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lngiliz askeri.; 8rkinı ile Bu~gar Başvek~i 
le I k I Dobrıce ve Dedeagacı mas ar yapaca o an açıkça istiyor! 
heyetimiz hareket etti Köse İvanof, Paris - Soir'a bayan at 

verirken Edirnemizden de bahsetti 
Orgeneral Kizım Urbayın beyanatı: 
'' Londrada bizi alikadar eden her 
nıesele etrafında görüşeceğiz ,, 

'1;keri heyetimizin Londratla Frans(z Genel Kurmay 
aşkanı ile de temaslar yapacağı tahakkuk edjgor 

Başvekil Bulgarların bizimle dostluk tesisi 
için Edirneden sarfınazar etmek gibi bir 

fedakarhkta bulunduklarını söylüyor 

Bulgaristanla Romanya ve 
Yunanıstan arasında 
başlı yan müzakereler 

devam etmemiş ! . 
Bulgaristanin Ankara elçisi 
"ral tarafmdan kabul edildi 
Sofya, (Paris - Soir muhabirin -

den) - Dobrice hadiseleri münasebe
til-e Bulg:ır Başvekili Köseivanof bana 
şu sözleri söyledi: 

- Sizi temin edebillrim ki, en sami
m! arzumuz komşularunız Romanya ile 
anlaşarak yaşamaktır. Bu, bizim için 
k!rlı olduğu gibi sulh da~ası için de 
karlıdır, garb demokrasileri için de .. 

Otuz senedenberi olup bitenlere !ba
kınız. Harbden sonra Faris sayfiyele -
rinde imzalanmış olan bütün muahe
deler, cSevr• i, cTrianon> u; cNeuilli> 
si hep birer hatıradan ibaret kaldı. 

• Takyidattan ilk kurtulan Türkiye -
dir. Sonra sıra Macaristana geldi. Es
ki muahedelere tabi kalmak yalın Bul 
garistamn hissesine mi d~yor? 

(Devamı 11 inci sayfada) Bay Köseivanof 

İUrk heyeti ile Lo~d~; ;d~; s;;mzna;ke;i p.-=:_M••-·····-·-· .. ·······-·-··-
iı H ateşesinin sualimize cevabı: Hataya aid anlaşma 

Dostumuz Köseivanofa 
kızmış değiliz! 

ln 
-~rşeyin mokmmel olduğunu söyliyebilirim,, Pazartesi 

gıJ ı ilan edilecek bütii 
12 ~r rnüselliih bir ihtiliif vukuunda Ortaşarktaki 

Biz "Almanları veya Macarları memnun etmek için 
iki defa muhasara ettiğimiz Viyanadan veya asırlarca 
hükmettiğimiz Peş ~eden vazgeçtik,, desek busöze 

ent uvvetlere Türk Başkumandanının kumanda 
nı •. 

~ndr da .esının kararlaşbnldığını haber veriyorlor 
fll a · kı İng'l' 

llslarda buı 1 •z askeri erkanı ile te- dün akfam saat t2 de şehrimizden hare -
lııtt lirbayın un~c~k. olan Orgeneral Ki • ket eden Semplon ekspresi ile İngiltereye 

Adana, 2 (Hususi) - Buraya 
gelen mevsuk haberlere göre Ha
taya aid Türk - Fransız anlaşma

M Haziranın beşinci Pazartesi 
günü ilAn edilecektir. 

Hitelerle Amiral Horti nasıl güleceklerse biz de 
şimdi öylece gülüyoruz 

YAZAN 
Emekli General H. Emir Erkilet 

1( teosUğ, al!ındaki heyetimiz (Devamı 10 wıcu aarlada) 

uru ita y da m ÜS ta kil grup -ye·nr .. ba·rem- Bulgaristan başvekil v:::b:::: :: :::: :::::

1

ma!Um olan lalebıcrini bir 

1 Köseivanofun Parisüvar gazetesinin Sof- daha ve tamamile açık olarak dayandığı 
1 Z a 8 rı b U gu•e 0 o•• g"" 1 eden Projeler Ey 1 ulden itibaren ya muhabirnc yaptığı bir konişmayı bu- dem ve sebehıer. ikincisi ve bizce en ö • 

. t tb"k d.l k günkü Son Postada okuyacaksınız. Bu nemlisi onun Edirnemizden bahsedişidit. 
a ı e 1 ece mülAkat, iki noktadan dob.yı dikkate de- Biz Türkler komşumuz Bulgarların te-' ., evvel seçilecekler Ankara 2 (Hususn- Mülki \•e askerl ğer. Birincisi, sayın b~ekiün Bulgari.s - (Devamı 11 ;nci sayfada) 

barem kanun projelerile bankalar ve 

IOOnünd M'll Ş devııtt müesseseleri memurları aylıkla - A} J p Jo h k 8 ~ i etin heykellerinin dikilmesi rının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun man ar o ny ayı 
a kındakı dilek alkışlarla kabul edildi N;~i"""aj~i~~~~1 paylaşmağı Ruslara 

Kıbrısta tahrikat tekr f etmişlermiş 
yapmıya başladılar Ni.~z K~?nikel gazetesi~n.~yasi muı 
İn ·u tel · 1 N . harrırıne gore Almanl<ı'r, Ingılız - Sov- :t ~~ 

gı z gaze en yazıyor ar: azı a- w • • I • > -· ı }{ b 1 1 k•""' tm-"-ta h yet paktını akamete ugratmak ıçın -- ,,, Jan an, ı rıs ı arı "i"'ır i:ilK. , mu - . · 
t · t · t ı · · ·· .. kt Mosko,·aya Polonyanın Aılmanya ıle 
an~ ıs eme ermı one surme e ve . . . . 
Kıb Y l ı d .. ıid· 

1
• Rusya arasında taksım edılmesı teklı -« rıs unan ı ara onme ır• yo - . 

1 da .,.,,., ka"d al · ~~- k~·~ _ finde bulunmuş, aynı gazete Rusların 
un """i ı ınn arını ısı.=ııe ~ kJ'f' b' k b k d dd t'k 

dirler. 1 bu t~ .! .1 ırço a un an re et ı . -
( lerinı ııave ve: «Rusya, Polonyayı bır 

l ı'• ······ .. ·········:······· ........................... , nevi tampon devlet olarak me\rcudi -
y enı romanımız yetini daha f~ydalı bulmaktadır• di -

• • • 
ısır lnc!SI yor. Rusya, Polonya ı1·ıcarı.tltalma ıyayı göst<. n 

1 İngiliz - Leh müı;akcrcleri 

Merak, heyecan ve lezzetle 
okunacak tarihi bir eser 

Pek yakında 
; •...................................................... ,/ 

Londra 2 (A.A.) - Karşılıklı garrtn-
ti tatbikatı hakkında bundan bir kaç husuc:<ıta taal'U'< eylt•mcktedir. Lt rd 
gün evvel Varşovada başlıyan müza - Halifak.:>'ın <lü:ı Po on~ a büyük c'r -. -
kereler bilhassR bir taarruz takdirinde le yant.1ı mülflkat da ayni mevzu u ~ 
tevessül olunacak iktısadi ve askeri ;.erinde cereyan etmiştir. 
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Parti nizamnamesindeki 
Değişiklikler 

Yazan: l\luhittin Birgen 

u satırları yazdığım sırada 
Halk Partisi kurultayı müzake-

relerine devam ediyor. Bu müzakerelerin 
hedefi. Partiyi daha demokratik bir ruh 
içinde çalışmayı temin edecek bir takım 
yeni esaslarla techiz etmektir. Dünkü ve 
evvelki günkü makalelerimizde bu esas.
hırdan bir dereceye kadnr bnhsettik. Bu 
mühim bahis üzerinde bugün de durarak 
bazı noktalan tafsil etmek isteriz. 

SON POSTA 

Reslmll le: s Kimsin, nesin? Çabuk anlayabilirsin .. 

Geçen gün d~ söylediğim gibi, Parti ni
zamlarında yapılan deği~ikliklerir. en mU
himlerinden biri hükumetle Parti ara
sındaki münasebetlere dair olanıdır. Bu 
değişikliğin manasını kısaca ifade etmek 
lfızım gelirse diyebiliriz ki bu. o müna· Şahsi kıymetimiz hakkında tereddüde dilştüğümüz za- Kimsiniz, nesiniz, kat'iyetle anlamak mı istiyorsunuz? Bü-
sebetlere tam demokratik ve gayet ma· manlar vardır: tlln tanıdıklarınıza gözlerinizin öniinde hayal! bir geçid res-
kul bir nizam vermekten ibarettir. Bunun - Neyiz, ne yapabiliriz, kudretimiz, kuvvetimiz, bilgi de· mi yaptırınız, içlerinden en ziyade kiminle konuştuğunuzu, 
neden böyle olduğunu anlamak içit., içti- recemiz neyi ifade eder? kimin müsahabesinden zeVık aldığınızı düşQ.nünüz, sonra bu 
maiyat ilminin demokrasi meseleleri hak· Bazan kendi kendimize sorduğumuz bu suallere cevab adama bir kıymet veriniz, bu hareketinizle kendi kıymetini· 
kında vardığı müsbet bir takım netice· zi de kat'iyetle tıesbit etmiş olursunuz, zira insan kendine 
tere vtıkıf olmak icnb eder. veremeyiz, §Üpheye, tereddüde düşeriz. halbuki elimizde benziyenle komışur, kiminle konU§tuğunu ıöyle, ne olduğu-

Herhangi içtimai mezhebin gözile oku- sayfası açık duran bir kitab vardır ki, bu tercdd:id ve şüp- nu haber vereyim, diyen eski hakiın kanaatinde yanılma-
nW""...a okunsun. bu ilim bize demokrasi helerimizi derhal izale edebilir. mıştır. 
denilen şeyi, ciçtimat ve siyasi otoritenin r=:==:=-======================~====================== 

fü~l~~E{5.~}f :t1f ?f 1i 
demokrasiden uzaklaşır ve bu· merkez bir 81 yaşında ihligarla ,--··· ... · .. ·---------~ Jngiliz Başvekili 
ferd veya ferdıer zümresi olduğu nisbette Evlenen gen11 lıız ergOn bı·r 'I ra ==.· Gene balık avında! 
~. mutlakiyet. monarşi ve oligarşi gıôl ~ 1 
cemiyetin otoritesini, içtimai ve ferdi hür. 
nyet ri daraltan bir cer.eyan takib eder. 
Buna içtimaiyat ilmi csiyasi otoritenin 
ferdfleşmesi> der. Bunun için, dcmokra· 
si, otoritenin ne tek bir merkezde toplan
masına, ne de, bilhassa, bu merkezin bir 
şahıs veya şahıslar zümresi olmasına mu
haliftir. 

Fakat, buna mukabil, demokrasinin en 
mütevazı milli ferdlere kadar dağıtmak 
gayesini güttüğü içthnat ve siyasi otori
tenin bu dağı~ şc'kli, bir anarşi bünye· 
sini haiz olacak değildir. Bunun adı, o za
man, ~mokrasi değil, bir perişanlık ve 
anarşi olur ki bi2, Abdülhamidi tahttan 

indirdiğimiz zaman bunu pek güzel tanı· 
dık. Nitekim, demokrasiyi, tesis ettiği oli
garşi vasıtasne memlekete yaymak dava· 
sını gütmüş olan İttihad ve 'l'erakki, 918 

de düştüğü zaman da memleket gene pe- ı 
rişanlık içinde kaldı. 
Şu halde. tam ve doğru bir demokrasi 

nizamı ne merkezi bir kudretin cemiyet 
ehramının tcpesi~dE'n k'lid('Sİn" doğru 

emir vC'va nehyet-rı i ile kurulabilir; ne 
de, bu iktıdann, • hatt:t r~r.an fovka!Ada 

Kaynayan suyun sesi 
S Tahriri bir imtihanda talebe11e fU 
~ suali sonnU§lar: 
a cSu kaynarken neden &es çıkanr?ıt 
~: Talebeden birinin 11azdığı cevab 

ıöyle imiş: 
~ cSuda. mikrob olduğu ve kaynıyan 

:.
~ suda mikroblann öldüğü herkesçe bi· 

linen bir hakikattir. Binaenaleyh kay
: nıyan suyun sesi hakikatte suyun sesi . 
: olmayıp ölen mikroblann hırıltılan-
~ dır.> \.. _____ ___. _______ _, 
/ngiliz olduğu için 
Londrada dinlenmiyen 
Muganniye 

• 

Sözün 

:, 
Hnzir~ 

kısası 
-····-

Milli Şefi 
Dinlerken 

"= I!. ·rısı!J 
nds-

M illi Şefin, kurultayın aç~lı~~ 
ki nutkunu radyodan dınl {ıll 

O talaka.tin, o vecazetin, o belfıgatin b 
tP.siri altındayım. __ .,tıJ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi sar8!,"':-~ 
içi epey zamandır, ta Atatürkün ~u~~ 
nutkundanberi • böyle muhteşem bır 
tabe ile çınlamamıştı. • . ıcBt 
İnönünün bu n~tku, kavi ve az~IIl toP 

bir devletin serhaddindc gürliyen .. b~: dil" 
sesi gibi dışarılara da yayılarak duşll11 11 
r.ücü, güvendirici ve kıvanç duyuructl 

kisler yaptı. ··zıetl 
içeride biz, o merdce, erkekçe 50 r 

1 ~inlerken sonsuz bir haz ve heyecan dtl clı 
duk. Dışarıdakiler de, asil, civanıtı_ere~ 
metin ve kudretli Türkiyenln bu tchlil<~ 
günlerde, dost sesini işitmekle ferah 
hissettiler. ..,. 

Ak saçlı "e ak yüzlü, tertemiz özlil ~ 
li Şefin cihan sulbünü zaman altına 8 

beyanatı tarihte bir merhaledir. 

Bu teminatı, dünya müvacehesinde ."~ 
rebilmek, yeni Türkiyenin, Cümhurı1J 
Türkiyesinin muazzam bir devlet o:ar sııf 
dünya camiasındaki önemli, bi.Tincı clC 
mevkiini kat'iyetle tayin ve tesbit etJll 
demekti. 
İnönü bunu yaptı. Ve onun bu kararıJl: 

ve bu ifadesine, cihan, on yedi yıldı!·· 11
t"' 

diyorum? Yirmi yıldır, günden güne ll 
tan hayranlığı' ile: cBeli!:t def]i. ... 

Hitabet, belagat Allah vergisidir. :aer; 
kes hatib, beliğ olamaz. Bizim için ~ 
mazha"iyettir ki, inkılnbımıza rehber tV 

eden dehalar her sahada, azametle Jl1 

va~k _oluyorlar! . . eJ. 
İnonunde ve Lozanda ün alan Mı111 Ş 

hitab kürsüsünde de bir fatih olarak t~ 
celli etti. Onun nutkunda tasannu araJll 
beyhudedir. Seçtiği ve kuTiandığı keliıtl; 
lerdeki vecazet ve asalet doğrudan dO 
.ruya 'kalbe nüfuz ediyor, ruha degiY'~ 
·•icdanları coşturuyordu. 

Va'kur sadasuun ahenginde, Türk ,.,ı.ı; 
lığının asırlardanberi medeni sıeıne ~ 
yuramadığı, anlatamadığı hakikatle 
ulviyetini sezdim. j 

- En yüce kürsüden, İnönü değil. '.fil~ 
konuşuyordu.. Türk fazileti, Türk ıcu 
reti, Türk merdliği, Türk ismeti! 

Ve oradan, nefsine karşı olan sarsıllll9~ 
güvenci ile, biribirlcrini yemeğe Mzırl3P 
mış insanlara haykırıyordu: ,~ 

- Ne oluyorsunuz? Durun! :sen ~ 
nm!. Ve ben var oldukça, dostlarıJll. ~o~r
ş~ları~ ~i~har e~dişe çekmesinler! ~~ 
kun dipdırı varlıgı. sulhü korumak ~ 
ilc~ye atılmağa hazırdır. Dünya .. r~.~~ 

İngiltere b~ckili balık avlııınıya ba • etsin. İnsanlar rahat uyusunlar .. Tilr1
• .. 

yılır. Boş zamanlarında. vakit kaybetme- Cümhuriyeti sulh için, ordusuna d<ı~ rı 

dC'm krat olan _ bir ferdde veya ferdler Bu genç ve güzel laza herhalde li -
zümrcı;inde toplanmasi temin olunur. yık bir kocanır. gene kendi yaşlarında 

. . yakışrklı bir delikanlı o~ diler -
Demokrası. ehramın kaıde ;nden t€'pesin . d -11 '? Halbuki ·· . . smız eg mı.. ne gezer, go -
d'.>ITTU tam bır ah nk ıçınde birbirile bir- ··ı b G •- 81 d >ı ı b" ı ··k 

1 
b" .. .. . 1 nu u ya.. enç ~z, yaşın a gvn-

e ır eşe yu se cın ır t:ıkım kuçuk ık· ı ı·· t ._. ihti · unl 
t d 1 

~ d . .w • • u aze uır yan sevınış, on a ev-
ı ar arın VUC'U e getırdır,i bır te9kılflt I} • f 
şebekesinden ibarettir. Her ilerlemis ce- e.nmış ır. 

~----~-----~~---
mi yet, bir rnerkzı otoriteye muhaçtır: 8 k 

den sayfiyesine çekilir ve balık avına çı -

kar. Resimde de onu, dünya siyaset gai
lelerinden bir an için uzaklaşarak sev • 

gili meşgal~e başbaşa kaldığını görü -

yorsun uz. 

mış, milletinin imanına dayanmış pobl 
bekliyor!. 

Milli Şefin bu hitabesi mah.şeN 1<9~~ 
kıula'klarımda çınlıyacak. Onun 11e ~sıJ 
manasını, ne tonunu, ne de bende }l 

tti 
w. 119c$' 

e gı gururu ve heyecanı unutarnıJ bunsuz hayat mümkün değildir; derhal 4 sene erkek yaşayan adın 
perişanlık veya anarşi gelir. 

* 
Avustralyada Sidneyde 48 sene erkek 

gibi yaşıyan bir kadın, bundan 34 sene 
evvel ı dir.· karısının ö.1" Umu·· ile Me«'hur muganni Tetrazzini tarafından 

T T k B ' • b . . ğım. ](J ve g aun un genı ır e$erı Ve o andaki hislerimi, benden soPr~ .. 
Meşhur kadın romancı Viky Baun nesillere aynen duyuramadığım. du)rtl 

(Cumartesi gecesi) isimli bir piyes yaz mıyacağım için, ilelebed yanacağılll·· Bu iuıhattan sonra, yeni değişikliklere ev en 91 
• » 

1 hirna;~ edilmiş, Toscanini ile birlikte ça-

m~tır. Provalarında hazır bulunmak E raftı . , 
üzere de Nevyorka hareket etmiştir. -················· .. ·--.............................. . 

bakalım: Bir aralık hükumetle Parti te.ş- foyasını meydana vermiş. hakiki hüvi· 
Yet. anlaı::ılmıştır (Erkek kadın) 64 ya lıcnıış ve geçen musiki mevsiminde Lon-

kilatı arasında bir takım salahiyet teda-
1 

v • - - fu~da, mechur Covent Gardende Gigli ile 
hüllen oluyor diye birleştirilmiş bulunan şındadır. i,80 boyu vardır ve levend ya- v 

salAhiyet makamları, şimdi hep ayrılıyor. pılıdır. 18 yaşında iken İngiltereden A- beraber Rigoletto operasını oynamış olan 
Eskiden Dahiliye Vekili ayni zamanda vustralyaya hicret eden bu kadın, erkek Mançesterli perirnadonna Paikin, sırf İn
Partinin de Umumi Kô.tibi idi; ilk hamle- hüviyeti takındığı takdirde daha fazla giliz olduğu için bu sene ayni müessese ta- nelerinde Vlolettayı müteaddid lisanlarla 
de bu ayrıldı. Şimdi bir adım daha ileri para kazanacağını dü~nerek, hemen bir rafından angaje olunmanuş, yetine bir oynamıştır. Genç artist: 

gı"diyonız: Partinin Deg·işmcz Genel Bac. takım erkek elbisesi sntın almış, ve ken- f.taly.an pcrimadonna seçilmiştir. Bir yan. v d cBen musiki aşkımın uğrunn her şeyi 
kan vekili de Başvekalet de makamından isini öyle satmaya başlamışhr. 48 sene dan da Rom::ı valisi, genç İngiliz perima-

rf d 1 liik t 
· t ı k b feda ettim. Evlenmedim. Bir kadının baş 

ayrılıyor. şu halde, Parti ve hükumet, ya za ın a ame e e mış, seyyar sa ıcı ı donnasına ir mektub göndererek. Ro-
nl halkın siyasi teşkilatı iJe devletin siya- yapmış. bir müessesenin seyyar ajanı ol- mada Violettayı oynamasını ricn etmiş- tacı olan çocuktan vazgeçtim. Her türlU 
st teşkilatlan. birbirlerinden tamamen muş, tramvay kondoktörlüğü etmiş, en tir. Zira Paikin Romada pek şöhret kazan- eğlencelerlmden uzak kaldım. Şimdi bir 
aynlmışl8.rdlr. sonunda da Sidney şehrinin nahiyelerln- mıştır. Ana dili gibi italyanca. almanca İngiliz olduğum için beni Londrada din-

Ancak, bu ikJ kuvvet birbirinin ne re- den birinde belediye kAtibi olmuştur. konuşan Mis Paikin birçok Avrupa sah· lemek istemiyorlar. Pe'.k tuhaf!.> demiştir. 
kiblerl, ne de hatta yabancılandır. Bun- r;;;::;:;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;:;;:;:;;;;::;:;:;;;;;:;:~;:;:::::::i=;=;;;:;::::::::;;:;;;~;::=====~~=~;~ 
lar arasında bir ahenk tesis edilmelidir 
ki tam demokratik bir ruh içinde bir in
kişafa doğru yürünmesi temi•ı edilebibin. 
İ!in bu tarafı da Parti Umumi Katibinin 
hükumete teşriki yolile temin ediliyor. 
Şu halde, cemiyet ilminin, demokrasi şar
tı olarak, bizden istediği sey, yani csiyast 
küvvctler arasında teşkilatlı bir ahenk> 
gayesi bu suretle temin edilmiştir. Şimdi 
Dahiliye Vekili Dahiliye V kilidir; Ba~
vekil, Başvekil ve Parti de Parti. Ancak, 
bütün bunlar, birbirlerinin rakibi kuv
VC'tler değil, aralarındn tam bir ahenk 
hüküm sürmesi icab eden içtimai ve siya-

(Devamı 10 uncu sayfada) 

IS TER I NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir dostumuz söyledi: 
cBir kamyon alacaktık. Otomobil acentalarından birine ba§ 

vurduk. mevcudu kalmadığını söylediler. Sebebini sorduk: 
- Elde Amerika parası yoktur. bedelini ödiyerniyoruz, ö· 

diyemej;nce de gıettrtemiyruz. dediler. 
Bir ı'ltinci, bir üçünt'Ü, bir dördüncü acentaya müracaat et

tik onlardan da &yni cevabı aldık. Merak içinde idik. hiikQ. 
metin Amerika ne yeni bir tican't muahedsi yaptığı zamanda 
bu vaziyet -bize garib görünüyordu. Bir bilen derdin esasını 
anlattı: 

- Amerika fjrrnası para almadılkça mal yollamaz, parayı 

yo1lıyabilmek burada Amerika parru;ı bulmaya bağlıdır, <' 

da d::ıha evvel Amen1caya Türk malı yollayıp satmakla ka

bildir, halbuki Tiirk malının kıymeti beynelmilel piyasadan 

yüzde şu kadar fazladır, binaenaleyfı alınıp gönderilemez. bu 
takdirde de Amerika ile alışveriş edilemez.:ıı 

Biz bu h:kfıyeyi dinledikten sonra iktısadl işlerimlzir. hir 

defa daha gözden geçirilmesi lfizumuna inandık, fakat ey 
okuyucu sen: 
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Batan İngiliz . denizaltı 
_gemisi müretteb&tından 
.ancak 4 kişi kurtarılabildi 
Denizalb geimisinde 90 kişi olduğu bildiriliyor, diğer 

nıürettebatın kurtarılması ümidleri azalmışhr 

Hariciye Vekilimize 
atfedilen beyanat 

doğru değil 

Rusya, İngiliz 
Fransız teklifine 

cevab verdi 
Londra 2 (Hususi) - Moskovadan bn

d.iriliyor: 

'Sayfa 3 

• Hatay ve Fransa ile 
anlaşmamız 

E 

Yaran! 8eltm Ral'IP Emet 
Ankara, 2 - Paris - Soir gazetesin- Başvekil ve hariciye komiseri Molotof IL.JI atayın mukadderatını tayin et-

de inti§ar etmiş olan bir y~a Hari - bugün, İngiliz ve Fransız sefirlerini Krem lf"'1I mek takımından }"'ransa il~ 
ciye Vekilimize atfedilen beyanat ha - .lin sarayına davet etmiştir. aramızda bir prensib itililı. yapılmış ol• 
!kikate tevafuk etmiyen cihetleri ihti - , Salfilıiyettar m.ah!ellere göre Molotof, duğu malfımdur. Onların Sancak, bi •

1 va etmekte ve aykırı bir ruh ve mana- ,bu davet esnasında İngiliz - Fransız müş- 7lim Hatay adını verdiğimiz bu mınta
da tertib edilmiş bulunmakta olduğu .terek tekliflerine karşılık Sovyet cevabı- kanın her suretle Türklüğe aidiyeti 
cihetle bll yazının Hariciye Vekilimizin nı sefirlere tevdi etmiştir. tasdik edılıniş olduğu için intikal mu , 

~ndra 2 (A.A.) - Dün bir tecrübe es- doğru değildir. Geminin başı 130 ayak su fikir ve mütaleahrrına ~ygun olmadığı- Halifaksın Moıkova •eyahati amelesinin u~ı hakh bir merak u-
~?~a. batan İngiliz cThetis> denizattı yun içinde, p~ası suyun üstündedir. nı beyana Anadolu Ajansı mezundur. Londra 2 (A.A.) _ Sallhiyettar mah - yandırabilir. Şu noktaya işaret etmek 
~ırun battığı yer bu sabah tesbit o- Gemide bulunanların berhayat oldu - (A.A.} fellerde söylendiğine göre Lord Hali - 18.zımdır ki Fransa ile armuzda, İngH-
'l'ah?~· .... ğ\ına dair verilen maltlınat teeyyüd et • s • c h • • faks, henüz Londraya visıl oJmıyan Sov tere ile olduğu gibi henüz bir anl~ 

ta g" 
1
Ye gemilerinden gelen telgrafla- mektedir. -i kişi Davia tahlisiye aleti va- Uf I ye 0 m urreısı yetler Birliğinin Fransız • İngiliz teklif - vüoud bulmamıştır. Maamafih buna a-

ın:1 ore, denizaltı gemisi Liverpolun 25 sıtaslle kurtanbnışlardır. Bunların ara- d• ? leri hakkındaki cevabını almadan Mos - id müzakerelere başlamış nazarile bak-
l':tnı a~klarında ve 45 metre derinlikte sın da beşinci denizaltı filotillası kuman - istif 8 mı e ıyor . kovaya gitmek tasavvurunda değildir. ma1k mümkündür. Salahiyetli 'bazı a -
bas a tadır. Suyun üzerine telefon du- danı Oram bulunmaktadır. S . ede b h Sovyetlerin noktai nazan ğızların da bu meseleyi ergeç bir em-

'l'ı hsaJıvernıiştir. Oram, derhal kurta.nna ameliyatını Adana· 2 (Hususi) - urıy u - rivaki telakki ettiklerine bakılırsa Ha-
. a lis"y r:·"•ı devam r.f.mektedir. Cümhurreisinin "" k 2 (A.A) n· ı sı· meha 'ttesrni' ~ vapurları .. işe başlamışlardır. idare etıneğe başlamıştır. _ cu '" ~ • .m.os ova · - ıp oma - tayın anı:ıva!ana avdeti ~imdilik bir 
Iİlıde 79 b.ı~ raPora gore, denizaltı gemi - Geç vakit alman haberlere gore cThe· istifa. edeceği kuvvetle söy enıyor. fili, bir taraftan Sovyetler, diğer taraftan gün meselesi sayıbnak icab eder. Fa -
lttiih . ki§i vardır. Bunların arasında 20 t~ denizaltısında kalan mürettebatı kur- Fransız planına göre Suriye, Haleb, Fransızlarla İngilizler arasındaki başlıca kat otuz bir Mcıyıs•tarihli Parisli cTan• 

endıs "e b" s Şam, r :.zkiye·, Cezı·re olarak dört müs- noktaı· nazar ihtilıtfının Baltık devletle - r~ l<a • ır de tayyareci mevcuddur. tarmak ümidleri tamamen azalmıştır. a- LK1 Cl arkadaşunızda çıkan ve i'htiyat '-'=ne • 
bir ~anı~ .sebebleri hakkında henüz hiç bahtanberi sarfedilen bütün gayretlere takil bölg_:ye a~ılacakfıır. - rine verilecek garanti hakkında olduğu- ral Katru'nun mülahazalarl'lll ihtiva 
batını y ~ılııuniyor. Denizaltl gemisinin, rağmen, ilk dört ki~n sonra hiç kimse nu ve Molotofun bu nokta üzerinde ısrar eden bir yazı, Hatay meselesinde Fran-
lektri~ t r.vapura çarptığı ve bütüne - kurtanıamamıştır. Gaf en konun etmiş bulunduğunu beyan etmektedir. sanın bir ıdkım şartları ileri sürmek -
tor. esısatının bozulduğu zannedili Gemide 90 kişillin mevclld olduğu an - ' h • Sovyetlerin Milletler Cemiyeti misakı- te olduğu anl~ıyor. General Katnı-

nur· laplınaktadır. Temiz hava iht!yatı ise an- Ankara sega atı na olan telmih hakkındaki itirazlarına ge- nun ikana.atine göre bir komşuluk ih..,, 
tul olun sabah gazeteleri bu kaza ile meş cak bu gece yarısından bir saat sonrasına lince, buradaki ecnebi mehafili, bu iti - tilıifı hududunu geçmiyen bu mesele, 
likan :ıakta 'Ve geçenlerde bah.n Ame - kadar kifayet edebilecektir. Bükreş, 2 (AA.) - Rador ajansı razların kolaylıkla bertaraf edi\ebilece • rea·list bir politika için halli .lizım ge-

ri ku Squaıus, denizaltı gemisindek.ile- Batan tU>miyi yüzdürmek üzere, omur- Kral Karol\m tekrar tahta çıkışı şen • ğini beyan etmektedir. len bı·r davadır. Her ne kadar Fn1nsa 
rtarrnaıc ı:.~.. lilderinden sonra· hariciye nazırı Ga - V rşova ? (A.A) M 1 t f tk ha.lanı için kullanılan fahlisiye gasına halat geçirerek yukarı çekmek te- 1 a - · - 0 0 0 un nu u Hatayın terkine kat'iyetle muhalefei 

ı~ arının tn .1. . d h" b" fenko'nun resmi ziyaretlerde bu un - hakkında Polonya siyasi mehafilinde ha- gos·· t"".........,.....,ı·şse a'e Tü"rk .... ~: ... : --~- • O<ınadıır.. gı ız bahriyesinde mcvcud şebbüsünde bulunulmuş ıse e ıç ır ne- d ........ '"'4.. ucuuu ı~ 
smı ya k k ma-k üzere Ankara ve Atinaya gi ece - sıl olan intıba, Sovyet Rusya hükO.rnet Lond zına tadır. tice alınamamıştır. Geminin ön ısrn\nın . dici bir vaziyet de almam.ı.ştır. 

dirildiğ:: 2 :- Amirallik makamından bil- su ile dolmuş olduğu tahmin edilmekte - ğiııi tebliğ ey1emekted~- reisi ve hariciye nazırının her şeyden ev- Bu politikanın artık nihai bir n<>k -
altı ge-· . go~e bu sabah cThetis> denLz- dir. H .d · J vel Sovyet Rusyanın Avrupadaki siyasi .....,.1.,....;~tir. 

•&11Sj n:ı- alaya aı an aşma kuvvetlerin faaliyeti sahasında oyruya - taya bağlanması zamaıu 5 ...... ·~. tılnııştır urettebatmdan 4 kişi kurta - Birçok harb gemilerinin projektörlerilc Fransa Hatayı Türk Cümhurlyetins 
«'l'heti. . ten..vir edilmiş olan kaza sahasında, tah - p • ·ı d•ı• bileceği rolü tezahür ettirmeğe çalışmış ' k Fak t ondan vvel 'fürl. 

dtir bun~ an kendi vesaitile ilerlediğine üsiye ameliyesine hararetle devam edil - azartesı 1 an e ı ıyor olduğu merkezindedir. ~~~e~i;rcmsı: mandas~ altında 
~vel Verilmiş olan haber mektedir. (Baştarafı 1 inci sayfada} uı d w I bulunan topraklttr üzerinde herhangi 

4 Paris 2 (A.A.) - Salfilıiyettar me- U aga yumur 8 ı bir müstakbel talebde bulurunıyaca • 

1m8 n - Yu g 051 av ha fil. Türk - Fransız anlaşmalarının b .. Ukl w d ğını ve Garb demo'krasilerHe teşriki 
Sovyetıerıe yapılacak olan anlaşmalar- uy UgUn e mesai tt.ararını teyid eylemesi icab ey-

~ " " dan evvel tahakkuk edeceğine muhak- d ı d 1 !emektedir . • • •U .. a kere 1 e r·ı baş 1ad1 kak nazarilc bakmaktadır. Türk-Fran- o u Uş u Bizce anlaşılmıyan nokta da budur. 
C. . sız anla.şmaları. Türklerin Hatay hak- Gereral Katru'nun kanaatine göre Tür-

D ·· kındaki isteklerini yerine getiren an - Bursa 2 (H~usdi) -.J~ugiınd" .. B~~a.~a kiye Hatay deni~n mıntakayı mı ala -
Un Pr p ı · d D ı· d •k• ·· l~""llUl ile birlikte ilan olunacaktır. &ndıky ce~etın e . uuı.u u.şm~tür. caktır? Yoksa Türkiyeye Hatay diye 

ens o Ün önün e ı:er ın e 1 1 saat suren Türiklere ve Ruslara esasll~ taviz J Ulud~g~ ıs•~Y~ına ıle ka~ışı~ yumur- gösterilen herhangi bir mahdud arazi 
büyün bir geçid resmi yapı~dı lerde bulunulmasına muarız olan bazı ta buyukl~gunde dolu düştü. F'ırtına mi verilecektir? Her şeyden evvel bu 

I3erUn 2 Fransız mehafili, General Veygand'ın otelde tahrıbat yaptı. ooktanın tebarüz etmesi ~azımdır. Bir 
~<libi Prens (A.A.) - Yugo~av Kralı Klt'aların geçişi, 2 saGt sürm~tür. Ankaraya yaptığı ziyaret üzerine mez- • ihtilaftan ziyade bir gö~ fa:rkı ifade 
\'iç Olduğu h Poı, b~berinde Marko - Hitler ile Mareşal Göring, misafir - kur tavizlere taraftar gözükmesi neti- Adliye Vekaleti eden bu iki ayrı mütalea önünde, an · 
~et etın· t~lde saat 15 te Hitler'i zi- lere refakat ebnişlerdir. cesinde bu itirazlarından vazgeçmiş _ Milsleşarlığı lcişı'hyor ki Hatayın hududlannm ta · 
Olduğu a~ş ır. Prens, ikamet etmekte Alman matbuatının neşriyatı ler.dir. - . A yini zaruridir. Hangi yerler Hataydı~ 
flcbanıetgah \'edere saraymda'n Führer'in Berlin 2 (A.A.) - Alman matbuat1, ~~ra ~ <ı:ususı) - ~:dlıye Vekil- hangileri değildir? Şa~ bu esasl'ar a-

a]k ta'ta~ ka~ar olan mesafede bilhassa Yugoslavya Ncıibi Prens Po - lspanyol topraklarında ~tı musteşarlıg~a T~yız ~~e- çıkça tesbit. edilip iki taraf bunlann ü-
tır. an şıddıetle al:knc:lanmıc: - lün Berlin ziyaretile meşgul olmakta - İ sı a~mdan Selım Nafiz tayın edil - zerinde berveçhipeşin mutabıık kal:ırsa 

~ "' bir tek talyan muharibi · t 
1 liitI~r p dır. mış ır. müst&kbel anlaşmanın mey<lana get -

IS de iad reıı:ı Pol'un ziyaretini saat a.Deutsche Allgemeine Zeitung• di- kalmadı e· l ·k· .. 1 rilmesinde hiç bir zorluk husule gel -
Vatn Maree etnıl ıştir. Malrkoviç, dün ak - yor ki: Cadix 2 (A.A.) - İspanya Dahiliye ır ame e 1 1 gun evve mez. Bu münasebetle Ş'll noktaya da 
~ şa a·· · F he . ı· Y · · ld ""' ka } d ~ d ki ,...~ 1 Kat n büYiik . onng'in Yugoslavyanın ransız gemonya sıyase ı ugos- Nazır Serrano Suner ile Jtalyan leJ - ~yn ıgJ rısını yara a ı işaret etmek lazım ır ~nera • 
ll~nın, t nı~ı olan Kara Yorgi haçlı lavyayı daha metbu bir devlet telakki yoner;eri kumandanı General Gaınba• - Ga1atada Arabcamiinde Kutuçıkma- runun vazısında, her dürüst insam ren· 

lı1•11 ev .. dı etmiştir. ettiği sıralarda Almanyc/ yeni büyük ra d:u··n at· <""nl Duca d'aosta gemisile cide edt>bilecek bir mühim nokta var • 
q er d ""il"' zı sokağında 5 numarada oturan ve · il 

leri ~r~fi un ~k.şanı Yugoslav misafir- B_alk"'~ devletinin ehemmiyetini tak - İ~lyaya hareket etmişlerdir. . Liman Şirketinde gündüz bekçiliği ya- dır. Bu no~~: F:ans:ı ile anlaşması m . 
t1Yafette ~~hır ziyafot vermiş ve bu dir edıyordu .. ~B~Jbk~n~t·~~aı~·ıla. - İspanya toprak1arınd,1 bir tek Ital- pan Halil, iki gün evvel aynldığı karısı n.asebetile ~:~ı~e~ın g~rb demokra • 
Ctlli ha -~ok Yugos1C1v ve Alınan ri- rmdır:. prensıpını ız un a ımız- yan muh3ribi kalmamı.ştır. Boyabadlı Şehriyi sol kaıçasından hı - silcrine verdıgı sozu teyıd etmesi is • 

zır bulunmuştur. . fo tanıyoruz. Bu prensibe dayanaralk çakl • lam şt teırrnekte'iir ki bunun manasını ı*ıbl -
h i . ı· . - tak'l ,_ 1 k 1 h k ti • d k• a agır yara ı ır. .. s- b" d-~ ·ıı ya n • aric sıyase mı mus ı ~ı an, e o - ngı·· 1·z ava uvve erın e 1 y l t d edilmek - B - ma!k güçtur. oz, 1r ~a ven r, · ~ :n.esnugeçid ara- ı e avı uzere eyog - ~ 

p rlin 2 (A . nomisini düzelten ve ko~larile iyi kadınların adedi artıyor lu hastanesine kaldırılmı.ştır. (Devamı 11 nci 3ayfada) 
.,;ens Poı ile ·A.) - Yugoslavya Naibi geçinen bir ~alkan devleti tab~_idir k_i, ............................................................................................................................. . 
keç'huı Ask Prens~s Olga, bu sabah iştihar eder. l~te Yugoslavya böyle bır Londra 2 (A.A.) - İngiliz hava kuv 
, 
0~duktan so er abıdesine bir çelenk vaziyette bulunuyor. vetlerinde çalışmak istiyen kallınların Sabahtan Sabaha 

:?sındc şe nr~ Charlottenburg cad - Kendi!erine csulh rephesi de\"letle- miktarı fevkrllade artmaktadır. Mayı - Yanlış düıünceler }~ geçid ;:fıe:ın" tertib edilen büyük ri> <ıdını veren memleketler hilafına sın ortalarındanberi 67 er kadından 
~. sınınde hazır bulunmuşlar- rj..ı ak Yugos.lnvya kendi karart.arına mürekl{eb veniden 8 müfreze teşkil o· 

haklın kalmıştır. lunmu~tur. ·Daha da 5 bin kadın mü -

Hicaz ordusunun 
tensiki için 

<\dana ı A 

ca~ Ord (Hususı) - İbnissuudun Hl 
~~t g~unu tensik için askeri 'bir be -
N. onderilınesın· . h'•ı..A.- . "zd -~ {!ltj-. b" ı UJ\.WU~tımı en 

gı ıldiriliyor: 

l<udüste telefon hallan 
l\ tahrib edildi 

~·· Udus ı ( 
011 A.A.) - Bu sabah şehrin 

la.ın~~Uhtelif yerinde 4 bomba pat -
'İllin .. r. Bunlardan üçü, telefon şebeke 
ifa Pa~ç 'birl~me noktasına yer altın
Olaıı. 1 7 

1Yarak şebekenin yarısı demek 
lir. oo telefon hattını tahrib etmiş -
bö~·· 

lı ''-'Un~~ bo 
t<1ra.lt ~~. m'ba, Yafa kapısında pat 

hraı 4 kişınin ölmesine ve 1 O kişinin 
~asına sebe'b olmuştur. ~ 

Rusyan n nDfusu: 
170,467' 16& 

Moskova 2 ( A.A.) - Sovyetler Bir
liğinin 1939 daki tahriri nüfus hak -
kında yapılan tahrir neticelerine dair 
devlet pHin komisyonu tarafından ve
rilen ma~amlara göre Sovyetler Bir
liğinin nüfusu 170,467.166 dır. Bun -
lann 81.664. 981 i erkek ve 
88.802.205 i kadındır. 1926 tahrir nü • 
fusuna nazaran yüzde 15,9 nisbetinde 
bir tezayüd vardır. 

Adananın yeni 
Belediye reisi 
A&ma 2 (Hususi) - Adana bele -

diye reisliğine, Halkevi reisi Kasım E
ler intihab edibniştir. 

Yeni !belediye meclisi ilk içtimaını 
bugün yapm.ıştlr. ,· 

racaat etmiş bulunuyor. 

Adana ile Mersin arasında 
otomatik telefon 

Adana 2 (Telefonla) - AJakprlar -
iardan aldığun ma!funata göre Adana 
ve Mersin telefon santrallan önümüz
deki ay içinde otomatik şekle sokula
caktır. 

Adana ve Mersin gibi iki büyük ti -
caret ve i.ş merkezinin ve beynelmilel 
bir muhabere hattının üzerinde bulu -
nan Adananın böyle modern bir vası -
taya kavuşması herha1de çok lüzumlu 
bir şeydi. P. T. T. Umum Müdürl~ -
ğünün bu kararını Adanalılar sevınç 

ve takdirle karşılanmışlardlr. 

Vezüv yanardağı 
Roma 2 (Hususi) - Vezüv yanardağı 

bugün tekrar indifaa başlamıştır. Yanar
dağdan büyük miktarda lav fışkırmakta· 
dır. 

Maahaza şimdilik tehlike yoktur. 

Nüfus işini tamamile bir refah ve kamnç davası olarak kabul etmiyenlerin 
çok çocuklu ailelere yapılan devlet yardımını azımsamalanna hayret etme • 
liyiz. Onlar devleUen fakir aileler için yardım istemekle nüfus meselesinin 
iddia ettiğimiz refah ve kazanç esasını berveçbi peşin itiraf etmiş oluyorlar, 
Ayrıldığımız nokta sadece şudur. Ben ikramiye. müklfat gibi i~ti ~e g:?°' 
yardımların müsbet kıymeti olmadığını iddia ediyorum. Refah aılerun •ÇUM 

kendi sayi ve kazancı ile girmelidir ki fabrika aksamadan işlesin. Tapma &1 

ile değirmen dönmiyeceği gibi. beş on yılda bir kuraktan çatlıyan toprağa bil 
damla serper gibi veri.leck elli lira ile de altı yedi başh bir ocak işletileme&. 
Nüfusumuzun yüzde yetmişini tutan köylü sınıfı bizim asıl dayandığımıs te
meldir. Bu temel sağlamdır. Ve Türk köylü kadını tarlasında doğurup ertesi 
gün hamunııru yoğuracak kadar metin ve gürbüz bir anadır. Ve çok şükür 

şimdiye kadar bu temeli kemiren dahili ve harici harb .gaileleri yoktur. Bu 
velud ve sağlam temel üT.erinde yükselen yeni 'lürkiyenin nüfus . dav~da 
halledilecek en mühim nokta sadece köylünün refahıdır. Bunu bızzat Cüm· 
hurreisimiz. Yavuz ismet İnönü pek iyi teşhis etmiştir. Köylünün hayat sevi
yesini yükseltmek için gerek kurultaya ve gerek hükOmete verdiği direktifin 
hedefi de budur. 

İkinci bir nokta daha var. Keyfiyeti aranmabı7J.n mutlak surette adede istt. 
nad ede; bir varlık hiç bir kıymet ifade etmez. Dört yüz milyonluk insan kil· 
mlerini hududları içine toplıyan Çin ile kırk beş milyonluk Büyük Britanya· 
nın rollerini mukayese etmeliyiz. Hakimiyet mutlak surette çoklukta değildir, 
Hayatın her parçasında kemalini bulmuş ve iyi ıorganire edil'miş bir azlığın 
eihana hfikim olduiu dün içın olduğu gibi bugün için de inkar_ edilmez bir 
hakikattir. But"hmı Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

__________ , ____________________________________________________________ _ 

Bir motör bir sandalt 
batırdı 

Belediyeden açıkta kalan memurlar 
münhallere yerleştirilecek 

Yeni nizamname ile yerli malların yabancı ve yab:c:ı 
malların da yerli gibi sablmasının önüne geçileC 

' Denize düşen sandalcı ve -· 
Vali; açıkta kalan memurları~ kabiliyetlerine göre dört yolcu güçlükle Memleketimizde ticaret ve aanayün ni müteakib yerli mamulatın yaban~,. 
Peyderpey mu-nhallere yerleşti·rı·ıerek kı·msenı·n günden güne inkipfı, bu inltipfa müvazi ınul!tmı~ gibi satılmasının önüne ıdtll" 

kurtarıldılar olarak yeniden bazı sınai ve ticari müey- cek, tamamile yabancı mamulAt 0 

ızbrabına mahal bırakılmıyacağını söylüyor yideler vaz'ını icab .ettirm~ktedir. halde ambalfilarmdan d~hilde ya~~ 
Beledi~e açıkta ika'l8n menurlarııı hesiz doğru olamazdı. Noktai hare'ke- Yolculardan birinin 1800 Ticaret ve san~yıin. ilen °1~~ mwmı- sanılan mamulatın da menşe, fab~,., 

lekelerde allmeti farika tescili mecbu - alA.mErt.i f ıik -& "b" mec'burıY-":'!.i 
a:macak halleri hakkında yapmış oldu timizde esas rnaksaiı velevki çok in - lirası denize dUşlU riyeti bulunduğu halde,. memleketimizde dol ..... n a ah~ vtıa ~ .gı _•,..,,. .. _-ı 
imnuz neşriyatı Va~ ve~ Re - sanı oım hiSloere feda edemezdik. E - henüz bu, kanuni bir mecburiyet_ haline - a:T,_,,e.m •Y; ennm 05AeDIJJP"'9": 

lıd LOtfi Kırdar tarafından ehemmi - saslan bu kadar haklı oJmakla bera - Dün Haliçte bir deniz kazası olmuf, kmıuhnamı,ur. kün olabilecektır. 
,.tıe uzan· itibare a1uıJmştır. LOtfi ber, şahsan kabahatsiz olan memurla - bir m*ıdal parçalanarak batmıştır. 3CM ve 317 aenelerinde allmeti farika Bu nfnmname memleketimiZ 
trırdar dün bu mesele etrafmda bir nmızı düşecekleri müşkülittan kur - Bandırma limanına kayıdlı 16 ton - ittihaz ve bunu tescil ettirenler için bazı sanayi Alemindeki büyük bir n 
aubaniıimize fU izahwb vermiştir: tarmak için icab eden bütün tedbirleri 11* İsmail ReJsin idaresindeki Nur mo nir-amnameler yapılmıf ise de, her fabri- mamlıyacalı için derin bir alAka 

- İltanbul hususi mnhaaebe ve be- de aklık. törfl Unkapanı köprnsü önünde, Ah - ta ve imallthanenbı kanuni mecburiyet DU§tır. 
~ 1939, 1940 bQtçesinl ha - Ayardanbert kat, zanıret olmacMr- ~~cin idaresinde ve 4 yolcu ne olmadılından yapmunasw birçok mahzur· Tiftik fiatları yok_ .... ~ .._bil hizmete nazaran gaıif tutui- ça nrilnballere kimseyi abmı.1oni*- Köpnıye ıelmekte olan 4830 numara- 1ar tevlid etmiftir. ~ 
DJI a1uı bdrolaMa bir tm tuarruf Bu sayede bit' bmn ~ a- h m>dalı çarpmıftır. Mfüıedene çat ıi1'1ıare memlebtimizden ihraç edl- Bir ay zarfında piyaaada 3500 
llr yaplnftık. Biitçerıin ıMI'iyet mev- çık yerlere yer]eştirilmiflerdir. Kalan fklıletli oJmut ve mıdal derhal parça- len bazı maddelerin cbf piyualarda raj- mütecaviz tiftik aatJhmtbr. 

ıtrdlll 1 Hazinhlan ltibaım bir 1ar da hemen sefalete ·~ delil - tanaı1lk içinde bulunan sandalcı Ah - beti bacak mahiyette bazı hareketler 6- Ay bidayetinde talebleıin az 
.._ memuıtarımız biZlllrUN kadro Jerdir. MaqWardan müdde~ ~ldu - med Genç ne inşaat mii1ıeabhkll Nuri, W'ine Ttirkiye hariciDe 1evkedllecek il • layısile durgun geçmif olan tiftik 

1ıw ran1ar t.tlkaüd edilmiştir. Di~ Seıtds, nak:kaf Cemil, HAmid Tqpmar dm. incir, dltilıı, )ıah. ubun, lpekböcell ,e 
rı.rıım ldılar. açık maaşı için biltçeye tahsiSdı kon - acDarmdaki 4 yolcu den.ize dil.fml11t1h'· tcılıum. ve l(llyallanmn kutu. life w a • 11 ayın aon glin?erinde canlanmıf 

Bir plDln memur nihayet bir aile •- muştur. 'Ocretıner ~ biç dit - Deniz ilzerinde çırpman ve botµlmalE Jelı\mum ambalAjlarma fabrika llml. men 1ar y(lbelml§tir. 
itidir. Vazlyet1eriııi tablati'le anlıyor, liJse ilç, dört ay geçindirebilecek para ibeıe bulmıaı unda1cı 99 Jdcu]ar fil 7a11lmuı ve allmeti farika YP'ı mec Bu Jflbellfe Almanyadan 
tr' 1• ecll)Om. Bunal raım.n düfliıı- alacak?ardır. Bir taraftan da meımnin derhal etraftan yetişen sandalml'ar ta- buıiyeti lronulmut w 1401 numaralı b - gelmesi ve İngiliz firmalarmın da 

Jlım..a,r ki, Wedtyeler orada o - ınüd.1rH11üne ar wwftnt1. mıç*ta rafmdNı gllçtmde kurtan1mıf w IBhi- nanla pJıimepu nbhetlerle milli IJr.. piyuasile allbdar olmalan sebeb 
tlrm tmanJarm mOftıenık beledl w kal*ılar kafa ve beden bbili,et'leıi - be ~· Müsademe ema • tuadiyatmma miltneccih darbelen mini tur. 
•llllllUlmıeftl!'l'tnl g6nnek, beldenbı ne ve hizmet milddetlerine göre tunife smcla hafif ıbfr surettıe yar6man, mı- olaıeak bazı tedbirler alınmıftı. Oi?ak mallan l•l30 ıcaraJı111f 
wamnı temin etm* ~ ll'mı*nuş tAbi tutularak bir liste tanzim ettiril - dalcr Ri7Jell Ahmed Genç hastaneye Dahilde lpetll lmmat. kadın pablan, ' ra. 
•le11e1Clerdfr. Tesis m'*-11 namma miftlr· Bundan IDll!'ll da vuku bula • latldırrlnııştı. Parçalanan sandal- yoJ.. kcmtrpllk. atandud '" gene Jaaıiç için KtltahY,a mallan 112-113, Anka 
rmt.,.. kiti derecede iş ç*altaırw.._ cak münballta peyderpey tayin edBe- CWft'mdan inşaat milteahhidi Nurlye ymnurta, yapak, tiftik. bulday, arpa Dı· l05-1lO kuruftan satılmıttıı'· 
lia almda sarfecH1:mesi lAzlm gıe1an pa- cekler ve kimsenin ıztırabma yer wrfl- atd 1800 lira para da denize dOşmOf • raç nizamnameleri uman zaman ve Hl - Piyaada 20.000 balya kadar tiftik. 
~ ........ fuJa memurlara llrletmek '8P- miyecektfr.• tür. Bu panmm arqtırıJması içfn bu- mm ıörilldilkçe a1mmı tedbirler elhnle- vardır. . d e· . gQn kaza yerine bir dalgıç indirilecek- lhıdendir. Fakat 80D zamanlarda dahilde __________ __.~ 

r Sef8rf8SI JDZ0n 8U lr iŞÇi BmCazld&SI tir. t.ıman idaresi ve zabıta tua bak- imal edilen bazı mallar da harlcciıt ma- M EV L 0 O 
• kında Wıkikata baş1annprdır. mul mal zehabım verecek isim ve mar • Emekli kurma alb Şükril AJI 

ardaş kardaşı yaraladı tarafından yaralandı Kutah a - Bal kes· :ı:::~ =~~~ yin refikası ve <iener:i Avni kıJl 
..,,.._ .._m Kuledibindt Yam ..._ Kumıpaşada Seyklıı8içelebi nwh"1 J 1 lr receftt amlMdAJlar g&;llmeal ....ıı bazı tın nıhuna ithaf edihnek nzere 

72 numarada oturan fngttn te. lesinde 6 numarada otunfn Tavilzade hal&. ·ıhı·ııah tedbirler alınmam 111.zumunu lıİllettlr • bmncı gününe tesadüf eden JI 
-mdlm Mişel, brctep ~ tara • vapurunda qçı Hüseyin, ayni evde 111 miftir. befinci Pazarteei gU.nil 611• 

hç*tı sal ILolunan dmDarlan oturan amcasınm ojlu Memiş oliu Kl- Jul:iua Berger konsorsiyormumt yap- İktıaad Veklleti bu mevzu etrafındı '?nra Maçkada TefVfkiye c:aJldbUlt •!imi* IUl'etile yve1NWl!•4'-tt· Badi zım tarafından 7 yerinden bıçakla.na- tınlan ve hemen hemen hattın inp za- yaptırdıfı tetkikler neticesinde mmt aa- lidi 19rif olruııacaktır. Ailesile d 
I* tefe! t•mnm ,..e df1pnell il - rak wrulmUflur. Büaeyinln yatası a - manmdanberi ihtlWlar tahadıdüa eden nayiimlzi koruyacak ve milem unayiin v~ gelmek lltiyen muhterem _. 

b1ıtbJD lraYll netlıaeRDde w • lırdır· Kütahya - Balıkesir şimendifer yoluna lnklpflnda milellir olacak w her tilrltl rif1eri rica olunur. 
tlaMaiu anlqJlm... Baygın blr hakli Be;o111ı ,_,....... aic1 heaablan tetkilc eden 1mmı.,m PJri ID8f"1 rekabetlere mini o1aeak bir I! a I! T 1yAT11 O 

ne kaldırılmıştır. Hayatı tehllikedıedlr. mesaisine devam etmektedir- nmmname P'Oiai huırlamaa batla • NureWn Genf DGf 
Cinayetin kadın yt1z6nclm fterl &el • TAJdk•tmma nazaran şirket, bil - mıfbr. arkadaflll'I 
dili anlaşı)mıfbr. • lalmetin kilometre ~ ~ Bu nir-amname yabnda Dmet Ş6ruı- YAZ TEllS~ 

dllıalllll •lllııllmDr edeıtaen, bazı kısımlar için noban pa- na verilecek ve ytlbek tudib lktlranı• Pmıt• BUırlmlJ • 
Mlteferrllt: ra wrdijlnt tddie etmiştir. Halbuki, nı mtıteülb der1ıaı tatbitma seçilecek. =-~~ 

hattın bbulil kat, muamelesi yaptbr - tir. ............ • c...rw. .,.,._..,. 
Beledtşmhı Kunqy•• .. ' lfmO!l" Tüllbn IU~ Clmlaaıri)et blf.ra· ken inşaatın birçok yerlerinde artna _ A1Ametl farika ntumnaJDHlnln tatbiki- v..ı..a.ır bef1ra tanıla mk1l için mma b4ln t• .. _ümeak me,e 11,Jkmlık göriilmüş ve f1ılaet da- _______________ ...;.;;;;:.;; __ _..~~ 

~mı yaptıpn ,......_ ltmaoel'" Tabim bahçestnhı yeni tekle d:al- ha memleketimfme faaliyette buhm - 1434 NBBNENINE VEN•MUYAZZAMO RJS1811( eehfHnt taplıyan ldlmGT clepoiarı - ma iti Ctbnhurl,.t bayramına 1laclar ci1Jiu sıralarda, yeni 8 tene evvel, ay 
,.terlnln be1ediye 1ılnfmdan il • t8mamlanacaktır· flyet hükGmet tanfnctan 1:ılldlrQerek 

lllDllld ~· Dipo11r w- Aplda ..... ~ bu gibi nobanların tamamıaıvnan ve-- s &: Fi G ı s ı _.m bldın1ıdıaktln 80Dıl'a aralum - Pl&j mevsiminde AÇJkta demlze il - l&ir :lennl hatmrm tashih obmm•• t.-
Blbek - Dolmablbge JO)lı ıeçecS renlerle belediye pddeü9 mOcadelıt • 1ıenmiştlr. 

• decekUr. Denim ~ ,men Juıliua Berter kıomorsiyomu, daha 
birer levha asıhıı:tfbr· Aç*ta deni• il o zaman, maha11tnde yapılan femı! tel 

117 ...ı • 1 4nlda ren1eri polisler Jlblr1acaktır. ldlderl nazan itlbare üne« lstememit, 
BeJot1u ka7.&SI dahilinde 8aD hafta Yedi MaJlu MqlDe ,armn ....._. bunun i1lerlne bu gtbi noksanlar için 

197 esnaf belediye 11DtMı ta. Ticaret Veklletlndm. beled'iJeYe 19- bir 1mmı tediyatm durdun*ndn m -
.. dnllmeııdne a)llmı Jaanılllıt eH8rlıert len temtri>de, a.ıataarayda açtllc* ruretl hasıl oJm\Jflur. 

Cl!JAJ& çarpt1m1f, 1JI '*""*et. Yerli Wla wPd için Jardlmda ba- Şimdi firlretin ta1eb etmekte bulun-
oJdllla tçta mı Slwe ecft'lttdıl'te Lw«x••• 11tmn .. _... dulu 7,000,000 Ura bu meseledm mil-

~-:========;:=~====~;=:~===~- tevelliddfr. Hal>uki, bükılmetin Dok -
ıpaıJldu t11n11 Somt gllılHDlerl taı nazarına gare hem taıeb mevzuu • ı• olan para bu miktara varmamektet w 

hem de tedl,. edilmemesi için tutna
me w ilıaielerde kat'! sarahat bulun -
maktadır· 

aeret bu husu81ar ft ,erek fiıbtin 
tlllıeblerl lrıakenı M~ Politls'e izah 
eıfflmlt ve dOn hakem taratmdıım bil -
to.n aıuıu mevzuU tamamen 1ıetldk • • 
dtlm'fl1r· 

Twdm ecllmlkte olan rapor, Pa -
saıWl lbf1 An1rar.,a ~tilrOlec* ... 
bGkQawtln tasvlbiDe ~tir. 

.tL AN• 
OSMANLI BANKASI Galata idare Merkezile Yenicaml, Beyollu Şubeleri 

nelerile kiralık bA daireleri. 1 Baziruı 839 Pazarteai gilnünden 16 ı:rl1ll 
(dahil) Cumartell llbrilne kadar aplıda JU1lı 1Utlerle açık bulunıac 

VEZNE SAATLERİ: 
Saat • - dan ... 14 •• kadar 

Sut • - da ... 18 • ya kadar 
8ut •• dan ... 12.30 - - • 

HERGON KUVVETLi 

L A L E 
llDW meftlmlntn en tanem haftalannda bile etine nadir 

edilen W lllper ft1m: AMERiKA OP.ERASININ ALTIN a"lii:J'oiıuıı "l'Ji 
TENORU llBŞHlJR NINO MARTlNtNtN 

AŞK ŞARKiSi 
Berkllln ltlcla11nl plb ettlnoet... Heyecan ve merakla ı~ 

ı peıdefe bath1acat Film : 

KARA ALAY 
Btn1PBRBY BOOART • ilN SHERIDAN Frbmzca ıa.11l ve Bil 

haberler METRO JURNAL Bepll b1JIOD L l L • amem 

--~ Baı1ra -t 1 •• 2.aG ela Ucu HALK llatiaelerl 
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............ .. .._ ............... , ....... ______________ .:_.:._ ________________________________ ~----
1 · · d b. k Bursada bir altın znıırın mo ern ır aza kaçakçısı yakalandı 

merkezi: Tire Bursa (Hususi) -Bursadalltraltın 
kaçakçısı yakalanmıştır. 

Güzelliğe meclub 
süslemek için 

şehir halkı güzel kasabalannı 
büyük mesai sarfediyorlar 

Aslen Çanakka1eli ve eSki sarraflar -
dan Salamon adında ıbirinin gizli suret
te 4ltın topladığı ve İst.anbula getire -
rek sattığı haber alınması üzerine Sa -
JBııncm İstanbula hareket etmek üzere 
iken zabıta tarafından yakalanmıştır. 

Salamonun üzerinde yapı1an araş -
tırmada on tane Osmanh altım ile bir 
beşi bir arada ve üç Mahmudiye bu -
.lıunmn c:tur. 

-r taki'-ftta Suçlu Salamon hak!kında uu 

başlc.tnınıştı_r_.~--------

Bioa beledlgecilerl 
Mahkum oldu 
IBiga (Hususl) - Belediye karar def

terini istedikleri şekilde tahrif ettikleri 
ve fennt mezbahaya alınan motör işinde 
hillfı kanun harekette bulunduklan ve 
bunlara benzer bir hayli yolsuzluklan 
mftl'lr~e müfettişliğince yapılıp Devlet 

'l'i Yeşil Tireden bir görünÜ§ --:1 ı 1 
ıre nıu • Şôrasından geçen inceleme ile an aşı an 

t\ıf olan İ ~'.) - Yeşil' Tire öyle ma - Tirenin şehir manzarasını tamamııyan başkan Raşid Usumu. muhasebeci ve b~ 
ı. tnerke:ırın b~ modern ve güzel ka- binalann hep.!i de· moderndir. İstasyon katib Hamdullah, doktor Niyazi ve aza 
~ilgin bir ~~· Yeşıl renklere bürünmüş caddesi, belediye binası, mezbeba n Lon- Ahmed üçer ay hapse ve altmışar lira pa
~bahın se . '.~~ dekoru içinde giriyoruz. ca Tirenin büyük ihtiyacl'arına cevab ve· ra cezasına, üçer ay da memuriyetten 

içre kas ~lıgı altında cidden cazib bir recek mahiyettedir. . mahrumiyet cezasına mahkum olmuşlar-
~tılar ve a asını andıran dünkü kahra- Tirede gençlik ve kült\1r bareketlerı de dır. Bu cezaları tecile tAbi değildir. 
Uıiyetin f ef~~eler diyarı, bugün, cüm· ileridedir. Ha!kevtnin beklenen hayati - -- ~ -

benliğe sah~~ızlı eli içinde yepyeni bir yeti göstermemesine rağmen Tire gençliti lzmir fuarmda lngilter8 
Cuıu ı olmuştur. arasında spora karşı büyük bir alAka "d . d'lecek 

teı k Ve karanfT ~- - mevcuttur. Zaman zaman Tirede gençle- pavyonu yem en mşa e 1 
aza 1 ı pe11. bol olan bu gu- i--ı-

ÇiÇ(!k :merkezinde ne b k b' rin teşkil ettikleri futbol tak1mlan Tire fzmir (Husust) - Dc?kuzuncu z.ı.ılll 
k ve - reye a sanız ır daki B"'yük' Bri vır d 1_ güzellik .reng· .1 kl" ve Ödemiş kazalarındaki sporcular ara- enterna.c:yonal fuarın u -

e,..0r g" .. ı, yeşı ve ren ı .. _ . de . edHeook 
telliğe, 0 ruyorsunuz. Şehir halkı .. _ sında ciddl bir rekabetin teessusune mey- tanya pavyonu ye?ı n ınşa -
ltıb ol~ adeta hastalık d . d gu dan vermiştir. TireUlerin, amatörlerden tir. Gayet geni~ hır pavyon meydana 
ltıek h :.ı.ğu için, güzel şechr:c1es~n. e .. m

1
ec- mürekkeb bando takımı şehir halkına getirmeğe ıkarar veren İngiltere hükU-

Usus ır erını sus e - İ d b" .. · 
'ie b1ivıe Unda nıüsabakayıı girişmişler güzel dakikalar yaşatmaktadır. , meti, ngiltere pavyonun a ır surpnz 
dana geti;~ırn}ı bir kaza merkezi mey- Kazalarmız arasında en fazla radyoru hazırlayacaktır. .. .. . . 
l'e~e nı:ı ?tıışlerdir On . . d' k' T" bulunan kasaba Tiredir. Radyo, bu kaza- Aldığım malUmata gore Buyük Bn-
•~-· '>" v b . un ıçın ı!' ı ,_ ı· 'liz d t 
"-~ir. e Ülbül yuvası adı verilmek- da köylere kadar girmiştir. Ankara rad- tanya pavyonunda, Türk - ngı os -

1z'l'i . yosu ye-ni teŞkilatlle faaliyete geçmesin- ıhığu hakkında sembo'lik bir tablo mey-
t~n brın ~'tl ~e . . . . . den beri hal'k, dünya hnvndist~lne büyük c:Uı.n~ getirilecek, bir ıbuçuk asırdanbe -

u ka ngın mahsullenm yetış • b" l"ka öst' • K dınl k kl' .. k İ 'li . .J'C l 
tıihı fı · tanın k" 1 . d b"l k" 1.. ır a a g erıyor. - a ı er e ı ri devam eden Tür - ngı z uıp oma-
l ırçOk ·oy erın e 1 e oy u - 1 h di tl · d k h h ·· · · t bü 1 rl e fıkd sıkıntılı . 

1 
. grup arın ava s saa enn e a ve a • tik munasebetlerının son eza r e 

Biıtıdrı ;ıı1ndnn işçi 'Yv:zıY.et erı var. Ame- neler önünde birikmeleri görülecek bir caınli bir tarih tablosu halinde ifade o-
'llrı. .~zlaca artrnışt:•Yeleri bu mev - manzar~teşki? ediyor. lunacaktır. _ , .. 

dit('j ~ 1 kurtaracak b" . . • "d I Bu pavyonda Ebedt Şef Atatürk un 
ası la1iktir. Filhak"k ırı~k mevzu ken - Yozgadda cırt oyun arı bir tablosu Milli Şef İnönü ile İngiliz 

r l"d 1 a kend· Tk Tir d ' b~ anberi deva ırcı 1 • e e Yozgad halkının ecdadımızdan kalına cl - imparatorltrrının da tablolan buluna -

1 . olın\lştur nı eden bir sanayi şu- rtd oyunlarına ctdden allka ve merakı var- caktır. 
~ l'apılaca · ~Ura.da kendirciliği ihya dır. Bu bakımdan güzel at yet~lrilme~e - ----

1:adar :a k bır hareket, T" . ld ğu ııevkeden bu baleti ruhiye sayesinde hayvan- Konyada bir Em14k bankası 
tır. aYındır kazasın 1~~yı 0 u !arımız ı.sl.Aha yUz tutmuştur. Clrld oyunla - • 

l da yukseltecek- n, burada spor alanında yüzlere. ee,ırct şubesi açılması beklemyor 
~ karşınndn her Pazar yapılmaktadır. . 

ı2, • Konya (Hususi) - K!myada ımar 1 

Zrrur kız enstitüsünde müsamere ) hareketleri devam etmektedir. Ancak 
devlet memurları bu hareketlere işti -

ı~. 
b~ d ll', (Iiususr) 
fttı e"rede - Kız Enstitüsünden 
"e da-n liaJk :rn~zun olacak talebeler tara
h tijttıi~tir ~ınde parlak bir müsamere 
b~:iatını ~ek ı~ Enstitülerinde çalışma 

:iaprak guzel canlandıran cBizden 
~ adlı 2 Perdelik bir piyes mu-

rakdeıı uzak bulunuyorlar. Ankara ve 
İstanbulda Emlak bwıkasınm yardım -
larile memurların ev yaptırdı.kılan, bu
na mukabil her ay maaşlanndan bir 
miktar kesilerek borçlarının ödendiği 
ve ev sahibi oldnklan duyuldukça dal 
Konya memurları şehrimizde Emltık 
bankasının 'bir şubesinin mevcud ol.ma
yışma esef etmektedirler. Ba.nka bura
da bir şııbe açmasa bile, Iş bank~<;t 
şubesinde bir büro kurm~t, isteklerin 
teminine kfıfi gelecektir. - ---- - ----
Niksara faydah vagmurlar yağdı 

Niksar (Hususi) - Kasabamız mınta
kasına zaman zaman yağmu:- yağmakta 
ve bu fasılalı yağış zürraa büyük ümid· 
ler vermektedir. Tütün satışları yüz gül

vaffakiyetle temsil edildi. Talebe grupla- dürecek kadar ehemmiyetli olmadığı hal
nnın oynadıkları ritmik dans ve bilhassa de, halk gene yeni ziraat için haz.ırlan -
köy hayatının bir safhasını ifşa eden mil· maktadır. Pirinç ziraati bu sene geçen 
ll oyunları çok beğenildi. Fotograf, millt seneye nispetle daha fazla olacağı tah· 
oyun havalarından birini söyliyen kızla- min edilmektedir. Zürra adedi artmakta-
rımızı gösteriyor. dır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

d.~ liasan B 
~ e\P\feı .. e.~· .?ir müd • 
~tbi~ ,.., duşunulen şey 
trı .. tCVk" lq . ., ıın~ konuyoı· -

. .. Dü.şkünlerevinin ay -
rılacak bir kısmını. •• 

. . . K.imsesi2 kalmlf. ih-
tiyarlamış, hastalanl'D.lf 
san'atkArlara ayıracak\ar ._ 
mış., 

- Haaa.n Bey - Tevek -
keli değil san'atkArların is

, tikballeri temin edile<;~k. 

. deniliyordu. 

( 
Sayfa 9· 

Yurdda 19 Mayıs bayramı 1 

Yurdda 19 Mayıs Gençlik Bayramı çok coşkun bir şekilde kutlulanmıştır. Her 
tarafta gençlik Ebedi Şef Atatürk için saygı sükutunu yapmış, Milli Şef İsmet 
İnönü adına büyük tezahüratta bulunıpuştur. Yukarıdaki resimler Konya Mal· 
kara, Erzincan, Edremid, Vezirköprüdeki merasimden intıbalardır. 
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L_HAdiıeler Karşısında 1 
Tramvay kaplları 

T ramvay durmuştu. Vatmanın] 'Karşımda durup bana geçmiş olsun di
bulunduğu sahanlıktaki demir yen eski bir arkadapmdı: 

- - Teşekkür ederim amma, neye geç -
kapıyı biraz güçlük çekmeme ragmen ge- • 

1 
., ded. 1 

f -z k l b"ld. B t mış o sun. ın. ne açmıya muva .ıa o a ı ım. en ram· N .. betsiz d 1 rdır - e munase a am ar va . 
vaydan indikten sonra basamakta ay~- _ Olabilir amma. bana neye geçmiş ~1-
ta seyahat eden yolcu ile vatmanın muş-
tereken: 

- Babalarının uşakları var sanki, ka
pıları açık bıraksınlar, biz arkalarından 
kapı yalım. 

Sözlerini sarfetmelerinin önünü almak 
için de, açtığım kapıyı kapadım. 

Birkaç adım yürüdüm, yürümedim. Bir 
gömlekçinin camekarundaki gömleğe gö
züm takıldı, hoşuma gitmişti. Üzerindeki 
etiket fiatı da keseme uygundu. Dükka
na girdim: 

- Camekandaki gömleklerden çıkarır 
mısınız? 

sun; dedin? 
- Parasını vennedin mi, 

muydu? 
- Kime? 

borcun çok 

- Kime olacak kömürcüye! 
- Kömüriüye mi, ne münasebet. 
- Haydi haydi, benden saklama. Mü -

nakaşa ettiniz, o seni yakandan yakaladı. 
Sen ne yaptın ibilmyionmı amma, suratı
na da bir tokat indirdi. 

- Sen çıldırdın mı? 
- Neye çıldırın~ olayını. hakikati söy-

lüyorum. 

Muhakkak çıldırmıştı. Lafı uzatmadan 
yanından çekildim. Evimin kapısını açan 

karım hayretle: 
-Aaa! 

SON .POSTA. 

~ 
Yorgun yüzlere 
nasıl makyaj 

yapılır? 

Millet vapurunun sahibleri bir 
tazminat davası açtılar 

Vapur sahibleri gemilerine çarpan Nomi"{os vapufll 
sahiblerinden 52 bin lira, sigorta şirketi de, 

25 bin lira tazminat istediler 

1 Geçen kış içerisinde, Ereğli limmun 
da feci bir. vapur kazası olmuş, Millet 
v.apunt, tayfalarile birlikte batm~tı. 

, 1 7 kişinin ölümü ile neticelenen bu fa 
1 cianın hukuki kısmı İstanbul asliye 2 
nci ticaret mahkemesine intikal: etmiş-
tir. 

Hadisede, davacı vaziyetinde bulu -
nanlar batan vapurun sahibleri Barzi
lay ve Benjamen ile Assi Gürasyoni 
Generale Sigorta şirketidir. 

. , 
nen İtalyan ve İspanyol vapurla~ "1lt 
rasındaki müsademenin du~ 
asliye 2 nci ticaret rnuhak 
dün devam edilm~tir. ~ 

İspanyol vapuru kaptan ve~i~ 
tahkikat ve keşfe aid ileri su~ uıdt 
bazı itirazlar, mahkemece redd ı 
dııva karara 'kalmıştır. . u• 
Bir makarna hırsızı tevkıl e~ Gömlekçi bir kutu gömlek çıkardı, ö -

nüme .koydu. Kumaşının cinsini anlamak 
için bir tanesini elimle yoklıyacak oldum. 
Kumaş fena değildi amma, gömlek leke
liydi 

-Bu .gömlek le'keü! 
( 

- Bir başkasını veririz bay! 

Diye bağırdı. 

- Ne oldun. ne var? 

- Sen ne oldun. yüzünün gözünün hali 
ne, üstüne başına da ne olmuş?_ 
Aynanın karşısına geçtiğim zaman ken

di halime kendim de hayret ettiın. Tepe
den tırnağa simsiyahtım. 

Millet vapurunun batmcısmda rolü 
Makyaj, her asman s6y.ıecfigımız gıbı, olduğunu iddia ederek, Nikola Nomi-

1 yüzün tabii haline uymahd.ır. Nas(l bir kos vapuru kaptanı Dinıitri Tokalobos 
esmerin bir sarışın gibi boy~, ile, vapur sahibi Nikola ve vapur acen 
pembe ve kanlı bir kadının saz benizli tasını dava etmektedirler. 
bir kadın gibi makyaj yapması d<>ğru Bu hadisenin mulıakemesine 2 nci 
değilse, yorgun bir insanın da zinde ve ticaret mahkemesinde dün ba§lanıhnış 
canlı günlerindeki gibi boyanması o tır. 

Sefer ismindı;? biri Taşçılard:8 ~ -
ya makarna fabrikasına aid 'bır çat' 
yondan, 6 kilo makarna ~ış, lt3 

ken yakalanmıştır. ~ 

Suçlu, dün adliyeye sevkedi~l<e • 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza J'J'la 

Gömlekçi bir başka gömlek gösterdi. 
Paket yaptı. elime verdi. dükkandan çık
tım. Tanıdığım bir kadına rastladım. Be-

yaz eldivenli elini uzatb, sıktım. Elini e
limden çekerken eldiveni gözüme ilişti. 

Kap1m idi. 

- Peki amma bu nereden başıma ael
di? 
Kanın: 

- Böyle kirli eldiven takıp sokağa çı- _ Elini bir yEre sürme: 
kacağına eldivensiz çıksa daha iyi eder- Tenbihinde bulundu. EHerimın üstıt> • 

di. rine, avuçlanmın içlerine baktım. Simsi-
Diye düşündüm. Biraz yürüdüm. '.Ma • yahtılar. 

halle çocukları oyun oynuyorlardı. Benl 
görünce oyunlarını bıraktılar. Sırıta sı • 

nta yüzüme baktılar. Birbirlerine bir 
şeyler söylediler. Ve hep bir ağızdan, 
t.cmpoyla: 

- Acaba neden oldu? 
Biraz düşününce habrlacıım. Tramvay 

kapl5UU kapar'ken yağlanmış kapı elle -
rimi bu hale .getirmişti. O ellerle göm -
lekçinin gömleğini. tamdığım bayanın be 

cMaskara, maskara> 

cEli yüzü kapkara> 

/ 

· yaz eldivenini kirletmiştim.. Elimi yüzü -
me sürüp, yüzümü gözümü kararttığım 

Diye bağımuya başladılar. ~anım sı -
kılmıştı ammn. mahalle çocuklarile kav -
ga etmek fıdetim olmadığı için yürüdüm.. 
gittim. 

için çocukların: 
cMaskaradır maSkara• 

Diye peşimden bağınnalanna sebeb ol· 
muştur. Tramvaydaki genç, güzel kadın 
meğer beni beğendiği için değil, beni gü-

Yanundan bir tramvay geçiyordu. lünç bulduğu için gülmüştü. Ve nihayet 

kadar yanlıştır. Yüzün her hususiye- Dav&ı taraf vekilleri, mahkemede 
ti mikyajda 'bir hususiyete llizum gös- Nikola Nomikos vapurunun, fiili bir 
terir. harek~tinin kazada müessir o1duğunu, 

ınesinde yapılan sorgusunda~ 1"' 
- Günlerdenberi işsizdim· :Evd~~td' 

rım ~ çocuklarım açtı. Bu işi, ~~ içi' 
cfu ilk defa olarak, naçar lkalld1ğlrtl 
yaptım, demistir. bar 

Mahkeme, Seferi 1 ay müddetle 
se mahkum ve tevkif etmiştir. 

Yorgunluğunuz yüzünüzden beIDi ol- limanda demirli buhınan cMil1eb in 
duğu günler hergünkü boyanma tar - diğer vapurun üstüne yüklenmesi ü -
zımzı 'Lir yana bırakınız. Her zaman- zerine battığını iddia etmişlerdir. Di - Hapishane ve tevkifhane. 
dan çok daha az allık sürünüz. Ve bu ğer h~klan mahfuz .kalmak şartile, şim- k d d bl'v dif dl 
aııı2ı yanaklarınızın mümkün olduğu dilik sı bin 900 ura tazminat istedik - a rosu Un te ıg 8 a, 
kadttr yukarısına basrediniz. Yalnız el- lerini bildirmişlerdir. İst.anbul a&li~sinin senebaŞ1 rt1 b" 
macık kernı'lcierinizin üstünü, verevi - Sigorta şirketi de, Millet vapuru sa- nasebetile ha'Zırlanan yeni :ıwdrosll 
ne ve şakaklarınıza doğru hafifçe pem- hiblerine ödediği 25 bin Hra sigorta üc nüz gelmemiştir. r 
beleştirmekle kalınız. retinin tazminini _tale~ etm~~r. Yalnız hapishane ve tevki.~~net:~til 

O gü:t için pudranız.ı da eksiltiniz. Karşı taraf vekillen bazı ıtırazlarda id kadro dün müdd~üumunniıge ,,a 
Az, pek az pudralanmız. Çünkü bol al- bulunmuşlar; muhakeme, -Oavacıları - edilmiştir. Yeni kadroda memur Jcrl' 
lık pudra çehrenin yorgunluğunu fena nın davanın tekemmülüne aid vesaiki gardiyan olarak, 31 kişi açıkta bır9 ~ti 
hal<le ortaya kor. ibra~ etmele~. ~e di~r ta~a~ ~unları rnıstır. Tevkifhane bas'katibi de aÇ ~ 

Fakat bu, gündüz için böyfiedir. Ge- tetkık ctınesı ıçm, talık edılımştır. kalanlar arasında bulunmaktad1I'· .19 , 
celeyin bilakis her zamaından daha Bir ltalyan vapurunun batm?si'e vaziyete sebeb, hapisane He ıevlcl 
bariz biT ma-kyaj yapınız. Göz kapakla- . I d d d'ld' nenin birleştirilmiş olmasıdır. Je , 
rınızın üstüne çok aç.ık renkte bir far netıce enen avaya evam e 1 1 İstanbul adliyesinfo diğer daire ,. 
sürünüz ki götlerinizi p<\·lakllaştıırsın Çana~kalede İtalyan baın~ra\ Ka- rinde <>saslı bir tebeddül olınıyacll 
ve bakışlarınızdaki yorgunluğu gizle - popino vapurunun batmasile neticele- anlaşılmaktadır. ~ Genç. giizel ve şık bir kadın yüzüme ba- arkadaşım yakamdaki beş parmağımın 

kıp güldü. Tanmuyordum. Fakat bu te - izini yüzümdeki karayı görünce beni ala-besrum sin. 
·· hoşuma gitmişti. Ben de gülüm- caklı kömürcüden dayak yemiş ol.maltla Bu parlakhğa bir damfa portaka~ su- Poliste: 1 R illtiir işleri: sedirn. itham etmişti. w • dd · 

_ Geçmiş olsun birader. tsmet HulUsi yunun da çok yardmn olacagıru 1 ıa - - ~ 

============================~~i~ili~H~~e~~la .. Y~
ma geçer geçmez göz parlakfuşıyor -

1 Ü . . 1.1 . . 'k' 1---·p arıla Bir tramvay bir ame eye çarptı ~ıversıt{' ı er ıçın ı ı ıuuu. , ıre10 • 
Vefada Ekmekcioğlu medresesinde Üniversite talebe kamplarına se • C Bun!arı briyor mu idiniz ? ~ 

YEMiŞLERiN LEZZETi VE KiMYA 
llavagazi imalfıtmdan husule gelen zift 

\cnzin istihsaline yarar. 
Benzin asidnitrik ile karıştırıldığı tak

diroe nitrobenzin husule gelir. 

N"ıtrobenzin ise ekseriya şekercilikte is

timal edilmekte olan acı bademyağıdır. 

Nitrobenzin ıt>ir miktar asetat oxjde 
d'amyle ile halledilir ise armud lezzeti is
tihsal edilir. 
EUıer butylique ile tıpkı ananas lezzeti 

istihsal edilir. 
Valeriate d'oxyde d'arnyledcn de elma 

lezzeti istihsal edilil". ... _______ ., ________ ...................... -·····--............ -....... ._ 

L SLER 
Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bakırköyde bayan Sabihaya: 
- Bir erkek iki çok söy~r müte -

'nadiyen aşkından bahseder, her za
man coşkundur. 

Fakat aziz çocuğum. Karşındaki -
nin hatalarım tutup bir kolleksiyon 
yapmak hevesindeysen memnun ol~ 
\,,ok söyleyen yalan söyler, çok hata 
yapar, sonra da söylemekten düşün
meğe vakit bulmaz. 

Bir erkek ki hemen hiç ağzım aç
maz, sanırsınız ki bir heykel. Yalnız 
gözleri konuşur. Yatnız iniltisini du
yarsın1z .. 
Çocuğum, bu da hoşuma gitmedi. 

Kabristana gidip taşların arasında 

oturmayı, eğer habralanmı ihya et
meğe muhtaç değilsem öldüğüm za
matna saklarım. 

Kulağını sağır veya kalbini kap -
k:ara yapmak istemiyorsan ikisine de 
sırt çevi.r, b~ normalini. .ıbulm.,..ft.a 
bak. 

· Bay Hasan Hüsnüye: 
- Sevişiyorduk, sevişirken ayrıl

dık, diyorsunuz. 
Günül İşleri sütununa# yollanan 

mektublann hepsinde de birer mu
emmanın hikayesi vardır, fakat hep
sinde de meçhul halletmekte fayda
sı olarak bir malfun vardır. Seninki· 
nin i\inde aydınlık tek nokta göre -
miyorum. Biraz vazıh ol. 

* A'ksarayda Bayan cC. c .• ye: 
- İstanbulda mı yaşıyorsunuz? 

Gönül İşleri sütununu takib mi edi
yorsunuz? Mektubunuzu okuduktan 
sonra inanamıyacağım geldi, zarfı -
nm üzerine baktJm, hakikaten öyle 
fmis, pulu şahiddir. Fakat çocuğum, 
bir d~fa noter öyle sened tanzim e .. 
demez, kanunen memnudur, sonra 
etse de hükmü olamaz. 
cMeşru m~tres::t ta-biri herhal<ie 

senin olmıyacak, muhakıkak o adam 
söylemiş, kendisi de bir Fransız ro .. 
mamnda buhnuştUT. 

'favsiycm: Aldatılmak üzere oldu .. 
ğuna inanmapdır. TEYZE 

muş. --
Her kadın bilmelidir 
Vualetleri yıkamak çok nazik bir iş-

oturan amele Hü~yin, dün sabah saaft muzun 20 sinde bmşlannca'ktır. ~tı isifl' 
6 da Tepebaşmdan geçerken vatman neki kamplar biri Temmuzun yır~# 
Sezainin idaresindeki tramvay araba- de diğrri Ağustosun beşinde b$S 
sının satdrnesine maruz kalarak sol a- üzere iki devre olacaktır. __ 
yağından yaralanmı.şbr. 

tir. Çünkü: $apkalann bu dnc-ecik SÜ - Bir aşçı çırağına otomobil çarptı 
sü ne suya, ne de sa buna dayanm~. 
Onu hırpalamadan temizlemek için Tophanede aşçı Nurinin yanında çı
kullanılacak ~n zararsız madde yaka _ raklık yapan İsmaile Tophahıe cadde.
cak 1spirtodur. Bir kdbı ispirto ile dol- sinden geçerken şoför Nikolaidisin i -
durmalı. Vualeti içine daldırıp hafif dare~indeki 3763 plak~ numaralı oto. -
hafif sıkmalı. Ve bükmeden çıkarmalı, mo~ıl ~arpmıştır. 1~aıl yaralanmış \:e 
açık havada, temiz bir bez üstüne se - şofor hakkında takibata başlanmış -
ıip kun.1maya bırakma'lı. tır. * Bir trnmvay kamyona çarptı 

İşte, kfü kleri ve yünlüleri güveden 
korumanm basit nir yolu: Baştanbaşa 

gazete kağıdına ~armalı. Kağıdın ke -
narlarını sık sık iğııelemeli. 

* 
Mutfakta büyiik bir kaplamadan bir 

çok eşyayı ortadan kaldırac<J.. ve ko -

Dün saat 11 de vabnan Sacidin ida
re ettiği Kurtuluş - Beyazıd tramvayı 

şoför Feyzi Göka'Jpm 3884 plfilcalı kam 
yonu ile çarpışmıştır. Çarpışma neti -
cesinde başka bir hasar olmamış, yal
nız tramvay arabasının camı kınlmış
tlr. 

iayca ta11nabilecek bir vasıta ister mi- cins şey meseJA: Sebze, kuru sebze ve
siniz? Kalın telden üç. dört, beş katlı saire sıırılarsınız. Hem kalabalık or -
bir etajer yaptırınız. Tam duvar kö - tadan kalkar, hem de kaldırdığınız şey
şesine uyac@k şekilde bir etajer. Bir ler cinslerine göre istif edilmü; olurlar. 
köşeye sıkıştırıverir: her katına bir Lazım olunca lko1ay bulursunuz. 

Toplnntılar: 

Kadıköy Jialkevinde konfersrdgeıı9 
Dün akşam Kadıköy Halkevinde ti" 

hukukçularımızdan Müştak G:re11ı;,10' 
rafından (ceza hukukunda antre 

5 
.;e

jik mekteb) mevzulu bir konfe~n t>it 
rilmiştir. Ceza hukukunda mühı~ııl' • 
bahse temas eden bu konferansı ··t}tıı9 
balık Vl" münevver bir dinleyici Jcıl 
alfıka ile takib etmiştir. 

----- 1 
ihraç firmalarmdan malOlll8 

istenildi .. 
İktısad Vekaleti bazı ihraç fit'.fl18~8::1' 

dan İngiltere ile olan münasebatı tı~ gd 
I dır• 

hakkında malumat taleb etmekte ftl,J' 
vaziyet alakadarlar arasında ihrac SC\'ıd 
Iarımızın tngiltereye fazla mikyaSt rt-,! 
için mevcud imkanların :ırttırılacıığ• 
linde tefsir edilmektedir. ________ ....._. ........... -............... -..... .-..-.--.-· .. -··------··-----·····-._ _______ ----

Bacaksızın maskaralıklan: Otomobilden otomobile 
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C:BüYüK SA ' TKARLAR=1 Düğünler hakkındaki 
kararltirı alakadarlar 
nasıl karşıladılar? 

111 

Pa ELANGELO 
Oat~' onu Sen - Piyer Kilisesine gömdürmek istiyordu. Fakat Floransalllar 
r:

10
1 hemşerilerinin vasiyetini yerine getirmek için cesedini çaldılar, 
ransya kaçırdılar, orada muazzam bir cenaze alayı tertib ettiler 

, ........ --········ .. --! ········--·············· .. ·················-··---······· .. ··-··················· .. ····, 
~ Otelciler, otel aalonlannda düğün yapılmasmın israf sayılamıyaca ~ 
~ ğını söylüyor, şoförler de; ndüğün masrafları memleket içinde para· 5 

"" _ . l "Son Posla11 nın tarihi bahisler muharriri yazıyor-] 
ilıtil.lç Yeru ~i. yeni bir fırtına. yeni bir 1 
l\apros obnı· t. Mikelangelo, Toskanada 
t:ı .... _ e kas .. ua51nda do1'1mustn Floran-

j tü. Fakat bunlardan ancak altı tanesini 
tamamlıya bildi. 

~ nın dönmesine sebeb oluyor, birçok kiti bu yüzden ! l kazanıyordun diyorlar. 1 
,...................... ;6 ···········-······················································ ........................ --··' 

.--.uı eski b o • • 
ilesine Urjuazisinden Boun~rroti a-
~\ istnıens~bdu. Çocuğun san'atkar ol
lıa~Yete;nesi, ebe~eynine evvela şeref v.e 
lltın bu :n fedakarlık gibi görünmüş, o
~l'dı.. F'akrzus~na engel olmağa çalışmış
:a.Jcib et at nıhayet, doğuş kabiliyetini 
:Oyanı tnc:kten çocuğu hiçbir zaman alı· 
:ısı, 0~:c;,klanna kanaat getirince, ba-

'1nd n G . laransanın meşhur ressamla-
. hırlanda" - . .ı i. tlik ]onun atolyesme ver-

l'ıııda idi ~~angelo o zaman on üç yaş1a-
\lan1~ ır Yıl sonra da Floransayı kral 

~Cisl tnŞUnadan kral gibi idare eden 
ın:. erden Muh+ .... ·~ Olduğu he ~em Loranm tesis et-
~ llurada ~eltraşbk mektebine gir
rot Buon alelade bir talebe olmadı. Kü
ila11 Qğuu arroti, Loran dö Medicis tarafın
~ <>laraı71na ve yeğ~nlerine bir arka
lr~Jteıt seçildi. Bu mektebde büyük 
~", raş Don t 11 • \; ..,,.angelo a e onun bi-r talebesi Mi-

lltikı u:~ ustalık ediyordu. Fakat onun 
:9'tnı tez"· 1

' ıo sırada Medicislerin sara-

Onlar da, oturmuş vaziyetle Muhteşem 
Loran ile Julyen dö Medicis, ikişer ikişer 
iki grup halinde ve birincilerir. ayak u
cunda mütenazır olarak uzanmış, Fecir 
ile Geceyi. ve Şafa'k ile Gündüzü temsil 
eyliyen heykellerdi. Hatta bu son grup ta 
tamamen ikmal edilmiş değildi. Mikrla•1-
gelo, merkadleri ihtiva edecek kiliseyi de 
tamamlıyamarnıştı. Bu kilise için tasav
vur edilen duvar re5imlerinden de hiç bi
risini yapamamıştı. On beş sene süren bu 
altı heykelin yapılmasından sonra, hey
kelleri yerine koymak istediğinde, mer
kadi va'ktile nasıl tertib ve tanzim ettiğini 
artı'k hatır1ıyamadığını söylemişti. 

L 

rabadan fazla gitmiyeceğini sizden şimdi 
işittim. i~llay yalandır. Kulaklarıma 
inanamadım ... Çünkü bizim için bu zarar
dır. ~mdi yaz geldi. Muhakkak her Pa
zar bir düğün çıkardı. Hem şoförlerin pa
rasını da düğün sahibi değil, birçok kere 
davetliler cebinden verir ve kimseye yı
kım olmazdı ... Fakat şimdi·yasak edilm~ 
si bizim işimizi epey bozacak. 

~ ,,ın eden ~ y 
~er hey~ c unnn ve Romanın 

~~da iken e:I~i idi. Daha yirmi beş Mtke1ange1onun eserlerinden Musıı 1 

'1 Ytı.ya11 ~ bir «Uyuyan Aş'k Mabudu>, 
eYkeli d' ur Yaptı. Önce eski bir Yunan 

~ltşın şö:ı~a:ııan bu eser, genç heykel
l'ınra J'arattıın~ ~aşlangıcı oldu. Biraz 

Yedinci !Gemandan sonra Papa olan ü
çüncü Fol, 1535 de Mikelangelodan Siks
tin kilisesinin duvar resimlerini tamam
lırmasını istedi. San'atkfır yirmi metre ir
tifaında ve on metre arzında korkunç :ve 
muazzam bir Rf.ızu Ceza yapmağa başla
dı ve beş sene içinde tamamladı. Milanı 
İsa yortusunda resmi küşadı yapıldığı 
gün, eseri görmeğe, A vnıpanın her tara-
fından ziyaretçiler gelmişti. 
Aitı sene sonra, Papa. yetmiş iki yaşı

na basmış olan ihtiyar artisti Sen-Piyer 
kilisesinin inşaat nazırı ve mimarı tayin 
etti Bu vazifeyi c.Allah nzası için> kabul 
ettiğini bildiren ·l\fikelangelo, bu hizmeti 
için bir maaş almak istemedi. Bu suretle 
san'at'kar, son senelerini Sen-Piyer kili
sesine vakfetmiş oldu. Bramanteın plfın-

Dahiliye Vekfiletinin israfların önüne 
geçilmesi için vilayetlere yeniden bir ta
mim gönderdiğini yazmıştık. Bu tamimde 
riayet edilmesi taleb edilen şeyler. bilhas
sa düğünlerdeki merasime ve adetlere aid 
hükümlerdir. Meselfı bu tamimle geline 
cihaz verilmesi, gelin arabasını beşten 
fazla otomobilin takib etmesi, düğün için 
umumi salonlarda balo, çay ve ziyafet 
verilmesi ve daha buna benzer bir takım 
şeylr menedilmektedir. 

Bir muharcirimiz bu yasaklarla yakın
dan alakadar olmaları icab eden vatan -
daşlar arasında dolaşarak bu mevzu etra~ 
fında kendilerile konuşmuştur. Aldığı ce
vablan aşağıda neşrediyoruz: 

e Şoför Armanak: 

- Evet gazetede okuduk. Pek üzüldük. 
Gelin alayları en azdan on taksi olurdu. 
Taksi ücreti alırdık. Bazan çok durmak 
ica:b ederse pazarlık yapılıyordu. Bunla
rın yasak edilmesi şoförlerin 'kazancın -
dan bir kısmını eksiltmiştir. 0ransad ğı ıkı şaheset" ile bu şönret 

~dı. 'Bu~ 1talyanın her tarafına ya
~~ Papa Y'Yke1lerden biri, -0n ikinci Lui
Öl~~:rs i~ anında1ki elçisi kardinal dö 
\r u~n\l \u 'Y;pılnuş. Bir Pieta, oğlunun 
i~ sa ıeru.;~ ~~a alınış olım bir Meryem 
id' }'aPllıttı •dı. Diğeri, :Ploransa şehri 
;u'· .. Birineis; b\uazzam bir Davud hey'keli 
~ nu bir rn~~e: Meryem, oğlunun ölü
~ağına alm;nın salnr ve taham.mülii. ile 
\r ansaıı bir şMıg~nç ve elemli siması ne 

'1~ lltlitenasib Vfı~ o:1~a idi. İsa da narin 
n ll.tnış bir A 

1 
dü ıl~ Yorgun ve bitab 

'-~'-gelince, .. ,.;:. po !°n idi. Davud heykeli-
~"'ıra .. uCUdu ve 'U'ii .. 
tı ~. ltlan1arını b ,, ... zu eski zamanın 
r~ltn~a idi ' ilhnssa bir Persey\ ha-
~a.., . 

lı.ı·k Udu Yapt kt 
l> 1 elangelo ot ı an bir yll sonr~ idi ld, 

11Pa ikinn· J uz Yaşında bulunuyordu 
\ret "1 uı ta · tnii ~dildi. Bu .rafından Romaya da-
~ _ ne kadar tarıhten itibaren d~ ölü-
"a ~ald • Ynrım d ta ı, \re sır . asır an fazla Roma-
~ rafından ist"hasıle ikinci J'ulün halefleri 
d ~ taşıyan ,: danı edildi. Bir asra ya-

al!l'\· nıikelan 1 
~ ı \re eZici b" ge onun uzun hayatı, 
tı~hayyelesind ır çalışma ile geçmişti. 

nlar \'Ü e harikulfıde muhte~ern 
&a.tıı CUd bul 7 

6 
atkar b uyordu. Bu muhteşem 

a\'vu l , eşeri kud ı· llı r arını re ın dışındaki tn-
~k İs1<!di. F:.:a~ız b?şına hakikat yap
t" • ne aldığ ' resımleri müstesna ü-
lllı t ı ırnu azza ' 

lh. anıaznııy m ese:-lerin hiç biri-
·11rlar atnadı o h tah 1ndan ancak · mu teşcm tasav-
lt asına çı'kara.b"ld~zı parçalan hakikat 

n_ oma • ı ı. 
•ıı:in . Ya gider 'tm ha ~. Ju1ün gı ez ilk başladığı eser 
tl ~·-ltını bu lllerkadi olmuştu. cBütün 

ıı. l> esere V"''1..f t""ği . ~r rojesi e .. 11. c \l nıı> söylüyor-
bit afııta kn! ; muazzam idi. Merkad: 
~ bina id' F eykel konulacak üç katlı 
lcal'a.lllarıt~. ıbu akat. Papanm başmim.an 
d· h.ı baş1adı tYenı gelen san'atkan istir-
llld · kine· ı I" laO.:"rı e\'\re} S .• u u, kendi merka-
~~ı lii?uın en-Piyer kilisesinin tamam-
t~Ylı:eıtr~ ~n:ı k~ndırdı. Biraz sonra 
'el lelini y ' •kstın kilisesi kubbesinin 
~.tıgeı0 bu a~m~ğa rnemur ettirdi. Mi
ltı-~"1: tlles· azıfeyi istemiyerek kabul 

tııll1 1l'l'l benbn , t ... 
dl!ttı· ı fayd sana ım degıl, za-
~ ışti Bir 'aksız olarak kaybediyorum!• 

ba ışı dair 
~ ~asınd e. ressam Rafaellonun 
r;_?tıana k an bırkaç hafta evvel 0 
'"

1\i adar • ~.1te nltın lsadece mavi bir sıvanın 
ı~. ın altına r dızlar serpilmiş olan kub.. 
h._ınl' rıkt1 b·ubr~lmuş olan nakkaş iske-
-·"iill\ . nıç ır h .. 
~~ litı. F'Io umanistin fikrini sor-

:-k , ransadan k nd' . 
t~i . Uzere . . . e ısıne y~rdım 
Clı~ .gtindel"di getırtı?nış olan ressnmlan 
lıt 1 1 hanı .1 · Esenne kendi içinden al-
'Qa ı e başı eh ~ ~larııı~·- a · Tek başına çalıştı. 
l'ılıısa "C1 Yalnız n te s eıu ve E~ an • avanarole, 
~0l"du. Su Yanın hatıralan müesstr 

~~de ?astan! öltilerin tesirlerı1e 
g~ bir plan çizmişti. Sikstin 

Otelciler ne diyorlar? 
e T okatlıyan oteli müdürü ne di-

yor: 
lannı fotkik etti. Mimar Brunelleskonun 
Floransada yaptığı kubbeden ilham ab- - Otellerde düğün yapılmasını menet-
rak 42 metre kutrunda ve 123 metre irti- mek, bilmiyorum, düğünlerde yapılacak 
faında bir kubbe yaparak Bramanteın a- masarifi azaltır mı? Bence düğün yapan
bidesini tamamladL 1564 senesinde de lar, bu iş evde daha masraflı olduğu için 
se'ksen dokuz yaşında, şan ve şerefin en otelleri tercih ediyorlardı. Çünkü otel • 
yükse'k mertebesinde iken öldü. Haya- lerde çok daha ucuza çıkıyordu. 
tında derin bir imandan ve çok hassas Ve onun için herkes son senelerde ev 
bir şair kabiliyetinden gelen ve gizlice düğünlerine otel ve salonlarda yapılan 
yapılan gayet çok sadakalanna. ve ailp_c;j düğünleri tercih ediyorlardı. 
efradına yaptığı ehemmiyetli para yar- Ufak düğünler, yüz elli ile iki yüz lira 
dun!arına rağmen, yarım milyon frank- arasında çıkıyordu. Tabii davetlilerin 
]ık bir servet bırakmıştı. çokluğuna. büfenin şekline istenilen içki 

Ölürken, cesedinin Floransaya götü- miktarına göre bu fiat artıyordu. En pa
r:ülmesini vasiyet eıt:rnişti. Papa ise onu halı bir düğün kaça gelir söyliyemem ... 
Sen-Piyer kilisesine koymak istiyorfüı. Düğünler mevsimlere göre çok veya az 
Floransalılar, dahi hemşehrilerinin v~i- oluyordu. Bazan dört ay bir düğün ol -
yetini yerine getirmek için cesedini çaldı- rnuyor. Bazı birkaç ay üstüste haftada üç 
lar ve bir eşya denginin içinde Floransa- dört dügün, hatta sekiz düğün kadar o -

ya 3caçırdılar. Orada muazzam bir cenaze luyordu. 
alayı tertib edildi. İsraf diye bunun menedilmesi"'tabii o -

Dahi san'atkônn c!iğer bir şııheseri Milrelangelo, bütün e~rlerlndc hakim tellere ziyan vermiştir. Fakat yalnız otel-
ki..isesinin duvarlarında Musanm ve 1sa- olan kudret, vekar ve azamettir. Fakat ler değil, içki satanlar, pastahaneler, Çi-

bu kudret ve azamet daima bir hüzün ve çekçiler, müzisyenler ve nihay2: garson
nm hayatına dair karşılıklı iki resim bul- lar zarar göreceklerdir. Biçare garsonlar 
muştu. Mikelangelo Masadan evveller ci- kederin ifadesi obnuştur. Bir manzume- bu yüzden epey para kazanırlard1.. Maa
han tarihini aldı ve onu İsanm beşiğine sinde cBin zev'k bir elem kadar kıymetli 

d 
V•ıd· di h k 1 h mnfih mademki böyle yapılmış, her halde 

kadar getirdi. Kubbenin içine kitabı mu- egı ır~ ·yen ey e traşın bütün ka -
.kaddesin hilkati fılem faslından ve ilk ramanları, ifrata vardırılmış şişkin ada- büyükler bizden daha etraflı düşünürler. 
peygamberlerin tarihin.den sahneler. ke- leli, ciddi ve.Jıazin çıehreli ruhunun azabı • Turingpalaı oteli müdürü: . 
merlerin üstüne de gene kitabı rnukadde- ve ihtilacı yüzüniln ve vücudünün mut- - Otellerde düğün yapılmasının me -
sin yedi peygamberi ile beş tane Sibil lak güzelliği ire tezad teşkil eden insnn ile nedilişi oteller için büyük ziyandır. İs -
nakşetti. ~ muhtelif kısımlarım mabud arasında birer atlettirler. Her ese- tanbul otelleri içinde bizim gibi düğüne 
raptetmek için bir kısmı münferid, bir ri onun muztarib, hüzün ve kedere mail verecek salonl.arı olanlar bu işten pek 
kısmını grup halinde blrçok erkek, kadın ruhunun bir aksidir. mutazarrır olacaklardır. Çünkü senede en 
ve 90cll'k ta.!Virlerl yaptı. 1508 ile 1512 de, İtalyanın o zamanki per:işan hali, bil- aşağı yüz elli düğün yapılmakta idi. Biz 
fasılasız dört sene, mutlak bir inziva için· hassa FJoransanın, vatanının geçirdiği e- kendimize salon kirası olarak bütün mas
de hiç bir modele lüzum görmeden yal - Iim buhranlar, sonra, devrin ahlak fesadı, raftan ancak yirmi beş lira ayırırdık. E
nu ruhunun ve hatıralarının kudretile bu hassas san'a.tkln bir kat daha yeise lekt.riği. masaları. örtüleri de bu para ile 
bir alem ibda etmişti. 1512 de, tekrar asıl düşüriiyordu. Mediclsler merkadi için u- karşılard~. Fakat masrab altmış liradan 
san'ıatına, mermer heykelciliğ~ döndüğü yuyan bir kadın hey'kelinde geceyi tem· ~:şlayıp uç yüz liraya kadar çıkan dil -
zaman hummalı bir surette çalışarak i- sil etmişti. Bu eser kendisine şu mısraları gunler vardı. Bunun men•i hem bizi, hem 
kinci Julün merkadi için üç sene zarfında ilham etmişti: çalgıcıları. hem pastaeılan, hem çiçek~i-
ilç heykel yapmağa muvaffak oldu. Bun- cCinayet ve ayıb olan şeyler devam et- leri, hem içki satanları, hem garsonları 
lardan ikisi iki esiri .gı5steriyordu. Diğeri tikçe ~utnza:,nr ~~iş~r. Kazanç vergisi de 
de muazzam bir Musa heykeli idi. Mike- cUyumak ve hatt4 taş o1mclc tatlıdır. u~~ go.red e sı mış demek.tir. Bu yasak 
lnngelo, ikinci Julü ~ihlaf etmiş olan cGörmemck, hissetmemek benim en n:ıa ıyeyı e rnutaz~rnr .. e~~~k~~dir. Bi-
Papa onuncu Leonun emri ile me:rkaddt-- 'büyük saadctimdir. zım bu hafta son bır duğünumuz vardı. 
ki çalışmalannı yanda bıraktı. 1521 de, cAman beni uyandırma, yavaf konuş!> Onun için izin almağa uğraşıyoruz. Eğer 
Y

eni papanın emri ne, Floransa da ""'eo"ı·. M k izin alırsak ne ala ... İzin almazsak ne ya-
ın i elange'lo, şan ve şerefin şahikasın- l d 

cislerin merkaaıne başladı. l\ıruhteş""""' Lo- d pa un er, otururuz. 
-1 ''"" a tüniyen bir ihtiyar kartal gibiydi. tn-

ranın oğlu ve heykeltraşın çocukluk ar- sanlardan kaçan vahşi ve kibirli ruhunu, • Perapala• oteli direktörü: 
'kadaşt olan onuncu Leonun öliimünden genç ve emsalsiz derecede güzei Kavali- - Biz esasen düğün için nadiren snlon 
sonra papalık makammn gene bu aile- yeriye aşık olduğu zaman, onun ayakları veriyorduk. Bizi.ro için ziyan mevzuubahs 
den yedinci Kleman S<!çildi. Yeni papa, altına sermişti. Rakik ve ümidsiz: aşkın değildir. Altıkadnr dahi değiliz. 
ecdadının me~adlerini yapmakta olan esiri olmuştu. Ruhunun en saf membaın- Şoförler ne diyorlar? 
san'atkan vazifesinden ayırmadı. Mike- dan ilham alarnk Kavaliyeri ir>in Sonn"leı:· J ı h Med ~· "' Gelin alaylarının kalkışı hakkında d.l 
ange o em icislerin, hem de ikinci yazdı. Bu manzumelerden daha m:;essı·ı·, Jul" rk dl • • .. şoförler şunları söylemişlerdir: 

un me a ennı :tama.mlıyabileceğinl daha ciddi ve daha yüksek garami şiir, 

e Şoför Y akab: 
- Gelin alaylarının kalkışı tnbii şoför• 

ler için ziyandır. Bu yasaktan evvel be -
nim her Pazar düğünüm vat"dı. Hiç iş ek
sik olmazdı. Nikah olurdu, düğün olur -
du .. Sıra, sıra dizilir, giderdık. En fazla 
on sekiz araba olurduk. On sekiı araba 
bir düğün için büyük bir israf mıdır? Hem 
birçok kere iş toptan yapılmaz, masrafı 
otomobillere binenler kendi ceblerinden 
öderlerdi. Bu havadise hepimizi!l canı sı
kılıyor. Düğün için yapılan masraflar, 
memleketin içinde p;ıranın dönmesine se
beb olur. birçok kişi o yüzden kazanıyor
du. Ben kendi hesabıma doğrusu ürll -
düm. 

e Şoför Ali: 
- Madem ki hükllnıet böyle muvafıK 

görmüş. Herhalde memleket için böylesi 
hayırlıdır. Biz vakıa ziyan edeceğiz am -
ma, şimdi yazdır, gezmeleroen, tozma • 
lardan kazanırız. otur biter .. 

H. H. 
···················-···--·······························--

Mıntaka liman reisliği 
teşkilatı temamlandı 

Evvelki günden itibaren yeni teşki -
tatla faaliyete geçen mıntaka Ilınan re
isliği memurlarına dün maaşları ve -

riimi~tir. Yeni teşkilata göre mıntaka 
liınan reisliği; fen, muhabere, kontrol 
ve muamelat olmak üzere dört şubeye 

ayrılmaktadır. Fen şubesi şefliğine 

Hayri, muhabere şefliğine Ra'ısih, kon 

trol şefliğine Tahir, muamelat şefliği • 

ne de Salahi ·tayfa olunmuşlardır. Li • 

man kontrol memurları arasında da ba 
zı değişiklikler yapılmış, memuriardan 
Sc4bri Atik Kavak liınan reisliğine, Ö· 
rner Lutfi Tüzün Giresun vilayeti li .. 
man reisliğine, Amasra liman reisi 
Fevzi ve İstanbul fen şubesinden Hiıs
nıü de kontrol memuılluktanna ~yin 
oluılffiuşlar<lır. Kontrol memurlarından 
Sıtkı Tal ve Salih 25 liraya terfi tfmiş
lerdir. 

F ransn ile yeni bir ticaret 
anlaşması yapılacak 

15 Haziran 937 tarihinde imzalnan Tür. 
kiye ile Fransa arasında mal mübadele:;(. 
ne ve bedellerinin sureti tesviyesin~ aid 
ticaret ve tediye anlaşmasının, 1 Tem -
muzdan itibaren Fransa hükumeti tnr:ı -
fından feshine karr verildiği şehrımizdekl 
alakadarlara bildirilmiştir. 

ümJd ediyordu. Meclictsıerln merkadl için hiçbir vakit yazılamadı. e Şoför Salih: 
evvetl ~n iki hey.kel yapma~ dü.§ilnmll§- ~cgad 1.'krem Koçu. - Düğün ara'basının arkasınd:ı beş a-

Fransa ile yeni bir anlaşma yapılmak 
üzere yakında müzakerelere _başlanacak
tır. . 



c: 
Mizah 

SON POSTA 

MÜZAH::J 
düşmanları toplantısı 

YAZAN: iSMET HULÜSI 
Büyük bir salonda yapılan bu toplantı- ~ :-~ denilen kimseler bizim bu halimizi bal· 

ya pek 90k insan i§tiraJc etmişti. Bilhassa ~- , landıra ballandıra anlatır. Dayak yemiş, 
kadınlar ekseriyette idil~r. Hepsi sıralara ~ başımız, gözümüz yarılmış vaziyette re-
dizilmişler, yüzJeri asık, burunlarından ~;..:;;~ - simlerimizi yapar, elfileme bizi maskara 
soluyara'k oturuyorlardı. Muayyen saat - - "-"=""'• ederler. Artrk ki.fi. 
ıeldiği zaman bir genç kadın kürsüye çık- ~~ajf - Kifi! 
tı. Gençti, güzel değilse de faila boyalı Sesleri. 
olduğu için göz alıyordu. Yanında bir er- - Biz onlara hadlerini bilcürmeliyiz! 
kek vardı; erkek kadını tanıttı: Bu sırada kapı açıldı, içeri bir kadın 

- Mizah düşmanları toplantısını ter- girdi: 
tib eden Bayan Neda Güzelay size şimdi - Seni utanmaz seni, sen kime haddi-
toplanmamız sebeblerini anlatacak. ni bildirecekmi~in söyle bakayım .. 

Mizah düşmanları toplantısını tertib Kılıbık erkek kapıya doğru baktı ve: 
eden Bayan Necla .. saçlarını düzeltti, e- - Eyvah karım! 
lindeki mendili salladı. Gözlerini süzdü; Dedikten sonra düşüp bayıldı. K:irsü-
söze başladı: den kal'lga tulumba indirdiler. 

_ Sayın arkadaşlarım. Ben ve benim Boş kalan kürsüye garib giyinmiş bir 
gibi düşünen sizler artık bu işe bir niha- er'kek çı.ktı. 
yet vermeliyiz. Mizah denilen zevzekliğin - Bendeniz ressam Baha Boyar. Sizin·' 
bizimle alay etmesine, bizi eğlence mev- le ayni derdle malfil kimseleriz. Ben ve 
zuu telikıki etmesine imkan bırakmama- benim gibi bütün ressamlar da bu mizah. 
Jıyız. cılardan müştekiyiz. Hemen hergün bi-

- Haklısınız. yaşa!.. zirnle eğlenirler. Bizid yarattığımız kübik 
Sesleri, bayan devam etb: san'ata bile dil uzatıyorlar. Onlara kal'Şl ' 
Ben burada en ziyade mizah mevzuu yapılacak mücadelede hepimiz sizinle be· 

olan biz kadınlar namına söz söylüyo- raberiz. 
rum. Genç kızlık devrimizde mizah mu· Ressamdan sonra kürsü,ve gelen adam: 
harrirlerinin, o karikatürcülerin müna- - Benim, bizim de derdimiz var .. dedi, 
sebet&iz şakalanna maruz kalırız. Guya fakat derdimizi unuttum. Affedersiniz, is-

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

No. 8 

Halet Efendi 
Mora ihtililinde, hükümdann mahrem müıa1?ri,a'; 
devlete ihanet ed.~n nazır, Yeniçeri ocağını bır 1111' 
silahı olarak kullanan ve ıahsi menfaati utruıa• 

türlü yenilikleri önliyen adam 

biz Jı«a aranz .. bütün an.umuz budur. mimi de size S'Öyliyemiyorum. Onu da u-
Guya biz altı ayda bir nişanlar değiştiri • mizle her şeyimizle eğlenirler. Bu hain- nuttum. li,,,,, 
riz. Bütün meşgalemiz budur. Gfiya biz si- lere artık bir ders vermek zamanı gel· Kül"9Üden inmeyi de unuttuğu için bir İkinci Mahmudun mahrem milp.virl c:ıalılı yaptı. Bu suretle Fener 
nemadan, tenisten başka bir şeyden an- miştir. kaç kişi kolundan çekerek kürsüden in- Mehmed Said Halet Elendi hicri 1175 ~· münuebet peyda etti. 
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lamayız.. bÜtün zev'kimiz, eğlencemiz bu- - Gelmiştir! dirdiler. larma doğru doğınupı. Babaaı Kırımlı Fenerli Rumlarla mih>:~bet )d, pwr ... 
dur. Evlendiğimizde de gene onlann ej- Sesleri arasında kürsüden indi. İkinci Daha sonra kürsüye gelen erkek omuz- Hüseyin Efendi, ,eyhiallm Ebu İshakzade luiwıu o kadar ileriye götürdii c1ret ~ 
Jenceleri oluyoruz. Biz kocalanmızdan olara'k kürsüye çıkan sıkılgan tavırlı bir Iannı oynata oynata söze başladı: Şerif Efendinin emektar uşaklarından idi. elinde büyük bir nüfuz ve kU de -,,,: 
daima elbise istermişiz, kocalarımızla erkekti. İki tarafına baktı: · - Maşerlerim monşerlerim, prömier - Bir müddet bir medreaeye de~ etmiş, dulu 8J::falarda Mora ihtillli ~tL 
kavgalanmızın sebebleri hep elbise, hep - Affedersiniz karım burada mı, diye man, kendimi size prezante edeyim. Ben Şerif Efendinin iltimalile, llyık olmadılı lan kayırarak devlete ihanet eoiJl pi'_ 
gezme, hep balo içinmiş. Kocalarımızı baktım, bellti siz bilmezsiniz.. bendeniz Ali Eyfel. dözyemman size ne gran bir halde kadılık rüusu alınıt bir adamdı. Halet Efendi 1217 de, TilrkiYdÖJl~ 
dövermişiz. kocalarımızın kafalarını ya- 'ki!lbığınıdır. Kan.mın yanında konuş- teessür içinde bulunduğ'Umuzu rakonte Halet Efendi, velinimetlerinin ollu A- orta el!çisi dldu. Memlekete . dl '1 
rarmışız.. çocuklanmız olur. Çocukları- maktan değil, etrafıma alıcı gözile bak- edecejim .. kan"katürist ve hümoristlerin ta Efendi ne beraber mükemmel bir tah- sonra dördüııcü Mustafa dev~oe' ~ 
mız büyürler, onlardan daha küçük yaıta maiktan bile 'korkarım. Her ne ise bu te- perpetüel bir tarzda devam ederı hakkı- sil görctQ.. Mülkiye mesleğine girdi. Fev - güne gönderildi. Sürgünden ge. ~~ 
olmamızı iddia ettiğimizi sğyliyerek gene ferrüatı geçelim. Kısaca söyliyeyim. Ben- mızdaki yazı ve karikatürleri artık bizim kalAde zekisı ve Şerif Efendinin hlma • hirn Refet Efendiye intisab ettı. af O!::a 
bizimle alay ederler. Çocuklarımız evle- deniz kıhbığımdır. Tek kılıbık insan ben için ineüpportabl bir pozisyon vukua ge - yesile Reisülküttab (hariciye nazırı) Ra- fendi görünüşte padişahın ~~d ~ 
nir, damadlarımıza, gelinlerimize kayna- olmadığım için bunu itirafta mahzur gör- tirmiştir. . . .. ve ~emini idi. Hakikatte ıse • ~ r. 

h d fici Efendiye mühürdar yamalı oldu. Fa- d . li :~.... an idi Bit '. 'JI 
nalık ettiğimizi, onlara ra at verme i - müyonım. Ben ve benim gibi olanlar ka- Bir sarho§ olduğu yerden bağırdı: mu un gtz m~.eş · • ıoe'J!4 
jimizi resimlerle, yamlarla, manzume- nlanmızdan dayak yeriz. Karılarımızın - Sen de benim gibi pırnayı çektin, bt bir hizmeıtıte uzun .zaman kalarak ve Refet Efendi ile padişahın giıl~ Y' .. 
lerle tasvir ede ede bitiremezler. Ba§lan- sözlerinden dışarı çrkamayız. Maazallah ne dediğini p.şırdın galiba arkadaş. derece derece terflini bekliyecek yaradı - lannı Halet Efendi götürüp get ~ 
mı:zdaki şapkalarla eğlenirler, yüzümü- komşunun karısı, kızı pencerede iken o hele sen sus ta bir de ben söyliyeyim.. hfta delfldi Muhtelif işlere bq vurdu. de Bağdadda valinin idaresizliJİ ~ I 
r.in boyasile, saçlarııruzın kıvırcığile, e- tarafa doğru ıbir baksak pişmiş tavuğun ben, biz yani mutorlar o adamlara nasıl Devrin bazı ricalinin kethüdalık gibi biz. çıkan bir fitneyi yatı§tırınala ~yed.! 
teklerimizin kıaahp uzanmasile, ayakla· başına gelmemi§ olanlar bizim başlmıza diyorlar bakaymı.. karikatur mu, mizah metlerinde bulundu. Bir müddet te Fe - du. Bu memuriyetinde muvaffa 1 )P."" 

nmızdaki iskarpinlerimizlc?, yürüyüşü- gelir .. insan hali bu ... Böyle yaratılmı- mı 1fte onlan bir kadeh rakıda bolaca· nerli Rumlardan terane tercilmanı Kali- Mahmudun muhebbet ve itifna~) 
müzle, mnuşuŞ\SDUZla velhasıl her teYi- ı şız .. fakat mizah muharriri, karikatilrist (Devamı 10 uncu ıayfada) maki Beye Utibllk, otıuna da tilrkçe ho- (Devamı 10 uncu-~~' 

.... _ Şimdi dut yedirdiniz bana, sus - ~IHIRIUU kib için, bir heykel gibi diı1l~' 
HolıU» Yeni EdebT Romanımız: 21 yordu. Nerim.anla Ahmed~--- · 

ya:~~ü::~~~':~~Yorl:~~ KARLI 1 ACA GUNES YURDU l~v:e~haba! çamurdan eser yoktu. Toilar da basıl - - Merhaba, oğlum! 1 , 

::!ii~~~:ı.;i~==İ:.r = !"1: ~~dl,.~!~~ k!~ """'1 ~ 
zakıaşan buhitıar, yıkanmış, masmavi Yazanı ErcBmend Elırem Talu yelidir? . )lt "# 
bir gökyüzü bırakmışlardı. Serinleyen ı . - Aksini iddia etınedun :k~ J 
tarla kuş12I'l neş'e He cıvrldıyorlardı. nim ne olacıağunı bi- dönüp dolqtınp, onların ~rb~.yeli o~aları, ıe ~ 
Uzakta, sak:n Marmaramn ortasında liyorsunuz. hep oraya getiriyor- bqınıza omur tüketn~\ı~i ,-~ 
Adalar dört tane kocaman su kaplum - Neriman, yolun 11muz. Onların muhiti ayrı, sızı~~~ 
bağası gibi iri cüsselerini denize y•la- ortasında duruver.. _ Çünkü oraya Gündüz, vazifeniz icabı ~enctıP~.#' 
mış dunıyorlardı. di .. Ahmedin yüzü • gelmesi zarurl. Siz mas edersiniz; hizmetlennde~JJ11Y-"" 

- Adaları sever misiniz? de oraya .-.ıeceksi _ sunuz. Bu bir zevktir de aynı ı ne, mütebessim na· sÇI; A.. ~ 
- Hit gitmedim. z*larile baktı: Diz, merak etmeyin! Bu cihetleri kat'iyen ~ıu.. Jl't""'J 
- Birlikte gidelim. Kotra i1e. Olur . _ Ben size bir ff!3 _ LAkin, ya ben Lakin bir insanın bir ~!,r ,, 

mu? Korkar mısmız? .1 .. sizin •-.1-r inad- da kendine mahsus, sanrı~ I söyliyeyim mi, Ah .. uc ~ 
- Bir fikrim yok. Kotraya binmiş a- med bey? Şu hali. cı isem? vardır. Ve başkal~rına v _, ~ 

dam dei?ilim. b . . _ Bunda sizin, mam bu saatler hazırlar. tştAt ot'MI niz, şu asa iyetınız ve .Jt 
- Benimle siftah edersiniz. Denize, &...-:- ı'na.1~-,,, y-'- atlerinizi öldürüyorsunuz. na.~ bile gösterir ki, kö ut:ıum wıııu. uıv .ı.- ... 611> 

denizciliğe bayılırım ben. Tepenizde d t t' . Hidisat sizi oratt,8 beraber siz de ölüyorsunuz· _,ı vw .'11 
••k 1 tl •..::ı • c d da b' )e av e zarure mı "J b nt-. d Vold" .A}ıın~ . ...! .. 

go , a tın1z a '"'enız. _an an ır aır- endişe ile ikarşıla _ getirecek. Meğer ki, bundan a~a egı ır, ~ 
~ad~flş~nız ol

1
du mu, d~~1yada bAmmundan maktasınız. Sizin intihara karar ver _ _ Aff edersi.~iz!. Ner~"? b .,.,.... ~ 

aeyı ı hşcbey asa~r ~Çı emez. • ~ a, hastalığınız ne idi, ~ olasınız. O za - çin bu kadar ustüroo duşu .,,r'J 
bakın, a r verevırn. ırpmtı ıle ı:nan- b·~· 1 man.. Genç kız birdenbire cev~b ,....,~ 

d .. ~ " k rııyor musunuz ~ ~ 
dmız mı, ora a üffi yo · Cemiyet nostaliji . - Yok. İntihar, di. Evet! Nilçin bu kadar ..,,..-~' 

- Allalh Allah! GE-ne ne diye hatır - si .. daüssıla mı der· zayıf iradelilerin, nm üstüne düşüyordu? Bunu:ı '.J 
!atıyorsunuz? siniz nedir? İşte o. hayatta mağlubiye - bi?miyordu. Muallimin sua Jl ... t f'!'J 

- Kırmayın, efendim! Şaka ediyo - Bir köyde yıllarca ti Jkabuıl eden~rin sız bırakmamak için k~-1 ~' 
rum. K-admlarm şakasına alışmalısı - kapanıp oturmak, Uzakta ıakin Marmaranın ortaıında adalar- harcıdır. Benim Aşk? Hayır, henüz öyle bır şe, ,_,,, 
ruz. Yarın, öbürgün.. kendi muhitinden h~ricde yaşamak, caıksınız. Bir arkadaş aray~aksımz. O- ma~lftb olmağa niyetim yok. miyordu. Belki biraz semP8~ 

Ahmed Ercan, her nedense, birden - kendi seviyesinde olıruyan insanlarla nun, şimdiye kadar hhssetmediğiniz ek- - PekilA! Öyle ise hayata gülmeli, met ile karıŞlk bir alaka·· .0~ 
bire asabileşti: zoraki düşüp kalkmak adamı ne hale sildiği içinizde sonsuz bir elem, bir ye- ondan nasib almağa çalrşmalısınız. kat bunu nasıl izah edebıl ~ 

- Susunuz, rica ederim! dedi. Be - koyar? Siz, kendi kendinize yaptığınız is doğuracak. Belki !kışı orada gıeçire - - Kendime göre gülüyor, ve çalışı- Olanca saflığile güldü: <Jte41'.Al.I 
nim sizden başka k<*lın yüzü görece - telkin ile seviyorum zannettiğiniz o ceksiniz. Fakat sonunda buraya döne· yorum. - Vallah, Ahmed beY·· zi ._,,,...~ 
ğim yok. Gelecek hafta köyüme gidip nıünzeviyane hayat maneviyatınızm ö- ceksiniz, Ahmed bey! Anlıyor musu - - Bu işler tek başına olmaız. ben de bilmiyorum. Fakat 5~'-'"' 
kapanacağım. zerinde bir zehir tesiri yapmış da siz nuz? - Mis gibi de oluyor! tiğiniz o köyde, sevgisiz, ~ 

Neriman gülümsemeyi bırakmıyor - farkında değilsiniz. Şurada, bir kaç - Ne yapacağım dönüp de? Gene yilrüdüler. Yol kenanndaki Ar- kımsız tahayyül etmek, n . .Al' 
du. Ceva'b ve rdi : haftalık ikametinizle o zehri atan ma- - Siz mi? Hayatını~ yeni bir isti - dıç çalılarının yapraklarında biriken ma gidiyor. . defi P'A 

- Bunun gelecek yazı de var. nevi hür.yeniz ona: yeniden alışır mı sa- kamet, bir mana vereceksiniz. yağmur damlalarını içmeğe gelen !ker- - Gitmesin! S~zi son .bır ~İ 
- Gelecek yaz ben yoğum. nıyorsunuz? Belki alışır, fakat zaman Muallim başını salladı. tıenkeleler, bunların ayak seslerinden yetf.e temin ederım kı be~e~ 
- Varsınız. Benimle bahse tutuşur ister. Siz ~imdi Sapanlı köyüne döne - - Bundan sonra, istikamet mezar! ü~küp, bir ipekli etek hışırtısile kaçı - hayattan ve o mahrumiyet 

m\Jl!Unuz? cek , işinize sarılacak, burada geçir<\i - dedi. . ~yorlardı. müşteki değilim. Bitti! ırtıi,'İ'.ıl 
- Ne biliyorsunuz gelıeceğimi? ğiniz günleri unutrnağa çalışacaksınız.. - Hayır. Hiç değil! Bundan sonra Yerden, iç bayıltıeı bir toprak koku- - Peki, Ahmed bey! oarı 9,/ 
- İçinı·söylüyor. Yalnızlığa bu se - fakat, nafile! Bin bir hatıra sizi ister istik4met aile. Bir hayat ortağı .. ve .. su yükseliyordu. Yolun bir kıvrımında, - Yok, niçin darılayı~? i.iJI!~ 

fttr artık taharrmül edemiyecE'ksiniz. istemez buraya bağnyacak, oradaki ha- teferrüatı. kepeneğine bürünmüş bir ~bana rast- ki bütün gayretleriniz buSJl .,,,t> 
- Acayib! Kerametiniz de var. Be- yatınızın boşıluğunu, acılığını duya - - Siz ~k inadcı şeysiniz! Lakırdıyı, geldiler. Yayılan sürüsünü gözlerile ta- ridir. (Arkafi 
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SON POSTA 

Böyle söyliyerek elini perdenin ara
sından uzattı. Sao - Ting. yalnız bilek 
muayenesi ile tedavi ·-kabil ol!myaca -
ğını düşilndü, muayene etmezse hastaL 
yı iyi edemiyecekti. O zaman kellesi · 
gidecekti. Halbuki bir yabancı impa -
ratoru göre.."llezdi. Sao - Ting her ~eyi 
göze aldı. Perdeleri açtı. Kulağını im
paratorun kalbine daya4<:h dinledi. Evir
di, çevirdi. Nazırla imparator o kadar 
şaşırmışl::ırch ki, hiç seslerini çıkara -
ınadılar. Doktor reçetesini yazdı. Bir 
sürü ~eyler tavsiye etti. Tekrar gelip 
muayene edeceğini söyled:, çık1p git -
ti. Bir hafta sonr::ı. Earay arabası tekrar 
doktoru almıya geldi. İmparator iyi, 
tamamile !yi olmuştu. ~te bu vak'a• -
dan sonra Çinde doktorlar layik ol -
dukları mevkii buldular! 

** -c:·ve·ör·bnmece-mız·:r 
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Sayfa 9 

C YILDIZ ÇİÇEK ARIYOR~ 

Yıldız - Otların arasına 

bakayım. 

Yıldız - Bu.rada var. 

Yıldız - Yo1'mtLI. 

~ıldız - 1,ıt koparırım. 

Yıldı.ı - Gene ararım. 

Yıldız - Annem kim bi-: 
lir ne kadar sevinecek .. 

1 

.~=----~----'-= "~~~..!-~ ...... ~··;.:-.~ı-t~! . ~ 
Btırduroa çoetık haftası çok nef eli ge~i. Reıimler verilen miiıame?'ekrde ahnmı,ıır. G-a,ql Wr müsamere veren Edremid mekteb'Uleri 
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niz mnamesindeki j Kurultay Delegeleri Türkkuşunda l "Son Posta,, nın 
tarih müsabakası 

Ankara 2 (Hususi) - Tüt'k Hava Ku- reketıe.nnı seyretmiflerdir. Delegeler 
:rumu Başkanlığının daveti üzerine büyük genç havacılarımızı 5'lk sık alkıılamışlar-

lkurultay delegelerinden 150. kişilik bir dır. 
4 1 

eri 1~ ·· 
.. _ . Ylukanda'ki resimde e egel p anor-

grup bugun Türkkuşu tesısatını •• ça • !erin harekatını takib ederken göstermek 
lışmalarını gezmişler. sahada paraffitle tedlr. Resim Ankara foto muhabirimiz ta
grup afiayışını ve planörler akropasi ha- rafından tayyare ile iÖnderilmiştir. 

ingi iz askeri erkanı ile temaslar yapaca 
olan heyetimiz hareket etti 

(BQ.§tara.fı 1 inci sayfada) ı reler vukubulacakt1r 
müteveccihen yola çıkmıştır. Hey:t. Sir • Öyle tahmin ediliyor ki, 'Londraya ge • 
keci garında İstanbul komutanı Halıs Bı- lecek olan Fransız genel kurmay reisi Ge 
yıktay, merkez komutanı. yüksek rüt - neral Gamelin bu fırsattan istifade ederek 
)beli sübaylnr tarafından uğurlanmıştır. Türk heyetile temas edecek\jr. 
Heyetle beraber İngitterenin Türlclyedeki Londra 2 (A.A.) - General Kazım Ur
askeri ataşesi albay Ross da Londraya git bayın riyaseti altında önümüzdeki hafta 
mektcdir. buraya gelecek olan Tür kaskeri heyeti 

Hareketinden evvel heyetin reisi Orge- silah fabrikalarını ve tayyare meydan -
neral Kazım Urbay Son Posta muharriri· larını gezecektir. 
nin suallerine şu cevabları vermiştir Bu ziyaret İngiliz • Türk ittifakımn bir 

- Londrada ne· kadar müddet kala - ııeticesi olarak telfıkki edilmektedir. TiirR 
caksınız? heyeti, Türk ordusunun bilhassa silfıh ve 

- Londrada yirmi gün ile otuz gün 9• tayyare ihtiyaçları hususunda İngiliz f)i· 
rasında kalacağımızı tahmin ediyorum. yasasının imkdnlarını tetkik eyliyecektir. 

- Dönüşte Parise uğrıyacak mısınız? Salahiyettar mehafllde beyan olundu -
- Şimdilik böyle bir şey mevzuubahs ğuna göre Türkiyeye verilecek har~ leva-

değildir. Fransız alakadar erkAnı ile Lon- zınu Türkiyeye açılını§ ihracat kredilerile 
drada buluşacağız. tediye olunacaktır. 

- Heyete kimler refakat etmektedir? 

- Benden başka albay Bahaeddin, al • 
bay Aiaeddin, deniz kurmay binbaşısı A
ziz Ulusal da Londraya. gitm~ktedir. 

- Londrada yapılacak müzakereler 
ha'kkında malumat IOtfeder misiniz• 

c- Bizi alakadar eden her mesele etra
fında görüşeceğiz.> 

Ayrıca heyetimizle beraber Lonclraya 
gitmekte olan İngilterenin Türkiyedeki 11-

taşesi albay Rossa'da cSon Posta. ya söy
liyecek bir şey olup olmadığını sorduk. Bi 
ze: Her şeyin mükemmel olduğunu söy
ledi. 

Londradan verilen malumat 
Londra 2 (A.A.) - Bir Türk askeri 

heyetinin önümüzdeki hafta ordu müfet· 
tiş.i Kazım Urbayın riyaseti altında Lon -
draya gelmesi bekleniyor. 

Siyasi mehafilde beyan olunduğuna gö
re. müsellfilı bir ihtil!f takdirinde seri ve 
müessir bir teşriki mesai temini için icab 
eden tedbirleri tesbtt etmek üzere Türk 
ve İngiliz bükfımetleri arasında müzake -

* Londra 2 (A.A.) - Londraya gelmesi 

beklenen Türk askeri heyeti, Orgeneral 
KAzım Urbayın reisliğinde Türk genel 
kurmayından üç yüksek sübaydan terek
küb edecektir. Heyete, Ankaradaki İn -
giliz deniz. kara ve hava ataşeleri de re· 
fakat eyliyecektir. 

TUrk - lngiliz ve Türk - Fransız 
anlaşmalarmm bir maddesi 

Londrada çıkan Dailyi Express gaze -
tesi yazıyor: Yakında imzalanacak olan 
Türkiye • Fransa anlaşmasının bir mad -
desi, orta şark mıntakasınd:ı bulunacak 
olan orduların başkumandanının bir harb 
vulruunda bu mmtakada en fazla asker 

bulunduran hü.kfmıet ordusuna mensub 
olmasını şart koşmaktadır. Bu, buradaki 
ordulara bir Türk kumandanıtıın kuman
da edeceğini tazammun eder. 

İngiliz - Türk anbşmasında da ayni 
mealde bir maddenin bulunması muhte· 
meldir. 

) c Ankarada Sovyet kitab 
. . 

sargısı 

Ankarada Sovyet kitab ve fotoğraf sergisinin açıldığlnı bildirmiştik. Yukarıdaki 
resim Başvekil ve diğer davetlileri sergi de göstermektedir. 

(Baştarah 8 inci sayfada) 

dı. tbrahtm Rafet Efendinin ölümünden 
sonra padişahın gizli ma1trem müşaviri 
kendisi oldu. Nişancı oldtL Halk arasındn 
kendisine cdevlet kAhyasl> denilmeğe baı 
landı. 

Her bllfl daralan Halet Efendiye mü • 
racaat eder ve boş dönmezdi. Fakirlere, 
düşkünlere çok yardım ederdi. Bu su • 
retle iyi bir şö"hret kazandı. Fakat 13 yıl 
süren il®al devri, harici ve dahll.l siyaset
te tuttuğu kötü yollar yüzünden devlete 
90k büyük zararlar verdi. 

Halet Efendi çok güzel konuşurdu.Bil 
yük bir kandırma kudretine sahibdi. Bü • 
tün gayesi, padişahı hüküm ve nüfuzu al
tında buhmdurmak idi. Bunun lçin de Ye
niçeri ocağını 'bir silah gibi kullanırdı. 

Yeniçeri zabitlerine sık sık hediyeler. 
bahşişler dağıtırdı. En azılı zorbalara da 
muayyen aylıklar bağlamıştı. Bunun için 
pek çok paraya mUhtaçtı. Valileri, taşra 
eşraf ve Ayanını ve EflAk • Buğdan bey -
!erini haraca kesmişti. 

Parti 
değişiklikler 

' · · (Baştanüı 2 nci sayfada) 
si salAhiyet ma.kamlan olduğu için hal
kın teşkilatı ile devletin teşkilatı ehramın 
en yüksekteki kademsinde, elele vermiş 
'bulunuyorlar. Bunun daha yükseği, eh· 
ramın tam tepe noktasıdır ki orada dev
let te, hükCımet te, Parti de, tek bir ma
kamda birleŞmİf bulunuyor. 

içtimai ilimlerle çok uğraşmış blr in
san samimiyeti ile okuyuculanmı temin 
ederim ki, bu yeni nizam. demokrasinin 
bizden istediği ruha tamamen muvafık ve 
tek fırkalı bir rejim için en makul ve en 
ilmt bir hal suretidir. Hattı o kadar ilmt 

ve makuldur ki, onu Kristof Kolombun 
meşhur yumurtasına benzetebiliriz. Bu 
mühim meseleyi bu suretle halletmek 
için tamam otuz bir sene gecikmiş olma
mızı şimdi kendJ kendime bir türlü izah 
edemiyorum. 

* 

-fiC" 
ancak nesiller içinde dağılıp yerıeŞir· ver' 
rübelerin verdiği terbiye, terbiyeısı;Jdrld 
diği itiyad, itiyadın doğurduğtı b6' 
ve duygular elele verip bir mnıettn ıcrtt 
yük bir kütlesini olsun tam bir deıJ1° nf.. 
ruh ile birbirine bağlamadıkça bir: :c~• 
zamda kemale gelmiş olamayız. bıJ.111 
bugünlük şu kadarını bilmekle - ve 'fiiıJ 
şükretmekle - iktifa etmeliyiz if, f1b111' 
milleti bu sahada. ilk d~fa olarak ~oğı1' 
bir adım atıyor ve bu istikame~ ~ de' 
giden sistematik bir siyasetin ef n 
içeri girmiş bulunuyor. ıcr 

Y!orulmaksızın ve gayeyi gözden t4' 
çırmıyaı:ak daha pek çok zaman bO 1" 
yürüyeceğiz! e" 

Muhittin ssrg .~ ........................................................ 

öbetçi eczaneler 
--···- eıııı-Bo gece nöbetçi olan ecza.nele!' 

Fakat. bu meseleyi bu suretle hallet- ııınıır· 
mek sayesinde artık bütün işimiz bitti mi? İstanbul cibetindekller: ~de: 

Bilhassa askeri ıslahatın şiddetle aley- Artık, demokrasi bizde tam teşkilAtını Şehzadeba.şmda: (.ı\sat), Em ~ 
h·ınde 'ıdı'. Yenı'çen'lerin taıo:kınlıkla"" kar- <Bcnsa.son>, Ak.sarayda: (Pertev"> • .da.f-

~ • • buldu ve bundan sonra rahat arahat key- --·"d" · l.P""' 
b h darda: (Eşref Neş'et), Bey~-:~ .. şısında askerini ıslah etmek ve u usus.- fimize bakabilir miyı'z? ) ~ -

k • • d' h , dar), P"atlhte: CEmllyadl , ) 
ta nazırlan fle görüşme ıstıyen pa ışa a: ıBu işler'f biraz bilenler arasında henüz, de <İs!anbul), Eyübde: (Ari! seş!r • 
cAman efendim! Ocaklu duyar, başımıza büyük bir davanın ilk meçhulünü hallet- Beyoğlu cihetindekiler: 

805 
.. 

bir fitne açar, Allah saklasın ne yapa • . ld ~uzu anlamıyan olmasa ge. İstiklal caddesinde: CDellaSuda.>. (lJ " 
nz?!:. derdi. Yeniçeri ocağını kaldırmak mıkşt.0 ~- , _ _. . Tü' ki e ·e tanbaşında: <İtımad), Taksimde: ~tiJ· 

. . re ır . .ı..x:moı\.rwn nızamını r Y o '"a.nJ Pangaltıda· (NargileCI)'_.. istiyen ricale de: cHer zaman Yenıçerı o- monc., • · ~: 
cağını kaldırmaktan bahseder durursu - tam bir kemal içinde tatbik edebilmek Bota:ıiçl, Kadıköy n Adalard ı.rer~' 
nuz. Ocak kalkarsa n"lanımı ne ile zapti. için daha kim bilir ne kadar çalışmaya ve Kadıköyünde: CYeniınoda, </pi'' 
deriz!> derdi. 

..., ttsldidarda: (Merkez), Sanyerde: 
ne kadar uğra~aya mecburuz! O hir Adalarda: (Halk). J 

Mora ihtilali çıktığı .zaman. Rumları 

hararetle müdafaa etti. Bütün kabahati. 
istediği rüşveti vermiyen Yanya valisi Te
pedelenli Ali Paşaya yükledi: cRumlan o 
te§vik ediyor. Onun başı ezildi mi hiç bir 
şey kalmıyacak> dedi. Halet Efendinin 

fesadı ile değerli bir vali olan Ali P~a 
idam olundu. (Hicri 1237). Fakat Mora 
ihtilall. bilakis daha şiddlrtlendi, bütün 
adalara yayıldı. Nihayet ihaneti anlaşıl
dı, Konyaya sürüldü ve orada idam olun
di (1238). Kesik başı İstanbula getirilip 
ibret taşı üzerinde teşhir olundu. 

Halet Efendi fevkalade gaddar, gara~ 
kAr bir adamdı. Düşmanlarını öldürtün • 
ciye kadar uğraşırdı. Halet Efendi bir gün 
laübali bir dostile bahçede gezerken bah
çıvanı bir incir fidanını söküp atmış, Ha
let Efendinin dostu zarif bir adammış, 

bahçıvana: cBu fidanı atma. Birinin oca
ğına dikmek için efendi hazretlerine lA -
zun olur!• demiş. 

R.B. 

-------
Mizah düşmanları 

toplantısı 
(Bastarnfı 8 inci sayfada) 

ğız .. onlar bize laf söylüyorlar ha .. on 
lar ha ... 

Tam bu sırada ilk defa kürsüye çıkan 

kadın gene kürsüye çıktı: 
- Aman arkadaşlar susalım. 
Hep bir ağızdan: 
- Ne oldu, neye susuyoruz! 
- İçimizde casus var. 
- Casus mu var? 
- Evet. beni gösterdi: 
- Şimdiye kadar na'fu.l oldu da farkına 

varamadık. Mizahoılardan biri buraya 
girmiş. 

- Öldürelim! 
- Keselim! 
- Boğalım! 

Sesleri yükseldi. Ben. mütevekkiIAne 
ba~ma geleceği bekledim ve nihayet şll
kür ki başuna 'bir şey gelmedi. Ç5nkü bJr 
kekeme benim nasıl bir cezaya çarpılma
mı muvafık bulduğunu anlatmak için 
kürsfi,ye gelmişti: 

Onu dinliyorlardı. Kimse benden tara
fa bakmıyordu. Bu fırsatı kaçırmadun. 

Yava§ yavaş yerimden kalktım. Ayakla
nmın ucuna basa basa kapıya kadar yü
rüdüm ve kapıdan çıkar çıkmaz arkama 
bile bakmadan matbaanın yolunu tuttum. 

1smet Hultlsi --··-····-···················----··--.. .... ·-···--
Yeni çıktı. R. Fenmenin 

ODER ORDUDA 
Tayyare - MotOrleşme - Muhabere 

General Maurin den terctlme 

!JO Ku.rus 
lııtımbulda her kitapevlnde 

Akba Kitabevi • Ankara 

roldür ki ancak uzun seneler içinde inki- \..__ __,,,/,. 
şaf edebilir ve bir millet kütlesine bu ruh """-----------~ 

Sünierbank Umumi Müdürlüğfill ... 
den: 

25 Memur Ahnacakbr. ·ııı 
·· balta' Karabük demir ve çelik fabrikalanmızda ~ihdam edilmek üzere musıı 

tihanı ile 25 memur alınacaktır. ~ 
İmtihanda muvaffak olanlara 80 lira maaş ve ayrıca· 10 lira mesken 

verilecektir. 
!mtüıana kabul şartlıı.n aşağıda yazılıdır. 
1 - Türk olmak. . JjSt 
2 - Liseden veya Ankara, İzmir ve İstanbul Ticaret liselerinden veYS 

muadili olan ecnebi mekteblerden mezun bulunmak. 
3 - Sıhhati tam olmak. 
4 - Yaşı 30 dan yukarı. olmamak. b şeıııı." 
Talib olanlarm nihayet 8/6/1939 tarihine kadar nü.fm tezkeresi. ı:ıekte dürlil~ 

detnamesi ve hizmet vesaikUe birlikte Ankarada Sümerbank Umumı :Mii il" 
İatanbulda Sümerbank İstanbul Şubesi Müdürlüğilne ııı Personel Şubesine ve 

raca atları. 
İmtihan 10/6/939 tarllıinde saat 10 da 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
. tıtt 

Senelik muham· ·rıııtı 
men kirası ~ 

9,00 
4,o5 
9,15 

Beyazıd Koskada Cümhurlyet caddesinde 112 No. dükk8n 
Süleymaniyede lilökmecilerde No. 1 dükkhı. 
Kadııköy halinde 4/23 No. dükklın 
Kadıköy halinde 3/21 No. dükkin. 

Hasköyde Hasköy caddesinde 171/178 numaralı dükkh. 
Beşiktıaşta Sinanpaşa mahallesinde Hnshrın sokağında 

120,00 
54.00 

122.00 
156,00 
18.00 

No. 9 dükkan. 48,00 

1 ı. '10 
ı.35 

s,60 
Eminönünde Şeyh Mehmed Gey~Ani mahallesinde Ba- 1J,S'1 
lıkpazan sokağında 96-142 No. dukkfın-_ 345,00 ıııri .. 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslfnl rııııı9l 

hinden itibaren birer sene müddetle kiraya verihne'k üzere ayrı ayn açık artt~ g&-
14/6/939 Çarşamba gününe uzatılmıştır. Şartoomeleri EncUmen kaleınin ı~e bC" 
rülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen ilk t~inat ~-kbuz veya mektub dıfıııt· 
raber yukarda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunm~8g0'1) (B.) 

~ ıtıbjSll" 
Sakaların su elınakta olduklan Şişhane. Ayaspaşa, Harbiye ve Anado ıcııtBtıl 

rındaki Göztepe çeşmeleri münhasıran halka tahsis ve bu ç.eşmelerden ~gg06) 
su doldurmalarının yasat edildiği ilan okm.ur. (B.) ~ 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüııd;:' 
ı - Genel DirektOrlOkçe lsttınbulda ÇengelkOytınde altı ay nıtıd 

bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açılmıştır. sırosile 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvatrnk olanlardan 

aznmt c50> kişi alınacaktır. (Cilt&' 
3 - 26 /Haziran/ 939 Pazartesi gOnn tedrisata başlıyacak olan bU ıııe fO 

girmek isteyenler, Beden Terbiyesi Bölge Başkanlıklarından korsa gir 
diğer şartldn öğrenebilirler. 

4 - Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadardır. «2020• c377S•~ 

Devlet emiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi il~~ 
1'et 

26/5/939 tarihinde Ankımıdan ve 21/5/939 tarihinde Haydarp~adan b~oO' 
etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında 300 tteP 
numaralı gündelik munmm bir yolcu katan işlemeğe ba~lıyacaktır. BU ds-1' 

)t8t11 
Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve An 
saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpasızya varacaktır. 



Bulgar B8şvekili Dobrice ve 
Dedea-acı 3Ç ı ça ·suyor! 

ıılJJ!A ~B~tarafı 1 ine! sayjada.) 
~kı•: . BIRJN NOTU - Bulgar Baş-

unın s·· l . . . nku oz erını kavnyabılınek için 
Yu~uvu 1 . . 

nıak l' · evve <mıırde bıraz hazırla-
ş ai'Jntdır: 
urası bT . . . 

'l'uııa 1 mmelıdır ki, Karadeniz ile 
arasına Dob . 

~ha :YPkd·. a. rıce adını taşıyan 
\i l>arç ıgerınden tama.'men farklı i
leki C(> aya ayrılır, biri şimaldedir, () -
ltıan B~~bd.~. Birinci kısım hiçbir za -
~. ne ganstanın eczasından olına -
Ya ınanya 1877 ~~....:hind R 

:Yapın ı..aa ı e usya -
!atak 1~ olduğu yardıma mükafat o-
...ı Verıhni ti ..,_. . 
~1 .Balk ş r. uuncı 'kısım ise ikin-
listanınan l~uharebesine kadar Bulga -
ı.. e ınd 'd' 0 vura:yı 1 • e ı ı. zaman Rom&'l)'a 
gali.staı a dıgı gibi Yunanistan da Bul -
liııe ge~~ Adalar denizi ile temas ha -
ti, ıren toprak parçasını zaptet -

şiındi b * 
~ek.·1 . ~ izahatı müteakıb Bulgar 
'i:ı.... ı ının SÖ 1 . . . 

""11 ediniz· z ennı dinlemeye de -....... ş . 
w.... iınau Dob . .. . 
""1taın1z ııce uzerınde hiç bir 
~n bizj Yoktur. Bu toprak hiçbir za-

garistana verdikleri takdiroe Macar -
aarın da muabedeleri demtirmek ar -
zusunu teşci etmiş olmalktan korka -
bilirler. Sonra da bu c€'Ilubi Dobrice 
de iki kısmı ihth•a eder. Bir kısmında 
Bul,r.arlar nisbi bir ekseriyet sahibi -
<lirler. Fakat öteki kısmında Türk un
suru ekreriv<'ttedir. 
İçimden .• Allahım. cfiyorum. Muh+e

lif miHivetlerin yekdiğerine bu kadar 
girift olduğu şu Bafikan hikayeleri ne 
kadar karışıkmış. 

Ayni zamanda kendi kendime hesab 
edivorum ki, haddizatında ikinci de -
recede olmakla beraber Alman te~eb -
büslerine bir sed te.şki1 edecek olan 70 
milvon hnlkm bir yere eelme.c;ini me -
neden bu meselelerin bir hal suretine 
bağldnması Avrupa sulhu için büyük 
bir kar olacaktır. 

* , 
Ve anlaşılan Bulgar Başvekili de bu 

no..ırtayı tebarüz ettirmek istaniş ola
cak ki sö7.lerine şöyle devam etti: 

SOI'f POSTA 

Yeni barem 
(BQ.§tarafı 1 inci sayjadaJ 

projesi bugün pıeb'uslara tcv:zi edilmiş • 
tir. Bu projeler önümüzdeki hafta mec • 
lis umumi heyetinde müzakere edilecek
tir. 

Projelerjn tatbiki 
Projelerdeki maddelere göra bu proje

ler kanun olduktan sonra esas itibarile 
neşri tarihinde tatbik mevkiine girecek • 
se de maaşlı memurların, maaş tutarıa -
rında vücude gelecek olan farklan mali 
sebebden dolayı bir Ey!Ul tarihinden iti • 
haren tediyesine başlanacak ve ücretli me 
murların bu kanunun hükümlerine göre 
tasnif edilerek girebilecekleri derecel'? -
rin tayini için bir zamıın kabul edilmesi 
zaruri görülerek kezalik bu cihetten bir 
Eyllılden itibaren tatbik edilmesi ve bu 
tatbikat neticesinde tevkifine başlanacak 
olan paralann kezalik mezkur tarihten 
başlaması muvafık görülmüş ve projele
rin hükümlerine tabi olan hususi idare 
ve belediyelere aid teşkilat kadrolarında 
bu kanuna göre yapılacak tadiller Heyeti 
Vekilece tasdik edilinciye kadar eski kad
roların tatbikine devam olunacağı tasrih 
olunmuştur. 

LayihalaTa göre sivil memurlar baremi 
15, askeri barem 13, derece ve bankalar 
baremi ise 14 derece üzerinden tanziın 

olunmuştur. 

ımm bankalar 

Sayfa ıı· 

KurUltayda müstakil grup azalan 
bugün öğleden evvel seçilecekler 

(BC§tarafı l iu.ci sayfada) layl3Ştırılması meselesi üzerinde d4 
Saat on yedide Cmhurreisliği köşkünde durarak evliliğin nihayet bir akid o • 

Reisiciimhur \1'e Bayan İnönü büyük ku • lu.,.cruna göre. bu akdin gene tarafuy:a 
rultay azalan şerefine bir gardenparti ve- rızasile feshedilmesi yani her iki taral 
receklerdir. musır ~ekilde boşanma iddiasında bu , 

Ankara 2 - C. H. Partisi beşinci büyük lundukJarı t.c-ikdirde bu sebeblerin !bo • 
kurultayı bugün kurultay reis vekili Hil· şanmaya mevzu teşkil eylemesi lazım 
mi Uranın başkanlığında dördüncü top - geleceği mütaleasmda bulunmuştur. 
lantısını yapmıştır. Salah Yargı, (Kocaeli); Antalya de. 

Celseyi açarken reis, kurultayın bugün- legesi Kazım Azametin mütalealanna 
kü ruznamesinin dilek komisyonunun ra- k.'lrşılık olarak ihtiyaçlar kanunların 
poru ve dilekler hakkında ittihaz ettiği da değişmesini icab ederse istikrar ar-
kararlar olduğunu ve bunların tevzi e • zmm düşüncesile bu ihtiyacı yüzüstil 
dilmiş bulunduğunu söyledi bırakmanın doğrn olamıyacağmı söy • 

l\lilli Şefin heykeli lemiştir. 
Riyaset m~kamının izahından sonra Dahiliye Vt'kilinin izahatı 

rapor, ve bunu takiben de sırasile veka- Dahiliye Ve:kili Faik öztrak, bu mü-
letlere aid diklerler okunmuş ve Başve • talealara karşılık o]arak demiştir ki: 
kalet ile alakadar aşağıdaki dilek kurul- Salına mevzuu bir müddettenberi 
tayın sürekli alkışları arasında tasvib e- hükCımeti işgal etmektedir. Dahiliye 

dilmiştir. Vekaletine gelmezden evvel o mes'uJr .. 
c1~önü Şehidler abide~ ile ~skişeh'.r yeti üzerinde ta~ıyan arkadaşlarım bu-

şosesı arasında bulunan pıyade sıperlerı· u hesaba katrnıslar ve bu sa1malann 
nin bulunduğu yere Milli Şef Reisicüm • ~addi m:J.kule ir~i için ıazım ~len 
hur İsmet. İn~nü~ün he~k:lleri~in r:kz~ tebligatı yapmışlardı. Bendeniz 0 me>· 
hakkındaki Bılecık (Bozoyuk) an dıleğı 1. ti ld kta sonra bazı şı"kayeileıi 
'di M'll ı· kA "h' . dikt u ıye n ı n ~ <>rayarn ~~ınarnıştır ve Romanyalı -

huna ~ k emek vermişlerdir. Fa -
~ızın Y! abn içinde binlerce ırk
vobticey· 'b".'"ianıaikta olduğu renubi 
tict"den ı ıze versinler. O;ası Dob -

- Balkınız benim memleketimin Bal 
kan Aııtantına girmesine mani ol<hı 
şey hep bövle basit komşu kavgaları -
dır: Dobricede b!rkaç qQlometre mu -
rnbbaı. Romanya ile 'bozuşrnamıza kRfi 
gelmis. Adalar denizinde birkaç kilo~ 
metrelik sahil de Yunanistanla aramızı 

ı . ı : ın ma us -~au .. ını yen en son- işittim. Arkadaşl~ra bu husustaki va-
Tediye edilmiş sersermayesi 2 milyon ra Ebedi Şef Ataturkun yanında ve bu- 'f 

1 
.. t 

1 
"h edecek tebligat yap _ 

dah . d 1 ·ıı·ı bankalar .. d b k Tü k ·n . . zı e erını a' zı veya a zıya e o an mı gun e <ı§ımızda olara r mı etının t B d ... 1 lelere muttali 
Tü k. 1 B k T'"rk'ye Tıcaret . 'klAl· . . . b"" .. 1 w ım. un an O) e mese 

c r ıye ş an asıve u ı istı a ını temın etmış ve utun var ıgı ld b b bl b d 
0 

kadar 
Bankası> bu projeye göre bareme tabi tu- ·1 b ·· k.. ·ıı ı be lik 0 um ve u se e e un a 

ı e. ~guk n u mı et er arası n v~}lle: ileri gittim ki, bu senenin dördüncll 
tea :tnahrum ld • 
(\r l'icen eri 0 ukları gündenberi 
k· atna) li rne-kt€ <llan (Burgaz) ve 

1 

bozmu~hır. Bütün 'bunlar lkolay.1ı'.k"a 
ta.mir edilemez mi? Hüsnüniyetin <le1i
lini bizzuıt biz vermedik mi? Cenubi 
Sırbistrını teşkil eden su Malkedonva 
oarcasmdan vazl!eçerek Yugoslavya ile 
ebedi bir d'lstlul-r muahedesi imzala 

1 
-

mad1k ml? Türh-iye için de ayni uz -
Jasma ruhunu göstermedin mi? Türk -
lerle de bir dostluk muahedesi imzana .. 
d•k "Edirnede-n vazgeçtik. Anlaşamı -
yacağınıız vaJmz RornanyalıJan1a, Yu -
nr.nlılar mıdır? 

tulmuşlardır. refını azandırmış ve yaratmış olan .mı ı d t w b' t b1'ğd bunun 
Devletre ve "lh k e •a hususi ş f 1 1 .. .. .. "lli rih' .11• avın a vap ıgım ır e ı e , ya mu a v ) e smet nonunun mı ta ı ve mı ı k:. 

1 
· ' ~- d "bl'gıw i_.. 

ıı eder. rnanlarıınızın iç kısrrnnı teş- b .. f' ı· "d l h d d 'k' ·1 . oy ere varıncıya ;!\a ar ı a nı ;,~e • 
uıçe ı ı are erce veya u a ı ı mı yon- şerefı gururlandırılaeak olan bu yerde d' T' k' b h · · d m,. ......... ele 

İla d · d · l ·11· b k:l h k 1. . •11 . ım. a ı unun arıcın e w:wu. an zıya e sermayesı o an mı ı an · - bir ey ·e ının kendisine karşı mı etın 
1 

k 
1 

k" l"' b b' bilini 
da \re ~eyim k' B 
'! 'I 1tleın1ek t' ı, ulgaristan bir buğ-

lar tarafından sermayesinin yarısından duymakta olduğu minnet ve şükran nişa- pı aca d~ urbs~ oyu. tunud ıztm . • 
f 1 · · k ı k l k . . . . . w· . voruz ıye ır mazere ser e esın. az asına ıştıra sureti e uru an teşe - nası olarak dıkılmesı dılegıne candan hır w 

1 
.. b' "k ll f t o1ına!I 

~tın:ı lazune ı değildir. Kendi sarfi -
~~;c.'Ye rnau o~anı .a?c~~,: yet~tirir. 
n, 1ıi teıatı kıy<>t hızım bu eksikli -
. O?nanYan 

1 
edecektir. Buna mukabil 

küller ve bu la . . b tt . t' ak . kl ·ı 'hak d .. . . h"k" Bu sama ı~ı ır mu e e ıye n rın aynı _nas e e ış ır - ıste e ı tı e en encumenınız u ume- .
1 

k . a·w· h d d bari 
leıile vücud bulan kurumlar ve ticaret timizin yakında vaki alakasını verilen iza- itiban e anunun çıı. ıgı u u • 

d 1 • cine, ve.va kanunun istilzam ettiği a • ve sanayi o a arile borsaiar bareme tabi hattan anlıyarak icab eden teşebbüslerin 

lsti~ 1• ın ka\rıb 
buı a atının ~ 1 pek az olacalktır, 

tutulmuşlardır. fasılasız takibi hususunu tasvib etmiştir.> dalet haricine çıktığı takdirde elbette 
Bankalar bareminde asgari maaş 50 li-. Kurultay reisi Hilmi Uran, İzmir dele • tesiratı çok fazla olur. Bunu biz bir ta-

S.ed~k k ancak yuzde birine te'ka-
ı~ adrQ b· l<!t e şu :rı k ırşey .• 

ra ve azami maaş ta 600 liradır. gesi tarafından ileri sürülmüş olan müta- raftan yaptığımız teb'liğlerle önlemeğe 
leaların beden terbiyesi genel direktör - çalışmakla beraber diğer tar:SJtan da 

tv sırrını i~ tayı da söylersem bir dev- * 
\I Ve} Şu ~k.~~ etmiş olmam: Birkaç ay Bule-.ar Bac;vt>kilin1n !bana sövlediöi 
kl;;e bağla tı Veren meselenin bir ne ı;;ey, ben:m Bulrraristanda bulunrlutrıını 
Sot-.~Cafünı ?lınasınm mümkün olup ol bir haftadnnberi her yerde tekTa~ edii
rrı •.ra arası~~larnak üzere Bükreş ile diğini işittiğim şeydi. Fakat halkın d"
tıl eye başla <ıı rnUzakere cereyan et _ rin arzularına tevafuk edivor muydu? 
F'r: harJiseı~~· Fakat arada bildiği _ Başvekalet dairesinden çıktığ-ım sır~rla 
J>ıLılllsa1 nın Romnrncyaan etti, İngi1tere ile tal-ebel,,,r tarafından ya'loılan Roma>ı"a 

S'.}'aset aA .'emı· nr.'e l'k d l daha kuv\'etli bir müeyyideye bağla • , 1 L lüğünü a a a ar etmemekte o masına 
rağmen umumi heyetin alaka ile dinlemiş mak için Meclise bir kanun layihası 

(Baştarnft 3 ünc-•i. •nııf<ıda> olduğunu kaydetmiştir. takdim etmiş 'bulunuyoruz. Bu Meclis 
hud veriJır.ez. Fakat verildikten sonra ruznamesi'ne de a'lmmıştır. hi.~ıfüa!h Fethi Okyurın beyanatı 
da temcid pilav:. gi~~ mütemadiyen tek- Adliye Vekili Okyar, icra ve iflas ka _ yakında çıkarsa köylü daba kuvveill 
rar olunmaz. Çunl.;u tadı kalmaz. Ha - nunu tadilatı üzerindeki mütalealara kar bir müeyyide ile bu rahatsızlıktan kur. 
tay hakkmd~~ld mü~ahazalara ilaveten 1 şılık olnrak. getirilen mütehassıs tara • tulmuş olur. (Alkışlar). 

'1:1 ~ • Y ya aleyhtarı nümayişleri görü~~ bundan 
bu no'ktlwa ışare1 (>fllK'k herhalde ye- fından bu hususta hazırlanan projenin a- Nafıa Vekilinin izahatı 
rinde ve musib bir dikkattir. lakadarlar ve muhtelif komisyonlarla. ad Ankara 2 - Büyük Kurultayın bu• hı.~ fi o lkadar 

1
• • • Yardım vadi ya 

."i Olan rn·· Yi bır Şekilde başla _ şüphe edebilirdim. 
UZakereler YBnda kaldı.> Bulgar sefiri 

Selim Ragıp Emeç li makamlar tarafından ~tkik edilen bu günkü toplantısıında Nafıa . Vekfiletile 
projenin bünyemize ve muhit ihtiyaçları- alak..-ıdar dileklerin müzakeresinde ha4 

ga~ABiRfN N * Sofya 2 (Hususi) - Ba1kanlaradaki 
de aşvekilini . OTU - Ben Bul - yeni siyasi inkişaf hakkında Türk.ive -
htı ~nun zcı dinlerken işlerin belki nin nokta-i nazarına muttali olan Bul -

sıt oı""_dn~eder göründüguw ·· kadar garistanm Ankara elçisi Dr. Hristof. ~Yd -·'<t ıgını d ·· .. 
!na ~ €Vv~ı h ll.Ş"ünüyordum. Her birkaç gün evvel Sofyaya gelm~ ve 

ll'J'alılar hu ~ırl~nmalıdır ki, Ro - dün de kral tarafından kabul edilmiş-

D o stu m ub~ceKöç~ıi ;~~;ı a kızmış değiiiz ! 

fngiliz hava Vismareşalı 
Fransada 

Le Bourget 2 < A.A.) - İngiliz hava 
vismareşalı Sir John Salmond, saıat 

12, 15 te Londradan buraya gelmiş -
tir. 

muahedesine veyahud, 1912 birinci Bal • 
kan harbinde Edirnenin Bulgarlar tara • 
fmdan alınmış olması vak'asınn saplan -

t B makiadır. Eğer böyle ise, Ayastafanosu 
)alı.kı, taau 

1 k<l§tarafı 1 inci sayfada) ı tarafından ezilmiş ve 1018 den 1186 se - daha mürekkebi kurumadan ortadan ka1-
ta~1lldan aİak a;anç ve iyilikleri!e daima nesine kadar bir devlet olarak Balkan ha- dıran tbir Berlin rnual:\edesi olduğunu ve 
~ r llıenŞcli b~ ıyız ~e onlarnı Türk - Ta- ritasından silinmişti. Osmanhların 1913 ikinci Balkan harbi"lde 
~~nı&rda k r kav~nı olınalan itibarile Bulgaristan esaretten kurtulup tekrar Edirneyi Bulgar ordusunda!l geii almış 
~ lı Obnat uvvctli bir terakki ve sulh teşekkül ettikten sonra da hiç bir vakit bttlunduklarını muvakkatn unutmuşlar-
lı~l{ar ba~·emık_n1 .1 • dilcriZ, :Su cihetle de Edirneye hükmetmemiştir. dır 

{!; ~ )(Y ı ının ••zı • •• 
il! e:ıtıcyiz so erme aldırmamaz Hülasa Osmanlı devleti batı Anadolu - Doğrusu çok enteresan olan Bay Ko -
~ay l(Öseivan f da teşekkül edip Rumeliye geçtiği zaman 

1 

seivanofun beyanatının Edirnemize nid 
tıa~alernctin te 

0
• _na~anlarda barış ve gene bütün doğu ve batı Traky:ı Bizansm kısmı bizi hayrette bıraktı ise de, diyebi

~t !:!d<llıyadan nıını ıçın Bulgaristanın elinde bulunuyordu. Biz Rumeliye geçti- Jirim ki, kızdırmamıştır; ~nkü evvela, 
~·'ğını, '!ürk} va2lgeçerek Sırblarln uz.. ğimiz vakit Bulgaristanın cenub hududu ihtimal ki fena bir niyetle sCylenmemiş • 
~'ieden Sarf erle doStluk tesisi için de Burgazın şimalinden ve Filibe üe Sofya- tir. İkincisi, meselA bugün, e~cr biz Al • 
bu\j rlıltta bul 

1 
nazar etmek gibi bir ft?· nın cenub yakınlarından gçiyordu. De - manl'an veya Macarlan memnun etmPk 

llııJ.ıı ~Ulgar}ar~ndu~nu ~öyl?yor Hal - mek oluyor ki Osmanlılar 'Edirneyi ve 
1 
için farzı muhal, iki defa muhaı;ara etti -

~ "e ne d n Edınıe uzennde ne bir hatta Burgazı bile Bulgarlardan değil Bi- ğimiz ve çok kan döktüğümüz v:yanadan 
~~~ ~rnee ta~ihi bir hakları yoktur. zanslılardan almışlardır. Kezalılt bi1, l\fa. veyahud asırlarca hükmettiğimi:: Buda -
~{! ~ etlerden' pe nıuvakkat baı.ı askeri kedonyayı, Selfınik ve Tisalye iie, Koma- peşteden vazgeçtik desek nasıl ki Bay Hit 
"-'ld at~ eski t s~~fı n~zar, hiç bir zaman nova, İştib. Üsküb, Niş ve ilh .. Sırblardan ler veyahud Amiral Horti sadece gil· 
.\~ h1Zirn \7i arı te bıle, ne d:yeyim, rne- almıştık. Bu tarihlerde cenub hududu leceklerse, biz de Bulgarları.1 Edirnemiz. 
~ııı a11 l>res~~ana Y_?lunıuz faerindeki Silistrenin cenubundan, ve Dobriç:in şi- den vazgeçmiş olmalarma böyleci? güle -
"<llı g~: olrnanıı;;ın Tür~ oluşu kadar bile malindn geçrek Karadenize, Varnanın riz. Çünkü bu sözde bir ciddi~·et olmadığı 
oıdll~~an.c; zanı ır. Eski Bulgar- hanlığı -1 takriba 60 kilometre şimalindE"kl Şaplar gibi Edirnemizde Bulgar dahi yoktur. E
~irn. 8.aa.ıoıa a;ı~da ~n. ç~k büyümilş burnuna varan, Dobrice müstakıl bir Türk dirnenin dün gibi bugün de Türkün halis 
ııı n· e daima B ~rıh~erını bı1e ele alsak eyaleti olarak ismen Eflaka bağh idi bir malı ve bir Türk yurdu olduğunu, on
lal'ih;~nsıııarın ul~aristamn dışında, ya- Bulgaristan bu suretle 14 üncü asnn daki Türk eserleri zaten göstermektedir. 
dıı~l'de gerçi ~ınde ~ulunuyordu. Bu ortalarında Osmanlı hakimiyeti altına Ben 1915 de Feldmarşal Makenzeni fs
O~li 'l'una idi v~lg~-~tsnm ~imal hu - girip 1877 de Rwı ordularının Osmanlı tanbul seyahatinde refakat ederkhen E
~llt :dbraç, Ber butun Makedonya ile ordularına galibiyeti ile yeniden vfü:ud dirneye uğramasını rica etmiş ve burada 
tıı ... 1 

aresine nt ve Yanya havalisi liul- bu?duktan sonra dahi Edirneve ne fiilen bir gu-n bir gece kalmasını temin etmiş -
~ıııı geçrni t'· f . · 

taıı~ın t'enubı ş 1
• nkat Burgaz lı - ve ne de hukukan hAkim olamamışb tim. İhtiyar ve namdar asker Edimemlze 

t&ıı d dola:yıa arına. ve Edirne - Mustn- Muhterem Köseivanofun Edlrnenin bakarak bu memleket üzerinde Bulgar -
l'a~ 0~ ve ~rının şınınllerine kadar bü- Bulgarlığını nereden çıkardığını bilsek lann blr hak iddia etmelerini o vakit a -
lıııd 8.dllst v atı Trakya ile Mak'edonya bunu öğrenmekle Bulgarların bizim E _ çıkça bir cküstahhk> diye tavsif e~i. 
~),!\alınışı e t~ern.nik Bizanslılann e • dirnemizden vazgeçmiş olnıalan kadar HülAsa, hiç bir znmamn Bulgar olıl'la-
'k"~Oık. 1· ~e bu bil "k B 1 · ''4tt -.1~ k.i h yu u garıstan, memnun olacağız. Muhterem başvekilin mış olan Edimemizin daima Türk kala -

~ln~k ~ Tı:~~-ya. ve ~stanbulu aklı belki, hiç bir zaman kabul tasdik cağına bizim kadar sayın Bay Köseiva -
1 yuzunden Bızanslılar ve tatbik görme.mı, olan bir ~a.rtafanos nofun da imanı bulunduğuna kanii:&. 

tibler taraf•ndan ileri sürü1en mütaleana uygun hükümlerinin yakında B. M. 
Meclisine arzedileceğini bildirmiş ve bo _ }ara karşılık olarak Nafıa Vekili All 
şanına işlerini kolaylaştırmak hususun • Fuad Cebesoy izahat vermiş ve liınan -
daki temennilere karşılık olarak, noter • !ar h:-r!<4kmda demi.ştir ki: 
lerin hizmet akdi şeklindeki gayri meşru Karadeııizin şarkmda Trabzon lima· 
mukaveleler akdetmemeleri için tami - nı üzerinde bir etüd yapıldı ve o nok • 
men tebliğntta bulunduğunu bildirmiş ve tada hükfunetiniz karar verdi. Fakat 
boşanma kolaylıklarının mazide içtirnni garbde evvela ÇataWğzı denen yerde 
hayatımızda husule getirdiği zararları kay bir Ilınan kurulması İktısad Vekfıle -
qcderek medeni kanunumuzdan bu husus tince düşünülmüş ve projesi yapılmış -
ta tedvin edilmiş hükümlerden dolayı an tır. Sonra Nafıa Vekfiletiniz Ereğli li
cak şeref ve iftihar duyabileceğimizi ilave nıaru hakkında bir etüd hazırlamıştır. 
ey!lemiştir. Daha sonra: bunlardan hangisinin daha 

Adliyeye aid dilekler üzerinde geçen b~ 1üzumlıı olduğu ve hangisine daha ev
müzakereden sonra bu dilekler tasvib e· vel 'baş1amak lazım geldiği Nafıa Ve 4 

dilmiş ve Dahiliye Vekfı!eti ile alakadar kaletinize havale edilmiştir. 
dileklerin müzakeresine geçilmiştir. Nafıa Vekaleti bu iki liman üzerin· 

Bu münasebetle söz alan hatiblerden deki etüdlerini daha· ziyade derinleş -
Yo1J{!ad delegesi Rifat, devlete vergi verir tirirken bunlardan başka bir de Zon -
ken köylünün gerek bu verginin tahsi • guldak limanının tevsii hru&ında <fa 
!inden ve gerek sarf şeklinden duyduğu bir etüd yapmışt1r: 
huzur ve <::mniyete mukabil köy kanunu Heyeti Vekilenin bunlardan hangisi 
ile köy ihtiyar heyetine verdiği paranın hakkında karar vereceği henüz ma: • 
nereye sarfedildiğini bilemediğini söyle _ lfun <ieğildir. Herhalde yakında biı 
miş ve köy kanununa köylünün ihtiyar karar verilec<"'ktir. 
heyetinden nıuayyen bir zaman zarfında VekiJ. mütea1oben; Antalyaya tem· 
bu paraların sarfı hakkında hcsab isti • did edilecek hat haldtında izahat ver -
yebileceğine dair bir hayli ilavesinin miş. sulaT meselesinden bahsetmişti .... 
istemiştir. Maliye ve Mnarif Vekillerinin 

Hakimlerin mezuniyetleri h:ahatlan 

B.ai?vekalet ve Başvekalete ba~ı da- Ankara :! - Cürnhuriyet Halk PB.l' 
ircleri alakadar eden dileklerin tasvi - tisi Beşinci Büyük Kurultayının bu -
bindn sonra müzakeresine geçilen ve günkü toplantısındn dilekler encümeni 
Adliye Vekfüetine aid bulunan dilek- raporunun üzerinde yapılan müzakere 
ler ..zer~ndc söz alan Antalya delegesi }erde D:ıhiJiye Vekaletile Maliye VekA 
Kazım Azamet, hakimlere her sene leti hakkındaki dileklerin müzakere -
muayyen müdde~e veri'len mezum - sine geçHmiş ve bu husus etrafında bir 
yetlerin !kullruıılmasma şekillerin ada- çok hatiblerin mütalealan Vf' bunlara 
!etin te.vziin<le husule getirdiği güç - karşılık olara!k Maliye V ~kili Fuad Al 
1illklere nazarı dikkati celbetmiş, esas - ralmın verdi[; izahat dinlenmiştir. 
)l kanunlarunızda sık sık yapılmakta Malive Vekalctile alakadar dilekle -
olan tad;ller üzerinde de durarak Türk rin tn~binden sonra söz alan hatibler 
ceza kanununda •yapı'Laıı tadilatı işa - müzakere mevzuunu teşkil eden mese
retle 'bu gibi kanunların tedvininden le. 1'.'ta<lrif Vekfıletini alMrndar eden 
önce memleket bünyesi bakımından dilekler i1zerinde durarak bazı temen -
derin :bir tetkike tabi tutulmasım iste - nilerde bulunmuşlar ve Maarif Vekil 
m~tir. Hasan Ali Yücel de bu mütalealarn kar 
KAzım Azamet, boşanma i§lerinin !ko şılık olarak izahat vermiştir. 
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. İlya İvaniç Spiriyanov küçük bir esnaf- dun satın aldım .. fak.at ne bileyim işte, olanı karımın kardeşi Mişka oldu. Sura-
~ı. Son piyangodan kendisine beş bin al- canım fena halde sıkılıp duruyor. tını ekşiterek alaycı bir sesle: 
.tın ruble isabet etmişti. - Peki. canını sıkacak bir ıey mi ' ol~ - Ayıb yahu. ayıb, diye söylenmeğa 

ilya İvaniç bu parayı kazanınca ilk du? ba§ladı. İn.c;an dilenciye bile iki rubleden 
günler şaşkına döndü. EJlerini sağa sola tlya İvaniç beni bir birahaneye davet fazla sadaka verir .. bahusus bu kadar da 
sallıyarırk: ~ etti. Birahanede ikide bir kırmızı kravatı- paran var ... 

- Vay v:ay vay, vay vay, diye söylen- nı elleyerek bana derd yanmağa başladı: Bu ro-ada diğer akrabalar da lafa karış-
meğe ba§ladı. Bu ne i~ir, kardeşler? Bu - Herkes bana: Ulan artık sen zengin tılar. Münakaşa filan derken iş dövüşe 
gerçek mi yoksa rüya mı? ! oldun derneğe başladı. Sanki zenginler in- vardı .. önüne gelen birbirine vurmağa 

Aradan az bir zaman geçip te bu yeni san değilmiş gibi.. halbuki gel de bam başladı. Evin içi altüst oldu. Bu patırtı a
vaziyete alışınca, İlya İvaniç bu para ile sor. İşte iki aydır ben hakikaten bir zen- rasında Mişka kapının yanındaki çivide 
neler alnbileceğini hesablamağa başladı. ginin hayatını sürüyorum. ;Faka~ doğrusu asılı duran paltomu sırtladığı gibi alıp 

Fakat İlya İvaniçin ihtiyaçları o kadar ben bu hayatın hiç te iyi bir tarafını gör- götürmüş. 
geniş, o kadar mütenevvi idi ki, her defa. medim.. Ne ise ıarı uzatmıyalım .. ben bu elim· 
sında müsbet bir neticeye varmadan he· - Anlat bakalım neden? deki para ile birçok şeyler satın aldım. 
sablarını yan yolda bırakmağa mecbur _ Neden olacak? Ben anlatayım da 1 Kapkaçak aldım .. iki yıl kafi gelecek ka-
oluyordu. hükmünü sen kendin ver: İlkönce gerek dar zahire aldım .. elimde kalan diğer pa-

iıya İvaniç benim eski arkadaşımdı. Bu benim. gerekse karımın ne kadar akra- rayı ne yapacağımı düşünmeğe başladım. 
münasebe~le günde. iki def~ _ban~ uğr~r, 

1 
bası varsa bize çullandılar .. hepsi de bizi Ben bunları fikrimden geçirirken gözüm 

bu beş bın rublenın kendısıne ısabetın- ayrı ayrı sızdırma.ğa. Allah ne verdiyse, karıma ilişti. Zavallı kanm ev işlerile ken 
den nasıl haberdar olduğunu, bunu öğ-' bir şeyler koparmağa çalısıyorlar. bu disini yiyip bitiriyordu. Kadın madın am· 
rendiği zaman ne büy.ik heyecanlar ge- bir ... Sonra, gene bu yüzden, mahkeme- ma netice itibarile o da insandı. Hem de 
çirdiğini mufassalan anlatırdı. lere düştük .. Bıkova denilen bir kızın yü- kanun nazarında onun da benden hiçbir 

Ben ona: zün<kn ... Bu iki ... Bakalım bu işten nasıl farkı yoktu. Bari, dedim. ev~ eli ayağı 
- E, şimdi ne yapmağı düşünüyorsun? sıyrılacağız? Daha sonra karım, bütün düzgün açıkgöz bir hizmetçi kız getireyim 

Neler satın alacak.sın, diye sorardım. O gün ağlayıp duruyor ... Bu üç... Bütün de karım biraz rahat yüzü görsün!.. 
Öa bana: bunlar kafi gelmiyormuş gibi geçen gece Dediğimi yaptım. Eve bir hizmetçi kı21 

- Herhalde bir şeyler satın almak la· hır51zlar kapımı kırdı. Vakıa bir şev çal- getirdim. Fakat bu hal karımın üzerinde 
zun, derdi. Mesela ilkönce odun alaca- madılar amma kapıyı kırmakla beni ne aksi bir tesir yaptı. İşsiz kalan karım ölen 
ğını .. -50nra evin yeni kapkaçağa ihtiyacı de olsa gene zarara sdktular. Bu yüzden babasını ve buna benzer hüzünlü şeııer 
var. Tabii elbise almak ta lazım. evden dışarı çıkamaz oldum. Boyuna ev düşünmeğe ve gözyaşı dökmeğ<:! başladı. 

Birkaç günlük bir sayıklama devresin- bekçiliği yaprp duruyoruz. Halbuki diğer Kanının bu hali fena halde canımı sık-
.a en sonra, nihayet İlya İvaniç günün bi- taraftan evin bahçesinde bir yığın odun tı. Ona para vererek: 
rinde bankadan bir davetiye aldı. Banka- var. Ayrıca onu da beklemek lazım.. _ Böyle evde oturup ağlıyacağına, si
ya giderek •kucak kucak yepyeni banknot çünkü millet hiç durmadan odunları aşı~ nemaya, tiyatroya git, biraz açılırsın! ben 
destelerile bankadan çıktı ve hiçbir iz bı- rıp duruyor. Görüyorsun ya. derd bir evde odunları bekliyeceğim, dedim. 
rakmadan ortalı'ktan kayboldu. En aşağı değil.. ne yapacağımı şaşırdım. 
bana iki ay kadar hı"ç go··zu··kmedı'. Pek" . d" . d" M •• Vakit geçirmek için tombala oynamağa - ı, şmı ı ne yapmagı uşunuyor-

Fakat aradan iki ay kadar bir müddet sun. diye sordum: başladık. Karım gündüzleri ağlıyor, gece-
ge9tikten sonra bir gün İlya İvaniçe so- - Ne yapacağımı ben de bilmiyorum.! leri tombala oynuyord~: ~en ise. hiç ne-
kak'ta rasladım. Sırtında a~ık kalıveren· Adeta kendimi öldüreceğim geliyor. Da- fes almadan odunları gozluyordum. 
gi bir kostüm, boynunda açık kırmızı ha parayı aldığım günden itibaren bir Bir gün evde otururken cİş Bürosu>
ren.kte bir kravat vardı. Rüzgar estikçe aksilik başladı. o güne kadar kendi ha- nun bir ajanı geldi. Evdeki hizmetçi Bıko
kırmızı kravatı sağa sola sallanıyor, yü- limde rahat rahat yaşıybrdum. Fakat !)a· vanın on sekiz yaşını· bitirmemiş olmasın
zlinü, gerdanını gıdrklıyordu. İlya İvaniç b 1 dan ötürü bir zabıt tutarak beni mahke-rayı alır almaz ütün iş er ters gitmeğe 
alışmadığı bu hnrekete fena halde sinir- başladı. Kucağımda paralar olduğu hal- meye verdi. 
!eniyor. öfkeli öfkeli sağına soluna tükü- de eve döndüğüm zaman, uzak ya!un bü- İlya İvnviç elini salladı, kravatmı 

rerek elile kravatını düzeltiyordu. Gerek tün akrabaları, evde, beni bekler bir hal- düzelterek: 
çuval gibi elbisesi. gerek düdük gibi ye- de buldum. 
leği, gerekse bu şi~kin kravatı biran bile 
İlya İvaniçe rahat vermiyorlar, onu bir 
cenderede imiş gibi srkıyorlardı. İlya İva. 
niçin görünüşü pek bitkin ve zayıflı. Göz
lerinin ctr.afında bir sürü kırışıklıklar 
peyda olmuş, yüzü sararmıştı. 

Ona: 
- İşler nasıl, diye sordum? 
İlya İvaniç mahzun bir sesle: 
- Eh. İş'te, şöyle bpyle .. ·dedi. Eve o-

Köftehorlar o güne kadar bir defa- ol
sun kapımı çalıp hatırımı bile sormamış· 
lardı. O gün ise, ne kadar akrabam varsa 
çömlekler gıöi dizilmişler, beni bçkliyor
lardı. Odadan içeri girince, sağdan soldan 
tebrikler yağmağa başladı. Ben de gönür
leri olsun diye hepsine ikişer ruble ver· 
dim. 

AkTabalanmm hepsi de bu parayı az 
gördüler .. fakat içlerinde en fazla balt:ı 

- İşte böyle azizim. dedi. gördüğün 
gibi işler çok fena! Ben burada seninle 
beraber içerken aklım, fikrim hep evde . 
belki hergelenin biri şu dakikada' odı.:n
larımı aşırm~kla meşguldür. Belkı da 
hırsızlar gene kapımı kırmışlardır. Hal
buki daha dün yeni bir semaver almıştım. 
Bilmı;:m ki ne yapayını? Canım hem eve 
gitmek istiyor, hem istemiyor. Hem nesi· 
ne gideyim? Karım bir köşede ağlıyor. 

Mahkemeye gitmekten korkan hizmetçi 

Kürkleri, elbiseleri, çamaşırları, 
balıJan ve saireyi tahrip eden 

GÜVELERİ 
kOkOnden yok eder. 

Yemek salonuna. yatak odasına, banyo odasına, 

mutfağa apteshanelere kc.yac,\k olursanız 

S İ N .E K S 1 V R İ S İ N E K 
ve blltün başaran uzaklaştırdığı gibi fena kokularıda 
izale eder. Sari hastalıklar mikroplarını taşıyan haşa· 
rutlttn korunmak içln evinize apartı namnızm içine 

bir veya birkaç 

~wa~~~~ 

tableti asmak katidir. 
Eczanelerde ve bOyOk Bakkaliye mağazalarında sntııı r. 

D p1su: ~ark lspençiyari Ll\boratuvarı T. A. Ş. lstanbul 

Ayvalık Belediydsinden: _. 
Ayvalık sahil caddesinde Maceron de resi üzerine inşa edilecek olan. c_ıı: -

bedeli keşifli betonarme köpıilnün inşaatı l/Haziran/939 tarihinden ı_tıba, 
gün müddetle kapalı zar! u.sulile münakasaya konulmuştur. Talibleran ~ "" 
me ve şartnameyi görmek üzere Belediyemiz Fen Şubesine müracaatları 
olunur. c3916> _ __,_ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizına 
k ser· 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ~ 
- - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - ~ 
~==========================--~ 
Bikova diğer bir köşede ağlıyor. Karımın - Piyango biletleri tekr~ ~edOJ'!"'.' 
kardeşi Mişka eve girmek için evin etra· çekilecek? diye sordu. Vazıyet:ı.ı,. ilJP' 
fında dolaşmakta ve fırsat kollamaktadır. bilmek için şöyle bin rubleye 

İlya İvaniç bira paralarını verdi. Ke- yacını var. c!O,eıttı 
derli kederli elimi sıktı. Ben onu tesellt İlya İvaniç kırmızı kra~atJJll ~ 
edecek birkaç söz söylemek üzere iken o Beni başile selamlıyarak sUraUI 
kapıdan döndü ve: la birahaneden dışarı çıktı.. :;;.-' • 

müddettenberi Feridunun kendisine ba kiden bize yaptıklannı unuttum.. sen kuf ediyordu. Bir ara durarak 
kan müşfık ve yakıcı gözleri altında da de unut anneciğim! ne baktı: B1JO!' ... 

.Son Posta» nın edebi romanı: 35 

Genç kız hayretle ona ba~arak dur
du ve heyecandan titriyen sevinçli bir 
sesle ve mütereddid bir tavırla sordu: 

- Siz mi? Onlara siz mi yardım ede
ceksiniz? 

- Tabii. .. Marlemki onların muave
nete layık olduklarını sen temin edi -
yorsun. 
·- Ne iyi bir insansınız ağabey! 
Feridun, genç kızın minnettarlıkla' 

parlıyan sıcak nazar'Janna bakarak 
tekrar tcbessiim etti ve kısılan, ihtiras
la titriven bir sesle cevab verdi: 

- Seni sevindirdiğim için memnun 
oldum l\"erime ... 

Bir iki saniye tereddüdle durduktan 
sonra ayni sesle ilave etti: 

- Benden bir şey istemek icab etti
ği zaman bunu tereddüd etmeden yap; 
senin bütün arzularını yerine getirmek
le pek mes'ud olacağım. 

Biraz sonra odasına çılibğı vakit Ne· 
rime uzun bir zaman ayakta hareketsiz 
durarak başından geçen bu acayib 
vak'ayı düşünmekten kendini alamadı. 
Nasıl olmuştu <!a Feridun bey ta:hı Ah· 
medlerin evinden geçeceği saatte oraya 
yakın bir yerd.: bulunmuştu? Acaba o· 
nu takib mi etmişti? Dünyada hiç ıbir 
kimseye karşı göstermediği bu tewo • 
cüh ve iltifat niçin ? 

gene böyle helecanlanıyor, kalbi böyle X - Burada çiçek eksik... ~~ • 
kuvvetle çarpıyordu. Ertesi akşam ziyafete aid son emir- şüruneli idim. Bu salonun ~~, 

Eskiden onun gözlerinin bu kadar leri verdikten sonra salona dönen Sü- nu ve sevimsizliğini gidenndt ~ 
güzel olduğunu farketmemiş, onun na- heyla hanım kapııcla o~lle ~laştı. raya bur~ya çiçekler ko~.ti. 
zarlarında herhangi bir heyecan ve se- Feridun büyük bir lüksle süslenmiş SüheyHl hanım hayret etDllf~ ~ 

Yazan: GÜZİN DALMEN vinç veya hüzün görmemişti. Fakat olan ve bu gece şerefine bilhassa pırıl - Bu salon her vnkit böyle - r ; 
şimçli... pırıl yar.an salonu keskin bir nazar'la diye kadar bir şey demiyor, 

Çamurlu yolda karanlıkta yürürken Şimdi, onun mavi _göz bebeklerini bir harr.le<l() 1haıa ettikten sonra aune- etmiyordun. . ~ 
kayıp düşmemesi için onu ne büyük k a· .. . d h' tt'... ki sine sorciu: O k"t b h mınıyet 
bir itina ile tutmuştu!? en ı uzerın e ısse ıgı zamam, es ·- - va ı una e e ..::..tt ~ 

den olduğu gibi korku ve helecanla tit- - Küçük hnmmlm- henüz inmediler yordum; fakat şimdi iş .degİ;ı- ~ 
Düşüncelerinin burasına ge1ince Ne- mi? erfk. 

rinıe, vücudünü hafifce satsan bir tit- reıniyor, onların Hlkayid ve soğuk ba· Anne~i hiddetten titriY ttl' ·~ 
kışları yerine şimdi münis ve müşfik - Daha 1uvaletlerini ikmal etmemiş kendine: «AC'aba bu fikri co• .,.,r. 

~:e~~· ~~~t~l~:a:ı;ıu~~~~~ nazarların kaint olduğunu görerek son- olacaklar. Henüz geç d'eği'l de~l mi? di?> dive düşündü fakat oğluıd ~ 
k d" 

1 
d. . . d suz bir sevinç duyuyordu. Artık onun - Hayır, hayır... söylerne.~e cesaret edemedi· ...., r 

90 ın en ıncı ve saa et verici bir şey gözleri kendisine bakarken hiç bir za. Ocagwa yaklac:arak dayandı. Annesi . . , .... ,t ~-.;-olacağın tasavvur ett' O titri " Aralarmda uzun bir ~ .. 
k 1 

1 ı. nun yen rnan o sert, o haşin manayı ifade etmi- gururl3 karışık bir endişe ile onun yil~ müddet zarfında Feridun cts~ıgııt~ 
o unu kendisine yakla.ştınr ve hafifce zu··ne bakıyordu. g1·yah es•- blan onun ık k vü ·· h k yordu, hiç bir zaman ... Bilakis bunlar, - - .... lerle etrafına bakarak dol ~ 

s nr en . zu ve are etleri ne müşfik b k 1 k zaten pek <!sil olan yüzüne bil.8bütlin --Aall 
ve himayekardı! aş asi e onuşurken bile birdenbire heyJa hanım da gözünü orıu ~ 

F 'k k h ed 1 ona çevrilince değişiyor, eriyormuş gi- başka bir <ı.salet verm.ın, vücudO.nün ze~ yordu. Nihayet day~namıY~ 
a ııt en ço ayret i ecek şey, Fe- b l l k rafetı'nı·, omuzl .. rının g·0nfşlı'M .... 4 bir kat d ~ ridu f k" ·1 d i tat ı aşıyor, acib, isimsiz fa at gü- er "" 5uu. tu bozdu; biraz mütereddi 
nun ° a ır aı.eye yar ım etmiye daha meydana çıkarm.ı.c:ıtı. O,._lunun o ~ 

karar vermesi idi. Birkaç sene evvel zel, çok güzel bir mana alıyorlardı. O vakte kadar giyjnişine"' ancak 15 t.enizlik bir sesle oğluna hitab etti: ~ ~ 
böyle bir muavenet içıin kendisine 0 ka- kadar ki genç kız bunların karşısında - Bir müddettenberi s~~ 
d h k t t · l b d dı? içinin ferahladığını kA'lbinin bir kuş gi- ve rahatlık bakımından ehemmiyet ver mak istiyordum Feridun... ~ 
ar a are e mış o an u a am mıy . bi hafiflediğini hissediyordu. mesine alışmış olan bir an& içtn onda- h kık d 
Hayır, artık o eski şeyleri tekrar ha'- ki bu tebeddül cidden nazan dikkati a m a ... 

tırlamak :!stemiyordu. Bu &ğişen, bu Nerime ellerini birbirinin dçinde bir- celbedecP.k bir şeydi. Feridun bu satle Genç adam başını aru;esi~ "', 
yeni Feridun o kadar sevimli, tyi kalbH leştirerek yarı menınun yan mahzun olduğu kadar zari{ elbise içinde 90'k da- ği vakit gözlerindeki soğuk , fi 
idi ki. onun hergüıı artan iyiliklerini bir tebessüm~ annesinin duvardaki ha genç p.(}rünilyordu. dıncağızı ş"şırttı fakat kararı • 
gl5rmek ve yalnız onlan düşünmek çok resmine baktı: SüheylA hanım, oğlunu eskhdnden viremedi. ~ 1' 
daha iyi olurdu. • - Anneciğim, keşki sen de ondaki bu güzel g&teren bu kıyafet.. w onun - Artık otuz yaşına ya 

«Benden bir şey istemek icab ettiği tebeddi.iHi g6rseydln, bu~an istifade gözlerindeki parl<Jkhğa hayran hayran nu dÜ..'iÜnmek zamanı geldi· 
zam.an bunu tereddUd etmeden yap: etseydin! Sen sevgfil Nerlciğtni böyle ba!kmakla iktifa etmiyor, bu tebedd't1l - Feridun kısa kesti: Sil fll 
senin bütün arzularını yerine getir • yabancı ve düşman btr muhitte yainm fore se'beb olan saıışın kıza t!net edi - - Daha vaktimiz var anne! 1 
melde pek mes'ud ala<ıağım.> bır~ağını d~:rt4t müteess1r ol~ yordu. Oğlunun kendisini ona beğen - nunla me.~gul olmayınız. - I"" 
Ner:fıoonin yanldt1arnıa kan flktı; bl.. yordun. İşte co. nun sayesinde ben Sü- d1rmek istedi~e emindi. - Tabii vaktimiz var a~ 

ras evwl Feridun bu sözleri kılfttmı ve hey1:A hammuı zubnQnden v• qkenc. Feridun, !kollarını ariauıına laoymuş, düşünüyorum. Nesrinin ... 
dıeAf!en btr sesle s~ zaman ka1b1 sfnderı kurtuldum. Bunun içtn onu af- sa.1on&l dolaşarak eşyalan c!Bı'katle - Nesrin mi? .,ı) 
nad ~etı. çarpDIJ\Va blftadt- Bir fetmeni istiyorum anm; Ben onun ee- mu.a,_. edi,or, her kfitede de tevak- (~ 

a 
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BATTAL GAZI 
Yazan: ZIYA ŞAlUB 

'luz~ 
Perişan olan bir ordu 

~Y:~~a~ k~~· .. ~~nlerce \ hclall.aştığı gibi, lalası Tavabilin de e- J ladı. Düşman süvarileri, büyük bir in
~}e be"lerin e venldı. Butun eş - Iini öperek himmet ve ~lalhk dile - safsızlıkla kılıç sallıyarak Konya ova -
(',.~ ş~~· k<ınak1*ında, Battal di... 'Üç yüz atlıyı peşine takarak çık1p sından ileriye doğru geliyorlardı. 
~~tde ıne zlyafe~ler çekildi... gitti. Koca kahraman, (Ereğli) önlerinde, 
tııa? aitans lllevl~u fenfler okutula - * Bizans süvarilerini karşıladı. Küçük 
~1Yetinde· ~~nde Battal Gazinin Battal Gazinin bu sefere çıkışı, ev - bir gösteriş harbinden sonra, sür'atle 
eıfi laty11 k;h ah yoluna can veren velkiler~ benzemiyordu. Kalbinde, a- geri çekilerek Toro~ların yalçın kaya -
~~·. rarnanlarının. ruhları şad cı bir ateş yanıyor .. ve onu, yaralarının ları arasında, dar bir boğazda saklan-

~a ~ Önıer be .. acısından hiddetlenen bir aslalrı gibi kö- dı. 
~ Yler:ind ~ ohnak uzere, Malat- pürtüyordu. Bizanslılar, Battal Gazinin tekrar fa-
~~l Gazi en. bır çoklan, kızlarını Hareket ederkE>n, es~lı bir plan ter- aliyete başladığını bilmiyorlardı. Kan-
:~ı Ye Vermek e ı· .. ·· 1 ·"· . ~·Ş,bir düğün i ·· msa ı g?ru - tib etmişti. Ev\•elfi, Bizans askerleri i- lı kılıçlarile etrafa de~et saçar<ııA ı -
~ ıler. Battal Gal~ o:ıu evlendırmek le, bunJarm kılıçtan geçirdik)eri Suri - lerliyor!ardı. 

tecldettt· zı butün bu teldif - ye askerlerinin arasma girecekti. Böy- MaksndJarı Toroslan bir hamle-de 
taJ 13ana d.ok lece Bizanslıları şaşırtarak. Suriyelile- geçmek .. Adana ovalarına indikten son 
rı.:tı o kadar :ayın. Kalbimin ya - ri onlarm şerrinden ha·Ias ettikten son- ra, oradctn (H.aleb) e geçmek.. bütün 
itti lllcaya hd n ki .. 0 yaralar ka - ra, artrk bütün kuvvetini sarfederek o mıntakav1 altüst etmek .. Bizanıs mu-
l_0~ ar, yalnız başıma kalmak düsmanlarla mücadelede devam ede - hasarası e~nasındaki zayiatlarının. acı-
~: cekti. smı çıkarmak için bir hayli gdnırrıet 

b {:~larına b k Battal Gazi çok i;:i bili1ordu ki, üç eşyas· ('le aeçirme-k .. daha sonra da Su· 
tııır1 onları t~ acak kimsesi. olmadı- yüz atlı ile koskoca bir Bizans ordusu- riye hµduduna kadar devam eden sa -
~~ bırakal'ak ~r ~er beym kona'- nu imh::ı etmek mümkün değildi. An - hadaki memleketleri kamilen -talan ey
)'\ i. Orada T endtsı, bağ köşküne cak şu var ki. Bizc;nslı1:1rın karargah- ]emekti. 
ıı...g~&k .. art' kavb~bil ~ karşı karşı- }arına yapılacak baskmlarla .. onların Biwns1ılar, bir taraftan intikam. di-
"l1lJl 11ld ı ırer kuş 'b' ld · · · 11.ı 'i ~· en &eVgi}i~ • gı 1 e en yollarında tutul:ıcak pusularla. BizaTJs ğer taraftan mal ye ganımet hırsıle ıle· 
~ a~d~k ömrü ~ll ~ziz halt.ıralan- ordusu mütemadiyen iz'aç edilecek .. ar ri atıhvorlcırdı. Suı·iye ordusunun bii-

~~t! nu vıikftn içinde ge- ık b h bl . d b" k 1 . . h t 'kı . . . .. •· t u çete ar erın en ızar a an vük hır kısmım ırrı r. e tı -f'rı ıcın. on· 
düşmanlar, ister istemez, çekilip gide- 1crine hiç bir kuvvE>tin cıkmıvacafunı 
ceklerdi. zanne-divl)rlm;dı. Onun için, korkusuz -..... f"-... * 

...... ~~irebildi nı.i' 
~~a.Ylr ••• 

<;ühol..... • •• 
tii ··l\u,. ha- k~ \.._ ııcu "'-;- g O§kün ... çek·ıa· - . . .. 
~ .. '"llÜ :t.laı "' ı ıgmın u -
~geldi. atyaya korkunç bir ha-
ll ha'-

rıund ~re na 
h . en a\'det edzaran, Bizans kalesi ö -
dB~va~lla &eldi :1_1 Suriye ordusu, Kon 
dHeli.nttı \'etıni gi zaman, büyük bir 
atıru ~ .b~ ş. · · Atlı askerlerle ken
lun p gı~ at bulabilen piyadeler, 
~enet \1e haaıa ~İ· ekserisi zayıI, yor -
~d~ ı>e Pert lltoı arkadaşlarını, pera
lor ~tlarınaşa~ bir halde, kendi mu-

...... }J 11 bunu h ~'\er ... İmpaTa
Suli alı .. fırsata r alır alınaz: 
o Ye Ord ' bu fırsattır E-llları Usunun . . . ger 
duq1:ı ... ~Anıuen k 1 arkasından yetişir .. daı- ~~zı koıa;cıçtan gEçirirsek, hu-
~eçlrjrit. acık Antakyaya ka-

h>.. iş .. \l:a ,:a_ 
~ıctıyeu "" ~rhaı B. . 
talten.ı ne alarak h ızans süvarilerini 
..ı '.{e ıı- _ &rekete · 
\l~bn . l\U\1\letiere geçmış .. pe-
t.aııs dıkıerini kı Ye~ş.. ele ge -
~ğ}a kıLçlarınd lıçtan geçirmiş.. Bi -

natl'a \'e oı-r...~nlakurtulabilenler de, 
rı.._ taı ,... · ·•&e1n ra ....ıı.:ım· 
~~ k ~azı b ... =u ış ... 

...'. b~Şup Ôrne~ ~cı haberi işitir işit
~ ()ızanslııarı eye gitti: 
~~da, laka..,~ ~u bilyük kahbeliğj 
~tın Önüne wat alamayız ... Derhal 

~lllı. 'lu~n hu kı;ma. ~nsanlan ar -
ti\..:·· t~r b bbelen durdurmak 
~~rn· unu 'VID 

~di ıı iÇin de b·""P~aLl.Sak, netice-
/\ · · ır felak~t olur. 
~~er be 
~ Soıı 'J de, 8YJli fiki d . . 
~ f l"rluhareb r e 1<lı. .. Fa -
"' ed~&rbk e~~rde, Malatya şehri 
~Yaeattı. Onun 1 1 

ş, ~k çok kurban 
Ilı~,~ kadar ç n, Bızanslıları karşı-

-..'''ltÜ asker ku . 
~:ı.ı.. n. değiıd· VVetı çıkarmak 

~ '<ll:at ô ı. 
~~ 11 '1aZiyet .' n Yeis ve ro' Battal Gaziye zer-
~ kiti dah· tur vermedi: 
~ · ı bulsam, J>e.şime takıp 
s~ .. \1e erte . 
&.- -.qtııh~ b' si gün ~h . b'" .. k 
'lll dib· "l<l ır ba ' 'S'~ nn uyu 
~ 11l~ da Yl"ak dikti. Bu bayra-
~ ~ teııau~ ~!l~r çaldıra:a~ ~~ her 
~ ~iı-ıtq il!n. etti. gırtarak gonullu top-

" ha· ç giln 
'l. ~a Rı altına Zarfında, Battal Gazinin 
t,~ tta1 Gazı ü6 Yilz kadar atlı birik -
' n rner huzuruna vara -
~ lttı U ltlııer . 
t~ ~ \r\oetıe, Bişundlllk bana kafidir. 
• aJt ~tilll .. zans kahbelerine daha 
~ Qt~z :Ya\'ru Senden hacetim şudur 
~ 1 tutu caklarınu lkendi ev la • 
~ tı etrnı~:an hiç ıbir hususta 
~ •eıııd d'ij . Şayet ben, küff atr 
~ , 1 0ın:rsern, anlan da birer 

ı.. 'l'llvlb ~ yetiştiresın. 
~ ad .. _ 1lin ht 
""')~~ ta1'hı tlnetiııe balk:rnak için de 

it, ~ ba ettt. Ömer 'beyle, sair 
U1n Malatya hallo ile 

Battal Gazi, bu plfınını muv~ffaki - ca Herli~·or1 ı:ırdı. 
yetle tatbik etti... Evvelfı, Suriye yo - Böv1Pre T0ros1ara kö'dar ge1mic;1er .. 
lunun e!l mühim geçid yeri olan (To - yalcın k~valar arasındaki boğazlara 
ros) lara atıldı. Burada raıstgeldiği Su- girmislerdi. 
riyelileden, düşmanın vaziyetini an - ( A .,.kası var) 

Spor ve beden terb·ycsl 
ile alakalı zev&ta 

BaıvckAlet beden teı l:İ) eiİ gf'r.el c'ir el<törliii ü rıden 
Genel direktörlüğümüz tertib edeceği bir spor müzesi kütübhanesine ve neşre

dilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen malumat ve 
resimleri toplamak kararındadır. alakalı zevatın bu iHinımız, mektul:ı yerine ka
bul, buyurarak Iaakal 6 X 9 eb'adında bir fotoğraf ve tercümei hallerini (Ankara· 
da; beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden i jbaren umumi merkezde, federasyonlar
da ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış olan spor

cular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer alınış ve milli temaslara işti

rak ettirilmiş olan sporcular. 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş gazetelerde ve mec • 

mualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan zevat (bu ze
vatın mükün ise eserlerinden ve yazılarından birer kolleksiyonu oirlikte göndcı -
meleri rica olunur. (3933) 

MEMUR ALINACAK 
TüRKiVE DEMiR VE ÇELiK 

F ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLO~ilNDEN · 
Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere Türkçoden 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan-

la memur alınacaktır. 
Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü

mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Süm~r Bank Umumi 

Müdürlüğüne veya İstanbu: Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
matbu iş talimatnamesini kendi el yaıılariyle cevablandırmalan ve icab eden 

vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdi etmeleri ıa. 
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezun1ariyle askerlik ödevini ikmal edenler, bü
ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

Nafıa Vekaletinden =· 
10/6/939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafia VekAleti binası içinde 

malzeme müdürlüğü. odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
cem'an 4930 lira mtlhammen bedelli Konyada Çwnra istuyonunda teslim ıartile 
muhtelif e'b'adda sekiz kalem keTestcnin açık eksiltme usulile eksiltmesi yapıla· 
cmctır. 

Eksiltme şart.namesi ve teferrüat1 bede'lsfz olarak malzeme müdürlütünden. 
alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira '75 kuruftur. İsteklfierin muvakkat tem.inat 
ve şartnamesinde yaz.ılı v.esaik ile birlikte ayni ııün saat 10 da komilyonda hazır 
bulunmaları lbımdır. cl906> c3543> / 

111r0n. 'i:{o~~~l'x~~~:J:q 
Nil kıyllarında 

Beylerden biri eski Kahfrede Ni~i mu?a[aza içi? bulu-
nuyor ve karşıdan karııya geç lmesını menedıgordu 

Tercüme eden: HOs11i 1 CahiJ Yalçın 
!Buna hiçbir manı çıkabileceği~i 

düşünmüyordum. Fakat kayıkçılar bır 
kaç kürek çeker çekmez yirmi kadar 
Memluk süvarisi dörtnala sahile geler~~ 
silahlarını bize çevirdiler ve derhal sa~ı
le çıkmazsak ateş edeceklerini tehdıd 
makamında söylediler. 

Biz onların bu dediklerini yaptık. O za· 
man, beylerden birinin eski Kahirede Ni
li muhafaza için bulunduğunu '\"€: karşı
dan karşıya geçilmesini menettiğini ha
ber aldık. Bu kanunun bana taalluku ola
mıyacağını itiraz makamında söyledimse 
de favdası olmadı. Yegane cevab olara!< 
tüfekİerinin ağzının üzerime çevrildiğini 
görüyordum. Bunun üze:ine, yanımda 
bulunan bir taciri doğrudan doğruya bey 
ile meseleyi müzakere etmeğc yolladım. 
Beyin biraz ötede bir sokağln başında 
oturmakta olduğunu söylüyorlardı. 

Bey iptida benim eski Ka'hirede bulun
mamdan hayrete düşmüş göründü. Re
sim vapmak için buraya gelmiş olduğu· 
mu duyunca, daha iyi bir zaman intihab 
edebileceğimi zarif:ıne bir istihza ile söy· 
ledi. Fakat gönderdiğim adam ayni dere
cede doğru bir müta1ea ile onların sabah• 
leyin birbirlerini boğazlamak zevkine 
mağlUb olacaklarını ı.ahmin edemiyec~ 

ğimi anlatarak nihayet cereyan eden 
vak'adan dolayı teessüflerle birlikte yo
luma devamıma milsaadt? emrini istihsal 
etmeğe muvaffak oldum. 

Bu esnada. prensin zabitlerinden bir1 
bize çubuk 'tedariki ile meşguldü. Onu d3 
yanımıza kayığa almak icab etti. Bunun 
için de bahane Nildeki kayı~ın tecavü
zünden bizi himae arzusu idi. Fakat ha· 
kikatte gılya bir hizmet ifa etmiş görü
nerek bunun ücretini almak emeli takib 
olunuyordu. Nihaye Cizeye vası! oldum 
Orada artık İskenderiyeye dönmek ha· 
zırhklarından ba!;ka bir şeyle meşgul ol 

na kadar olan yerel Batn-el-Bacara [ya• 
ni inek karnı] derler. Nili ihata eden ova· 
lar daha yüksek arazi taraundan ihata 
edilmişlerdir. Yalnız bu ovalar ziraata 
kabiliyetlidirler. Nehrin suları ancali 
kapladıkları yerlere havi oldukları hazi• 
neleri saçarlar. Uzaklara tesir yapamaz· 
~~ -

Nili ihata eden dağlar, Kahirenin kar
şısında, ancak dört fersah mesafededir· 
ler. Bu' dağlar kırk elli kadem irtifaında 
kayalıklardan ibarettirler. Lybie sahrala• 
nnın kenarında imtidad ederler. Bu dal 
silsilesi nehrin mecrasını oldukça uzak 
bir mesafeye kadar takib eyler. Sanki u
mumi feyezana bir sed çekmek için ya. 
pılmışa benzer. 

Daha dağlık olan Arabistan ciheti Kı· 
zıldenizi ihata eden topraklara mensuh· 
dur. Umumiyetle sahil kıyılarında göze 
çarpan salabeti haizdir. Kahirenin altm • 
da, Deltanın köşesinin hizasında, Lybie
nin kayalık silsilesi ve Arabistan cihetle
ri genişlerler, şarka ve garba doğru açı· 
lırlar, Akdenize müvazi bir istikamei 
alırlar. 

Bu geniş ülke, Barca krallığından 

Gaseye kadar, nehrin feyezanı altında ka· 
lır, yahud kalması kabildir. Hemen hiç 
yağmur yağmıyan bir memlekette, ikli
min sıcaklığına ve toprağın tabii tnrafın. 
dan kuraklığa mahkum edilmiş gibi gö·, 
rünen bu memlekette, bu mevkut zaman·· 
larda vukua gelen feyezan şüphe yok ki 
en hayret edilecek hadise!erden biridir. 
Bunu temin eden mekanizma tetkik edl 
lirse görülür ki Avrupa Abyssinic'nin ve 
Ethiopie'nin üzerine bizim iklimlerimizJn' 
bo bol malik oldukları rütubetleri boşa~ 
tarak buna hizmet ve muavenet etmekte .. 
dir. 

(Arkası va,.) 

(2) Rivayete göre, Bnıa isminde bir sey. 
madım. yah bu kaynakları bulduğunu iddia etmiş· 
Yükseldiğini mü~hede etmiş olduğum tir. Ben Kahlrede onun tuttuğu uptı, yanı

Nil Trajan kanalının açılmasına imkan na aldığı kılavuzu, seyahat arkadaşını gör· 
verecek derecede kabarmıştı. Nehrin düm. Bu keşif hakkında hiçbir malüınatı ol· 

_ madığına kanaat getirdim. M. Brus gibi bh 
hergünkü yükselmesini halka haber ver lllmln kendi müşahedeleri hakkında bir u...:, 
meğe memur olan menadiler cArrous- şağa malOmat vermlyeceğl yolunda iblr ıtırat 
see:. bayramını (1) ilan etmişlerdi. Fakat varld olamaz. Blr çölde şöhret gururu kal· 
bu hazırlıklara ve firarileri takib için ya· maz. Efendi De uşaAt ortadan kalkarak, ken· 

t c dllerlnl ihata eden ihtiyaçlar kar§l8tnda blr· 
p?lan hazırlıklara rağmen, skenderiyey bfrlerlle fikir teati etmete muhtaç iki insan 
avdet vasıtalarını Şeyhülbeldden istihsal haline giı·erler ve birbirlerine mütekabil yar-

1 ettim. Beni getirmiş olan ayni kayıklara dımı düşünürler. İçlerinde hangisi daha asa
bin<iim. Suların yükselmesi kainatın en bt ise arkadaşına o hdkmeder. Bahsettiğhn 

zengin kıt'ası kadar en meskun bir kıt'ası ~.~ .. ~.~;.~~~ .. ~?!!':1.'!!!.~; .......................... .. 
olan yerlerden geçmek mıkanını temi-:ı ~,.--------------...... 
etmiş olduğu için bu seyahat pek zevkH 
idi. 

Bu kadar aliikaya değerli bir heyeti 
mecmuanın bütün tafsilat ve teferrüatını 
ö~enmeğe cok merak ettiğim için, hQkti
mete, ahalive. ahlak ve adata. ticarete 
ve bunların icab ettikleri münasebetlere 
dair beni tenvir edebilecek şeylerin kaf
fesini itina ile toplamağa ehemmiyet ver
miştim. Nil kenarlarında oturan halkın 

neş'esi bana kendilerine yaklaşmak arzu
sunu verdi. Fakat. karada bans refakgt 
etmek istiyen Memh1k1erin manzarası 

biraz ~onra herkesi firara mecbur ede
cekti. Fakat :ben kayıkta kalmayı mUna· 
sib gördüm. Yanımda yalnız Avrupalı· 

larla dışarı çıkmağa itina ettim. Çok ke· 
re, nehir boyundaki köylerin ahalisiT'I 
toplamak zevkini tattım. Onlann verdik
leri cevablarla evvelce toplamıs oldu~urn 
ve şimdi anlatacağım malUmatın doğru
luğunu müşahede ettim. 

Afrikanın şark köşesinde kAin olan Mı
sır Akdenizden Habeşfstana kadar imtf· 
dad eder ve 31 inci ile 32 inci arz derece
leri arasındaki araziyi ihtiva eyler. Nn 
şel1alelerinin altında, Suenne ,ehrine ka· 
'dar olan yerler hep Mısır hududlarına 

dahildirler. 
Kayna-klan iyi maltim olmıyan (2) Nil 

nehri A~ie He Ethiopie'nin bol bol 
sulandıklan b6tfin n.ehirlerl alır, Mısıra 

iner: cenubdan şimale doğru, Kahirenin 
altında dlSrt fersah mesafeye kadar fler• 
ler ve ora.da iki kola aynlarnk Delta namı 
artında o kadar ınefhur ve maruf adayı 
vücude get+rtr: Mmrblar bu ad~ ucu· 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Geceleri çocukların 
Altlarına işemeleri: 1 
Haııtabllde iki yaşına kadar olan kü -

çük çocuklarda yatağına işemek bir de
receye kadaı normal addedlllr. Hiç kim-
se llti yaşından küçük çocukların yatak
la.rını temiz tutmalarını istemeğe hakkı 
yoktur. Fakat iki yaşımdan itibaren yedi 
yaşına kadar bazı çocuklarda bu gecele-
ri yatağı kirletme meselesi devam eder. 
İşte o zaman bu marazi bir hal manza
rasını alır. ~rçl gece L§emeleri haklld 
ve uzvi bir hastalık sayılmaz. Bu daha 11 

ziyade idrar etme merkezlerinin ya.nl 
merkezi ciheti asabiyenin daha doğrusu 
nuhaı şevkıden merkezin vazlfevi bir 
bozukluğudur. Burada mesaneye giden ::. 
hA.klm fLsa.b mesanenin takallüs kuvveti-
ni zaafa düşürür, adaJAt gevşer ve tera
küm eden kiran muhafaza edemez. Bil- ı 

has.sa m~anenln alt kısmı olan ayni ta· ~ 

raftan geler. idr:ı.r habersizce harice akı
nrlr. Bu h1\l cidden müz'1ç, sıkıntılı ve 
üzücü bir vaziyet ihdas eder. Aileler bu 
vaziyet karşısında sık sık doktora başvu
rurlar. Bu haBtalığın Urtcı vardır. Kuy -
ruk sokumunun üsttarafmdan yapılan 
flringalar Ue birkaç hafta zarfında ek -
eerl hastaları iyi etmek mümkündllr. 
Maamafih uzayan, devam eden şeklllerl 
vardır. Ben erkeklerde billfığ yaşına ve 
kızlarda da evleninceye kadar yat.ağma 1! 
1'8yen1cre ra.stgeldim. Fakat bll!hare , ; 
hep.c;l de lylleı;mlşlerdfr. 

Oevab 18tlyen o:tuyucuı8.rımm po.sta 
pulu yoll&malannı rica ederlm. Aka1 tak
dirde lsteklerl mukabelealz ta.ıa.blllr. 
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PROGRAM O -----
ıuo: Pr•=~~~'. ~~~;~N .. 'ell mn-1 - ~:::au::~~~u - ı:El~~!~~=:;::·S Bı·r at-Jet go··zı·ıe StokholJ11 

zlk - Pl.) 14: Memleket saat fly rı, ajans ve 5 - ~rich Kalman - Ben1mle bet'aber 

meteoroloji haberleri. lUO: Türk müziği. 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. wı.mttne gel. 6 - Heuberger - Şarkt& <İ.almll d ı d .. ? 
1 - Peşrev. 2 - Artaklnln KürdlllhlcazkAr T .A.O. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. sültlnden) Çeşmede pa.rQ:Ul. 7 - Dellbea - sta ını nası go•• r uın 
şarkı: (Cismin gibi.> 3 - Sehak: (Çılgınca T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 K9(. Kopelya bale.sindf'n potpuri. 22.40 Mü"ılk <o- • ~ 
sevinç.) 4 _ Kemençe taksimi. 5 - Fal2ıenin: 

1 
zı ..-

A'"AI usı t ı ıısın) 6 Şemseddin Ziya· . T-~ha peretler - Pil. 23.00 Son ajana haberler. - ••••••••••• CB~ v a ç • - le.rl şarkı: Bümbüllstan etme etrafı. ·3 - ...., - rant esham tahvU~t, Jı:amblyo - nukud bor- _,, ................... --................................................................. -...... b:i J:• 
(Ey gonce açıl.i 7 - Muhtelif saz eser · kın _ Buselik şarkı· Gönül verme bivefa.ya. sası 0 (flat.l. 23,20 Müzik (cawand - Pi). 23,55- ti .. ~· 
14.40 - lli.30: Mü!.lk (Karışık program - Pl.> 4 _ III Selimin _ Buselik şarkı: Bir pürce - 24 Yannkl program. ; 1912 olimpiyadlarına aahne olan Stokholm stadı, dünyanu;- ~. tir cı 
15.30: Milli küme müsabakaları 09 Mayıs fa hoş dilberdir. 5 - Sadettin Kaynağın - ~ :. ve aiizel atadlarından biridir. Tamamile tağladan inıa eJılnııf 
sto.dından naklen.l 19: Program. 19.05. Mfi- - t" 6 • • 

zı11-ı F Buselllt şarkı· Saçlnnma ak duş u. - ··· - CUMA 9-6-39 : ikı' katlı tribu"11leri 25,000 kiıiyi almaktadır. zile CDa.ns saati PU 19.30: Türk mü " ' a- Buselik saz semaisi. 13: Memleket saat n. - ....,. Pl : 
sıı heyeti.) 20.10: Konuşma (Dış polltlka hlt- l ıs 15 12.30 Program. 12.35 .ıurk mtızıgt - · ı. ..... 

l .. kl R ""30 yan. ajans ve meteoroloji haberler . : ı• 00 M·-•eket saat aven ajans ve mete- .,•····································-······••••••••••··-·····•••••••••••••••••••••••••••••••••••········ dlselerl.) 20.25: Neş'el\ P ~ ar - """ · 14 Ko .... ,.-uu • • .,- • ~ 
te 1 ıı Müzik <Karışı'ı: pro~ram.l 13·(5 - : - orolojl haberleri. 13.15 - 14 Müzik (karUJık Yazan: Ömer Besim ...:!'(İ J Memleket saat flyn~ı, ajans ": me oro o nuşmıı fKacfın sMtl - Ev hayntına dair) 000 ser 

haberleri. 20.45: Turk müziği. 1 - Refik 19· Progrıım. 19.05: Ml\z1k (Bir uvertür - Pi.> P~~~m~ Pl 19 05 M-zik <bir virtüoz - clsveçte neden spor her taraftan çok miş. İki katlı tnbünler, 25. "' 
Fersan: (Cihanda biricik sevdiğin senslnJ 19 'ıs· Türk müzl!U (Fasıl heyeti - Karışık Pll .. 19.15ro~~;· müziti (~asıl heyetn . 2<l.OO mu'"ntetoir ve ileridedir?. diye düşü:n.ÜT makta<lır. k sın" dr;'ili 
lil - Şevki: (Bilmiyorum ha.na ne oldu> 3 - . - k üzP" (Halk türkU - ı: B' f ki "k 1 . r a p 

R Fersan· (Göğsümden kaçıp glttln.ı 4 - program.) 19.45: Tur m bı Ata n ı Memleket, saat ayan. ajans ~ meteoroloji dururdum. - ır tar~ ta .~ enı~ a~ tarafı t 
Şe:mseddl~ Ziya: (Denizin dalgasını d\nllyo- !eri ve ovun hav:ıları - Sadi Yaver me:r~- haberleri 20.15 Neş'elt plrtklar - R. 20.2<l St kholmü göri.nce, k4fcmdaki bu du· kısım hanç, tnbunlerın uç A 

nım) 21: Mü7.lk (Muht~Jif seçilmiş beste. 20: Memleket saRt Ayar~. aJans ve R '>O 20· Türk muzi~I ı - ...... Ferahfeza peşrevi. 2- ~ .. o - "'ld.. mile örtülü. JıBiledA 
prt~ ve scmaller.l 21.20: Temsll (Nedim ge- loJi habnlerl. 20.15· Ne~ eli :n~ı~d-are. ~~n; İsrnnH Hnkkı heyin - Ferahfeza bestesi - gutm çozuUm~:mt Harbden. evvel yapılan Şeref tribününün ortasınd.a r er 
.....,i Ya-n· Ekrem R•<>id.) 22: Haftalık pos- Tnrk mlızitı;l (Kll.<ılk proe;ra · . H Qa~layan Cuyl. S - icrrnall Ha.kıtı Beyin - sveç .... k b r ye 
...... · .... • ..,. d c il A ka .. a Radvo·u Klime ey- ıt ı· 'yad M•un'--.... cı"d.JAn mü- mahsus olarak elli kic::ili 1 ııdıf· t& kutusu (Ecnebi dillerle.) 22.30: Müzik Mes•u em · n · :. B'l atı e,rs- Fernht~r.a şarkı - Ate'!i aşkın. 4 - ...... Ka- a ıncı o ımpı ~:1- w· ...... u.t:: • _ • ır • JllarB ~ 
(Küçük orkestra - Şef· Necib Aşkın.> ı - eU. ı - Tanbur! Cemil beyin - Yı Cpk nun taksimi. 5 - İshak Varanın - Ferah - kemmel olan stadında dillere destan otan mı!~bü· .. Tril b:u1lelrtın taep::_~~ so~ı1 
Frled Walter - Rüy:ı - Keman solo ve orkes- rnt. 2 - :abi e-!end' - Bavati sem:a~an:n : feza şarkı - Seyretmek lçln G - İsmail Hak- bir yenilikle yapmıştır. ıu n enn a ı amıuıu o'"ra~ P" 
tnı. 1çln 2 - Volgraf - Kalbimi doldur - A- maz derunu dilden. 3 - Asık Mus • kı beyin - Ferahfeza prkı - Mehtabda gü- 1912 olt'mpiyadı irin bu muazzam sta- daları ve malzeme deposu ı.o .:t. 
~ wlıı 3 - Rahmaninotr - Prelude. 4 - Bnyntl .ş~rkı: Sebeb n~ batrnuyor. 4 - ısrn~- zel. 7 - Nur! Hal!l Poyrazın - Hüseyni şar - ~ lmaıkt dır r:. 
Borkie~cz Gavot 5 - Rafr - Kan.tin. 23: 11 dedenin - B\\yatl şarJtı: Karsıdan ydr gu- kt _ Artık yetişir. 8 - Rahmi beyin - MUs - dı kuran elbette memleketin spor seven- nı a" • . nurıel bir 
Son ajans h-aberlerİ ve yarınki program. le güle. 5 - · ....... - Keman ~k!ı':aikt~k:; tear şarkı - gel ey saki şara.bı. 9 - Musta- teridir. fstanbulda yeni ve büY'1k bir sta· Dört yuz metrelık ~üke Jc bit ıtııı' / 
23.15: Esluı.m tnhvllAt. kambiyo - nukut ve Doktor Suphl Ezkf - Hicaz beste ., l( • fa Natl11r. - Hiizum şarkı - Gönlüm nice dın i1t§as1na karar verild1!']i bugünlerde, atlama ve atma yerlerı b{i~rii:l f) 
Zahire bor~ (flat.) 23.25 - 24ı: Müzik (Caz- hUsnilı\nına. 7 - Sevki bevin - Hl~:~k~· rB:~ blr. 10 - Şülı:rünürı - Hüzzam şarkı - Ada- St kholme yaptığım. hir seya.ha· yapılmış, futbol sahası rJ 
band) Pl Firakmla. 8 -- m Selim - Şehn:ıı nanın yeşil çamları. 21.00 Konuşma. 21.15 geçen ay 0 ' kh 

1 
m ';Gır 

• nevclvana dil mfiptelftdır. 9 - Rıza e!endl- Müzik (rndvo ork .. strası - Şef: PraetorllL!) ti ve bu seyahatte gördüiffim Sto o m en... . • MaratDtl , * Şehnaz şarkı· Mernm1 and~Uo. ıo - Jsmo.~ ı _ o. R~cılni _ Sevilla berberi operasın - stadını anlatmadan geçemiyeceğim. . Stadın şıınal tarafındaki eŞtirİıırJf~ 
PA7.AR - 416139 dedenin _ Hlctı.<= Yürilk semalı;!: Gene ne.cı e dan uvertlir. ~ _ A. Boleldleu _ Beyaz ta _ sıne otuz beş sene evvel yerl def• 

12.30: Program. 12.35: Türk mlttlğt (Klfı- muh:ıbbet. 11 - NlkolAkl usta - Sehna.., saz dın <La dame Bianchel operasından uver - Hangi vesile ile olursa olsun, bir gün lan meşhur saat kim bilir )caçbıClrıcet~ 
sik program.) İdnre eden: Mes'ud cemil. An- semaL'!.1. 21: Konusmıı. 21.15 : Müzik (Ro.dvo tür. 3 - C. Satnt - Saens - Onfalın Çıkrığı t' ki gene. dördü çalarken stadı te ~ttv 

l F ld Al r \ t P Stokholme gideceğimi hiç aklıma. ge ır en ~ Radyo.su küme heyeti. l - Tanbur orkestrası - eŞ!: Hasan er na - · <Le Rouet d'Omphalel . 4ı - E. von rezni - Janbuenlerin, Mereditlerin e 
Emin ağanın - Acemaşiran peşren. 2 - Ze- Tschrılkowsky - 6 ncı sefnoni st minör, op. cek _ Donna dlıı.na operasından uvertür. 5- medim.. d ıetel' eJ.I 
kO.l dedenin - Acemaşiran beste: Bin cera 74 !Pııthetlcmı,. al Ada!Po - All~i:M non Kreutzer - Grenad:ı'rla btr gece uvertür G - IJondrada yapılacak kral kupası futbol bir sutttte yaptıkları milca e ıer!C V 
görsem. 3 - ic;ınall dedenin - Aoema.şlran tro~. b) Allegro Con .arazla cı AllP.f!ro Josef Rtrnus - Kiiv kırlangıcları vals. maçı için yola çıktığlm. halde, içecek su- olan stadı gözlerimiz arkada tnıŞ 
ft""r semai: Ey lebleri gonce. f - ........ - Molto Vlve.ce. dl Adagio Lamentoso. 22 ı 5 : 22.15 MÜ"',l·.ıı konumıa rnam Bedll Yönet- be · St kh ı e ken, Stokholm olimpiyadını ya~ıı 
"'ti' 1 Pi l -.. yumuz vann•cı ki, hadisat nı o o m "'""'lo taksimi. 5 - :ismaU dedenin - Acıem- Konu!'lma. 22.30: lVIÜ"lk <Onera o.rva arı- · ken tarafından - Weber'in Fravsüts opera - ""' dar heyeoan duymu..+um... ~·.d 
.. J.., h t h su··ru""kledi. :l" vr tıflrnn yürük semai. 8 - Şerif Muhittin Tar- 23: Son aja~s haberler\, ziraat e.cı am. ~ : sının tnkdlm\ pli\kla"lal. 23 no Son ajans ha- öroer ~ 
ganın - Ferııhfeza saz seınııisl. 13: Memle - vilM. kambiyo nukut borsaı;ı Cflııt l 2'.\ o. berlerl, ziraat. esham tahvtlll.t. kamb\vo - Avrupaya çıkanın yolu hiçbir milnase- - . , 
ket saat lyarı. ajans ve meteoroloji haber - Mftz1k rcazband - Pi.) 23.55 - 24: Yarınki nukud borsası fflo.tl. 23.20 Müzik (CQZbJlnd- betle Stokholme düşmez, onun için bir Fener - G-1 sara 
lerl. 13.15: Milzlk <Küçük orkestra - Şef: Ne- program. Pl.) 23.55 - 24 Yar.nltt program. çoklarımızın bu şehir hakkındaki m.al~'\-
cD> Aşkın.) 1 - Pepi Mliller - L1lpaloma şar- * + matı, coğrafya kitablanndan alınan fıkır. r 
:'nw.~·~: ~~~~~r~ (~~er3 -_Dı~~~ 1230: Proi!~~";;~:= -T~;-;;39müzı~ı - Pı. 13ao Proı:~~u~~~~.:~ur~-!-::ı~i 1 - ...... den ileri gitmiş değildir. yarın k3fŞll3Ş'"O~ 
nıaıer - Kukuk - Polka. 4 - .Jo.9e Arman - l3: Memleket s:ı.at harı. alancı ve metP.o~- Kemen"e taksimi. 2 __ Neyzen Bürhnnın _ Ben: Sto'kholm IA.fı edildiği zaman 1912 J J 
dola - Venedikte mehtab. 5 - Fredertlcsen- loJI hnberlrl. 13 15 - 14. Müzik .. fRlvasetl Cum Slnak ""rkı _ Ha.vi! demcflr. 3 _ Ahmed Ra- de Stoldıohne yapılan olimpiyadı hatır - "' 

h A"
1 s Fr k. - ) 1 A ...... • re"' ,_ Halk meydanı <balet sa nç.>ı.) .- anz hur Bandosu - ~ef: ın.san Kunçer. - · simin - Suzinak şarkı - Gel seninle. 4 - Le- larım. Aralarında ezeli ve an'anavı .. s}ı•d .. 

Lehar - Eva operetinden -patpurl. ı - Mic- Thomas - namlet operasında~ prelüd .. ve minin _ suzinak şarkı - Aşkınla yanmakta- Büyük Harbden evvel yapılan Stok- çtıı " fıJl 
heli _ İklncl kfiçük sfilt. Hı.1 5 - 14.30: Müzik ma"". 2 _ st. sacns _ ~ceuılr sultiıı nln 3 un- dır c"ni'ı tenim. 5 _ ...... Suzinak •arkı _ bir 'ht b' maçlarının hususi ve her nıa Jel<et G( 

• ., L 1 ·' ..,.. holm olitnpiyadı her bakımdan tarı ır b 1 1 .1 rneın (Dans mUzlğt - Pl.l 15.30: Mlllt kfune mllsa- en parçası. s - F. Popy - Provırns emeııt s nl~tı.hınln kanıldım. R _ ..... suzinak saz taşan in erce seyirci erı e er • ..< 
bakalan (19 Mayıs stadından naklen.) 18 ~O: (uvertür.) 4 - L'lcome - "Kotlyona lôrk"'I· semaisi 14.00 Memleket, saat, Ayarı, ajans mana taşır... holünde büyük bir yer tutan f~ stıoı", 
Progııım. 18.35: Müzik (eŞn oda müziği· lb- tra süiti.) ııl Giriş . .tıl ıı~mno"va bardcı~ı. ve metporoloil ha~erlerl. 14.10 _ 15.30 Mü - 1912 olimpiyadından sonra Büyilk Harb latasaray takımları yarıp. TaltS••:pııcP 
Ta.him Özgür ve Ate.,böceklerU 19: Çocuk el ToUı ml.lk~leme. Ç) Kordelalnr ve davul- zlk <karısık h!tflf müzik - Pli. başlndı. nı 1"' 
saati. 19.25: Türk müziği CFasıl heyeti.) 20: cular. dl Serpantin - Vals. 19: Program. 18.30 Prorrram. 18.35 Müzik lNeş'ell pltı.k - 1916 da Berlinde yapılacak olimpiyad da mevsimin son resmt maçı op1 
Memleket sant {ıyarı, ajans ve meteoroloji 19.05: Müzik <Straussun bir valsi) Pl. 19.15: lar). 18 45 Müzik fküçük orkestra - Şef: Ne- lardır. aJ1 bıl:.: 
haberleri. 20.10: :Ne,ş'eH plaklar - R. 20.15: Türk müzl~I <Fo.sıl heyeti l 20: Memlf'ltet. cip A.$kınl. 1 _ Rnlph Benatzky _ Bebekler Oj"Unları Büyük Harbin en ateşli bir za- Her bakımdan hususiyet taştY ıııeı~ 
Türk müzlğl. 1 - ..... .... - _Hüzzam J)e4rev1. saat Ayo.rı, ajans ve meteorolofi ~berl_:rl. perisi fllmlnden nec;'ellytm şarkısı. 2 _ sa _ manına tesadüf etti~i için icra edilemedi. şılaşma Milli küme §a.mpiyonlu~eııer ~ 
2 - Kömürcü Hafız ef. - Huzzam beste: Al- 20.15: Neş'ell plAklar - R. 20 20: Turk mu - ınt _ Saens _ Gece rUya.cıı. 3 - LeoPOld - fa- Araya giren bu fasıladan sonra m:.itea- de de büyük rol oynıyacaktıf·_~n1B~ r~ 
dım haynll perçemin. 3 - Sadettin Kayna - ziğt. 1 - Osman beyin - Sııba peşrevi. 2 - panyn melodileri <Potpuri>. 4 - Martin Uhl kib olimpiya<l ancak 1920 de Anverste ya- zanırsa, Ankara maçlarını kazıuı;=.ıuro:;ı 
ğuı - Hüzzam şarkı: Bln hüzün çöktü. 4 - Dedenin - Saba şarkı: Ouşeyle gel bülbül - Herkese (potpurll. 19.15 Türk mUzlğl (fasıl v--~ tfY 
Bimen eŞnln - SegA.h şarkı: Bun da lç.!\n. !eri. s _ Asık Mustafanın - Saba şarkı: Bir heyeti _ Celfll Tokse.s ve Tahsin Karakuş>. pıldı. tile; G. Saray galib gelirse.a,rtlle 
5 - ......... - Kemençe t&kslml. G - ......... - esmere gönl\l verdim. 4 - K.Azun Us'un - 20 00 Memleket s:.tat ayan, ajans ve mete- 5000 metre dünya rekordmeni Finlan- maçlarından. galib çıkmak ş dil"· 
Halk türküsü: Bir yar sevdim Kuşadalı. Hüzzam şarkı: Benzeır.e-ı:sln kimseye. 5 -- ... :: orolojl haberlerl. 20 10 Nc.ş'ell plflklar. - R. diyalı Kolehiınaynen meşhur Franaız ko· küme şampiyonu olabil'eceklef ·ılc ~~ 
7 - ......... - Halk tUrkiis{l: Misket tilrküsü. Keman taksimi. 8 - ...... - Halk türku.c;u. 2015 Türk müı!iH <ser.ilmiş beste semai ve şucusu Jan Bouen tarafından ilk defa İki hafta evvel yaptıkla.rıe~~f( 
8 - Bedriyenln - KürdlllhlcazkD.r şnrkı: İndim dn~darı ovaya. 7 - ...... - Ho.lk tür - .saz eserlerll. Nuri Ham Poyraz ve Küme saz Stdkholm olimpiyadında mağlUb edileli. !aşmada G. Saray, fena teşkil . ..tll- , 
Mıtrıpta mı Nalende mi. 9 - ......... - Kür - kü.sü: ne.mıoo:m görünür bağlar. 8_ - 'Meh- heyeti. 20.50 Konuşma (dış politika MdL"' - h k 0ırııu.;ı· fi 
dlllhlca.zkfu' şarkt: Ot\ller açmış billl:ıl\l ol - med Nasibin _ Hlcu.zklr şarkı: Görmezsem lerl>. 21 .05 Temsil rzor nlkAh _ Mollerden 1928 Amsterdam olimpiyadında meş ur neri 4.-3 yen.meğe muvaffa rıfll { 

l muş .bir karnr. 10 -: Osman Nlha.dm - Nl - eter. 9 _ Refik Fersanın - Ra..oıt şarkı: Yo.k- tercllme>. 22.00 Hnftnlık po.sta kutusu (e<: _ İngiliz atleti Duglas Low tarafından kı- nerbahçenin yarın zayıf taraf~etletl ~ 
ha.vend şarkı: Gen'! aşkı bana sun. 21: Mü - tı cihanı ateşin. 21: Konuşma. 2115 : MUzik nebi dillerdel, 22.30 Müzik (dans müziltl - rılan on sekiz senelik 800 metre olimpi- ranın kalecisi ve beki ile kı.1 li tJt 1 

zUt (Riyaseti Cümhur Ban<l03U - eŞf: İhsan (Saksafon sololan - Nihad EsenginJ 21 45: Pl.l 23.00 Son ajan., haberleri, ziraat, esham yad rekoru Amerikalı atlet Ted Meredit receğini ve forvedde de G~n;! f~~ ı 
Künçer.) 1 - F. Lehar - Eve. operetinden Haftalık posta kutusu. 22: Müzllc: (Küçük tnhvUtıt. kambiyo - nulmd borsası rnat>. tarafından 1912 olimpiyadında Stokholm- t ğ · •tt•k B takdir 4 ·.J 
marş. 2 - F. Lch:ır - Altın ve güm~ opere- orkestra • Şef : Necib Aşkın.) 1 - Hanruı 23.20 Müzik (cazban-Pl). 23.55 - 24 Yannld oyna aca ını ışı 1 • u Sa!111 ,ır. 
tinden vnls. S - A. Winter - Uvertürlerin ~hr _ Hülya gecesi (Val&J 2 - Micheli - program. de tesis edildi. bahçe, kuvvetli ve teknik G. to1> ol f 
ıtarlhçes1. (Biiyük seleksyon.> 4 - R. Lapar - İtalya şarkıları (Jotpuri.) s - Bernhard ·························································-- İstanbullu bir Ermeni atlet memleketi- kımının kar§ısına çetin bir 18 J.1lll~ ~ 
ra - Ln Habanera operasının uvertür11. U.50: Kutsch _ Çigan fantezisi. 4 - Karı Blume - miz namına iU. defa 1912 de Stokholın o- çıkacak demektir. Bu takd!rde1J}ı~ ~ 
Anndolu o.Jansı (Spor servtsi.l 22: Müzik Gl\neşde <Vals.) 5 - Schınal&UCh - Onnan- limpiyadına iştirak ettirfldJ. sıkı ve heyecanlı olacajı Jl\ --ı e&eft 11 
ccazband - Pl.) 22.45 - 23: Son ajans haber- d& 8.4k. 8 _ Peler Fr1e3 - Lejiyoner asker. N . . b .• kontıv• _,,~r. 

Ah ) .... So s....ı·holm oıım· pı'yadında yu-" metre A- etıoenın asa mı en •11 t ... ,. lerl ve ynnnkl program. T _ Paul Llncke - Vena. ev...... .r..>: n a- ~ ıııı ,.. . * jaruı haberleri, ziraat, esham, tahvllfit, kam- merikalılar tarafından ilk defa bugünkü lüzumsuz 6ertliklere kaçını~. vi oeıı ıl 
PAZARTESİ _ 5ı6ın bl)'O _ nukut borsası (flat.) 23.20: Müzik 1 çıkış tarzile on fki saniyede koşuldu. ler yüz göstermesi böyle ınu:, esP 

12.30: Program. J2.S5: Türk müzıtt - Pi. <Ca21band - Pl.) 23
·
55 

- 24': Yannkt prog -
1 

Bugün. yaU:.ıtı ese~ler ve .antrenman ::;:~rle oynanan maçlar <ı'tftı; 
~J:I ~=:r~!~. ~~~1t5 A_:~·: ai:ı:ıc ~ <:ı~~~ ram. * ! sistemlerıle butOn dunyaya ~öhret sal:: Bu mevsim :r:arfında dördün~ :ıP'.!, 
plftklar.) 19: Program. 19.05: Mllzlk (Neşeli PERŞEMBE 1-8-39 / l Amerikalıların bat a~tre~örü 

1 
alı:ı§ ~ Oal'atasaray maçını idare edeC~:tıı sı:if' 

milzlk - Pl.) 19.15: Tttrk müzıtı (1l'asıl hey- 12.so Program, 12.35 Türk müziği 1 - ...... Herbert Robertson· sürat oşu ann a - k Tankl .... tük. Bu ın~ f' 
eti.) 2n: Memleket snat A.yan, aJa113 ve me- Neve-;er peşren. ı - Sadeddin Kaynağın - 4 merikayı Stokholm olimpiyadında temsil e:,n k a .~0~ h :ıceıııu:ııi1 .J1 
teoroloji haberleri. 20.15: N~'ell plrı.klar - R. Neveser §arlo - Hlcranıa hara..b oldu. 3 - Sa- l etti. sa ~- ~ya:;::: en ıgenç a ~61' 
20.20: Türlt müu~I. ı ·- ......... - Şh'enllma lA.haddln Pınarın - Nlhnend şarkı - H!lA ( Stokholm oı;-mniyadı hak.kında benim rı soy em : .. dilıi 
peşrevi. 2 - Nayl Haltm oa:vuşun - Şlvenft - ya.§ıyor. f _ ...... Santur taksimi. 5 - ..... . ~r cıBu mevsim zarfında dö! J,' 
mn bes~st: Bir görüşle dftştil. 3 - •....... - Nihavend prkı _ Körfm!ekl dalgın suya bir • ~ildiklerim ŞU k1Sa. spor hadi.!elerlnden olarak Fener _ GalatasaraY ıe~ o~ 
Şlvenfuno. yürük semaı: Aya ne ola ol hlW bak. 6 _ ...... Neşetklnn mahur şarkısı - ıbarett!r. sını idare etmekle büyük bir nP .1, 
ebnı. 4 - Sadettin Kaynağın - Bestenlglr Gtıcendlm be• sana. 'l - Mahur saz sema- Dünya at.letmn. inin bugünkü yilkse.~ yorum. Bu iki güzide k.lflbilJJl Ol '.rd 
şarkı: Ey servilnazım. 5 - Kazasker Musta- ı.ı.. ı ..c d ki pırflP P' 
:fa izzet - BestcnigAr şarkı: Ey Sentinazım. 13.00 Me!llletet, saat Ayarı, ajans ve me - Ui şinde ve ohmpıyad oyun arının :i?'m 1 resmt :maçını bir mevsim orcJ~ 
6 - ......... - Bestentelr şarkı: Ben seni sev- teoroloji haber~. ıs.ıs _ 14 Mü'Zik (karışık tek!mO.lünde belli başlı rol oynıyan Stok- etmek benim için §eNfli bir re1' ~ ~ 
dtm sevell. 1 - ......... - Bestenlg:Ar su se - programı. SOLDAN SAÖ n YUKARDAN &ŞAÖI: holm olimpiyadı, taşıdığı bu mazi itiba- için çok iyi hazırlandım. ger e~ 
mıı1s1. 8 - Ra.lf beyin - Kiirdll1h1eu'tlr ta.r- ıe.oo Progrnm. Hl.05 Müzik Cmelodller-Pl.) 1 - Şeker )'&pıp satmak aan•atı. rile dünya sponmch mUhim bir dönüm kıymetli sporcularının bund.•~ ~ 
§o: - Renglruhsnnna. 9 - Osma.rı. Nlhadın - 19.15 Türk müıltl Unoe.saz fa.slı - Safiye i - Kapılamı önündeki tahta - Göz renct. noktası teŞkfl etmektedir. bO.tün maçlarında olduju gı.ib• .JBÇ J' 
XfirdllLhlcazkCtr §arkı: Oôzthndsn gttmıyor. Tokayın 1ftlratile). 20.00 Memleket, .saat A. - 8 - Asil - Sırt. , rtl JP .'8 ,..1 
ıo _ ......... - Muhııyyer t11rk'ft: Bucttn ayın yan, a.Jnna ,. meteoroloji haborlerl. 20.15 4 _ BO.,ükler. Bir Pazar günü Tayyar ile beraber kolaylaştıracaklanna eın.İ111 ci;.ssl~~,,,. 
on dördll. 21: Konuşma roottotım saa.t1.) Ncş'eli plAklar - R. 20.10 Tftrk müziği. ı -... 6 - Matem&.Ut. Stoldlolm stadm.m yolunu tuttuk. sında sporumuzda nahOf hA t'lf !~ 4' 
21.15: Mllzlk (Küçilk orkestra. - Şet: Neclb Rast peşreyt. ı - Abdi lffmdlnln - Rast şar- 8 - Tuclr edatı - Ortı9 &11 Şehrin mer~den ytrmi dakika u- beb olan mukaddes .sertliğe~ tır' f 
.Aşkın.) 1 - Emmcrich Kalma.n - l"aşlnga- tı -Senln Q4kınla çlk oldum. 3 - ll'a.lk Be- 7 - Ytlkaeltmek - Zulmedef\ zakta. StolC'holm pa.rkınm. hemen dvarın· ni olmak, bütün kudreunıle 1 Ol~ 
fe potpur1s1. 2 - Mlchel.ıı - Qa.rda.ş No. 

1
· s - Jtu - Rası rla - B1r da.m.e do.,<\rdlki benl. 8 - Oeml edatı - Mesun. dn olan stad., bütün heybetne görünmek- en kü"""'k hakkının kay'b0}!118 J,~ 

Emmerich Kalınnn - Ah sen, sen ("81.s} • 4 - ...... 'I'lı.mbur tat..ııımı. 15 - Lfttfi Be)'i.n- 9 - Bat kaldırmalar -~ - Ba,Jtt ._.... . ~r> 1" 
21.45: Ko:ıuşmn. 22: MUztk Clrn.çtıı: orkM - HlcezkA.r §a.l'kı _ Bana ne oldu göMU. 8 - A- oö.uell. tedir. lıfmak en büyük eıneIJind~ ,e~,Jt 
:tra - eŞf: Necib Aşkın.) Devam. 4 - Anın - rit Bc)'i.n - HlcaııUr eart:ı - A.Qıl ey goncat G99CD balmacanm baDedilmlt IMll: Küçük bir park içine oturtulmut olan Biz her iki takıma da fi'k';ıe~ ... 
det - Saz çalan fl.şık sültindeıl <A.Ok rtıynm.> aa.dbert. T - Arif Be,ın - mcaztft.r şnrkı - BOLDAN SAlıA: Sta1dıolm ~ ftmdlye lcada.r gördüğü- güzel ve temiz bir oyun g µi 
5 - oscar Fetras - Hatıra. G - Beooe - Rüya Gilldü e,eıldı aeııe. a - ...... Acem ldtrdi şa.r 1 - Karato, - Mar müz stadyomlanıı hiç blrhıe benzemiyor. temenni ederiz. Jzıet !{O 
(Keman 1çln.) 22.30: Müzik (Operetltt - .Pl.> tı - B1r ve!uız 7Are d~. t - Şemseddtn a - tyuıt - Bal. 
2S: Son aJııns haberleri, esham. tahvlln.t, Zb'amn - moaa fal'b - JDm eörse seni. l~ s - Rayet - Yala. Stadın dört bir tarafmda mtıteaddJd li- --- fSfl İ 
kambiyo - nukut ve ziraat borsa.sı mat.> Halt türktiatl - Akfam olur kervan ıner 4 - Atana.ıı - Yü riş kapıları var. BQyük oadde tarafında· bak8 ... .JfJ.J 
23.20: Mllzlk (Cazband - Pi.) 2SJ\5 - M: Ya- 1'0kıış\.. ın.oo KoDUfl!l& Cıdra.at .ııaa.ti). !l.1& & - 1>r--K1ralıt. )d ghtf kapısmm önünde bayrak yanp GOi kupasf mosa Jll ,,,., f') 
~ program. MOzit (flftt colo - MftUnmn Berk: Tremok> 1 - Ya - Al - R. • & yapan ve mabvemet k0f8ll. atletlerden lstanhul atletimı ajanJıjlfl p

6
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SAU ~818139 =~~7~ :. ~azııı:tt!ı~ : : Lı~ ~~A& ba~ kadmla gftreşen bir erkek heykeli t!ftt gil1 kupası mnsab::nrıcl1 ~ 
12 30 • Pro.,.,... ..... 12-· Tllrk m,..,,_ 1 -• MelOOi. 2 - Raffealt vaıente - Uzalı e - Nakil - Afu. karlf'.Inlzda ~. Kadıld!yd.e üçüncD. \19 ,·tır 

• • .,..~,.. ,,)IJ, '""'6'· - .. - -.u - " ~~ ..... m tamamile tu:Mw.Aan ı"na.ıı edil. atleti- arasında yapılaca~ • Buselik peşrevi. : - Şakir atanın _ Buaela btr me:mlekflteın (.-.nad). S - J. Btrausıs- 10 - Ek - L. - Am1rf. owu.ı,yv ----- •-.& .- -.. 
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e ir Hadise ... 
SUT MAKiNELERi 

1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

i ELE 
AKINBL BIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 
MİELE makinnlarımıza mahsus hususi 
ya ~ıııııL geımfştır. Fiab dığer yağlnr
da.ı d rn. ucuzaur. 
Anadoluda acenta ar~mmaktadır. 

DE. l.SU :JAı\ DEKALO \e Ş.si İstanbul •rnhtnkale No.:Jl 

Tsşra ~~tı~ Ycr·cri: 
ncentamtz Yusuf Esendemir ve Oğullan Anka:a 

Adana 
Ronya 
Ceyhan 
Gnziantep 
Erzuruın 
Polatlı 

, Ö,ıncr Başeğmez 
> Mehmet, Şükrü. Necati Kaş1kç1 
:ı> Saıt Akman 
• Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
> Neş'et Solakoğlu 

ı Süleyman Uzgeneci 
• AlnnyPlı Abdurrahman Şeref " 
• Polathanell kardeşler 

• Kurqmnbmut Oğ!U Hafiz Salih 

EskişehJr 
l'rnbzon 
rrnhzon 
8oJu 
bıv88 

• Mehmet Yön 1er 
• Mustafn G~z:.lknçnk 
• Mu-:u Guveli ve Şeriki 

Rize 

~sk ~ · 
~ .... 939•9:rı Okullara talebe alınıyor. 
nu can Askeri ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er
~~ i!e l(aYser~~: o~ullarının bütün sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin ı: sı-
~ alınacakt ncıdere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta-
'..._}( ır. 

Clıc!Q a buı şartı 
~l lir. l'-ie su arı askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev-

3erine baş ~etle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu
.... İst k . rrnaları lazımclır. 

A. e lıler a • . 
toaa" Askl'ti k şagıdakı yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
~~adar kah 

0

1 
uıı~~a girmek istiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağus

t\uıı 0.Sta başla~ ~dılu~. Askeri liselerin yalnız Ill. sınıfları için seçme sınavı 15 
~l(U lil'ın bütiin · .. o Agustosa kadar devam edC!"'" "Liselerin diğer sınıflarile orta 
~&b 

1
e kadar de Slnıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eyltilden 10 

bu edilınii 1"aın Qtier. Sınav neticeleri bu tan'hten bir iki gün sonra ilan ve 
Q - '!> o anlara t bl' + lı cak "'ıtv..... . e ıga. yapı r. 
• Ok u<"fı Zen 'd C Urların cı erede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okulnna alına-

tı\arrı"\' 1 "klil Se>.Çıne sınavlan 1 Eylfılde ba!=:lıyac..ıktır. 
İstcıd·:llla;ra ç ~tın kaydı kabul kfığıdlarını mümkün mertebe kısn za:::nanda ta
Ça h~ le~i oku~ lşrnaıarı ve tamamlanan kağıdlarının askerlik şubesinden girmek 
ll.ı:ı \ı ıç hır istek~· ".nktilc gön,iermc işini takib etmeleri ve okuldan çağ•rılmadık· 
halk ve Orıa A ının okulun b:.ılunduğu mahalle gitmPmesi lazımdır. Şarki Ana-

ınıl! nad<>lu h ll . caaı • da Rony a tı Erzıncan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
• Cd'' n orta k 

l) 1 rtır& Jazıind 0 uluna alınmaları esas olduğundan bu suretle milra-
.... t ır. 

t h• Str:>k}' . ) ıtd k ının ask • 
bıı rrı 1 ~l sair h e-r~. okula girinciye kadar yol. iaşe ve okulun bulundu~u 

4 a . afların t .er turlü masrafları krndi.:: 'ne aiddir. Okurun v lisi tarafından 
- lst eının ed'ldi . )'at1ı Pkli okul k 1 1 askerlik ~b<>lerince tahkik olunacaktır. 

odu~ ''f' Parasıza a abul edilmediği takdirde hiç bir hnk iddia <'demez. Okullar 

5 u l!iii avrıc ırh TakbPnin iaş sinden başka givdirilmesi, teehizatı okula aid 
\lına" .Askeri is:ı ~r ay bir miktar maac; da verilir. 
~\otu g, "tek kaz erı muvaffakivetle bitir nl ,. en arru edenler müsabaka sına· 
~ıkJarı takcllide askerl yüksek mühendis yetlştôrilınek üzere 

gonderilir. cl004> c3413~ 

Ask " F 
ısoa erı abrikalar Umum f llüd irlüğü ıhı, arı 

llıctrc lllik Ah 
'l':ıı. I u 1 ceviz tomruğu 1 vakkat teminat olan c4250ıı lirayı ha\'İ 
~ "!l'tnjn n ıııncak ~ . 

CfJ edilen b d . I teklif mcktublarını mezkur gunde saat 
lahtiklrıctrc lllikab e elı_ c60,0QO, lira olan 14,30 a kadar komisyona ve:-nıeleri ve 
1tııaı.. alar umum 

1 :e~:ız tomruğu askeri kcndilc>rindc 2490 sayıu kanunun 2 ve 3 
e: '<lla k mudurlü ... ~nu olllisyon ~ merkez sa- maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol-
t~u c ~~t l5,3o l~nca l9/6/939 Pazartesi madıklanna ve bu işle alakadar tüccar
~ \: ~ır. Şartna~ kapa}~ zarfla ihale dan olduklarına dair ficaret Odası vesi-

tıılsyondan e c3ı. lıra mukabilin- kasile mezkUr gu··n ve saatte komisyonıt 
ver·ı· 1 ır. Talihlerin mu- müracaatlan. c3606> 

;\tık.ara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
~ şittıuiy~ k Rektörlüğünden 
~. - adar Zir t \T . - . 
~"'% dipl aa , eterıner, Orman Fakültelennden mezun olan ta-

~ekto·· 01~~lan tevzi edileceğinden alakalıların aşağıdaki esaslar ıiaM-
1 r uge •· 
ı ....... F'aküıt muracaatları ilan olunur. c 1876> c351 I > 

-..... " e kayıd numarası. 
3 ~Çık k" 

-..... l:ı unye ve soyadı. 
'4 .ı:.nstir· 

5 
....... llir !' Uden aldığı vesikanın iadesi . 
....... 4 ıralık dmnga pulu. 

6 adea v 'k 'l' . esı a fotografı. 7 aı:ıhhüdl" 
.................... Açık acld~ u mektub için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu. 
~esleri. 

~12ıa,939 p Nafıa Vekaleti den 
tıı11h tıÜdür~a~tesi günü saat 15 de Ankarada Nafia VekAleti binası içinde rnal
l 'en be ğU ?dasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3231,30 lira 
tı.~ı;; .. i delli muhtelif demir ve saç malzemesinin açık eksiltme usub ile 

'l 
"'liiltn. 'Yapılaca!~tır 

ııı ··•e · 
l.t abilir. Şartnnmesi ve teferrüntı bedelsiz olarak malzeme müdlirY.lğünden 
t llvakk 
~ı.. at tenı· 
~ ~iletin ınat 242 lira 35 kuruştur. 
~t 15 d :muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni 

e ınezkQr komisyonda hazır bulumnalan llzmıdır. (1937) (8621) 

Ankara borsası 
-···---

Açılq - Kap:ınq fiatıan 2- 6- 939 

ç EKLER 

r~· 
Kapanış 

Londra 6.93 5.93 

Nev - Yark. 126.61'76 126.6175 

Parla 8.3öö0 S.J660 

Mlllno 6.66 6.66 

Cenevre 2B.rı65 28.565 

Ameste-r:.Gm t'l .825 67.&::5 

Bcrlln 50.8025 60.8025 

Brüt.sel 21.6570 21.6575 

Atlna 1.08l5 l .<18lıS 

Sotya 1.06 1.ll6 

Mndrtd 14.036 14.085 

Var§OV11 28.8'5 28.84~ 

Buda peşte U.84.t5 24..8425 

Bfikreı 
(ı.l(,50 0.lıO~ 

Belgrad 2.89:.!5 2~:.ı..i 

Yokohama 84.6~ 81.62 

Stokholm 80.5376 so..ss7., 
'.toskova ~3.90~ 23.11().tJ 

tSTİKRAZLAR 

Açılıı Kııpuı' 

Tü<k boreu ı peoın J -
11 • n • -
:ıı > I vadel -

.............................................................. 
~chzadeb.:ı ?I -ıu.,A.4 

llyı.trosunrta 
Bu gece 

her yer 20 paradi 10 
loc lnr 100 

ATESLE BARiT 
1 

Yeni büyiilı: heyecan ueri Oku1u"u A}a•l 

······························································ Geyve H. !Hahkernesinden: 
Geyvenln Camllkeblr mahallesinden ölü 

Bürhan knrl.'lı Mnkbule veklll dava vekili 
Muhsin Ynzıcıoğluntın İst&nbulda Oalata
da Havynr hnn numara 36 da muklm Hay
ri Bıçakçı ve Vasfi Ynkevidlsa aleyhlerine 
dçmış oldu6'1l 1st1rdad davasının icra kılınan 
nçık duruşmn ve muhakemesi sonunda da -
vacı veklll mUdden:ılcyhlerden ·Hayri Bıçak
çının lkametgdhmın meçhul olduğundan b:ı 
hisle kendisine lllinen tebllgnt lcrnsını iste -
mesl ürerlne H. U. M. K . nun 142 ne! mad
desine uyğun olan taleb veçhlle müddeialeyh 
Hayri Bıçakçının 22-6-939 gününe müsadif 
Perşembe günü saat 9 da mahkemede hnzır 
bulunması vcyn knnunı bir vekil gönderme
si tebllğ makamına knhn olmak üzere IUl.n 
olunur. 31·5-939 

Doktor Hafız Cemal 
(J.okmnn Hekim) 

Divanyolunda 104 numarad:ı icrgün 
hasta kabul eder. Telefon 21044-2:mıa 

1 SAÇ EKSİRİ 

Satları besler, köklerini kuvvet• 
lendirir, dökülmesini Ö'1ler, ke· 

peklerini giderir. 

lNGİLİZ KANZUI< 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

İslaı .. bul Defttrdarlı~ınd.ın 

TQJ>hanede: Kılçıklı mahallesinin Topçular caddesinde kışla 
altında kfıin 341 sayılı dükkan. 
Boğaziçinde: Baltalimanında Pire suyu mevkiindeki Dutluk 
namile maruf 4 hektar, 74 ar, 45 metre nnırabbı tarla. 

Beyoğlunda: Kurtuluşta eski Ayakiryaki yeni Teşrifatçı so
kağında kain eski yeni 34 sayılı ev. 
İstanbul: Eminönündeki Balıkhane binasının satış yerindeki 

Muhammen Sen•i 
kirası 

Lira Kş. 

180 00 3 

82 50 3 

65 00 3 

şerbetçi dükkanı. 120 00 3 

Topkapı sarayı içinde: Fener kulesi dibi!ldeki bostan. 150 00 3 
Tophanede: Necatibey caddesinde 351 sa yılı dükkan. 180 00 3 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizalarında yazılı müd

det ve muhammen senelik kira bedelleri üzerinden açık artırma ile icara veri

lecektir. Senelik kira bedelleri nakten ve peşindir. İhale 15/6/939 Perşembe gü· 
nü saat 15 dedir. Talihlerin % yedı buçuk teminat akçelerini vakti muayjreninden 
evvel yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (3732) 

Belediye sular İdaresinden : 
Yapılması icab eden bazı ameliyattan dolayı 4/6/939 Pazar günü saat 14 den 

ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sularını kesmek mecburiyeti hac;ıl olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin münhat noktaların da sularının hafif akacağı ve yüksek 

noktalarda su bulunmıyacağı sayın halka ilan olunur. c3914:t 



ıs Sayfa 

• 

mükemm~lfyeti ve güzellikleri itibariyle 

1939 da dahi en başda gelmektedir. 

&oN POSTA 

Satış deposu: Beyoğlu istiklal caddesi No.28 

• 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
ve sinirleri boz 
VENÜS ÇAM formülü bir sırdır. 

Taklitleri onun yerini tutamaz, 
Umum! deposu: Nureddin Evllyazade, A'lt, Ecze .va ltriyat deposu. lstanbl 

,---· SÜMER BANK 4~-~,' 
SELLüLOZ SANA Yi; 

M iiessesesinin 
Yemişte Vapur İskelesi yanında 28/36 No da açtığı 

PERAKENDE SATIŞ YERi 
faaliyete başlamıştır. 

Her nev'i kağıt ve Karton ihtiyaçlannızı ucuı fiatlarla 
buradan tedarik e~iniz. 

-Matenailp bir Endam 
J . Rouı11I ko,.olofl (Oalne) ve l<o· 

•••lıfl wDoııd• ııhııbıa• t .. HObD 
lılftlO 1d1P. SHlınll§lnı llalo1'91l1111k• 
ıızıı v0.11t• l•""'te' " ,. IMıltl•. 

' f'lyalllP : Kemerler e llrab• • 
ltorsılır (Gelnı) 11rtrınlo lıınlılP 

2!5 Urıde• 11111.,...__ 

\aatıt 11'••1 ralnıa ' 

ISTlNBUL, a.roıı. ,,, 
Tll111I 1111yd1111 12 Ho. I• 

MıDH11111 11 ılya,.t ıdl•lı vap 
tll No.111 tertfe111lı l latıylalL 
l'tyıllatı"'ııdt bDyDk tenll .. t. 

Telefon 43849 
Telgr af • GENETRiC 

lstanbul 

.: 

1 

Parisin en son model ıcıtdVl 
şapkaları Seyuğlunda 

8 A il 1 8 
ma~azalannın yeni 

Kadın ıapkalatl 
dairesinde teşhir edilmeıttedl'· 

Geliniz, intihab ediniZ. 

~~ÇOCUK HEKiMi I~ 
Dr. Ahmed AkkoY"11 • 

Taksim • Talimhane Palas ~: t,ı1 
Puzardao maada hargUn sııat 

sonra Telefon No. 4: Jt2'7 

ilan Tarif emiı 
.... utlııd. 

Tek sütun~······ 
····· ' ··········· "' sahile 400 ita 

ıahile Z50 'il 
)1 

ıahile 200 
O 

,, 
Dördüncü sahile 10 
iç ıahileler 60 » 

40 
,, 

Son ıahile dl 
Muayyen bir müddet .ıal'ı:~· 

fazlaca miktarda ilan Y~P~ıdet' 
lar ayrıca tenzilatlı tarıfe ,ı? 
istifade edeceklerdir. TaIIlı 1 

.rl'I 
·çJıı sr 

ve çeyrek sayfa ilanlar ı 
bir tarife derpiş edilm'.şt~· ııl~ 

Son Posta'nın ticarı ılA _aat 
ütBCI"" 

aid işler için şu adrese ı:xı 
edilmelidir: ~,ti 

tıincılık KoUektlf s-ıı 
KaJıramanzade 

Ankara cadd-~ 

················································ 
Son Posta Matbaası I~ 

Neşriyat Müdürü: Selim ııa~; tJı 
. s. Ragıp EM ~Y.,rJG 

SAHİPLERi: A. Ekrem~ 


