu kabiJ şeyler yeni yapılıyor, henüz 
bunlara yeni alışıyoruz. Arkadaşlarımın 
ve pkirdlerimin bu nezaketleri her halde 
hoş görünecek bir teşebbüstür. Bu teşeb. 
büs bugün ~enim gibi bir liyakatsize tevec 
cüh etmiştir. Yarının şüphesiz yetiştire. 

celi erbabı liyakatinin daha büyük tak
dir ve hayranlıkla karşılaşacağına bir 
mebde olduğu içjn de bu cihette:ı ayn bir 
güzel hatıra teşkil edecektir. 

«Doktor ohnağı clüşünmediın!n 
Küçükken doktor olmağı düşünmedim. 

Aklnnda bile değildi. Hele sinir hekim
liğim büsbütün zorakidır. Ben küçük yaş_ 
tanberi Mülkiyei Şahaneye girmek ve 
memleketin idari ve siyasi teşkilatnda 

hizmet görmek arzu ediyordum. Üsküdar 
idadisinden çıktığım vakit yaşım çok k{L 
çüktiü. Mülkiye müsabakasına sırf ya
pm yüzünden kabul edilmedim. Mah _ 
ıun, boynum bükü~ maarif koridorların. 
da günlerce uğraştım. Fakat bir tilrm 
muvaffak olamaCıım. Bu sıra1ardn beni 
doktorluğa teşvik ettiler. Hiç istemiyor _ 
dum. Zerre kadar bir arzu yoktu bende 
doktor olmak için .• Hatta mühendisliği 
bı1e göze alJruftım. O zaman memleke _ 
tim izde mühendislik bir belediye memur_ 
luğundan ibaretti. İlimde terakki etmok 
ilmidi de pek azdı. Nihayet teşviklerin ne 
ticesi, Tıbbiyei Askerivev~ 1Zirctim. Zen _ 
gin çocufu olmadı~m için mülki Tıbbi . 
yede okuyamazdım. Tıbo:yei Askerive • 
den çıkınca istikbal de müemmen deği~di. 
Buraya girerken kadın hekimi olmağı dii 
fftnüyordum. O zamanki seririyatın mü~
kQlJQğü yüzünden ona da kabul 
edilmedim. Dahilt hastalıkların kad. 

Mareşal Çanakkalede 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fakatindeki generaller ve maiyeti erka _ 
nile bqgün saat 18 de Berk gemisi ile Ça
nakkaleyi şereflendirdiler. Vali ve ko • 
mutan Mareşali Ge!iboludaıı istikbal et _ 
tiler. 

Şehir baştan başa bayraklnrla donan
mlflır. Halk Mareşali cvarol', sesleri ve 
allkışlarJa karşılamış ve buketler tak

dim etmiştir. Bir askeri kıt'a ve mekteb. 
lJler tarafından ihtiram resmi Jfa edil _ 
m;şt'ir. 

Mareşal şerefine Orduevi tarafından 
bu aqam bir ziyafet verilmi~tir. Ayı'l 
30 uncu günü da Uray bahçesinde bele _ 
diye tarafından 400 kişilik bir ziyafet t·e_ 
rflecekt.ir. Mar~al ve maiyetindeki zevat 
vaU konağı ve Parti binasına misafir e
dilmişlerdi!'. 

•Dünyaya bir daha gelmeği hiç 
düşünmüyorum.• 

Mesleğimi çok severim. Bir mefkurt> 
peşinde koşmaktayım. Dünyaya bir defa 
daha gelmeği hiç düşünmüyorum ve ona 
hiç bir arzum da yok •• Çünkü havat ben
ce o eski zamanda ta.rif edilen Sırat Köp. 
rüsü gibi bir şey.. Bundan yeniden gec
mek tecrübes·nde bunmak istemem. Çok 
yorucu bir iş.. B!.l yoruculuğuna göre, ay
ni zamanda ıia üzücü .• Onun için evliıcL 
lanmın hiç birine doktoT olunuz diyem.e
dim. Fakat içlerinden birisi doktor olursa 
ve babasının şubesini tut:ırsa .nemnun 
o1mıyacak ta değilim! Mademki cvlad ha 
banın hayatımn temadisidir. O halde 
mesleğime karşı merbutiveti, muhabbeti 
ve mefkiireperestliğimi istidlAI buyura -
bilirsiniz. 

En unutulmaz hadise 
Meslek hayatınıın!l en unutulmaz ha. 

disesi hangisidir? divorsunu7. Diplomavı 
aldığım ve hür olarak yattı~m ırece .. 
Bunun zevkini, heyecanım asla unutamı
yacağmı. Bunun içjndir ki son sınıfta, 
mektebde ikmale ve sınıfta kalan bir gen. 
ce acıdığım 'kadar pe.k az ~eye acmm. 

S:mdi bunları bırakslım da yeni bi::
sualinize gecelim. Yirmi dört saatim nı. 
sıl gecer?. Sabahleyin 5.:lO da kalkarım. 
~imdi yaz. ~.15 vapurile fstanbuln in°rim. 
Bu vapurla indil!im zaman Sicıli hacıtan"'. 

sine giderim. 7, 15 Je inersPm BakırkÖ''!?. 
Bakırkövünde 14,30 a kadar otururum. 
Her iki haı:tanede de bir sanivP. boc; dur -
marn. Bütün iıılerimi kendim ~örmc:ığe 
cahşınm. Kend:m okur, kendim yaz:ınm. 
Her geleTI ve çıkan hastayı ben muavene 
ederim. Ayrıc1 'muayenev! gelen h:ıs . 
talan muaven~ ederim. Yemek için ayır. 
dığım zaman be• dakikadır. Ge<'eleri t> -

kur, yazarım. Senede bir iki defa fiyat -
rov.a, fakat her hafta mutlaka sinemw3 
l!iderim. Ekseriva mekteb l!iin]Primde, 
d1>rsten vortrnn rıkarım. o nak•kalarrla 
kitab okuyacak halde değilimdir. 

Sinemaya altı buçuk matinesine gine. 
rim. Burada hem film seyreder, hem din. 
lenirim. Gece dokuzda yemeğimi yer ge
ne çalışırım. Gece yarısına kadar calıs _ 
tığım çok vakidir. Yatar yatmaz ~~; t•yu. 
rum. Sade kafi miktarda spor yapmadı _ 
ğımdan, bir taraftan da yaşlandı~mınan 
son senelerde şismanhk, tansiyon. romı
tizrna gibi zmltılar başladı. Bittabi -per. 
hiz de araya girdi .. Her sene Avrupaya gi 
derim. Bütün istirahatim vapurdadır. 
Çünkü şehre indikten sonra mE'slekıi:ış . 
larımı ziyaret, hamanelerd~ tetkikatla 
vaktimi geclririm. 

Bütün gençlere tavsiyem sebat •. Ve 
bir meslekten ayrılmamak .. Dünyada st>
bat her şeye insanı muvaffak eder. Şö!'ı
ret te, servet te kendili~;nden gelir. 

Nusret Sn.fa C<>.~1.:ım 

SözDn kısası : 
intakı hak 

ı Hastanıf1 2 nci sayfada) 
Türk milleti, bugün dünyanın her bu

cağında sevgiye, ı;aygıya, tevkire, tazi -
me layık, necih, nıerd, kavi, medeni, dü
rüst, kabiliyetli bir kütle olarak tanını -
yorsa, bunu bize Atatürkün bütün bu fe
zaili nefsinde cemeden yüce varlığı, de _ 
hası, eseri bağışlıınuştır. 

İnkılabımızm szarnetinden şüphe e _ 
den, o azameti iyjre takdir edem.iyen bir 
va1andaşın bulunduğunu tahmin ede _ 
mem. Fakat şayed böylesi varsa, Dailyh 
Ekspresin dünkü Son Postada iktibas e. 
dilen fıkrasını onun piyşi teemmülüne ar
ederimz. 

İngiliz dostlanmızın bu hakikatperesL 
likleri bizi çok -:nütehassis etmiştir. Ara _ 

Vulgadda SU ve elektrik mızdaki dostluk ve ittifak rabıtalarını 
böyle ufak tefek hAdiseler ffiphesiz da-

İŞl&rİ ilerliyor ha da kuvvetlendirir. Zira bu suretle, 0 

ıozgad (Hususi) - Kazamız için ya bağların yalnız siyasetin icabı değil, bir
pıJan su projeleri Nafia Vekaletince b:rleıini bihakkin takdtr eden iki asü 
tasdik edilerek gönderilmiştir. Daha milletin gönüllerinden kopan karşılıklı 
evvel tasdik olunan elektrik projeleri- samimi duygulann neticei tabüyesi oldu: 
le birlikte pek yakında su işlerine baş- ğuna inanını. 
h.nacaktır. Bazı makinelerin mübayaa- ~le=n=:=.n=:=b=i=ra=n=e=vv=e=l =in==tac=ı=ı.=çı=.n==-ka==k== 

· · Bel a· Re. za ay -ıı ıçın e ıye ısi Remzi Ural ile makamı Hikmet G<Svenı- bu·· ··k b. f Beled. E .. A .,. yu ır a-
ıye ncumen azasmdan Mücte - aliye! göstermektedir. 

ba Can on beş gündenberi fstanbulda Valimiz Fehmi Vuralın himmetleri _ 
bulunmaktadırlar. Memleketin mühim ie çoktanberi natamam b ı h .. 
iht' l . u unan u -

.ıyacı o an su derdı yapılacak olan. kumet dairesinin noksanları da ikmal 
istıkrazla karşılanmı.ş olacaktır. Bu iş- edilmiştir. 

~in~e şahid buluna~lardan d.ördü kadın, üs · makamları, evvela ihtar mahiyetin rın tatbiki sonraya bırakılmıştır.» 
uçu erkek oımak uzere Denızbank me • de bir top atınu: .ı..u:::.ı.. :.Jy· • b . AJmanJar, 50:...ı.ı.. .. -1.lıkJa hareket 

I d " k. · · dafı a- .f d l ...,. ve Y c1.uare u.mcı ır 5UAAQı ... mur arın an ı ışının a un ı a e e. mermi ile tayya . d.. .. .. 1 d. ed-ecnz diyorlar · · ı t D. - h.dl · d. 1 reyı ~urmuş er ır. ""'" r.· 
rını a mış ır. ıger şa ı enn ın enme- Tauva .. tt batı d k Berlı·n 27 (AA.) _ Nasyonal _ sos-
l · b ·· d d 1 " t hki.. ·' ~ re mure e , o esna a açı 
erıne ~un ~ evam 0 unara.., a d<?nizde bulunan bir Alman gemisi ta- yalist partisinin resmi gazetesi olan 
katın kabil oldugu kadar tez zamanda ne- rafından kurta 1 t cDantzı'ger Vorposten> Danzig halkına 
ticelenmesine çalıştlacaktır. Adlıyede, bu rı mış ır. oV• • 

kad ··h· b. h ' ..ı' tahk.k t b Karar verilmişse de hitaben neşrettıgı bır beyannamede 
ar mu un ır awse ı a ının, u V · 

kadar kısa bir müddette ve si.ıratlc inkişaf . arşova 2 7 (A.A.) - Bazı gazete - bilhassa şöyle demektedır: 
ttiği :n .. d f - .. 

1 
kı.ed· B h lerm bildirdiğine göre, bu ayın so - « Yalanda büyük bir soğukkanlılıkla e llA e a 60ru me ır. u usus.. · · 1 

fo, a.akadarlu tahkikatta sarih netice _ ~unda D~nzi.gin Almanyaya ilhakına hareket etmek mecbunyetinde ka aca-
nin en çok 10 gfüı içerisinde tavazzuh e _ arar venlmışse de •ecnebi memleket- ğ1z.1o 

deceğini ve hadisenın mahkemeye intika.i. 
edebilecek şekli &lacağını söylemektedir. 
Ier. 

Tahkikatın bu kısa zaman zarfında te
kemım.ilüne rağmen, suçun bilhassa kim_ 
Ier üzerinde temerküz edeceği henüz ma_ 
Ilım dcğild.r. Halen elde bulunan delıller 
hadiseye ismi karışan 12 kişiyi de ayni 
suçta müşterek göstermektedir. 

Müddeiumum.Lk, sor.gu hakimliğince 

serbest bırakılan maznunların da, tev • 
k'i!lerine lüzum görmektedir. Müddeiu • 
mumiliğin bu hususta verilen karara aid 
itirazı, Ağırceza :mahkemesi riyasetince. 
tetkılr eruımektedır. Netice, bugün belli 
olacaktır. 

Tahk4katı halen yapılmakta olan bir 
mesele de, komisyon olarak verilen 12,500 
lira jşinde, maznunlardan Reasürans 2 nci 
müdürü Malik Kev kcb ve Reas:.irans ö. _ 

vukatı Atıf Ödül tarafından Heri sürülen 
hususattır. 3u münasebetle ikinci defa 
isticvab edilen .Rejan.s şirketi müdürü 
Meteos Temelin de, ayni ifadeye iştırak 
ettiğj anlaşılmaktadır. 

Gene ayni mescieden dolayı miJli Rea
sürans sabık müdürü Refi Bayann müd. 
deiumumilikçe malümatına müracaat o • 
lunduğunu, dün yazmıştık. Refi Bayar, 
verdiği ifadede, suçlular tarafından 1!eri 
sürülen iddialara ıştirak etmemiştir. • 

Sanayi p:anları 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ruznamede mevcud olan Hakkı Kı!ıc.. 
oğlunun takririnde:l Milli Müdafaa ve 
Maarif Vekaletlerine taallfik eden .sual
lere vekillerin verd:kleri cevablar din _ 
lendikten sonra heyetçe devlet sanayi 
planlarının tatbikinde ve sanayiin ışle • 
tilme.sinde mevcud mürakabcnin kifayet 
derecesine ve gene bu mevzuun tatbiki 
için bir koordinasyona ihtiyaç olduğuna 
dair Antalya meh'usu Rasil: Kaplan ve 
Kütahya meb'usu Alaeddin Tridoğlunun 
takrirleri muhteviyatını tetkik için daha 
evvel grup umumi heyeti kararile tavzif 
edilmiş olan komisyon raporu müzake _ 
reye mevzu ittiha.l edilmiştir. 

Sanayi planlannır. tatbik safhalarında 
ve bilhassa mali neticelerde tahmine na.. 
zaran görülen bir mislı fazlalık üzerine 
ehemmiyetle nazar. d ıkkati relbeden ra. 
por birinci sanayı planının ikmali için Jü. 
zum görülen tahsisatın veıilmesile bera _ 
her sanayjleşme hareketinin Parti p!"o _ 
gramı mucibirıce ve mali teknik imkftn. 
ları dahilinde tertib ve tanzim edilmesi 
ve bu mevzuda çalışan müesseseler faa_ 
liyetinin ıslahile beraber kredi ve fi _ 
nansman jşlerinin ayrılarak sanayi ve 
maadin işletmel~rini.l bünyelerine uv 
gün idareler halinde teşkilatlandırıl~as; 
ve 3460 numaralı kanunla kurulan mü _ 
rakabe sisteminin keyfiyet ve kemmiyet 
noktasıJ>dan taK.viyesile tatbik ve ida • 
mesi ve ayni zamanda devlelin sınai ve 
iktı.sadi mahiyet taştyan müessesele:ine 
de teşmili ve teşekkküllerin bilançolarile 
hesabt kat'jlerının Büyük Millet Mecli • 
&ine arzının usul ittihazı ve milli sanayii.. 
nin hayatiyetini ve rasyonel çalışma ka
biliyetini artırma~ için gümrük t.ırifeleri 

nin ihtiyaca gö:e ayrılmasil'.? beıahcr iç 
pazarlarda istihsalin rekabete vücud ve
recek şekilde k!iyıd!nrdan korunması gi
bi esaslı tektir.eri de ihtivn etmekte ve 
haddi zatında l;izumu kabul edilen ve 
muhtelif VeUletlere İfbirüğin1 tazam _ 
mun eden koordinasyon için ayrı bir ka_ 
nun tedvinine ihtiyaç olmadığını i!Ave et. 
mekte idi. 

Rapor üzerinde birçok hatible .. • söz söy 
ledikten ve İktsadı Vek.ilit Hü .. nti Çakır 
da mevzu üzerinde komisyon raporuna 
iştiraken esaslı mütalealar dermeyan eL 
tikten sonra heyetçe rapor hükCimete teb 
liğ edilmek üzere tasvib edilmiş ve riya
setçe celseye nihayet verilmiştir. 

(A.A.) 

Daladye dün mühim bir nutuk söyledi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) miş bulunmaktadır. Bir kere daha söylil-

Başvekı1 tıop?antı &Qnunda söylediği yorum. Bu sebeblerden dolayı lıükı1ıne.. 
bir nutukta parlamento içtima devresi _ tin en başta gelen düşüncesi. milli mü • 
nin kapanması hakkındaki emirnamenin dafaayı takviyedir. 
birkaç dakikaya kadar okunacağını bil • Parlamentonwı iki içtima devresi ara.. 
rurerek de.oıiştir ki. sında geçecek zamaı:. ne kadar olacalı-

Yirmi seneden beri, hiç bir zaman va _ nı kestiremem. Harici vaziyetin bir se .. 
ziyet bugünkü kadar vahim olmamıştı. çim mücadelesini mümkün kılıp kılını .. 
Hududlarımızda üç milyon insan vardır. yacağını da bilmiyorum. Affı umumi 
Dahilde fabrikalar, büyük bir enerji ile bahsinde kararnamelerle hareket olun' 
çalışmak.tadır. Her zamankinden çok da. cak, seçim ıslahatı jşinde ise her zaman.. 
ha mühim .:ısker tahşidatı yapıldıfı da ki usul takib edilecektir. Lüzumu takc!L. 
haber verilmektedir. 'rinde parlamento derhal içtimaa ciavet o.. 

Casusluk ağı lunacaktır. 
Hududlarımız dahilinde Fransız • İn- •Vatan ve ciimhuriyete tam bağlılılu 

gı1iz "tesanüdünü istihdaf eden bir pro- tirmiştir: 
pa.ganda var. Halbuki Fransız • İngiliz Daladye, nihayet sözlerini şöyle bi • 
tesanüdü sulhün temin edilmesinde en e. Fransız inkılabının 150 nci senesi 
saslı şarttır. Hükfunet son günlerde çı _ tes'ia olunurken Fransız.ların bi:. kore 
kardığı iki emirname ile Fransız enerji- daha bütün dünyaya, vatan ve cumbu
lerini birbirinden ayırmak istiyen propa- riyet; için tam fe:agat ve vatan ve cüm 
gandanın önüne geçmeği kararlaştınnıŞ- huriye~ tam bagl~lı~. mu~teşe~ m~ : 
tır. Fransayı bir desise ve casusluk ağı zarası gostermelennı ıste~- Zıra: ~ 
içine almak hw;usunda bir tC'şebbüs ya- buna bağlıdır. Fransız dıplomasısınm 
pılmıştır. muvaffakiyctle çalışmalarına devam 

Hükumet her şeyden evvel milli mü • etmesi ve fazla süren müna~aşal~nn 
dafaayı takviye edecektir. Bu müdafaa nihayetlendirilmesine azmetmış rnıl • 
bunları ne kadar ağır olursa olsun mem. ~etlerin kendi vatan:lannın ve büUln 
leket c~bir ve şiddet tehdidleri k~rşısın- insaniyetin nef"ne olarak. bi~in:ıle bir-
da eğilmekten ise bu ağır yüklere ta ~meleri için, Fransız mılletinın bü • 
hammül etmeği tercih eylemektedir. tün enerjilerinin bugiin tam bir blok 

İki sınıf silih altında teşki: etmesi !Azımdır. 
Hududlarııruzın, seferberliklerle değil, Tatil kararnamesi 

fakat elde bulunan efrad ile muhafaza e- DaJadye, şiddetle alkışlanan bu D\J• 
dilmesi sayesinde sulh muhafaza olun • tu'ktan sonra, içtima devresinin tatili 
muştur. Fakat, iki muallim sınıfın silalı kararnamesini okumuştur. 
altında bulunması elzemdir. &-.svalist ve komünist meb'uslar bu • 
•Herşeyden evvel milli müdafaa• na k~rşı muhaleictte bulunmuşlar ile 
Fransa, dünyayı tahrib etmek değil, de nihayet. toplantı proseverbali 2l 1 N 

fakat sükuna vardırmak istiyen b:.itün ve karsı 350 .reyle tac:vib edtımic:tir. 
milletlerle dürüst bir tarzda işbirliği yap- • Diğe~ tarnftan, tati1 kararnamesi, A· 
mağa hazırdır. Fakat Fransa, ayni za _ var: meclis:nde de saat 19.40 da oku • 
manda, dünya üzerinde hüküm sürmek muş ve parla."Tlentonun adi içtima dev
teşebbüslcrine karşı kaymağa da azmet- re~? bu ~uretle nihavete ermiştir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

Slatult>ri uı T ürltiJ1" C ümhuriyeti ılt> mıint1kİI mu/tiJJl(l/tm.ımrsi 
2292 Numualı I0/6/ 1931 tarihli kanımla tasdik rdilmiştir 

( 24/6/ 1913 tarihli 2435 Numaralı Rl'sml 6.zNe J 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

TOrkiyenin ba$1ıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA w MANÇESTER'de 

MISIR, t<l6RIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, fll!STIN 
~ MAVERAVI f ROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA. RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri varcbr 

Her ne"i Banka Muameleleri yapar 

Hnabı cari ve mevduat hnapları küsadı . 
Ticari kr~Jıler vt' vesaılclı krE'diler küşadı 
Türlciye ve Ecnt."bi memleket~r üzerine keşıde senedal 
8or"Sa ~irten. 
Esham \il' tahvılat, altın w emw Ozerıne avans. 
SeM<tat tahsılitı ue uire. 

~ 11 yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıs1conıosu. 

Piyasanan en mGsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf heupları açılar 
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Genç kız on dokuz yaşında idi, deli. 

kanlı yirmi beş ... Birbirlerini seviyorlar
iı; o kadar çok seviyorlardı ki ne deli
kanlı savgilisine yabancı gözlE!I'in bak.. 
rıasına tahamndl etti, ne de genç kız 
başka kadınların onun .seçtiği erkeğe göz 
koymalanna razı oldu. Birbirlerini çok 
kıskandıkları için nihayet hali bir or
manda haşhaşa yaşamağıı karar verdiler. 

İkisi de en küçük yaşlarındanberi tam 
bir sporcu .gibi yaşadıkları için bu iptidat 
ömür onları korkutmuyordu. Yürümeğe, 
yüzmeğe, dağ tırmanmağa, kamp hayatı 
sünneğe mütehammil oldukları gibi, bil
hassa delikanlı ava pek meraklıydı ... 

- Üzüntüsüz, rahat, mes'ud bir ömür 
süreriz ... 

Derken birbirlerinin gözleri içine ba
kıyorlar ve bu bakışlarda dünyalara sığ
rnıyacak kadar büyük bir sevinç gör'..i. 
yorlardı. 

- Yerimizi kimseye söylemeyiz. Ya]. 
nız ikimiz de ailemize birer mektub yaza
ra~ saadet diyarında yaşamağa gittiği. 

mizi ve belki de senelerce sonra avdet 
edeceğimizi bildiriı·iz. 

- İkimiz de ak saçlı olduğumuz za
man ... 

Gülüştüler ... Ak saç onlardan o ka
dar uzakta idi ki ... 

Yanlanna çadır, nv tüfeği, fişek, balık 
ağı, testere, kibrit, çakı, velhasıl seya
hat kitablarında tavsiye edilen birçok 
lüzumlu eşya ve bir miktar giyecek al
dıktan sonra bir bahar sabahı evlerinden 
çıktılar. 

Genç kız, guzel senelerini geçirdiği o
dasından ayrılırken iki damla göz yaşı 

do1dü, fakat bu yaşlar çok çabuk uçtu, 
yerine üntdin getirdiği sevinç kaim oldu. 

Biri on dokuz öteki yirmi beş yaşında 
iki .genç, birbirlerini kıskanmaktan kork. 
tuklan için :iptidai in.sanlar gibi ağaç ko
vvklannda fakat mes'ud yaşamak azmi
le yola düzüldüler ve yeşil bir ormana 
yardılar. 

- Sık ağaçların karanlıklaştırdığ1 bu 
yerler seni korkutmuyor mu sevgilim? 

- Hayır; seninle beraber olduktan 
sonra hiçbir tehlike beni titretmez. 

-Bak şurası ağaçlıkların arasında ne 
güzel bir düzlük! Burada şimdi bir ateş 
yakarız ve bu sur.etle yanınuza yaklaş. 
mak istiyen hayvanlardan kendimizi ko
rumuş oluruz. 

- Bu yerlerde ıvahşi hayvanlar var 
mı? 

Genç kızın sesinde hafif bir titreyiş ..• 
- Hayır sevgilim; aslan, kaplan gibi 

hayvanlar yok; fakat kurdlar var ... 
Delikanlı bir yığın kuru dalı toplıya. 

rak kocaman bir ateş yaktı. 
- İşte artık korkmayız; bu ateşi sön-

sürmemek için nöbetleşe uyuruz ve u.. 
yanık olan daima ona dikkat eder, vak.it 
vakit çalı çırpı ile onu canlandırır. 

Genç kız el çırptı 

- Ne ıgüzel bir kamp hayatı ••• Fakat 
seninle koyun koyuna bütün bir gece u
yumak zevkinden mahrum kalmak biraz 
zor ... 

Gülüştüler ve delikanlı ateşe bir ku.. 
cak odun attı. 

- Kendimi ilk insanlar devrinde yaşı. 
yan jki vahşiye benzetiyorum. 

Bu sözler genç kızın gözlerinde bir 
şimşek çaktırdı. Sevgilisinin elini tutarak 
onu ateşe yaklaştırdı. 

- Mademki iplidaileştik; o halde gel 
de seninle şu ateşi takdis edelim ve bir. 
birimize onun karşısında büyük, çok bü
yük bir yemin edelını. 

o kadar mes'uddular ki bu vahşi ade
ti yapmakta bir mahzur görmediler ve a. 
!evlerin iki tarafına diz çökerek yemin 
ettiler: 

- Birbirimizden başkasını sevmiyece~ 
ğiz: her zaman birbirimize sadık kalaca.. 
ğız... Birbirimizden başkasını düşünmi

yeccğiz ... 
Genç kızın ince sesi içli bir dua gibi 

şu sözleri.mırıldandı: 

- Eğer senden başkasını düşünürsem 
bu ateş beni yakıp kü. etsin! 

Delikanlının kalın, boğuk sesi tekrar. 
ladı: 

- Hayalen bile sana hiyanet edersem 
bu ateş beni yakıp kül etsin! 

Vahşiler gibi üçer defa alevlerin üze
rinden atladıktan sonra birbirlerine sa. 
nldılar ve bu yeminlerini dudaklarının 
ateşile mühürlediler. 

* İki sene, tam manasile mes'ud yaşadı-
lar .. tam iki sene mutlak bir sevgilc bir. 
birlerini sevdiler, arkadakileri bir saniye 
bile hatırlamak istemediler. 

Sabah erkenden ormandaki hayvan
larla beraber uyanıyorlar, elele vererek 
biraz ilerideki dereye kadar koşup yıka
nıyorlar, ondan son-:-a da gündelik işleri
le meşgul oluyorlardı: Ağaçlara tırma. 

nıp yemiş toplamak. avladıkları hayvan
ları pişirmek ve bunları yedikten sonra 
yanyana arka üstü uzanıp uyumak ... 

Bir .gün bir vak'a olmasaydı belki Ö

mürlerinin sonuna kadar böyle mes'ud 
yaşıyacaklardı. Fakat hiç beklemedikle
ri bir zamanda yükselen müthiş bir ses 
onları ilkin biraz c:asırttıktan sonra bü
yük bir helecana düşürdü ve rahatlarını 
kaçırdı. 

Bu, bir tayyare motörünün çıkardığı 

sesti ve onlara medent dünyayı ve ora.. 
dakileri hatırlatmıştı. 

- Bir tayyare! 
- Evet ... Fakat sana ne oluyor? Ren_ 

gin neden böyle soldu? Yoksa oradan ge. 
len bu ses seni kendisine doğru mu ~e
kiyor? 

- Beni mi? Ne münasebet! Böyle bir 
şey aklımdan bile geçmedi; fakat motör 
sesinin sana eskileri hatırlatmasından 

korktum. Birdenbire gözlerin soldu ... 

Birbirlerine bakarak gülümsemek iste
diler amma ikisinin de göz bebeklerinde 
gizli ve derin bir sızı vardı. 

O günden sonra iki Aşık bazı dakika
lar biİ-birlerinden uzaklaşarak kendi 
kendilerine kalmak ihtiyacını duymağa 
başlamışlardı. Bu ihtiyaç başlangıçta on
ların sevgilerini azaltmıyor, gene ayni a. 
teş ve şefkatle buluşuyorlardı, fakat gü~ 
nün ve gecenin bazı saatlerinde, hiç ko~ 
nuşmadan düşünmek ikisi için de büyük 
bir zevk olmuştu. 

Bu saatlerde genç kız anasını, evini, 
küçük odasını, elbise dolabını, tuvalet 
masasını hasretle düşünüyor, ayakkabı 

giyerek sokaklarda dolaştığı anları, tır. 

naklarını ve dudaklarını boyadığı za. 
manları tatlı bir rüyayı hatırlıyormuş gi
bi derin bir hazla gözünün karşısında ya. 
şatıyordu. 

Delikanlıya gelince, o, yalnız kaldığı 

zamanlar yazıhanesini, çalışmakla geçen 
saatlerini ve .. b~nbir aşk peşinde dolaştı. 
ğ1 anları tahayyül ediyordu. 

Bir gece kendi kendisine şu suali sor. 
du: 

- Acaba orası ne alemde? Tayyarele. 
rin ta buralara kadar uçuş yapmaları a
caba oranın k.'lnştığını mı gösteriyor? 

Bu sual içinde bir hasret yarattı: Ga
zete hasreti ... 

O geceden sonra da ormandaki haya. 
tın cazibesi pek kalmamıştı. Hatta bir 
gün: 

- Onu sevmeseydim şimdi işimin ba~ 
şında ve rahat bir ömür sürecek, bu gü
lünç hayata katlanmıyacaktım, diyecek 
kadar her şeyi inkar etti ve uzakta kalan 
sanşın b'r kadın hayali yavaş yavaş kal. 
bine sokulmağa başladı. 

Genç kız da bu vahşi hayattan bıkmış. 
tı; o da uzakları, uzaktakileri içini çeke~ 
rek düşünüyordu. Bir gün balık pişirmek 
için ateşi ağzile üflerken öksürdüğü :çin 
kendi kendisine: 

- Lanet olsun bu hayata ... Nacile ev. 
lenseydim mükellef bir apartımanda otu. 
rup rahat edecektim. Bu kıskanç ve vah
şi ruhlu adamın cazibesine kapıldığım 

için kendimi affedemiyorum. 

* İki seıvgili için için birbirlerine düşman 
olmuşlardı, fakat hiç birisi: 

- Artık dönelim! 
Teklifini yapmağı kibrine yedirmiyor. 

du. 
İki sevgili, yeminlerin! unutarak bü

tün vakitlerini uzaklarda bıraktıkları ilk 
aşklarını düşünmeğe, onu tahayyül et
meğe, onu hasretle hatırlamağa hasredi
yorlardı. 

Onlar yeminlerini unutmuşlardı; fakat 
iki senedenberi yanmakta olan ateş, ken. 
di üzerine verilen sözü biliyor, bunu dü. 
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- •• •• H san gazoz ozu 
Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN Meyva özilnllo e-....ima 
maliktir. Şampany gibi lezzetli olup mide rahatsızlıkların• :··alıdır 

İŞTİHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - BULANTI - GAZ - SANCI • 
MİDE BOZUKLUGU - DİL - BARSAK ATALETl-1NiaBAZ-SIKINTI-9tNİR 

ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına karşı 

HAS - .. ozu N MEYVA 
kullanınız. 

Mide Jçln, her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde 
ve mUshil için her sabah veya gece yatarken uç kurnınıı 1- 2 çorba ka
şığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASA:'i MEYVA OzO 
Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından daha ytıksek olduğu kut'iyetle 
sabittir. Buna rağmen Avrupa ·meyvu özlerinden lıeş misli daha ucuzdur. 
H A 5 AN M EY VA ÖZ O yalnız bir tilrlü olup şokersizjir ve çok köpnror. 

Şişe 30 iki mis1i 50 Dört misli 80 kr 1 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
Arnavudkôyünde: Arnavudköy mahallesinin Yeniset soka. 
ğında eski 13 yeni 8 sayılı hanenin 9/80 hazine hissesi. 607 50 

Yukarıda mevki ve numıu-ası yazılı gayrimenkul hizasında yazılı muham.. 
men bedel üzerinden açık arttırma suretile 29/6/939 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 14 te satılacaktır. Satış bedeli peşin olup nakid vey~ud % 5 faizli 
hazine hthvillerile mahsub olunur. Talihlerin % 7,5 pey akçelerini vakti muay. 

~eninden evvel yatırarak mezk.Ur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emllk Mü-
dürlüğündeki Komisyona müracaatları. (4168) 

şünüyordu: mukaddes ateş, intikam al
mak için bir fırsat gözetliyordu ve bunu 
bulmakta pek gecikmedi. 

Bir gece, uzaklarda bıraktı~ sanşın 
kadının ve ona bağlı birçok ıeylerin ha
yalile geçip nöbette olduğunu unutan ve 
yıldızlara baka baka dalıp uyuyan deli. 
kanlının bu uykusundan isb.fade ederek 

yavaş yavaş onlara yaklaştı ve kendisine 
yardım eden rüzgarla birleşip iki sevgi.. 
liyi jhata etti. Onlar kaçmak istediler, 
fakat uyk~ sersemliğile ve dumanlar i.. 
çinde körleşerek hemen muhakemelerine 
sahi bolamadıkları için biraz geç kalmış.. 
!ardı.. dört tarafı saran alevlerden ken.. 
dilerini kurtaramadılar. 

.Son Posta• mn edebi romaııı: 60 artık onunla yüzyüze geldiğimizi iste - meksizin, kat'i ve )tesici bir sesle söyle- tu. 
miyorum. di: Feridun her şeyi nasıl kezfedebilıniş-... 9ıu!J1t/J~·-g UluKd-{~_ -Nasıl istersen öyle yap Feridun; fa- - Lfıtfen Semiha hanıma bir mektub ti? Artık bundan böyle onu affetmesi -
kat senden çok rica ederim, Nejad hak- yazarak ortalığa yaydığı yalanları tas- ne imkan yoktu. Bundan böyle, Feridu-

...A~~-_.~~~;j kında bir şey söyliyerek o iyi kalbli ka- hih etmesini tembih eder misiniz anne? nun kalbine hakim olan o dessas kızın 
dını üzme! Süheyla hanım bir saniye cevab ver- önünde eğilmekten başka çare kalma -
_Hayır, bu mesele üzerinde ısrar et- meden durdu: mış demekti; çünkü nişanlısının ona 

Yazan: Gtl'ZİN DALMEN meden Nejadı mes'ul tutmadığımı ken- - Yalanlar mı? Ne demek istiyor - nihayetsiz bir itimadı olduğu bir defa 
disine bildireceğim. sun Feridun? daha meydana çıkmıştı. Hatta bu oyna-

- Bütün bunlar Meliha hanımın çe-ldıktan sonra Feridun sordu: T kk" d . F 'd _Siz bunu benden iyi biliyorsunuz nan oyunun onları birbirine daha sıkı 
virdiği bir entrika için mi? Vah, benim - Sen vapurdan inerken annem rıh- - eşe ~.re erım erı. un. çünkü Nerimeyi rıhtımda karşılamak bağlamağa yaradığı da aşikardı. Her 
saf kızım vah! Demek beni henüz tanı- tımda idi değil mi? - Teşekkur etm~ Nerıme ve artık için onu yanınıza siz almıştınız. Fakat sözlerinden, her hareketlerinden, her 
madın sen? Demek benim o fettan ka- - Evet, Nesrin.i selAmetlemlş ve be- b~ kabuslu. ~aatlerı unutalıµı, yalnız çevrilen manevra akim kaldı ve Neri- bakışlarından birbirlerine karşı duy -
dının tuzağınh düşeceğimi zannettin öy- nim geleceğimi bildiği için ild defa o- bı.rblrimiz ıçın yaşıyarak birbiri.mi.ze me ile beni birbirimize daha çok bağ- dukları sevgi okunuyordu. 
le mi? . tomobili göndermemek için beni bek - itımad ed~lim ve ~ş~ımm, saadetımızi ladı. Bundan sonra ne Meliha hanım O halde mağlUb olduğunu, bu sığın-

- Senden niçin gizliyeyim Ferıdun, lemi.ş. Dönüşte Semiha hamını da evine gelecek gunleri duşünelim. ·• ne de sizinle dost geçinen Semiha ha- tı diye eve alınan kızın önünden çekil-
böyle bir şüphe kalbimi kemirmedi de- bıraktık. mm bizim kapımızın eşiğini geçmiye- mekten başka bir şey yapılamıyacağını 
ğil; fakat onu hemen atmıya muvaffak - Ya! Semiha hanım da beraberdi Ertesi gün öğleden sonra SüheylA ceklerdir. itiraf etmek ıazımdı. 
ol.dum çünkü sana büyük ve sonsuz bir öyle mi? hanını sokağa çıkmak için merdivenden Bu entrikada maalesef ba~lıca rolü Süheyla hanım dişlerini ve yumruk-
fümadı~ va:· .. . - Evet. inerken oğlunun kendisine doğru gel - oynadığına kani olduğum bir başka }arını sıkarak yerinden kalktı. Gözle -

Bu sozlerı soyledıkten sonra, ilk de- Nişanlısının sert sesine hayret ede- diğini gfüdü. . kim r n t llftk eden kıs- rinden ağır ağır dökülen iki damla yaş, 
f b·ı k · t' k k d · 1 · den . seye ge ınce, o a aa k 
a ı e~ ve ıs ıyer~ - ve en ı çın rek ilAve etti: - Sizinle iki üç dakika konuşmak is- mı daha fazla tamik etmek istemiyo- buruşuk yanaklarından ayarak boy -

r,elen bır ateşle nışanltsına sokuldu, - Bu suali ne kadar soğuk bir sesle tiyorum anne; vaktiniz var mı? rum; .şu şartla ki artık bundan böyle nunu ıslattı. 
ko!Jarını onun boynuna dolayarak ku- sordun Feridun.! _Peki... Ncrimeye her ne suretle olursa htıcure Jl.."VI 
la na fıs.ıldad.ı: . . - O kadını hı~ s.~vmiyor~m. Filhald- Bu kcsa ceva!b altında iie1eoanmı, etmiyerektir. Semiha hanım o sabah postacının ge-

- Senı s.evı~o~u~ .Ferıdun .. hıç bir ka ibtr banka müdurünün karısı amma endişesini .gtz.lemek 1stemiştt; fakat oğ- Bu slSzlerl müteakıb, anne.si daha tirdiği mektubdan kimseye bahsetme -
kuvvet bizı bırbırımızden ayıramıya- aslı nesll pek belli değil..: Annemin o- Pupun ~:zrl1ndek1 sert maruıYJI gtirür kendisin! toplamtye. muvaffak olama- di ve Süheyla hanım da cevab yazma
cak. nunla nasıl ahbablık ettiğine şaşıyorum görmez bllA ihtiyar içindem «Acaba dan Feridun kapıdan dtşan çıktı. dı fakat derhal giyinerek bir çok ah -

Feridunun gözlerinde derin bir saa- Ne is~, bunları bırakalım şimcll de g~e bana ne s6yllyecek?• diye sormaktan Salonda yalnız kalınca SüheylA ha- bablarını ziyaret edip iki üç gündenbe-
det şimşeği çaktı: . . . . eski sözümüze döneıun: Ben Nuri[; ai kandis1n1 menedememtştt. nım önüne gelen bir sandalyaya yığıldı. ri ortalığa yaptığı çirkin dedikoduları 

-:- Hayır yavrum; bJzl kimse bırbırl- nımla gidip görüıeceğım ve ~ ces~ BirHkte salona gtrime~ Orada Feri- Çantası, farkında olmadan halının ü- kurnaz sözlerile, müterddid vaziyetle -
mızden • ayıram.ıy~cak. nJn çevir~ ... 'e.trib.yenJnı ken~~ ~,:ttnf An.., hfn bir mukaddemeye lÜIUm sar.- zerltıe düşnıÜ4, yüzil. bembeyaz 0lmUŞ• rile tamire çalıştı. (Arkası var) 

İki nışanlı hır_ ıki dakika sessiz kal- yeceğim. ~ne• ne \loU ~ m ~ • 
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•Son Posta• run tefrikası: 12 

Melling' e hazırlanan köşk 
Harem dairesinin odalarında da bü-Jmıştı. Eğer ressam Melling'in Hatice sara"'lar nd 

t
.. . .Y1 ı: a macera arıvan bu crenç 
un genç kalfalar haşhaşa vermışler; sultan tarafından (rag-betle nazar edil- h""l , .. - b 

f k d rk 1 d d bT d·-· ") ve u yaperver sanatkar artık bu se-
r7n 

1 
e ı an ısınıbsehnade e e ~ . ı _u~- h~gın~ ze~re _kadar hissetmiş olsaydı, fer talihin kendisine son· derecede ya-

mıyor ar.. onun a çe e gezışını \ e ıç şuphesız ki bu genç ve dilber ecne- - .. 
kafeslere bakarak gülümseyişini taklid biye karşı 0 derecede şiddetli harekete ver 

0
!dugunu. anlamış·:. f:s~?kar sulta-

etmekle vakit geçiriyorlardı. cür'ctte bulunmazdı. ~ıı_n bı~.a~ eV\e~ teveccuhunu kaznnmak 
Hayreddin ağanın genç ressama yap- Nitekim, 0 gi.in. pencerede cıvılda-=an ıçın. butun zeka ve san'at kuvvetile ça-

tığı hakaret, ihtiyar kalfaların son de- kızların arasında (sultan hazretleri )nin Jışmıy~ b~_şlamıştı. 
d h "t · ı· F k t H d d b - '. - Mellıng m sarava yerle~mesı· H· r~ce : oşuna gı mış ı. a a , ayre - e ulundugunu ôgrenir öğrenmez, kır- . - • v • "' • • • • ay -

dm aganın taassub ve istibdadından dığı potu anlamış .. bunu tamir etmel: r~.d~n ag~n.ın kalbıne. zehırlı bır ok 
bı!kmış usanmış olan genç saraylılar, için çareler aramıya baslamıştı. fıbı ıslcmışh. _Fak.at bu ku_rnaz sarnv 
bilakis başağayı takbih ediyorlar: İşte, Hayreddin ağa b~ çareleri ara~ a~a .. m~ bunu hıç kımseye hıssettirmedi. 

- Oh olsun, zalim fellaha. .. Sultan tırırken, 1:essam M~lling saraya creJ _ Bıl?kıs ona son derecede hürmet gös -
hazretleri ne iyi etmişte, ona haddini mişti. Ve genç ressam sar:ıy kapı~ın _ terıvor.: h~men ~er akşam l!enc resc;a-
bildirmiş. dan girer girmez, ihtiyar başağa derhal mm d~ıresme ugruv~r:. uşakl~rın hiz-

Diye, seviniyorlardı. onun koluna girmiş.. doğruca kendi metlerınden ve kendısıne verıl:n ye . 
Hatice sultana gelince .. onun di.işün- odasına alıp göriirerck. çubuklar, kah- meklerden mmnun olup olmadıgını so

celeri büsbütün başka noktalarda topla- veler, şerbetler ikram etmis.. altın ruyordu. 
nıyordu. Bu şen ve şuh ruhlu genç sul- gülabdanlar ile ellerine gül suİarı serp- * 
tan, frenk mimarının kendi üzerinde tirmişti. Aradan. bir hafta kadar geçmişti. 
husule getirdiği tesirden büyük bir Hatice sultan, genç ressamı yalnız Bir Cuma günü akşama doğru sara -
memnuniyet hissediyor .. hoşa giden tekrar saraya getirtmekle iktifa etme- ya (AygJr imam) geldi. Bu adam, ağır 
bir şey gibi onu doya doya temaşa ede- mişti. Selamlık clairesile harem bahce- cüssesini pek güç taşıyabilmeklc bera -
bilmek için, ertesi günü bekliyordu. sinin duvarı arasında zarif ve küçük bir ber, her hafta Sultan saraylarını ziya -* köşkün derhal hazırlanarak bu genç ret eder .. başağalar vasıtasile snltanla-

ecnebinin ikametine tahsis edilmesi için ra seJamlar ve dualar göndererek (ta -
de emir vermisti. zimat ve ubudiyetini tarsin) evler .. bol 

Ressam Meliing, böylece, Hatice sul- bol yemekler yer .. ~erbetler i~r .. sonra 

Gece, böyle geçmişti. Ertesi gün, ge
rek Hatice sultanda ve gerek genç sa
raylılarda, büyük bir sabırsızlık baş -
göstermişti. 

Saraylılar, kendilerine garib gelen bu 
yabancı mahlt1ku tekrar görebilmek i
çin, gözlerini harem bahçesinden ayı
ramıyorlardı. 

HatiC€ sultan dadıst Mahiveş kalfa 
ile hazinedar ustası Dilfeda kadın da 
vakit vakit geliyorlar .. Has bahçeye na
zır olan kafeslerin arkalarında durarak 
her tarafa göz gezdlriyorlar. Sonra, sul
tanın odasına dönerek: 

- Henüz gelmemiş, aslanım! 
Diye, haber veriyorlardı. 
Öğle zamanını bir hayli gectiği hal

de, ressam Melling ortada görünme -
mişti. Hatica sultanın içine, garib bir 
şüphe girdi. Fakat bu şüpheyi izhar 
ederek telfış göstermiye vaziyet ve va
karı müsaid değildi. 

Bütün harem dairesinde hüküm sü
ren bu ateşli intizar. o gün akşama ka
dar devam etti ... Fakat Ressam Mel -
ling, gelmedi. 

* Aradan tam dört gün geçti. Mel . 
ling'den gene bir eser görünmedi. Artık 
Hatice sultan o kadar meraklandı ki 

' tclaşını saldıyamadı. (Baltacıbaşı)sını 
Reisülküttab Raşid efendiye yollamıya 
mecbur kaldı. 

Raşid efendi, sarayda cereyan eden 
hadiseden haberdar değildi. Onun için 
baltacıbaşıya Melling'in raporunu ve 
mektubunu gösterdi: 

- Bu mektuba nazaran, mesfur, 
memleketine gitmek için yol hazırlığı 
ile meşgul olsa gerek. 

Dedi. 
Baltacıbaşı, koşa koşa saraya geldi. 

Meseleyi, Hatice sultana haber verdi. 
Bu haber, genç sultanı son derecede 

müteessir etti. Baltacıbaşıya.: 
- Ağa!. Göreyim seni .. Var git, ne 

yaparsan yap .. şu çelebiyi, incitmeden, 
ağrıtmadan, al gel. 

Diye, emir verdi: 
Baltacıbaşı Mustafa ağa, zeki ve iş 

bilir ibir adamdı. Sultanın kendisine 
tevdi ettıği bu nazik vazifeyi mahirane 
bir surette ifa etti. Ressam Melling'i 
ikna ederek saraya getirdi. 

İLK ~AD KIVILCIMI 

Saray kadınlanna karşı çok zalim ve 
insafsız olan Hatice sultanın başağası 
Hayreddin ağa, karakter sahibı bir a
dam değildi. Hayatında, yalnız üç şey 
öğrenmişti: Bunlar da; 

1 - Gösteriş mahiyetinde bir taassub. 
2 - Kendinden zayif olanlara tahak

küın. 

3 - Kendinden kuvvetli olanlara 
tabasbus ... 

Saraylarda r~hat yaşıyabilmek için 
de bu Uç şeyi maharetle idare etmek 
kMt gelebtlirdl. 

Esasen Hayreddin ağa, gafil davran-

tanın sarayına yerleşmişti. da. sultanların ihsan ettikleri paraları * ve hediyeleri kovnuna sokarak mem -
Melling'in önünde yepyeni ve cok nun ve mesrur bir halde çıkıp giderdi. 

zengin bir hayal ufku açılmıstı. Şark (Arkası var) 

Yapı 

Nafıa 
f şleri Tesisat ilanı 

Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta !Julunan Gençlik parkı. 

na Fılitre istasyonundan su isalesi tesisatıdır. 
Keşif bedeli fö.952 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14/7/9:39 Cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve imar iŞ
leri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bunn m~ teferıi evrak 330 ile yüz otuz kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek .için istek !ilerin 4547 dbrt bin beş yüz kırk yedi 
lira 63 altmış üç kuruşluk mm:akkat te n'tinat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
bu işe girebilecekler:ne dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
Bu vesika eksıltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel isteklilerin bir 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine en az bir kalemde 50000 
elli !bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış \'esika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye giremiyeccklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 1417/1939 Cuma günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabılinde teslim edecekler-
dir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2488,.. c4533J> 

1 İltan bul E elediyeıi ilanları 
1 t 

1 
Taksitle Alınan Vergi VE Resimleri 

Taksit Zemanları : 
BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ 
TAKSİT TAKSİT TAKSİT TAKSİT 

BİNA VERGİSİ 
(Dört taksittir) TEMMUZ EYLÜI, TEŞRİNİSANİ KANUNUSANİ aylan sonu 
TANZİFAT VF.:R. 
Gtst VE TENVİ-
RİYE RES:Mİ 
(İki taksittir) EYLÜL KANUNUSANİ 
ARAZİ VERGİSİ 
(İki taksittil') TEMMUZ KANUNUEVVEL , 
YOL VERGİSİ 
(İki taksittir) HAZİRAN TEŞRİNİEVVEL , > 

olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensufb bulunduğu Belediye tahsil şu
besine müracaatla borcunu ödem.iyenler hakkında tahsili emval kanunu ahka
mının tatbikine zaruret hasıl olacağı. 

Mükellef oldukları vergilerin tahakkuk ve talı.sil miktarları kaydedilmek için 
mükellefler yedine verilmek üzere mnliyece hazırlanmış olan cüzdanları Bele. 
diye veııgi ve resimleri için de kullanmak istiyenlerin malmüdürli.lklerfnden bu 
cüzdanlardan tedarik ederek imla ettirmek üzere yine mensub bulundukları 
Belediye tahsil ıubesine müracaat eylemeleri llAn olunur. (4539) 

Sayfa 13 

50!'1 Posta'nm tefrikası: 148 
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Padişah da bir hububat inhisarcısı oldugu için pek şid· 
detli ahkam vazetmişse de, bir fayda temin edememişti 

Tercüme eden: HOs9 ( 11 Cahid Yalçın 
Yolumuz bizi Spalmadors adalarile 1 tibdada karşı bu muhalefet istibdadı_n. t~ .. 

Çeşme limanı arasına sevkettiği için ce- sirini izale etmek şöyle dı:rsun, b:lakıs 
haletin büyük bir rol oynamış olduğu onu çoğaltmaktan başka bır şeye. hızmct 
bu muharebe sahnesini görmek imkanını etmiyor. Yeniçeri ağa~ı, ~na t~bı _şefler 
buldum. Denize düşmü~ olan tunç top- ve birer birer her yenıçen Bab:Sl;nın ~~ .. 
ların bekayasını hala çıkarmakla meşgul şayıp gözettiği, paşanın k~rkt~g~ ve _oıı
idiler. Bu vazifeye memur edilmiş olan tün beylerin fena halde urktuğü bırer 
adamlaı· çalabildikleri parçaları benim- tirandırlar. 
siyerek rasgelen kimselere satıyorlar. Türlderde, daimi gar~i:o~la: . bul~n-

Çeşmeden biraz ötede Karaburunu durmak adeti efradın dısıplınsızlıklerınc 
dı (1). ' inzimam edince onlar da bulunduKları 

mahal üzeıinde bir nevi mülkiyet hakkı 
döndük. İzmir şehrinin kllin bulunduğu tevlid ediyor. Buralarda usul ve adet ile 
geniş ve derin körfezi .bu burun kapar. İzmir şark ticaretınin merkezi (2) gibi takviye edilmiş bazı hukuk sahib dler. 
telftkki edilmek lazımdır. Burası hem it- Birlik d~anmak sayesinde bu hukuku 
halat, hem ihracat merkezidir, bütün As. muhafaza edebiliyorlar. Tesis edi mek 

istenecek intizam ve asayiş ıle bu hukuk 
yanın da yoludur. Bazı mal sahihlerinin 

ı daima tearuz eder. İstanbulda kuzu sat. 
zenginliği zmirin civarında bir nevi is- mak hakkını ellerinde bulunduran kal-
tiklal hareketi temin etmiştir. Bu vazi. ) 
yet gittikçe vüs'at peyda ediyor. İşin e. 

yoncular işte bu prensipe ıebaiyetle her. 
kesi kuzu satın almağa zorlarlar. 

sası para kuvvetidir. Bu kuvvete karşı (Arkası var) 
koymak ta zordur. Babıfllinin bu ağalar ...... _ .................................................... ... 

dan birini yıkmak için birkaç sene ey\'el s· 1 Alemı·nı·n 
saı-fottiği gayret diğerlerini korkutmak. IY8S8 CI 
tan ziyade müstebidin ztıfmı isbat et. meselelerı· 
mekten başka bir şeye yaramamıştır. 

Hatta ağalar arkadaşlarının evini muha- (Bastarafı 8 inci sayfada) 
saraya bizzat kaptan paşanın memur e- lng liz efkarı umumiyesi hükumeti ~a-
dildiğini görmE>kten bir gurur bile hisset- mamile tasvib eyledi. işte o gınlerde In. 
mişlerdir. Bu büyük amiral kazandığı giltere Splendid isolment = Muhte cm 
zaferden sonra müdafaadan aciz kimse- infirad siyasetini terkeylemiş bulunuyor .. 
ıeri merhametsizce katlettirerek zalim. du. İngiltere Avrupa ile yakında11 ald.. 
lik gösterdi. Bu zalimlik istikbal için da. kadar oluyor ve Şarki Avrupa vaz yeti. 
ha büyük bir mukavemet h;ızırlamıştır. ni benimsiyordu. 

Ticaret bu ağalar ile münasebette bu. Tecavüze karşı atmış olduğu bu ilk a-
lunmaktadır. Onların pamuk mahsulle. dımdan sonra İngiltere bu yoldaki adım
rini satın alır ve mukabilinde ağaların !arını sıklaştırdı. Hemen birkaç gün son. 
istihlak edecekleri şeyler verir, üst tara. ra bir csulh cephesi> kurmağa başladı. 
fını da para ile öder. Ticaret hazan bu Sulh ephcsi günden güne kuv;vet buldu 
işlerde biraz zarara da uğrar. Fakat ve bugün Avrupanm yegane kuvvf'ti ol. 
mahsulatın nef'i iki tarafa da daima hA.. du. 
kimdir. Ortada tahaddüs eden derdler Sjyasi teşebbüsatına mütenazır bir su. 
tarafları birbirinden ayıracak derecede rette İngiltere silahlanma~a da koy_uımu_ş 
vahim değildir. izmirin ticareti karvanlar tu. Yeniden yeniye fabrıkalar tesıs cdı. 
yolile bütün Anadoluya dalbudak salı- Jiyor, mermiler, toplar yapılıyordu: Tay: 
verntiştir. Bizim Languedoe kumaşları yarelerin imali bilhassa nazarı aıkkatı 
bu karvanlarla naklolunur. YerH tüccar- elbedecck şekilde ilerliyordu ... 
lar bunları toptan satın alarak geniş A- İngiliz sanayiı yüzde yüz olarak harb 
nadolunun içeri taraflarına dağıtırlar. malzemesi imaline koyulmuştu. . 

Şu uzun cevelanımı tamamı k . . Hepsinden üstün olarak 1939 da ingıl-
ama ıçm b • k lik h" et"ni ihdas 

Avrupa sahillerini de dolaşmak işi kalı. tere, _mec urı as er ızm ı 
yordu. Selaniğe gitmek için Cezairibahri- eyledı. · · .. 
scfidden geçtim. Selanik Avrupa Türki. Halk bu ~arrırı alkışlarla, tezahuratla 

yesinin büyük paşalıklarından biridir. kabul eyledı. .. - . 
Buraya isal eden körfezin dh li d İngiltere her. yaptıgı şeyı tam ya~r 

me a n e . . 1 "lt n·n yanın tedbır 
meşhur Aynaroz dağı görülür ki Rum ve ıyı yapar. _ ng.ı ere ı 
papazları tarafından meskundur Bazı se aldığı vaki degilclir. k 
yahatnameler bunlarda kıymetll el a;_ Almanya ve İtalyaya karşı Y• anca 
ması eserlerden mürekkeb b" k 11 ~ . kuvvet siyasetinin fayda ve_rccegın an-
von b 

1 
d ğu ır 0 e SJ- ladığı .gündenberi bu siyasetıne başl mış 

" u un u zannını tevlid etmiştir. b 1 kt d 
Fakat bu 1 . b u unma a ır. eser erı u Rum papazlarının · · "dd ev· 
okumadıkları daha muhakk kt E k" İngiltere eski siyasetını cı. en . s ı-
Selan"k k"tabl .

1 
İ a. ır. 5 1 yordu. Splendid isolment kclımelerındcn 

1 ı an e stanbul kıtablarının, .. 
fetih zamanında kTdl d"kl . b ıftıhar duyuyordu. , ı ı en ı erı ve ar. 1 ıb lış 
barların kilidlere erimiş kurşun akıttık. Fakat k~şısı~d.aki erin_ un.~ yan 
ları da doğrudur. Onun için, ya batıl iti. tefsir eyledıklerını ~nladıgı gun bun_u 
kadlara ya cehalete teva· ed"l . 1 Splendid Collaboraüon - Muh'teşl m ış 

ı ı mış o an . . d ·<>+· d" H kika 
Yunan edebiyatının bakiyesi bu ed b" t birliği kelimeler. ıle eğı:i.ır ı. " : 
düşmanları tarafından 

0 
kadar güze; ~~- ten bugün İngiltere sulhsever devletle~· 

dafa edilmiştir ki bazı parçaları ellerin. hep bir araya toplaınağa muvaffak ol 

d~~ kopanp almak imkanı kalmamış gi.. muştur. . y 

hıdır. İngilterenin ittihaz eylemış oldugu bu 
tedbirleri IAyıkı v~lle takdir eyleme. 

Türk hükUmeti Selanikte milisler ta. 
:afın~an istibdadın uğradığı muhalefet 
ıle dıkkati celbediyor. Gözetme ve okşa
ma !neticesinde askerlerde b"rl"k kad 

1 
k ı ı ve ar. 

" aş ı ruhu daima ~uvvet buluyor ve 
hukum t ··ru . . e nu zundan bir parçasını ele 
geçırıyor. İşte bu suretle Sel~nik hükQ. 
m:ti mil~ler tarafından benimsenmiştir. 
Muteaddid paşalar b;rbirini müteakib bu 
tahakkümün kurbanı oldular. Fakat is. 

mek imkansızdır. 
İngiltereye bu hususta bir nasihat ver. 

meği faydalı buluyonız: 

Arasıra hariciye nazırının yaıhud baş
vekilin gene sulhten bahseylediklerl, 
konferans akteylemek ıistediklerl sözleri 
işitiliyor. Bu sözler beni endişeye düşü. 
rüyor ... YalnJz kuvvetten anlıyanlara 
kuvvetten bahsedilmelidir. İcabı halinde 
onların yeşil masa etrafında toplanabile. 

(1) Padişah hesabına bu tarzda hükftmetı ceklerinl ima bile etmek yapılan buncıı 
idare etmek o derece fler.f vardırılm)ftır ti fedakarlıkları boşa çıkaracak blr şeyd.ir 
More paşalarından birinin Coron toplarını Bugün İngiltere etrafına Fransa, Tür 
~~:e ile kestirerek madeni sattırdığı go- kiye, Lehistan gibi büyük devletleri top 
~ard:t~ Toplarıbn adedini eksUtmeden top- lamıc: bulunmaktadır. Muazzam bir kuv 

,.. manın u kurnaz tarzı takbih e ~ j dilmiş olabilir Fakat hi"ib1r - veıtin başındadır. Bıraksın, karşı tara · " zaman cezaya İ . çarptırıbn:ı.mıştır. ona ilk olarak el uzatsın! nglltcrc şım. 
(2) Şarkta ticaret merke?Jerlnl ifade fçln diye kadar öfırcok defalar tahammül gös. 

kullanılan •echelleıı kellmesl türkçe iskele termiştir. Hüsnüniyet sahibi olduğunu 
kellme~.lnden alınmıştır. Emtiayı tahliye fçln bilmiyen y-0ktur. Hüsnüniyet sahibi ol. 
~:::k~~r}~lektoul tturı uıtmll§ ıblr nevi rıhtım duklarını göstermek sırası şimdi karşı 

· ..._,, ay aş ırmak maksad11e bun- . . . 
ıar blr W basa.ma.klı olarak yapılır. taraftakılenndır. 
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• 1 Son Posta 1 S POR 
1 

Yazan: Hasan Adnan Giz 

Ankara ilkbahar at 
yarışları güzel oldu 

Arzı mev'udun hayalı 
S abih yerinden fırladı: 1 muyorum ya Sabih! Gerçi kuvvet on - gibi bir sürü bize düşman ve nüfuzlu 
- Durun sultanım şimdi ben anla - 1arda bir Kölemen üçümüzü bir vuru~- kumandanlar var. Benim gayem evve-

Rerisicümhur koşusu, şimdiye kadar hiçbir varlık 
göstermiyen Bahray adlı bir at tarafından kaza

nıldı ve sahibi 5.500 lira mükafat aldı 

rım. ta yere serer. Faka'; bizde o kuvvetten ıa Turanşaha bu kumandanları temiz -
- Aman Sabih! Savmıya bak yerim- daha üstün bir şey var: Hile! Kuvvet }etmek. Bundan sonrası kolay. 

den kımıldayacak haiim yok. öküzünü ancak hile akrebi zehirler. - Fakat bu çok güç, çok tehlikeli bir 
Sabih kapıya çıktı. Alayla birlikte - Ya Mansur! Turanşahta bizim için i~. 

Aybey, Baybars, Türe Hüsameddin, Ak- büyük bir kuvvet değil mi? - Niçin güç olsun, Turan!iah bu işde 
tay hepsi gelmiş!erdi. - O bir kuvvettir. Fakat hileye baş şimdiden bizimle beraber. 

- Halk ve asker bu akşam sultanı vurmazsak belki onu da aleyhimize çe- - Anlamıyorum ya Mansur. 
aralarında görmek istiyor. Lfıtfen söy- virirler. - Öf senin de hiç bir şeyden habe -
leyiniz bu şenliğimizi şereflendirsinler. - Hakkın var ya Mansur. rin yok; Sultanın Dimyat faciasına se -

Sabih omuzlarını silkti: - Beni dinle Sabih: ben Turanşahın beb olanları ezmek istediğini bilmiyor 
- Sultan hazretlerı istirahat halin - peşinden Mısırda tambur çalmıya gel- muc;un? 

dedir. Belki de uyuyorlar, kendilerini medim. - Ha! Öyle bir şey duymuştum. 
bö,Ylc bir şey için rahatsız edemem. - Ben de Nil sahilinde ömrümün so- - Mükemmel! Turanşahın kalbinde 

Kölenin sert cevabına kızan Aktay: nuna kadar gazel okumak niyçtinde de- böyle bir arzu olduktan sonra onu is -
- Siz kim oluyorsunuz -diye çıkıştı- ğilim. tediğimiz gibi kullanabiliriz. Öldürt -

biz dileğimizi bizzat sultana bildiririz. - Ben Atabey olmak istiyorum. mek istediği beylerin listesine bir kaç 
Türe Hüsamddin araya girdi. - Ben de Hacilğe göz kuydum. tane de bizim hatırımız için ilAve eder. 
- Yapma Aktay! Şimdi bir mesele - Şu halde ikimizde ayni yolda yü· Mesela demin bizi tahkir eden o alçak 

çıkarmıyalırn. rüyoruz. Kurduğum plan sayesinde fi- kölemeni. 
Fakat halk sabırsızlanmış hayk•rı - melimize nail olacağız. - Evet o alçak kölemeni. 

yordu: - Nasıl bir plan kurdun ya Mansur? - İlk partide böyle kırk elli kişi te-
- Sultanı görmek istiyoruz! Sen hakikaten Atabey olmıya Jayıksın. mizledik mi onların yerine hemen ar-
- Sultanı görmek d1leğindeyiz. M~nsur sinsi bir gülüşle güldü: kadaşlan geçiririz. Ordu üzerinde nü -
Yukarda Turansaha halkın kendisini - Bu sözünü Tann işitsin ya Sabih! fuzumuz artar. Ondan sonra sıra Ay -

görmek istediğini anlamıştı. Fakat ha- P!Amm basit, görüyorsun ki Turanşa - bey, Aktay gibi kodamanlara gelir. 
kikaf Pn yerinden kalkacak bir halde de- hın etrafında Aktay, Aybey, Baybars (Arkası var) 
ğildi. Duvara tutunarak balkona doğru 
gitmek istedi; Jakin Mansur mani oldu: 

- Ne yapıyorsunuz sultanım! Bunlar 
bir sürü ayak tak!mı; daha bu geceden 
sözlerini yapmıya kalkarsanız netice 
fena olur. Siz bir hükümdarsınız, on lar 
köleniz ne hakla sızi ayaklanna çağırı
yorlar? 

- Doğru söylüyorsun ya Mansur! 
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" Son Posta ,, tarih 
musabakası 

( Baştarah 8 inci sayfada) 
Katib Ç~lebi, on yedinci asrın bir al. 

lamesi idi.. Tarih, QOğrafya, tıb, heyet, 
riyaziye, ve Hfilı... bütün ilim.lerile uğ. 

raştı ve her çalıştığı ilim kx>lunda, za_ 
manında malum olan hududları.n ötesi-

Ankara (HU!UB!) - İlkbahar at ya -
rı.şlarmın sonuncusu bu hafta oldu. Re
isicümhur koşusu, şimdiye kadar hiçbir Git saygısızlan kov, beni rahat bıri,k -

sınlar. 

İşte tnm Türe Hüsameddinin Akta.y
Ia Sahihin arasına girdiği kapıda Man
surun sesi yükseldi: 

4 

5 
-• ne vardı. varlık gösteremiyen Batı.ray tarafından 

- Sultan hazretleri şimdi dağılma
nızı emrediyor. Aksi takdirde: 

- Aksi takdirde ... 
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SOLDAN SAtA n YUKARDA':lıl AŞAÖI: 
1 - Koyununun oyunu sonra çıkarmış -

İstihfaf nidası. 

Fezlike adı altında devrinin tarihine kazınaldı ve sahibi Salih Temel 5500 
aid bazı notlar kaydetti. liralık mükafatı aldı. Yarışlarda alınan 

Cihannüma a!!ı ile bir tariht coğrafya neticeler şunlardır: 
yazdı. Birinci koşuda Poyraz, ikinci koşuda 

Tuhfetülkibar.fi...efsarüllbihar adile bir Alcey18n, üçüncü koşuda Abune Pour 
Türk deniz tarihi vücude getirdi. eux, dördüncü koşuda B~tıray, beşinci 

Yıllaroa kütüphane kütüphane dola. koşuda Bora, altıncı koşuda Çelenk, 
şarak, sahtıaf dükkA.nlannda çalışarak yedinci ko~uda Dandi birinci geldiler. 

Geçen Pazar rünü yapılan a.t yarışlaruı· 

dan üo güzel enstantane: Yarışı heyecanla 
seJHclen iki genç Ue, yeni ve çok orijinal 

tavaleUerUe yanşa gelen bet bayan 

lamamı.ştır. Alınan dereceler &unlar -
dır. 

l 00 - Bursa t 1.8 
200 - Bursa 24.8 
.fOO - İzmit (gemi) 55.8 
800 - İzmit (Receb) 2.01 
1500 - İzmit (Receb) 4.22 
5000 - İzmit (İbrahim) 17.10 
11 O mama - Bursa (Kadri) 18. 
Yüksek - Bursa (Ramazan) 1,68 . 
Uzun - Bursa 6.28. 
Üç adım - İzmit (Sabahaddin) 

12.51 

Gülle ç Edirne (Niyazi) 11. 
Disk ç Edirne (Niyazi) 34. 
Cirid - Balıkesir (Şevket) 43. 

Kalabalık arasından fırlıyan ihtiyar 
bir Emir Mansurun yakasına yapıştı: 

- Siz kim oluyorsunuz? Daha dün 
Şamda sürünüyordunuz, ne hakla sul
tanla bizim asamıza giriyorsunuz? 

2 - Fasıla - Gözleri iörmlyen. 
3 - On bir ayın blr başkanı - Türk.Jye 

Cümhurty&ti. 

müefüf ismi ve ilimler adına göre tasnif M'" t k bahis G 590 ku 
d"lm" b' b"bli fy uş ere anyan ruş, 

K
e '~? -~~azzam d ır 1 

yogra ayı, dördüncü koşuda ikili bahis 72 lira. al- Balkan bayrağı: İzmit talfonı 3.3z. 
e~,. ... zzununu yaz ı. . . . .. .. . . İ 

4X1000 İzmit takımı 47. 

Mansur kıpkırmızı oldu: . 
- Haddini bil! Yoksa sana gösteri -

rim. 

Bas nedimin yanaklarında iki alev 
yandı : Şırak, şırak!. 

Ortalık karıştı. İki nedim bir anda 
kaybolmuşlardı. Şimdi asker galeyana 
gelmiş hiddetli sesler yükseliyordu: 

- Sultanı bizden saklıyorlar. 
- Görmek istiyoruz! 
M ühim bir hadise çıkacaktı. Bunu se

zen Aybey ve diğer kumandanlar sus
tular, Muhsinin sesi duyuldu. 

- Arkadaşlar, hakikaten sultan çok 
yorgun ve şimdi uyuyor. Zannedersem 
ileri gitmek saygısızlık olur; ayıbtır 

çekilelim! 
Bu söze karşı birkaç kişi mırıldan -

makla beraber gene kalabalık geri dön
dü. Fakat herkesin neş'esi kaçmıştı. 

* - Bizi tahkir ettiler ya Sabih! 
- Bizi tahkir ettiler ya Mansur! 
Gece yansından iki saat sonra bahçe

nin karanlık ve ıssız bir kö~sinde iki 
arkadaş başbaşa vermiş konuşuyorlar

dı. Mansur· elini yanan yanağına basa -
rak homurdandı: 

- Onlardan korkunç bir intikam ala
cağım. 

- Bizi az daha öldüreceklerdi. 
- Galiba hükümdarlarının yalnız bi-

. zim sözümüzle hareket ettiğini bilmi
yorlar. 

- İşte bunu bilmeleri bizi öldürmek 
için bir sebeb teşkil eder ya Sabih. On
far sultanın bize gösterdiği büyük te -
veccühü kıskamyorlar. Korkarım bu 
kıskançlık ba§ımıza bir felaket getire -
cek; ben kendi hesabıma Kölemenlerin 
kı1ıcı ile yüzyüze gelmek istemem. 

- Ben de Babızüveylede sallanmak 
fikrinde değilim. 

- Şu halde derhal tedbir almalıyız. 
- Muhakkak onları yeneceğimizi u -

t - Renk renk - Qlzgl. 
6 - Tuha.fiık - Fara dlllnde oğul. 
S - Arabca en az - Çift aürmeğe yarar. 
7 - Nizamlar. 
8 - Bembeyaz. 
9 - Uzanışın Arabcaa - Altı tane olursa 

partimlzln rem.zldlr. 
10 - Haciz yolu lle - Adam olmak lçlrt böy-

le !Azım. 
Geçen bnlmaca.nın halledilmiş şekli, 
SOLDAN SAÖA: 
l - Son Postn - A. 
2 - Oya - Akit. 
3 - Burası - hı. 
4 - Anarız - Ll. 
5 - c. - Araba.el. 
6 - I. - İman - Nal 
7 - Yas - Fena. 
8 - Aşıkı - O - L. 
9 - Hac - Aylık. 

10 - İnen - La - i. .............................................................. 

Nöbetçi eczaneler -----
Bu gece nôbetçt olan eczaneler şun -

lardır: 

ktanbul cihetindetiler: 
Şehza.deba.şında: (Aaa.f), Emlnönünde: 

(Bensason), At.sarayda: (Ziya Nuri), A -
lemdarda: CE.!ad), Beyandda: (Asador>, 
Fatihte: <Hllsameddln>. Bakırköyünde: 
(HllAU, Eyübde: (Eyübsultan>. 
Be1ofhı eihetindeldt.er: 
ist.ıkı!l caddesinde: (Galatasaray), 

Kurtul~: CKurtuluf) , Maç.kada: (Maç
kal, Ga.latada: (İk:lyon. Beşlktaşta: (Na
il Halid) . 

Botazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Yeni Moda, Merkez>: 

Üsküdarda: Cömer Kenan), Stınyerde: 
co.mıan), Adalarda.: (Hallı:). 

Efenin Aşkı 
Yana vo bcıteloyoa 

Muhlia Sabahattin. 

1 Temmuz Cumarteai 
alrıam.ı aaat 9. 80 da 
Bqllrtat allo parkında 

bürülı: CMcMtra u.ı. - Gönıa - Ya • 801• 

Tıb üe, riyaziye ne, heyet ne, islAmt n:ıcı ko.şud.~ i~li bahıs l 1 O lira, üç~n- Musa'bakalar ne~ı~~de zmit ta -
ilimlerle ulraştı ve hepsinde, asrının en cu ve ~ördunc~ koşular arasındaki çıf - kırnı 9 t puv~n~a ?ınncı, Bursa takımı 
mükemmel eserlerini meydana koydu. te bahıste 16 lıra verdi. 78 puvanla ıkıncı olmuştur. 

Hayatının sonunn doğru, yorgun di. Atletizm federasyonunu tertib etti- Amerika üniversiteliler atletizm 
rnağını, çiçekçilik ile dinlendimıek iste. ği Ankara atletizm birincilikleri bu 

şampiyonası di. O sahada da cmavi katmerli bir süm.. hafta Cumartesi ve Pazar günleri ya -
bül. çeşidi elde ettf. pılmıştır, alınan neticeler şunlardır: Nevyorkta yapılan Amerika Üniver-

Büyük Türk alimi Katıb Çelebi 1663 110 t ed F .k 15 9 2 5000 t- siteleri şampiyonasında çok parlak de-t öld.. me r e aı , , , me 
e u. rede Mustafa 16,37.5, üç adımda Faik receler elde edilmiştir. 

"Bekarlar, niçin 
evlenmiyorsunuz? 

12,77,2, cirid atmada Mustafa 46,26,2, 100 yarde - Jeffruy 9.ş 
ı 00 metrede Oğuz 11,4, 800 metrede 220 yarde - Jeffruy 21.1 
Galib 2,02,9 yüksek atlamada, Jerfi 440 yarde - Miller 47.5 

1 ,70, gülle atmada Hasan 9.90 4X400 880 yarde - Woodruff 1.51.3 
(Baştaraf1 9 uncu sayfada) bayrak yaşısında Demirspor takımı Bir mil 1609 - Zamperini 4.9. 

8 A. G. (Adapazarı Kuyudibi 
caddesi No. 27): 

3,39,9 birinci gelmişlerdir. Uzun atlama - Atchinson 7.SS 

aBekll.rlar niçin evlenmiyorsunuz? diyorsu
Yüzme teşvik rnüsabaknlan 

nuz. No.sıl evlensinler? Ben bir kaç ay evvel Ka radeniz havuzunda yapılan yüzme 
bir genç kızla seviştim. Evlenecektim. Bir gün teşvik müsa'bakaları bu hafta başla -
kızın evine gittim. Knpıyı çaldım. Hiç Se3 mış, ve şu neticeler alınmıştır: 1 00 met 
veııınedller. Duymamış olacaklar diye, kapı -
yı açarak içeri glrdlm. Bir de ne göreyim? rede Nusret, 200 metrede Necdet, kur
Başka bir erkekle diz dize dturmuyorlar mı? balamada Vahdet, 50 metrede Nejat, 
Bu vaziyeti görünce beynim attı. Allahtan bölae bayrak yarışında Gençlerbirliği 
~ytana uymadım. Çıkıp glttım. Kızların ço- . .b • • 

ğu böyle .. bu gibi kızlarla insan nasıl cesaret bırıncı geldı. 
eder de evlenebll1r? Ben kendi hesabıma and Selim Tezcan 
içtim. Ölünceye kadar evlenmlyeceğlm1>. 

e Seyfeddin Yurdagül (Kütahya 
Saray mahalles inde No. 9): Dört şehir atletizm 

musaba kal arı 
a28 yaşındayım. Aldığım sağlam para 57 

liradır. Hali.hazırda. bankada 700 Ura da pa
ram var. Kütahyadan bir sene evvel bir kız
la nikahlarımız yapıldı . Bu meyanda iki be
şibiryerde istediler, aldım. Muhtelif roblar, Atletizm Federasyonu tarafından ter 
mantolar, iskarpinler vesaire alarak, 300 lira tib edilen şehirler Bursa, Balıkesır, E
sarfetthn. Geçen sonbaharda evlenmek için dirne İzmit şehirleri arasındaki müsa-
meraslm ya.pmağa. kalktık. Bir de başıma ne ' 
gelse beğenirsiniz? bakalar Bursada yeni stadyomda yapıl-

•Vny çocuk yabancı, burada kaydı yoklıı mıştır. 
Kalkar nüfus kaydını naklettlrirsln, cVay ço- .. . 
cuğun evi yokl• Ağabeğlmin yaptığı evin ya- Musabakalar bazı kanşıklı1'lar ıçin -
nsmı kıza. ta.pula.ttırırsın! Bir sürll müna. - de cereyan etmiş, biraz da fenn organi
sebet.stzllk k1 sormayın! ze edildiği için iyi bir şekilde iciare 

Bunun sonunun iyi olmıyaca~nı ve daha 
birleşmeden başıma böyle !elA.ketıer geldiği- edilmemiştir. 
ni görünce hemen aynlmağa karar verdim. İki gün devam eden müsabakalar-
Şlmdl ma.hkemedey:I.z. . . f 

1 
1~ ı .. ·· 

B kirla.r, mecburi evlenecekler, denecetı da pıstın aza yumuşa(\- o ma.~1 y~zun-
gune kadar bekAnm!• den iyi dereceler tutulması mumkün o-

Gülle atına - Hachmey 17.09 

Almanya - Fransa atletizm maçı 
Airnanya ile Fransa arasındaki bey

nelmilel atletizm nıaçı 2 Temmuz Pa
zar günü Münih'te yapılacaktır. 

500 metre dünya rekoru kırı ldı 
Almanların en iyi sekiz yüz metre ko • 

Şucusu Harbig 500 metre dünya rekoru -

nu 1.1.7 dakikada koşmak suretile kır -

mıştır. Amerikalı Ben Eastmana aid o -
lan bu mesafenin dünya rekoru 1.2 daki. 
ka idi. 

1940 olimpiyadları televizyonla 
nakledilecek 

Helsinkide yapılacak olan 1940 
olimpiyadları spor tarihind2 ilk defa ola -
rak televizyonla nakledilecektir. 

EGE TiYA TROSU 
Nuri Oençdur 
ve arkadaşlar[ 

29 Haziran Perşembe günll 
a1'9amı Tophano Keraba, 

tiyatrosunda 

iKi S0NG0 ARASINOA 
Murad Şam.il n ryoteai 



8 
n Hama. BON POSTA 

MAZON MEYV A TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulanla gaz, ı•NKIBAZ Sarıhk, Safra M•DE ekşilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti K a raci Ger 1 yanmala-
rında ve bütün Mi D E, B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk daha kolay daha 
kat'i bir tesir icra eder. Yalnu toptan aatq yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni PCMtaııe arkuı No. 31 lsta:bul ' 

Karaman Belediyesinden 
Karaman kasabası içme suyu isale hatb 

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

belediyesinde toplanacak daimi encümende yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı (1) lira (60) kuruş mu.. 

kabilinde Karaman belediyesinden alabileceklerdir. 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 

ayni gün ve saat (14) de kadar belediye ı·eisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olmak üzere 2347 lira 

08 kuruşluk muva'kkat teminat. 
B - Eksiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe aid eksiltme prtnamesi

nin tayin ettiği vesikalar. 
C - Münakasaya iştirak edecek mü teaWhidlerin su tesisatı işleri yapmış ol-

duk1anna dair vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukabilinde be-

lediye reisliğin~ verilecektir Posta ile gönderilecek teklif melttublarının iadeli 
taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar belediyeye gelmiş bulunması la
ıımdır. (Postada olan gecikmeler kabul edilmez). Bu iş hakkında fazla izahat al. 
aıak istiyenlerln Karaman belediyesine müracaatları ilan olunur. (2179) (4037) 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava Okulları ialimahnm 86. Maddesinde yazılı şartlan hlfz istMHler 
Dilek kağıdı ve vesikalcırile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek Uğıdları 
De \esikalannı posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket 

ıderler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısın ına girme şartlan şunlardır. 
A > Türk olacak. 
B > Orta mekteb el.ise sekizinci sınıf> tahsilini bitirmi~ en az l'l 
ve en tok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. 
C > Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa 
elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. &y 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 
Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 
gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerde o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 
D > Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mah
kiım olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 
E > Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdik
lerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini taahhüd etmek. 
F > Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H > İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mik
tardan faz~a olursa bunların içinden riyaziyeye bilgileri daha iyi 
ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucuları As
keri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve diğer 
ders için lazım olanlar parasız verilir. 
V > Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı rnuvaffa
kiyetle bitirenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçucu, maki
nın, telsiz, fotografçı, atış ve bombardımancılığa ayrıhrlar. 

cl039> c4044> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi miktarı muh. B. % 7,5 teminab eksiltmenin 

lira kr. lira kr. şekli sl\ati 

Sömikok 60 ton 1137 50 85 31 p1tzarlık 14 
Maden kömnrn ôO • 840 6il • 15 
I - 18/Vl/93!-l tarihinde talih zuhur etmediğinden şartnamele!'i mucibince yu. 

kanda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli muvakkat teminatlan eksiltme şekil ve saatleri hiza. 

Jarında yazılıdır. 

nı - Pazarlık 7/Vll/939 Cuma günü saat Kabataşta levazım ve mübayaat 
fllbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartr..amelcr her gün sözü geçen şubeden pat'asız almabiJir. 
V - İsteklı1er pazarlık için tayin ediıen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen 
~ona gelmeleri .. (4472) 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
fstanbuld~i Askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek sübaylardan 

talebe kabulune başlanmıştır. Girmek istiyenlerin askerlik ıubelıerine müracaat-
ları, cl5» c4211> 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıflan ..ı-!--"nd b t .. ~ ezaıa 

memurları ıçın azı 15000 çoğu 16000 metre kışlık elbiselik kumaş kapal f . .. .. ı zar 
usulile 30/6/939 Cuma gunu saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

1 - Beher metresine 500 kuruş fiat biçilen bu kumaşlara aid şartnameyi alm k 
ve nümunesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük .atınalma k · a 

.. 
1

_ oınısyo. 
nuna muraca.at.Lön. 

1 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 6000 liralık teminat maklbuz veya banb 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 4 - CÜ 

maddesinde yazılı belgelerle birlikte aaat 14 de kadar komisyona t:~ 
et.nıeleri. (2272) (4188) 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doOru atdacak 

JADIM 

Buna.Ulu 
lale dilebilir. 
ViyHa Oai"'9ite9İıtdea bir ProfeeiW
Biocel - Tabir ettikleri Cieaçlitia ca· 
aip bir aHunaau ketfatmiftir. Bu 
eeYlaer hali!.uırda peabe reaktelıi To
luıloa kremi tarkibiade mncuttur. 
Cildia bu yeıb• uuunaau aqamluı 

yatraudH evvel tatbik ediaiz 
m llJ'l"kea, o ; clldiaİIİ 

bellw .,. p9Ç!9flİrir. 

ae, aernıin •• 
kadife gibi yum\ôtak ve tiyab aokta· 
lardaa kurtarmak için her Mbab be· 

JU Reakdelıi T olıaloa 

Semere.i 
pyet eıaia ft 
aıemauaiyet balttcıır. 
40 yatlanııda söri .. blUrler. Yata• 
ialeriai gidirerek bir Cielltf lnum p· 
ael cildini ikame eder. Cildin UHWU 

olan Tokaloa kremiaia 1emere.İ ta· 
yanı hayrettir. Memnuu kalmayanlar 
paruıaı ırcri alabilirler. 

• 

İstanbul İkinci İf18s M«!murluiun -
dan: 

Müflis Bigalı Halilin şimdiye kadar 

evlet de111iryollırı ve limanları i,let•9Si Umum idarasj il~:ı ırı 
Sıvas cer atelyelerinde lokomotif ve vagon ate yeleri ile tak.ımhane ze:mi. 

nine ahşap parke döşemesi i§i kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden ek
~Htmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 27.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollannın An

kara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. 
3 - Eksiltme 14/7/fl'J9 Cuma günü saat 16 da D. D. Yollan Yol dairesinde 

toplanacak Merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekülerin teklif rnektublan ile birlikte 8f9 

lıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon riyasetine 

tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
A > 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat teminat. 
B > Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

~ 

Muhanvnen bedeli 1481 lira 28 kuruş olan muhtelif cins ve eb'adda 27 kalem 
eğe, 12.7.1939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilinoolti bmıisyon tarafından açık ek~ltme U5Uille satın alına.caktıT. 

Bu işe girmek istiyenlerin lll lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
ta)in ettiği wsaikle birL"kte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat.. 
lan :ıez:ımdır. 

Bu işe aid şart.namele!' komisyondan parasız olara'k dağıtılmaktadır. (4382) 

Siirt Vilayeti Encümen Kaleminden: 
1 - Sürd me!'kezinde ye:ıişchird·} idarei h~usiye tarafından yaptırılacak tek 

katlı mülasik ;kişer evden ibaret iki bina inşaatı yirmi gün müddetle açık eksilt. 
meye konulmuştur. 

2 - Her binanın muhammen bedeli 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı işin 
nevine göre metre mika.b veya met:e murabba üzerinden kendisine tediyat yapı. 
lacağından teklif edeceği fiatlar da bu esaslar üzerinden olacaktır. 

3 - İnşaat, bayındırlık işleri umumi ve husus~ fenni şartnamelerine uygun 
olacaktır. Proje, keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Nafia Dairesin. 
de bedelsiz olarak görülebilir. 

4 - Her binanın muvakka: teminatı 360 liradır. 
5 - Bu İ§ için viliyetten verilmiş ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. 
6 - 'l!h.ale 6/7/939 Perşembe günü saat 10 da vilavet daimi encümenince ya • 

-pılacaktır. 

7 - Taliblerir. mezkQr encümene miiracaatları ilan olunur. c4447> 

Askeri Fabrikalar Umum Müd1rlüğü ilanları 

250 ton Elektrolit Bakır alınacak 
Tahmin edilen bedeli (175.000) lira o. 

lan 250 ton Elektrolit Bakır Askeri Fab. 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın. 
alına kom~yonunca 14/7/939 Cuma günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek. 
tir. Şartname (il) lira (75) kuruş muka. 
bilinde komisyondan verilir. Talibledn 
muvakkat teminat olan (10.000) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla. 
rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk. 
larına dair Ticaret Odası vesikasile mez. 
kQr gün ve saatte komisyona müracaat.. 
ları. ( 4540) 

l 00 ton Elektrolit TUtya ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 

100 ton Elektrolit tutya Askeri Fabrika. 

lar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca 14/7/9:i9 Cuma günu saat 

14 de pazarlıkla ihaie edilecektir. Şartna. 
me parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (1725)' 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar. 

dan olduklarına dair Ticaret Odası veaL 
kasile mezkur gün ve saatte Korn·syona 
müracaatları. (4546) 

geçen işleri hakkında iflAs idaresince ala_ .~•••••• .. BENZiN MOTÖRLERI 
caklılara izahat verlterek icab eden ted.. 
birler alınmak üzere alacaklıların 4/7/ 
939 Salı günü saat 13,30 da dairede 
hazır bulunmalan tdare 1Jtarari1e ilAn 
olunur. (18814) .............................................................. 

Deniz Harp okulu sabık muallimlerln<ien KEMAL AKMEN tarafından 
BENZiN MOTÖRLERI namındaki kitap bu kerre neşredilmiştir. Kit!thl, 
bnş tararında hu kısım motörlerdeki mayi mıtbruklar hıtk~ında mufassal 
rn ılı\mat oldu;tu gibi, derununda BENZIN'le işler deniz ve kara vasıta
lariyle otomobil ve tayyare motörlerine ait bllton bu sınıf meslek 
erbabını alAkadar edecek fevkaJAde malQmab camidir. Elyevm Alman
yada hulıınan mnellifın son tedkikatını bıavi olan bu eseri alakadarlara 
ehem •niyetle tavsiye ederiz. Fiatı 2 liradır. 

• l======::::::::==:========ııl._ .. ---~s Sat., yeri : iKBAL Kitap evi. Ankara ceddeel. 4111 ___ ,, 
Yevmi, Siyul, Handla ve Halk gazetesı 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçef!De aokak, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve p7.etemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 e 3 

Sen Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 700 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

_. ............. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen eoralı wm verilme:. 
ilanlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilivesi lAzımd:r. 

l
r .. ;::;~·~;;;:·~·;~·;·1;;:~~···1 

Telgraf : Son Posta i 
, Telefon : 20203 i 
~-··-········· .. ······ .. ······················ ... ı 

Kayseri Belediyesinden 
1 - Belediyemizin hali hazırasını gösterir rnevcud 1/2000 mikyasındakj ha. 

rita yapı ve yollar kanunu mucibince 1/1000 mikyasının y~pılacağı gibi yine bu 

harita !halen mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyasındaki şehrin hali bazırasını göste.. 
rir haritalar üzerine işlenmesi bir ay müddetle Nafıa Veületinden gösterilen 
şartname ve mukavelename projesine tevfikan açık olarak münakasaya çıkanL. 
mıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icab eden haritaların muhammen bedeli talihlerin 
Belediye Encümenince teklif edecekleri fiatlar tetkik olunarak Belecliyenin nefi,. 

ne olan tekli! kabul edilecektir. 
3 - İmar heyetinden musaddak ehliyet vesikası olan yüksek mühendis. ve bu 

gibi şehir planlarını yaptığına ve muvarfak olduğuna dair Nafıa Vekaletı şehir .. 
cilik mütehassıshrı girebilirler. 

4 - Bu işin yapılması Belediye Endi menince kendisine tevdi ve ihale olunan 
mühendis veya miit':!hassıs!arın vapeıcnkları bu haritaları yapı ve yollar kan'.lnu 
mucibince Bc!ediy.'.! .Meclisin~ ve. v liivet makamın,1 ve Na!i=l Vek&le:i İmar reis

liğine ta3dik ettirmeğe mecburd!7r. . 
5 - Talihler teklif edeceklerı fiat ~z,.,,inden arttırma ve eks!ltrne kanununun 

bu babdaki hükümlerı mucibince yuzde yedi buçuk temmat• muvakkate olar k 

belediye veznesine yatı::ılmas1 şarttır. 

6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale gününden sekiz gü~ .evvel _Ka~
&eri Nafıa Müdürhiğiine ibrazile tasdik ettirilmesi ve 19/'l /939 tarıhıne musad,f 

Çarşamba günü saat 15 Belediye Encümenine ve fazla izahat almak i~~ıyenlH 
Belecliye mühendislığine müracaatları ilan ~r. (452At 
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rlplD katalarlDID tizerlne resimde 
girdlltlnlz şekilde kabartma 

pullar ilAve edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 

pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

- ---- ---
Haziran 28 

Yanılmak insanidir, fakat ..... 
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'T •. c. ZiRAA BANKAS~ 

Dunyanın ner tarafında 
yUzbinlerce insanın ayni 
zamanda yanılması tayanı 
kabul bir keyfiyet deOil· 
dir .. Netakim, hergUn yüz· 
binlerce insan bOtUn ev· 

•afı birlettiren GIBBS 
di' macununu muvaf· 
fakiyetle kullanmak· 
tadır. 

uunyanın en eski 

muessesesıdlr 

Kurulut tarihl 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira~· 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banka muai11elal >rl 

OLİMPOS 
G A Z O Z UNU tercih ediniz. 

Harareti keser-Sıhhati korur. 
Meyva usarı ve şek~rle mamuldür. 

ŞŞELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. -

.5ayf5/Z 
ıinik/Pri 

iLE 
İİlDüRUNUZ 

ile geçer. 
Urinal, karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid sallcıları
nız, damar sertlikleri ve şişmanlık 
şikayetlerinizi UR İ N A L i[e ge-
çiriniz. 

B NAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir. Kanı te
mizler. Lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar-
da<k su içerisinde alınır. 
İNGiLiZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÖLLJ - lbTANBUL 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabla.nnda en u 
SO liras! bulun&nlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllria 
ıöre ikramiye darıtılacaktır: 

4 Ac'ed 1,000 Liralık 4,000 Lir:ı 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00) o 

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

DlKKAT: Hesablarındaki par alar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar a.en,.dc 4 defa, t EyJuJ, t Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Hazirua 
tarihlerinde çekilecektir. 

SiRKETi HA YRiYEDEN: 
' Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 1. Tem-

muz, 939 Cumartesi sabahından itibaren 
tatbik edilecektir. ~ ;, . • • 1 

İstanbul İkinci İflfıs Memurluğun • 

dan: 

l\füflrs Beclros Şahin Ere aid olup tas. 
!iyesi karargir olan İstanbul Mercan Tığ. 

cılar co.ddesindc 30/ 9 No. lu dU'kk!nda 

mevcud kasket ve sair eşyanın açık art. 

t.ırma surctile 3/6/939 Cuma günü saat 

16 da ımahal1inde iflfıs idaresince satıla. 

caktır. !stiyenlcrin mahallinde hazır bu. 

lunmaları ilan olunur. (18815) 


