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Başvekil, müstakil grapan mürakabe cilıazlarımızı 
takviye edecek malıigette oldağana söyledi ....... -.... .. ..... ..._._ ._....__. ....... ._ ....... _______ _ 
Parti' umumi idare Sovyetlerin cevabı 

heyeti de dün seçildi Londra ve Pariste 
Kurultay Millt Şefe can.dan. ~ağlılığını ~e tetkik ediliyor 
kahraman orduya takdırlerını ızhar attı 

1 ır 

r-- HATAY DELEGESiNiN SÖZLERi - ......... 
Hatay sizindir. Oradaki bütün Hataylılar 

emirlerinizi ifaya muntazır bir kıt'adır 

• • 
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'i edinci H 1 S f • 
açı e erı esnasında Mısırda geçen 

çok cazib bir aşk ve harb hikayesi 
Zevk h 
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Yarın Başhyoruz .· 
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Cevab Londrada iyi karşılandı 
Moskova mukabil teklifler serdetmemekte, yalnız 
tekliflerde bazı tadilat yapılmasını istemektedir 

Nihai cevab 
önümüzdeki 

hafta verilecek 
Londra 3 (Hususi) - Dün Molotof 

tar.4fından Moskovadaki İngiliz ve 
Fransız sefirlerine tevdi edilen Sovyet 
cevabı, bugün Londra ve Paris harici
yelerinin eline vasıl olmuştur. 

Lord Halifaks, cevabın bir l!lll"etini 
derhal Çeikrs'de bulunan Başvekil 

Çemberlayn'e göndermiştir. Hariciye 
(Devamı 3 üncü 11a.yfcıd4) Lord Hali&b 

13 yaşında bif çocuk 11 
yaşında bir kızi yaraladı 
Küçük kız, bütün ızhrabına . rağmen, kendis=ni 

yaralıyanın hüviyetini bildirmek istemedi 
Dün, Kasıınpaşada eşine ender rastla - Kaaımpa.şada, Karaman mahallesinde 

nan bir yaralama vak'ası ol.mu§. 13 yapn- Mezarlık sokağında oturan Şahin kızı Fat 
da bir çocuk 11 yaşında bir kı:ıı tabanca ma, ayni mahallede akrabası 13 yaşında 
ile ağır surette yaralamııtır. ' Hüseyin ile oyun oynamak için buluş -

İki çocuk arasında cereyan eden bu muşlardır. Her ikisinin de ana • 
facianın tafsilltı şöyledit': ( Deva mı 15 inci sayfada ) 

Surigenin müstakbel 
kralı kim olacak? 

Sabık kral Zogu ve Jcrcıliçe Jeraldi~ 
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21 /er grupu 

- Yazan: Muhittin Birgen -
LJI alk Partisinin siyasi hayatımıza 

lr"1I verdiği yenilik!erden biri de, et

rafında hayli dikkat ve al~ka uyandırmı§ 
olan 21 ler grupudur. 

Bu grup, bir muhalefet grupu değildir; 
tam manasile müstakı1 bir gruµ ta değildir; 
onu Parti içinde ayrı bir grup, yeni dol
muş ve tecrübe sahasına yeni atılmış bir 
organ olarak, nev'i şahsına münhasır bir 
icad şeklinde tasavvur etmek lazımdır. 
HatiA. onu Halk Partisinin bir ckontrol 
organb olarak kabul etmek daha doğru 
olur. Partinin kendi kendisini mürakabe 
etmesi için tasavvur edilmiş bir icad. 

Evet, bir icad ... Parlamentolar tarihin -
de, şimdiye kadar hiç bir yerde böyle bir 
organ görülmüş o1madı~ı için buna cicad> 
ismini vermeğe mecburuz. Şimdiye kadar 
hiç bir tarafta misli görülmemiş ve tec -
rübesi yapılmamış olan bu icad, nazarı 
olarak mütalea ettiğimiz zaman, bize ga -
yet makul bir tecrübe başlangıcı halinde 
görünür. Fakat, bu hususta kat'i bük -
mümüzü, tecrübenin tatbikat sahasında 
vereceği neticeleri gördükten sonraya 
saklamak mecburiyetindeyiz. Tecrübe, bi
zi bu sahada ileriye doğru ytirümek mi. 
yoksa bunda bazı tadiller yapmak mı ve
yahud bu işi büsbütün başka bir şekle dök 
mek ~ Ia.zım geleceğini gbsterecektir. 
Şimdiki halde bu mesele hakkında ve

rilecek hüküm, icadın çok derin bir takım 
.mülahazalar mahsulü olduğundan ve mü
hinı bir ihtiyacı tatmine şimdilik kifayet 
edeceği hakkında çok kuvvetli ümidler 
verdiğinden ibarettir. 

* 
İcadı ilham etmiş olan sebebler üzerin-

de biraz duralım: 
Memleketi. tek bir fırka nizamı içinde, 

tem demokratik bir patl~ento reji.mine 
götürmek ve millete hü klınıet işlerini sıkı 
bir kontAl im.kanlan ver.mek, siyasi bir 
kontrol organı mevcud olmaksızın tahak
kuku kabil gayelerden değildir. Tam bir 
parlamento demokrasisinde fırkaların bir
den ziyade olması zaruridir. Ancak, arka
mızda bıraktığıını.z otuz senelik parla -
mento tecrübesi gösterdi ki, uzun müd -
det mükellefiyet rejimi içinde yaşamış o
lan bir memleketin böyle fırkalı parla -
mento rejimini muvaffakiyetle tatbik e
debilmesi mümkün değildir. 

Atatürk, bir aralık, halk kütlelerinin 
kAfi bir terbiye almış olduğu ümidine dü
şerek Serbest fırka tecrübesine girişmiş-

ti. Bu teşebbüsün, memleket içinde uyan
dırdığı harmt, birdenbire tecrübenin 
makul hududlarını o kadar aştı ki Ata -
türk bundan vazgeçmeğe nıecbur oldu. 
Ben o zamanlar kooperatifçilikle uğra, -
tığım için, kooperatifçiliğin esas kaidesi-

ne riayeten, biç siyasetle me~gul olmaz -
dun. Bununla beraber, uzaktan yaptığım 
müşahedeler bana gösterdi ki, henüz in
kıUb içinde bulunan ve henüz kaii dere
cede modem bir demokrasi terbiyesi al -
ma.mıı olan kütle, böyle serbest bir :ıare
ket sahası bulunca, iUUrsuz colikunluk • 
lara kendisini kolay kaptmyor. Şu halde, 
memlekette sükun içine.le bir çalışma, di
siplinli bir ilerleme, fırtınasız bir tekamül 

• istersek, tek hrka nizammı elden bıraka
mayız. 

Fakat, mütemadiyen mi tek fırka? İle
lebed bu nizam içinde mi yaşıyacağız? 

Hayır. Yannı düşünmek mecburiyet.inde

yiz. Milleti kendi kendisıni, sırf kendi sesi 
ve .kendi teıkilltile idare edebilir bir ha -
le getirmek zarureti vardır. Birkaç gün
dür izah ettiğim gibi, Milli Şefin büyük 
bir ehemmiyetle güttüğü gaye budur. Şu 
halde, tedrici bir tekArr.ül ve inkişaf için
de, milleti, yavaı yavaş mıinakaşaya a -
lı§tırmak llzımdır. İşte bu icadı ilham e
den aebeb budur. 

* Bu yirmi birler grupu bu işi yapabilir 
mi? Yapabilecek mi? 

Bu grupun hususiyetini yukarıda söy
ledik: Bu, Türkiye hayatına Halk Fır~a
sınm gözünden daha hşka bir gözle ba
kan bir teşekknı değildir. O da :ıyni gö -
rüş birliğinin gözlerine sahibdir. Onun da 
programı Halle Fırkası programıdır. Şu 

halde vazifesi, Halk Fırkası programının 
tatbikatında, fırkanın kendisi tarafından 
tayin edilmiş aiyast bir kontrol organı ol ~ 
maktan ibarettir. Bu organ, münevver bir 
idare alttında -bu vazifeyi muvaffakiyetle 
yapabilir. Mesela, fırka programını önü
ne alır. bunun ruhunu. kelimesini tetkik 

Şimal memleketleri halkından biri bir İskoçya.lrı ile 
konuşuyordu. Ona: 

Dö la Roşfukold daha üç asır evvel: 

- Bizim memleket dürüsttür, halle yekdiğerini aldat
maz, demişti. 

- Eğer insanlar yekdiğerini aldatmaya imkan bula -
masaydılar cemiyet hayatı te.şekkül etmezdi, demişti. 

İskoçyalı şu cevabı verdi: 
- O halde tahmin ediyorum ki, meml€ketiniı.de şehir 

ve köy yoktur. Halk yekdığerini görmez. Yekdiğerile te
mas etmez, dağ ba.şlannd-ı münferid kulübelerde oturur. 

Bu meşhur .lh·ansız içtimaiy&tçısı bedbindir. Hükmün
de aldanmıştır. Fak.at sen aksini d~ünmekte serbestsin. 
Konuştuklarından, münasebette btftunduklarından f{ip
helenmey.e hakkın yoktur. Falkat aldatılaeaıkm.ış g1hl ted
bir almak vazifendir. 

Samdana be11ziyen 
Şaplıalar 

r----············-... ·········-· ....... ···---... " 
1 Hergon bir fıkra 

1 
Ne çıkar? 

Tüneldeki yokıı, Tünelde bul1ln • 
duğunu unutmuş, sigam paketim çı -
karm4 bir sigara yakmıftı. Yanında 

duranlardan biri: 
- Penceredeki ilanı okusanıza, de 

! 

: .
.. : 

d&. cSigara içmeyiniz> ~azılı, her yol-
cu bana riayet etmelidir. r 

Sigara içen pencereyi! baktı. Pence- i 
renin üzerinde: ! 

•··· marka traş bıçağile traş olunuz .. > ~ 
c ... gömleklerini giyininiz.> i 
•··· sa,bıınile yıkanınız .• 
Tarzında birçok yazılar vard, .. Si -

gara içen kendine csigara içılmez> -ya· 
zısını gösterene: 

~ - Orada, dedi, birçok yanlar var. 
i Siz hang:sine riayet ediyoTsunuz .. Bir 
~ tanesine de ben riayet etmemişim ne 
: çıkar? .. , 

Fas sadrazamının 
Beyanatı 

Şamdana benziyen ppkaıat' ıngllte

rede günün modasıdll'· Londranın meş
hur Haydparkmda, Derby at yarışla -

nnda da bu kabil fapkalara ınk sık rast 

Bugünlerd'e, Franlroı .. un davetlisi o -
\.._, _________ .. _____ .; larak İspanyayı gezen İspanyol Fası -

Şiir okuya okuya 
Ölen genç 

1.amak pek mümkündür. Fakat şapka - İngilterede, genç ve sarışın bir İngi-
lar erkek gözlerine ne dereceye kadar lli güzelini seven fakat ondan bir tür

hoş görünür, burasını pek tayin ede - lü yüz bulamıyan, gayet hassas bir İn
miyoruz!. giliz delikanlısı, bütün gayretlerine rağ 

eder; sonra bunu tatbik& memur olan hü- men sevgilisinin Makasını çekemedi -
kfunetin yaptığı işlere bıkar; eğer bu iş- ğini görünce, yeise düşmü.ş, evlenmek 
ler bu programın, ruhuna v kelimelerine niyetile sakladığı paralarile şiir kitab -
uyar bir gid~ ta.kib ediyorsa ala; değilse, lan almış v_e üç gün durmamacasına 
gördüklerini, dÜfÜndüklerini, ' lıirer birer şiir okuya okuya ölmüştür. 
söyler; objektif tenki1ler yapar. Bu nevi ================ 
tenk.idlere ne siyası lbtlras girer, ne de 
herhangi körü körüne bir coŞkunluk duy
gusu böyle küçük, münevver ve ağır 
başlı bir teşekkül içinde kendisine yer bu
labilir. Şu halde, biz:ie demokı-asi duv -
gusunun. bir terbiye ve itiyad kuvveti ih
raz etmesine intizaren, bu teşek-:ttil ile bir 
hayli iş görür ve birçok faydalar elde e
debiliriz. 
Vatandaşlarımı, bu hare;ceti çok ciddt 

bir sempati ile karşılıı.mıya davet etmeği 
de burada unutmıyacıığ1m Çünkü, yeni 
grupun muvaffakiyetl' çalışma·n ve ha -
yırlı neticeler verme~~ bir:ız d:t milli mu
hitin ona karşı gös-;ereceği ciddi r.l.ika ve 
esaslı sempatile kaimdir Eğer milli mu· 

bit, bu yPni grupla k~ndisinde derin bir 
manevi alaka hisseder v.~ onun objektif 
tenkidlerini kendisi de objektif bir ruh ile 
takib eyliyecek olursa. o zam:rn Tiırk mil
leti, tam demokrati!< bir siyaset rejıminin, 
kendisi için daha m'jsaıd inkis:1f imkan -
ları taşıdığı hakkında yenı deli:~t r giis -
terrnif ve milleti bu tar:ıf:t sevketrr.ek is
tiyenlerde de ümid v~ ce3areti arttırmış 
olur. 
Şunu hiç unutmıyaıım: Yukarıdan aşa

ğıya doğru gelmekte olan her kemal ha
reketi ve her istihale gayreti, ancak aşağı
dan yukarıya doğru kendisini gösterecek 
olan yardım nisbeti:ıde sem•'reli olur! 

r.ı~ı~·! tiı~ 'Jirgf'rı 

1 STER 1 NAN, 1 STER 

nın sadrazamı gazetelere şöyle bir be
yanatta bulunmuştur: 

cBiz F~lılar, harbde yalnız vazife -
mizi yapmış bulunuyoruz. Çüınkü biz -
ler İspanyoluz. Tann tarafından gön -
derilrniş olan İspanyanın ve Famn kur
tarıcısı Frank:o, müşterek medeniyeti -
mizi ·vücu& getiren i:ki ırkımızın da li
deridir.> 

Resim, Sadrazamın remnidir. 

Beşizler ilk defa seyahate 
çıktılar 

Kanadalı beşizler doğduklannd.a!n -
beri ilk defa köylerinden dışarıya çı -
karak « husu.st beşizler ülkesi> isimli 
trenlerile Toronto'ya gelmi?ler ve a -
jansların bildirdiği gı"bi İngiltere Kral 
ve Kra1içesi tarafından k,abul edHm~
lerdir. 

Blum kendi partisi 
tarafından maetiib edildi 
Bir zamanlar hal!t cephesinin liderli -

ğini yapan Fransız sosyalistleri tefi, eski 

başvekil .Blum, kendi partisi tarafından 
mağlüb edilmi.ş, ve fırkası 1761 e karşı 

5490 reyle müfrit sollardan ayrılmıya 

karar vermiştir. 

INANMAI 
Gazetelerin şehir haberleri arasında küçük bir fıkra zan da mahkemeye müracaat şeklinde meseleyi delalaırc~ 

gözümüze il~ti, baktık: . yazm~tık. Ha kaldırıldı, ha kaldırılacak, demiştik, fakat 
- KuruÇ€ŞIIledeki kömür depoları kaldınlacak, diyor- bir türlü kald1nlmatiığını görmüştük. Artık kaldmlıru-

1ar. Okumadan ~ektik. yacağma kanaat getirmiştik. 
Trun on beş yıl evvel bütün bir mahal.Jenin belki on iki Onun için bu yeni fıkrayı aktı.m8dan geçecektik, fakat 

kişilik, belki de daha fazla bir mümessil heyeti matbaa - meslekte tecessüs hissi gı::libdir, okuduk ve öğrendik ki 
mıza gelmişti. Gidip şahs~.n bu yeri gezmiştik. Kömür de- bu defa Boğaziçi asfalt yolunun inşası mürukebetile de
poları orada iken Boğazın bu en güzel semtinde otura - poların belediye tarafından istimlak edi1mesi bah!s mev
bilınenin :mkansız olduğuna kanaat getirmiştik, söyle - zuu olmaktadır. Bu defa bu şekilde depolann gerçekten 
miştik. Sonra dl. hazan Belediyeye, bazan Vekalete, ba - kaldırılabileceklerine inandık, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Sözün kısası 
-····-

Mısırçarşısı 

1!. Talıı , 
-------- 'd" bt.lg(ıl\ 
~ ün Yenicarni civan ı 1

•• 

16:/J MısırçarŞlSı... ~Jlı.ıı 
· zıırtl" 

Eski İstanbulun hususiyetlerı, diliyor• 
icabı arı karşısında bir bir !eda e .. ıdiJJI' 
Tabii edilecek. Değişme kanunu :h~iattir· 
!erinden müstesna kalan sade tds .. ~:1.t' 

d
. gi ışıııı.-

Onu bile, biz insanlar, ken ı 

uydurmağa çalışıyoruz. . . gibi, 
Onun için, kahvehane tarihçııe:~e~· 

Mısırçarşısının başka bir kılığa gı tııfİ' 
ne itiraz edecek değilim. O, esaseıtaJ1lııft' 
hi İstanbulun içinde, muhteviyatı. ı ııı.rfı 
la kaybolmuş, tebahhür etmiş bır 
yahud ki boş bir şişe gibi duruyo:cıu.d8Jlt 

ıran 
Kervanların Çinden, Hindden, 'ft1 ', 

Mısırdan, Trablustan, Cezayirdcrı. bds.Jl• 
ğrı 

nustan, Habeş diyanndan ve ına bİJlbli 
aylarca çöller aşarak Deri devlete ! .,e 
türlü bahar, çeşid çeşid ıtırlar. tııh11

1~,.ıJlı .. ot ı» 
t~!arik. taşıdı~~n .. Tıbbı~ h.en~z alıırJJlS 
koklcrın ve bocek.lerin şıf aı ha55

' i bV 
inandığı.. büyü ile tütsünün içiıı;13 J1Cfı$ 
yatta rol oynadığı.. Türk aşçılıgı 'H</eı 

ğ J<llı> 
san'atlardan madud bulundu u.. . Jleql 
tütün, çay, enfiye tiryakiliğini~ b~~ ğtJ., 
m~zheb gibi mutaass ·bi.ı.-ı m:ıl!k 0 • ~Jıı. ı 
afyonla ctiryak» in serbest satılıp l<~.1~ 
nıldığı bir devrin yadigan olan bu ' ~1rıJ 
Sultani> nin bugünkü yetim ınanı~r~ı ~I 
b. 1 k b d .. pJ1C5l ır e e gi i evam etfr:-ır.clt §U ttİ· 

manasız, ve maziye adeta bir bak:::rıiJ!ı 
Yeni baharın, kimyonun, fesfa ts.Jll 

kişnişle kakulenin adlarını bile unıı Jıll' 
helecana uğradığı vakit çiçek suyıt11~ ·J)iı 
tıra getirmiyen, müshi1ini, müle)")11rı~ 

uka . . • ·1 yaptır m vvısını reçete ı e eczacıya . d8-
üç dört odadan ibaret evini par~e. ,Je }clt1' 

şemeyi ehven bularak, dedeterının t"" , 
d" c:et ı.ı> 

odalı konaklarını ne diye hasır 0 =' fJ1Y' 
lerine aklı ermiyen, marmelMa alış~ ~ 
desine toprak kavanozlar içerisinde1".·reJl 
gibi zencefil reçelini yabancı ve bor go 11r
bir neslin nazarında Mısırçarşısınıl1· det 
ttt kralı Sopa1uliyumanın mezarı kil 
bile kıymeti yoktur ve olamaz. ifı 

Ancak, pek te uzak olmıyan bir ına:ır' 
hatırlıyan bizim gibiler içindir ki, Mı aSl 
çarşısının büsbütün tarihe karışrtl 
birazıcık hüzün veriyor. bU 

Çocukluğumuzun aşinalan olan ~~l<ç{i 
döndürücü kokulu baharatçı ve ı;o 11• 

tfükkanlannın, elvan yorganlarla be~ııt 
miş hallaç tezgahlarının, fıkaraya ta ·s . 
luk etmekten gayri mahalli sarf ve 

1 
e· 

t~ali kalmamış hasır tomarlar~~ı~t}eJ. 
rınc gelecek asri mağazaların onu ğıJll 
geçerken içimizin hasretle tırmaıarıdı 
duyacağız. 

d"l< • 
Lakin acaba bu hasret 0 yıkılan tı'f'' 

k" ~ ec: anlarla, içlerinde satılan orta ça~ )derı 
sına mı, yoksa son aşin.asını kaY0e

8
J<? 

kendi mes'ud gençliğimize mi aid ol~C ,ııJ! 
. Galiba en doğrusu bu! Maziye agiı[r .. 
ınsan, kendi mazisine ağlıyor deırıeıct 

E. rat~, 
····' -·····················-··················· .. •••••• f 

Kütahya • Balıkesir hattı lflfil! 
1 

hakemleri Ankt'lraye gideCB~ ti , 
Kütahya, Balıkesir tren }ıattı ıl1 50ıı 

lafını tetkik eden hakemler yarıTl Jljl6 

~~J:ntıları_nı yapacak, akşanl t~J<a ' 
hukumete ızahat vermek uzere .A 
raya gideceklerdfr. , ••• ~ . ....................................................... . 

HAZiRAN 

4 -Mayu R••lllİ •eu 
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Danzio Ayan Meclisi Polonya 
Komiserliği ile münasebatı kesti 

f\yan Meclisi Danzig arazisinde Leh gümrük memur
larının gittikçe artmasından şikayet ediyor 

~rı· s kınd ın (A.A.) - Kalthof hadisest hak 
tin a Polonyanın Dahzig Ayan mecli • 
de: :e:diği cevab, kfıfi addedilmediğin -
ga"'etuy~n meclisi, cDantziger Vorpostenıt 

" esıne .. 
koın· •v, gore, bundan sonra Polonya 
'--• ıserlıgınin memurlarile münasel>atta 
Ull!Uıunaın v 

~ aga karar vermiştir. 
t>an~· g~eteye göre Greiser, Polonyanın 
1'3u rı~ 

1 
onıi:se:i~e iki nota göndermiştir. 

ta1thO: :ı~ bi:ınctsinde ay~n meclisinin 
adisesınde medhaldar olan Leh 

memurlan1e münasebette bulunmağa de
vam edemiyeceği bildirilmektedir. 

İkinci notada ise Danzig arazisindeki 
Leh gümrük memurlarının gittik~ art • 
masından şiUyet edilmekte ve ayan mec 
lisinin burulan sonra Leh gümrük memur 
larının serbest şehre yemin etmelerini ta
leb edeceği bifdirilmektedir ki, bu talebi 
Polonya şimdiye kadar daima reddetmiş

tir. 

Arnavudluğun Daladye bugün siyas1 
Yeni an ayasası bir nutuk söyliyecek 

l':rna 3 (Hususi) - Sureti hususi - Paris 8 (A.A.) - Radikal Partisinin 
,l'et b~avudluktan gönderilen bir he mcıi'AeZi icra komiteti. yarın saat 15 de 
kabuı g~n ~al Emmanuel tarafından toplanacak ve başvekı1 Daiadye, bu mü -
tn-eti . edılrnıştir. Kral, İtalya hükU - nasebetl'e haricl ve dahili siyaset hakkın
Olduğ: A~wdluk için tanzim etmiş da mufassal izahat verecektir, Başvekilin 
hıiştir. Yenı ana yasayı heyete tevdi et bu izahatı radyo ile neşredilecektir. 
}(ırk d"" 

an:ı. y ort nıarldeden ibaret olan bu 
dUsu a~a rnucibince, Arnavudluk or -

v~ har· · · dan ·d ıcı sıyaseti Roma tarafın -
ı aıe edilecekt' 
~ır. 

~uoos/aoy_a_d_a __ 
ehirler taslı 

Beıgrad 3 

Bir Trabluslu ile münase
bette bulunan bir İtalyan 

kadını mahkum oldu 
Roma 3 (A.A.) - Mahkeme. bir Trab -

lqsgarblı ile münasebette bulunmuş olan 
bir İtalyan kadınını bir sene hapse malı-

SON P06TA 

Askeri heyetimiz 
Sofyadan geçti 

Sofya 3 (A.A.) - Londraya gitmek
te olan Türk askeri heyeti bugün sa -
at 1 5 te buradan geçmiş ve istasyonda 
Tüııkiye elçiliği erkAnı ile Bulgar hü
kumeti adına Sofya• garnizon kuman
danı General Lukaç tarafından selfun
lanmıştı r. --------

Adanada tehdid 
mektubu gönderen iki 

kız tevkif edildi 
Adana 3 (Hususi) - Birkaç günden • 

beri Adana İş Bankası müdürü Hamıdın 
evine para koparmak maksadile tehdid 
me-'ktubları atılıyordu. Yapılan müracaat 
üzerinıt zabıta bankanın bir dairesinde o -
turan müdürün evini tarassud a tına al • 
mıştı. Bugün Ali oğlu İlhanla, Aziz o~lu 
Şinası adlarında on dört, on altı yaşla
rında iki çocuk tehdid mektublarından 
sonuncusunu atarlarken yakalanmışlar -
dır. 
Yapılan tahkikat neticesinde, mektub

Iarın İlhanın ab1ası Nazime ve Şinasinin 
ablası Cemile tarafından yazıldığı ve şe
bekenin kızlar tarafından idare edildiği 
anlaşılmıştır. Suçlular tev1df edilmişler
dir. 

Amerikanın yeni 
harb gemileri 

Sovyetlerin cevabı 
Londra ve Par iste 

tetkik ediliyor 
(Ba§ttırafı 1 inci sayfada) 

nezareti mütehassıslan da, tıyrıca ce -
vabı tetkike başlamışlardır. 

Pazartesi günü toplanacak olan ka -
binenin harid işler komitesi, Sovyet 
cevabı hakkında mütehassısların ha -
zırlamış olduğu raporu gözönünde bu
lundurarak, bir cevarbt muhtıra tanziın 
edecektir. 
Diğer taraftan Paris hükfuneti de 

So\ryet cevabının tetkiki ile ~gul ol
maktadır. 

Sovyetlere verilecek olan nihat ce -
vıibı hazırlamak üzere, Paris ve Lon -
drn daiıni temas halinde bulunacaklar
dır. 

Cevnh rnemntrniyetbahş 
Londra 3 ( A.A.) - Sovyetlerin ce -

vahı, önfoye doğru hariciye nezareti -
ne gelmiştir. tık alman haberlere gö -
re bu cenah. evvelce tahmin edildiğin -
den daha cok memnuniyete şayandır. 
Cevabda Fransız ve İngiliz tek1ifleri 
madde, madde tetkik ve teşrih edilmek 
te, Moskova tarafından gayrikafi adde 
dilen rrıaddeler hakkında müsbet tek -
lifleroe bulunulmakta ve sureti umu -
mivede Sovvet hüklımetinin bir itilafa 
varm~ azrnin<le bulunduğu isbat edil
me..lı:tedir. 

Sovyetlerin istedikleri 

Paris 3 (A.A.) - Salahiyettar mah
fe ilerde söylendiğine göre İngiliz -
Fransız tekliflerine Sovyetlerin ver -
diği cevnbda mukabil teklifler serde -
dilmemekte. yalnız ıbu tekliflerde bazı 
tadilat yapılması taleb edilmektedir: 

Sayfa 3 

e Yugoslav Naibinin 
Berlin seyahati 

8 

brave (A.A.) - Bugün Save, 
, beti du~ Tuna havzasında, Mayıstan- kum etmiştir. İkisi 45 bin tonluk olmak Sovyet hükttmeti, prensip iti~ie üç 
tı ···•~an d • taraflı bir itilAf akdini kabu1 etmek -i eticesi d evam eden yağmurlar üzere 24 harb gemisı 

Ya:r.an· ~ı-11m Rnırt~ 11'.me~ ' 

IF!!:!!!._ ünün dikkate değen mühim ha 
~ <liselerinin biri de Yugoslavyc 

kral naibi Prens Polun Be:linoe yapmakta 
bulunduğu seyahattir. Bu devleti totnli· 
ter grupa iltihak ettirmek içir Berlin • 
Roma mihverinin şimdiye kndar sarfetti
ği gayret bir semere vermemiştir. Bun· 
dan böyle de vereceği şüphelidir. Bina· 
enaleyh. bugün mevzuubahs olınası la· 
zım gelen mesele. Yugosiavyanır. mihver 
devletleri grupuna iltihakı değil. bir harb 
zuhurunda ihtiyar edeceği hattı hareke· 
tin mahiyetidir. Yani Yugoslavya, b~ 
harbde bitaraf mı kalacaktır? Yoksa ha· 
disatın tazyiki altında sulh cephesine il· 
tihak ederek Balkan devletleri safına mı 
geçecektir? Sırb - Hırvat dahili meselesi~ 
nin icbarile Stoyadinoviç hükfuneti zama. 
nında ve bilhassa iktısadi amillerin dt 
inzimamile eski harici politikasını terket· 
meden bir yeni tecrübeye girişmiş olan 
Yugoslavyanın bu yolda ısrar edip ede
miyeceği kestirilemez. Avusturyanın il
hakı ve Arnavudluğun da işgalile mihver 
devletlerine iki mühim hududıa yaklaşnn 
bu devletin, bu ağır tazyik altında, kafi 
bir mukavemet göstererek bitarailığına 

el sürdürmemesi şayanı takdir bir hadi
sedir. Çünkü bu hal, istikbalde ihtiyar o
lunabilecek herhangi bir hattı hareketin 
daha şimdiden scrbestisini temin etmeli 
demek olur. Bu sebebledir ki Yugoslav· 
tarın. bilhassa, bu yolda yürümek istedik· 
lcri anlaşılmakta ve intizar politikasıru 
tercih eyledikleri müşalıede olunmakta. 
dır. Daha evvel Romada Prenc; Po ve ha· 
;riciye nazın Markoviçten mihvere iltiha
kı istihsal edemiyen İtalyadan sonra Al· 
manyanın ayni mühim kararı elde etme
si biraz güç gibi görünmektedir. Dostluk 
tezahürleri üzerinde durmak ve iktısadJ 

bağların sıkılaştırılması lüzumunda ıs

rar. bu bakımdan, bu seyahatin, başlıca 
göze çarpacak safhaları olacak gibidir 
Çünkü, nihayet, Yugoslavya devlet a
damları. Yugoslav milletinin duygularım 
hesaba katmak ve Rornanyanın hatıtı ha
reketini nazarı dikkate almak mecburiye
tindedirler. Mihvere iltihak Macarlarla 
.anlaşmak demektir. Halbuki Macarlar 
için Romanyalılarla halledilecek bir ta
kım meseleler vardır. O davayı Macarlar 
lehine iltizam, Yugoslnvy:ı için Romanya· 
dan ayrılmak olur ki Yugoslavyanın böy
le bir ayrılığa rıza gösterebileceği hiçbir 
zaman umulamaz. Ka1dı ki Yugoslavya
nın Balkan Birliğinden uzaklaşması da 
kendisi için bir karanlık ak1bet olur. Bil· 
tün bu avamil. Prens Polun Berlin ziya· 
retinin Yugoslavyayı mihver\! kazandır

mak gibi bir netice doğıırabilmesinin ta
mamen aleyhindedir. H9diselerin lfade 
ettiği mana şimdilik bunlnl"dan ibarettlr. 

Ziyan ~·ı~ şiddetli feyezanlar vardır. fta!y 3 n tayyarecileri de te, fakat İngiliz - Fransız garantisinin 
"ats tn 

1 as-;a Hırvatistanın Karlın - ispanyayı terkediyorlar ısmarlandı Baltık d~vletlerine de teşmilini ve bu 
tntnkasındadır. ı· · t ı·k 1 · te _,_ 

F 
garan mm o oma ı o masını ıs mCl\.-

tan - Roma 3 (A.A.) _ İspanyada muharebe Vaşington 3 (A.A.) - AmiraHık, tedir. 

d 
.. San1n 35 bin tonluk eden İtalyan tayyarecı1eri 9 veya lO Ifa· devlet tersanelerine H harb gemisi 
Otdü ·· h b . . . . . . . ısmarlcimıştır. Bu gemiler, 350 milyon Gelecek haftanın başında Sovyet ce-

" ncu ar gemısı 1.ıranda cDiulıoıt vapunle Kadıksden ha- d l l l kl rd S lh vaibr hakkında Fransa ile fngiltere ara-raris 3 ( . . o ara ma o aca a ır. u zama -
38{) ntilimet A:A.) _ Bahriye nezareti reket e~e:eklerd~r. Bunların 330 ~ zabıt, nmda bu kadar mühim bir sipariş ya _ sında noktai nazar teatisinde başlana -
t?nluk dördr;lj~ toplarla mücehhez 35.000 410 u kuçuk zabıt ve 490 ı neferdı.r. pıldığı şimdiye kadar görülmemiş - caktır. 
tır Loire n;u bir zırhlı sipari'i etmiş· ispanyadan aynlmadan evvel Italyan ti. . D J f • 
lan bu zı:~~gahl'arında i::ışa edilecek o - tayyarecileri tayyarelerini İspanyol ma • ı Sipariş edi~en gemiler aJrasında 45 eniza fi 3CI 881 
ce'ktir, ıya cGaseQgneı. ismi verile- kamlanna tE'slim edeceklerdir. bin tonluk ikı zırhlı, 1630 tonluk 4 des 

b 6 (BCI§tarafı 1 inci sayf ada) 
ılU sınıf troyer. 14 7'J tonluk 3 tahtelbahir, 

h~lieu. 17 i~hlı.lardan bırincisi olan cRic- R.us - Leh ticaret bin tonluk 4 kruvazör, 22 bin tonluk RUtün ümidler kesildi 
di~ldiği Ve a nc~ka~un 19?9 da denize in- 1 tayyare g:mir.i varoır. Londra 3 (A.A.) - Amirallık dai -
?nırıd ki ik' ?'111 gün «Cıemt'nceau. ls - muahedesi Bıtaranık kanunu resinden gelen ve Cammel Laird tez-
dığı. hatırı: zırhlının inşasına başlan - Moskova 3 (A.A.) - Tas ajansı bildi - Vasin~t.on 3 ~ A.A.) - Pittm~nn, dün gahlarmm merkez binası kapısına a-
<le'ltı Üçilncti adır. cJean . Bart. ismin· kongrenın kürıdorJarıllda ıtlıtaraflık 
laı-ırıdn inş ıırhh Samt-Nazairr· tezg~h - riyor: kanununun embargo hakkındaki mad - sılan bir telgraf, Thetis denizaltı ge -

~. ~ilmektedir. Sovyetler Birliği yüksek divanı. 19 Şu- desi al<-yhinde bulunmuştur. Mumai _ misindt: bulunanların hay;ıfüarının kur 
lVtare al S . bat'ta Moskovada imzalanan Sovyetler lcyh, harb vukuıında bu maddenin ta- tarılması hakkındaki bütün ümidlerin 

l Ş nııgly Rydz Birliği • Polonya ticaret muahedesıni tas- arruza uğrıyan milletlerin aleyhine o - arbk nihayete ermiş olduğunu bndir -
\r Ondraya gidiyor dik etmiştir. larak mütearrızı himaye ettiğini idia mektedir. 

ı ütşova 3 (A.A . A etmiş ve şu sözleri ilave cy!em~tir: 
'llan lna}ıf~ı ~ ·) - İyı malumata- Çek müesseseleri - Skoc!a: fabrikalarına Almanya ta-
}' Y~'in ge~k ' Mareşal Srnigly rafından vaz'ıyed edilmesi Balkan ~il-
~ gıd~?.i " EyHil ayında Londra- Alman 

1 

aştınlıyor letlerin; müdafaalannı hazırlamak l -

~~Y'~tl~r!e h : ~anmda bazı a\;keri şah çin kafi miktarda m'hlzeme tedarikinden 
"lllu arıcıye ne t· Prag 3 ( A.A.} - Vitkoviç'te bir çok 

tıacağı hild' . zare ı memurfan maihrun: bırakmıştır. 
ırıl~ktedir. büyük endüstn muesseseleri Almanlaş - ··-----

Avanı K - tınlmaktadır. Burada her gün vas.o.li Bir Japon tayyaresi 
ze • amarasının en olarak 80 Çek amelesine yol verilmek- yolcu'ar Üzerine 

..._nd ngın ıneb'usu Öldü te ve bunların yerine Alman amelesi 
.,.A 4l ra 3 d mitralvöz ateşi açtı 
~1\." in -eh'- Avam Kamarasının en alınmakta ır. .. -~~ ••ı ı - - --- Fuşou 3 (A.A.) - Bir Japon tayyare 

1lips ~arından biri olan Sir Trakyada tarihi höyükler filosu Fuşou civarında nehir üzerinde yol-
'!~tr. Müt • n, bu sdbah wfat et - cu nakliyatı yapan bir !erribotu bombar-
"' llılips, r _ e'teffa 50 yaşında idi. Sir E<lirne, (Hususi) - Türk Tarih Kuru-
& ~Yd c dımnn etmiştir. 
~. b orcun başvekil bulunduğu mu tarafından geçen sene Vize höyükle· Bombalar isabet etmadiğinden tayya -
~ır. llSUsi kalem müdürlUğü yap - rinde yaptınlmış olan bdriyat neticesin- relerden biri birkaç dakika ferribotu mit· 

de tanni birçok iyi neticeler alınmış, ralyöz ateşine tutmuş ve 3fl yolcuyu öl -
Trak tarııil eserleri meydana çıkarılmış- dürmüştür. Yolculardan ancak biri kur -
tır. tnce bir itina ile üç höyükten çıkan tulmuştur. 

Bone a·· .. k uyu Elçimizle 
~ar· görüştü 

e~n~ ~ b(A.A.) - Bone Türkiye büyük 
a uı ctm·şı· 

tnistinde ı ır. 
öldürülenlerin 

e8erler tetldk edilmek üzere Türk Tarih 
Kurumuna gönderilmişti. Bu höyüklerin 
sinesinde saklanan 20 asır evvele aid me
deniyet eserleri o gün o medeniyeti kuran 
milletin evlA.dı eme bugün cihan naza
rına arzeıdfünişlerdir. Birinci asra ve 

l\'Ud"' sayısı Trak Türklerine aid olan bu höyüklerle 
't\. • ıts ~ (A Tr ky A b ... llistin · .. A.) - Mayıs ayı içinde n a tan'hinin nakabili inkar ir sav-
~~. \rah~~ış hareketlerinde ölen A _ fası açılmış oldu. Tan'hçilerimizin oldu
'(l?', 296 :i ~ ve İngilizlerin sayısı 75 ğu kadar dünya tan'hçileri içinde birer 

Şl de yaralanmıştır. canlı vesika olarak meydana çıkan bu 
A eserlerden üçü açılmış ve geride 30 ka-
n kara Vali Muavinliği dar höyük bulunduğu anlaştlmıştır. Hiç 

.\tıkar ,şüphe yok ki bunlarda da Türkün çok 
i~ti ınaıı: ~ ?iusus1) - Dahiliye V<>kA - eski olan·medeniyet eserleri fışkıracaktır. 
'''.tıi Dna llı ıdareler umum mUdlir mua- Haber aldıAmıa ~re bu sene de hafriya
~•n t~er Ankara vali muavinliğine ta- ta baflanılmak üzer~ §imdiden iıazırlılt

lş \re yeni vazifesine öaılamıştır. lara giri§ilmiftir. _ 

Alman Dahiliye Nazırı 
Peşteye gidiyor 

Budapeşte 3 (A.A.) - Almanya Da
hiliye Naı.ırı Jclick ile refikası, ymla
rındn 12 memu:- bulunduğu halde Pa
zartesi günü Budapeştede bulunacak
lardır. 

Bir işçi şakafoşırken arkadaşını 
yaraladı 

Eyübtle, Bahariyede lastik fabrika
sında çalışan Süleyman ile Suad, dün 
biribirlcrlle şakdlaşır1arken Suadın e
lindeki kunduracı bıçağını Süleyma -
nın sol eline saplanmıştır. HAdise hak
kında tahklkatıı başlanmuıtır. 

Acıklı sahneler 

Tezgah merkez binasının önünde top 
Annmı.ş bulunan halk, bt~mn üzerine 
hıçkırmağa ve Thetis'de bulunanların 
&naları, kardeşleri, karılan ve çocuk -
ları ümidsizlik içinde çırpınmağa baş 

lamışlardır. Manzara çok teessür veri
ci idi . 

Selim Ragıp Emeç -------·--
Süt içen 2 ynşında bir çocuk zehirlencl 

Karagümrükte Karaıbac? mahallesin -
de oturan kunduralcı Eşrefin karısı 
Rahmiye, görse tanıyabileceğini söy • 
lediği bir sütçüden süt alarak pişir ~ 
miq, 2 yaşındAki çocuğu Güneye içir . 

Denizalt! gemisini su fu;tüne çıka - miştir. Çocuk, biraz sonra zehirlenmt 
rabilmek ve sahile çekebilmek için gay alfümi gösterdiğinden, müdavatı ya · 
retlere hi1len devam olunmaktadır. pılmıstır. Sükü ar11nmaktafür. ............................................................................................................................... 

Sabahtan Sabaha 

Kadro ve memur 
İstanbul belediyesinde yapılan y@ni kadro teşkilMı münasebetile yazdığırq 

fıkrada resmi müe.sseselerdr~ sık sık kadro değ~tirmenin doğru olmıyacağıru 
işaret etmiştim. Vali ve belediye reisi doktor L~tfi Kırdann bu meseleye te· 
mas eden beyanatı fikirlerimi takviye etmiş bulunuyor. 

Doktor L~tfi Kırdar belediye kadrolarından çıkarılan memurların vaziye. 
tinden müteessir olduğunu söyledikten sonra şu makul mütaleayı ilave ediyor: 

c- Şehrin ilrtiyaçları için sarfedilmesi lbım parayı sandalyelerinde otur
maktan başka meşguUyetleri ohruyan vazife sahiblerine dağıtmak dC\ğru ola
mazdı.11 

O kadar muhik ve makul bir d5şünce ki su götürmez. Berıim de kanaat~ bu 
idi. Yalnız bu f'ıkir devlet müesseseleri için bir prensib olarak kabul edilmC'k 
lazımdır. Bu prensib tutulursa devlet ve belediye dairelerindeki koltukıar 
eş. dost, hısım. akraba için bir istirahat yeri değil, vazife görecek ehll ve 
mütehassıs insanlar için emniyeUi vo istikrarlı birer istikbal mesnedi olur. 
Kadrolar bu fikirle ve bu sistemle tQnzim edilirse sık sık değişiklik yapmıya 
lüzum kalmaz. Vazife sahibleri de )'arın yeni bir kararla kapı dışan edilmek 
kaygısına düş:mezlco:. He:- şeyden evvel resmi müesseseler hatır, gönül, illi· 
mas, tavsiye yollarını kapamalıdırlar. Bu yol kapanmadıkça kadro kapılan 
daima a~ık kalır. Bilr1w.n Cahid 



Açıkta kalan memurlardan bir kısmı Yeşilköyde yeni bir uçuş 
• • • • meydanı yapılacak yem vazıfelere tayın edlldıler 

Diğer memurların da peyder~ey bele~iyed!ki 
münhallere yerleştirılmelerı tekarrur etti 

Vali ve belediye reiii Lfüfi Kırdar ev • 
...elki ak.fam açıkta kalan memurların va
siyeti ile meşgul ol.muf, bir kısmının ye · 
ni vazifelere tayinini temin etmptir. 

Belediye iktısad İJle~i müdür muavin • 
liğinden açıkta kalan Halid Bayrı. beledi
ye tahsil müdür muavinliğ:n~. mezad ida· 
resi kontrollüğünden açıkh kalan Fen1, 
varidat müdürlüğündP.n açıkta kalan İs
mail Haikı, iktısaddan açıkta kalan mü -
raki'b Hikmet ve Alleddin muhuebe ı:ıü• 
rakibUklerine, Eyüb muhasebesi vezne • 
darlığından açıkta kal·tn Tevfik Eyüb 
belediye başkô.tiblifmc, yol parası me • 
murluğundan açıkta kalan Selim t~n:izlii 
lfleri ambar memurlu~unıı, halden açıkta 
kalan Aziz konservatuar depo memurlu
tuna, zat iflerinden açıkta kalan Fahire 
Senyer kszası yazı İflt!'li 'kltibli~ine, E -

minönü kazasından açıkt.ı kalar. Baki He 
fiktaş kazası yazı \şle".'i k~tibliğine, ciba
yet memurluğundan açı-:tta kalan Musta• 
fa ihtiyat su memucluğun:t, mezad idare • 
sinden açıkta kalan Kazlrn hukuk işleri 
avukat k-Atibliğine tayin edi!miş~erdir. 

Yeni kadroda on ü~ te. hacıe:me açığa 
çıkarılmıştı. Bunlardan beşi yaşlan geç
kin olduğu için biriktirme sandığındnkl 
paralarını alarak çe~i 'mi~ler. beşi yenı 

vazifelere tayin edilmişierdir. Diğer üq 
hademe de yeni birer vazifeye tayin edi· 
leceklerdir. 

Yeni belediye k.3.drosundıı maaşlı me · 
murlardan 28 i açıktı kalmıştı. Beledi -
ye bunlardan dokuzuna yeni vazife bul· 
muştur. Açıkta kala;ı altmış bir ücretU 
memurdan dokuzu mün!ıallerı tayin e::lil· 
miştir . 

Eski uçuş sahasında da 
muazzam bir istasyon 
vesair tesisat vücude 

getirilecek 

Devlet Havayolları idaresince, Yeşı1 -
köydeki hava meydanı tesisa ;ı tevsi edi • 
lecektir. 

Hava alanı büyütülecek ve sahada bir 
kilometre murabbaı eb'adında asfalt bir 
kmm vücude getirilecektir. 

Asfalt kısmın önünde, bütün konförü, 
asti, fennt vasıtaları havi muazzam bir 
istasyon binası yapılacaktır. 
Binanın içinde posta ve telgraf, polis, 

gümrük daireleri ile, büyük bir merasim 
salonu ve güzel bir ot2l bulunacaktır. 

Gene lıcşilköy civarındaki Alibey çift
Jiğinde yeni bir uçuş meydanı ile, ma • 
teaddid hangarlar inıa edilecektir. 

Denizlerde fırtına 
başladı 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

375 JitBY8 Bayan Seher Kadrlyenin 20832 hesap N o. sile Sandığımızdan aldığı kkındB 
ka.I'fl birinci derecede ipotek ederek vade sinde borcunu vermediğinden ha Jlllld• 
yapılan takib üzerine 8202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matu~u 4.~ cı srıal• 
desine göre satılması icab eden Beyoğlu nda eski Hüseyinağa yeni .Bülbul ~o. ıu 
lıe.sinin K~estt!ci sokağında ada ~92 par sel 19 ve 25 eski 39 yenı kapı rınsY• 
k.Argir btr evin on hissede dokuz hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttı 

k.onum\lflur. .. . . . (137) 
Satl§ tapu sicil kaydına gore yapılmak tadır. Arttırmaya gırınek ıstiyen bll d• 

lira pey akçesi verecektit'. Mllll bankalanmızıdan birinin teminat mektU jeti • 

kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, vakıf t rın• 
resi, taviz bedeli, tellAliye rJsumu borçluya aiddir. Art ı ıert 
ıartnamesi 13/6/939 tarihinden it ibaren tetkik etmek istiyeıı ,sicil 
Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu ttır" 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta ıartnam ede ve tak.ib dosyasında vardır. Ar 

11811 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkar olll' 
gayrimenkul hak.kında her şeyi öğrenmiş ad ve itib~~ ~ ca-
nur. Birinci arttırma 21/7 / 939 tarihine müsadif Cuma gunu ıa. 
faloğlunda kain Sandığunızda uat 10 dan 12 ye kadar. yapıtın'" 
caktır Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 8geÇ" 
mu.ı icab eden gayrimenkul mükellefiyetleri ile Sandık alacağını tamamen rtil' 
rniş olması şarttır. Aksi takdirde son art tıranın taahhüdü baki kalmak ıa rt
t5/8/939 tarihine müsadif Cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatta son a bı• 

·· tünde tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttır.:mın us ltJc1 
rakılacaktll'. Haklan tapu sicillerlle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak ha r1· 
aahiblerinin bu haklarını ve hwusfle fa iz ve masarife dair iddialannı ilAn .!~it'" 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize ~· ·ııe
meJeri linmdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hakları tapu 81~1 ıl• 
n1e sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha .8·n• 
malfunat ahnak istiyenlerin 937 /247 dosya numarasile Hukuk İşleri ser\'151 

müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur 

* DiKKAT 
Muhtelif mıntakalara 
fajdalı yağmurlar 

yağdı 

Saldıraya yarın 
merasimle sancak 

çekilecek 

Emniyet Sandığı; Sandıktan ılınan gllyrimenkulü ipotek göstermek istiye~~~ 
re tahanin edilen kıymetin yarwna kadar ikraz yaparak usulüne göre k01~;S) 

Karadeniz ve Marmarada evvelki gün- göstermektedir. ~ 
den itibaren fırtına başlamıştır. Fırtına • 
yüzünden Karadenizde bulunan küçük 

vapurlar yakın limanlara sığınmışlardır. 
Karadenize çıkmak üzere bulunan bir kı
sun küçük merakib de dün yollarına de • 
vam edemiyerek Büyükdere önünde de • 
mirlemişlerdir. 

İki g(indenberi tehrimizde ve memle • 
•etin muhtelif bölgelerinde faydalı yağ -

murlar yağmaktadır. Perşembe günü ak· 
pmı fehri:miz ve civarına yağmıya bat
layan yağmur evvelki gü.n n dün de 
muhtelif fasılalarla devam ebnlştlr. Yal
murla beraber sühunet derece.tti de düş • 
mftf ve birkaç gtin evveline kadar 30 de· 
reoeyi geçen silhunet dün 18 dereceye 

kadar tfüpnüştür. 

Yeıilk~ meteOT"oloji i8tasyonundan al
dıfımıı malfunata göre son 24 saat ur -

Mıntaka liman reisliği keyfiyeti deniz -
cilere tamim etmiş ve Kara denize sefer 
yapacak gemilerin tedbirli bulunmaları· 
nı bildirmiştir. 

Mlltef errlk: 

Belediye umuru hukukiye mOdDrO 
if• bat•adı 

tında İstanbula yakan yatmurun metre 

murabbauıa bıraktığı m miktarı 4,6 kJ • 

logram olarak ölçühnilftilı. 

Alrnanyada yaptırılan Saldıray deniz
altı gem!Jinin donanmaya iMihak ve san -
cak çekilme meraaimi yarın öğleden •on
ra Halicde yapılacaktır. Saldıray bu mil· 
nasebetle Halice alınmış ve gemideki ha
zırlıklar bitirilmiştir. Merasim için deniz 
komutanlığı tarafından bir program ha -
zırlanrnıftır. Sancak çekme merasiminde 
donanma komutanı Amiral Şükrü Okan, 
vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, İstan
bul komutanı Korgeneral HAlis Bıyıktay, 
yüksek rütbeli deniz ve kara aübayları bir 
·deniz kıt'Mı hazır bulunacak ve Amiral 
Şükrü Okan tarafından bir söylev veri • 
lecektir. Belediye umuru hukukiye müdürlü

ğüne tayin edilen eski meb usl2rdan 
~ Ferid, yeni vazjfesine başlamıştır. Deniz işleri: 

Dün yurdun cenubu f&t'ki hadolu 
MSlgeslnde hava bulutlu Te mrnii ya -

lıflı, diğer bölgelerde umumiyetle çok 

bulutlu Ti yu yer yağlflı geçmif, rllz • 

flrlar dolu bölgelerde cenubi. Egede 

prbt, diğer yerlerde umumiyetle fimal 
lırt~ametlnde orta kuvvett9 ve yer yer 
kuvvetli olarak amit. Karadenb ve Mar
marada da fırtına teklini almıftır. 

Anadolunun muhtelif mmtakalanndan 

aJdıjınm ha'berler yatmurlarm mahau -

ıtta uf! olduğu merkezinded.tr. 

Liman itletme Umum MOdOr 
Muavhl Ankaradan geldi 

Liman 1ıletme İdaresinin teşkilAt ve 
kadro hıızırlıkJarile me.ş.gul olmak ü -
zere bir müddet evvel Ankaraya git -
miş olan Liman İ.şletme6i Umum Mü -
dür muavini Ra'lnid Saracoğlu, dün 
şehrimize dönmüştür. 

Deni:eyolları ve Limanlar Umum Mü 
dürlüklerine aid teşkil!t kanun lAyi -
halan yann BüyUk Millet Meclisinde 
görüşülecektir. Kanun kabul edildik -
ten sonra bir Temmuzda tatbik mev -
k:iine konacaktır. 

Yapıurlardan yalnız çilek Ti kiru Ti Denizbank idare meclisi ve şube ,,ef
cluıt glbl mevshn meyvalan kısmen zarar leri dün öğleden evvel bir tnplatıh ya
p.urllf. f!ıat alel~um •b:ıe vesalr parak, bankaya ak! muhtelif L,ler hak-
mah.w&t için faydalı olmuıtur. kında görüş:m~erde buluıunuşlardır. 

Ankarada açılacak resim sergisinin 
hazırlıkları tamamlandı 

Güzel San'atlar .Birlili ~fından, An· 
karada Sergievtnde açılacak olan resim 
11rgiaiDln hazırlıklım tamamlanmıfbr. 

Sergi. 200 den faı·ı.a eseri ihtiva edecek
tir. Tabloların hepai A:nkaraya pdai • 
miftir. Sergiyi Maarif VıUi Huan Ali 
Yticel açaaaktır. 

OOul San'.Uar Blrlllt tanfmdu. ...
lbıin. keyfiyet ve kemmlyet beJnmhnn
clan ewelki .ter&flere D.atftn otmuı 86&0· 
Dtlnd. tutularak bazırlıtlar bu 7olda.,... 
pılmıp. 

Sergide eserlerl t.efhir 9dflea reaam • 
lanmız meyanında İbrahim Çallmı:a 

.tmnet tn&ıth portnlfl• pepaj1an, raı

hamamn cAtattirk> Te et.met inamı. 

portreıeri. Hayri Çizelln cKurU.ı.u Ba -
tay. ı, .O.ltncik• 1 ve cOrakçtlar• ı. Hlk
ID.tin ~çe. .il, binbap Baıinin 
~ w .çiçekler• l. A1*1lah 86-
Jllllrta peyzajlara. Ahmedhl per•flan, Sngick ....,_ ~ tAhı'JLsrdcm 
lfldmla .Qçeirleh l, Alinin cAifam• ı 'Ye ~ 
~jlan. Vtdhe vı Ali Karaamn na - Serti. ~ hafta il;inde acıda • 
tQımorUarı vardlı'. calriiır. 

DlvrlGi posta tevziatı kakkında 

Dlvriki posta işlerinden fikAyet ed«ı bir 
okuyucumuzun mektubunu neşretm1.ftlk.. Bu 
hU3u.ata Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürl~Unden ltldekl cevabı aldık: 

23-3-~3~ tarlhll gıwıtenlıin okuyucu melt
tublan sütununda çıkan, Dlvriğ1de posta ve 
telıra! tematına bir müvezzlin kAt1 gelme
d.lti ha.ltkındak.l yazı üzerine keyfi.yet tet -
ltik Te ta.hklk edildi. 

Dinill t.evzl&t itlerine müvezziden maada 
1t1 ba.t tıakıcıaı da müna-rebe lle iştirak et -
tlA1 libf 1stasyonla demir madeninin mer -
teze uzak mesaf~\e !bulunması göronüne a
lınarak tevziatın d"ha kolay ve ça.buk ya -
pıltnuını temlnen Dh'rlll'~ bir de bLsWet 
vertımesl enelce kararlaştırılmış ve bu bl
.ı:ıtıet de ıönderllmek ttzere bulUllJil\l4tur. 

Pollate: 
11 yafmda mektebll bir kız sokakta 

dOfOp hastanede lUdD 

Küçükmustafapa.şada Cingöz soka -
ğında 9 7 numare lı evde oturan posta 
memur1arındatı Hasan Tahsinin kızı 
11 y~ında Bahriye; dün saat 14,5 ta, 

1 ~den çıkarak evine gider.ken Kü
çU.krnustafa pa.şa caddemıde üzerine f~ 
nahk ~lerek yere yıkılmıştır. Keyfi -
yetten anooei haberd&r edilmiş, Bah -
riye Balat Musevi hastanesine !kaldı -
nlmıştır. Kız, bütün tedaviye ~en 
hastanede öbnUştl\r. Ölfunün sebebini 
tesbft için Bahriyenin cesedi Morga 
taldınlml,ftır. ___ ................. -... ··················-···---

ÖLOM 
s.eıu ınerhwm Baoı lftkıii kızı Seres

U ıaıerbam Jl'alk eşi PmuUk balrteırlJoloji 
emt.ltlrinde Dr. nterlnel' Mahir Bata
u, ukerl tıbbiye okul miizakel'eelll Dr • 
~ .&bdaDab Batana n Dartahane 
• .......... 1 namaralı müteıla.'fil MnDAJe 
18fi Qellb Batana •e Aliye Balanaıwı 
anneled ~Balana 'fela* Mmlftir. 
Oeauell, .,.,.. IUt u baqakta Olbaıı
.. ca4d, rcJnı:t 1>ea1ıı: apu1unanm4a , 

Jl1IDlat'&4&D ıwtınlanlt Kabat&t lıııU -............. ..... ......, ~ 
09"'etllwelr, aile Dlıltthmna defbedl
le raıuw. Ceubı Bak ..ıunet 9J&eda, i...._ 

M. M. Vekaletinden : , 
1 - M. M . VekA.leti inşaat fUbesi em.rinde çall§tırılınak üzere biri elektrik :, 

kalorifer diğeri inşaat mühendisi olmak uzere iki mühendis, iki yüksek. mİJll8rırıJ• 
iki sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde ça~tırılmak üzere yedi yüıtsek 
mar alınacaktır. da}ır 

2 - Mühendis, yübek mirarlıar ve ıü.reveyyanlara tesbit edilmiş kadro 
linde ücretleri verilecektir. 

3 - TaUblerin M. M. V. inp.at f\lbesine bizzat veya istida ile müracaatı.arı 
4 - Talı'bJerden tayin sırasında ararulacak vesikalar. 
A - Diploması aslı veya au-reti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 

E - Tam teşekldlil<l heyeti sıhhiye ra ponı. 
F - Bonservis. 
1 - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüd senedi. 

clo20> 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

ıcarP Bayan Naciyenin 20740 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (400) liraya ıatı 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında .yapı ört 
takib üzerine 3202 No. lu k!munun 46 cı maddesinin matufu 40 eı madd~ııne ~at"' 
1atılması icab eden Bak.1rköyünde Kartaltepe mahalılesi eski İncirli yenı B~ ~ 
baıı İncirli caddesi (asfalt cadde) uki 30 yeni 66 en yeni 32 No. lu maaba 
pp körk.ün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya :tonmupur. cıOO) 

Satıı tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyerı -
Ura pey akçesi verecektir. Mlllt bankalanmı2ldan birinin teminat mektub~ , 
kabul olunur. Birilmıfı bütün vergilerle belediye resimleri. vakıf_ ..... -d 
resi, taviz bedeli. tell!llye rüsumu borçluya alddir. ,ArnP;. 
fartnaıneıi 13/6/939 tarihinden itibaren tetkik etmek iltiyeıtl pcl 
Sandık Hukuk İtleri servisinde açık bulundurulacaktır. TapU 
kaydı ve sair lüzumlu lzahat ta prtnamede vı ~b dosyasında vardır.~-~~ 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek aatılıta ~~ 
gayri.menkul hakkında her ıeyl öğrenmif ad ve -itibar 
nur. Btrlnci arttırma 21/7 /939 tarihine müsadif Cuma gilnil sJt. • 
jaloğlunda kAin Sandığımızda ıaat 10 dan 12 ye kadar yap~ 
calctır. Muvakkat ll'ıale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terclbaJl 
ma.sı icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını ıamanıen __ ~ 
miş olması ıarttır. Aksi takdirde ıon arthranın taahhüdü baki kalmak ~,";tr 
5/8/939 tarihine müsadlf Cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatta IOD 119* 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm Qstilnde .
rakılacaktır. Haklan tapu sidllerUe sabit olmıyan alAkadarlar ve trtJ1ak b ttıf' 
sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialannı nan ııOdlt° 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbftelerile beraber dairemize ~ 
meleri lAzundır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla haklan tapu f.P. 
rile sabtt olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Dah• ifı.d 
malftmat almak istfyenlerin 31 /23t5 doaya numarasile Sandılıtmz Hutuk 
servisine müracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. 

* DIKkAT , 
Emniyet Sandığı; Sandıktan ahnan gayrimenkulü ipotek göstermek lltlYtıst"' 

N muhamminlerimirin koymuf olduğu kıymetin msfını tecavüz etmemek • 
Qıale bedelinin yarwna kadar borç vermek suretile kolaylık göatermekt~l 

dLA~ ~ 
OSMANLI BANKASI G~ata İdare Merkezile Yenicaıni, Beyoflu Şubeleri -

nelerile kiralık kata daireleri, 5 Haziran 939 Pazartesi gününden 18 Ey11ll 
(dahil) Cumartesi gO.ndne kadar qalıda yazılı saatlerle açık bulunacaklardJf' 

VEZl\TE SAATLERi: 
Saat 9 - dan au.t 1• - e kadar • • .. .... . .. .. ... . .. .. ) Adi günler d 
Saat g - dan aaat 11,30 - ıı:a > • ..................... ) Cumartesi gOD1 
Kİ8ALIK KASA DAİR.ESİ SAATLERi: 
Sut 8 - dan nat 16 • ya kadar .. .. .... .. .... ... .. . • ) Adi gilnler ~ 
Saat g • dan saat 12.IO - za • ........ .. • .. ... ••• •• ) Cumartesi gilnl 



Akçakoca - Düzce 
yolunun bugünkü hali 

Bu yıl İzmir ilk okullanndan 
16.000 talebe mezun oluyor 

Trakya umumi 
Müfettişlerinin 
TeftiŞleri bitti 

40 senedenberi yapılmıyan bu yol bilhassa kış günleri 
geçilemiyecek hale geliyor, Akçakocanın ticareti de 

bu yüzden sekteye uğrayor 

~ll 
ltyr ~retle İzmir vilayet okullarında talebe sayısı bu 

c ı t .so_.ooo kişiye baliğ olacaktır ki, bu, vilayet
enınız icinde şayanı dikkat bir rekordur 

--............ --..,... ____________ .... ----= -i 
•ı. 

Edirne. (Husust) - Teftişe çıktığını 
bildirdiğim Trakya Umumi Müfetti§i Kl
zım Dirik. Edirneye dönmüştür. 

Umumt Müfettiş yanlarına Kırklareli 
Valisi Hasib Koylanı. Çorlu kaymakamı· 
ııı. sıtma mücadele doktoru ve ziraat mu
allimlerini alarak birçok köylerin 
fidanlıkları. ~un durakbn ve mandıra
lan teft~ olunmuştut', Eksik gör'llen iş
ler için icab eden emirler verilmiştir. 

Güzel Akçakocanı" denizden görünüşü 

bal~ir (li tz~ir Gazi ilk okulu talebe teri bedetı terbiye.si dersinde 

Bu .seyahat esnasınd~ KAzım Dirik Lil
leburgaz - Evrensekiıt köyünde bulunan 
Trakyanın 200 mevcudlu eğitmen kursu· 
nu ziyaret etmiş ve orada açılacak arte
rlyenin temle atma töreninde bulun• 
muştur. Bu arteziyen hamiyetli bir köyl\1 
babası tarafından açtınlmaktadır. Temel 
atma merasimine iki kurban kesilerek 
başlanmış. eğitmen okulu direktl5rli ile 
Klzım Din"k söylevde bulunmuşlardır. 

Trabzonda bir eğitmen 
kursu açıldı 

Akçakoca (Hususi) - Akçakoca Ka
radeniz havali.sinin en zengin ve tabi
atın bütün güzelliklerini ıbağrında top
layan bir kaza merkezidir. 4 sene ev -
vel küçük bir nahiye iken az zaman -
da nüfusun kesafeti ve ticaretin gitgi -

halde bulunmaktadır. Bilhassa kışm 
çamur deryası ile bir bataklık haline 
gelir. Bu yüzden de Akçakocalılar Düz 
ceye gidip gelememektedirler. Esasen 
kazayı vilayete bağlıyan ana yr olan 
buradan arat><\ ile Düzceye 4 liraya gi-

~1fiite bu ~Usı)! -.Yapılan bir hesa- diden müsbet neticeler elde eden bu 
ta1t arından 1 ~.~o zrnır vilayeti ilk o - çocuklarm orta tahsil müesseselerind~ 
ltı 0tta okun O talebe mezun ola - mükemmel birer atlet olacaklanna 
be ~tle İznur ~:~ ye:leştirilccektir. Bu şüphe yoktur. 
~ğ sayısı bu d\ılayetı okull,atında tale- Bu okulun müzik kısmı da çok ileri -
de 0lacaktır kiev~ede. ~o.ooo kişiye ba- dedir. Talebeler, hususi bir alaka ile 
~~anı dikk' u .vılayetlerimii için - ritmik jimnastik hareke'tleri, ritmik 

be ı~aYet nıe ~t ~ır kültür rekorudur. dans, şruı ve mandolin dersleri görü -
tı.efi~: de lanı ~e:~ı:deki ilk okulların yarlar .. 
l'a r. \7iJa, , .kılatlı ve be.ş dersha - İzmire gelen ecnebi ziyaretcilerin 
~ nıu.eıbin~:t ~eclisinde verilen ka- ilk uğrak yeri olan Gazi ilk okulu, mü-

1 

lJ.<!~; .ıttihaz ed~ılha~sa cnümune o - kemmel bir idare altında güzel bir mü-
tl'ıanı l'i Ve v len ılk okulların ders essese olmuştur. 
lard en ~?ni;sıt~ları ihtiyaçları ta -
goru~ hır ııtı~ı edılıniştir. Evvelce sınıf
tır. l~r'k~tı. r_tl talebeler ayakta ders 

n ~1?ndi bunun önü ahrunış -
~azi ·ı 

Oltuıı 1 kokuı 
1Jk ~r arasın~~ İz.mirde mevcud ilk 
dtır 0

13
111unun ı ao~n Inodernidir. Gazi 

~k .u sene bu ok talebesi mevcud -
lard tır. En ' . uı 150 mezun ve -an b •Yt randlllla.h 
tlıezu iri olan G . . veren okul -
&e.seı 11 .olan taleb 

1 
azı ılk okulundan 

~ (!rıne gid' e er, orta tahsil mües-
r. oJ~YOrlar ınce kolaylıkla muvaf -
~azı ·ı . 

ile b" ı k okuı d 
den Uyük bir ~n a ~Por hareketleri -

Bursada bir sirkat davası 
beraetle neticelendi 

Bursa (Husus!) - Uzunçarşıda bazı 
dükkfınhrrdan bir çanta, bir çift iskar
pin ve bir çift çorap çalmak iddiasile 
sulh ceza mahkemesine verilen, Mu -
danyada oturan Girid muhacirlerinden 
bayan Faziletin muhakemesi bitmiştir. 
Eşyal~n Faziletin çaldığı sabit olma -
mış, kızı küçük Ferlhanın bunlan aşır
dığı anlaşılmıştır. Ferihanın ise yaşı -
nın pek küçük olmasından bir ceza 
tayinine imkanı kanuni görülememiş -
tir. Bayan Faziletin de ber~tine karar 
verilmiştir. 

t~rbiyesi ~ ernrnıyet veriliyor. Be
c~a'teketlerinde daha şiın-

..........___ Nıksar Halkevinin temsilleri ) -----

~i~ 
~ .. 

1 
(liusUsi) Ka 

~oı gOstetit k - sahamız Hal -
~!arı- . olu hazırladığı cDevrim 
~ ltütıe~ı~csini büyük ve güzide bir 

t~sil uzurunda Halkevi sahne
etrniştir. Gençliğin büyük 

bir muvaff&ldyetle başardığı bu 
temsil çok alkışlanmış ve tak -
dir edilmiştir. Fotograf piyesi 
temsil edenl~ri temsil kıyafetile gös -
termektedir. 

1 de ilerlemesi ile kaza haline getiril -
miştir. Akçakocanın nüfusu 12 bindir. 
ve 900 hanesi vardır. Bu şirin kazanın 
başlıca ihr.acatı fındıkdır. Her sene ha
rioo mebzul miktarda f ındtk ihraç edi
lir. Bundan dolayı kasaba içinde ibir -
kaç tane fındık fabrikası vardır .. 

dip gelinmektedir. Halbuki yol 38 ki
lometredir, ve gncak 1 O kilometresi ya 
pılım.ştır. Arab3. bu l O kilometre yola 
kadar gitmekte, buradan Düzceye ge

ne yaya gitmek zaruretinde kalınmak
tadır. Geçenlerde Bolu valisi kazayı 

teftişe gelirken akşam~n yağan yağ -
murun tesirile yol geçilemiyecck bir ha 

Trabzon (Hususi) - Villyetimizin 
Beşikdüzü nahiyesinde, her devresin ._ 
de köylerimiz için yüz eğitmen yetiş -
tirecek bir eğitmen kursu açılmıştır. 

Kursun açılış töreni, Trabı.ondan giden 
bir kafilenin de iştirakile pek parlak 
bir şekilde yapılmıştır. Açılış tlSrenin
de umumi müfettiş Tahsin Uzer, vali 
Refik Koraltan ve kurs müdürü Mu -
harrem birer nutuk söylemişlerdir. A
ç1lış töreni yeni yapılan kursa şimdilik 
65 eğitmen namzedi devam etmektedir. 
Bu miktar yüze iblAğ edilerektir. Eğit
men kursu muhitte çok derin bir alaka 
ile takib edilmektedir. Kursa Giresun, 
Ordu ve Riz.e vilayetlerinden namzed
ler gelmektedir. Resim umumt müfet
tiş Tah~in Uzeri nutkunu söylerken 
gösteriyor. ---
Tokat va1isi şehirden ayrıldı 
Tokad (Hususi) - Vali F.iiz Ergu -

nun V<!kalet emrine alınması ü2erine 
vekAlete Artova kaymakamı Mustafa 
Özmat gelmiş ve vazifeye başlamıştır. 

Faiz Ergun kalabalık bir hplt'k kütle
si tarafından Turhals kadar götürül -
mek suretile teşyi edilm~tir. 

Yeni Valimiz Ankara Vali Muavini 
Salfilıaddlnin de bugün yatın gelme -
sine inti1.ar edilmektedir. --- ---- ·-- --

Bahkesirde bir baba kız 
zehirlendi 

Balıke&rtn Cümhurtyet mahallesinden Mu 
ra.d adında 70 ilk bir 1htıyar ile km Ayten 
yedikleri bir yemekten zehlrlenmlfler, he -
men hutaneye taldırılarK teda'fl altına a
lınmışlar n turtan.lmışlardır. 

Akçakocayı Bolu vilayetine bağlayan 
bir Düzce yolu vardır ki Akçakocalı -
la.nn en büyük derdlerinden birini bu 
yol teşkil eder. Milli mücadele senele
rinde orduya< silah taşınmasında büyük 
bir e'hemmiyeti haiz olan bu yol aşağı 
yukarı kırk senedenberi iberbad bir 

le geldiğinden yarı yoldan dönmeğe 
mecbur kalmıştlr. Akçakocalıların bü
tün dilekleri ticaretleri için mühim bir 
nokta teşkil eden Akçakoca - Düzce 
yolunun biran evvel yapılmasıdır. 

Derikte bu yıl mahsul çok ( Gemlikte küçük haberler ) 
. bereket~İ . Her yıl oldu~u gibi bu yıı da oemUk ve ha.-

Derik, (Hususi) - Yagışlı havalar çıft-1 val1sindetl köylerde kiraz bayramı harareU• 
çinin yüzünü güldürmüş ve hububat re- tes'id edilnıişt.lr. 
koltesinin geçen seneye nazaran mühim * Oimllik belediyesi, fnklr halkın mtlşte -
f.azlalık arzedeceği anlaşılmıştır. Zeytin reken ckmckl .. ri:ıi pişirdiği, fırınlan her ne
mahsulünde de bereket vardır. Zeytin dense yıktırr.ıağa karar vermiş ve bu yüz • 
istihsalatının 938 rekoltesini çok geride den, birkaç kuruş 1stıfnde etmek lçln ekme-

• . ı ğini evinde yapan kimseler pek muztar mev· 
bırakacağına muhakkaıt nazarı le bakılı· ki d- -_.,., - t" e uşu.wmuş ur. 
yor. Yalnız arız olan bir hastalık dolayı- . 
· da l rda mühim telefat ka dedil· * Yıllardan~·~rl ~mlık ve havallslndeki 

aıle var a Y ~eytlnliklere guve denilen bir haşere muaal· 
miştir. Bununla beraber, yetiştirme ve ıat olmuştıı. zeytinciler ferden bu haşaratla 
besleme hususunda gösterilen itina dola- ne kadar müc3'lrle ettilerse de blr fayda elde 
yısile neticenin geçen yıldan pek farklı edememişlerdir. Kar çok yağmadığı seneler, 
olmıyacağı sanılıyor. Mart ayında sürülere üşüşen Te tedricen 

K k B 1 a· R · · Al' D k inkişaf ederek bütün ağacı !stil~ eden ve bu 
ayma aın ve e e ıyıe eısı 1 en - ·yüzden geçlnt>n binlerce insanın ellerln1 bö-

taş ümran faaliyetine devam etmektedir. ğüründe toy'll' bu Afetle el birllğlle çalış • 
Bu cümleden olarak tadilen güzel bir mak üzere Gemlik kaymakamı Zeld I.şık'ın 
hükfunet konağı ve Halkevi binası inşa önayak o~"Tla.sı herhalde muhld için olduğu 
edilmiş, içme su tesisatı yapılmış, çeşme- kadar meınlekct zlrantclliği bakımından da 
le kurulmuc:: m b , t . d'lm" çok faydıılı olacaktır. r :.-o ez ana esıs e ' ış, U· 

mumt caddeler açılarak döşenmiş. temiz- * Beledlyenln bir' çok tenblhatına ralmen, 
. . . . mahalle arasında tavuk beslemekte devam 

hk .ve. ışıkla~dırma ı~lenne . ~hemmıyet edlldl~ndcn. belediye bu hususta daha cez-
verılmış, asrı hamamın pro1esı hazırlan· ri tedbir aım:ıh mecbur olarak mahalle a • 
mıştır. rnlarında görülen tavukların bnhasına b -

Bu yıl yeniden bir köy okulu inşa edi- rar vermiştir. 
lecektir. Kazanın mektebe olan ihtiyacı -------
cidden pek bilyüktür. Mardin vilayetinin Eski Edirne valisi ş0 h;rden 
en eski, büyük ve geniş kazalanndan bi- a 1 
risi olan Deriğin mekteb ihtiyacı üzerin- yrı ıyor 
de durulmak llzımdır. Sıhhat teşkilatı da Edirne (Hususi) - Gümüşhane valili· 
tevsie muhtaçtır. ğine tayin edilen eski valimiz Nıyazi Mer-

Köy kanununun tatbiki yolunda faya- gennin Edimeden ayrılığı münascbetile 
nı takdir çalışmalar göze çarpmaktadır. belediyede bir veda ziyafeti wrmiştir. 
Bu sayede birçok köyler yeni ve faydalı genin Edirneden ayrılığ~ münasebetile 
tesisata kavuşmaktadır. belediyede bir veda ziyafeti verilmiştir. 

c lzmir mekteblerinde veda müsamereleri ) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

tn' liasan B 
~ eıı 8Po ey futbol de-
"°ctır... tun da bir ilmi 

... Bunda da her şeyde 

oldufu gibi kafa ister ••• 
... Yani tam manaailı ka· 

fa i§lemılidir ••• 
Basan Bey - Haklısın. 

· çeşidll kftft1.r bellemek ha • 
fıza lfl, yumrukla tekme -
yizaınanuıda,yerineıalla• 

mak ta zek.l meselesidir. 

~~:..__. ....... ,__~~------~~~~-~---'-----
hmir (H'U:3l1St) - lzmirin Misakı M1llt, Yıldırım Kemal, Kazım paşa ılk okul 

talebelerinin veda müsameresi Halkevi salonlarında verildi. Bilhassa küçük yav
ruların manctoJin 'konseri büyük bir zevkl e dinlendi. Fotoğrafta, konsere iftirak 
eden yavruları ,c>.rüyorsunuz. 



[ Hacliacler Karşısında f 

145 memur meselesi 
E vvelki sabah evimden çıkıyor

dum. Bizim karşı komşu Ali 
Beyi gördüm. Evinin eşyasının bir kıs
mını sokağa çıkarmıştı. Bir kısmını da
M çıkarmakla meşguldü: 

rar, bağda arar, arar arar. Tam bul -
maktan funldini kestiği bir zamanda e
şeği karşısına çıkıverir. Adam da se

vinir. 
- İnsan~ ı ı sevindirmek için çok p 

rib bir usul! dedml. ' - Ne o Ali Bey, dedim, göç mü var. 
- Hayır! 

- Yoksa evden 'büsbütün mü çıkı -
yorsun? 

- Hayır! 

- Öyleyse neye ~alan sokağa ta -
şıdın? 

- Bir odadan öbür odaya nakledece 
ğim de ... 

Ali Beyin, eşyalarım bir odadakı 6 -
bür odaya taşıması için, onları evvell 
sokağa çıkarmasını, sonra içeri al:mıa -
sıru epey garib bulm~tum. 

* Bir arkadaşım bir darbımesel söyle-
di: 

- Allah sevindirmek istediği kulu -
na eşeğini kaybettirir, sonradan bul -
dururmuş. 

. 
* Evvelki gün w diln gazetelerde bun 

lar.a çok benziyen bir lıAdisenin hikl
yesini okudum. Evvelki günü gazete • 
ler şöyle yazıyorlardı: 

cBeJ.ediycden yii% kırk beş memur 
açığa çtkanlmıştır.• 

- Acaba neye? 
Diye d~ünürkeıı dün de şöyle yu

dılar: 

cBelediyeden çıkarılan yüz kır.le beş 
m€mur belediyedeki münhallere tayin 
edileceklerdir.• 

Bu da çok garib: Bizim komşu Ali 
Beyin odadan odaya eşya nahledeceği 
zaman bütün C!Yalannı sokağa çıka -
np tekrar eve almasına benziyor. Aı -

- Bu naul olur? 
Dedim. 
Anlattı: 

lahın sevindi:nnek istediği kuluna eşe
, ğini kaybettirip yeni ba~an buldur -

rnasm.a benziyor. 
- Adam eşe~ini kay'beder. Dağda a- fsmei Hulfisi 

C Bunrarı · bPiyor mu idiniz ? =ı 
Ptris IAğımları sokaklardan 

temiz 
Pariste fen a• -

damlan tetkikler
le bulunmuşlar 
v:e şu neticeye 
vannışliar: Paris
~ lağım mec -
ra1annd~kfi mikı 
rob.1.arın sayısı' 
ııdkaklarda bu -
lunan mi:kroblar· 
lan çok daha azdır. Bununla da dün -
ranın en pis tehri Paris Qlarak tesbit 
edilrn~tjr. 

* Mendiller neden dört köselidir? 

Bir genç kız 
Göriişü .. 

• 

Bir genç kız. bayan cP. K.> genç bir 
dul ile rekabet halinde. 

İkisinin karşısında bir ge!lç erkek 
var. Hangisini tercih edeceği henüz 
belli değil, fakat genç kızı, mektubu -
na bakarak §imdiden iimidi kaybet • 
miJ görüyorum. Sarsılmış gibidir. 

Mektubunun iki satırı üzerinde dur· 
dum: 

- cO, belki benden güzel, benden a· 
hmlı, benden bilgili değil, fakat arka
aında daima 90 - 100 liraya alınmış mo 
del roblarla her vakit bana üstün gö • 
rünüyor.> 

- cO, dul bir kadın, ne de olsa ser 
besttlr. İstediği gibi gezip dolaşıyor. 
Ben ise bir genç kızım. Muhitim aile· 
min muhitidir ve bu delikan h ile dai • 
ma kendi muhitimizde konuşabildim .• 

Bayan cP. K.ı nın z!J.f eseri olarıı.k 

gördüğü iki nokta hakikatte kendisi • 
nin ba~lıca kuvvetidir. 

cArtbtikı denilen şu f otografilere 
hiç dikkat ettiniz mi? Hayaliniz kağıd 
Ozerinde 1am enet. değildir. Yüzünü • 
din çizgileri görünmez. Bakışınızın 

karpsıooan hafif bir bulut geçmiş gi· 

bldlr. Ve ~bu yarım mübhemli!c size bi1 
b8§ka cçekme:. kuvveti verir. Mey -
!landa değilsiniz. Fakat sizi keşfetmek 
mecburiyetindedir. Üzerinizde dana 
fazla durur. 

Genç kadın ise bilalns enet> bir fo • 
tografdır. Ruhan da inkişaf etmiştir. 

insan vUcudUndeki fosfor 
ve kibrit 

70 acun sıkle -
tinde bulunan bir \ , ı ,, 11 ~ 

ı danuaı vücudün ..: ;ş., 
deki fosfor çıka - · ... 
nlacak olsa 830 
bin kibritlik fos
for elde edilir. 

Böy leoe insan 
vücudünün (tir 
kıymeti daha mey 
dana çıkmış ol -
muyor mu? 

Aşka muhtaç noktası yoktur. Onu is· 
tersrniz bir gül olarak telakki edebilir 
6iniz. fakat siz bir goncasınız. Delikan
lı daha kolay, hiç zahmetsiz ve taah • 
hüdsüz isterse gülü koparıp göğsüne 
takabilir. Fakat bilir ki gülün yaprak
ları açılmıştır, ömrü mahduddur, ve 
gözleri kayar, goncaya bakar, hevesi 
ondadır. 

Genç kadın belki bugünün >nuvaffa. 
kiyetini kazanabilir, fakat cnihai zafer. 
gjzindir. 

cModel elbise> diyorsunuz. Sizden 
az para ile fakat zevkle, cgu> ile yapıl. 
mış bas:it bir robun göz tırmalayan 
cçeşid> faik olduğunu bilmenizi bek -
lerdim. Bunun haricinde bu bahisle 
doğrudan doğruya alAkası olmamak -
la beraber, başka kadın okuyucuları • 
mı da tenvir edebilir düşüncesile şu 
cmodel. kelimesi üzerinde durayım· 

cModel kadın elbisesi. başta Faris 
olmak üzere garbın ancalc birkaç pa ~ 
yiıtahtının ancak birkaç terzihanesin • 
den çıkar. Maddi kıymeti bizim para • 
mızla 20-30 lirayı ancak bulduğu hal-
de etek nOsha> olduğu iç.in gene bizim 
paramızla 300-400 liraya satılır. !stan
bulda belki üç beş zenginle. bazı sefir 
ailelerinde görülebı11r. cModeh deni • 
len üstıtarafı elbise eter gerçekten Av 
rupadan getirt.ilmi~ oranın Mahmud -
paşasından 10-13 liraya alınml§. yabud 
buraya getln1en bastı tuvalden kesil -
miştir. GörgillQ, zevk ıahibi bir gen! 
kız bunun daha iyisini yapabilir, yaptn 

tabilir. D~a az para ile. TEYZE 

SON POSTA 

Fransanın 
ikiz generalleri 

:ki kardeş ayni günde 
general oldular, ayni 
nişanlan aldılar ve ayni 
günde tekaüd edildiler 

Amcasınm oğlunu 7 yeri~den 
bıçakla yaralayan adam tevkif edildl 

• 
Suçlu, yaralının deli olduğunu ve kendi k~ll~ 

yaraladığını iddia etmekte ise de yaralının ifa • 
alınamadığından hadisenin mahiyeti öğrenilellledi 
Kasunpaşada Kazım Çolak isminde Şahidlerin celbi için duruŞl!l' 1Jlf , 

birinin, amcazadesi Hüseyin Çolağı 7 ka güne bırakılrmştır. 

yenn&::n ağır surette bıçakla yaraıa - Casusluk suçlularııııdff' 
d.ığını dün y,ımnıştık. 

Hadise etrafında adli tahkikata ge- muhakemelerine devam 8 blJl', 
çilıniş, vak'aya müddeiumumt muavin- CAsusluk suçundan maznAJ!l s01JI/' 
lerinden Rifat el koymuştur. nan Fuad Sabit, Rıza Bakır ~ .~ 
Karnının 7 yerinden çok ağır yaralı man Nurinin muhakemel~~rıı -,ti 

qlarak Beyoğlu Belediye hastJnesine zada hafi celsede dün de dev-
kaldırılan Hüseyin ifade verecek vazi- miştir. 
yctte olmadığından, vak'anın bak.iki se ı'al 
bobi henüz kat'i alarak tesbit edileme- Bekçinin tabancasını 
miştir. sarhoşlar yakalanddar ... 

Suçlu KAzım da hadise sıramıda h,aı - Jıf "" ' 
fi!çe yaralanmıştır. Kazım, dün adli _ Arabacı Rahim isminde biri ~ 
yeye sevkedilıniş, verdiği ifadede: kadaşı Hrfüd evvelki akşal11 8~8 e tt' 

- Amcamın oğlu olan Hüseyin, de - lı sarhoş olarak, 'ötekine berfJdD 
11 'bir ;ı.damdır. Hadise akşamı', elinde _ kılınağa başlamışlardır. . tb~ 
ki bıçakla kendini vurrnağa ~kıştı, Hadiseye mahalle bekçisi ~ 

Ben, hemen elini tutarak, mani ol - müdahale edine€, tepesi atan tBtJI#: 
malt istedim. Bu defa hiddetlendi. Hem bekçiye hücum ederek kay:ıştn1'trt1ıŞ ., 

General TeodoT keman '""1mayı rok sever b 1· d ı kanp 8 
~ • kendini delik deşik etti, hem de beni ı.::asını e ın en zor a çı 

yaraladı. tahkir etmiştir. le " 
MüddeiumwnilikJ suçluyu '4 üncü Her iki suçlu da yakalanaf8 

sorgu hakiminin huzuruna çıkartmış - Adliyeye teslim edi!rni.şlerdir· 
tır. Hakim, yapılan isticvabı mütea'kıb * ' 
Kb.ımın tevkifine karar vermiştir. Müd~I ....... 

Bu garib cinayet etrafında, tahkikata f stı:mbul Ciimhuriyct 
devam edi1mekb:!nir. rniliğinrlt-n: ıan 1' 
K 

İstanbulda bulun.duğu ~ erY'~ • 
iracıya kızıp dUkkAmm yıkan can hakimi Faik Özdemirln J1l 

adam ad!iyeye verildi ~:=~~~:.: .. ~~=:~.~~~.:1 ... ~~~.1?:.2!~:;~ 
Salih isminde bir a.dam Çiçekpazat - K d b" k h açı .... 

rındaki dükkanında kiracı olarak otu- onya a ır su ana ~ 
• ran sebzeci Mehmed Adalıya muhtelif Konya (Hususi) - Son defa 

5
., f' 

Gen~raı Felilu de kemana bayılır. .-.upU•• ,,, lreıe1er dükkam tahliyesini söylemiş - Konya meb'uslanndan bir 25•- d,lel • 

rüyüşü, konuşuşu. ve tavır ve hareketleri 

de aynidir. O kadar ki, gene mektebde 
bulunduklan sırada, birbirlerine yardım 
etmişler, öğretmenleri hayretten hayrete 

dUşürmüşlerdir. 

Harbiye kolejinde, yazdıkları imtihan 

ilğıdlannın birbirine benzemesi yüzün -

den cBaba. Mareşal Jofr tahkikat yap • 
tırmak lüzumunu hissetmiş. fakat sonun
da ikizlerin de ayni anda ayni şeyleri dü
şündükleri meydana Çlkmt§, ve yekdiğer
lerinden kopya etmedikleri anlaşılmıştır. 

İsimleri Teodor ve Feliks olan generaller 
1920 senesinde evlenmişlerdir. O devirde 

rütbeleri ayni zamanda artmıştır. Ayni 

günde general olmuşlar, ordunun ayn ay
n şubelerinde çalışmakla beraber ayni 

tir. dımı ile Ankara - Konya arasın ıı ~ 
F:ıkat Mehmed aldırı.ş etmiyerek, raba, otomobil ve otobüs !o11Jll,';o~~ 

d!ilJWnda oturmakta devam etmiş, ar- haline korunası ve Beyşehır sııl ısıısl 
tık snbrı tükenen Salih evvelki akşam nalının açılması için bütçeden tB"# 
kazrna kürek alarak dükkAııı, içinde - sat ayrılmıştır. Bu haber halk 
"ti ma1lar1a beraber yıkıp, yere ser - dan sevinçle karş11anmı.ştır· bt"' 
....,4,. Cih3" , 
.. u.!jt r. Bu suretle Kadınhanı, 111r)I 

Dün, adliyeye sevkedilen Samı, Sul- Karapınar, Karaman kazaları 5~'!1>'' 
truıahmcd 1 inci sunı cezada yapılan rında su beldi~n halk, İçeldetl çı~ 
sorgusunda: nize dökülen Göksu ırrnağııııll ~s1' t1' 

-- Burayı belediye istimlMt edecek- sı ile ·bol suya kaıvuşmUŞ 0181~' 
ti. ~ı işi daha evvel hallettim demiş- mahsulünün bereketi temin ed1 ~ 
ti~ ti~ ~ 

( ____ B_i_re_c_i k_t_e __ m_o_d_e_rn __ i_n_ş_a_a_t _ _.~ 

.,._ 
miktarda nişan almışlardır. Saçları ayni - ~M""" Birecik, (Husust) - Auaba.mız ıon üç yıl zarfında Valimiz Kazını DeSP:"..:;. 111" 
nisbette dökülmüştür. İkisi de keman ra- ka .., .. . . . . ".., ymakamunız Nasuhinin bimmetlerile hükfunet konağı, kayınakdl ~ 
larlar. Şım.dı de ikız generaller aynı gun- mekteb binası. nümune karakolu ve mezbaha glÔİ güzel serlere ka....,. 
.de .~.~~~.?.~ .. ~~.1::~1-=: .. __ .... _ ......... ~~.:..~:_makam l!Vini iÖstermektedir. ..,.,, .... 2 - -- ...... ~ı · : 

Bacaksızın maskarallklan: Düdök 
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Yeni miittefikimiz 
Türkiye CiimhuriYeti 

ispanya, milıver 
devletlerile birlikte 
lıareketedecekmi? 

lngı1terenin nim resmi gazetesi ,.._~~il"\ YAZAN 

Emekli General H. Emtr Erkilet 
.son Post&• nın a.skert muharriri 

ispanya iç harbtM General Franko -ı 
nUtı saflannda i§trt-ak etmif olan Alman 

de gönüllülerinin çoju memleket"ıerine dön-

ç k • akal mek için İspanya sularından hareket et-.\tar 'il l an şayanı dikkat hır m e tiler. Balear adaları tahli7e olunmUJtur. 
~~Urk geçen Son leT. Nesi!!erle mild • Vatanlanna avdet etmek üzere Kaiu 
Pi,~:~ aldütü va -

11 

Türkiye Yakmşark istik- det yur.lu ecnebi ka• dolaylarında toplanmı§ olan 22.000 kadar 

~<>stu ve ailih ar- rarmm anahtarı demektir. pitalUtler. Rum kl .. İtalyan gönüllüsü de harekeı etmek üz ... 
~ İsınet 1nön1l tlble-r, F.rmeni me • redirlcr. 
bir dört saatten az Böyle bir memlekette azim- murlar elinde, k~ndl Bunlar gösteriyor ki lçanyada barıı 
eıe :anda idaren kar, cesur, Akil bir milletin köydı ve asker kaıan avdet etmiş ve eebemttarık'm zaptı, Sep 
~ · Selefinin i • il T<ırk; itaatin ve zah • te boğazının kapatılması veya bu yoldan 
tı.~ Yürüyeceğini yaşadıgmı YB 1 mi etin met çektr.enin ne: ol· Fransız Fasına doğru bir Kın tasavvUN 
kL etti. Ve AtatUr- birinci Slnlf bir devlet adamı duğur..u"öğrerıdi. A .. gibi pek yakın bir zamanda dünya bası -

llı:~,Y~::~- 1'.81üne tarafından idare edildijjini !~~:::u =~~·~ •: :;,,~·!:::" ~:;>;:~:en~ıır;,ı:,,::~;; 
~~ikıcır u.~uk de- düşünmek insana ferahhk raktı. ıimendi!crci ol muhil şayialar icra kabiliyeti olmıyaıı bi-
r"lllli gorecek • b" hak'katt" du, aigort3cı oldu, c ... Türle milleti cıyni inanla lmıeı rer faraziye mahiyetinden lleri gideme -~-:ı.,~~atl.siyasi tah veren ır 1 ır. " - .. de ... ame.eıJ olda. mişlerdir. 
'"*)1 ... -u ....... ·• İnönünün ele CIJ"kcuından 
t_becibin ~ı'ini boŞil Ç2kardı. Onda hepsini bqaracik ~abi!.iye: var. yürümektedir.• Filvaki gerek İ.lpanya ig harbi General 
l'llkıet 1 - nıuvesvialer· bir zaman da. MilH prom-.nnn · ecnebi idarelerdeki Frankonun kat't zaferile bitmek üzere 
iL nonun-- .. ' ---- Bal --'tıı, çtnıc un soyledijini yapamıyaca - demiryollarını satın alıp bir Türk siste- dir. :Almanya: Türk piyasasına - . olduğu günlerde ve gerek daha aonra 
tıldu~ ~ iki §ef araınncıa bariz farklar mi halinde toplamaya aid m.!iddesi he - kanların istihsal maddelerini dünya pıya: İberya yarım adaaındaki vaziyeti tahlil 
'~ lcu\'~;~ri SÜ~düler. Türkiye Atatür - men hemen tamamlanmak üzere .•. Tür - sasından az daha yüksek fiatlarla. kredı ederken General Fran.konuıı üç .eneye 

l? tn·· _ telkinlerinin teşvikine muh- kiye 15 sene gibi kısa bir zaman içinde ile ve Alman malları mukabilinde satın yakın ve çok çetin bir ig harbinde fazla 
ı..._ ha.ıır

0

~~~?n.YuınUfak idaresi için he- bütün büyük tehirleri birbirine bağlayan almak esasına dayanan- Doktor Schac~t kanamış, hatb ve fakır dıiımüı 
yır Sene gildir, dediler. Fakat aradan hatlarla kaplanmıştır. Şarka İran ve Ira- plfinile hakim olmak istedi. Bu teşebbus olan İspanyayı tamır ve kaldır -
ıt~ :rn~eden bu nazik idarenin de ka doğru da iki mühim yo~ uzatmaktadır. 1936 da son hadde varmıştı. Türk siyase- mak için ne Celıel;ittuu:. zap · 
~ •tere sah·~aç olduğu ayni demirden ka * 1 tine tesir etmesinden korkuluyordu. E.5ki ta ve ne de bu bo.ta::ı aşard Af-
4lltkiye ge 

1 
oldutunu gördüler. Bugün Dahili siyaıtetinde bu kadar büyük bir ecnebi tahakkümünil hatırlatan her şe - rikada yeni bir fütuhata muhtaç olma -

~lQe... ne 0 eski huzur ve sükunu i - istikrara ulapn bir millet ileri bir ha - ye karşı çok hassu davranan Türkler, dığını, ona lazım olan en birinci şeyin u
\;_.\tatUrkiin .. tici aiyaseti benimseyecek vaziy~te bu· Alman gayesini diğer hükumetlerle e~o- zun bir barış olduğ1r.1u ve onun bu ha • 
; bir ?neznı ~Unıü gibi bir hadiseyi baş- lunuyor demektir. Türkiye 1933 denberi nomik münasebetlerle girişmek suretıle kikati tamamile kavraya.et~ en iyi bir 
be enıtıdi ~ et bu kadar sarsıntısız gc- Balkan Antantının en mühim r5knü. önlediler. mevkide bulunduğunu icab ettikçe yaz • 
ha ~y~ r~e~in .. öteki devletlere 1937 denberi de. İran, Irak. Afganistan 1936 danberi hergün biraz daha inki • mıştık. Gerçi, General .Frank.onun, zafe -
tf'~gı hedef iist~ıu~ şurada: Şefinin Ortqark Paktının en mühim amili oldu. şaf eden Türk - İngiliz yaklaşması bu ak- ri müteakib, İspanya iç harbinin devamın 
·"'le Ylu-durı.e Yürtidütünü biliyor. Ata • P'akat beynelmilel sahada bu muvaffa - sülamelin ilk neticesidir. Türk~er gerek ca kendisine yardım etmiş ve kat'i zafe -
~em bit u ~endi kendini yaşatabilen kiyetten elde ettiği ehemmiyet, 1936 da İngilizlerin tarzı hareketini beğen~i~leri, rin onun tarafında kalmasına biıyük fay
;{nal'l ga &an at memleketi haline ulaş- Karadeniz bolazlannı tahkim hakkından gerek istedikleri uzun sulh devr~sı~ı İn: daları dokunmuş olan devletleri unutma
,:eı~el'İlıd~ ed~nıişti. Türk milleti onun kazandığı kıymetin yanında sönük ka - gilterenin izinde bulacaklarını bıldıklerı ması da gerekti. Bunun için İspanyanın 
lfnietın hiç bi etnmdı. Onun elinde mem - hr. için bu yakınlığı benimseyorlar. 24 İkincikanun 1939 İspanyol - Alman 
\...,:· bildiği •. r ~ikeye sürüklenmiyece- Habeş harbi cMilletler Cemiyeti, nin İki ıtaraf da, son senelerde karşılıklı iyi kültürel muahedesini akdettiğini, 27 Mart 
~Yordu ~ıı lUZUrnsuz korkulara ka • silAhsız milletleri koruyamıyncağını; Al- niyetlerini bir çok münasebetlerde göster 1 ta, İspanya tarafından formille edilmiş 0 4 

~ ~ a~ı .erine Reçen İsmet İnönü - manlann Ren havzasını ifgali de asker - diler. lan, antikomintern paktına girdiğini, 8 
lı ınanıa arkasından yürüdü. likten tecrid edilmiş mıntakaların uzun Edvard VIII Türkiyede büyük bir sa- Mayıs beyannametile Milletler Cemiye -

2ıf u~ 'I'tirki * müddi!t "muhafaza olunamıyacağım gös - mimiyetle karşılandı. Bir İngiliz mühen - tinden çekildiğini, yakında İtalya ve Al • 
>"orl'utdlln iJık·ye henıen bütün enerjisi - terml§tf. Türkiye davasını öyle idare et- dis grupu Nafıa işlerinde müşavirliğe se- manyaya askeri heyetler, n 4 Haziranda 

· liudud} ışafına hasretmiş bulunu - ti ki kimse hayır diyemedi. çildi. Türk demir - çelik fabrikalarını kur Romada yapılacak olan bir geçid reamine 
~: l'rıilU pr:tıııın dı11nda istediği biricik Şimdi Karadeniz ve Çanakkale kıyıla· ma işi (3) milyon liraya Brassett İngili?; bir tabur göndermeğe muvafakat ettiğini 
lıfl lllıkan ve granıını huzur içinde tatbi- nndaki yeni tahkimatı ne stratejik ve şirketine verildi. Ve bu iyi münasebetler görürüz ki, bütün bunlar nasyonalist la -
\..;den ibar:ı~:Ck uz~ bir Avrupa sul - diplomatik nüfuzu bir kat daha artmış geçen Mayısta İngi1terenin Türkiycye 16 panyanın kendisine en müşkill günlerde 
laı ···Zahire ~r. Zengın tabii kaynaklan bulunuyor. milyon liralık istikrazile en yüksek de • yardJm etm~ olanları unutmadığına ve 
~e a~ndan biitü~ç ediyor. Anadolu yay - Montreux anlaşması mucibince Boğaz· recesini buldu. onlarla samimi münasebetler ı:ıuhafaza 
l1!l Süt alıyor B nıe.ınıekete yetecek et datı geçen harb gemflerini, yalnız harb Bununla beraber hiç bir devletin tesi· ettiğine birer delildirler. 
tıı ~ "-kdenizin t e~ yiyecek maddele - halinde değil, hndini harb tehlikesi i • rine girmemeye ahdetmiş olan Türkiye Fakat bunlarla İb"panyanın Roma - Ber 

ll e §ekeri d .:nı1r ve Cenub meyvası- çinde hissetti~ zamanlarda da, kontrol muvazeneyi temin maksadile Almanya i- lin siyasi ve askert lttifalnna katlJillası 
h Undan b e atabiliyor etmek TUrkiyenin hakkıdır. Bu. onun le olan mukavelesini yeniledi. Birinciteş· arasında ehemmiyetli bir fark vardır ve 
;:.ınadde;:k:a ~ar ihti~acına yetecek do.!tluğunu Akdeniz ve Karadeniz mem- rinde Dr. Funk'la gene askeri ve aınai in- General Frankonun İspanyayı böyle bir 
~il....]~ bir serv . hıb olmak gibi en kıy - Jeket1eri için pek kıymetli bir hale koy • kişafa harcanmak üzere 12,5 mflyon lira- ittifakın muzlim olabt1ecek Akibetl&ine 
~~r ocak.ı~~n sahibi. Karadenizdeki mu~r. lık bir istikraz imzaladı. Bu yüzden mem- sürüklemek istemediği gör.ilmektedir. 
M.. Ur Çıl..-rı dan nıühim miktarda lekete daha fazla Alman malı girmesine Bunda İngilterenin ve hususile l"ran· 

Gennal Fnınko 

hşılmış ve çalışılmaktadır. Mesell bugün 
Fransada bUlunup eski İçanya hQkQ " 
metine aid olan aillblarla bunların atım· 
lan, nakil vasıtaları, gemiler, Fransa 
bankasında bir &.stikraz garantisi olarak 
mahfuz altınlar ~ llh ... bir çok şeyler ge-
ri verilmektedir. 
Yalnız hllen Fransada, henüz iadeJeıi 

meselesi hallolunamt~'ı.. •ı, 400 bin kachr 
İspanyol mültecisi vardır ki bunlann ia· 
şeve bakınu Fransaya büyük bir yük ol
duğu nisbette General Franko bunların 

İspanyaya celbi hususunda hiç acele et • 
memektedir. 

Generalin bu hususta ağır davranışı • 
nın sebebi de anlaşılan muallAk mesele· 
!erin biran evvel halli için Fransaya taz
yik yapmaktır. 
Diğer cihetten İngilterenin de Portekiz 

ile olan eski iUifakını tazelediğini görü • 
yoruz. Bu ittifakın bir manası Akdenizın 
Batı kapısının. yani Septe boğazının dış 

taraftan emniyet altına alınmasıdır. Jl'il • 
hakika (Lizbon - A!')t' - Madcr) se\•kül
ceyş müsellesi hem A:kdenizm batı kapı
sını, hem de Afrikanın Atlas sahilleri bo
yunca giden İngiliz ve Fransız denizyol -
lannı kontrol ederler. 

•• ,,~. '<l Yor B- Sade bu delfi. Petrol - hacmi ve ağır- b f t 
tı .... 6_' k?~'u · utün dünyaya ihraç müsaade etmekle Türkiye ir tara a e - sanın dış siyasetlerinin tesirleri yok de • 
-'<q\j Pek b 1 S blh unzünden • irnkAn dairesinde daima fı "f d ğ'ld' B" "k H bd k d 

1 
niyet havası yarattıysa General Franko • ~u b:ıı.._ o· anayı·ı· ı'rın' ıu- - a& :1.. mayu"lu"nden ziyade her rsattan istı a e ı ır uyu ar •n sonra gere a -

~. denı· -s d kl · _,_1.k " L . la nun makul ve vatansever siyaseti ne be-L rn ğ ır ve ğn d denizden taşınır. Montreux anlaşması Ru d B l .a UA. .. 

"Ct a a başı ma ezyomu a etmek arzusunu gösteriyor u. unun a ı zlanklbevş .. ~ dw ger:_L~ atn b~ama - raber İngiltere ve Fransanın İspanya ya-

Netice olarak görülüyor ki Türk - İn • 
giliz ve derdest olan Türk - Fransız an -
laşmalan doğu Akdenizde nasıl bir ~ • 

~ .. 
1 
l'aı>ıyor 'tr adı. Yün ve pamuk ihra- men ve Rus petrollerinin yolunu Türk beraber, Alman tesirinden kaçınmak üze- ma ı arı yuzun en muvcuuı.a ır u - . . h ü' 

" ~ · ~endi k i . asi zU dil b .k. bfi rımadasında takıb et:ık•c.,.ı tn . anım • ve ~lle\'fr İstihs ne yetecek kadar (pek sillhlannın hükmü altına vermiştir. Bu re evvelce aldığı vaziyet sebebile 1937 ~r ve sıy a . S'"l. u ı ı • dostluk politikası Batı Akdenizde ayni 
't.. l. l'Ofsa d 

1 

al edebilir. Petrol çı • silahlan kulfanacak ordu, iyı' techiz e • . yuk demokrat devletın birkaç senedenbe· . k d 
1 

Çü" Lfi b .k. bilyük 
"flll h a Kant ı de epeyce düşmüş olan Alman ticareti . . şeyı yapma ta ır ar. n11. u ı 1 
L..' ,..etron . . as arla Romanya ve . ni1i bi ku t . Tü" k. .. k n bır taraftan kalkınıp lruvvetlenrneğe 

1 
Tü" k" . D ..... Akd . b ~~o erının kav 1 . - • dilmiJ. güve . ·r r vve tır. r yu 1938 de Türk piyasuının yüzde yirmi - 1 k •Y • a·· . . dev et r ıyenın 05u enız arışı -._&._· r. ba s nın uzerınde bu- ça ışır en dıger cihetten, ken ııen lçın h ld ,.,, 

1 
d kl 'bl 

fillld rnarlard b sek bir asker olduğunu her fırsatta gös· . . . .. nın ana tan o u
6

unu an a ı an gı 
' a hulabi . a~ irini kendi top - . .. . . . . sinden fazlaya yükseldi. bın bır tehlıke ve güçluklerle dolu bey - t .

1 
p rt k" . B t Akd 

1 
d 

l~\e . ., lir. Eksıği yalnız lAstikle tertiı. Bugun1d1 etımhunyetını de kendı Türkiyenin Rusya ne uzun vadeli itti· nelmilel siyaset alanında gösterdikleri sphanya 1 e . 0
1
. e tızın 

1 
a ~l e~ \. e 

~en kuvvet"] tm~ (Zat T .. k' d k - t-. 11 •L- .dd t k sul ve emnıye ın eme aya an o u -sucat, ek ı e yara •:ı, .. ır. en ur ıye e fakın yukarıda söyledik. f talyaya buna uza goren ve o.&un po tl.ILA cı en a • . 
1 

d 
ı }ıA ş er kAğıd · d" d B ~ led 1 k F larını vaktınde kavramış ar ır. ~ 8 etlen işlem' k , Çımento fabri- charb:t dediniz mi akla bQyü:C harb de - benzer hiç bir hi! duymadığı için Asya ve rre seza ır. u ""-um en o ara ransa, ........................................................... -

"". a~ll)ij hazır : ı:dir. MilH çelik. de- fil 1921 - 22 t.uk!Al Harbi gelir.) komşusu ispanyadaki iç harble, her ne Bir ayda 37 5 ,000 kilo lt.~ 'Stısna .. hgı bitmek üzeredir. Bun YaJanşarktaki ctarlht vazife. lerinden kadar ihükiimetçilerin tanftan olarak, 
'""~ edılırse san' t h Tnrkler donanma ve hava kuvvetle • bah d tt 1 1 lnfl l t..--ryor Ve yapak satıldı ~ "'

11 deVri a ayatı henüz . se en ayan ara a uea 1 • bir an bile alAkah olmaktan geri kalma-
~ IJnUrı.la ndedir. rinden az bahsediyorlar. Fakat son aene- İtalyan harb planına Aıtadoludan bir par dığı gibi nasyonaltstlerin zaferi tahakkuk Sovyetler yeniden mühim miktarda ya· 
~ i1t ko~l ~raber trenle memleketin en !erin bütçesinde ikiainin de mühim bir yer çanın katıldığını unutmadığı gibi sahilJe- eder etmez de, en büyük Mueşali ve Ge- pak angajmanına girişmişlerdir. 
~~~or i~:e y:~~u~~nh seyyah bile, es- tuttulu görülctil. Donanmanın elinde sa- rinden .görünen adalar da İtalyan topla - neral Frankonun vaktlle hocası olan Bu miktarın 1200 ton kadar olduğu ıöy
~ ı_ götür ş 

1 

ır ayatın filiz ver· ymz denecek kadar 9Qk em.in liman var. rını, İtalyan tayyuelerint sezmekten de (Petain) i oraya ıönderır.tktı tE'rcddüd ıenmektedlr. Trakya mallan 65, İzmir 
ll&ln..ı· · urada Hambu d ı t · t' 60 A d 1 1 ~.:ı 1 sandıkl d . rg an ge - Anadolu ıahIDert gibi girintisi çıkıntısı h ı e memış 1• mıntakası malları , orta na o u ma · 

lb..- 0nu. ar enız kenarındaki oş anmıyor. b t-- b"'yu""k 1 ..,...,, Öt lnodern mak· 1 1 d bol bir sahillıı donanmuı küçük de olsa * Fransanın ugün uıpanyada, u lan 55 kuruştan satılmıştır. Evve ce a -
"«tl~. ede bir t . me ere oldur • bir - t s.a de d Tekm·ı1 gayretı·ni dahilt inlr:...... veren bir faaliyet ''e dirayetle, taklb ettiıw si • çığa satış yapmış olan birçok firmcılar ~• .. 'r\. .. k ngıliz toprak kazma ma- .uyıne ua .e er. ~.. a• 4 

ur 1 t kendisı' ı"le y ...... : na--a1=~ İspanya bu sene yerli fabrikaların ve dı• piyasıı-l'ld er h Ş hald Yeni T\l ki kurul l b i Türkiye; Yakmşark L!tlkrarının anahtan yase .au ••• ,,.. -~ ır 
'l a11 ist'f er tecrübeli milletin ih- u e r ye a ı er arasında mütekabil dostluk. u.mimiyet ve lann fazla miktarda yapak mGbayaa et-
~~ llihaYetı ı:de etınek istiyorlar. do.tlulunun neden o kadar çok arandı • demektir. Böyle bir memlekette azimkAr, itimad üzerine mfitı11e1 yeni bir milnaae- meğe başlamaları üzerine taahhüdlerini 
\o .... ~ l'o},.,.. en Ankaraya gft'erken ya ima f8flllamU lhım. Bu dostluğu ara • cesur, §kil bir milletin yapd1ğını ve o bet tesis etmek ve bu suretle bu memle- bir an evvel tamamlamak için istihsal ll!e ~u., dcğ·c: b -
hı~ "e •-sen ir mflletln se.m • 7arılarm b .. -A .. Rıuıya ıellr. İki devlet milletin birinci sınıf bir devlet adamı ta- ketin bir harbde Berlin • Roma mlhve • mıntakalanndan mal mObıyaa etmek za-'<{l}at 1 -en bü ··k ..,..._ 
' e etinde yu büyfik füsununa BüyQ.k Harb 90DUnda mtıttefikleri tara· rafından idare edı1diğini dfifO.nmek lnsa - ri saflarına iltihakını menetmektir. ÇOn· ruretini hissetmişlerdir. 
~tı:Si~ bir ~~!:~ İstanbulun .abine- fmdan yalnız bırakıldıkları vakit emper- na ferahlık veren bir hakikattir. 1rll Fransa. bir harbde. İapuıya cihetJndg Piyasada geçen seneden stok kalmamış 

lier ka~ğil ' bilyük telkm ve tef yallzme kurban CSttiklmini anladılar ve Türkler size fabrikalarını gezdirdikleri tedaftit dahi olsa da. blr oephe tesis etmek gibidfr. 
'-· · Şe"· e kar§ı k•...,ıya gelir :.-.em·yecektı"r B ......... i"'"' arada mev Ge•~en sene bu mevsimde 43-45 kuru • ~a~a b~ı §ÜPhcli gö-zl -~.. 1 A. blr~ler" 1911 de akdeıttitlert Tnrk-Rua vakit: cDaha fimdilik bir feY degO. on se- un 1 • ""™ ~ • " 
'~lb ır cd e goren er n • doeauiu b w... cud ve sabık Katalonyadald hük\hnetçi ıa olan Anadolu cinsi yapakla: 52-53 ku
\ı~ \ıi\j /\ ış YÜz:t göttle bakıyorlar emmı ~ ge'fl!*LGdi, Yalnıs ne, yirmi sene sonra göriln. diyorlar. 'Av- ordunun Fransaya ilticası keyfiyetinden. ruşa, Trakya malları 58 kuruş iken 62 C3 
~ ~i te~kara •Öz:t dür. Onun 'I'Qr ~ arak Tnrkiye mCbıhUIS'Ul bir tarafa eü- rupanın garbında kim i8tikbale bu kadar eski İspanya hükfunetine aid gemilerden kunl§a, Mayıs ayı içinde İstanbul piya -

acıoıu. 'r .. 
1 ettig~inden ""°'Ph""'i olanlar Vımunek l"---- dtnnnn~. gu··venle bakabilir. '· e F ansada rehhı -1 ---~ mahfuz altın sasında sa~·'·- yap-ı.. -'~arı 37ır. 000 ki· 

ijlU UO ~ --1-• V r uuaı·-. • ı.üAil ... UUJL~ "• Utkü ·· 
nun tarihini diltünsün • &.7aduı llOma ~ gelmekte - Çeviren: Newir Kemaı !ardan~ bazı JhUlAflarm halline ça· loyu bulmU§tur, 
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Fazıl Alımed Paşa 
Türk imparatorluğunu on beş yıl parlak bir 11_!0~ 
kiyetle idare eden, on yedinci asır ortasında Türki1 

Avrupanın en kuvvetli devleti yapan alilll .e 
kahraman bir Türk 



.._ 4 J" 'lılran 

llou - vud modellerinden: ------ ... --- ··-

Şık bir e~bise 

~ (i 
• 

Şık kadın evinde 1 

Nasıl giyinir? 

Sayfn 9 

Sanşmların boyanması esmerlerin 
boyanmasmdan daha güçtür 

Ne dersiniz, boya 
esmerlerin leh.inde ... 
sayısız tecrübeler 
saıışın.lann mak -
yajlannı tabii gös .. 
termekte esmerler 
~adar muvalifak o • 
lamadıklan netice • 
a;ine \'annıştır. Se • 
beb te şu: San saç . 
lar esasen parlaktır, 
göz ahr. Bu saçların 
çerçevelediği yüz 
boyanınca tabi! ol -
maktan çabucak u , 
za~l~ıveriyor, bir 
oyuncak bebeğe 

benziyor. İkinci bir 
sebeb de.ha sarışın -
larm cildi makyaja esmerler kadar da • ı tanlar var. Bunlar fazla olarak şu nok• 
yanımıyor. Sar~m kadın yüzüne meaell talara dildtat etmelidirler: Esmer veya 
allık sürmek için dokundukça cildi derhal esmere bakan teni sarı saçlara uyacak 
sararıyor, onu ill:ıtım kararlamakta ta - şekilde boyamak... Tabü sarışınların 
§ırtıyor. 

Zemini kırmızı, üstü beyaz çiçekli em
primeden şık bir cöğl~den sonra> robu. 
Yakasını ufak ve tek kat bir fiyonga ka
pıyor. Belinde ikinci bir fiyonga fakat da
ha çok büyük. Uçları ·yan dik.işlerden ge
liyor. Eteğin bütün bolluğu bu fiyonga
uın altında. Holivud<la buna karşı şu çareyi bul -

siz allık sünneleıi lazımdı, bun'ların da
ha az ... Pudranın daima mat ve yaldız
lı gibilerini seçmek: Muz ve the rose 
renginde pudralar en iyileridir. 
Eğer saçlarnızı iboyamak yani sarı • 

Sokak elbisesinin sıkı kaidelere u • muşlar: Ö.rıce biraz allık sürülür. Beş 
yan sadeliğine mukabil ev e1bisesi ~ dakika kadar beklenir. Cild tabii ren -
dırun şahsi zevkini aksettirmiye mü - gini almca bu allık az görünmüyorsa 
said zengin bir saha var. Bu zengin ve yeniden sürülmez. Az gelirse bir par
çe.şidli modadan her istiyen her şekil- çacık daha eklenir. Yanılıp pudrayı da şınla.şmak istiyor.sanız şun'l.aln da unut• 

. · 
de istifade edebilir. Fakat esas olartı&< eksik, fazla sürmeme-k için önce bol bol mamalısınız. Saçların diplerini daima 
flWlları unubnamak lazundır: pudralamlacak, sonra fazlası silinecek- vaktinde boyamak, koyu renk görün .. 

Ev elbi.selerini daima iç açan, genç tir. melerine yer bıretkmamak. Ve kızıl ve-
renilflerde yapmalıdıçr. Beneldli, pullu, Fakat bütün sarışınlar yaradılı.ştan ya platin rengi sarı saçlardan ise yal· 
~ayonal, çiçekli, her türlü emprime sarı.5ın değillerdir. bi~k ta sun'i san- dızlı veya gül rengi san saçlılara 'ben • 
kuınAş1ar ev içinde güzel görünür. Bi- şınlar yani saçlarını, kaşlarını sarar - zerniye çalışmak ... 

. .liou\ı\ıd , • 
~-~~dta11 ~enç kızlan ve genç, hıce 

1Jınaı t hır kat drAha güzelleştirecek 

ç~ine~~~= ~=.=~==~==~~===~============k~==~ 

Mesela: Önü baştan ~ağı düğmeli, işlemeli ÇOCUk Çocuğun QÇl 
belinde deri bir kemer, eteği bolca, u-
facık yuvarlak veya devrik yakalı bir Elbı·seleri Havaya ihtiyacı 
rob mükemmel bir ev elbisesi olur. Si-~~ dere~ltat sa~e b.~ talkını veriyor. 

u. kıvrak ş~ çunkü: Bamb~ka. Çün-
ete . Çunkij Sad ha llıuayyen b. : e, gen9 ve silü-
ın 2.ırlannıış bu ır ~n vermek üzere 

~Zları, te . §ekil fUdur: Kaidesi o-
llıuseu Pesı Clyakııa ... ~'!?•ı ed b. 
o" es B"t" _, ~~ en ır 
'-0Zetn01i" u un elbisede bu ahenk 
~ onıuzı~ Yalnız ceketin değil robun 
&ız " n çok · in·. uar e~k genış. Kalçalar belir-
g·~kçe sivril om~lara nisbetle -~ağı 
dı 1 ltalıyor. en- bı~ müsel1es tepesi 
b~' -keııdin Boı elbıselerin yam ~ın
d~ son d:r:ah:u~. güzelUğile, bu el
ı:n ~karı k ~ gozu çekecektir. Vücu-

Beyaz keten tayyör. Ett-ğl b.>l
ca, ceketinin omuzlarından bailı -
yan iki dekup beline kadar iniyor ve o
t~dan yanlara geçiyor. düğmeleri mavi
beyaz karışık. 

yah etek üstünden ince beyaz, ipekli, 
!peksiz, dantel, muslin bluzlar -eteğin 
ıkoyuluğuıur rağmen- bluzun beyazlığı 
say~inde ev içinde çiçek giıbi görünür. 

Yeni mevsim taftayı da muslinle be· 
raber ev elbiselerinin emrine verdi.Bu 
yenilik insana eski tafta tuvaletleri ba
Bit bir şekil vererek kullanmak gibi e
konomik bir fikir hatırlatıyor. 

Keten de ev için en kullanısh bir ku
m4ştır. Resimd--.? muz rengi ketene al
c,arju kenar geçirilmL-ıtir. Kruvaze lüks, 
cebleri, raglan kolları şık ve gençtir. 

l'trııye hi lSJnında her şeyi geniş gös-

;:~~r/'•ı::~ ~~ü:;: !ı"ı:~-: .=~ Anne kız 1n giyinişinde ne u i b i 
d"~ağı tarafta 

;~.b;:~s::·i!~~a::~:y:~0':;~.; benzerlikler, ne gibi ayrılıklar bu lunmalı 
.. Çızgiler t esen boyunu uzatan 

gQzeııik g • ... şte böyle muayyen bir Kadınlıtr artık eskisi kadar çabuk ı 
~a~atıldığı ar:- .göz önünde tutularak ihtiyarlamıyorlar. Boyu beraber yetiş
tt,:U herhan;ı b~ır ki Holivud modelle- miş kızlarının yanında ne genç, ne zin-
an Yoktur ş r rnodelk ölçmiye im - de annelere rastlıyoruz. Evet muhak -

~az. M'odeiı ~lık tesadüfe bırakıla - kak ki genç kalmak için elinden geleni 
,.~ gör{jr,_ n. _ ır kardkteri olmalı ve b' ~. d .:ı~n-~ b ""•elıdır H 1. yapmış ır ~a ın, araUCllJ\.i büyük yaş 

u vard · 0 ıvud modellerin- f k v h ı .• - k d 
tlktir. h· ır. Onların tüsleri de deği _ ar ına ragmen, emen JULl a ar genç 
deı ınısaı ın· · bil silüete sahib ~ıyor. 

. . . Şö . ı ıste-rsiniz, işte ibu mo-
tnaıtsadı:1Yden çizgiler ne umulmadık Fakat bu silüet gençliği, olgun kadı-

() 
~nıhnı.t... na hiç bir vakit en gençler gibi giyin -
• •• mek hevesini ilham etmemeliclir. Ne 
r1ıınal bir şapka kaclAr ince kabrsa kalsın her kadın 

ekendi yaşı•nın elbisesini giymelidir. 
Gençliği geçtiği halde genç kalan 

anne; çiy renkler, renk renk çiçekli 
emprimeler gibi fazla sade, masum du-

ruşlu, çocuk elbiselerini andıran mo -
delleri kızına, kızı yaşındakilere bırak
malıdır. Çünkü: Btmlar, yirmi yaşın • 
da genç bir vücude yaraşır. 

Anne körpe :kızların «süsten mah -
rum• denebilecek modellerile teT.ad ya 
pacak kanşık ve birm süsltt modelleri, 
daha ağır kumaşları, buna mukabil da
ha az göze çarpan, daha tath renkleri ftte meseli, anne kızın bir çaya gi -
seç.melidir. Jestlerinde, nınkyajında, derken giyebilecekleri lki model': 
kuvafürilnde itidal ve itina olmalıdır. (Solda) anne, zemini şampanya ren
Bunlardnn birini tesadüfle bmıkmak, gi, ttstü nar çiçeği çiçekli emprimeden 
birinde ifrata boya tefrite dtişmek en şık btr tayyör geyinıniştir. Çantası, şap 

~sa..,.~ je . \ genç !kalmış annenin elinden o genç - kası, aya.ltkabtları eldivenleri empri -

0htı ~llnla .r:yderı vfıteri andıra.n bir liği alabilir. Bunun için aruı-e, kızından menin çiçeklerine uygundur. 
~~ Ü7.ere • tepeH bir arka~an ıbarot on kere dı:Vha fazla dikıkatle giyinm<!'li, (Sağda) genç kızın robu çilek rengi 

dıııdezı. iki kısımdır. Ensesmde gene dikkatle süslenmeli, d:ildkatle taranma- 'beyaz benekli, beyaz çilek rengi benek-
•nseyı ör.ten bir fiyongaaı var. lıdır. li fld zıd renk şantusy'dendir. 

İşleme modacıı daima vardır. Şeklini 
değiştirirse yapılan bazı yer de~ir, :fa
kat hiçbir zaman ortadan kaybolmaz. 

Bazan yapraklar, çiçekler halin.de, ha

zan kuşlar, bebekler halinde muhtelif 
elbisekrde onlan görür ve beğeniriz. 

Çoruk elbisesmde ~leme, sahici çi
çekler kadar güzel görünür. Bu işleme, 

90CUğun yaşına göre, elbisenin muhte

lif yerlerine konu'lur. Pek miniminiler
de (yedi yaşından küçüklerde) brode
nin en güzel yeri roba ve eteklerdir. 

Fa.kat eteklerin işlenebilmesi için ro

bun plili olmasL şarttır. 

Daha btiyüklerde yakaya, kollara 
hatta eteklere konulabilir. En güzeli 
göğüstedir. 

Bu iki teY birbirinden ayrılamaz, ayrıl" 
mamalıdır. Havalar daha ilk düzelir dii• 
zelmez çocukların açık havadan bol bol 

istifade etmesine bakmalıdır. Hele şimdi• 

den sonra. bütün yaz kır, deniz, bahçe Ç04 

cuğun vaktini geçirebileceği en müsai.d 

yerdir. 

Onu, dışarıda oynuyor diye çok giydir

memeli, fakat yaz diye bütün bütün de 
ihtiyatsız olmamalıdır Çünkü: Çocuk bil 
yük gibi ~eğildir. Koşar, zıplar. oynar, 
terler. Yorulunca düşünmeden rüzgarda, 

cereyanda durur. Bunun için ona daima 
terini emecek seyrek, pamuk bir gömlei 
giydirmek ihtiyatlı bir hareket olur. 
Açık havada alınacak başka bir tedb!ı 

de şu olmalıdır: Çocukları hiç bir vakii 
güneşte başıaçık oyun oynamıya bı!·ak • 
man'lalıdır. Ufacık bir bere kenarlı keten 
bir şapka onu güneş çarpmasından, gün .. 
!erle başağrısı ve ateşle yatmaktan, slzt 

endişeden kurtarır. 

Üçüncü ve belki de son ihtiyat tedblrt 

olmak üzere şuna dikkat etmelidir: Ço
cuklar büyüklerin arasında kalnıakian 

hqşlanmazlar. Kendi aralarında, yaln~ 

başlarına koşup oynamak isterler. Bu i• 

tek tabiidir ve cmlann hakkıdır. Nafile 
Gördüğünüz modelleri, sade btr elbi

se olmasını istiyorsanız, pc.(mu'k veya men'e çalışmamalı. Fakat .çocuğu, yakı " 

ipek ketenden. incecik h;r yünlüden nmızdadır diye de başı boş bırakmamalı· 
yaparsınız. Abiyye isterOC>niz birman, dır. Bir gözünüz daima onda olmalıdır, 
saten gibi bir ipekliden yaparsınız- Çünkü: Çocuk yorucu veya tehlikeli o "' 
Daima pastel renkleri intihaıb edersi- yunlara heves edebilir. Bu oyunları beJU 

niz. Mesela; pembe elbisede mavi - ı etmeden kontrol etmek ve icabında i~a 

beyaz brode çok güzel durur. tatlılıkla karışmak lazımdır. 
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Meclis ruznamesine alınan kanun 
liyibasının ~saslarını neşrediyoruz 

Mülki ve askeri barem kanun proJeslle dahi S ay müddeUe bu hüküm tatbik edile - Banka Ye devJete ald müesseseler baremi 
bankalar ve devlet mfiesseselerl memurları cektir. Devletten bir hak temin eden veya serma-

lıkl ı tevhld ve teadfilli hakkındaki Di~er teşekküllerdeki memurlar. yesinln yarısından fazlası devlete ald olan 
:!nu:~~o~esinln Meclisi umumi beyetınce UmwrJ. mülhak, hususi bütçelerle bele - banka veya müesseseler memurlarının ma -

ği i dfi :yazmıftık.. dl)"eler bfitçelerlnden n bunlara tabi te - aş ve 1kretlerl ve hizmete gir~ ve terfi wsul-
müzakere edllece n dn let. memurıannın şet.küllerden maaş n Qcret almakta olan leri lAylhası esaslarına cöre ~tıda yazılı 

Projeye göre, maaşlı ev memurların hu.sus! bir kanunda ak.sine sara miles..cle6eler memurları bn kanun hükümle-
aereoelerl ve beher dereceye ald maaş fa - hat olmadıkça bulundukları müesseseler iç rl tlbi olacaklardır: 
sılla.n lle tutarlan IU şekilde W.bit edllmlt- Te dıpnda maaşlı veya Qcretll aynca blr va- A - Sennayeslnln tamamı devlet taratın-
Ur: Tatarı zife aımalan caiz olmıyacaktır. İdari vazi - dan verilmek suretlle kurulan iktısadl ~ek 

Derece AsD JDUf 
800 

Lira felerl olmıyanlara mualllmllk verllebllecek - küllerin ~ldlAtile idare ve murakabelert 
Blrlncl derece 150 Ur& 

500 
tir. Bunlar maaş veya ücretlerinden mikta- hakkındaki kanun hükümlerine tlbl teşek-

l:kincl derece 125 :t 
400 

• n fazla olanın tamamını ve tayin sureWe kfiller Te mOesseseıer, 
Öçfindl derece ıoo • 

300 
• mı ıtinclsinln tıçte lkLslnl, bir üçüncüsünün B - Husust kanunlarla kurulan bankalar 

Dördüncü derece 90 • • de {içte blrlnl alacaklardır. ve te.şekkllilerle husu.ı:;t surette teşekkill eden 
Be.şl.ncl derece 80 • 

260 
• Odacı, kolcu, bekçi, enak müvezzil, gemi ve ted.Jye edllmlş sermayesi lkl milyon veya 

Altıncı derece 70 • 
210 

• mfirettebatı, ücretli ve aidatlı tahsildar, dak daha ziyade olan mllll bankalar, 
Yedinci derece 60 • t70 • ttlo ve steno glbt mfite!errlk müstahdemler C - Devletçe veya mfilhak veya husu.!! 
Beklzlncl derec~ 50 • !: • bu unun hükümlerine tAbl olmıyacaklar - bfitçeU idarelerce veya yukarık1 bendlerde 
Dokuzuncu derece 40 • • d yazılı teşekkfil ve bankalar taı:afından ser-100 • ır. 
Onuncu derece 35 • Ücretle müstahdem 1Mmurların harcı - mayest yarısından fazlasına ~tırak suretlle 
On blrlncl derece 30 • 85 • rahlan maaşlı memurların harclrah hü - kurulan teşekküller ve bunların aynJ nisbetr 
On ikinci derece 25 • 15 • kümlerlne tevfikan ve yukanda yazılı dere- t.e lştıraklerlle vücuct bulan kurum lar ve n-
On üçüncü derece 20 • 60 

• ce aylıkları esıuı tutularak hesab edilecektir. caret ve Sanayi Odalım ve borsalar. 
On dördüncü derece 15 • 50 • Hwnıst kanunlarda sarahat olmadıkça ih- Dereceler 
bn beşinci derece 10 > 40 • tısM ve komisyon ücreti ve makam tahslsa- Yukarıdıı gö.sterl?cn bilümnm mftesseeeler 

Memuriyete ~rme ıprttan tı ve tahsisatı maktua Te hakkı huzur gibi memurları ~çln 14 derece tayin edl.lmlştir. Bu 
Maaşlı memurlvetıere fik defa gtrenler\n namlarla maaııı 'ftya tıcretll memurlara ay- derecelere aid aylık a.rularile tutarı devlet 

menşelerine ve tnlısillerlne göre alınabtle - rıca umumi, mlilhak ve husus! bfitçele.rden memurlan baremi derecelerinin aynidir. Yal 
oeklerl dereceler şu seklide gö.'lterllml.ştir: bir meblağ verllmiyecektJr. Ancak kanunun nız on beşinci derere yoktur. 

A - Ort:ı mekteb mezunlarından talih bu- tahmU ettiği munzam bir vazifeyi münfe - Bu teşekkül ve müesseselerin tmıum mü -
ıundu~ takdirde. memurin kanununa gôre rklen lfnyo memur edllenlere muayyen ça - dür, wnmn müdür muavinlerine ve idare 
memur olnbHec~lı:Ier on beşinci dereceye. lışma saatleri haricinde mesailerine mukabil meclisi rel3 ve nzal:ınna ve murakıblara ve 

B - Orta mekteb mezunu olanlar a tm.cO Ve.klller Heyetince takdir olunacak bir üc - 3460 sayılı lı:anunln kurulan umumi mura -
~receye. ret verilebilecektir. knbe heyetinin reis ve ezalarına verilecek ay 

c - Lise ve mmıdlll mekteblerden veya or- Millhak bütçeli idareler, hususi idareler ve lıklıır bu kanunun tahdldatına tAbi olmak-
ta tahslllc nynl ı~manda meslek tahslll gö- beledl~er dahi bu kanun hUkümlerlne tabi sızın ve yukarıda tesblt edilen azamı aylıJr 
ren, en nz be.$ yıTiık veya orta mekteb tahsl- olacaktır Ancak İnhl.!arlar ve limanlarla derecesini geçmemek şartile müesseselerin 
llnl ikmalden sonra en az ild yıllık mwck Devlet ~emlryollan lşletıne idareleri umum ve vaz1!eler1nin vils'ııt. ve ehemmiyetine ve 
mekteb1erinden mezun olanlar on üçilncil müdürlüklerine alacaklan tıcreUerden baş - derecelerine göre Veklller Heyetince tayin o-
dercceye. ta görü~ecek lüzum üzerine Vekiller Heyeti lunacaktır. 

D - Lise derecesJnde blr tahsil üzerine en kararne ayda yüz lirayı geçmemek üzere Memuriyete rfnne şartlan 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
israfiann önünü aldı. Boğazı ablukadan 
kurtardı. Giriddeki orduya yeni kuvvet
ler .gönderdi. Transilvanyada çıkan büyük 
bir isyanın ilk devresini muvaffakiyetle 
bastırdı. Ölürken de, yerini ayni salahi · 
yetlerle oğlu Fazıl Ahmed Paşaya bı -
raktL 

Fazıl Ahmed Paşanın babasından bu 

çok farkları vardı: 

Devrinin en yüksek tahsilini görmüş, 
llim bir adamdı. Hatta müderrislik etmiş, 
babasının sadrazamlığınd.an sonra siyasi 
hayata atılmıştı. 

Henüz 27 yaşında iken sadrazam olmuş
tu. Babasının bazan zalimlik derecesine 
varan şiddetine karşıJık, Fazıl Ahmed 
Paşa ince ruhlu. hassa, çok alicenab bir 
adamdı. İşte bu Türk ve%irinin zamanıdır 
ki, uzun bir kan~klıktan sonra gelmiş bir 
refah, sükun ve Yükselme devri olmuştur, 

Transı1vanya meselesine kanşmak isti
yen Avusturya ile harbetti. Bu devletle 
imzaladığı Vasvar muahedesile müdaha· 
lenin önünü almıJ, Türkiyeye tabi TTan
silvanya prensliğini Türklere sadık bir 
Macar prensine vermişti. Girid adasına 
gitmiş. yıllardanberi alınamıyan Kendi

ye kalesini iki buçuk senelik yeni ve çok 
çetin bir muhasaradan sonra zaptet.miş, 
Akdenizin emniyet ve üstünlük kilidi olan 
bu adayı imparatorluğa kat'i surette il
hak etmişti. Lebistanı ezerek Podolya e
yaletini ilhak etmiş. Türk imparatorlu • 
ğunu en geniş hududlarına kavuşturmuş
tu. Dahilde ise, huzur, süld\n ve zafer -
lerin temin ettiği milli bir gurur ile geçen 
bu on beş yıl, Türk san'at ve ticaretinin 
bir inkişaf devri olmuştu. Fazıl Ahmed 
Paşa, ayni zamanda devrinin ilim ve 
san'at adamlannı himaye eden cömerd 
bir devlet adamıydı. 1676 da ve henüz 
kırk iki yaşında iken öldü. a2 bir yıllık ır.eslek tahsili yapmış veyahud münasip bir tazminat verilecektir. Bu müesseselere ilk defa girecekler men -

beş yıllık meslek mektebi tahsUl üzerine en Devlet memurları, aylıklarının tevhld ve şelerine ve tahsll derecelerine göre şu dere- Fazıl Ahmed Paşanın anası da, kahra-
az iki yıllık daha yüksek bir mekteb tahst - teadilUlne dair olan kanun ile mezkfir lı::a - celeri kabul edUecektır. man bir Türk kadını olarak tarihe geç • 
llnl bltirmlş olanlar mesleklerine aid me - nunun bilcümle ek ve tadilleri ve diğer ka - A - Orta mekteb mezunlarından tallb bu ıniştir. Adı Saliha Hanımdı. Oğlu Girid 
murlyetıcrde on lklncl dereceye. nunlann bu kanuna muhalif hükümler! mfil lunduğu takdirde alınacatı vazifenin ebll 

aaıı1' 
ğim!• cevabını vermiş. Sa~ih: oğluıı' 
bu Türk kadını, Girid cengın ~ bt 
ve askerlerine şevk ve heyecan it B· 
kaynak olmuştu. __, U2 

Bekarlar niçin evlenmivor511" 
(Baştarafı 8 inci sayfada~trııeJt 

mağı beğenmedi. Başka tara~a t)'çiill~ 
benim kazancım müsaid değıl! .. iJ!ldİ r•· 
aya kalmadı, aldı ba§"lllı kaçtı. Ş ~·I' 
batım. Bir daha başımı b~lfıya;. de~ 
niyetim yok. Her kadın bır. deusUl'° ol 
amma bu seferkinin başka ~ır le lal' a~ 
madığını nereden bilirim? .Kadın oııtl 
yib mahluklar, hepsinin bir kUSU~yi..' 
var. İyisi mi yalnız yaşarım dah• 

X . tfllrıus1• 
cBekarlar niçin evlenm1Y0 ııııJS r 

mevzulu bu anketimiz okuyucuıar suıı• 
rasında geniş bir alaka uyandırdı. cuıarr 
aldığımız mektublardan ve okuY'1 aııll10" 
mızın gönderdikleri cevablardaıı de"~ 
ruz. Bunun için ankete yarın da 
edeceğiz. Co. 

Nu.-S~ ··-········ ................ _. ................. . 

Ankara borsaSI 
.&çıl11 - Kapanq fiatlan 3 - 6·-

Açılış Ka~ •·'' Londra 6.93 tJ0 60'7S 
NeT - Yorıc 126.&0'16 ,..,_, 
Par11 1.3660 

e~ Milin<> 6.66 "8· 
Cenevre 28.6226 tlf .&6 
Am.eateradm t7.66 r;0.flf1S 
Berlin 5().7076 21.1116 

rillt.'ıel 
21.6176 ıJ>ffJI 

Atına 
1.082S ı.11 

SOfy& ı.ti6 ı4.085 
Madrld 14.°'6 29,84SI 

28.~ıs 
Varşova 

u.s.ııs 24-
sudapeşte 

0.9050 :;: Bükreş 
2.89:ı6 

BeliTad ..... 6 
Yokohama 84.&l 90.Jl'I 
Stokholm 

80.5'75 ıs.9flJ' 
Moskova 

23.9026 E _ 6 yıldan nı tahsllll yfi!:3ek mekteb ga olacaktır. olduğunu blllmtlhan isbat edenler 14 üncil adasına cenge giderken, o da orduya ka -
mezunları 11 inrJ dereceye. Muvakknt maddeye göre de ba kanuna dereceYt". tılmıştı. Bazı geceler, Fazıl Paşa, çadırad t S T t K R A z L A B 

F - R yıllık yüksek m"ekteb mezunlan ° - ba~lı teşkllM Jmdrolannda yapılan değişik- B - Orta mekteb mezunu olanlar 13 1in- anasının kucağına atılır: cAnacığun!. 1--------ı-~--;K.,,..., 
nuncu dereceye. Ukler dolayıs11c ellerine geçecek para mik - en dereceye. Kale bugün de teslim olmadı!> dermiş. ~ Afdıı 

19 
Jf 

H - IJse tah.c;ntnl yurdda ikmal edenler- tan evvelkinden az olanlar, arad:ı.kl farkı C - Lise veya mnadlll mekteblerden ve - Saliha Hanım da: cYarın teslim olur!.. Terk borcu I Pet 19 S9 
den yüksek tnhs111ni gerek memleketimizde terfi suretlle teHı.fi edinceye kadar almakta Y11 orta tahsil lle avnt zamanda ytlksek tah- -
ve gerek yabaneı b\r memlekette bitirdikten devam edecekle,rdir. Bu fıkranın şümulüne sıı veren en az beş yıllık veya orta mekteb Sen Kandiye fatihi olacaksın, ben de o .f , .II • -

· ··'--~ı d p • • I va -sonra mesleğin muayyen bir Şuu= n e ay - giren veya glrmlyenlerden yapılan tndllftt tahsllln! ikmalden sonra en az tk1 yıllık mea fatihin anası olarak hacca gidip eygam-

~ ~~M~~lli~~~~~~~m~~~~~~~~rml~~~~n~m~~u13b-~b~i~n~y~a~U~ı!ğ~ı~t~o!p:ra:~~a~r~a~~~-~ru~-~m~ü~~~~~r~~~e~-~~===========~~~~=~ 
tnnunlarda yazıb şekUde tasdik ettirenler gerek enelkl ve gerek yeni derecelerihde cü dereceye, = -1t' 
dokuzuncu dereceve tayin edlleceklerdl.r. geQen hizmet müddetleri eski maaş !asılla - D - Lise derecesinde bir tahml ür.erlne en feye geçtlklerl ta.tdlrde blr derece ~ - kaldırdığı glbl bunların esu nıukS t>O .- ' 

Kadroda yer bnlunmam88l dolayt.!ile tah- rına en yakın nst maaş derecesinde geçml.ş cız bir yıllık meslek! tabsll yapmlf Teya kura na, Ocretll bir TUlfeye geç:ttklert takdlrde nJzamnamelerlndeki hfiltümlerden ~ 
llllerlne göre gtreblleeeklerl dereceden da'htı. sayılacaktır. görmüş ve,Yahud beş yıllık meslek mektebi ayni dereceye geçebllecetlerdlr. nuna. muhallf olanları dahi usulü 
aşağı derecede blr memuriyete alınanlar şu- Hllen ücretle müstahdem olanlnrıtı tah - tahslll ilzerlne en az !ki yıllık daha yuksek Bu kanuna bağlı müesseselerin birinden ba kanun hükümlerine u.ydurula~e; 
belerindo ilk açık vukuunda glrebllecekleTl sil derecelerine ve bu kanuna tA.bi daireler- , bir meslek tah..'!illni bltlrmlş, veya orta tah- diğeri~ veyahud bunlar<ıan devlet t.efk1 - Mezkftr .kanunun munkkat ınadd tJel1 ~ ~ 
derecelere terfian tayin olunaca.ktır. le maa.ş ve ücret~rt. kanunla tayin olunan sUlnl bitirdikten.sonra en az dört yıllık mes lrıtından birine memur nakli o memuru ta - re halen müstahdem olanlann nere ııı°' _: 

Vazife ve memurlvetlerlne müteallik hu - müesse3elerde ücret n maaşla geçen müd _ lek mekteblerinden mezun olanlar meslek- yine ı::l\l~hlyetli olan makamın müsaade.si- sil dexeoelerlne ve ibu kanuna tAbi ~ ""~ 
ınısattnn dolayı isten el çekt1rllerek maa.,la- detlerln mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık hlz ... lerlne ald memuriyetlerde 11 ıooı derece - ne bağlı olacaktır. İstifa edenler hakkında selerle umumi mülhak ve hu.susl b ~ııJ' 
n katolunan alelumum memurlara tabak - met müddeti kaydı olmaksızın bu kanun e- ye, dahi 3 ay müddetlı bu hU.kümler ta.tıbik o - let dairelerinde ve bunlardan bM:a~~ 
kuk veya muhakeme neticesinde men'i mu- saslan dahlllnde ücretleri tesbit edilecektir. E - Altı yıldan az tahsili yükset mekteb lunaca.ktır. lar, fabrlkalnr gibi mal Te sınai xn {iddetı~..;. 
ha.keme veya beraet katarı vertldiğt surette Terfi müddetleri için mezunları 10 uncu <!ereeeye. Tazminat hükümleri de ücret veya maaşla geçrnlŞ rn unı-'1 ~ 
knto1unan ma:ışlan tutannm yansı verlle- Yüksek mekteb mezunn olmayıp ta bu F - Altı yıllık yfikset mekteb mezunlan Bu müesseseler memurlarına almakta ol - mecmuuna ve yüksek mekteb ınez asıı- 16 
cektir. kanunun merlyetı tarihinde devlet hizmetin- 9 uncu dereceye. dukları aybklan bqka: iki. diğerleri için 3 sene bir terfi ~ bı.tıcf ~ 

Ücretli memurlar lçm de müsL.Jhdem bulunan maaşlı ve ücretll me G - Lt.se tahsilini yurdda ikmal edenler- A - Yalnız Ankaraya ma.hsu.s olarak ile- re terfi edeceklerdir. Bu fıkra JJl~ •1 
'O'cretll vazifelere Dk alınacak memurlar murların bu kanundaki esaslar dairesinde den yük.ı;ek tahslllnl gerek memleketimiz - retll devlet memurları için kabul edilen esas lıkları tesblt edileceklerin nlıı.c ~' 

ıt:ıhsU derecelerine ve diğer nsıfiıınna göre üçuncil dereceye kadar t.erflleri caiz görü _ de ve gerek yabancı memleketlerde bitirdik ve nlsbctler dahlllnde muavenet tazminatı halen almakta bulundukları nıJkt!l~ , ' 
girebllcceklerl maa•lı memurluk derecesinin lecekt.lr. ten sonra mesleğin muayyen bir şube.sinde verilecektir. İhtisu mevkilerinde bulunan - yecektir. Bo kanunun tatblld sure • 
ruıcnk b'.r üst derecesine aid maaş tutarı lle Bu kanun mer'lyete gtrdlğl tarihte vazife ayrıca thttsM yaparak ihtlsa!lannı hwmst tara almakta oldnklan ücret derecesine, bu terlr bir nizamname hazırıanacıılt~ ol'....., 
tayin olunabllece'kl"rdlr. başında bulunan memurların bil!lll maaşı - kanunlarda yazılı şekilde tasdik ettirenler 8 kanunun wnuml hWtilmlert dairesinde ıstih Bu kanun neırl tarihinden nıu ~ r. 
Bunların terfiJeri de mnaslt memurların nı almakta oldukları derecedeki terfi müd- inci dereceye göre maaş alacaklardır. kak kesbedlnclye kadar muva.kknt tazminat cak, ancak derecelere intıbak dola939 t.ı' 

terfilerlndeki hükümlere tabi olacaktır. detleri 15 ve 20 sene kaydı olmaksızın bu ka- Sınat işletme yerlerinde istihdam olunan- verllml~ektlr. pılaca.k zam ve tenzlller lle Eylftl 1 

Hususi bir me~lek, bl.lgl ve ihtisasa ihtiyaç nunla kabul edllmi' olan terfi müddetlerine lar merkeze veya sınat işletmelerle ırnkası B _ Devletin maaşlı memmtan tçln ta - hinden başlıyacaktır. -~ 
gösteren memurivetıere devlet teşkllatına da göre hC$:ı.b olunacaktır. olmıyan diğer memuriyetlere naklllerlnde bul edilen esas ve nlsbeUeri geçmemek oar- Askeri barem ~~ 
h1I vazifelerde müstahdem olanlar arasında ı Eylül 1939 tarihinden evvel maaşlı dev- mfikteseb hak teşk'l etmemek Qzere bir de- tne usulrn mezun olanlara veya kısa asker- Bübaylar ve askert memurıarın d• )l.f'T 
kanundaki esaslar dairesinde ve ehliyet de- ıet memurluğunda bulunmuş olanlardan ve rece yukarıya nakil ve tayin olunabllecek _ llk hlzmetlerlni yapmak 1~in nzl!eden a.y - dair kanuna ek kanun llyihasl • 
receleri bakımından terfian veya naklen ge- bu kanunun merlyct tarihinden sonra yeni- !erdir. rılanlara, aylıklan verlleblleceğl gibi hasta ruznameslne alınmıştır. ıs ff ,,-
tırllecek kimse bulunmadığı takdirde bu me- den merr.urlyete alınacakların fHien .aldık - Kadroda açık yer bulunmaması dolayısUe olanların da tedaTI masraftan nrileblleoet:- LA.ytha esaslarına göre kara, deJl -te ~ 
murlyetlere hariçten devlet memuri~etlnde lan maaş ve bu maa.,ın mevcud dereceler - tnhslllerlne göre glreblleceklerl dereceden da tir. va askeri fabrikalar, harita silbaY~~ #,; 
hiç buh.ırunamış veya memuriyetle alukaları den birine tekabül etmemesi hallnde buna ha aşa#ı derecede bir memuriyete alınanlar c - her sene S460 sayılı kanunun hilküm- ke.r1 memurları ve jandarma sUbaY ere 
en a.şağı beş senedcnberi kesUmlş bllgl, lhtl- en yakın üst derece maa.şı kendileri için mük şubelerinde Uk açık vukuund& ~llecek - lerl dahllinde temettiı kaydlle mukayyecl ol- derece tayin edilml4 ve bu derece~ , 
sas ve tecrübeleri lle mütemayiz kimselerin teseb hak sayılacaktır. leri derecelere terfian tayin olunacaklar _ mak ve bir aylık 1.stihkakını geçmemek şa.r- maaş asıllarlle tutan tesbtt edlltnl ııı"ılıı", 
kadrodaki derece maaşlarlle bu kanunda ya- Evvelce bu maaşta geçirdikleri müddetle dır. t.lle ikramlye verllece~ gibi k"'1all1dıe faa - Tekaüd ve harcırah hesablarınd:ıeeı ~ 
zııı kayıdlnrla muknyyed olmaksızın İcra Ve yeni girdikleri derecelere geçmı., sayılacak- TerfJ müdcletl llyet ve gayretleri görWenıere temettt1 kay - lif kanunların asıllanna taallOk ~ 
klllerl Heyeti kararlle tayinler yapıl~eaktır. tır. Muhtelif dairelerin te.şkilAt kanunların- Mafevk bir derer.eye terfi için aranılaealr dlle muvakkat olmaksızın ayrıca bir aylık ikfimlertu tatblkında bu !kanun ~ _ _... , 
Bu gibi memurlar, muayyen terfi muddet - da mevcud ve maa1 emsall hasılının ve em- ehliyet Te liyakatten ba.şka en az 4ı aene bir tutarına kadar ldatt meclisi lı:ararlle tevka- tatbik edilecektir. ııald' ~ 
lerlnl doldurdukça gene lhtts::ısları ile allika- sal hasılı fazlasmın veya eksiğinln ücret :ıerecede bulunmuş ve bu kadar mflddet o de lA.de ikramiye dahi verllebllecektlr. Terfi şartlarını haiz oklukları t111"':'"~ 
dar diğer vazifelere nakll ve terfi edebile - olarak verilebileceği yolundaki salt\hlyetlere rece maaşını ftJen almıt olmak fart olacak- Mad'?n arama n ~letmeler:tnde çalışanlara ronon müsaade.!izliği sebebDe bir J1 ~ 
ce~erdlr. müsteniden tayin cdllml§ olanlıı.rdan halen tır. burada çalıştıklan müddete münhamr ol - rütbesine mahsus asgari müddetin 1ıı1etf fi' 

Ucretll vazJ!elerde bulunanlardan btJ" ter - müstahdem bulunanlara bugün verilmekte Yük.selr: mekteb mezunları ıçtn bu müd - mak uzere !da.re meclLslerl karartle aylık tu- geçmesine rağmen tern edemıre~..,ı· 
ft müddetl.nl doldur:mlar ücretlertnın teka - olan OcreUer ııe muvakkat tazminatları ayni det 3 sene olactktır. Bir terfi müddeti için- tarlannın yü21de ylrmL'1ne kadnr bir taz - derecede bir defaya mahsus oımak ilJl $1 rl' 
bill ettiği derecedeırı maaşlı memuriyetlere, vaııırede kaldıkları müddetçe şalııslnrın.'a de S defa takdlrnamP alan memurların 0 minat verilecektir. derece maaşı verilecektir. Bu hük!ll et>del , 
doldurmıyanlar da bir derece aşağıdaki me- münhasır olmak üzere verilmesine devam o- dereceye mahsus olmak üzere lı:ıdemlne bir Herhangi bir memoriyet.ın veklı.l~ idare.si kında geçecek terfi müddetinin :ın b ~ 
muriyetlere naklolannblleceklerdlr. lunacaktır. seneye kadar zam ynpılabflecelı:tır. halinde devlet memurları için kabul edilen kanunun ıner'lyetl tarihinden tıesa t' 

Ucretll bl.r vazlf"VC nakledilecek maaşlı Mlllhak bütçeli idsrelerle husus! idare ve Herhangi bir dereccdeld memurun kendJ esas ve müddetleri geçmemek üzere veUle\ caktır. ~ - .... 
memurlardan .bulunduktan derecede bir ter- belediyelerin t~kllAt kadroları bu kanun hü aylığile daha yiiksek bir vazifede Sstlhdamı ücreti verllebllecektir. Mllll Müdafaa VekAleti hususi ~~~ 
fi müddeti dolduranlar iki, bu mfıddetı dol - kümler1 dairesinde tndll edlllnciyc kadar bu caız olac.11.ktır. Tablbler, avukaUar, aldat ve- D _ Parnya el koyan Te Teme memurla ., dürfi maaşlı sivil memur olduğu ta~
<lurmıyanlar bir üst dereceye ald maaş tu- idareleri:! ald ve ha.len mer't olan kadroların ya ilcretll tahsUdarlar, satış memurlan, am- rına her ~ne bir aylık tutarma kade..r kasa ğer Tekrtletlerdekt huswıt taıeın "
t.ıannın tekabfil cttl.ğl ücretlerl alabilecek - tatblkına devnm olunacaktır. bar memurları, daktilolar, stenolar, metano~ tazminatı verllecektir. Bu müesseseler me - nin hükümlerine t.Abl olacaktır. Jaf ~ -
!erdir. Ancak mülhak bfıtçeli idarelerin bu ta- ranar, evrak müvezzi, bekçi, kolcu, kalorl!er- murlanna ve idare meclls1 reL, ve ı\zalarile Mualllmllk deruhde eden sübaY ~ , 

Ücretlllerden Ankarada bulunanlara 11 in- nun hükümleri dairesinde tanzim edilecek el. şo!Or, odacı ve hademeler gibi müstah - murakıb ver11ebllecıek harcırah devlet me - kert memurlar hakkında 9.811 vazlf.O dl~ 
el madde maclblnce göreblleceklerl maaşlı teşkllft.t kadroları en geç bir Teşrinisani 1939 demlerle her mn~~P.nln husus! bünyesi - murlarının harcırah hükümlerine tevfikan veten mualllmllk denıhde eden s1 ıı ' 
derecl'lere aid muvakkat tazminat, maaşlı tarihine kadar BU.yük Millet Mecllslne, ma _ ne göre l.!tihdamına lüzum göreceği muvak- yapılacaktır. llmler hakkındaki hfikfunler tat.b ~ 
memurlar hakkındaki umumi hükümler da- Uyeye ve hwıusl idareler teşkilli.tı kadrolan kat veya milteferrlk müstahdemler l'e ale - Bu mile.sseselPr mttmurlanna bu kanunda caktır. ıJ'1 ~ 
lresinde verilecektir. da kezallk ayn! tarihe tadar Vekiller Heye- Himum işçl, mta ve ustabaşılar bu tanun yazllı olanlardan ve mütetald kanunlarile A.skert kadrolarda ücretle çaJış&~JO ~ı,t 

VeUletler te.,kllA.tından ve memuı1yet de- tine tevdi edilmiş olacaktır. hükümleri'le tfibl olmıya.caklardır. temln edllen halciardan gayri. temettft, satuı kında devlet memurları ayıılciartP ııtı~.Jıı' 
rece ve maaşları kanunla tesbit edilen mil - Bu kanun mucl~lnce emsall hasıllarının Devlet hizmetlerinde maaş Teya ücretle hLssc.si, ikramiye, tazminat vesair namlarla ve teadfilüne dair kanunda yaz~ ~ ııD': 
esseselerden birinden diğerine memur nakli artma.sından ve de::-ecelerlnln ilgasından do çalışan memurlardan bu müesseselere geçe- ve başka şektl ve suretle hlc;?blr şey verilml _ tatbik olunacaktır. Bu kanun n ıJt' 1JJ ., 
atd olduğa Vek!Hn muvafakatine bağlı ola- layı tediyesi icab eden fazlalarla ücreUllere cek olanlar maaşıı vazifelerden na.kledll _ yecektlr. Bu mfies.9e.Selerin kendi kanunları den muteber olacak, ancak bu kııJld•" ""
ea'ktır. Jl.n-:ak tayinlerin mahallerine atd me verUecck muvakkat tazminat bu muvakkat dikleri takdirde bir derece yukarıya ilcretlJ ne sair kanunlardaki hükilmlerden ba ka - blnce em."nl hnsıllannın artması~ -1"' 
muriyetler ar.ıwndakl nakil ve ta.hv1ller ta- madde :mucibince yapılacak derece irtibatı vazifelerden nakledlldlkrerl takdlrde aynı nuna muhalif oıanıan !kaldırdığı gibi bun - derecelerin llgasından dolayı ~ tP 
,ıne salahiyettar olnn makamların mü.saa- ı Eylill 19:W "b.rilıinden itibaren ta.tbik olu_ dereceye geçebileceklerdir. Bu mile.sııeseler - ların esu mukavele ve nizamnamelerlndeld eden fazlalar ı Evlru 131) t.aribl 
deslle yapılacaktır. İstifa edenler hakkında nacattlr. den devlet h1zmct1ne geçenler maaşlı vazı- hükümlerden bu kanuna muhalif olanları ber oıacaktll'. 



Sayfa ,l' 

Suriyenin müstakbel 
-. 
kralı kim olacak? 

ve (Baıtarafı 1 inci sayfaıla) ı Türkiye ile Fr~~sa arasında cereyan et.. 

vaziyeti tetkı1t etmekten ve bu münnse - mekt~ .olan ~uzaker:ıere mevzu tepfl 
liceletıdiril!.:~Cl§t;;ağfı 1· incl ."a~jada} minnet ve tazimle tebcil ve takdis ede • dikleri dikkat ve teyakıkuzun canlı bir beile çok hararetli nutuklar irad eyle -1 eyledığıne daır sop gunlerde tekrar çı -

azalarını seçti da2-ıldı 
~ 

•aat . ~""1 o u undan ıçtıma yarım rim. cAlkışlar>. delili olmuştur. mekten hali kalınanuşur. Bütün bu nu • kan kuvvetli şayialar, sal!hiyettM Fran-
~ıı ;ırr:ıüştür. Müteak:ben ~ürsüye ge· Mılli Şt:fe tazim Büyüık kurultay, Partimizin bütün he • tukl . • b. nümayic:tcn sız makamları tarafından kuvvetle tek • 
d artı uınurn k·ı· B · ·ı sablannı inceden inceye tetkik ettikten arın manru;ı, sıyssı ır :r ~ d d ~ d 
Oktor R . reıs ve ı ı ve aşveKı Harb cephelerinde bizi zaferden zafere - ibarettir. Bu nümayişi de parlamento 936 zı.u e il i~in .en şimdi Halebin Hatayla 

riyaset efık .~aydam alkışla:- arasında ulastıran. sulh masalarınd~ Türke mille- sonra vermiş olduğu kararıa, Parti hesab- muahedesinin Fransa ıaraiından bilfı • , b_ır1ikte T.urkıyeye verileceği. hakkın_dakl 
rı· tnevknnc nelere'k k b ı d"l · lannın muntazam ve sarfiyatın usul ve tl 

1
- 1 ğ c k ol '1~n"'-e m .b? 3 ~ e 1 mış tinin şerefli mcvkiini tanıtan ve nihayE't k.aydü şart tasdiki lehinde yapmıştır. Her rıvaye erın ası~ız ı ına rıurıye ·anı -

" ..... ucı ınce u "d h mc:-vzuata mutabık oldu~unu alAkah - m b l .ıeti ile -h . mumı 1 are e- inkılab devrelerimizd~ 7Urlt ın'kic:afınm " b d ib ıı· uş u unuyor. 
ed •11Ustak l ı ib b :r ların bu işdeki dikkat ve i!imadını tebarüz şey un an 1 arc ır. Cıimh · Halk p A i:eceğ· · 1 grup aza arının intı a sevri tekamülünde en nıüh1m bir amil c,- o·g~ t ft F sa Suriyeye vere- urıyet artisinin nknrada 
"'- • ını bildirmic: ve genel b~c:kanı··'lr " ettirdi. ı er ara an, ran • kd .w. b.. -k k '<IV,.nınııı u • . .. ~ uı. lan ve Türk milletinin varllğma, im'l • ceği yeni rejim için hazırnklar yapmak • a. ettıgı uyu ongreye Hataydan da 
rak tı mumı ıdare heyeti azas1 ola - nına. kendi varlığını kanşt1rmıs olan Bii Fa• dalı kara·lar tadır. Her ne kadar şimdılik SuriyE>nin bır takım azanın gbnderilmi~ bulun .. 
thıi o;:ed gösterdiği azaların isimle • vük Milli Şef İsmet tncmine de büvtik Köy ve mal-ıalle kongrelerinden başlı • şekli makamlarile muhtelif müzakereler masını tefsir eden Suriye gazeteleri bu • 

P 
uştur. k lt 'L. d T ·rk mil1etinin yarak. nahiye, kaza ve vilayet kongrele· d k d" . ,. muayyen olan nun pek yakında Hatayın Türkiyeye U • 

arti umum- "d b t' uru ayın .uuzurun a u b- .. k k lt yapıyorsa a, en ısınc.. . . 
l>arr ı ı ... re eye ı .sonsuz tahassüsat ve tazimatını arz ve 1 rinin tetkikinden geçen, uyu uru .a • neticeye bu rnüzak<!re yolilc varacağın - hak. e~ıleceğıne delil ohrak telakki e~ 

IOste .; urnurni idare heyeti için namzea ibla~ etmeği bir şükran borcu biliri'l'l. ı ym müzakere mevzularının en mühim - dan emin değildir. Bu ~uretle neticeyi is • mesı lazım geldiğini söylemektedırler. 
l>o~n z:vat şunlar idi: cAlkıslar>. nıini teşkil ve yurdumuzun biltiln Dıti - tlhsal edemeyince de tıpkı İngilterenin Kral Zogu F ransaya gidiyor 

.. kr,t ~ rıkri Tüzer cErzurum:t, Tevfik Tilrk - ln~liz ıml?ŞtT'Pm yac;lannı ihtiva ede!l dilek ve şi~Ayetler Filistinde yapmış olduğu gibi, Fransa. Versailles 3 (A.A.) - Kral Zogu ne 
•Zon J ı ay •Konya>, Halil Türkmen H tib b d T'" k .11 • . b hakkında almış olduğu kararlar, ı:ıhar et- k. a· k d" · s · · · b. ·· t gu d k a un an sonra ur mı eıının a- en 1 en ısıne urıye ıçın ır reJım a- ~-ali,.e Jeral..lı·n ve çocuklan ı"le maı·yet • 
~d t a >. Ali Rıza Erem cÇorum,, 1 ı·ğ· . . t d , ru· ; ·1 . miş olduğu temenniler. bütün memle • ""' s .u ' tr ! nş sever ı ını ışare e ere - u · ngı yin edecek ve derhal bunun tatbikına ge- ıen·. gelecek :ı..ahanın sonunda Versaill--
Zi1-l'li ., ... .r..erirn İncednyı cSı"noı.., doktor 

1
. 

1 
.
1 

Tü. k .
11 

t: . t · "h h · • kette dikkat ve allka celbeden Parti hU- - u H ~ 
111 ul "'• • z an aşması e r m e ının an u çece'ktir. Hattl, rivayet edildiğine gore 1 kl d~ Kr 1 b d ü n. . .ıL 
•O~u jgen •Bolu>, Hamdi Yalman 1 d b .. _k ~f . . 

1 
• kümlerinin müsta'kbel icnatında rehber · d k ge ece er ır. a.., ura a ç ay muw 

•1.1 , s'ke d zurun a en uyu vazı esını yapmış n - 1 . . h t • b •r Suriye~i~ parçalanmasını temın e ece detle Maye şatosunu kiralamıştır. 
llıaij S b n er Artım cErzincan>. İs· dug~ nu . et tm' t• o mak mahıvetınl ma fnz tu an ısa e. ı, olan vılayetler (muh:ıfızlıklar) kanun.ı· Ş t k" 1 ·,.:,. kr 1ı ~ 

a uneu G" Ö u ışar e ışır. f d 1 k 1 ır ·ştı . . a onun ıra anması ·~ a n aa , 
•l\n\ar c ıresun> Mümtaz kmen H t d 

1 
. . " l . wy a ı arar ar tece ı eLmı r. nu, Fransa Temmuz ayında kendısındln 

1 
yın bı"raden· prens H"'·bid +o•ebbus·· t"" ı..... 

~i a,, Nafi Atuf Kansu .Giresun>. 8 8~ e eg~sıNn soz ~rı.. Büyük kurultayın yenirlen gözden ge- ak "' "9i '°' vu 
,L Apak cTekı"ı·da:ı-.,, SaJA'L. cım· C"" Dr. İbrahım İnal. Hatay delegesı, surek· ,.irmiş oldu~· Parti programı da. Parti neşredecek ve tatbikata başlıyac tır. lunmuştur. Şatoda hazırlıkiar yapıl:mal> 
~anb 

1 
g an u.. " f'U O zamana kadar Suriye için tasavvur e- 1 tadır. trdo~ u ,, Sırrı Day cTrabzon> Şevket lı alkışlar arasında demiştir ki: hükılmetlerine halde ve istikbalde takib dilen kralın kim olacağı tayin keyfiyeti 

•lata an •Gürnüşhane:e, Şü.ıtrü Ali Ögel cEbedi Şef AtB;türkün yüksek dehası edc>t'e-'k en isabetli yolu göstermiş oldu. de halledilmiş olacağı Şamda şimdi kuv-
,,. n'bul,. ve büyük milletimizin sonsuz fedakarlı-j :aüyu .. k kurultayın veni hükümler de 

, .. l\.Uruıtay b ~ l'o • t"kl"l h- . t' k • v vetle söylenilmektedir. Bu hususta bir a-
Hariciye Vekilinin Moskova 

seyahati 'Qar, h u namzedleri Parti umumi 1 " 15 1 a ve urnye ıne avuşan ve ilfıve etmek suretı1e k:Jbul etmiş olduğu ralık Arnavudluk kralı Zogudan pe1t cid· 
eyetine ittifakla se . ti Milli Şef İsmet fnönüne ve asil milleti • nizamnamemiz, Partililer arasında sami • diyetle bahsedildi. Suriyede Arab olmı • 

P çmış r. . B"" .. k K h ğ (B f 1 . . f I ) arti nıüs k' mıze 0 uvu a ramanın arma anı 0 • miyet ve bağlılığı kuvvetlendirecek. mil- yan bir kral sülalesi tesis edilmesi Frnn- cıı~ara ı ıncı sa11 aı 11 

l<urult ta ıl grupu lan Hataylıların sonsuz saygı ve selam- letimizfn teşkilatımıza karşı muhabb~t ve sa için çok müreccah görülüyor. Bunun Siyast mahfeller, bu münasr.betle TQr.. 

tııııca Pa a;. P~rti genel başkanlık diva - larını Ebedi Sef Atatürkün manevi hu • alakasını arttıracak esaslan ihtiva etmek için, Fransa bu hususta çok propaganda kiye ile Sovyetler Birüği arasında siyui 
"~ aşağı~ 1 ?1.ustakil ın-upu için gösterile!l I zurlarında eğilerek sunarım. tedır. yaptırıyor. Propagandanın esası şudur: görüşmelere devam edileceğini zannet ~ 
tasv-.1> et a. ~ırnleri yazılı namzedleri de Bizleri e!':aretten kurtııran bu yüksek M r Mr k'l G· .Suriyeliler kendi :ıralarında bir türlü mektedirler. 
~\l na:;ştır. ı ve samimi toolantıya iştirak ettiren ~e . ec ıs . ut~ 1 

_ _ 
1'P~ _ birleşemedikleri için Suriyenin ileri ge • Daily Telegraph gazetesine Ankaradan 

bo'kt edler de şunlardır: bu mukaddes kürsüden yüksek huzuru- Nızamnnmenın yem h~'l{umlerıne gore )enleri arasında birleşme imkanı ancak, bi.ldiril<liğine göre,_ Saracoğiu ~e. Po~em • 
Ak:ku or liüsa'rneddin Kural cAğrı:t. Ahf l>tt?da ı;öz c;övlelJlek fır!atını bahşeden de 1 tcc;kili karar altına alınan Meclis müc;ta • Arab ve Suriyeli olmıyan bir otorite te .1 kin, 'barış cephesı paktları .sıs.emmden 
inin t;~ursa.,, Fazlı Güleç cBursa>. ~- iinr]i hüki'ımet ve Parti erkAnımıza ve kil grupu~un. miHt mürakabe cihazları· sisi ile kabildir. Bu hususta kral Zogu dn tc~ellüd cdebUeook :Oüft.erek tedbirleri 
Aslan n~ Tokat •Denizli> Zeki Mes'ud kıı'hraman or~umuza şilkranlanmızı ar- mızı takvıye edecek ''e bu bakımdıın a • en münnsrô bir şahsiyet olur.> muzakere edeceklerdir. 
turu .... : 1

1Yarbakır.,, Aziz Akyu-rek cEr - zevleriz. Dileklerimizin kabulünd'! yu .. k • zjz mnletimiz için bir tEl'Tlinat ha11r11.'•a- -------tı .... z..z.J k h An,.ak, bu propaganch bir türlü ileri A k 1 k "k · k • {\an~ 'I''a.. ~t Arukan cEski.ışehir>, Ali !':0 k kuruH .. ,,'!ln ve say1n Vekillerimi7in 1 ca_ ma iyet.~e olduğu k?dır. cünılııırivet 0 ra 6 5 frl Şlr 811 
li'- ·ha t_, h-1-'1. .... 1 d 1 d 1 ..J b gidemedi ve taraftar kazanamadı Her ne 
~,l' 1 n •ı.sıanbuh. Ahmed S..,ükr:i ('Tnc;-fermis olduvu derin ve s:ıcal-: aEık3 Uırnmı=L enne e esac: 1 va,. ım arnı:ı U· s~tın alındı •· • st 1 kadar kendisi müslüman ise de zevcesinin 0 

-.11hu1~ C1Jlbuh, Ziva Karamürsel cİS· bizleri cidden mütehassis etmistir. Hürri- unacağına samimiyetle inanmaktayız. ı ıa •· ~· · hıristiynn oluşunu Arablar bir türlü haz-
'l'ur .. 1 -~ ırne Yunus chmirı. A .. li Rı- vr .. •imi7 in. ka:ı:~nılmasında ana vatanın Dai'T'I t-fti.. tP"'l.-iJAtı "' " ''" _ v medemiyorlar. Bundan dolayı mukabil 

(B~tarafı 1 inci ıayjadcı) 

.,a •. 'trn- onya,, Sadri Ertem cKutah - l'OStC'"11llS oldurru fedakfirlı~· gö:ı:önünde . . . • \'an~, ·· .. uıı~ B k M 
1 

t R d bulundu ar k d"& d 
1 

d thdas etmış olduğunu:ı:. dnımi teftı~ teş- propaganda, kendisini çok kuvvetli ofa - tir. Satmalma bedeli firkete rnuam... 
,,atız ar a"l « a a ya,., ı · r a ı .,er var ım ann a va - k"l/! . 11 • • : • k .. t . M ht 1 dl k d k b .;ı_ --'...: la

1 
't\.. •l.tan· H- r. K' tb M ,. "'ıhcai!ına ı>m· b 

1 
kt E ı utının. Partı ve Ha •evle:-ı faalıvetını ra gos erıyor. u eme namze er ara- ta sitlerle ö enece ve iutıyette r--

, ··uad ısa>, usna ıa cı c u5 ın u uııma ayız. ~sısen 1 t "k t . il .. d . . .1 "d .k ed"l b k ı:r .. 00 b" 1. . edil ,~ 't.l"-! Silln R" K 
1 

dd' 'k 
1 

"lh k k
1 

. PSV• , anzım ve m r~k:ıhp eclE>cek mu • sın a ısmı en ı erı e zı. r ı en sa ı ı· mz ., ın ıra tesvıye eceAl.U'O 
'b .. ,ı ,n: en c ıze:1, ema e ın anun an. ı am avna atı, ımam ve f" H lmi p ğl Abd .. 1 
'lb..._ ııe .. , A'bdü- h N . s· -ıkü - b. 

1 
.
11 

't· b. b. . d ıd bir cihaz olacağıM da şüphe etme • div Abbas i aşanın o u u. • Satın<ilma formaliteleri tamamlan • 
-"1 p · •&. man acı c ıvas-. u su ır o nn mı e ın ır ınne var tın ~- ylz oray T k me ..... te 111ünim olmakta berdevamdır. dıktan sonra şehir elektrik • .. inin idare 
Ptt· • o ah. Ptrnemesinc> imkAn volttur. Hatavın an3 · "i 

l> •lli Şefe Kurult vatanın yüksC'k yardımı ile biltün mille- Ahn~n kararlar * ~! .. ~~~·i·~-~~: •• ~~~ecektir. ·····-
,..,, .. lllti uınurn~ 'd ayın sayı;!JSI timizin ar7etti~i şekle ve ,gaveve en kısa A . rud 1 Son zamanlarda Ha~v ve Haleb me -
" 1U:st k 1 1 are h t• Pnrt" zız a aş arım. 1 l · f d d • d · 1 tOı a n grup eye ıne ve ı bir zamanda vasıl olaca,ğın~ bütün ima • . . • . ., se e era etra ın a everan e en şayıa ar Doktor Hafız Cemal 

abından son~na aynlacak azaların in- nımızla kani bulunmaktayıı.. •Alkışlar». Hal ve isbkbal ıçın en musro kararla- çdk ilerledi. Artık Hatayın Fransız asker-
tlluşıur· a nşağıd:ıki takrir okun- n almak, Partimizin değişmez bir vas-ı leri tarafından tahliye edilip Tiırkiyeye 
•l<u~l "H""hT si:ıh~ir,, fıdır. Abnış olduğunuz kararlar danna tamamen teslim edileceği hakkında kim· Divanyo1unda 104 numarada ':ıcr,gQa 

(J.okman Hekim) 

tltrlarile taYltnızı ilk celsede yüksek hu· Arkadaşlar, Hatay, sizindi:. Oradaki büyük milletimiz, aziz vatanımız için senin şüphesi kalmadı. Fakat Halebin de hasta kabul eder. Telefon 2104.\-23391 

lerdfkıeri Şe:enendiren, her zaman gös - bütün Hataylılar da emirlerinizi ifaya m~'ud neticeler vermiştir. 
~Uka<ldes Yüksek ınisallerle ruhlarımıza muntazır 'bir kıt'adır. cAlk1şlar:a Halkımızın bü'tün tabakalan. idrnl!e .. 
~ Vazif lirtiınize tü e aşkım telkin eden ve Hataylılar kendilerini ayrı bir devlet rini tahakkuk ettiren unsurlan, kurulta • 
euYÜk 'h· rlü itila yollarını gösteren. olmaktan ziyade ana vatanın bir viHiyeti yımızın lkararlannda aramışlar ve bul -
ea l.. •Vlı]U t!-r· . 1 k l"kk' k 1 d B . . b' ... k k lt 1 d ş,..anırnız t_::: ırnız ve değişmez genel o ara te a ı etme te vr bu haklı dü • muş ar ır. eşıncı uyu uru ayca a ı-
et1n aevg· ~met İnönüne kurultavın süncesile de her zaman iftihar etmekte • nan kararların da ayni kıymet ve isn -

tar altına 1a~e candan bağlılıklarının ka· dir. cSürekli alkışlar>. bette oldu'klannda hiç ~üphcJTliz voktur. 

thet divanın~nınasım ve bu kararın Tiya- B1s. vekilin nutku Her imkandan istifade ederek bunlan ta-
eyet v delegelerden seçilecek bir hnkkuk ettirmenin, hükıimetleriniz icin 

leıtı·f asıtaSı1e "'-; h Hatı"blerin bu beyanatlarından son • milli ve mukaddes bir vazife olanıığını 
1 eyleri ., .. ce uzurlarınn ar:ıını .4.Itrn Z.> ra genel başkan vekili Dr. Refik Saydam. söylC'meıkle en büyük hazzı duyarım. 

llJı: ıştan fazla · alkışlar arasında ayağa kalkarak ac:a - f Işlar a •mzalı bu takrir sürekli :w stik' al 
R1 eııeı b:ı.,krasında kabul edildikten sonra ğıdaki kapanış nutkunu okumuştut'. 

'""l an v k'l Partimizin. mazideki ağır şartlara ra~-
!!ra 'b.,.k·ıı e 1 i Dr. Refik Saydam ne Büyük kurultayın muhterem azası, d v-.;; ı e · h men memle'ketin yiiksPlmesi yolunda al-
~;şıarına, be I'i·n :Y:.ti~.deki mesai arka - Partimizin beşinci büyük kurultayı ruz dığı mesafeleri g~zönünP geti'rdikçe. is • 
'l'ule?ini par:; C1 buyuk kurultay reis ve- namesindeki meselelerin müzakeresini tikbalde de milletimize ve vatanımıza da-
~ ve 'd genel sekreterı Dr. Fikri muvaffakiyetle bitirm.i~tir. ha parlak hizmetler gnrereğine büvü. k "e ı are he r ı. 8ay.gıla ye ıne kurultayın sevgi Büyük kurultayın açılma tarzı, delege imanımız vardır. 

"'!'} rını bild" a tıı .... ib ıren takl'iri de alkış • a?1lcad--llarınuzın gösterdikleri ciddi ve B ....,v oftımn illi'' üyük milletimizin muhabbeti, Biiyük 
uştur. samimt alaka, geçmi' ve gelecek yıllann Millet Meclisimi1.in rehonliği, Milli Sefi-

l{ Orduya icraatı hakkındaki güzel düşünceleri. bil- mizin cihan değer yardım ve müznhereti 
\1b 'Utı.ıltay 8Ü hassa atkadaşlanmızın milıetimiz, rnem • bu ümid ve imanımızın en büyük temi -
~ eyledi~ d" rekli _alkışlar ara.cnnda tas- leketimiz için faydalı buldukian kanaat nadırır. cAlkı.şlar,. 
. •araıı- ı~er bır takTirle de devletin ve mütalealarını serbest.çe ve isabetıı· bı·r Ilı\ ı unaz te:rn l' 

1 
Hepinizi hürmetle, muhabbetle selAm-

ı ~1 k e ı o an milli varlığı ve d h p 0td ollıyan k tarz a iz: ar etmiş olmaları. arti men - lanm. 
Nl u8\.uıa k ve oruyan cümhuriyet sublarının devlet işlerini ne kadar ya - ro,:~ h '''Ilı <>ngren· t k •. u.m urivet HaMt Partisinin beşinci Jm. 
ı.. . ~ tek1:~ ın a di!'lerinin bildi • kından takib ve mürakabe ettiğine de gli ı Vll§ltanı b ~1 kabul edilmiş ve kurultay ru tayını kapıyorum. cŞiddetli alkışlar.> 
11l'lebı: .... u Vazifelerin yapılacağtnı işaret zel bir misal teşkil etti. Bu hal milletimi· ----

"4\ILir. zin takdirini, Milli Şefimizin iftiharını tan- Belediye bOtçeei t ad ik ec"lldl 

'llu Hatiblerin sözleri 
'l takrirl ri arı .\ı:ıt 

1 
e n kabulUnU müteakib söz 

tulta.yıa.rı a Ya delegesi Kazım, Parti ku • 
~.... nın Türk ·ıı t• • • /! !ıa'ı.ıtrıiyeı mı e ınm ınkılub ve 
l'ulı. oldu~olund.8ki hamlelerinin 'kay -
" r~ ~11 .' tesbrt etti~ programlarla 
ll'tt etıne "'e • . . . 
ln:~~l'ınış b o nrş ve engın bır ıstikb=ıl 
. ...,tir ki: ulunduğuna işaret ederek de 

Atatllrk 
~~ th hatırasını tebcil 

~lb lltı~~iıin ve Partimizin bAnisi bulu
~ İtl.ı~t ve Ebedi Şefin namını bu bü
~. ~'Yln aarnimf ve aziz toplantı -

bir vecdi hutft içinde ebedt 

rik eden. Parti hayatımızda olduğu ka • İstanbu1 belediye bütçesi dün tas _ 
dar, milli hayatımızda da kıymetli bir 
hatıra olarak kalacak mes'ud bir hadise - d}kten gelmiştir. ~ediye, H:azirnmın 

1 inden itibaren yeni bütçeyi tatbik et-
~e başlamış bulunrnaktııdır. dir. 

Milli Şefin takdirleri 
Belediyeye Belediyeler Baııkasm -

Kurultayımızın müzakerelerini yalan- dan alınacak s milyon liralık istikra • 
dan takib buyurmuş olan Değişmez Genel zın formalitesi ile meşgul olan muha -
Başkanımız İsmet İnönü. müuıkerele.:in sebeci Muhtar, yarm sabah şehrim!ze 
cereyan tarzından, bilhassa vazifelerini gelmiş olacaktır. 
büyü.k bir iktidar -v-e kifayetle ba§armak~ .............................. - ............................ -

tan hakıkaıen iftihar duydukıannı size oı, R ı· T k xı 
arza beni memur etmlşlerdir. cAlkışlar>. ,.. Tabibi a ıp Ur 09 u • ) 

Aziz arkadaılanmızın biıe vermiş ol • l:irkeei : Viya... ..teli ar••· No. 26, Kat 
iuklan bu güzel mı.al, blltiln Parti teş - 1 de lııerılD ötledea •ıara ... , 14 41.a 
WtlDUZlll vulfelerini yaparkell ı&ıer- JO .,. laıdu lleatalarıaı blnll eder. 

. rf·'hl ~;*:=~=~:;; 
füı TORK ANONiM ŞiRKETi 

lfi ~ TESiS TARIHi 1863 

S1aıı1/ui ı•e T urkivP Cıimhuriveıı tll' mun.1/a"I mukavl'lt>n.!mfS1 
2292 Num.ırab 10/6//933 tarihli kanunla tasdik edilmişJir 

( 24/6//913 tarihli }435 Numaralt Rt>sml Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 ngiliz Llrase 

TQrkiyenin ba$hCa Şehirlerinde 

lARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA w MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAI<, FILfSTlN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

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

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevdual hesapları küşadı. 
rıcart krt"Jiler \I\' \/esaılcli krediler küşadı 
Tür"İye ve Ern~bi mPmleketlcr üzerine kcşıde senedat 
60~ ~mırlerı. 
f_sha,. Ve." tahvılat. altın ~ emıaa üzerıne avans. 
Senedal ıahsılatı ve saire. 

En yDksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıslconıosu. 

Piyasanın en milsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbara11z) tasarruf heuplara açılır· 
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ABLAM IN DU Gü U 1 
llffiDI--~ Yazan: Muazzez Tahsin Berkand.Sl..uıl 

ı !Bundan altı ay evvel ablam nişanlan -
dığı vakit, evdeki bu büyük bayram her
kes gibi beni de memnun etmiş ve o gün· 
den sonra haftada birkaç defa gördü~Jm 
müstakbel eniştemi sevmeğe başlamış • 
tun. 

ilin annem beni yanına alıp ÇSllıya ıö- mazken bu gece dans ettiğim erkeklerin 
türdüğü zaman... , hepsile başka başka §eyler üzerinde ko • 

O vakte kadar daima bir mektebli kıza nuşabildim, muhakemem ve zekAm, srhir
yakışacak elbiseler giymiş, bayramlarda li bir kuvvetin tesiri altında inkişaf etti. 
bile fevkalade ağır bir kumaştan esvab Ne güzeldim! Elbisemin geniş etekleri 
yaptırmamıştım. Halbuki o gün annem en ne güzel açılıyordu! Yüksek ökçeli sa -
güzel ipeklileri bile kafi görmüyor, daha, ten iskarpinlerimle ne kadar hafif adım • 
daha ağır ve göz alıcı tülleri, emprime - larla dans ediyordum! 
leri, satenleri karşısına yığdınyordu. Bu Annemin ve babamın etrafını alan ah
kadar güzel kumaşlara bakarken aklımın babları pannaklarile beni gösteriyorlar, 
başımdan nasıl gitmediğine hila şaşıyo - grup grup birikerek konuşan gençler ba-

Gayrimenkul satış il8nı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: rşı 

Yanoıa Haçının 13165 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (3500) liraY' ~s.Jl 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında ~pı g6-
takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesill~ J>• 
re satılması icab eden Büyükadada Yalı mahallesinin eski Bahçıvanoğlu ~ }il 

da sokağında eski 10 yeni 1. 3. 16 kapı 656 sahife 17 pafta 52 ada 10 parsel o.~ 
9. 15. 14. 11 parsellerle ve sokaklarla mü'cavir duvarları kendisine aid ,.roıç ad· 
bahçesi olan bir katı kargir iki katı ahşap bir evin tamamı bir buçuk •1 ıtı 
detle açık art~ıı:naya konm~ur. . ce25) 
Satış tapu sıcıl kaydına gore yapılmaktadır. Arttırmaya girmek (!tiyen d• 

lira pey akçesi verecektir. Milll bankalanmıulan birinin teminat ınektub~u 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve teUAUye ~ ~ 
~o:çluya aiddir. Arttırm:ı farlnamesi 13/6/939 tarihinden itibaren tetkik e~ 
ıstıyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta~tır' 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takıô dosyasında vardır. ~Af'tısı> 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıp-~IJ· 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmi~ ad ve itibar es· 

Fakat, niçin gizliyeyim, nişanlandıktan 
sonra ablamın bana karşı, hayır, herkese 
karşı bir parça değişik muamele etmekte 
olduğunu hissediyordwn. Belki de bu dü 
§Ünce benim genç muhayyilemin bir veh
minden başka bir şey değildi. Olabilir. 
Ancak o vakte kadar dünyada yalnızken- rum. na tebessüm ediyorlar, ya!'lı hanımlar 

Nihayet gök ve deniz mavisinden daha yanımda ı k ·· ·· ·· ı 
di ailesile meşgul olan, bilhassa beni pek n geçer er en yuzumu, saç arı -

nur. Birinci arttırma 21/7 /939 tarihine müsadif Cuma gtınil 1 • 

ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ~· 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihd ger 
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını taınaıneJl pttııe 
rniş olması şarttır. Aksi takdirde· son arttıranın taahhüdü baki kalmak ,,rt-
5/8/939 tarihine müsadif Cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatta fOt'l bı" 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın tıstünde ~ 
rakılacaktır. Haklan tapu sicilleri!e sabit olmıyan alakadarlar ve irtilsk b• rı· 
sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını illn ~it 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bll ıe
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu ~ıl• 
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha ~~ 
ma'lOmat almak istiyenlerin 38/954 dosya numarasile Sandığımız HuktJk 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

tatlı, hülya gibi sevimli bir ipeklide ka - mı okşu ı d H tt* b. ·k· h 
çok seven ablam, artık Ferhaddan bacı • yor ar ı. a u ır ara, 1 1 anı • 

"' rar kıldık ve paketin ipini parmağıma ge- mm an kl k 
kasını görmüyor gibiydi. İlk aylar bu de- neme ya aşara : 

çirdiğim zaman, ablamm yakında yapı • - Şil'l}di sıra Belkis hanımın ... Onu 
ğişiklik benim canımı sıkmıştı. Fakat son lacak düğünü nazarımda ehemmiyet kes- k pe çabuk elinizden alacaklar ... 
radan düşündüm, on yedi yaşımın icab betti. 
ettirdiği mantık ve hassasiyetle düşün _ Artık mavi esvabımdan başka haya _ Dediklerini bile duydum ve kalbim sert 
düm ve onu haklı buldum. Ben de bir limde hiç bir şey yoktu amma çok geç • bir vuruşla çarptı. 
gün sevdiğim adamla nişanlanırsam ka - meden gelin hanımın renk renk, çeşid çe- Işıkların, çiçeklerin, renklerin ve ku • 
inat onun etrafında dönecek.. şid elbiseleri, çamaşırları, bin bir eşyası maşlann bir araya gelerek böyle hnriku -
Ablamın evlenmesine aid uzun proje • evin muhtelif odalarının muhtelif dolab- Hide bir gece yaratacaklarını. insanı bu 

ler; hesablar, münakaşa ve müzakereler, larını doldurup taştıktan sonra hülyaları- derece mes'ud edebileceklerinı bugüne 
mektebin son sınıf imtihanlarını hazırla- ma büyük bir heyecan ve halecan katıl • kadar tasavvur bile edemiyordum. Şim -
makta olduğum için, ilkin beni biraz u - dı: artık düğün gününü, ds.ha doğrusu diden sonra bana bir düğünden bahset • 
zaktan ve ikinci derecede alakadar edi _ düğün .gecesini sabırsızlıkla beklemeğe tikleri vakit ablamın ince vücudünü sa • 
yordu. Hatta annemin birdüziye gelin ha- başladım. ran beyaz tülleri, başının üstündeki çi -
nırnla weşgul olarak beni hafif tertib ih- Çok alafranga olan ve servetlerinin ih- çekleri ve onun güzelliğini meydana çı
mal etmesi .de canımı sıkmıştı. Bazan tişamını harice göstermek isteyen damad karmak için hazırlanan ışıktan. renkten 
rnektebden döndüğüm vakit, bütün gil • ailesi nikahtan sonra muhteşem bit ziya - ve ipekten mürekkeb harikulade dekoru 
nün bunaltıcı saatlerinden sonra odama fet ve onu müteakib .de bir süare tertib hatırlayacağım. Kalbimin ilk defa olarak 
çekilip istirahat etmek isteyince, ablama etmişlerdi. Demek, o güne kadar yalnız çocukluktan gençliğe doğru aktığı bu sa
aid bir işcinin benim odamda çalışmakta arkadaş toplantılarında dans ederken, atleri ömrümün sonuna kadar unutamı _ 
olduğunu, yahud yatağımın ve koltuğu _ ilk defa olarak uzun bir esvabla ve ışık - yacnğım. 

* DiKK AT ~ 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isti~ er' 

re rnuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etınefTlek ~ı 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermekt1~) 

fil' 

mun üstünde abl "d k tl · ğ 1 lar içinde, çiçekler arasında, tıpkı sine • ama aı pa ·e erın Y1 1 ı Ablamın düğünü oldu. Çıldırtıcı dekor 
olduğunu görerek titizlenirdim. Bu dikiş· malarda görülen dekor içinde dans ede • 
l 

. k k. cektim. Bu bu"yu'"k saadet1·n tasavvurtt bı"le üzerine beyaz bir perde gerildi; fakat o 
enn, oyu ağıdlar içinde sarılı duran b b kalbimi yerinden koparacak kadar hale - günün benim kalbime soktuğu heyecaıı 
u eşyanın ence hiç bir kıymeti yoktu bir türlü durmuyor, bir ıu·· rıu·· eski su·· ku· -

ve bu 1 • rh ı canlandırıyordu. 
l 

nb ar, ıdm ıb an yorgun uğile durgun- Megver bütün hülyalanm, bu··ıu-n tasav- net ve rahatımı bulamıyordum. Artık b o· N 1 G . R . a aşan aşım a ir akis yapamıyordu. aş ez e p om tızın 
Vurlarlm hak.kat k d .. ..k b. mckteb ve dersler sahnenin arkasında ' ış, ' rı ' a 

Şurasını kaydetmeği unuttum: Ben, on ı ın arşısın a sonu ır k 
d gölgeden başka bir şey değilmiş' Meğer alan manzaralar gibi silik ve soluk. Göz 1 •• k ki k b 1 d h 1 keset• 

yedi yaşıma geldiğim halde, bugünkü hr,;•ikat en çılgın hayallerden daha tatlı lcrim birdüzive o geceyi, ablamın düYrün nevra jl, ırı 1 ve ÜtÜn ağrı arınızı er a ~ 
mo ern kızlar için gülünç denilecek ka - ..., - ~ 
dar kendi kendime yaşamış bir insanım. imiş! gecesini ve bilhassa ışıklar altında dans - - icabında günde 3 ka,e alınabilir. ~ 
Erkek arkadaşlarla düşüp kalkmak şöy _ Hayır, bir aydanberi imtihanlarına ça- ettiğim gençleri görüyor. 1• 
le dursun, mektcbde görüştüğüm kızla • lıştığı için rengi solan, yorguniuktan za- Bu akşam sofrada babam y.izüme ba - Taksim Bahçesi Gazino inşaat eksiltmes 
nn muhiti haricine'bile çıkmadım. Esase!l yımlayan benimle, yüzünde hafif bir pem karak gülümsedi ve eğilip annemin kuta. 

b b 
belik, dudaklarında hafif bir kızıllık, saç· ğına bir şeyler fısıldadı. lstanbul Daimi EncOmeninden: ,..,. 

annem, a am ve ablam da, diğer zen • l76.61S P'-. .
1 1 

lan bukle bukle, boynu açık, etekleri y..er Acaba 0 gençlerden b'ın' benı'mle evlen- Taksim bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino binası inşaatı tıl• gın aı e er gibi sosyete hayatı yaşamı - ).o1l yorlardı. Bizde bugüne kadar kimse ne lerde, gözleri projüktör gibi parlak kız a- mck mi istiyor? olarak tanzim kılınan keşfi mucibince, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
bir baloya gitti, ne bir gece davetine... rasında hiç bir münasebet yoktur ve ola. .............................................................. muştur. İlk teminat miktan (10080) lira 67 kuruştur. •-AlJf'l ~ 

maz. Birkaç saat içinde böyle akıllara ISTANBUL HALK Eksiltme ve hususi şartnameleri ile mukavelename proje ve keşif hOlaP' ,lJ' 
Annem ve ablam her zaman çok şık gi- h t · · d ğ' ·kl'k 1 • t ııHi detl .. 

1 
B b ayre vencı e ışı ı ruısı meydana ge~ buna mütefcrri diğer evrak 883 kuruş mukabilinde Fen şleri Müdürlü&-0 

yınır er. a amla daima çaylara, gündüz lir! Hayır, bu uzun boylu ince kız ben dP.- Ti YATROSU 
davetlerine gı·derlerdi fakat ışıklar yan • ğ ı nabilir. \.dttıfl' i im; daha bu sabah kısa etekli mekteb Kenan GOler ve t krl · b b · t kl d · 1m ld kl a·Jde e.,,· dıktan sonra. sinema<ian başka bı·r ves'ı _ ste ı enn una enzer ı.ş yap ı arına aır a · ış o u arı ves ı _1,c8~ 

üniformam içinde küçük bir çocuktum. ıırkadaşları t 'h. d 8 ·· ı İst b ı B led" e · F h t" e ·· ac t ederek .. . 1'"' 
le ile sokağa çıktığımızı hatırlamıyorum. arı ın en gun evve an u e ıy sı en eye ın mur aa ~lf>P' 

Abl Birdenbire, arkamdaki elbise gibi yüzüm • Haıiraa Pazar günü gündüz lan fenni ehliyet vesikası ile 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikasını ve JJ1 f)f' 
amın düğünü benim için ne zaman de değişti. Bu tebeddül beynime, kalbi _ Ü•"üdar İnşirah bahçeıinde • de b' 

çok ehemmiyetli bir hadise halinı' aldı hi- HARUNU REŞiT kat teminat makbuz veya mektubları ile 2490 numaralı kanun çevresın t ı' 
me, ruhuma kadar sindi. Daha bu sabah gü ü ıaJ liyor musunuz? Bir gün mektebden dönü· TarihJ piyea 4 perdo lıyacakları kapalı zarflannı ihale tarihi olan 22/6/1939 Perşembe n 
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retile bu kusuru kısmen olsun örtmek gili yeğHlinin arkG?Smdan gelen göz ka - Pek o -kadar erken de degt~ 

Deli.kanlının yüzünden, bakışların -
dan istikrahla karışık bir hayret geç -
ti ve onun bu hali Süheyla hanımı büs
bütün korkuttu. 

- Evet.. senelerdenberi 'ben içimde 
bu ümidi besliyorum. 

Feridun billıihtiyar istihfafla güldü. 

- Siz böyle bir ümidi belki besli _ 
yorsunuz amma ben değil; kcJt'iyen de
ğil! Bir defa, ben, yakın akraba çocuk-

ları arasındaki izdivaçlara muhalifim. 
Maamnfih bu mn•ni mevcud olmasa 
bile Nesrin evlenmek için aklımdan 

geçerek kızların en sonunda kalır. Al -
fah bövle bir şey nasib etmesin! 

- Niçin canım? O kadar meziyetle
ri var ki... Ciddi meziyetleri ... Evvela 
hafifmeşreb değildir. 

Feridun soğuk 'bir istihza ile cevab 
verdi: 

- Onun için bir bu eksikti doğrusu! 
Fakat Sühey!a hanım oğlunu dinle -

meden, elbisesinin kumaŞl ile oynaya
rak sözfinde devam ediyordu: 

- Nazarı dikkati üzerine celbetmek 
için hilelere müracaat etmez ... Müte -
vazı, sükuti ve tam manası1e blr ev ka
dınıdır. 

- Bu nadide inciyi, bu akıllı ve iyf 
kalbli kızı ıkendishıe zevce olarak in -

Yazan: GÜZİN DAL.MEN 

tihab edecek olan talihli faniye ne mut
lu! 
Oğlunun soğuk istihzaloan kar.şısın -

da, biraz sarsılmağa başlaycın itimadını 
tekrar bulmağa çalı.şan Süheyla hanım 
muakbele etti: 

- Nesrinin bildiğimiz ve anlıadığı -
mız maRada güzel bir kız olmadığını 

biliyorum yavrum: fakat onun sevimli 
bir yüzü var ve göründüğünden daha 
akıllıdır. İyiliğe ve kalb temiz1iğine ge
lince, onun gibi bir kız bulmak cidden 
zordur. 

- Evet, buna bizzat ve pek yakın -
dan şahid oldum. 
Oğlunun yüziinrlen ve sözlerinden 

' bu hususta fazla ısrar etmenin muva-
fık olmıyacağını ve hatta tehlikeli ola
bileceğini Süheyla hamın anlamıştı fa
kat kesik cümlelerle yeğenini müda -
faa etmek istedi: 

kabildi.- Fakat en fena huyu, fena ınaştıncı hayale takılmıştı. Elbisenin belini düzeltsene ~bı11 
kalbli, hırçın, mağrur ve müteazzım Nerimenin ince ve narin vücudü se- Hayır, biraz daha aşağısını." ·yi ti' 
olmasıdır. Böyle iken, hazan ~J.1si men def rengi ve yumuşak bir ipekle sanla- hiç iyi olmamış; hele saçını hiÇ ~ t11• 
faat gördüğü bir kimseye yaltaklan - rak genç kızın bütün güzelliğini mey - ra.mamışsın; sana yakı.şmaın* 
mak ve hoş görünmek için riyakar ve dana çıkanmştı. Omuzlarından kolla - ı t' d b ı • k dln' _., 'k' .. 

1
.. va e ı nere en u :::ıp çı ar ~-Aeıoc:r 

ı ı yuz u olmakta pek mahirdir. Sizin rına doğru inen bir beyaz tül, onun in- ıJlV"' 
bu kıymetli incinizi çok iyi tetkik et - ce gu··z~l1ı·g·ı·ne dciha büyük bir revnak - Fahriye ile birlikte bi~k ~&· 

~; kopye ettik yenge ... Onlar ~ 
tiğimi ve tanıdığımı görüyorsunuz ya veriyor ve boynunu. kollarını daha be- ,.,ı 

ı diler. ilı'r JJ"' 
anne. yaz gösteriyordu. Sarışın saçları tama- i ' v 

- Ya1~ılıyorsun Feridun.. onu fena mile arkaya taranarak zeki alnını, si - - Onların beğenmesi kafi 
111 ~ıfl tı'' 

bir gözle görüyorsun. yah kooife gözleıini büsbütün meyda- kişi sn na iltifat etti mi hemen .
8 ~ 

k d k 
· d ~ şından gidiyor ve ciddi bir aıle e il'' 

- Rica ederim artık bu bahsi kapa - na çı ar ı tan wnra ensesıne ogııı " 
yalım anne ... Evlenmeme gelince, bu _ kalın bukleler halinde ve dalgalanarak yakışm:yacak biçimde esvabıaır t1 d~ • 
nunla sızin meşgul olmamanızı rica e- inmişti. Ne boynunda ne de kollarında valctler yaparak hePkesin naZB 
derim; vak~i gelince karımı bizzat ken- hiç bir kıymetli taş yoktu. katini ce}betmiye kalkışıyorsUJl$§rl1~ 
dim intibah edeceğim. Feridunun hayran ve :1teşl1 bakışla- O kadar öfkeli idi di ibtiY

9 ğWfl~ 
Bu dakikada bit ipek hlştrtlsı duyul- rı &ltmda bir saniye durup kendisini bile elden bırakmıştı; fakat ~"ııP' 

du ve Nesrin merdiven başında görün- topladıktan sonra gözlerini yere indi - kendisine büyük bir hiddetle 
dü. AI"kasmda ağır dantelalarkı, kor - rerek merdivenden aşağı inrneğe baş - görünce birdenbire sustu: . itı el' 
delalarla süslenmiş penbe taftadan bir ladı. - Anne, siz lütfen biraz ~~~ertli: 
elbise vardı. Tuvaletini bilhassa zen - Oğlunun gözlerini kamaştıran bu gü- bisesile meşgul olsanız pek ıyt 11 t>rı 
gin göstermek istediği için üstündeki zellik Süheyla hanımı bilakis hiddet - niz; onun buna ihtiyacı old. u~.,ti11~ 

lendirmişti. Bu fakir kızın bu derece il v· 
süsleri artırmış fakat esvabını ağırl~- h htsl . . nediyorum. Az bir şey bi\Sil ; -.~ 
tırm~tan ve kendisini sevi~iz gös - güzel oim?sı ve er zmnan erını d J."tfV'~ 

büyük bir soğukkan1ıhkla gizleyen oğ- sahibi olan bir kimse, onun a ·1)1 
termekten başka bir şeye muvaffak o - lunun bile aklını başından alması bu nin giyinme tarzını takli~ eurıe511'~ , 
lamamıştı. Saçını alelAcayib bir şekil - azametli kadını çileden Ç]Starma~ k~ - menni etme'kten başka bır. ~y wı ~ 
de taramış, 'başına beyaz bir tüy tak - fi gelmişti. nııı v- iP' 

ı t B t.. b h h ek ti d ımaz. Bundan ba~ka Nesr:ı . .ttıet 
n ış ı. u uy, a~ının er ar e n o Süheyla hanımın kendisine bakan wv ... 

Onu · · 1 d v d h d 'b b · tt -•ı rd z ~ güzel ve genç gösteren saç . - ıyı :an ama ıgını, a aı oğ - garı ır sure e ı:.cm aruyo u. ayıı. duşm·· an nazarları kar ........ ...A ... bilaihti _ a=-~ 
l k · t ediği · ed ~ı=ın..a.a de taklid etmesini ...,.,n.. ister ıw· • 

rusu an ama ıs em nı zann iyo- boynunda ağır bir inci gerdanlık, kol - yar titreyen Nerime, çekingen bir ses- ~~ ı , 
nım. larında taşlı ve taş.sız bir çok bilezik _ le mırıldandı: Senin her zaman saçını bÖY e 

- Onun hakkında ~ndlıne göre bir ler vardı. Uc1arında iki iri pırl'ıanta sal- _Geç kaldım zannederek korlanuş- nı rica ederım Neıi. 11e11:;, 
fikrim var. İşte o kndar. Nesrln çirkin- lanan küpeleri, omuzbaşlanııa kadar tum. Bu sözleri biraz hayretle ~itı~~~ ef>' 

dfr. -Benim nazarımda, kendi hatası iniyordu. Feridun ona doğru bir ild adım attı. rime, annesinden ve R~ad 8 • ete 1' , 
olımyan bu hilkat kusuru onun kusur - Merdiven başında gfuilnlli' g6ıiln • - Hayır, geç kıilmadın; annem.1.e ben ka kimsenin çağırmadığı şelctl geflç ıı 
tarının en ~çüğil, en ehe:mmiyetsirl - mez Nesrinin ağabey!lııe doğru akan pek erlten hazırlandık. disine cNerb diye hitab e<Jen 
dir.- Apdaldır. -KeıdL!ini başka b!r hayran bakışlan bolll gitti; çllnki1 Fe - SQheyla hanım soğuk ve kuru bir dama ~ın gözlerle baktı • ,ı) 
tarzda okutmak ft ~ eCmek IU - ridunun bütün dfkkatlni anneafntn sev- sesle s6ze karıştı: (ArkBS• • 

, 
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BATTAL GAZİ 
Yazan: ZIYA ŞAKDI 

Kaçın, Battal geliyor! '' 
'' ~izans 

~olan ::rallerinin e~ .~ııar:n-1 gö~ğine ~adar iki~~ ?,yrıla~ kanlı vü-
~etbıdeki ~an İraklıyus'un maı - cudu oldugu yere çokuvenllLlti. 

yalar arasındaon sürüne sürüne aşağıya 
inen bu seksen kişi, derhal kılıçlarını 
çekm~ler .. atlara hücum etmişler .. ka
rınlarına, sağrılarına indirdikleri lkılıç 
darıbelcrile atlan ürküterek uyuyan as
kerlerin Üzerlerine sürdükten sonra, üst 
ve alt baştaki yolu kesm~1er arkadan 
gelen yüzer kişi de bunlara iltihak et
m~ti. Artılk BizanSlnlar, böyllece tam 
bir ölüm çemberi içine girmişlerdi. Ay
ni zamand<r kendisi de bif!kaç kişi ile 
Bizanslıların ortasma ablarak: 

~!Çin b~ bın süvari, geceyi geçir- Battal Gazi, tuzağını o kaklar maha-
'dı. o da r SU kenannda konaklamış- r~tle kurmuştu ki, bu bela berzahından 
~ bitb~ boğ~zda, atlanrun yularla- kurtulmak için, ileri atılanlar da, geri 

•eti de d e. ba~dılktan ronra, ken - kaçanlar da, kfunilen pusuya düşmüş
\>iiksek :nn bır uykuya dalmışlardı. ler .. ahde vefasızlığın pek acı cezasını 
~ \1aziyeıt~alarm ürerinden, düşma- çekmişlerdi. Boğazın iki tarafındaki 

Battaı ~ı ~dım adım tarassud e - geçid de, üstüste vığılan cesedlerden 
~dı. De ~71• bu büyük fırsatı ka - adeta birer küme t;şekkül etmişti. He
~-~at'lan ~;ı m~i!~t~d.eki .. kahra - le karargahın ortasındaki manzara, 
'"~ı. llunı ar k~ılik ikı rnufreze a .- tüyler ürperten bir vaziyette idi. 

Sa.. arın vazifele · · ta · tt• " ~ ·~:a, Yüz ki . . ..nnı yın e ı. Ortalık aydınJanmıya başladığı za -
dı.' Yüz ki · . şıyı bogazın alJ.t tarafı- man bu tüyler ürperten manzara şöy-

- Battal geliyor .. kaçın ... 

~11 .. 1_ şıyı de üsttaraf .. d ' ' 
' -l!ilra da Vatlr l ma gon er- lece canlanıyordu... Kalçalarında\ ka-

Diye, etrafa velvele vermiş .. karar -
gahı altüst etmişti. 

~ t Verdl e eri hakkında ta - rınlarında derin kıllç yaraları görünen 
~~?l.disi de Yanına . . . ve kanlar içinde yerlere serilen atlar .. 
ıı~t ?l. olar ... t.. • bırkaç kışı aldı. bunların altında ezilmiş hurdah!'\IC: ol -

Bu gürültü ile uyaınanlar, uyku ser
semliği ile ya geçidin alt başına veya
hud üst başına ko.şmuşlar.. kaçıp kur
tulmak istemişlercli. Fakat burada, Ma
latya kahrmnanlannın pusularına dü
şerek yalın kılıçlar altında can vermiş
lerdi. 

"~ın ~ !essizoe ~;.....,,.,. lr ' -'j 

a indt. .... ... i'man l'-arar - muş insanlar ... Kafı;ıları k.opmuş, kol-

'ltı\ * ~izah.1ÇlN·· RATrAL GELİYP ..... da, ·~ ılar· b % en kilçUıt'b. u ıssız kayalar arasın -
u altılları dır tecavüze uğrayacakla-
"'- ll."b n an . de . o etçiler bil g~ırrniyorlardı. Haıt-
~rı UYkuıa e, ~aputlanna sarılarak 
~r tirat ra ~amıışlardı. 
~ Y&nan 

8~12 ve karanlıktı. Öbek 
:B' hiç bir~ eşler sönmeğe başladığı 

bır 1.l derin r~f ta, ışık kalmamıştı. 
~tb\1elvele ~zlik içinde, birdenbire 
bıli ~lldakı 

1 
5ehnişti. Karargahın 

~~~e gi~rekat r· kudurmuş gibi bir -
~1,~di. Altbaa tb~Şa doğru hücum et
~ıa llstb ~ atlar dal, ayni çı1 -
tıltı ar .. Orta::a ~oğru koşmaya başla-

l\~ıı. Sciha-ya' ~ızans askerlerinin yat 
~ft~~lerce tt gı11nişlerdi. 
lord er sa\'u~ acı acı kişniyor .. etrafa 

l<: U. ta\ karargahı altüst edi-

Uy \Unaııdan f 
ftw~r lı" l'alıtu'Y'Üa 'b - "1t"' ....,\Qlı ,,anmaz _ • u guru uye 

e t-. YU'ksek~ bir kaya.ının 
...... }i ··•nanmış· 

ler?. e oluyor .. b 
l)· u atlar, neden örktü-
a IJ'e, ba· 

~\ u stıaıe~h~fua b~amıştı. 
ttıa halde değitd· r Bızanslı cevab vere
Ço'kl tırı &J'.ffkları 1• Uyku sersemliği ile, 
h'lll'Qatı can ve ~ltında kalanlarm bir 
~ .a lkesilın·r;nışler .. bir takunları da 
~8.}'~1Yar olanı~re~di. .. Bun1ardan daha 
\~!'ta tıtrnanın k a, yuk.~kçe birer ka-
l' tabıtını 1 a suretile hayatlarını 

C\~ aJtat b Ş erdt. 
~\Qı~ • u ku 
'ıtıd.a Ü, o tüyı rtuhna da, muvakkattı. 
~ • her Şey~r Ürpertici velvele ara-

' ~ll: en koritunç olan şu ses 

O tt~. çuı .. Battaı 
'~boğaz geliyor ... 
~l Galtis~r bı ~Yalçın !kayalarında u
~ aıinın se~ .an bu ses, bizzat Bat
~l ltadar titr 1 ıdi. Bizatıslılan ilikle
b1q~cı 61Urn feete: bu müthiş ses, der-
~ ta\lb etın:?. dlan ve demir şakır-
~ attaı Q '"ıtı. 
~ a,.ı h 
~~ l' Citıyo~ .. ~ bağırıyor, heybetli 
' &a\l\.ırarak ern de, kıhcını deh -
ş~lıiarın ti ' §.aşkın bir hale gelen 

~<li, g~ zerıne saldırıyordu. 
~e ti !tıdıran n zulmetleri içinde, 

~rı._ bu dar boğazda birbi
' lf. Y~ıı tlJ f 

·~,.,~ ery&dla.r duyuluyordu: 
'~- :ı"l,,. ka ~l'j Çın ..• 
l~ l:la Ye kaçın ... 
~~ hı-.. Ue • 
' .. :._ Çtl11ın 11 •txıın .. · Boğazdan 
' •Y!Urnttnn ·a· 
'~ah .. hereğu .. Yol kapalı. 
' A. tıtıu, bt taraf, sarılmış. 

~~?\"Ylt ıs~ ~ baskın~ uifadılk. s5~ ~ ayalara tırmanın 
fit idi Svylt . 
~ h ·Ve hak~~m. kumandan frak -
~tı. ~~a~ki aten de verdiği emir, 
t~ \ı "t-llJ\lrQ. b son s~zlerini teşkil et-
·t!!tı ~ d~ ~ e?nri verirken, Battal 
• R6zlerı1 gtldi. Karanlıkta çok iyi 

'~ini. \~nun general üniforma-
~ bir mçraYlŞta yanına 

~}. <!~~l>e lltuı 
~l ~ı. 8ôkı tıslı .. kayalara tırman-
l bı~ ~, ete çıksan, gene elimden 
~ ~ bir n4· ~: r l....h ra ba..~... ,_::~ ... 
'''4 tl·"'' ç c1.a. b--··~·· ense :Kv!{une 

1~ r esi ~~f rmfşti ki; bu 
generalırüıı omuzundan 

ları ve bacakları parçalanmış cesedler .. 
canhavlile birbirlerine saTılmı.ş ve ke
netlenmiş vücudlar ... 
Şu h&le nazaran, general İrakliyüsün 

beş bin kişilik süvari kıt'ası, mahvol -
nıuş demekti. 

* 
AŞK, Ö1'1iiNE GEÇİLMEZ BİR 

İIITİYAÇTIR Asıl ehemmiyete !iayan olan cihet şu
rasıdır ki; Battal Ga-zi, başındaki bir a- ı 

vuç kahramanla, bu büyük rnuvaffaki
yeti nasıl elde edebilmişti?. 

Battnl Gazinin bu mahirane pususu
na dfu?en Bizanslılardan, pek azı kur
tuldbilmişti. Fakat bunlar da, artık mu
kavemet edecek, mücadeleye girişecek 
halde değillerdi. 

Muhtelif münasebetlerle evvelce de 
arzetmiştik ki bu koca Türk kahramanı, 
harikulade cesaret ve kuvveti nisbetin
de, büyük bir zekaya da malikti. Bil -
hassa muharebe işlerinde, dalına vazi
yete göre clerhal bir plan tertib ederek 
akıllara hayret ver€'n muvaffakiyetle
rini, bu zekası sayesinde gösterirdi. 

Bu sefer ele, evvela diişmanı tarassud 
ettikten sonra, zihninde hemen planını 
kararlaştırmış ve derhal tatbike geç -
mişti. Şöyle ld; evvela seçtiği kırkar 

kişiyi Bizans karar~ahının üst ve alt 
başındaki atlan ürkütmiye ve askerle
rin üzerine sürmiye memur etmişti ... 
Gecenin derin karanlıkları içinde, ka-

Türk kıhçlannuı ölüm darbelerinden 
!kurtulabilen Bizanslılar, bir müddet o
ra1ar<l~ki kaya kovuklarında ve çam 
ormanhwında saklandıktan sonra, dağ
dan dağa kaçarak geriye gitmişler, baş
larına geien felaketi haber vermişlerdi. 
Bunların verdikleri haber, çok mü -

baleeah jdi. Battal G~inin. -kendileri-
ne binlerce zırhlı askerle hücum etti -
ğindcn hahsediyoriar.. gerideki Bizans 
askerlerine de müthiş bir !korku ve en
dişe veriyorlardı. 

(Arka~ı va~) 

Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Hatice Hadiye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24166 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tara
fından (1485) lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde Kanlıcada Hisar cad
desinde eski 94 yeni 40 No. 1ı sağı Sıdıka, solu Nedimenin müfrez arsaları, arka
sı deniz, önü Hisar caddesi ile çevrili ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılır: 

Zemin kat: Sokaktan taş merdivenle inilen bahçedeki met.halden bu kata gi-
rildikte bir sahanlık, birbi!:ine geçilen iki oda, zemini çimento döşeli sabit tezgah 
ve maltız ocaklı gusulhaneli bir mutfak, aralıkta musluklu bir hela, odalardan bi
rinin önünde ve deniz cihetinde zemini tahta bir taras ve üzerinde çimento bir 
kısım rıhtım vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir beladır. 
Umumi evsafı: Hane ahşaptır. İçinde elektrik tesisatı altında bir bodrumu ve 

bir kayıkhanesi ve bahçede bir sarnıç ve incir ve erik ve dut ağaçları mevcuddur. 
Mesahası: Umumu 168.5 metre murabbaı olup bunun 49 metre murabbaı bina 

geri kalanı bahçedir. 
Yukanda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün taımamı açık arttır. 

maya konmuş olup 12/7/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 13 den 15 e 
kadar Üsküdarda 1hsaniyedeki dairemizde açık a:rıttırma ile satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetın % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok 
arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 27/7/939 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saa: 13 den 15 e kadar yine dairemizde ikinci açık arttır
ması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerine 
ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lfmmdır. 

Gayrimenkul kendisinP. ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
para;, vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetaniş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mernuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye. tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 

vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aiddir. 
2004 numaralı İcra ve İflds kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 

bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alnkadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerlle bildirmeleri 
icab eder. Aksi 9alde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hnriç kalacakları ve daha faz la malfunat almak istiyenlerin 12/6/939 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi iç.in açık bulundurulacak olan arttırma 
şartnamesile 937/5456 numaralı dosyasına müracaatları ilan olUnur. .(3954) 

Sayfa 13 

Son Poata'nın tefrikası: 127 

Eski Mısırlılarda nehrin kabarması için bir genç kız 
kurban etmek gibi barbar bir adet vardı. Bu kıza 

" gelin ,, adı verilirdi 
Tercüme eden: HUs1fi1 Çahid Yalçın 

Haz.iran, Temmuz ve Ağustos ayla
rında muntazam surette iş alınır. Rüz
garlan muttasıl sisli 'bulutları itip götü· 
rürler. Bunlar Mısın güneşten mahrum 
etmeden bu buharlan Abyssinie'ye va 
Ethiopie'ye naklederler. Buharlar orada 
eriyerek yüzlerce tarik ile Nil nehrine gi
rerler. Nil de sonra onlan suların akar
ken yüklendikleri toprak tortusu ile bir. 
Iikte Mısıra yayar. Zemini teşkil eden kil. 
li toprağın çökmesi üzerine çamurlu hale 
gelen bu sular bu çamurları içmeleri ha
sebile en berrak sular kadar berrak ve 
hafif görünürler. Mısırlılar Nil sularını 

mugaddi mnnederler ve nehirlerinden 
bir kere hararet söndürmüş olanların ar
tık oradan uzaklaşaınıyacağını söylerler. 

&ki Mısırlıların Nil nehrine ibadet et
meleri ondan istihsal ettikleri saadet ile 
muhakkak gösterilebilir. Bu ibadet müs· 
lümanlar zamanında da başka bir şekil
de devam etmişti. Müslümanlar bunlar.ı 
cakdes> derler. Eski müşriklik measimi
nin kaffesini icra ederek nehrin feyeza. 
nını l9J'id ederler. 

Nilin yükselmesi, eski Kahirenin karşı· 
sında Rhoda adasının cenub ucunda kain 
mikyası Nilde müşahede ve tesbit erlilir. 
Payitahtın mahallelerine dağıtılan me
nadiler hergün Nili"n feyezanını halka i
lan ederler. Nihayet nehir suları şehrin 
ortasından uzaklara sarnıçlara kadar gö. 
türen kanalın açılması münasib olacak 
derecede kabarır. Bu zamanın huhll et. 
tiği kat'i surette tesbit olunamıyan bir 
irtifa derecesile tahakkuk eder. Cari olan 
batıl itikad mikyası Nilin havuzunun 
merkezine konmuş olan dereceli sütuna 
herke.sin yaklaşmasına müsaade göster
mez. Bundan dolayıdır ki kanalın hangi 
derecede açıldığı herkesçe maJOm değil

dir. Allah vadini tuttu manasını ifade e
den Oufallah nidası kanalın açıldığını an. 
1atır. Muhtelif renkte bandıralar taşı -

kızın yerine onu temsil eden bir toprak 
sütun ikame etmiştir. Şimdi bu sütunu 
nehre atıyorlar. Mısır eşr3fı müzeyyen 
gondoller1e bu merasime gidiyorlar. Ar' 
kasından tenlikler ve donanmalar yapılı· 
yor. 

Yalnız kendilerinden istifade eden aha .. 
li tarafından muhafazasına itina edileı:ı 
daha birçok kanallar Nilin Ribata giden 
kolundan ayrılarak Charquie havalisinj 
mümbit hale sokarlar. Süveyş berzahın. 
da kain olan bu vilayet Mısmn en büyük 
vilayeti olduğu gibi ziraat hususunda pek 
ileri gitmeğe müstaid olan parçasıdır da. 
Daha ötede kfün olan ve Arablnr tara
fından işgal edilen Gaze ovaları da daha 
az mümbit değildirler. Yalnız tahrib ru
hu kendi kendiliğinden yetişen nebatatın 
bile mahvedilmesine saik oluyor. 

Sair birçok kanallar da Deltadan ayrı
lırlar. Bunların bazıları üzerindl? gemiler 
iş1er. Manouf kanalı inek karnı d~nilen 
zaviyenin resinin altında on fersah me
safede Nilin iki kolunu birleştirir. Bu ka
nal, d'Auville'in dediği gibi, Cueseid'den 
değil. Nadir'den ayrılmaktadır. Sonra, 
Manoufi6 vilayetinden geçe: ki burasının 
mezruatı ancak en çok itina gösterilen 
bir sebze bahçesini andırır. Bu meşhur 
t:oğrafya mütehassısının haritas::: bana 
gayet doğru göründü. Hükumetin esas 
noktalan tesbite müsaade etmediği, ara
zinin tetkik ve müşahede imkanını vere· 
cek tepelerden mahrum olacak kadar 
müstevli bulunduğu bir memlekettr. bun. 
dan daha doğru bir harita yapabilmek 
kabil değildir. 1 

Mısınn toprağı hakikatte o kadar çu-: 
kurdadır ki ancak eski İskenderiyenin 
enkazından teşekkül etmiı birkaç küçük 
tepeden ve Pompee sütununun hayret 
verici irtifaından etrafı görmek kabil ola~ 

bilir. (Arkası var) 
yan çocuklar menadiye refakat ederleı ............................................................ .. 

ve bolluk emniyeti ne neş'eyi etrafa ya- ( Veni neşriyat ) 
yarlar. 

Sultan Selim. Mısın fethettikten sonra, Tunceıı· medenı· vete 
kanunlar yaptı. yeni bir hükumet şekli J 
kurdu. Kendisinin geniş imparatorluğu. açılıyor 
nun bir vilayeti haline gelmiş olan bu 
hükfunetin ancak Nilin kabuması kana· Yazan: Na~id Uf ulf 
lın açılmasına imkan verecek derecede r 5 
vasıl o1duğu senelerde vergi vereceğini Eski Kütahya meb'usu Naşid Uluğun 
kararlaştırdı. Filhakika, ancak o devre- Tunceli medeıtlyetc açılıyor adlı kita 
dedir ki sulnr icabı derecede mebzul mah- bı, bir iyi tesadüf neticesi geçen gün 
surnta imkan verirler. Her sene böyle o- eliinize geçti. Sayfalarını karıştırdık • 
lur. Fırkat bu kabarma en çok bolluk tev. ça alaka ve dikkatimiz arttı. Pek çoğu. 
lid eden kabarma değildir. Sular dağla- muz için esrarlı ve meçhul bir diyar 
nn eteklerine kadar çıkmahdır. Anca\ hissini veren Dersim gibi bu vaıtanın 
bunun üzerinedir ki Minel Dgebel ve il - biraz geri kalmış, fakat tabii güzellik • 
el - Dgebel (bir dağdan öbür dağa) diye . leri ile temayüz etmiş sarp ve sert ikö
bağınrlar. şesini adım adını geziyor ve görüyor~ 
Şüphesizdir ki Mısırın eski hükümdar- muş gibi olduk. Naşid Uluğ, Dersimi, 

ları Nil nehrinin birçok yeri kurak bırak- eserinde muhtelif ıbakımlardan tetkik 
tığı senelere karşı bir tedbir olmak üze. etmiş, coğrafi durumundan başlıyarak 
redir ki hadsiz hesabsız kanallar yaptır- tarihe girişinden, aile, ev, aşiret hayat
mışlardır. Bunlann başlıcalan hAIA mu- larını ve hurafelerini anlattıktan sonra 
hafaza edilmektedir. Fakat çoğu tcrkedil- bu mıntakada yapılmak istenmiş ısla .. 
miş bir haldedirler. Bunun neticesi ola· batın güzel bir tarihçesini kaydetmiş 
rak Mısırın yarısından ziyadesi gayri ve sonra, Cüınhuriyet Türkiyesinin gö~ 
mezru bir halde bulunuyor. Muhafazala- terdiği faaliyetle t~bikini tasavvur ey 
nna en çok itina edilen kanallar Kahire- lediği ve bir kısmını fiil haline getirdi
ye su getirenler, Fiyoım ve İskenderiye ği medeni esaslan tesbit eylemiştir. İ'! 
vilayetlerinde bulunanlardır. İskenderi- çinde, Dersiinin birçok kö.şelerine, tabi· 
ye kanalının muhafazasına memur olan atin huşuneti ile beraber onun yanında 
bir zat bu kanalın fazla sulanndan isti- mevki alan munis güzelliklerine, muh 
fade eden Bahrie Arablannın Tukenderi· telif vesilelerle bu yurd köşesini ziya
yenin ihtiyacı temin edilmeden evvel ka- ret eylemi.ş olan Büyük At'ltnrkün kıy· 
nalın sularını çevirmemelerine, yahud metli seyahat hatırdlanna, Tuncelinin 
vaktinden evvel kanalı açmamalarına klö'-metli vali ve kumandanı) ~eral 
dikkat eder. Çünkü kanalı açılırsa Nilin Abdullah Alpdoğanın ıslah hareket ve 
kabarmasına imkan olmaz. Sulan Fiyoma faaliyetlerine aid çok kıymetli ve ori "ı 
isal eden kanal da nezaret altındadır. Bu, jinal resimler vard1r . Düne ikadar bir 
Kahire kanalınd~n evvel açılamaz. Adına haydud yatağı sayılan ve bugün cüm .. 
Trajan kanalı dıyorlar. huriyetin modern bir sitesi haline ge -

Eski Mısırlılarda nehrin kabarması bu tiril.meye uğraşılan Dersime aid bu e
kanalın açılmasına müsaid olacak de.re- ser, muharrir ve gazeteci Naşid illuğu.n 
ceye vll.sıl olduğu zaman Nil için bir genç Memleket kütübhanesine hediye ettiği 
kız kurban etmek gibi barbar bir Adet çok kıymetli bir eserdir. MuhaITirini 
vardı. Bu kıza Arousse (gelin) derlerdi. tebrik eder, kitabını da bütün Türk 0 -

Halife Ömerfn insani btr hale soktuğu bu kuyucnlarına tavsiye ederiz. 
kanlı bayramın adı ve merasimi hSla ba· (Bssıldıiı yer: Cümhuriyet ma.tbaası> 
kidir. Halife Ömer kurban gidecek genç s. 
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Beşiktaş dün Vefayı 
\ 

obbi bana dönerek : " Ne olur, ne olmaz siz şu 3 - O mağlôh etti . 
1 - O yend•, 

tabancanızı ver· " dedi 
Ankarada da Ankaragücü Doğansporu 

Bugün Galatasaray Fenerle karşılaşıyor 

Nihayet Bilin kafası da buna yatmış 

olacdk ki. 
- Galiba en münasibi de bu olacak 

Nobbı, detli. Ben burada kalırım, sen 
de mistu Maynard'ı çağırnuya git!. 

Ben buna itiraz ederek: 
- Hayır, hayır, dedim, buradat liz 

kalınız Nobti. Zabitinizi getirmiye Bil 
gitsin! 

Kana susamış Bil ile tek baŞma kal
mıya hiç te istemiyordum. Çünkü 
Nobbi ile zabit gelinceye kadar herlf 
yM.iden kanaatini değiştirebilirdl. 

Nobbi bana dönerek: 

- Ne olur ne olmaz siz şu tabanca -
nızı verin bakalım!. 

Ben otomatik tabancamı çıkararak 

ona uzattım. O, tabanCarnı dttdaıt 
gözden geçirmiye koyuldu. 

Dünkü Beşiktaş • Vela maçından heyecanlı bir safha 

Bu arada, Bil de lafa karıştı: 
~ Hakikaten güzel bir tabanca imiş, 

diye söylendi. Buna otuz fı1ink verir
ler. Yan yarıya yapanz değil mi Nob-
lbi? Umuml lfCl'l'Ö<k garb cepheıtnde tısem ka:rargdhlaır:-"14 sevke<fltmeı.m.i 

Bil derhal gerisin geriye, kendi hat- bekUyen. Alman Mkerleri 

Xanna doğru yollandı. Biz Nobbi ile baş kapandı. Biraz toplamakla beraber çok 1 para ~eğini umuyord'um Meğer 
başa kaldık .. Nobbi bana bir yığın su- kısa bir zamanda ytirllmiye b~1adım. talunhılerimde yarulmlŞllD.l Har.biye 
9.1ier sormıya başladı .. verdi~ oevab- BQyük bir bahtiyarlıt: içinde evime nezareti bana \"erdiği cevabda, filvaki 
!ardan herifin gözleri faltaşı gibi açıl- gittim. zikrettiğim müddet içinde İngiltere 
cfı. Kazandığım büyük muvaffakiyet ih- harbiye nezaretinden para almamak.la 

Takriben yanın saat !OJ1.l"8, yanında timal ki başınn d6ndümrliştü belki de beraber, peka18 Alınanlardan maaş al.
genç bir zabit olduğu halde BH. gf5rün- ben zaferlerlrne lüzumundan fazla kıy- mı11tım.. blna~naleyh bir ikinci defa 
d.ü. İngiliz zdbiti, on sekiz yaşlannda ya met vermiştim. Anlaşılan bir ikaıza maaş almıya hakkım yoktu. Olsa o1'a, 
var, ya yoktu .. zabit beni görünce pek muhtacmışımf. B<Syle bir ikaza maruz İngiliz zabit maaışile Alman zabit maa-
bayret etti. 1'"akat, tabit, beni deThai kalmakta geçikmedim. şı arasındaki farkı alabilirdim. 
cephe gerisine götürmek fcab edeceğini Anem1e beraber uzunca bir istiraha- .. 
takdir etmekten. de gm kalmadı. Za- le çekilmek niyetinde idim. Bunun için Bu oevab karşıs-ında gu~ekten ~ş-
b·t· ınd d h ""'""'kala d ....ı.. harbiye nezaretine bir istida vererek ka bir şey yapamadım .. bıraz kendıme 
ı ın yan a a a ·~ n a vaı"UJ.o lm 

1 
... d . __ .J-, k 

F 1--t ·· ·· ·· · .;J d falan -..Jr4... B senelerdenber:t birilon'"' olan ma!ı~Jarı- ge em, a eJa e ııı=n.ıar arasına an-
:aıuı y,orunuruc se ye JVll.~. (1 "9 "'-' bilm i . d k oo· l b. ba 

vaziyet .karşısında sağlam y~ı iki mm verilmesini istedhn. t 915 yılı Teş- şa 1 em çı~, eme Y e ır ceva 
Londralı askerin baymma santarak, rinievvelinden itibaren beş para ~alma- muhtacmışım. 

SON tek ayak üzerinde, son muharebe sa- dığırn.a göre elime oldu:kça mühim bir 

~~ffi:1~1I~~f~"~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 1 ~Bir=dok=tor=un g=onıu=k 
- Herif yaman küfrediyorl. Öınriirn- ı 2 8 • [> 6 7 8 9 10 notlarından 

de böyle yaka.51 açılmadık küfürleri ne 
gördüm ne de işittim!. 

Haddi zatinde :rie bir sosyal, ne de 
bir ticarl kıymetleri olınadıb hai~ sal 
vurduğum küfürler hayatınn kurtar -
mıştı. 

SEKİZİ Tct KISIH 

cMedeniyebe kavuşur kawşmaz be
ııi derhal hastaneye yatırdllar·· ilk lfa
t!emi hastanede aldılar. Ertesi gQn biz
zat ( 1) Duglas Hayg ziyaretime ~· 
Fırsattan istifade ederek derhal, Alman 
ordusunun vaziyetini, Bulgarlstan ve 
'.Avusturyadan gelen ba'berlm, bfZ'Ult 
Ui.dendorf'un ruh! haletini muf.a~lan 
anlattım. Taarruzlara devam etmenin 
bir zaruret olduğu noktası fu:ıerlnde ıs
rar ettim. 

Benimle her dakika müşavere ede
bilmeleri için , İngiliz mnumt kanır -
g~hına yakın 'bir h~ ~leştirtt
dim.. artık benim için harb bitmiş de
mekti. İçlerinde, hiç bflmediğim, lmni
nf bile duymadığım ~bi bfr devlete 
afd madalya' da dahfl olduğu halde bir 
yığın madalya ve nişan a1dmt. 

* 
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4 
l 

t 

" • 
t 
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ıt 

• • • • 
Boldan ptaı 

• 

• 
• 

ı - Makine yapan 

• • • • • 
1 - Küçük b!.rteyi bQyalten 
ı - cenba - t.tımdad nidası 

• • I~ 
~ -
- -

• 
• 

f - Aralatmak maadannda.n LmıHall 
• - Bia.n.a - YUY& 

- Döşet - t,ı. 
T - Hayret nıda.!1 - VD.&yet. 
ı -~ benzer nnk - Yed - Yan

emda götıtıre J1Ur;Belen 
8 - Bir nm ppka - Ced 

10 - Birdenbire - ŞHr yuan 
Yakaru'lan aşalı: 
ı - Ölçü - Oömltlin boyurın ıeıen tara

fı. 

1 - Tekdir - Klz1b 
S - Meyhanelerd• tunanııan rakı snrahl

sı - Bir nota 
f - P'abrlke etmefl: 

Geceleri ya !ağa 
işeme meselesi: 2 
Oece~ri yatağa işeme mesel~lnde en 

ziyade natarı dikkate alınacak feY gece 
yatmazdım evvel çocuklara klrar ettir -
mek fazla 6U lçirmemek, çok atlayıp sıo
rama.ıard:ı.n koruma.it Te muhaltta.k her 
gece anne ve babalarm birer defa kalka
rak çocuğu çişe tutmaları llzımdır. 

Qünkü bu hastalık nihayet bir ıılnir 
zAtıdır. Büsbütün bunu haline bırak -
malt dolru dc#lldir. Bundan mu.da ço -
cuğun unbını takviye etmek, kuvvetlnl 
ve kilosunu artırmak lA.zımdır. Bu gibi 
tedblrlerder çok t.stlfade edllmekted.lr. 
Kuyruk sokuınunun üat ta.rafından amu
du flkarlu.1n en alt tı.smıooan Jfille so -
kulup veTltlnin a.Uamı süfltyemu 
tenblh edt:n şırıngalar ile beraber da -
hilen verllccek diğer mukaVT1 n müsek
kin il~çlarclan lstlfade edilir. Herhalde 
hcmeıı daJ.r.:n az çok uzunca bir zaman 
çocuğu ve bllhnssa muhltınl, etrafını iz.
aç eden ou hastalık hlç bir ihtuM bırak
madan lyl olur. Alle relslerinln bu gibi 
vaziyetlerde pek fazla endi.şeye kapılma
malarını va nihayet bunun blr zaman 1-
fi oldutunu bilmelidirler. 

Oenb mtlyen otuyucularmıın posta 
pulu yollamalarını rlca ederim. At.si tat
dlrd• btekleri mutabeleaiz kala.b1llr. 

Beşi.kta.şla Vefa, aralarmdaki ildnci 
millt küme maçını dün TakBim stadın
da oynadılar. Havanın bozuk olması 
yüzünden sahada rnahdud bir seyirci 
kütlesi topl~tı. (Hasılat: 450 Ura). 

Hakemin düdüğü :iıle öd takını bir a
rada sahaya çıkarak mutad seremoniyi 
yaptıla:r. Beşiktaşta sakat olan Hüsnü 
oynamıyor ... 

Birinci devre 
Oyuna Beşiktaş başladı ve kısa pas

larla derhal Vefa kalesine indi. Daki -
kalar ilerledikçe Beşiktaşın daha' hl -
kim vaziyete geçtiği görülüyor. Hak -
kının sola kaçarak çektiği güzel bir şü
tü Vefa kalecisi güçlükle çevirdi. Miln 
ferid, fakat tehlikeli birkaç akın yapan 
VeUJnın Hakk.. vasıtasile yaptığı bir 
hücumda Beşiktaş kalecisi M. Ali ge
len topu ayakla kar:ıılamak istedi, fa
kat ıska geçti. Bu büyük tehlike dire -
ğin kenarından topun dışarı kaçmasile 
avut oldu. 

Bundan sonra tevali eden Beşiktaş 
akınlarmdan birinde ve 16 ncı dakika
da müsaid vaziyette topu yakalıyan Na 
zım Bc.şiktaşa birinci golü kazandırdı. 
Maç 1.evksiz bir şekilde oynanıyor. Be
şiktaş diha çok Vefa kalesine iniyor. 
24 üneü dakikalarda Şereften gUzel bir 
pas alan Hakkı yakından sıkı bir şiltle 
Beşiktaşın jkincl golünü yaptı. Vefa
~ılar takımlarını değiştirdfler. Uttfiyi 
beke, Hakkıyı smıtrhafa çekerek mil -
dafaaya ehemmiyet veriyorlar. Bu ta
dilat üzerine Beşiktaş akın1annı dur
durmağR muvaffak oltbı Vefa hücuma 
geçti. Fakıtt forved iş gôremiyor. 3 7 
nci dakikada ~iktaş aleyhine o1an 
frikiki Vefalı Hakkı 40 metreden fev
kalade bir şilt attıysa da Mehmed Ali 
bunu kornerle kurtardı. Devrenin son 
dakik.S!arı mütevazin bir şekilde oy -
nanırken devre 2 - O Beşiktaş lehine 
bitti ... 

İkinci devre 
"Beşiktaşlılar ba~lar başlamaz tekrar 

haklın oynamağa başladılar. F~at Ve 
fa müdafaası canla, başla çalışarak teh
like1ere mani oluyor. Beşi~tan Hak
kı bugün cidden gtizel oyruyarak ile -
ri, gerl makine gibi çalışıyor ve Vem 
knlesine tehlikeli hücumlar yapıyor. 
Bunların bir, ikisinde emniyetsiz çı -
kışlar yapan Vefs. ka1ecisf pek çok teh
like atlattı. 

Oyun beklendiği ka<i* revkıt o1 -
muyor. Vefa daha çok rnftdafaaya ehem 

Artık hikayem burada btttyor. Dört 
narb senesi içinde başundan birçok 
sergüze.ıtler geçti. Alman umu.mı karar
gfilıında 1915 senesi Teşrinisanisinden 
.ı 916 senesi Ağustosuna kadar k.akf.ım.. 
Bu, herhalde harb içindeki casushm 
vak'alannın en mühimmi idi. 

ı - İstlthımı nlıduı - Vtlldıe - Kokmuı 
ceeed ~------------"' mlyet verdiğinden Beşiktaş fazla gol 

Ancak 19 18 yılının Eylffifin& İngil
tereye dönebildim. Artlk şfmdl kimse
nin bana ihtiyacı kaimaımştı.. bfrb!rini 
takib eden darbeler altında Alınan 

cephesi mütemadiyen b!niz daha yıkı
lıycrdu. 

Kanın: sağlammış .. yaram QOk çabuk 

<1> Dugtııa Hayr. O deTirde lrısUıs ordu-
bn bıı~arWını Jm. Ufilım\:ba 

ı - Kendi kend1ne bir m.lnası olma.dıaı çıkaramıyor. Oyunun 90nlarına doğru 
hsJde bazı ahnlde sartedlldiğl za. - ( Koçuk Memleket Haberler ) Vefa açı'lırrak Beşiktaş kalesini bir şilt 
man bir mana ifade eden kelime - . - yağmuruna tuttuysa da netice alamadı. 

Rablt edatı _ u.tı t.oe.ret için kulla- Teldrdat Balkspor klii'bü azalan Çorhıda M çm 'bi~in yarım dakika ka1a 
nılan cida Teklrdal Halk.spor klübünden CSO) k1şillt 8 · e 

7 - YWı, - Bir nota bir kanıe caz t.nkımlle Muradlıya geldiler. soldan gelen topu fevıkalAde !bir şı(ltle 
- İman eden - sır~ yapmak arzu - Muhteıj.f oyunlarla reç vakte tadar etıen. - ~eye savuran Hakkı Beşfktaşın en 

su. rek dOndtuer. güzel ~1ünü attı ve maç '-O Beşikta -
10 - Nefer - M&8dar ll.b1kası - Bir gal To1ı:aclda bir tana.re plyaııgoını tallhJht şın ga1fbiyetile neticelendi. 

tennrmdatt b1r 'f!llyettmtz. Bu defatı tayyare pt;ran.ıosunun 10.000 B ikta M Al' T · İb h' Hü 
Geçen bntnmeammn ı.Dcıdflm.1' l)Ckll llralık lkramlyesl Tokad Orma.ıı 9"1.rge mtı- eş ş: · 1 - acı, ra un - -

8ol4aıı sataı dürtQR11 muhafaza memurlarından Remziye seyin, Bedii, Feyzi - Hayati, Hakkı; 
ı - Şetercaıt 1sabet ~ttr. Nazım, Şeref; Eşref. 
ı - Eşik - Ell. Vefa. Azad - Vahid, Saiın - Sefer, 
8 - Kıbar - Arka 7 - ta. - Zalim Ll'Hfi, Şükrü - Necib, Hakkı, Gazi, Su1-
f - ınM.ıır - t 8 - Har - hınn 
ı _ R ·- R17U119 ı - t - Kıyamlar hi, Mehmed ..• 
e _ C'8 - RamazaD 10 - B: - A - Bn - :tr1 j 

•· 

Bugünku sp_or 
hareketlerı 

Taksim stadında: ve1ıe!' 
Kurtu1uş - Pera saat 1O,

4 
(Siİ : 

beyi - Kadıköyspor saat 1 'şıı, 0'. 
leyınmıiye, Şişli) - (Kası1Tl~sıııt1 
lataspor) saat 15,45, (}ala 
Fenerbahçe saat 17,30 

0 Süleymaniye stadında : ıt ı~.3 
1 Topkapı - Alemdar safi s9' 

Süleymaniye - Davu<lpa.ŞB-
17,30 

Fenerhahçe stadında: 
Atletizm müsaıbakaları 

AnknraO'ücü - J)oğattSp0r19 rJf 
o ··p # 

Ankara 3 (Hususi) - Bugu t8~ 
ıısP°r 0'"' yıs stadında İzmirin Doğa ).8Ştı· .. ;J 

ile Ankaragücü takımı karŞtııtlirlı-~ 
na Ankaragücü başladı ve d ed 
s,Sha yebancılığından istifa e 

İzmir kalesini sardılar. ··cil ~~ 
İzmir müdafaası Ankar1lgu ıeSi11i 

cıTarını ofsayde düşürerek &ca SSğ ~,,_ 
liikeden kurtarıyor. Bilha558 ~9rilt ~ 
dafi Fethi yerinde kata çıkı vefl111D/ 
karagürü akıncılarına fırsn: ~ ~ıtt 
Ankaragüçliller devre ortB ~etl i5~J 
üste kazandıkları kornerler ad tst/' 
de edemediler. Devtt, her o.O 
neticesiz akınlarından sonra 
bere bitti. Jı~ 

İkinci devreye Doğa~~~ t1C' ~ 
mile başlandı. Ankaraguçliil ~ı • 
nı müdafaalarmda kestill.e~~~ ııv-1t 
hücuma geçtiler. Oyun gıt hlil<elt(J 
nıyor ve her iki taraf da ~;ıa ~:J 
!atıyor. 20 nci dakikada e ~ • 
sonra Ankara rnuhacbn1eri dılş!· ~· 
olan birer gol fırsatı ka~ o~I 
ikaragücil gittikçe üstıUn bığdg.ll ~I 
ıkarıyor. 2 5 inci dakikada 5~&$ :1., 
di vasıtasi~e yaptı klan bit ef1 ~ ti' 
dinin ortasından istifade ed uıı ~ı~ 
muhacim sıkı bir şiltle oY11.;et f 
kınııntn yegane ve gaUb1 

Doğanspor ağ1arma taktı· ~ <'1. 
d }18 f_ 

Bu gol oyuna bir kat 8 n#e J 
diyse de her iki taraf da e ~~ 
çirdikleri fırsattan fStifadkotU ı 
il.er. Ve oyun 1-0 Ankar: 
bitti. 

ıarı . 
Bölge kupası maç ~ti 

Dün. Taksim stadın~~~ J. 
s.ı maç1anna devam edfll1~- ~ 
neticeleri yazıyorw:: <;'P 

Birinci maçta Galata~·-~' 
Bozkurdu S - O mağ111b ~ ' 

bı:incl IMç AnaddltJhiS8~ ~ ~ 
spor arasında oynandı· ]dlttr ~ 1 f 
de rakibinin bir goiüne ııbfSS1' ı ' 
mukabe:e eden Anad01 , ( 
ub geidı. • 91110 o· 

Brüksel muhtelitı g ~~ 
Peşte muhteliti i1e ~9.:f•d-) 

(Devamı ıs iııCI • 

~, 
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~ıı SON POSTA 

lcrı tiit .. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tııı.ııan, un. deposunda çalıştıkla -
;Yi be~ .evı serbest bularak, ö-
u S!.tad[~~ar~tırm.ağa başlamışlardır. 

~llSilı)·· :USeyın, bır zamandanberi te· 

'· 8~ tahrik eden bir şeyi hatırla
' Ve • Fatmanın dedesinden yadigar 
fıcıı bir t ~Vde saklı olduğu rivayet olu· 
l.ı,. ~. a ancadır Ç . b" d b. k .""illa sapı · ocu!~. ır en ıre a-
iJ'~ırarakan~ bu cazib fikirle her tarafı 
~dide sil~ihayct oir sandık içerisind~ 
attııa, a·ı 1 bulmuşıur. Ve, hemen 

fa:ı.ı". ı e arasınd ki . . ~"' k a ısmıli! Fatosun te· aşarak -
· • namlıyı ona tevcih etmiş 
,....._ };' 

t: . ataş 8 • • • 
:ır, ' enı şımdı vurayım mı?:. de-

~ u iaka :Fatoş .. k"' 
~alvar u ur uitüğünden, küçül:r 

,....._ ""t rnağa başlamı~: 
ta• ~ rne a~ . 
.. ~. QYna useyın, c.;iluhı elinden bı -
"l!J d rrıa böyl b" k • iyerek e, ır az:t çıkaracak • 
~'kat u.. saklanmak istemiştir. 

~.. • QUsey· 
~ dokun ın onu dinlemiyerek, te -
ll &\. Çtk:uş, silfilı birden bire ateş a -
~dan gi • kurşun Fatmanın sol göz.il 

'ar u Va?.ly:'f• üya~ağına saplanmıştır. 
tıı etıniş, had' zerıne. şaşıran çocuk fiialt, karak ıse derhal mahallede ya -

a•~ ola habe~ ver·ım·.,+· 
-.ııa, can • ı ı~.ır. 

acısı arasında yaşından '1· 

mulınıyan .büyük bir teraget göstereret, 
vak'a mahalline gelenlere: 

- Beni, tanımadığım bir çocuk vurdu, 
demiştir. 

Ankara Radyosu 
-- DALGA UZUNLUl;U -

1639 m. 183 Kc.!. 120 ıtw. 1 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. IO Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kca. IO ıtw. 

PAZAR - 4/ 6/ 39 

12.30: Program. 12.35: Türk mOzltl CKll.
slk program.) İdare eden: Meıs'ud Cemil. An

- Benim bir şeyim yok. taı attılar ya- kara Radyosu küme heyeti. 1 _ Tanburl 
ralandım, demiştir. Emin ağanın - Acema.şlran pe~evl 2 - ze-

Derhal, sıhhi imdad otomobili ile has -
taneye kaldırılan kız. orada dn doktor -
lara: 

Bu ifadesi üzerine. yaralı te<i.avi edil • kA.i dedenin _ Acemaşiran beste: Bin cefa 
dikten sonra, tekrar ev·ne gönderilmiştir. görsem. 3 _ icanall <'ledenln _ Aeema.şlran 

Bu sırada, Fatoşun anası Zehra. yen - nğır semnl: Ey leblerı gonce. 4 - ......... -

gesi Hanife ve Hüseyinin annesi Emiwıe Viyo1o taksimi. 5 - isma•l dedenin - Aoem
de çalıştıkları tütün deposundan evleıi- aşlran yürük semaı. 6 - Şerit Mohlttln Tnr
ne dönerek vak'ayı öğrenmişlerdir. 

1 

ganın - Ferahfeza ~nz semaisi. ıs: Memle -
Son derece fedakar davranmasına ve ket saat !yarı. aJans ve meteoroloji haber -

. . leri. 13.15: Müzik CKilcük orkestra - Şet: Ne-
bır şey bellı etmemeğe çalışmasına rağ • clb Aşkın.) 1 __ Pepl Müller _ Lapalorna şar-
men Fatoşun yarası gittikçe ağırlaşmış • kısı üzerine fantezi. 2 _ Schleder - Dinle ... 
tır. Zabıtaca yapılan tahkikat ta, vak'a- Keman nr. söyl!iyor: (Tango.) 3 - Hı:ıru 
nın iç yüzünü ortaya çıkartarak. Hüseyin Thaler - Kuknk • Polka. 4 - Jose Annan -
yakalanmıştır. dola - Venedikte mehtab. 5 - Frederlksen-

Suçlu çocuk, ifadesinde vak'ayı itiraf Halk meydanı (balet sahnesi.) 6 - Franz 
ile: Lehar - Eva oneretınden potourl. 7 - Mic-

- Ben, tabancayı boş zannederek, te • heli - İktncl küçük sOlt. 14 15 - l4 30: Mü7.1k 

tiğini çe~irdim. Halbuki, birdenbire ateş 
aldı, demiştir. 

Yaralı kız. dün ikinci defa Şişli çocuk 
hastanesine kaldmlarak tedavi altına a
lınmıştır. Kurşunun yanağının içerisinde 
kaldığı tahmin edilmektedir. 

CDnns müziği - PJ.l 15.30: Mflli kfmıe müsa

bakıılan (10 Mn~ mdınrlıı.n naklen.l 18 "'0: 
Proguım. 18 35· Milztk Ct»~n oda mü71!!1· ib
rnhJm Özgür \'P Ateşböcekler1.) 10: Cocuk 
saati. 19.2.>: Tiirk müziği CFa.fil heyet.l.) 20: 
Memleket sant Ayarı, ajans ve meteorolojl 
haberleri. 20.10: Ne.ş'ell pll'ıklar - R 20 lli: 
Türk müzl~l. l - ......... - Hüzzam pe~rev1. 

Be i 
3 

Ulaş ta 

taş d""n Vefayı 
mağ Ub etti 

2 - Kömürcü Hafız ef. _ Hüzzam beste: Al-
dım hayali perçemin. 3 - Sadettin Kayna -
ğın - Hüzzam şarkı: Bin hüzün çöktü. 4 -
Bimen eŞnln - Segft.r şarkı: Sun da tçstn. 
p - ......... - Kemençe taksimi. 6 - .. . 
Halk türküsü: Bir yar sevdim Kuıt.vhlı. 

7 - •........ - Halk türkfi<o:ü: MlSket tf'ı-küsü. 
g - Bedriyeni:ı - Kilrdlllhlcazktı.r 1:arkı: 

4n :S.,.;~ rafı 14 üncü sayfada ) 
feh ·ı..ık~ 

l'inıb:e g 
1 
nıuhtdliti 21 Haılnm.da 

l'alr.,,_ e ecektir. 
l'tıaıt -~~ stadı 
tibat •Çin, stacıa nıa~ı~~ı gece yaptır -

1 V(iCUd a buyuk elektrik ter -
Bad e getirecektir. 

en terbiyesi umumi 
sed"' rnu~uru geldi 

C'~ • "ll ~ 
~U '1' erbiye . U • M"·d·· .. nıı~ aner sı mumı u uru 
""'itit. • dün olr~:un .. ~ı. . . 1 '"i ~ırıınıze ge -

~Ulki . 
nıektebı:re . mektebı yüksek 

karşılaşmalarından 
.\l\lt çekildi 

bı f ara <li • 
t, . llthoı USUsı) - Mülkiye mekte-
~~kt b Ve Vol bo tft e l~r k ey l takımları yüksek 
~ arşılaşın~anndan çekilmiş-

~~r~· Çekilıne h 

\\~~ı:>ıy(: Enstit~z~.ri~e futbolda Gazi 
tı e]t Zir sunun, voley!bolda a.aı 
'• ku\r:t Enstitüsünün şampiyon 

A tle ınuhtemeldir. 
nkara tenis teşvik 

~ rnusabakaları 
>{)ıı ara <liu • 
~~un ~ SUsı) - Tenis Federas -

ttı·· rtıb ett·"· 
~~ Usabakaı 1~ Ankara tenis teş-
't · arı ibıtıniştir. Neticeleri 

1\ ~k 
v~ erkek) 
~leye gali~r: Orhan 611, 6/ 0, 6/1 

613 _1 
erkek] ·:· .. 

,.. '4/6 er. Alaettin - n- . ·rı· 
'<:l.lQ. • - 6/4 LJ\:'rv:J.Ş çı l 
~ Çiftine : 517 - 10/ 8 Ridel - Ah-

ı .. ~~ ha'>' gaJıb gelmişlerdir. 
" ~ anlar· B "'t. tl'k ba • · ayan Oberleyi yenen 
~ ~ <rnlar şampiyonu olmuş-

~-t\i ~~lit: 
tıı beyan Bayan Jülide - Alaettin 

'ı 6/0 Ye ;t'ürkan - Orhan çiftini 
ngir ndiıer. 

ızıer cenubi Afrikada 
tıı~~e ili 6 -1 galib 

tboı Asosyeşin tarafından 

hazırlanan iki milli takımdan biri Avru- Mıtnpta mı Nalende mı. 9 - ......... - Kür -
payn, bir diğeri de Cenubi Afrikaya gön- İ dlllhlcazkar şarkı: Gftller acmış bülbi'l ol -
derilmişti. Cenubt Afrikaya giden takım muş bir lmrnr. 10 - Osman Nlhadm - N~ -
·ık ·n· K ta t 1 .1. 'I havenı:! şarkı: GeM aşkı bana sun. 21: Mu -
1 • mı ~~açını . a~ ~apmış ır. ngı ız- zlk CRiynsetı Cümhur Bando~u - eŞ!: İhsan' 
lerın buyuk hakimıyetı altında yapıl:ın Künçer.) ı - F. Lehar _ Eva operetinden 
bu ma9ta İngilh milli takımı 6-1 galib marş. 2 - F. Lehar - Altın ve gümüş ooere
gelmiştir. tinden vals. 3 - A. Wlnter - Uvert\lrlerln 

Bas~etbol m?çı finali 
tarihçesi <Büyük seleksyon.) 4 - R. I.npar -
rn - La Habanera. operasının uvertürü. 21 50: 

Galatasaray klübü tarafından tertib e- Anadolu ajansı CSpor servisi.) 22: Müzik 
dilen basketbol m f' }" S l .. :• CCazba.nd - Pi) 22.45 - 23: Son ajans haber-

.. açının ına ı a ı gunu lerl ve yarınki program. 
klup ısalonunda Kurtuluş ile Bozkurd ta-•=============== 
kımları arasında yapılacaktır. Şehzı debaşı TU AN 

Müsabakaya saat sc-kizde başlanacaktır. lly trosund.ı 

Şazi Tezcan su sporları · 
ajam o!du 

1stanbulda susporlan ajanhğına tanın
mış hakemlerimizden Şazi Tezcan tayin 
edilmiştir. 

kr yer 20 paradi 10 
loc lor 100 

KiRiK l<ALP ve 
IŞ.KLAR SÖNÜNCE 

Yeoi büyüle eser O~ayucu Ayııel 

Son senelerde susporları işlerinde çalış- S ı· • A k " S t } 
makta olan Şazi Tezcana yeni vazifesin- e ımıye S en a ına ma 
de muvauakiyet dileriz. Komisyonu ilan!a"ı 

Toplan tılsr: 

TDrk snn'at mel teblerl mezu-lıırı 
cemiyetinin konureıi 

Ekseriyet olmama.Sl dolayıslle tehir edilen 
Türkiye san'nt mekteblert mezunları oeml -
yetinin :fevknlMe kongresi Haziranın altın

cı Salı gününe tehir ed1lmlştir. 
Kongre, saat 19 da Eminönü Halkevl kon

ferans salonunda toplanacaktır. 

Selimiye garnizonundaki birliklerle 
Haydarpaşa süel hastanesi ve Karadeniz 
Boğazındaki birlikler için 10000 kilo taze 
y~il başlı soğan evsafı dahilinde satın 

alınacaktır. Pazarlığı 6/Haziran/939 Salı 
günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte kat'i teminat parala
rile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınal-
ma Komisyonuna gelmeleri. (3944) 

Davet 

Ahiren mevklt mer'lyete vazed.llmlş olan S PO S t 
3512 numaralı cemiyetler kanunu abltfl.mına '===============I 
tevfikan ld~e heyeti ıo.ratından hazırlan -
mış olan Beyoğlu tı.karaperver kadınlar oe
mlyctinln ana nizamnamesi okunup tnsvlb 
olunmak li'ıere 31-!1-939 günü için davet o
lunan umumt heyf't n1.ıı:ıbı eberl,.et hasıl 
olmamış oldu~ndan ı~alar muclbl Jı:a -
nun 7-6-939 Çarşamba ıünfl ee.at 15 e talik 
edllm1'tır. 

Bilcümle aza yenn Te saati ~a ce
miyet merkezi olan Beyoğlu, Telgraf soka
ğında 9 numaralı <'lalrel mahsusuna davet o
lunur. Her kaç aza bulunorsa bulunsun ek
seriyet annma "'~ızm i9tlmnııı a.ktedll~ğl 
llA.n olunur. 

Yevmt, Slyast, Havadis ve Halt gazetesı 

Yerebatnn, Çatal~eşme sokak, 25 

İSTANBUL. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
\'esimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 C5 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
K.r. 

----ı---ı·-~ 

be~n·~----------------:::...--::::::::::::.:~ 
.......... •z ...... L_e_v_a_z_ım_S_ah __ n_aı_m_a_K_o_m_i_s:.y_o_n_u=-1-Ia_n_ı_a_rı __ I 

2s ton Tahır.i n edilen bedeli M. teminatı 

TÜRKİYE 1400 760 ")() 150 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

\> 15 :. l!oda 1062.50 lira 79.69 lira 
~ .. ~ıd artlb sabunu 3112.50 > ~33.44 > 

ı ,l.l'I\_ a Yazı.ı .k. 
t.ı;"-OO. sa ı ı ı kalem malzeme 17 Haziran 939 tarihine rastlıyan Cumar-

' \liler· at 11 de açık eksiltme sureti le alınacaktır. 
<l<iaıt7 ::ıı~ gün ve saatte ve şartn amesini görmek istiyenlerin hergün Ka-

'l:' tnisyona müracaatları. c3943:. 

~~ll ediı * . 
~ 93g C\~ ~~deli 4283 lira 52 kuruş olan 44160 aded O fl! 4 No. zımpara bezi 17 
t\ ~ 313 ı;uu1esi günü saat 11.30 da açık eksiltme suretile almncaktır. İlk te
~y~ a l~ kuruş olan :zımparalann taı1namesini görmek iitiyenlerin her-

lnliracaatları. c89'2. 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek ~5 kuruştur. 

Gelen evralt geri vmlmez. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 
Cevab için melttublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lhımdır. 

ri ··;;~·;;~·;:~;~·~·~·;·ı;;~;,~··,

1 Telgraf : Son Posta 
Telefon : J0203 

\ ..................................... ..._.._.,, 

Sayfa Hi 
2 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlu soğukal· ~ 

gınlıklarına ve ağrılara karJt 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbaf etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesfrinden 

emin olmak için lütfen ~ mar~ 
kası!"a dikkat ediniz. 

inhisar ar U. Müdürlüğünden: 
Naklolunacak tuz Sevk mıntakası Ton başına M. Bedel Temf:nat 

miktarı nakliye ücreti Lira Lira 
Ton kuruş 

18000 Karadeniz limanları 350 63000 4720 
12000 Akdenız limanları 300 36000 2700 
10000 Marmara denizı limaniorı 150 15000 112D 

40000 285 114000 85t50 
I - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Karadeniz, Ak • 

deniz ve Marmar:ı denizi limanl:ırına cem'an 40,000 ton tuzun nakli işi şartna
mesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mınt:ıkaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile, temind
lan yukarıda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 5NL/!l39 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Levazım "' 
Mübayaat şu'b<!si!ldı?ki Atım Konusyonundn yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her tJn sözü geçen şube ile Ankarn ve lzmir Başmüdür • 
lüklerindcn 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talibler g~rek üç mıntak:ı için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka için ~ 
lifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçe.ii teklif edcceklNI 
mıntakayn aid mikt..arınrda olmalıdır. 

Fiatlar haddi Hyık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan tekm 
tercih edilir. 

V1 - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güven.mı 
para.ı;ı makbuzu veyu banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar •saat 14 de kadar> meıkür komll
yon başkanlığına makbuz mukabilir.de vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. c3476> 
,.,,,,,.,. 

I - Osrtlm, Tungsram, Filips ve Luma markalanndan olmak nzere mev
cut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) adet apmul yeniden pazarlıkla 
ınh ı ttlınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 liradır. 
lII - Pazarlık 14- VI - 939 Çarşambıı gOnU snnt 15 de Kııbataşta Levazım 

ve l\ Obııyuttt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Listeler hergUn sözO geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - lo;;teklilerin p .. znrlık için tayin edilen gllnde % 7,5 güvenme piri· 

ıarile mt--zkQr komisyona gelmelerı. (3790) 

Askeri fabrikalar Akyazı kereste fabrikası 
müdürlüğünden. 

Akyazı asker! kereste fabrikesı aşağıda yazılı kereste ve kütük nakliyabm 
k.apab zarf wrullle eksiltmeye koymuftur. 

l - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkırığı ormanı nuntak.alarından c6000> metn 
mikab her cins kütük ve kereste A.kyazının Kuzuluk köyü civann.daki hbrlb • 
sına naltle<tılecekiir. Beher mettre mikAbının muhammen bedeli bej lira ve Jmla 

nkkat teminat.l c2250:. liradır. 

2 - Kuzuluk köyü civaıı.ndaki fabrikası ambarlarından c4000:t metre miktb ha 
ı:ins kütük ve kereste Adapazarı istasyonundaki ardiyesine nakledilecek. baba 
ınetre miklbmm muhammen bedeli iki lira ve muvakkat teminatı c600' liradla 

ı - Adapazarında Park kacyısındaki askeri yollama dairesinde 12/Hazfnnl. 
939 Pazartesi günü saat on dörtte ayn ayrı ihalesi yapılacaktır. 

• - İstekliler Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklarına dair belgelertle nm ~ 
vakkat teminat mektub veya makbuzlarını havi kapalı - zarflarını muayyen aGn
d.e saat on ÜQe kadar komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek lıltiyenleıtw 
Fabrika Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. c3534. 

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 hbıl olacaktır. 

Bu saatlerde vehrln münhat noktalarında sularının hafif akacağı ve ~ 
noktalarda su bulunmıyacağı sayın halka ilin olwıur. c3914> 



• 
t6 Sayfa 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
ve RÜZGAR SAÇLARI 
SERTLEŞT1REREK 

KIRAR. 

Terkibindeki huıaıiyet 

itibarile aaçla un kırılma· 
sına ve koruyarak k&ı 

Jeklenmesine mlni olur. 
Saçl.rı harici tesirattan 
korur. Tatlı bir yumu
fakhk ve tabü bir par-

laklık bahıeder. 

Her Eczane ve ıtriyat m•G•· 
zalarında bulunur. 

Kuruı11, tarihr ı 188S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajamı adedi: 262 

Zirai ve ticar1 t,er nevi banka muamel•J3rJ 

SON POSTA 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

TUZU 
En hoş Te tabU meyTa mare

lerfnden yaı>ılmıştır. 
Tak.fül edilmesi kabil olmayan 

bir fen harllcasıdır. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

BEY O OLU - JST ANBUL 

BAKER Ayakkipları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla lktısad 
etmiş olacaksınız. Halihazırdıı 

yerli ve ecnebi malı Zengin 
çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 
görnnüz ve intihap ediniz. 

Eskişehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Müess -:ı sesinde satıltr. 

Kiloluk iade gazete kağıdı 
istiyenlerin de gene 

s~s. IŞIK 
Mı:tğazdsına mürtıcaatlan 

ıa.zımdır. 

Halkevi altında N. 8 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira . 
iKRAMiYE VERECEK 

> 1 :\tinimini yıtvrunuzun sthı.ıatini dü· 
şününüz. Onlara çocuk a rabalımnın 
kraliçesi olan ve en iyi imal edilmiş, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 liras! bulunanlara senede 4 dıl fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
eör• ikramiye d1ığıtıladktır: . . ' ·" 

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

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

DİKKA'f: He.sablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşatı 
düşm.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar MJnede 4 defa, 1 EyJuI. l Birineik.8.nun, ı Mart ve ı lluiru 
. tarihlerinde çekilecektir. 

MEMUR ALINACAK 
TüRl<iYE DEMiR VE Ç~LiK 

FABRtKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere Türkçeden 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan· 

la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazarte.!i günü saat 10 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube- · 
iinde yapılacaktır. 
İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umu.ınt 

Müdürlüğüne veya İstanbu~ Şubesi Müdürlüğüne 'müracaatla alacakları 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmaları ve icab eden 

vesaikin asıl vey~ musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etmeleri IA
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlariyle askerlik ödevini ikmal edenler, bil· 
ro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti l-0 bilenler tercih edilecektir. 
Veril~ek ücret imtihan neticesinde alınacak netiCeye göre tayin edilecektir. 

en fazla tekemmül ettirilmiş en sıh
ht arabayı tüınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 60 den fazla çeşidi VKrdır. 
Her yerden ucuz fia.t ve müeaid 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz . 

r:
,. Doktor. 1. Zati Oget 
elediye karşısındaki muayeneba· 
esinrle öğleden sonra hastalarını 
--. kabul eder. ..__ ... r 

Akba kitabevi ~ 
dilden kitab, gazete ve SON 

STA'nın Ankara bayiidir. Under· 
.ud makinelerinin de acentasıdır. 

\lan Tarif em iz 
Tek sütun santiml .......................... 

sahile 400 
sahile 250 )) 

aahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç sahile.la 60 )) 

Son sahile 40 )J 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayrı 

bir tarüe derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıancılık 'K.ollektlf Şirketi 
Eaıbra.nıanzade Ban 

Ankara caddeaJ 

········•••ııııı••················································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Toptan ve perakende satı9 yeri : latanbul Sultanoarnarn 

Hamdi b•y geçidi No. 48 • 56 T•t: 21205 

~--~~~~~~~~~~~~------~ 
SÜMER BANK 

SELLüLOZ SANAYii 
Müessesesinin 

Yemişte Vapur iskelesi yanında 28/36 No d• açbğı 

PERAKENDE· SATIŞ YERi 
f aaligete başlamıştır. 

Her nev'i kağıt ve Karton ihtiyaçlannızı ucuz fiatlarl• 
buradan tedarik ediniz. 

, ... ~ldurı1 

un Zarfın a asıl 
u Kadar DeğişebildiJJJ? 

Bayan Anjd; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarzda ,ı;z.ıl~ 
Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onUll 

yapabileceğini izah eden aıağıdaki mektubunu okuyuouı : 
8-10 gün kadar evvel çektirdi- kremini kullanınız. -ıel• 

ğim iki fotoğrafıma baktıkça a.. Siz, uyurken besleyici v~ gu bil• 
deta gözlerime inanamıyorum. leştirici tesirini yapan, cUd )tel" 
Alnımda ve gözlerle ağz.ımın et. ruşuksuz ve nermin bir bal ıı~ 
rafında buruşukluklanm vardı, beder. Gündüzleri de beyaz re. ı1' 
Tenim esmer ve sertti. Bugün i.se, teki Tokalon kremini kUUan;~. 
cildim kadife gibi yumuşak, be- Cildinizi beyazlaştırıp tazeleŞ e' 
yaz ve bütün dostb.rımm gıpta Siyah benleri giderir ve açık Jı> 
nazarile baktıkları buruşuksuz ve sameleri sıklaştırır. 
n-ermindir. Hepsine. g~ için cil- l · tı • 

Paranın adesi Teınına • 
din unsuru olan pembe renkteki dıtl 
ve gündüz için beyaz renkteki To.. Bu basit usulü bilen her lt~9~ 
kal-On kremini kullanmalarını tav. cgünde 3 dakikaı. bir ge~Ç )tlZ cild 
siye ettim. Onlardan birçokları ba. gibi yumuşak ve sevimlı bir ~be' 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da temin edebilir. Binlerce tecfllıeri 
tecrübe ederek memnuniyetbah§ nin memnuniyetbah7 sernet~eJJ 
semeresini gördükçe hak verdiler size bir teminat olabilir. f!e .,., 
ve cidden hayrette kaldılar. bugün her iki kremden birer oır' 

Pembe renkteki Tokalon kremi• zo veya birer tüp satın aıınıs.·ıdilİ 
nin terkibinde Viyana Üniversite· ları on gün zarfında tarif ed~deıı 
sinin meşhur bir profesörü tara. şekilde kullanınız. Semeres ,. 

d. de" 
fından keşif ve cBioceh tabir edi- . memnun kalmadığınız tak ır ııt- , 
len cazib ve kıymetli gençlik cev• zo veya tüpleri yarım da o!sB ıett 
heri vardır. Akşamları yat'!lazdan 

1 

le, ôade edUıôz. Ve par:v< / 
evvel pembe renkteki TokaJon alınız. ~ 

iNŞAAT SAHiPLERiNE MüJDE : 
Tepebaşındaki GARDEN BAR VıkıhYo~;j1,,, 

Yıkılan Gard en bardan çıkan n11dide keresteler, 22 RadıyatorlU l{ttly-etlf1
6 

dıvar tezyinatı, oluklu .aç ve saire ucuz satılmaktadır. YıktJJI 
mnracacat Telefon: 22674 . 


