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1 Sayfa 

ı 
Her gün 

- ·--
Kurt>.ltag intıbaları 

Yazan: Muhittin Birr en 

C ümburiyet Halk Partisinin bü
tün milleti kendi sinesinde top

hyan bir Parti teşekkülü ol'duğunu ve öy
)e olması ıazım geldiği için, daima işlerin 
bu ruha inkişaf vc.tEtcek bir istikamete 
doğru sevkedileceğini, ayni zamanda Par
tinin de ~kanı olan devlet reisimizin 
muhtelif nutıuklanında tekrar ettikleri 
sözierden çok iyi an1adığımız gibi, bu gi· 
dişin bütün güzel ve iimid vericı alamet
lerini de hergün görüyoruz. Bunu. gon 
kurultay müzakerelt!.,.inde dE' gördüm ve 
icimde ch?rin bir memnunluk duydum. 

Evveliı, şu cFırka~ ve cParth kelime
leri üzerinde durmak isterim. Bu kelime
lıeri kullanıyorsak. bu, ancak eski bir iti
yadın devamı ile izalı edilebili: bir kul-
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Ha~ 

Sözün kısası 

Bek/iyen adam 

""-------· • Taht 

B ekliyen adam ı~ırrıb ~ 
dan ölüm mahikılmu ile bı ... 

Siz eğer, ömrünüzde hiç cbekliyen aJl" 
dam> lar sırasına girmedlinizse bunu tiııi 

bek . k . ·n fecaa Iıyamaz, leme ış encesını tsJIJ 
tasavvur edemezsiniz. Bekle~ek,. şe1 
manasile cömür törpüsü~ dedik}erı cıre' 
dir. İn~.2nda ne sinir bırakır, ne il<U iJ]i. 
ve kuvvet, ne de maneviyat. }ie~rit· 
azar azar, fakat sızlata sızl~~ ~~çiJı 
Hiç bir ıztırab, ne lbekledıgın~, dal' 
beklediğini bilmiyen adamınkı ka 
yaman değildir. d .. et . e av 

Bekliyen ;idam, bu beklc.mıy ur· 

lanmadır. Hakikatte bir Fırka, bir Parti. ESkı runanistanın en meşhur hatib ve hakimlerinden biri Bir adam ahlakın ~ ·ü1gı bütün ayıblarla malfü olabilir: 
yani bir ckısım> yoktur: Cümhuriyet olan Demosten bir gün blı sokak ortasında bir delikanlının sefiht.ir, yalancıdır, kumarbaz.dar, hadiddir, sinirlidir. hatta .. 

eıd'ildii!i -zaman, önce ümidle avı.Jn bit 
Bir gü-n, beş gün, bir hafta, u~~cu ltt1'" 
ilacın tesiri aitında imiş gib~ ~uly~ dii'" 
rar. Birdenbire arkasından ıtılere rıilı 
şürüldüğü inti7..ar gayyasının !1e datı 
ne derinliğinden, ne de karanııgırı Halk Partisi denilen teşekkül, bütün bir ağaca bağlanarak kırbaçlanmakta olduğunu gördiı. Sordu, ayy~ştır, fakat biraz sebatla. biraz çalışarak üzerinde .. !ur-

memleket halkının bütün kütlesini kuca- delikanlının birçok k:usurlannı söyTediler. Dinlerken hep baş makla bütün bu kusurları izale edilebilir. Yalnız o adamda haberd<rrdır. yt1Jt! 
ğına alan ve onun içtimat kültürel ve sallıyordu. nihayet zAfı olup olmadı~ anlamak istedi: maddi ve manevi zllf ile iradesizlik. te var mı? O halde ken-
siyast temayü11erini, olduğu gibi, ifadeye _ Hayır, cevabını verdiler. disinden ümidi kesebilirsiniz. Zira muhtelif eksikliklerimjz 

Hafta1ar geçmiye ~şlayıınca 8 tini 
kendine gelir; vaziyetinin fecaa f;ı-

çalışan bir camiadır: Vazifesi. halkın se- - O halde ıslahı mümkündür, bana bırakınız, size onu arasında tamamlanması mümkün olınıyanların başında zaf 
·rısa 

duymıya başlar. Mukadderatını. 1 }1'1'" 

na, merhametine ve hüsnüniyetın~ıut·' 
lı1s ile bağladığı adamı gi~er, . b ·~la 
tatlı bir tebessümle, bir yı~ ıltı götı" 
karşılanır .. yeniden .ümide duşer·· gü
lü hey~canlanır .. gözleri yaşarır.· 0 ol· 
lümsiy~n dudaklardan bekleme~de yrıi . 
duğu halas, rehc. müjd€'Sine bedel. a e .. 
kelime zavallım asabiyetten kanı ç 

sini hükumete ve devlete nakletmek ve mükemmel bir adam halinde iade edeyınt. ve iradesi:zlik gelir. 
hü.kllmetle devletin sesini de halk arasına -=============================;:===~================?== 

~§f ~i~tI;~~~şg~;~ 
ve anlayı ann asa~•dan yukarıy::ı doğru 
if dC'sini vapıp, milletin arzuların. hilkii· 
rret mevkime kadar getirmrk, diğer ta
rafı da. elindeki inkıtab mC'şalec:ilP, istik
hJl yollannı aydınlata aydın1atıı ilrrive 
doltnı yürüven hükumetin mürşidlik va
zifesinJ halk arasına yaymaktı!'. Biri asa
ğıdan yukarı bir hareket, öteki yukarıdan 
aşağıva bir hulQL 

Herhangi bir cemiyetin. bir tarih, her
hangi bir anın mahsulü olmadığını hep 
biliriz Her cemiyet uzun bir tarihin ifa
desi olduğu gibi, bilhassa bizim'ti gibi, 
~e"is lbir toprak sathı üzerine seyrek sf!y
rc-k yavılmış ferdle,.dPn mürc>kkeb bir ce
miyet te, tannin herhangi bir anında, 

h<'rhangi bir rüz~arla bir hamlede deği
şrmt>z. 

Türk milleti, bütün· son nltt asırlık ta
rihinde, daima yuk:ında hiikmeden bir 
devlet lruvvetile, asağıdıı mahkum k:ılan 
bir halk kütlesinin. ister istemez, bir a
rada yaşamaları esasına istinad eden bir 
hayat geçirdi. Bund:ın ntuz sene evvelki 
bizler, !bir aral•k bir haml<>ıi~ halkı fü;te 
ve dev1€ti alta geçirmek istemiştik. Ab
dülhamid devrinin karanlık günlerinde 
gözll'rimizin çok kar:ı.rmış olmasından 

b "ka bir şeyle izah ('dilemivE'n bu hata
nın bütün acı tecrübelerini görmÜ'i oldu-

muz icin buı:;ln, hayatımızı daha rea
list. daha objektif göre>biliyoruz: A-tık 
g vemiz. halkı yuk:ırwa devleti ac:ağıva 

getirmek de~il yıu'karıd'a duran devleti 
ac:a"ıva doğru sevk0 dip h1Jka vaklaş • 
tırm:ık ve asaltıda duran halkı da vuka· 
rıva doğru yükseltin devleti ve halkı bir 
SE'viye fizerlne oturfmaktır. 

t~te. Halk Partisinin yapmav.1 memur 
olduğu içtima! ve siyasi vazife budur. ... 
Kurultayın mesaisini uzaktan ve ya

kından takib edenlerin hep dikkat etmiş 
olaoaklan ıbir vakıa varilır: Orada. mem
leketin dört tarafında:rı gelmiş ola!\ dele
geler, halle namına bütün istedikleri şey
leri söylediler; münakaşalar yaptılar: her 
nevi tenkidler için saha açıktı; her kimin 
bu memleket hayrına söyliyece..lc bir sözü 
v.A;ıo:a ı....m, ..t::nlivecek kulak bulmakta 

ı.-_,.ut''frur, 'ti ...... ::. •ue"Cu'.)r ıçtımaıarındn 

da görülüyordu: Bütçe müzakereleri es
nasında herkes söytedi, kimseden söz 
esirgenmedi; khnse:ı.in söz hakkı herhan
gi tbir tahdide uğramadı. Ayni şeye, daha 
mühim milli meselelerin aile halinde mü
zaknesinden ibaret olan Parti içtimala • 
rında da ~hJd oldum. OradP da, sami
mfyeUe söy1epen her türlü söz ve tenkid 
Jçin saba tamamen açıktı. 

Bütün hunlar, mernrekett-:? caş:ığb ile 
yukan~ bırakmak istemiyen ve her iki 
illi kuvveti bir seviye üzerinde yanya

>a oturtmaya çalışan yeni devrin yarat
y:ru ~~ havanın eserleridi:. Eğer, 

~inın butün teşkilatı içinde, bu yeni 
pavayı teneffüs eden memleket münev
lerlerl vazifelerini tam ifa ederlerse dev. 
!ile halk arasmda, asırlardanheri devam 
den a:yrılığın ortadan kaybolması ve hu-

Bu gözlülılii adamı 
Tanıyabilir misiniz? 

,-.---. ............................. ___. .... ----, 
H~rg n ·r fıkra 

Hep birlikte saklarlar 
Bir mecliste kadınları~ su· sakla

mayı bilmediklerinden bahsediyorlar· 
dı. Söze kanşarı yaşlıca bi7" erkek: 

- Bu, kadınlara karşı bir iftiradır, 
dedi, kadınlar sır saklamakta erkek.
Zerden daha makirdMer. Bir l;adına 
saklaması. için bir sır tevdi edilmi§ ol· 
sa, kadın o sırn birkaç arkadaşına 

söyler, ve hep bHıkte ıaklartar. 

'------·-----"' 

Bir bisiklet yarışında 
Vuku b11lan kaza kilmiş kulaklarına akseder: 

- Bekle! kıl'" 
l Bcklf'sin, amenna, Jakin ne vakte ge.-
dar? Bunu sormıya dili varmadn~: ,, 

··stune· 
ribaı?~ bir inkiyad ile: cBaşu 

der, ayrılır. ii1Jlidi 
Ckne bekler. Ancak bu sefer ·ıe 

h ·· ı 1 .. t ·ı gösterı zayıflamış, u ya arı gos erı e . . re .. 

Bu gözlüklü adamı tanıdınız mı? El Amele grevlerine 
ilanlarında, afişler~e, filınleWJ11 I 1 fi n .... ga"'uaı' ... "f!n ler 
çokkereler görmüş ve konuşm~sıru <fi - 1 \ ·'n lılı• 
lerken de kahkahalımian kırılınış;ınız~ IS t!J' ıe bôyle 
dır. işte burada da, bir kağıdı imz&l~ G idlyorlar 

silinmiş bayat sinema filmlennın ır· 
simleri oibi rniibhern bir hal aJrnışt \16 
trnıdesinden yüroe em, şevkinde~ .. 
enerjisinden yüzde doksan kaybe f 111 
tir. 1ntizarının sonu iyi mi yoksa ~ç 
mı geleceğini dilşünrnekten, başka ., .. 

.. Lo~d.rada Wernbley'de ~~p~ 6 ~ bir iş görmıye mecali yoktıur. Okudu;: .. 
luk bısiklet yar.ışında İngılızlenn goz - nu anlPmaz 'baktığını görmez, yem. 
bebeği Sy? Cozens, müsabaka~ baş - ten haz du~az, insanlardan kaçF>'""• 'V'l~ 
lad1~t~n lbı~az sonra, saatte 60 kilo~et- danında ağır bir cürmün nedamet 
re .. su~ atlc. ıl~rlerken ka~ış ve duş - tasıvan biça1·elere döner. .. . ... :rı .. 

ması için sırtını peşkeş çeken bu zata 
Marlen Ditrih bile kendisini tutamıya
rak gülüyor. Tanıyamadınızsaı biz söy
liyelim; bu gözlüklü purolu zat, meş -
hur (Üç ahbab çavuşlar) filminin cPa
labıyıkyanı• dır. Burada onu bıyıksız 

olara'k görüyorsunuz. 

muştür. Pıstın ~erurrmdaiki tellere ta - Bekliyen adam sokakta yüruyuşl_l 
ı kılması sayesinde muhakkak bir ölüm- den sofrada• oturuşundan, kendisıııe 
den kurtulan bisikletçi, saatleroen son- vab olan hitab1ara vf\rdiği cevabJardııtı 

ik d. · ı :ı... ·ım~ .. ti ı· ıur· ra en ısıne ge euı ~ r. hatta kılıV,ı He kıyafetinden be1 ı ?lJıliŞ 

Majino hattında tehlikeli 
$U hl'Jzneleri 

Harici alemle münasebetleri keSI .. z
gibidir. Boynu bir tarafa eğiımic: .. go 
leri da 1ırnı. cıdımları miitere<ldid?;:· şe1' 

Ne bekledimni bilse, bu 'beıkledı~ı feS 
hatta bir f€1tıket olsa, o zavallı ne ·n 
alacak. yn<;avış•na bir istikamet tnY;3 
ederek. belki kendi canına ikı rrrıı e.
kadar varncal", fakat cbeklemek• rlı eli 
hından. o hergün ve her gece t:me. \16 
eden kararsızlı'ktan. ümidden yeı~e bir 
yeisten tekrar ümide düşmenin hıÇ dal' 
şeve bcnzemiyen yaman ıztırabın 
kurtulacaktır. 

- Bekle! 
Bu. bir idam hükmünden 'beterdi!· 
Bunu, bekl~miyen adam bilm?z. ·ııı-
1yi diye tanınmak isterseniz, bıç }tı 

sevi bekletmeyin... ,.. 
Apacı ve kaskatı hakikat, bek~et111, .. 

nin ve boşuboşuna ümid vennenın ~ 
nında, bilseniz ne kadar hafif, ne de 
ce ehemrnivetsizdir! ..-• ............................................................. 
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PAZARTESi __ 
İki arkadaş gazetelerini o'kumrnın b·t· d'kf k 

-,,~ ı ır ı en sonra ·onu-
~y~rlardı, biri diğerine günün haberleri arasında en faz.la 
gozune .çarpanlan aordu, öteki saydı. F fut hep siyas' olan
ları seçiyordu. Nihayet muhatabı nu sturdu· 

- Şimdi ben ~yliyeyim, ded·. Siyasi Oillllları hancinde 
ben başlıca iki vak'a görüyorum. 

Birincisi bir mahkeme haberidir, gazeteden aynen oku
yorum; 

- Sefer ad~da biri 6 kilo makarna çaıark n yakalanmış. 
Ma?kemeye verilmiş, §Unu söylemi : 

c:Üç gündür işsizdim. Bütün ar~ırmalara ra(lmen bır ok
ka ekmek par:ı;ı çıkarabilecek bir iş bulamadım. Ben şimdi
ye kadar en .kuçük bir sabıkası m~ud olmıyan nıunuslu bir 

adanım. Fakat inanın ki ailem ve çocuklagm açtı, evime 
gen• eli boş dönersem halim ne olacaktı. Açlık bana her ~eyi 
unıtturdu. Elim makarna paketine doğru uzandı ve y:ıka
ladııar. 

&ferin suçu sab;t görüldüğünden sabıkası olmadığı naza
rı <Şkkate ~lınarak bir ay hapse mahkfun olmuş ve derhal 
tevkif edilmişıir.» 

İ1cinci haber müteferrik haberler arasındadır; 
- İstanbulun muhtelif hamal gruplan arasmd~ 50 kişilik 

yer açılmış. lıu 50 kişilik yere kaydedilmek için müracaatta 
ı,uhuıanJann sayısı (1000) dir. Bu bin kişi arasından işe la
yık görülenlerin sayısı (120) dir, 50 ki~'i b~ 120 arı:ısından 
seçilecektir.> 
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Lehistanda her türlü . 
tehlike göze alınıyor 

leh Başvekil Muavini : " Polonganın siyasi 
ve 

Polonya 
iktısadi isliklfilinin sınırı 
Pemoranga,undan geçer ,, diyor 

Varşo 4 
l>~ va - Torun'da akdedilmiş olan den hukukumuzu bizz:ıt kendimiz müda-
lant oranya iktısad meclisinin küşad top· faa ctmeli~z. 

ısın{} b" ., . 
tnuavi . a ır nutuk irad eden başvekil (A.A.) 
de .... · ~· B. Kwiatkowski, ezcümle şöyle 

·••l.Ştır: 

ni:~onyanın siyasi ve iktısadı istiklali -
Çer pn ı1rı. Polonya Pemoranyasından gc

. o on 
teti b Yanın denizd~ serbest bir mah-

ulun:rn 
talı 1 ası ancak ezeldenberi Polon-
lllürn~·~n _Pemoranycl arazisi sayesinde 
lan trıiunll dur. Müttehid ve mütesanid o • 
L et bu ınam .. lk·· ·· h f · · •ıer tü 1 .. ' . u ·un'.1 mu a aza ıçı:ı 
dir. r u tehlıkeyi göze almağa amade-

İhtirna1 .: - . . -
nasebetı ~~un bırınde beynelmile1 mu-
edecekr erı Yüksek bir siyasi kültür idare 
Binaen;r F'aka.~ bu zaman çok uzaktır. 
\'e ll'lahf eyh ~ustak.bel ne.:;illere masun 

uz bir halde nakletmemi icab e

Göbbels, Dnnrig'de n utuk mu 
söyliyecek? 

Varşova 4 (AA.) - Alman iş cephesi 
şefi Hierl :bugün iş hizmeti kampına men
sub kıt'aları teftiş etmek üzere Danziğe 

gelmiştir. 

Göbbelsin de 18 Haziranda Danzige ge
lerek bir nutuk söyliyeceği hakkında şa • 
yialar dönmektedir. 

Sincnın filmleri itilafı feshedildi 

Varşova 4 (A.A.) - Polonyalı sinema 
filmleri amilleri, Polonya ile Alma!lya 
arasında filmler teatisine müteallik olan 
itiUtfnameyi feshetme}e ka!"ar vermişle:
dir. • 

Ingiliz - Rumen kredi 
. müzakereleri ilerliyor 
<red:leri~ ne suretle kullanılacağı ve ticari mübade-

elerın ne suretle yapılacağı tetkik ediliyor 
1\-\ ~ndra 4 (A A ) ı· ·1· h · ı .. ,UnıessiU . · · - ngı ız azme er. 
rasınd erııe Rwnen murahhasları a Prensip meseleleri Frederick Leit -
laker~~ geçen Salı günü başlıyan mü - hross'un Bükreşi ziyareti esnasında h al 
~r. ere faaliyetle devabı edilmek - Iedilmiş olduğundan şimdi yalnız t efer 

tfau ruata aid noktfllarla kredilerin ne su-
ltı~lek"e. ticari t fili ~omisyonlar iki retle kullanılacağı ve ticari mübade -
IXı.Uht~ı·;tı alakadar eden meselelerin lelerin ne suretle yapılacağı tetkik e -

1 Şekillerini tetkik etmektedir- dilmektedir. 

Batan ngiliz denizaltı 
geınisi yüzdürülüyor 

londra 4 
Q.i kurta :- T?etis denizaltı gemisi-
~l~ri yrınaga .. gıden bütün Mrh ge -
~Urın ill'J.n tıslerine ~Htıerdir. 
~-se e ameliyesi Camrnel Llarida 

'".:> Sesi ta 
• __ rafmdan yapılacaktır. 

ıngilterede mecburi 
askerlik talimi 

Lonctra 4 ( 

t fftı · . A.A.) - Mecburi asker -
ı.q ınıı .. 

. Ve ' ~ugun mer'iyete girmekte-
~n takrıben 20 • ı ı yaşlarında 250 

inak .. ç, kayıd muamelelerini yaptır-
L uıere b'· 
terdir. urolaru müracaat edece'k· -----Danzigde bir lngiliz 

muhabiri tevkif edildi 
VarŞOva 4 (A 

ları d'' ·A.) - Danzig makam un Da . 
ber1 ' nzıg hakkında yanlış ha -

~r venn k . 
t~isi S ~ suçundan, Ingiliz gaze-
u,.,,_ _cott Watsonu tevkif etmişler ve 

-14.11 bır so d 
~larclı rgu an sonra serbest bırak 

~ 

Londra '4 (A.A.) - Dün akşam 

cThietis» tahtelQdhirinin altından ha -
latlar geçirilebilınişse de Salı günün -
den evvel gemiyi kaldırmak imkanı 
mcvcud değildir. 

Par iste italyan -Fransız 
dostluk tezahürü 

P aris 4 (A.A.) - Garibaldinin yıldö • 
nümü münasebetile dün buraya İtalyan 
eski rnuhariblerinin bir heyeti de hazır 
olduğu halde bir Fransız - İtalyan dost -
luk tezahüratı yapılm~tır. 

Fransız • İtalyan dostluk komitesinir.. 
sekreteri Coccki söz alarak, Roma - Ber
lin askeri paktının akdinden 15 gün son • 
ra, Ganöaldinin İtalya istikllil mücadele
sini, hürriyet idealini ve Fransız - İtalyan 
dostluğunu temsil ettiğinin kaydedilme • 
si faydalı olacağını bildirmiştir. 

---· ---
Hamidiye Sinobda 

Sinob 4 (A.A.) - Hamidiye mek -
teb gemisi bugün saat beşte limanımı

za gelmiştir. 

Afyon -Dinar yolunda 
bir ·otobüs devrildi 

Arnavudluğun yeni -kanunu esasisi 
dün mer'iyet mevkiine girdi 

3 kişi öldü 
Diplomasi işleri hakkında Arnavudluk hariciye nazırı 

ile Kont Ciano arasında bir itilafname imzalandJ 
Roma 4 (A.A.) - İtalya Kralı tarafın-

AfyonkaTahisar (Hususi) - Afyon- dan Arnavudluğa verilmiş olan kanunu 
karahisarla Dinar arasında bir otobüs esasinin başlıca maddeleri şunlardır: 
kazası olmuş, otobiis devrilmiş ve için· Arnavudluk devlefi, meşruti bir h:.iku· 
de bulunan yolculardan üç kişi ölmüş- meti Kraliye tarafından idare olunur. 
tür. Arnavudluk tahtı. İtalya. ve Amavı.ıt-

Halkevine mensub gençlerden mü - luk Kralı ve Habeşist:ı.n imparatoru üçün
rekkeb olan ve Dinarda bir temsil ver- cü Viotor Emmnnuel hanedanına aid o -
mek üzere gitmekte olan 23 k~i, yoldtt' lup salik kanunu mucibince irsen intikal 
şiddetli bir yağmura tutulmuşlardır. eder. 

teşkili hususu, kanun ile tayin olunur. 
Yüksek faşist ve Koorporatif :Meclisin 

Arnavut faşist merkezi meclisi azası il~ 

Koorporatif iktisad merkezi meclisi aza 1 

sından mürekkeb olduğu kaydedilmekte. 
dir. · 

Yüksek faşist meclisinin birinci ve iki~ 
ci reisleri kral tarafından t:ıyin olunur. 

Meclisin içtimaları alenidir. 
Kral. meclis tarafından kabul edilen. 

Kırk Ali oğlu Beli denilen yerde yolu Arnavutluk bayrağı, kırmızı olup iki kanunlan tasclı"kden imtina ve yenidel\ 
istila eden suların şiddctile otobüs dev- başlı bir kartalı vardır. müzakeresini taleb edebilir. 
rilmiş ve yolculardan üçü muhtelif yer- Resmi lisan Amavutçadıl'. Yeni kanunu esasi. 4 Hazirandan itiba· 
lerindt'n yaralanm:ilar ve boğulmak Bütün dinlere hürmet olunur ve bil • ren meriyete girecektir . 
suretile ölmiişlerdir. tün mezheblere aid ayinlerin icrası ol -
Yağmurdan mütevellid sellerin daha babdaki kanunlara +evfikan zaman altına 

birçok tahribata· ve hayvan zayiatına alınmıştır. 

Diplomasi i şleri 

Roma 4 (A.A.) - Kont Ciano ile Arna
vutluk hariciye nazırı Cemil Dino, iki 
memleketin diplomasi ve konsolosluk işle.. 
ri mümessillerini tevhid ede:ı bır itilafna· 

me imzalamışlardır. 

sebebiyen verdiği öğrenilm~tir. Teşrii kuvvet, yüksek faşist ve Koor • 
------ --- poratif meclisinin yardımı ile Kral tara -

F ransada yeni fından istimal olunur. 
• l! İcrai kuvvet, Krala aiddir. 

kararname er Adli kuvvet, krala aid olup kral, bu Bu itilıibıame muci!Jince., iki İtalyan ve 
iki Arnavut azadan mürekkeb bir ko "' 
misyon vücude getirileceı,tir. Paris, 4 (A.A.) - Nazırlar meclisi 

bu Pazartesi günü Başvekil Daladye -
nin reisliğinde ve Scilı günü de Reisi -
cü.mhur Lebrun'un reisliğinde toplana 
caktır. 

Pazartesi günkü toplantıda, milli mü 
dafaayı alfıkadar eden muhtelif karar
nameler üzerinde görüşülecek ve Baş
vekil Dcr'!a'Ciye, siyasi meseleler hak • 
kında izahat verecektir. Ba.şvekil, sa • 
nıldığına göre, paı'lamentodan aı1man 
salahiyetlerin muhtemel surette uza -
tılm&sı meselesile parlamento mesaisi
nin ruznamesi meselesini de mevzuu 
bahseyliyeccktir. ------
Busabah 4 yaşında bir 
çocuk otobüs kazası 

neticesinde öldü 
Bu ~::tbah saat 9 da ~ 

bir otobus kazası ou. 
çocuk otobüs altındn ku~arak olml.i.ştür. 

Şoför Ahmedin idaresindeki -0tobüs 
Yıldız csddesinden geçerken caddeden 
geçmekte olan 4 yaşlanndaki S id is
mindeki çocuğa çarpmıştır. Küçük ço
cuk bu çarpma neticesinde yere yu • 
varlanmış ve vücudünün muhtelif yer
lerinden ağır surette yara\anmıştır. 

Said aldığı yaraların tesirile derhal 
ölmüŞ ve cesedi Be.,i'ktaş karakoluna 
nakledilmiş, şoför yakalanmıştır. 

Hadise adliye doktoruna ve nöbetçi 
müddeiumumiliğine 'bildirnmtştir. 

kuvvetin istimali hususunda mehakime 
niyabet verir. 

Herkes için vacibülicra olan kanunla -
rın tefsiri münhasıran teşrii kuvvetin sa· 
Iahiyeti dahilindedir. 

Komün ve vilayetlere ai<l milessesatın 

Bir ~·adın komşusunu 
taşla öldürdü 

Adana (Hususi) - Adananın İnnaplı 
köyünde feci bir cin:ıyet oidu. Bu köyden 
Fatma kıu Fatma, komşusu Yusuf kızı 
Emine ile kavgaya tuııışmuş, neticede E
mine Fatmayı başına taşla vura vura öl
dürmüştür. 

Ankarada dünkü 
at yarışları 

Ankara 4 ( A.A.) - Bugün ilkbahar 

,. ' u 1r nın beşincisi kalabalık bir se 
yırci önünde yapılm~tır. 

Birinci koşu: Hiç koşu kazanmamış 

H.alis kan Arab at ve kısraklara rnah • 

sus .ı::at:s koşusu idi. Birinci Ceylfıntek, 

ikinci Ceylan, üçüncü Mebrük geldi. 

Bu komisyonun reyine bilhassa Ama 1 

vutluğu aiakadar eden meseleler mev • 
zuu bahsolduğu zaman müracaat edile .. 
cektir. 

Dahiliye Vekili 
dun akşam geldi 

Daliiliye Vekili Thik Öztrak, dün 
akşamki Ankara e'kspresile, 8,30 da 
şehrimize gelmiştir. Kendisini Haydar 
paşa gı:ınndn Va!i ve Belediye Reisi 
Liıtfi K·rdar, Polis Müdürü, Vilayetı 
Belediye ve Parti erkanı, ~p.~eteciler 
karşılanııştır. Vekil, kendisini karşılı· 

yanlarb birlikte iskeleye gelerek A -
kay vapurlarından birine rakiben i s -
tanbula geçmiştir. Faik Öztra'k, refa -
katinde Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi 
Kırdar 1le Polis Müdürü -olduğu halde 
Park Oteline gitmiştir. Bugün Vilaye
t" ziyaret ederek sehrin imar faaliye • 
tine airl meseleler Ü?Jerinde etüd1er 
yapacaktır. Dahiliy<" Ve'kilinin bir ka~ 
gün şehrimizde kaJmasıı muhtemel • 
dir. 

·----·- - ---
Ankara f'alhevinde 
Çn y zlr1af eti 

İkinci ko~: Üç yaşındaki yerli ve ha

lis kan İngiliz taylara mahsustu. Sin -

yör birinci, Yılmazkaya ikinci, Kaya 
üçüncü geldi. Ankarn 4 (A.A.) - Ankara Halke-. 

vi, Parti Kurultayına delege olarak i.ş
Ü'9fincü koşu: Dört ve d.a~a yukarı tirak ede'1 Halkevleri başkan ve ko -

yaştaki yarım knn İngiliz at ve kısrak mite üyt>leri arkadaşları şerefine bir 
lara mahsustu. Olgo birinci, Frig ikin- çav ziyafeti vermiştir. 
ci, N az!ı \ e Alceylan başbaşa üçüncü · Hal:kevleri başkan ve üyelerine b ir 
geldiler. arada tanışmak ve konuşmak imlkanı

DöNii.mcü k~u: Halis kan Arab at nı vereıı bu toplantı çok samimi bir 
Dün Floryada feci lbir tren kazası ol- ve kısraklara mahsus handikap koşusu hava içinde geç vakte kadar devam et·· 

muş, trene binmek istiyen bir yolcu - idi. Yüksel birinci, Derviş ikinci, Cey- miş. Halkevlerinin müşterek ve mü -
nun iki ayağı kesilm~tir. - ıa .. .. .. ıa· him meseleleri etrafında hasbı\ıaller 

Florgada bir tren 
Razası oldu 

Saat 20,30 da Floryadan hareket e· n u~un_cu ge 1
• • • yapılarak. Halkevlerinin biribirile da-

den tr~ne Rü.ştü adında 25 yaşlarındaJ Be..şıncı koşu· 939 senesmde hıç ko - ha sı'kı alaka ve rabıta peyda etmele -
bir genç hareketi sırasında atlamış ve şu kazanmamış halis lqlın. İneiliz at ve ri için tedbirler düşünülmüştür. Zi _ 
müvazenesini kaybederek '1tgbnlarıJI kısraklara mahsustu. yafet esnasında, Ankara Halkevinin g~ 
altma yuvanlann1ıştır. Romans birinci, Şık ikr:ıci, Taşpınar çen yıllnda hazırlamış olduğu cHalke 

Gencin her iki ayaığı 'kesilmiş ve tren üçünciı ?,eldiler. vi nasıl çalısır• filmi gösterilm~tir. 

~ı~~~u~~~:~~k c:~~~~7a~~~ ~~:o~:~a~~ ··ı·ı···~~·~~·~~:~··· ·~~~:~:····· ··· .. ······················· .. ······ ............................................... . 
derhal Guraba hastnnesine kaldırılmış-
tır. 

Hadic;e h~kında tahkikata başlanıl
mıştır. 

Ecnebi kelimeler 

r Büyük Kurultaym son gününden bir intıba 

Lisanımıza karışan ecnebi kelimdere dair kurultayda bir m:.ikaleme gcçtl 
Türkçenin t.€mizliği etrafında temennilerde bulunuldu. Alakaya teşekkür 

ederiz. 

Yalnız türkçcnin ana bünyesine gi r·•n (• ... ! ..\J: kelinıeiec meselesini herhangi 
bir maarif ve kadro meselesi gibi görmek ciotyru değildir. Lisanlar ne lıiyih a, 

YUkarıdak· · 1 resırn Kurultayın kapanış celsesinde .ııuWk söyleyen Başvekil Refik Saydam'ı ve kurultay azaiarıoı gösıerıyor 

hatta ne de kanunla istenilen kalıba dökülemez. Dil uz\•iyeti itibarile tam 
ir insan bünyesine benzer. Vücudü müze hariçten giren mikroblara karşı na
ı ~ bii bir mücadele başlar ve bu ya'bancı ve muzır toksinler mukavemet 

ed meden çıkıp giderleıs~ lisana giren yabancı kelimele~ de eğer ana dilin 
bünyesindeki ahengi bozacak unsurlar ise hiç tutunamadan çekilip giderler. 

Mücadeleyi yapan lisanın şive ve alı engidir. Eğer lisanın muayyen bazı ecne• 
bi kelimelere ihtiyacı varsa ve bu kotimeler girdikleri lisanın bünyesini ve şi· 

ini bozmazlarsa yavaş yavaş asli unsur kaqar munisl:şirler. Hatırlardadır 

ki bir zamanlar ekonomi kelimesi hatta r!'smi yazılna ~rndar girmişti. Bu ke
lime türkçcnin ahengin~ uyamadı Dilde ~e kalemde tutturamadı. Çekildi git. 

ti. Arabcası dah~ uysJl olduğunu is bat <'tti. Bu da gösteriyor ki ecnebi keli
melere karşı titiz olmakla beraber lisanın tabii ihtiyacım da inkaı· etmem 1t 
lilzım. Ecnebi kelimeler bizi korkı:.tmasın. Türkçeni:: y:ızı ve konuşma şivC' 1 

o kadar hassastir ki için~ aldığı ecnebi kelimeleri ya tabiiyetini belli ctmiye• 
cek kadar hazmeder, eritir, yahud barındırmaz. defeder. 

Bt.ir1ıa-ı Cahid 



' Sayla SON POST~- . 

otobüsleri 
ısmarlanıgor. 

Yeniden yapılacak 
mektebi erin 

semtleri tesbit edildi 
Belediye, belediyeler bankasindan yaphğı istikrazın 
ilk 200 bin lirasını Eminönü meydanına harcıyacak. 

ikinci para ile de oto~üsler ısmarlanacak 

Bu yıl şehrin muhtelif 
yerlerinde 8 mekteb 

inşa olunaca~ 
Belediyeler Bankaısından istikraz e

dilecek 5 milyon iiranın !ormalitesile 
meşgul olmak üzere Ankarada bulunan 
İstanbul Belediyesi muhasebe müdüril 
Muhtar diin sabah şehrimize dönm~ 
tür. 
Beş milyon liranın belediyeye veril

mesi için yapılan formaliteler ikmal e
dilmiş olduğunda.'n bu para belediye -
nin emrinde bulunmaktadır. Fazla fa
iz vermemek için paranın ihtiyaç nis -
betinde parça parça alınması kararlrur 
mıştır. 

İstanbul Belediye Reisliği 5 milyon 
lirn ile yapılacak işleri hazırlam~ ol -
duğunrlan tamamlanacak iş,lerden il -
kine hllrcanmak üzere Temmuzun bi -
rinde bankadan 20-0 bin lira ~kilecek
tir. 

Belediyeler Bankasından çekilecek 
paradan mühim bir kısmı istirn1Ak iş
lerine rcanacaktır. Şehiroilik müte
hassım Prost, ilk partide i.ttlm.lAki za
nırl olan yerleri tesbit etmiş bulmımak 
tndır. fst1m1Akler Eminönü meydanın
da, Atatürk buh'Bn milnasebetile A -
zabk~ı ve Unkapanı cihetlerinde, Ka
rak5y meydanında yapılacaktır. 

İlk 200 tin lira Eminönü meydanı -
na harcanacaktır. 

Ruruçeşme kllmilr 
Depoları lstlmlAlı 
Edilecek 
Dohnabahçe ile Bebe'k arasında açı -

lacak asfalt yol münasebetUe Kuru -
9EŞY1edeki kömür depolarının istimlAk 
edHeoeğini yazml§'tık. 

Belediye, Kuru~e kömür depo -
!arının kaldırılacaği yeri tesbit etmiş -
tir. Tabi t edilen y~r hakkında) istim -
1Ak flatlannın yük.selımemem için sıla 
bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. 
Van ve Belediye Reisi Lfüfi Kırdar, 
A.'nkaraya gittiği esnada alA.ka<lar ma
kaml,srla temas edecek vıe lAzım gelen 
izahatı verecektir. Yeni yol milna.se -
betile dE>poların Kuruçeşmeden muhak 
kak kaldırılması lAzım gelmektedir. 
Nafıa Vek8leti yol projesini kabul et -
miş olduğundan depolar Kuruçeşme -
den kaldırılmadığı takdirde projeyi 
değiştirmek ve dağı delmek lAzun ge -
lecek :ki bu da imkAnsıtdır. Kömür 
depolarının yeni yerleri yakında ilAn 
ed'ileoek ve nakil faaliyetine geçiJ:e -
cektir. 

Mahkemelerde: 

cİş> e çıkan na yankesicinin 
muhakenıefil · 

Dün, Hıfzı ve Reşad isminde iki yan
ke.sicl, dfin Tünelden Şişliye giden bir 
tramvay arabasına binerek ciş> yap -
mağa karar vermişlerdir. Bu sırada göz 
lerlne, Beyoğlun<la Duduoda)ar soka -
ğında oturan Kliant ismi~ birur! çarp 
m.ış, yankesiciler ona yaklaşrnı.,lardır. 
Trmnvay arabası kalabalı!t olduğu i -
~ Kliant'a yanaşan ya~esidler pan
talon cebinden 50 Ure.sını çahnı.,lardır. 
Kllant, çarpıldığını hissetmiş, keyfi -
yetten o esmı.da tramvay ardbasına gi -
ren :regnf bf r polis memurunu ha'ber -
dar etmiştir. Yankesiciler, yakalanarak 
adliyeye ~rllmişlerd1r. Nöbetçi Sul -
tanahmed üçiincü rulh cezada muhake 
melerl esnasında, yankesiciler suçlanm 
!tiraf etmişler!e de heyeti hAldme, 
tramvay blletçisinin de şehadetine lü
zum gijrdüğünden mu!ha:keme, talik, 
yankcs1cl1er, .!labıkalı olduk.lan cihetle 
tev1df ed1lm~lercfir. 
1 -·-················· ... •••••• ..................... . 

Şehudebatı TURAN 
tlyatroıunda 

Bu gece 

YANOIN 
Yeni biyilr elOJ' 
OkaJ"lft Aysel 

her ,.., 20 puadl 10 loealar 100 

Belediyeler Bankasından çekilecek i
kinci para satın almacak otobüslerin 
ilk taksitine veriJecei.ktir. Otobüslerin 
satın alınacağı finna')7a ilk taksit olarak 
750 bin lira verilmesi kararlaşmıştır. 

Otobüsler Almanlara sipariş edildiği 

tmkdirde 6 ay, İngilizlere sipariş olun -
duğu takdirde 9 ay sonra elimize gele
cektir. 

Otobüs satmalma şartnamesi Tem -
muzun 1 inde rnüna'kasaya konacak -
tır. İlk taksit rnünaka.sa tarihinden 6 
ay sonra firmayD verileceğine göre be
lediye, 1940 senesi ilk ayının başında 
Belediy~ler Bankasından diğer ufak -
tefek işlere de harcanmak üzere 1 mil
yon 200 bin lira almış olat:aktır. 

İstanbula beğenildiği şekilde otobüs 
alabilmek için münakasa(ia husust ek
siltme ve arttırma usulilnün cart ol -
ması istenmektedir. Onun için otobüs
ler Tramvay !ş1etmesi hesabına her -
harngi bir firma ile doğrudan doğruya 
temas etmek suretile alınacaktır. Be -
lediye Reisliği İstanbul için alınacak o 
tobüslerin markasını tesbiıt etmiş, mez 
kfır finr.a ile yaphğı temasları bitir -
miş, bir anlaşmaya Va!r'llllŞ olmaktadır. 
Temmuzun ;\)irin<le bunların derhal i
halesi yap!lacaktır. 

Şehircilik mütehassısı Prost, İstan -
bul Maarif Müdürlüğünd'en aldığı ma
lfunat üzerine yeniden yapılması za. -
ruri olan ilkmekteb1erin semtlerini 
tesbit etmiştir. Bu zamana kadar ya -
pılan ilkmekteb binalru:ı inşaatında 
semtin kalabahğıİıa, ehemmiyetine hiç 
dikkat edilmemiş, nerede ucuz arsa bu
lunmuşsa orada mekteb yapılıvermiş
tir. Bundan sonra mekt~b binalan in -
şacitında semtin kesafeti, ticari, ikb -
sadi vesair ehemmiyeti gözönünde bu-: 
hm-durulacaktır. 

Bu sene şehrimizde yeniden 8 Hk -
mekteb binası yapılacaktır. 

Belediye mekteb inşaatında Maarif 
Vekaletine azami yardımı gösterecek -
tir. İstanbul Ma""ari! Müdürlüğü mev -
cud ihtiyacı karşılıyacak rnekteb bina
sının miktanm tesbit ettiği gibi her se 
ne talebe adedinin artmasını nazarı i
tibare alarak gelecek senelerdeki mek 
teb ihtiyacının ds: ne miktar olacağını 
hesablamı.ştır. Bundan sonraki me:kteb 
inşaatında bu nokta ehemmiyetle göz
önünde tutulacaktır. 

-------~-

Bir müşteri şoförü 
lktısad Vehlll yaraladı Ve kaçtı 
Dün geldi, Dün öğleden sonra Şehzadebaşında 
Bugüı~ gidiyor bir cerh vak'Bfil olmuş, carih kaçmış -

tır. Vak'a şöyle olmuştur: 
İ1ktı."lad Vekili Hü~nü Çakır dün sa-

Şehzadebaşında otomobH durak ye -
balı ekspresle Ankaradan şehrimize rinde müşteri bekliyen 191 8 p1aka nu-
gelmiştir. Ve.kil, Haydarpaşada iktısa- marJlı... tsı ~:VE'.:ı henüz hüviyeti meç -
di mehafil erkAnı ve dostlan tarafın • .J. 111 -ır ... gıu•"t>-r wl 
d 

nuı ı..-~- _ .. ı0<:aat ederek Beyog una 
an lk.:lrşılanmış ve !doğruca Ni.şanta -

şındaki evine gi~tti". geçmek istemiştir. Halbuki şoför mev
kiinde oturan da müşteriye bu taksinin 

İktısad Vekili ~hrimizde bazı hu :. şoförU olmadığını söyliyere'k direkst -
susi işlerini gördükten ve bugün 1ktı- yonun y~nındaJd karneyi gös1:ermiş, 
sadt mehafilde tetltiklerde bulunduk - onu biraz bek1emeğe davet etmiştir. 
tan sonra bu akşam, ekspresle Anka - Buna razı olmıyan meçhul yQlcu şo -
raya dönecektir. för ile mürulkaşaya tutuşmuş, biraz 

Arkadnş kavgası sonra da cebinden sustalısını çıkararak 
Evvelki gere 1,30 da K,ahlıcada Ka - 1qacağına saplamış ve derhal ka~ -

sabahmed sokağmd$ 14 numaralı evde tır. Yaralının ilk 'tedavisi yapıla~ tah 
oturan fstinye Dok fabrikası amele - kikata başlanmıştır. 
sinden İsmail Nusret ile arkadaş1 Ha - ------
san 'kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga kı 
zışınca İsmail, Hüsnüyü sandal küreği 
ile başından ağır surette yaralamıştır. 
Yarolı, Haydarpaşa Nümune hastane -
sine kaldtrılmıştır. --------

Mllteferrlk: 

Yataklı vagonlar şirketi wmun 
müdürü geldi 

Beynelmilel yataklı vagonlar şil'ke -
ti umum müdürü Mobluner Margo ve 
idarenin atelyeler direktörü Pilmiç, 
dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Öğrendiğimize göre yaıtaklı vagonlar 

idaresi, rnemleketimiideı'ki eski yataklı 
vagon1an çelik vagonlarla değiştire -
cektir. Bundan ba~ka, yaptırılmakta o
lan 9 mavi lüks yataklı va~mla ~ lo
kants vagonu ve yüzde 50 fiat fal'klı 
üçüncü rnev'ki yataklı vagonları ya -
kında memleketimize getirilereklerdir. 
Yataklı vagonlar şirketi müdürle-ti Jt;u 
akşam Ankaraya gidecektir. 

Bükreşe l!idecek demlryollnn 
heyeümiz 

Rumen şimendiferciliğinin 70 incl 
yıldönümü münasebetile 11 HEitiran -
da Bükreşte bir merasim yapılacaktır. 
Bu merasimde memleketimizi temsil 
edecek olan Devlet Demiryollan tica -
ret rei~i, cer dairesi reis muavin~ Şa .. 
ban Nazmi ve Münakale Vekfiletin&.n 
mühendis Galibden mürekıkeb heyeti
miz bugünlerde Bükre§e haıraet. ede -
cektir. 

Türlılge - Romanya 
Hava seferleri başladı 
hk defa olarak ihdas edilen Türki

ye~ Romanya hava hattının ilk seferi, 
bu sa'bah Ye§ilköyde yapılan merasi -

1 mi müteakıb icra kılınmıştır. Merasim
dt> Türk Hava Kurumu erkanı, Roman
ya konsolosluk erkanı ve gazeteciler 
hazır bulunmuşlardır. 

Romanya milnaka!M nezaretile yapı 
lan bir anlaşmaya göre Bü.Kreıten bu -
raya yapılacak eşya ve yQlcu nakil işi
ni Rumen Lorens şirketinin, İstanbul
dan Bükreşe icra edilecek olan sefer -
lerl de Devlet Havayollan tayyarele
ri yapacaktır. Bugün ilk sefer, Ye -
şilköy hava meydanında yapılan mera
simi müteakıib saat 7 1>uçukita icra e • 
dilmiştir. ----
·Pollsfs: · 

Pohoçndnn zellfrlenen amele 

Denizyolları marango7J atelyesinde 
amele Bil!l, Denieyollan İdaresi kar -
şısında bir seyyar :x>hoçaçıdan poho -
r;a satın alarak yeniş, !biraz sonra ze -
hirleıune alAimi g~-tertliğinden Bey -
oğlu Belediye hasttnesine ikaldınlmış
tır. 

Tren a1tında kalen posta müvezzii 

Posta mfrvezzileıinde:tıı Hüsnü, dün 
akşa.m 8,30 da, Yeşil.köy istasyonun -
da hareket etmek here bulunan trene 
binmek istemiş, d\Şerek katar altında 
ksiruştır. Hüsnüntıı ~yak .parmaklan 
erllmiştir. 

Z hire borsasında bir 
haftalık vaziyetin huli.sası 
Tiftik, yapak, kıl, deri, meşin, sahtiyan ~e ale~ııııu: 

hayvani maddelere geniş bir alaka gösterı ıyo eııJ 
Memleketin birçok mıntakalanna 4lebler vu!kubu'lmamışt:lr· Fl~~1 /,ıo. 

feyizli yağmurlar yağdığı ve kuraklık- çift ÇUYallı rnalhrr iskele tesliJ11
1 

tan müteessir olan bazı mahsullere iyi 19, ı .5 rk?ruştur. datl tıı' 
tesirler yaptığı hakkında haberler müsaid TIFI'IK : Tiftik için A'lmanya ~ 
akisler bırakmıştır. Hayvan! ürünler lehler vukubullmuş ve muaYY~~deril' 
üzerine dış ve iç piyasa alıc~~1: bariz i~ra~at. firm~ıa.rın~ permiler ~~tilt .? 
bir faaliyet ibraz etmekte mühim an- rılmıştır. İngıdız fırmaları. da de fiııt
gajmanlar yapılmakta, fiatlar yüksel - yasasile cilakadar o1makta ıs~Ier 50vref 
me istidadı göstermektedir. lar müsaid görülmemektedır: 

1 
:rnlJlı" 

BUÖDAY: Htifta içinde buğday pi- alıcıları henüz intizar vaziyetin dLl pf. 
yasasında bir değişiklik olmamış ofi- faza etmektedirler. Hafta zaı:I~ 49B 
sin tesbit ettEd fiatlar üzerinden mutad yasaya 285 ton tiftik geıınıştır~ğıat 
satışlar olmu~tur. Anadolunun muhte- ba.1ye satış olmuştur. Fiat1ar JıisSI• 
lif rnıntakalarınd=' yağmurlar yağmak- ma11arı 125-130; Kütahya, !{~~~· J# 
tJı olması ve bunun hububat üzerine Eskişehir, Yoz~ad malları 1 l0- 107:110! 
müessir . olacağı ha1kkındaki kanaat kara, Pulatlı, Bolvadin matları . J{nst" 
buğday rekoltesi hakkındaki gayri mü- Gerede. Çerkeş, Bolu 100-105, J{oJl).._ 
said tahminleri kısmen izale etmiştir. .monu, Zdfran bolu 1 1 o .. ı 12, 108_ı ıOJ 
Anado1unun yakın mıntakalalfından pi- damgg}ı ve Ilgın Ayar1arı lll ~ 
yasaya un müvaridatı devam etmekte Konya ova malları 90-95; çeng

8
e Jctlrıı' 

ve normal fiatlarla satılmaktadır. lar 98-100; deri malları 73-7 
Hafta zarfında piyasaya 2350 ton buğ- tur. ·f tı9 
day gelmiştir. Fiatlar 1-2 çavdarlı YAPAK : Sovyetler muhtehbıerd' 
ekstra ekstra Polatlı mallan 6,25-6,30, mallar için mühim miktarda tale ll!lcJa 
4-5 çavdarlı Ankara, Yerköy ve ayarı bu'ıunmuşlardı·r. İstanbul piy~:sıı tB" 
mallar 5,30-5,32, 9-1 O çavdsJrh Konya, stokların azalmış olması vukUbU a tı1leıı 
Akşehir ve ayarı mallar 5,25-5 ,27, 1-2 lehlerin. karşılanamamasını intaç ;ış ~ 
çavdaııh ekstra Anadolu sertleri 5,23- tedir. Yeni !kırkım mc!llara iç ~e.. gıl>f 
5,25, 6-7 çavdarlı sertler 5,10-5,12; yasalard.ıtn talebler vukubulduğıl yet" 
9.1 O çavdarlı Trakya sertleri 5,25-5,30; açığa satış yapmış olan firmalar ''eudBl' 
Anadolu ve Trakya ikızılcrl.an 5,28 - li fabrikalar istihsal mıntaka1arl pi ' 
5,30 kuruştur. mübayaat yapmaktadırlar. YaP.~!ittif' 

ARPA : Birçok mıntaka!arda arpa yasası sağlam ve :fiiatlar rnu ,8~ 
istihsalatı başlamış ve umu.miyet1e Hafta içinde piyasaya 315 ton.) stltJ.1 
mahsul kemale ermiş olduğundan son gelmiş ve 600 baJyeyi mütecavız dıt • 
yağmurlardan arpa mahsulü müstefid yapılmıştır. Fiatlar Trakya, BaJJ pal" 
olamamışhr. Bu sebeble arpa rekolte- ma, Bursa ayarı mallar 60-63; ça :rnll1' 
sinin bir mikdar noksan olacağı hakkın- kale, Gelibolu, İzmir, İzmit Aya~sJd ' 
da tahminler değişmemiştir. Bu mahsul lar 5 7-58; Karahisar, Kütahya, 

50
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üzerine ta1ebler devam etmekte ve şehir, Yozgad, Bolvadin maUım :rnııl" 
fiatl.ar yükselmiye mütemayil bulun - Ankara, Pulatlı, Konya; Kırşehir wr· 
maktadır. ları 50, yıkanmış yün 75-77 kUfll\

1 
,ıd 

Arpa üzerine a9ğa sahş yapılmaktan RERİ: Yarı mamul deriler, nıcşı ıe1"' 
ihtiraz edilmekteoir. Haf~ içinde pi- sahtiyan1ar için dış piyasala~.a«ı ~ fi" 
yasaya 2 3 3 ton arpa gelm1ş ve dahnt ler vardır. Deri piyasası sagl~~ 180 ' 
istihlAkat için satılmıştır. Fiat1ar Ana- atlar milsaittir. Keçi derisi çıftı 150 -
dolu malları. döi<rne Hayda paşa teslimi 21 O; oğlak çifti 130-140; Kuztl tlrıl 
4,32-4.37, Marmara, Trakya! mallan 165; sığır kuru kilosu 60-63. sal~:zllS 
çuvallı iskele teslimi 4,38-5,0-4 kuruş - 40-43, koyun hava kurusu 60-63, 
tıır. 54-55 kuruştur. risf 

SUS?': ~eni ~1 r~kolt:sinin iyi ve AV DeRİSİ: Umumiye:ıe s.v ~tetd 
mahsulun kahte itrbanle yüksek oldu- ilzerioo Almanya, Aınerıka, İn~ dC' 
ğu h~kmdal'ıd haberlerin tahakkuk ve diğer memleketlerden taleb}er ,11 
etmekte olması a1ıcı1an intizarda bu - vam etmekte ve stokların azaırna~s.t 
lunmıya sevketmektedir. kısmen tükenmesi dolayısile 58.t 
Dış pivllsalardan susam üzerlne ta - kücük partilere inhisar etmek~ 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
C BRÖVELİLERE 

Bu yıl motörlü kampa get:rilecek plAnör pilotlarından vaziyetleri derhal ç~: 
·~ağa müsaid olanlar Haziranın ilk haftasından itibaren talimlere başlatılııcdS 
ğından bu gibi arkadaşların Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlüğün.e, taşt~6) 
Hava Kurumu veya Tilrkkuşu şubelerine acele müracaatları rica olunur. (39 

Türkkuşu Genel DlrektörlüğündeJ12 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiblerile Turkkuşu Genel Direktorlil~; 
nün emri ahında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırlama yuvasına) 0 

okul mezunları alınacaktır. lJ 
2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak belli bil~ 

prtlar aşağıda gösterilmiştir. 
A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar ohnak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rızasını gösteren vazih adresli vesilta 

göstermek. pt9 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten so t• 

hava birlı"klerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vazife gömıeği taahhUd e. 
mek.. (Bu taahhlld gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık he1:a 
tince yapılacak k.at'i muayene iyi netice verdikten sonra masrafı TürkkUşull 
ödenmek wretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tayyareci ~; 
lannın miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla malfunat nlJ113

• 

iitiyenler orta okul. lise ve Kültilr Direktör.tüklerine, askerlik şubeleri baŞ:k~ .. 
lıklanna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşu 
leri görebilirler. 

.f - Kayıd muamelesine 80 Haziranda son verilecektir. LAzım gelen şıırtJııtl 
haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Türkkuşuna ,sev1'e" 
dilecekttr. 

5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul ınezuıı~ 
kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da TürkkuŞU GeJl 
Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. c3845, 
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l<aş n bakımsız kalmış 
~.~.~köyü: Kasaba köyü 

rp ········ . 

lı ev kal ~d~····~Ü~bit····;~ .. ·~·~ı;·k····~ı;~···K;~·;ı;;·· .. t~p-l 
taklarında meyvalı ağaçtan ziyade gölgesinde ~ 

\........... oturulacak ağaç yetiştirilmiştir ) 
······································································································• 

Bursada azdı bir hırsız 
daha yakalandı 

Bursa (Husus!) - Zabıta atalı bir 
hırsız daha yakalamıştır. Altay oteli 
müsteciri Etemin evinden bir gece ba
D ziynet ve ev eşyaları çalınmış, po -
lis faaliyete geçerek iki gün sonra hır
sızı yakalronı•tır. Bu hırsız Elvanbey 
mahallesinde oturan 314 doğumlu Bul
garistanlı Mehmeddir. Mehmedin evi 
aranmış, çalınan eşyalar bulunmuştur. 
Mehrned· vaktile İstanbulda merkez 

' memuru İsmail Rasjhin, hırsızlık rnak-
sadile evine giren ve yakalanacağını 
hissedince İsmail Rasihi yaralayan a -
damdır. 

Sivasta muazzam bir orman tesis edilecek 

Ceyhanda yeni telefon tesi~atı 
Adana (Hususi) - Mühim bir zıraınt 

ve ticaret merkezi olan Ceyhanda şim
diye kadar dahili telefon tesisatı yok -
tu. Haber alındığına göre P. T. T. ida -
resi Ceyhana yüz abonelik bir s:antrall 
kurmağa .karar vermiştir. Tesisatın ku
rulmasına yakında başlanacaktır. 

Sivas (Hususi) - Bütün yurdda ol- J Osman Nuri Tekelinin eli :He büyük bir 
d~ğu gibi Sivasda da ormancı'lığa bü •

1 

kalabalık önünde ilk tohum atUnuştır. 
yük ehemmiyet verilmektedir. Bu ara- ŞimdiUk çam, ardıç, mazı, akçaa -
da Sivasta bir ormatıılık tesisi için ilk ğaç; meşe tohumlan ekilmiştir. Bir 
adım atılmıştır. taraftan da yol açılmakta, tesviyesi ya-

!<aş Kasa.b4 köyü iLk mekteb binan · 

dan 1< (liususi) - Coğrafya bakımın-, me yapılacak bir Koşest yoktur. 
ha köy~Şın. :merkezini. teşkil eden Kasa- Burada oturanların kendilerine mah
be ş08~1 ' Ş~tndi iş1cmeğe açılan ~-Göm sus hususiyetleri vl!rd.ır. Babadan ev -
~lıya sı~n güzergahı11tla ve sefere lada intikal etmiş ve bugüne iaıdar gel-
19.atlik ~· arnyonlalt' vasıtasile yarım miş olan bu hususiyetlerin esasını ağır 

bört ~: :mesafededir. ellilik teşkil eylemektedir. 
0Va1arı. 1~ tarafındaki yeşil, dalgalı Buraya gelen her ya'bancı; burada, 
ltoY\l Pöf okl~re yükselen selvileri ve işlerini bitirenlerin, su kenarlarında ve 
letin Üı.; t ~eli Çınarlarile, geçmiş devir- koyu p,ölgeli çınarların .altında uyuk • 
tnek~ b U~de, eskiliğini muhafaza et - ladıklarını göreceklerdir. Uyu!k'Jamı -
bir nahi~ Unan KasLlba, 80 sene evvel yanltır da ya kahvelerde,. yahud da ha
ltıerk~ .. ·1 • e rne!'kezi i'ken t 2 78 yılında sırlar üzerinde gerinerek tesbih çek -
n .. va· ' 1Utasarr f zıyeti nazara alınara'k Teke ınektedirler. 
~dilıniş ~ ın~n emrHe kuza haline kal- Fevkniade münbit ve sulak olan Ka-
ık~n ııon:a 5 yıl .. Ka~a merkezlik yap- saba topraklarında, meyvah ağaçtan 
~dlf\\'ni • ~U'!nnku Kaş merkezi ziynd(' gölgesinde oturulacak ağaç ye -

le, ktiy~n nıu.temnd1 inkişafı- dolayı - tiştirilmiş olması, bilhassa naza?'.a çar -
l<övun ~vrı 1mi~tir. pacak bir hô<lise teşkil etmektedir. Bu

terkediJnı·bir kenarmda, kendi haline ııun için Kasabalılar, toprağı mümkün 
·~e e\"Ve;ş bulunan Kasaba camii, 169 mertebe işlememişler, geçtikleri yolla
Zel'fne y r' S~nanın tarzı mimarisi il - n bile teıniz1emem~ler ve eski bir kaza 
Yan bir<? ış:rnı ş ve fakat adı belli olniı- merke1ini tabiatın tesh'leri a'ltmda bı-
tir. ustaı tarafmdan inşa edilmiş - rakmışlardır. 

Bir bu 1 7 köyün ortasında, merkezt v.atliyet-
değerı1· b~uk asırlık bir tarihi olan bu te •bulunan Kasaba köyü, muaızauı bir 
ı ına ·· ete göre ' uzerinde yapılan tetkik - Hk mekteb binasına kavuşmuştur. Fa-
fuıdan i~ (lia~reU Yusuf Ağa) tara - kat köyün yüzünü güldürecek ba.Şkaca 

lialiha a ettırilmiştir. bir ümran hareketi görünmemektedir. 
n.. zır va i · -..l Un, göz .... z yetile Kas&fua köyü - Dıirroadağımk olarak kurulan bu yuru 
dan baş.k: gorun~n bu tarihi yadigarın- köşesinde, geniş bir ticari. ve iktisadı 

C
........::::' geçrnışleri üzerinde incele - imkan sahası çalışma beklıyor. 

-...... Nazillide 19 Mayıs bayramı ) 

Dutluk mevkünde üçü hazineye aJd pılmakta, etrafı tel örgülerle bağlan -
ohnak üzere 21 tarla ki tahminen 23 maktadır. 

------ he!ktar arazi istimlak edilmiştir. Vali ve Resim orman fidanlığının açılış tö -

Bursada bir kereste Cümhuriyet Ha1k partisi başklih vekili renini gösteriyor. 

, satışmda yolsuzluk .. 
Bursa (Hususi) - Büyükdeli~r ko

yünün eski muhtarı Halil bir suiisti -
mal suçundan za~tına alınarak malı 
kemeye verilmiştir. Halilin hakkında -
ki iddia şudur: 

Köyde yapılmakta olan mektebin in
şaatında kullanılmak üzere köyün me
zarlığın<laki çam ağaçlarının kesilmesi 
için, usulu dairesinde, orman idaresin -
den izin almı.ş ve çamları kestirmiştir. 
Fakat ağaçları mektebe sarfet:memiş 
Hüseyin adında birisine 70 liraya sat -
mı.ştır. Hüseyin de ayni ağaçlan, Bur
sada marangoz Mustafaya 130 lira mu
kabilinde devretmiştir. Bu vaziyet vi -
Iayetçe ha'ber alınarak tet'kikat yapıl -
mış, ağaçların SPO lira kıymetinde ol -
duğu tcsbit edilmiştir. İsmail pehlivan 
tarafından SSO liraya bu kereste satın 
alınmış parası köy vapdatına geçiril -
mi.ş, Halil hakkında da ta19~u....
niye başlamıştır. 

Yozgadd.~ bahar koşuları 
Yozgad (Hususi) - Yozgad itl\ıba -

har at koşuları çok güzel olmuştur. Ko
fUYa civar vilayetlerden de at getiril -
miştir. Birinci koşuyu Şakirin atı, ikin
ci koşuyu Aslanın atı, üçilncü \mşuyu 
Örnerin atı kazanmışt1rdır. Bundan 
90nra koşu sahasmda spor hareketleri 
yapılmıştır. 

~~~~~--~~~ 

Bursada fırtına ve do'u 
Bursa (Hususi) - Dün şehrimize 

fındık büyüklüğünde dolu y~ığını 
bildirmiştim. Ayni günde Seı:mc kö -
;rü civarına bir yıldırım düşmüştür. 
Büyü'k bir s'öğüd ağacını parçalamak -
tan başka bir ziyan yapmam~r. Bu 
köy civarına da ceviz cesametinde do -
lu y~ğmış, bir kısım tarlaları sel bas -
ınış, kısmen ekini harab etmiştir. Ulu
dağda dünkü fırtınada lkır<k tane kadar 
çam ağacı devrilmiştir. 

···················································-·······-
Koçuk Memleket Haberler 

Gemlikte muhtarlar kursu 

./ 

Gemlik. (Hususi) - Gemlik köycülük bürosu son zamanlarda çalışmalarına 

önem vermiştir. Bu hafta kaymakam Zeki Işık'm başkanlığında bütün köy muh
tarları toplanmış, köy muhtarlannm idare ve mes'uliyetleri hak.kında üç gün 
süren bir kura açılarak idare Amirleri tarafından muhtelif konferanslar veril
miştir. Resim kurs dağılmaıdan önce köylüleri kaymakamla bir araaa göstcr
m.ektedir. 

Çorlu - Tekirdağ maçı 

Çorlu (Hususi) - Tekirdağ Halksporla Çodu Halkspor arasında Çorluda 
Basripaşa sahasınd'a bir gösteriş maçı yapıldı. Hakem Fahrinin idaresinde oyna -
nan maç Çorlu takımının 3-2 gaUbiyetile neticelendi. 

hl Meb'usumus Kuılcaham.und& M d 1 8 b" ı· Kızılcahamam :partl 14lerlnl tettlk etmet uşa gön eri en ın ıra Trabzonda soğuk hava 
deposu bere Dlyarba.ltır Meb'U&u Vell Neod.et ve An- Ufak paraOIR hikAyeSİ 

kara Meb'u.su Arif Bayt.la kazamısa gelmLt-
ıer, bir müddet fırkada meşgul olduktan Muş (Hususi) - Geçenlerde 96 tor-
eon.ra An.~araya avdet etmışle:dlr· ba içinde Muş ma1iyesine postada! çı -

19 Lülebnr•u pehllna ~ k d h d "nd u 8 b" 
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1'.iayıs . ünü Ltlleb 1lda yaınıan an ve arp ane en go er.nen ın 
•k §ekilıd gençlık ve spor bayr8.IIU her tarafta olduğu gı'bi icasabamızda da par- btı~ :ıı~ :üre.şlerindıe ':~~blln.n Te- lira ufak para maliyece alellısul Ziraat 
lttııaıındae ~tlu?andı. Resim spor meydanındaki harek!ta i§tkak eden orta okul t1rdatıi Hü.sfıyln, meşhur Bulgar pehlivanı Bankasına teslim edilmek istenilmiş ve 

Trabzon (Hususi) - Trabzon Bete -
diyesi şehirde bir soğuk hava deposu 
ile buzhane yaptırmağa kara\· vermiş
tir. Bu hususta lazun olan para teda -
rik edildiğinden, ihalesi yapılma'k ü -
zere bulunan buzhane ve soğukhava 
deposunu yapmağa birçok şirketler ta
lih çıkmaktadır. 

n hır grupu gösteriyor. Kiroyu yendi, halk tarafından çok alkışlandı. vaktin ~am olması üzerine maliye 

Pazar C'la He.san Bey Diyor ki: 

lh:' liasan B . . 
-·<ittıırn ey, hızım za • 
'1tı, Uzı~aki kızlan hatırlar-

un kordelô.h saçlar ... 

. . . Ayaklarında takır takır 
takunyalu ... Hele o takunya
lar ne çirkin şeydi.. fimdıki 

kızlanmız ise ne kadar detir 

Hasan Bey - Evet, çok de. 
ğişiklfitler oldu amma, ayak· 
larda bir y.mHk yok. 

-NedanHuan BerM 
Haaan Bey - ŞimdJkilerin 

ayakkablanm ,:örmü.7or mu
sun? .. 

dairesine götilrü·Jmüş, bir oda içerisine 
bır~kılmış, maliye veznedarile odacı -
lar tarafından muhafaza altına alınmı.ı 
idi. Mesele muhabereye dtişmüş ve bu 
pal-a 9 ~n maliyeden bankaye. banka
dan maliyeye ve maliyeden postaneye 
Jıer arabaya 60 şar kuruş verilmek su
retile :Qakledillp durmuş ve 9 gün za -
vaUı SBndık emininin muhafazası al -
tında geceleri sclbahlara kadar bekle -
nflmiştir. En nihayet bu 3 daire ara -
sında naklıye Ü<'reti veril.meık suretile 
mekik dokuyan bu para mahrecine ia
de edilmek için postaneye götürülmüş 
w Maliye VekAletlnden gelen emir ü -
zerine kazalara sevkedilrnek suretile 
it neticelenmiştir. 



. ..,.. -
CH•di.teler JCarpamda f 

San'atkcirlar 
IE5l irkaç gün evvelı dilencilik suçi- ı Şarlo mukallidi nihayet Şarlonun kli
lg) le mah'kemeye verilen bir adam: şeleşmiş makyajını yapar, ?erkesçe ma-

. . . . . lfnn elbisesini giyer. Onun ınce bastonu-
- Ben dilencı ~eğıl!m, Şarlonun taklı- nu kullanır, fakat ötekiler hergün bir 

dini yapan bir san atka~ı?1: . . başka makyaj. bir başka kostümle te-
Demiş. Şarlo mukallıdının bu ıddıasım .. f -iL. • d .. .. ·· ı Ustaca yapH-. . seu Scı.unesın c gorunur eı:. 

mahkeme nasıl !karşıladı bılmıyorum. Ba- k .1 d h kiki s"malannı 
na kalırsa Şarlo mukallidi kencüne fazla mış 'ma yaJ arın an a -mk·· 1 

1 güveni olan mağrur bir tiptir Çünkü di- anlamak hiÇbir za~a~ mu k ~n ~ ma;· 
lenciliği meslek ittihaz etmi~ kimseler a- Kostümleri makyaJ aruef 0 _ atı arb"l e~ -

- . .. . , henktir ki en hurda te errua ı e goz-rasında oyle kuvvetlı, oyle eşsız san at- ' - , k"d 
1 

d b" 
karlar mevcuddur ki .. onları:ı san'at ka- den kaçırmıyan muneK 1 on ar a ır 
biliyetlerine değme san'atkfırlar gıpta et 'kusur bulamaz. . . 
tikleri halde hiç biri mahkemede, şurada Ustaca yapılmış makyaJ. makya3a uy-
burada: gun !kostüm ve bunlara inzimam eden 

- Biz dilenci değiliz. san'atkanz. mimikleri, jestleri muvaftakiyetlerine a· 
Diye övünmcmişlerdir. mil olur. Gerçi tiyatro sahnesinin san'at-* karlan gibi alkış toplamazlarsa da. para 
Genç olduğu halde ihtiyar rolüne Çt· toplarlar ve esasen para toplamak alkış 

kan, sağlam olduğu halde sakattan farke. toplamaya tercih edilecek bir şey olduğu 
dilmiyen, pulad beden olduğu halde bir için, onlann san'at uğrundaki fedakarlık
veremli hissini vere.ı jilencilerin san'nt ları bihakkın tatmin edilir. 
kudretleri yanında Şarlo mukalJidinin Bu kadar !.kuvvetli san'atkarlar arasma 
yaptıkları sıfır kalır. Fakat onlar hakiki katılmış bir mu'kallidin kendini san'atkar 
birer san'atkar oldıtklan için san'atlarile I telfikki etmesini çok garib .buldum. 
övunmezler. Jı;me;; Htılfısi 

., 
~ar1 bi'iyor m~ idin!z r 

. 
80 yaşinda bir kadmın 

hayat bilançosu 
Am:ikanın bir diğer ismi de istatistik 

memleketidir. Hesab işleri ile alakalı o • 
lan her Amerikalı bir istatistik meraklı -
sıdır. Bu istatistikler içinde fevkalade 
meraklılan da vardi't'. 

Bir Amerikalı meraklı seksen yaşına 

varan bir kadının, bir erkeğin seksen se
neyi ne sureUe geçirmiş olduklarını tes • 
bit eylemiştir. Kadınlar için uyku müd • 
doti 26 seneyi, erkekler için 21 seneyi bul
muş ... Düşününüz bir kere, hemen he • 
men dört.._ten birinden de fazla! 

Bu istatistiğin en dikkate şayan tara • 
!ı k::ıdınlara aid olanıdır. 80 yaşına kadar 
yaşayan bir kadın bu müddeti şu şekilde 
geçirirmiş: 

Uyku: 26 sene 312 gün 13 saat 22 daki
ka. 

Yemek: 5 sene 346 gün 5 saat 12 daki • 
k a. 

Yaz gezmeleri: 4 sene 12 gün 15 saat 
3 dakika. 

En çok fare~: 
memleket 

Yapılan hesab • 
lara nazaran en 
çof. faresi olan 
memleket İtalya 
dır. İtalyada mev : 

cud farelerin sayısı 78.500.000 olarak tah
min edilmektedir. İkinci Fransa, üçüncü 
de Almanya gelmektedir. Yalnız bu ista
tistiği yapanlar hangi esasa istinad eyle • 
diklerini bildir:m.iyorl'ar. 

* Çiç3kler;n kopar1rmas1 
Nebatat müte • 

hassıslanna giire 
sabahleyin güneş 

doğmadan evvel 
kop:mlan bir çiçek 
öğle vakti kopan -
lacak bır çiçekten 
iki kat fazla dayanarak solmaz ..• 

Dikiş: 1 sene 80 gün 12 saat 6 dakika. dakika. 
Moda' gazeteleri kmıati: 130 gün 19 sa- Saate bakmak: 30 gün 9 sa&! 3G da -

at 20 dakika. kika. 
Makyaj müddcti: 169 gün 7 saat 9 da • Kapı açmak: 29 g:jn 4 saat 47 dakika. 

kika. Çocukları azarlamak 26 gün 14 saat :i3 
Berberi ziyaret: 83 gün ;; saat 11 daki • [dakika. 

ka. Esn mek: 4 gün 2 saat 26 dakika. 
Alış veriş: 46 gün 21 ·saat 4 dakika. Gülmek: 2 gün 1~ saat 20 dakika. 
Dişleri fırçalamıık: !i4 gün 11 saat 7 ·Islık çalmak: 1 gun 22 saat 3 dakika. 

L SLER 
Nasıl an lamalı? 
Bay .ş. K.> evlenecek. 

Bay cŞ. K.> kimsesız bir gençtir. 

. Bay cŞ. K.> bilmem kaç yı1 evvel be· 
him bir dkuyu<."uma yaptığım tavsiyeyi 
hatırında tutmuş, biraz tadil ederek 
tatbik etmeye karar vermiş, bana yaz
dığı mektubda: 

- Mademki ailem yuk. aile muhit • 
lerine girmek imkanım yok, kibar aile
lerin devam ettikleri umumi muhitler· 
de dolaşacağım, veçhen hoşuma gi,rle· 
ni bulursam muhitine girmenin yolunu 

arayacağım. ondan sonra da ruhwıu 

keşfetmeye çahşa ... ağım. diyor. 

' Fena usul değil, yalnız söylemesi 
kolay, tatbı1c etm sı güç. heh" zamana 
mütevakkıftır. Benim kim bilir ne va. 

kit yaptığım tavsiye herhnlde bundan 
bir hayli farklı olacaktı, fakat nihayet 
bu da olmıyacak şey değildir. 

Bay cŞ. K.:D şimdilik benden başka 
bir şey öğrenmek isti yor: 

- Derler iki, tetkike al~m bir göz 
nıtılhatabının kıymetini bir bakışta an
lar, eğer bu hak.ika: ise tecrübe gör· 

müş bir kadın sıfatile siz de bileceksi
nizdir, nasıl nnln~'llır? Bana söyler mi
siniz? 

Kendimde böyle bir hasfot mevcud 
elmadıb icin .okuyucumu m o.alesef tat. 

min cdemiyeceğim, yalmz işittiklerim: 
sqyliyeyim, doğruluğunu garı:ınti et· 
meden: 

- Bir kadının çoraplarının touuk ta. 
rafına ~akınız, kırışık mı, d~ğil mi, 

rengini dcğiştirmi!l midir. değiştirme

miş midir? Sonra iskarpinin ucuna ve 
ökçelerinc dikkat ediniz, taş, vuruk 

yerleri var mı, yok mu? S:Jnra t.•dri. 
cen yukarıya doğru çıkarak etekliği· 

nin buruşuk olup olmadığına bakınız, 

nihayet parmaklarının boğum ncrkfa, 
lanna bakınız, göğüs şişüktcrinin faz. 

la olup olmadığına dikkat ediniz, bo. 
yanıp boyanmadığını araştırınız, bü· 
tün bunlardan ı;onra da kadının ken· 
di ine bakılmadığını sandığ! bir daki 

kada etrafa attığı nazarlarla yüzünün 
ekspresycmuno. ,,hemmiyc·. veriniz, biı 
dereceyC' lkadar fikir ecünmi-; olursu. 
nuz. bazı tavırların yapmacık olabile-

ceğini d'e · unut.."llamnk şartile, derler 
Tekrar edeyim ki, teşhisi garanti etmi· 
yorum. 

* 
Bay Sabriye: 

- Çiçeklerin di]j ve manası vardır, 

diyorsunuz, doğru, fakat maalesef ben 
bilmiyorum. 

TEYZE 

~I 
Hangi etekler hangi 

bluzlarla giyi!ir 

~' .. • 

Alttaki etekler yu~arı.daki blu.:larin 
giyilir 

Her bluz her etekle giyilmez tabü . 

Renkli filmlere yeniden 
ehemmiyet veriliyor .. ...... ~ ....... ······································································ . ................................ . 

- a·~"' 1 
k l l l '"kl • mafJ 115- -E Yetil ağaçlı ormanları, altın baıa ı tar a arı, go erın _ ·,.Jı 

~ bütün güzelliği ile gözönünde canlandıran bu filmler ha!.k a-rı ,.ıJ 
~çok müaaid bir intıba buakıyor. Film kumpanyaları bu y.ı~etl 
a yıl lümleri renkli olCJTak çevirmek kCJTmını verdıler 

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

.. 
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Renklerin uygunluğundan maada, bi -
çimlerinin de uyınas; şarttır. Bluz ve 

clek biçimini birbirine uydurmaya ça
lışırken en ziyade dikkat t>dilecek nok- ı 
ta şudur: 

İkisinde birden enine dekup bulun -
truımalı. Bunlardan yalnız biri bile bo-
yu kesmeye yeter. Değil ki ikisi.. Esa -
sen bluz - etek pek de kısaların giyece-

ği bir elbise de~ildir. B ilhassa renkler 
arasında a'\rkırılık olunca boy aslından 
çok daha kısa görünür. B una bir de 
hem bluz, hem etekde C'l'line çizgi t e -
sirini yapan kesikleri ilave edince bu 

elbiseye hemen hemen k;J';den boyu 
kıssın diye giyilmiş gözile bakmal ı . Şu 

halde yalnız uzunluklarından şikayet 
edecek kadar uzun olanlar tarafından 

gcyilmeli, değil kısalar, minyonlar hat-
••~"'6" . . tif ~\4UCi J~fn orta boylular bıle ıste -

dikleri bluzu jstedik!eri et ekle giymiş 

olmak pahasına boylarından bu :feda -

karlığa katlanmamalıdırlar. 

Maamafih, tbiuz - etek) in sevilecek 

bir sev olmadığı numasmda alınmama

lıdır. BiJakis, modası ve sahası gittikçe 

artan bluz - etek'in başka elbiselerde 

olınıyan ne jyilikleri vardır. Sözümüz, 

hem bluzu hem eteği enine kesik ta -

kımlara aiddir. Böylesinden kaçınma -

lı, ya bluzu yahucl eteği enine çizgili 

görünmekten kurtrırmalıdır. Hat.ta da

ha iyisi birbirine aksi tesiri verecc'k ya

ni uzunluğuna <;İzgili gibi gösterecek 

biçimler bulmalıdır. 

İşte meseıa: ( 1) numaralı ibluz bo -

yuna doğru plilicJir. Kalçası enine am

piesman'lı (2) numaralı etekle giyile -
bilir. 

Renkli filmlerin en güzeli olduğa iddia edilen cAltı.n Harbi» nde 
Olivia de Havilaııd ve Georges Brent "-

Geniş sermayeli Amerikan film kum- şanan bir hayat ve aşktan alınmıştır. Ç 
panyalan yeni sinema mevsimi için hazır- güzel bir contraste yaratılmıştır. • ~ 
lıyaca?kan film listesinin başına birçok Evet, e.ski günlerde daha in~nlB• e8JI 
renkli filmler koymuşlardır. deniyctin yıkıcı, değişfüici, altust yr 

Tekniğin ve sinema san'atının hergün hamlelerinden uzak, tabi:ıU:a başbaşa )J1J' 
büyük adımlarla tekaı::r:üle koşbu~ bu şarlarken hayatın akışı daha sakin ~e e,P 
devirde böyle renkli filmlerin gözler için zur içinde idi ... O zaman herkes gurı il' 
doyulmaz lbir zevk olacağına hiç şüphe renk. topr.ağın hayat verdiği ziraat 
etmiyoruz. uğraşıyordu... • .. 8ıutl Umumi kanaate göre pek yakında rö- Fa'kat bir gün salgın bir Me~ gıb• 

1
,-. 

licf filmlerde de muvaffak olununca bu arayıcıları Amerikayı istiH! ettıler, çı 
yeni şekil renklerle birleşerek sinema 1i· bir nehir gibi etrafa yayıldılar. ~1 

yatroya amansız bir rakib olacaktır. Bunlar, Kaliforniyanın altın btl rıJ ~ 
Son günlerde çevı;len renkli filmler il· tarlalarını. renk renk yemis a~aç1a~ıe~ 

zerinde yaptığım tetkiklerden anladım tabiatin bitmez, tükenmez guzelblt 
ki bunlarda daha fazla tabiat hakim... altüst etti. . ~ 

Göklere yetişen yeşil ağaçlı ormanlar, Evet, madenciler ile ziraatçıler. rdıJ. 
enginlere uzanan renk renk tarlalar ve Fransiskolularla köylüler çarpışıyo ~ 
bunlar arasına saklanan çok temiz ve Bu aralık güzel bir maden mühe~ 
mes'ud aş'klar bu filmlerin ana hattını bir çiftçinin sıhha.tini, neş'csini alan 1' ,.
teşk il ediyor. .. bir kız ile dost oldu ve bu dostluk pe ~ 

Bilhassa dünyanın en ateşli güneşine. sa bir zamanda yerini yırtıcı, çılgtll 5 numaralı !bluzu robası ikive kes -
en güzel renkli meyvalanna, en geniş ye- yaratıcı bir aşka bıraktı.. . ..Jr. 

mektedir. Bu tesiri hafi:t:letmek için şil sa'ha1arma malik olan Ka1iforn iyn, .film İşte film bu mücadeleler arasınd~ 
'boydan boya düğmeli (6) numaralı e • Jrumpanya1an na renkli filmler için ilham lanan çok yüksek v-e temiz aşkı ktJ ıerl' 
tekle giyilmelidir. membaı oluyor ... bir dostluğu yaşatmaktadu. o giln undt 

Hatta bundan şu şekilde de istifade Avrupa g32etelerinde son günlerde en bütün dünya altın arJJvıC'llannın e to" 
edilebilir. Vücudlerinin yukarı kısmı çok beğenilen . en çok bahsedi!en (Altın bir oyuncak olmuş. Medeniyet de~en1ıet,. 

Harbi - Bataille de I'or) ismindeki film kineler, sakin şehirlen altüst etm•!?· .-J1 
kısa olı:ınlar hluzlarında uzunlu'k, etek- ayni kaynaklara istinad edilerek hazırlım. keste sönmez bir hırs. altın hırsı. ıı-,_ 
!erinde kısalık ararlarsa bacak taraf - mış çok mükemmel bir eser olarak göste- lıırsı uvandımnıştı ... Altın ve par9··ta~ 
ları kısa olanlarsa bunun aksini göze - rilınektedir. M~vınıu altın .arayıcı1arımn vet, şehirler kuran, fabrikalar rra 
tirler. hücumundan evvel cK:ıliforniya., da ya- (De"anıı 14 iincü sayfad•~ • ....-' 
··············································································································································································•··•···· 

i k i a h bab çavuş lar: 



C Deniz ve Denizcilik ==ı · 
Sugiin üzerinde. du.rularl 

n mühim silih: 
büyii.k harb gemisi 

!<'denizaltı yaptıran bir devlet bunlara temel olacak 
11 ıırhlı gaptırmadıkça deniz meselelerini halledemez 

("Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor,, J 

Avrupanın sakat 
noktası: · DANZİG 

.. .. >i-
Hakikat aranılına Dantzig tarih ltibariltı Polonyaya aid olmalı lazım 
gelir. Lakin Cermen kültiira, Cermen ruha bu bölge halkına o dere
ce kuvvetle aıılanmlflır ki, bunları o halka anuttarmalı, onların 

gönlünden •ökiip atmalı &l.eta mahaldir. 

Birkaç zamandır adı sık sık tekrarla- [ 
nan Dantzig serbeet şehrinin üzerhıde ge
rek Almanların ve gerek Polonyalıların 
bir takını tarihi haklar iddia etm~ ol
dWdarı malfundur. Avrupanın bugünkü 
bu sakat noktası hakkında her Od tarafın 
da ileri sürdükleri tasarruf hakkını blta
rafane bir gözle görmek ve muhakeme
mizi ona göre yilriitmek lçhı tarih kayıd· 
1arından çıkardığımız aptıdalti mal&na
tı okuyucularımıza. vermeyi fayda.lı bul
duk: 

Dantzig tarihte ilk defa 997 yılında yr 
almıştır. O vakitki SlAvca adı Gedanis:-. 
idi; ve şehir Polonynnın ilk kralı olan 
Boleslas Hrobrinln :malikJ.nesi idi. 1308 
senesine kadar, merkezi bulu.nduğu Şar
ld Pomeranyanın heyeti mecmuasile be
raber Polonyaya bağlı kaldı. O vakit o
T~mı yerli asilzadeler idare ediyor ve bü
tün bölge Polonyanın hakimiyeti altında 
buiunuyordu. 

1308 de, aşağı Vistülün ,arkındaki eski 
Prusya arazisini fetheden Töton şövalye- Dantzig'dm bir manzara 
Ierinin e1ine geçti; ve 0 zamaRki Polonya lemiş, nüfuz etmişti. Dantzigliler. Versay 
kr:alı topal Ladislas bu bölge üzerindeki muahedesinin Polonyalılara, kendi ülke
ha'klarından feragat etti. 1erinde bağışlamış olduğu imtiya:dara 

Dantzig bu tarihten 14S4 senesine ka- muhalefet ediyorlard1. 
dar, yani 146 yıl Tötonların elinde kaldı. Polonyanm, serbest şehrin üzerinde 
Bunlar, ahaliye Cermen kültürünü aşılı- mürakabe hakları lafzı murad kaldı. D-Oğ-

or Şe"-r" b" b rusu. Polonyanın da, Gdynia limanını, y • :u ın ına ve a idelerini Cermen 
mimarisine uyduruyor, fakat ayni zaman- Dantzigin zararına olarak tesis, techiz. 
da ahaliyi son derece tazyik ediyorlardı. tevsi ve himaye etmesi, Dantzige iktısadi 

Bu vaziyet karşısında Dantziglile.r isyan ehemmiyetini kaybettirmekle beraber. 
ettiler, ve Polonya kralının yeniden hi- kendisinin Baltık denizinde Gdyniadan 
mayesine sığındılar. Polonya bunlar:ı başk~ ~ir mahrece i~tiyacı kalmadıği ka
rnuhtariyet verdi Bunu - . T- naatını doğurdu. Bınaenaleyh, Prusya• . n uzenne oton-
larla Polonyalılar araSJnda çıkan muha- bd~n, mahza Polonyaya Baltık üzerinde 
rebede Dantzig Polonyaya yardım etti. ır liman temini maksadile koparılan 

Torunda aktedilen 1466 tarı1ıli müsaiti- Dantzigin bu vaziyetini devam ettirmeğe 
P k 1 ·1~-T o. ha hükümlerine go··re, Dantzig de dah"ıl sebcb kalmıyordu . 

...: e Y.aı.1 ngı~erin..,., btn U>1'1luk bayük harb gemilerinden Rep1ılse o:,; t f N · ••tı l ll; llda olduğu halde tekmil Şarkt Pomeranya 'tier ara tan, azı propagandası da, 
~~li İÇin y Atnerı1ta ve 1ngiliz bah- şısında heyecanını giıJ.iyemiyor ve adeta ratorluk donanmasının banisi Amiral Polonyaya mal edildi, ve nç asırdan faz. alabildiğine efkarı işledi. Dantziglilcr a-
Ylık 1rı denıU:~~n? en büyük harb gemi· bu kartallardan korkuyordu. (Tiripiç) ıten lba~. hemen hemen.J:ı~es +a if.>ir zaman bu vaziyette kaldı. navatana iltihak emelleri beslemeğc ve 

01 
81'ı <12 

45 
b" dı~ni göreceğiz. l\şaRl Nttekim ilerild ha~'lırde de efkArı u- bu silaha öksüz muamereW e8.ij'oniu.' Bi• bu emellere muhalif olanları iktadardan 

?fları. hu ~ern·ı ın ton cesametinde olacak mumlye, bu gibi heyecanlı hAdiselere, naenaieyh .kaplumbağa ile taV§an hika-
1772 

senesinde Polonyanın ilk taksimi uzaklaştırmağa başladılar. Milletler Ce-
13 e balttnak 1 ere bjr (deniz devi) naza- cephelerden fazla sç.hne olacak ve tayya- yesi gı1>i denizaltılar, kendilerinden ümid esnasında bile Dantzig Polonyayh bırakıl- miyeti zafa uğrayınca, Dantzigdeki komi
~nunıa ~ra~k te Yanlış olmıyacak. re tem-lerine daha fa.Zlıt maruz kalacak- edilmiyen. muvaffaklyeti gösterdiler. Hü· mıştı. Ve anc&k 

1793 
deki lkinci taksim serinin de hüküm ve nüfuzu kalmadı 

g~~:111a geltni r, Bliyük Har'oden sonra tır. lAsa o~lar Büyük Harbdt baskın yapmış- sır~ındadır ki, şehir Prusyaya ilhak e- İ~e şimdi Almanyanın göz diktiğ: lok-

ita •sı Ve ibir ş olan, tayyare, denizaltı Meeele bQtün devletlerin nıilll müda- lardı... dildi. ına budur. 
la 1lısında b Çok ufak hücum silahları faamıı alakadar ediyordu.. Bu yüzden bil- Hemen hemen bütün sUAhlar, ilk ic.'ad 1919 tarihli Versay muahedesi, ihya e- Ht.rkkaniyet üzere düşünülürse, Dont-
~~ ll'leraİta u geınilerin büyümeleri in- hassa İngiltere tarafınc.'.an ya,pılan ma- edildikleri zaman baskın tesiri yapamaz· dilen Polonyanın musırrane iddialarına zig tarih itibarile Polonyaya aid olmak 

i~~ı.a~ıbn old~e~yor. • 11evra1ıarda tayyare nı donanmnm duru· lar... Biz ıbugün fırt.anbulu alan toplan rağmen Dantzigi ona vermeyip, Şarkt ve lazım gelir. Lakin Cermen kültürü, Cer
i 

1 
n arın b ~ Uzere harbler yalnız mu keskin hatlarla ayrıldı. müzede görüp, yalnıs tarihi hatırlıyoruz? Garbi Prusya arasında bir tampon vazi- men ruhu bu bölge halkına o derece kuv

ıı:l~l'si, diğe~~§rnası, bir tarafın galib - Donanma T!zımdır, dindi, çünkü de. Yoksa 0 topların sinirlerimiz üzerinde bir fesini görımck üzere [serbest şehir] haline vetl'e aşılanmıştır ki, bunları o halka u
ı~11Celı:nrnezı arafın mağlub olmasile nizlere hakim olacak başka silfilı yok. tesiri yoktur. Bir de 0 topu, 1stanbulu koydu. Fakat burada, ayni zamanda. gay- nutturmak, onların gönlünden sö'küp ı:ıt-
~~ ~: YaPtıkı~· O boğuşmay~ yapan mil- - Tayyareler lazımdır. dendi. Çünld zap'tedilirk.en düşünün ... Herhalde topun ri tabii bir idare kurulmuştu. Dantzig mak adeta muhaldir. 
lıt l'i ığini tecr{j~ Sı1Ahhnn doğruluğunu. hava taarruilannı defedecek ba~ka siHih güllesi kadar olduğu gibi korkusu ile de serbest şehri üç kocalı bir kadın vaziyc- Herhalde Polonya burasını her ne pa-
la~ l>ilah kuıı ederler ve daha esaslı yok... ölenler çoktu. tinde idi. Bir taraftan, Milletler Cem!yeı;, hasına olursa olsun müdafaa etmek ve 
tı~ a başka :rna~lrnl ağa .çalışırlar. Bu mak- B ... min lbütün dünya deniz muharrirle- t buranın hhmisi sıfatile, bir fevkalade ko- Almanyaya veI'.memek azmı"nde gı"b'ı g0··-""ll.lt ı etl -e.- · şte denizaltılar da böyledir. Bugün :ı.. ~ eden 

8 
erın mücadelesine iş- ri ve hatta hava muharrlrleıi bu lüzumu . • miser •uulunduruyordu. Bunun yanında rünüyor. u b anayi :rnemı denızaltılar kadar denızaltı yakalamağa bi.r de Polonyanın k . rl d S b 

,,._"~ Ususta en •
1 

• • eketleri çoktur. inkAr etltniyor ft 1922 de olduğu gibi do· 1 ·d kt B 1 b . omıse var ı. er est Almanyanın da Dantzigi mutlaka elde 
'41!.<IY Yi ını 

1 1 yarar vasıta ar a ço ur. ununa u Gı• şehrin senato mecl' • . b d d 1• 

~~t hal'b· . sa spanyadır. Me- namna veya tayyare lruvvetıetinin lü- .. . . . • . ısının aşın a a yer ı, etmek istemesi bu bölge_yi, yukarıda de· 
ı (') 

1
.,_. • 

1 
lfilım kıymetsızlığinl anlatmak ısteıruyo- f"'kat Alman ırkı d bi • t 

~. .ı lda, A 'l\._a.n ·•.u1ıını .a an bu milli bo· zumsuzluğunu iddia et'mlyorlar. . 1 .. n an r reıs o uruyor- d"ğ" 'b" b .. kü A ._., "4ah ·~ ya tal rum. Ancak denizaltılann kaptan an, du Bu üç kuvvet _t d" 
1 ım gı 1

• ugun vrupanın en nazik. 
,,~ a b"ır · ya, Rusya ve bel- Denimltılar B'' .. . · • mu eına ıyen çarpı~ı- sakat netameli noktası halın" e g t' · ı· 
L~trıa.dıkJarı ~aksıtdaleavletlte.r, harb için ha· Denil'Jaltııcılar da Düyük Harbdeki Al. 1 uyuk _H~dbdedkımlka~~~lg~~ b~~ırlaca~: Iar. Bir buçuk asırlık C.rmen hakimiy~ti, Bakalım hadisat ne göstereceek~rmış ır. 
"lll u l n übe arını umı e e Y"'-~ ennı soy eml9K ahalinin ruhuna ·ın b" . . • . 
~ ş ar ve h ecr ye imkfın man tahtelbahit"lerinln, ortalığa deh§et • r • nu unyesıne ıyıce ıı- E. Talu 

· ~aki~~ ?~e~ft~are~hmu-~anmun~fy~~ne da~ncy~~ ıs~ru~ =~==~=~~~~~=~=~============~~=~ 
l.;\a~S.k~ tarih,e:~· b~eğişti~lerdir. dı ... Eeas t't.ıttukları nokta ,udur: Karada Denizaltılar peşinde donanma IAzımdır Türk-Bulgar hududunda müşterek gümrük binası 
~ ecı ıtda:rnı ç ır harbm, sanayi ve ordular boğu§Uyor; insanların galib gel- Büyük Harbde:k.i denizaltı muvaffaki
~Ud.a €eti~~ ?~şü~üşündp bir birlik me!f için bütiln k'l.Lvntlerin ortaya atıl- yetini alan devletin muazzam bir donan· 
~rı. .~ört seneığı~ı. gostcrmem.iştir. Ni- ması lAzımdır. (10) fırka asker kal'§lsına ması vardı. Bu donanma, hft' bfr de
lctrı ~UYUk li gıbi uzun bir zaman sü- bir anda ç.ıken (60) fırka elbette galib nizaltının denize &Çllmastnda harekete 
~er atmışı aI'b ortaya birçok yeni fi· gelir ... Fakat denizde böyle değildir. geliyor ve bu sergOzett teknelerine, tor
b ·~titt. sa,.:.· Binlere baliğ olan bu fi- Harb4 kazanmak, muhakkak surette, dü-.. pil hatlarının d.ıpna çskıncıya kadar mu-
~ ~ :l"ualarını bi t f y-~ ası tetkik r ara a atarsak. man donamnııwnnın imhasını icab ettır- avenet ediyordu. Daha doğruau, İngiliz 

1 er. e muhtaç blr mahiyet mez. Eğer d<lşmanı denizden abloka eder donanması, Alman k&iederine Alman 
...... "' 111 q,,.,_ ve onu aç bırekırsanız. t!onanma kendiU· donanmasının mevcud'-ti dolayısile cı ...._ J ;r cı.reciler •;p:; 

8 'raht lb · ğinden mağ1M> olur. Yani d~manın tica- yaklaşmıyordu. Bu hal İngiliz denizcile· 
...... t?f e ahirciler l u ak • ' ret gemfleri denizlerden mahrum bırakıl. , rinin korkuırunu lftıam etmez. Ancak !n-
...._ ~·· tekne istiyenler. l'a~ UYük gem·d malıdır. gilizler, harbl. deniz muhar&be!I yapmak-

be >'areciler· 1 e seJ:>at edenler. Bu fikir yanltf olamaz; denizaltıların sızın kazanmak iırttyorlardı. Nitekim öyle ' 
~o.l>llıak fı~n t başında, bol bol tecrü- bu tarzda kullanılması hakikaten düşma- oldu ... 
~il •.r. baJı .8 lnı bulan, Amerikalılar nı mağ'l\lb'iyete seVkede:r. Eğ€r Almanya 
~ llıbi 111~ zıyade denizden uzak olan 191'1 de tatbik etti~ bu tekn bir harbe da
~~11trıaY'n 1;'ket adrunıar1 iddialannı, ha evvel baılamış olsaydı belki de harbi 
>tt r gôt(irdu:um olmadığı neticesine kuamrdı ..• 
~~hı bıraıka er. Mademki tek bir tay
~ l'ı i>atu-a cağı tek bir bomba bir 
'ttıı_ ~ilen p caktır; o hald~ donanmaya 

Eğer Almanların, o muaaam donan· 

ması mevcud olmayıp ta, yerine ( 400) ka
dar, fazla tahtelbahlrl olsaydı acaba mu-* vaffakiyet :fai1a mı olacaktı? Şüphesiz 

~it 1~111~::.nın bO§ olduğunu teslim 

e~lii~ llluflit f'k· 
~o rı. ltıüb 1 ~r:_le!'i, gazetelerde sık mk 
ltt ~u lia b alagalı resimler takviye ~~ 
~:0lil lert k sevk ve idaresi hakkında
t~d.~ llıtıunı· UVl•eUi ol.amıyaca~ ol:tn 

Ukıeri ~e. hemen hemen hergün 
' sergüzevt resimleri kar. 

Denimltıcılara oevab verilirken iki nolt- hayır ... O zaman İngilizler t1 HeJ.aoland 
ta esas tutuldu; bu esuiar dentzaltıcıla- adasına gelec~r. Almllll limanları ağ
na iddiamıdan 90k futa kuvvetli idi: zında gemJler batıraeeklar ve tahtelba· 

1 - Dentza!tılann buknı temi kalma.. birleri cfenizıe bile Qlkarınıyacaklardı. 
~ı.r. Bundan fıA.eıl olan netiot ıuaur: Mem· 

! - Denfzakıiar yabıu bapııa bh iJ leketier 90k danb~ıtı yapmakla diişm.an 
Y~· :ticaretini lnıba edebilirler. Anoak o de· 

.etmd' bunlan imh edeffm: - -- nlzathların ~asında kuvvetıı btr 111 f1İ-
Denfza.ltl 1914 den ra!bet bulroamıf ,,.. tn kuvıvetl bulunmalıdır. • 

sevilmfyen btr sfllh ii!I. 'lümanya tınpa- ~l>Qvamı tG ind sayfada)_ 

F.ıd'lrne (Huswd) - Urunld5prU. Kapı • j Hilen iki memleket gümriiklerinde ay
kuie gümnıltleıinde tetkik.at yap.mlf o - n a,>TI lrontrol!lara tibl tutulan yolcular 
lan İstlanbul Oümrilklari Baımildllril yeni bina yapıldıktan sonra Türk ve Bul
Mcttıi İdt.anbula döndü. Haber alındığına gar memurlannın huzurunda müşterek 

Tlirk • Bulgar hudiıdunda mU,terek bir kontrolden geçirilecek.tir. 
gümrdk binası tn,a.ama yakında ba§ - Resim Türk • Bulgar hududun.da Kapı .. 

lamlacütu. ı1ru.le hudud flılmrüküdür. 



1 Sayfa SON POSTA 

Bekirler niçin "S~N P~ST A,, nın 
· • ' Tarıh Musabakası 

Bekilr İstanbullular "Son ı:osta,, nın 1 1~~~~=t~:nı k~:~~[~~~!':.,~ sualine cevab verıgor en büyük hizmetlerden birisini gören ad ... 
Ankete devam ediyoruz: l 
e Kudret Cemil (mulıarrir, Bele-

diye, Türbedar sokak):_ l 
c- Evlenmek iyi şey. guzel ıey .. fakat 

evlendikten senra mes'ud olamamak ta 
var. Bu takdirde nile hay:ıtı, gerek zevç, 
gerekse ze,·ce için bir cehennem azabı o
luyor. Hele çot'llk, bu ıztırabın en yüklü 
tarafı onun sırtına biniyor. Kan ve koca
nın bu daimi huzursuz hali çocuğu daha 
hiçbir şey bilmediği ve cemiyeti evinin 1 

hududları içinde tanıyabilen en körpe ça
ğında manen yrkıyor. Bence bu mahzuru 
ortadan kaldırmanın tek çaresi evlenmek 1 
gibi ayrılmağı da kolaylaştırmaktır. 

Ntçin evlenmiyorsun? diy? soruyorsu
nuz. Gençlikte vukubulacak izdivaç olsa 
olsa bir aşk izdivacı olabilir. Bu ise teh
likelidir. Daha balayında yukanda'k:I 
mahzurlar ortaya çrkacalıfür. Fakat otuz 
beş kırk yaşlarında yapılan bir izdivaç 
daha makul olabilir; tehHkesi ni~ten 

az.tllr. Bunun için biraz olgunlaşmamı 

bekliyorum.> 

e Kamil Türltltan (Şehremini 
Saraymeydanı): 
c- Otuz lira aylıklı bir ameleyim. Yapa 

yalnıZl!lll: kimsem yok. Eevienmek, ev 
baı1t sahibi olmak istiyorum. Fakat ayJı. 
ğımın azlığı, bir türlii bani\ bu knran 
verdiremiyor. Şimdi beş liraya bir odada 
oturuyorum. Evlenince bir ev tutmak lA
zım. Çünkü ikanmı ~mdi oturduğum pan
siyonda oturtamam. Bir ev en az on Hra
ya tutuluyor. Geri yirmi lira kaldı. Sigara 
iciyorum. Avda üç lira d~ buna gidiyor. 
On yedi Jira il<> iki can geçine>bilirmiviz?. 
Bunun bir de giveceği. hastalığı filanı 
var. Param biraz nrtsa lıemen evlenirim.• 

e Haydar Bengi (.T ak•im Liimar
tin caddeıi): 

- Benimki kısmet meselesi bayım .. ev
leneceğim çağlarda mühim bır iş beni İs
tanbuldan ayırdı . Uzun müddet dışanrla 

Fakat susunca da, Neriman bu sükn
tu •krar telakki ederdi. Şu halde ... 

- Çok doğru söylüyorsunuz.. dedi. 
Gerçekten, birçok erkekleri evlenmek 
ten ~koy.an bu kal>Ia dlüşünCEl}erdir. 
Lakin ergeç. zamana' onlar da intıbak 
ederler. 

- Bu conlar> tabirine siz de dahH -
siniz, tabii? 

Ahmed gülümsedi. 
- &ni ne karıştırıyorsunuz gene? 

Temcid pilavı mıyım ben? diye sordu. 
Neriman d:ı gülüyordu. 
- Ba'bam1a, dönü~. ~k merakl~ 

ook cazib bir konuşma _ya~acağız.. de -
di. 

kaldım. GeMiğim zaman da vaktimi biraz 
geçimıi1tim. Otuz beşinden sonra evlen
mcği de tehlikeli buldum. Artık bekAr· 
lığa da iyiden iyiye alı~ını. Bu yüz -
den e\(lenmiyoruıp. Lü.in evlenmemek 
hususunda kat't 'kararım ~ok .. belli ol'
maz bel.ki güniln birinde. kısmet olursa 
evlenirim. Ben bek!ruardan vergi alın
masına taraftanm. Evlenmeği teşvik tçin 
ne yapmak !Azımsa yapılmalıdır.> 

e Muammer Sevinç (Kadıköy 
Mı•ırlıoilu): 

c- Prensip itibarile evlenmeğe,aleyh
tar değilim. Fakat bu şartlar içinde ev-

lenınek sersemliktir. Bir defa hayat şart
lanıu ele ala:tmı: Berbad. Yüz lira maaşı 
olmıyan bir adamın evlenmeğe kalkması 
saçmadır. Sonra bugünkü hukuki mevzu
atımıza bir göz atalım: Evlenmek daha 
kolaylaştı, iyi, Ali .. fakat anlaşamadınız. 
yahud !karınız fena Qlktı. Hayatınız bir 
oehennem oldu. Yapılacak en basit hare
ket bu kan kocayı ayırmaktır. Hem de 
süratle .. fakat iki seneden aşağı adliye ko
ridorlarmı 'karşılamaktan kurtulamazsı

nız. Evlenmeği teşvik etmek isttyorsak. 
hayır.h ucu:datrnak, evlilere imtiyazlar 
vermek ve boşanmağı makul olarak lı:o

laylaştınnak lAzımdır.> 

e Sali Mergen <KaleJibi Yaıct 
.alealr.): 

c- Ben eli yüzü düzgün, akça pak~a 
bir genç kı21la evlenmek istiyorum. Ka-
zancım fena değil.. fakat biraz çirkince- ~ 

ytın. Bu yilulen beni hiç kimse belen?YM- İlk Türk matlbaasım kurarak 'l'Urk lr- ı Daha on yedinci asır sonralarJD~;.t 
yur. Evlenmeğe razı olanları da benim tan alemine en büyük hizmetlerden blrl- bulda Valide hanında ve Vezir ~ 
gözthn tutmuyor. Bu yüzden evleneml- ni gören 1.brahim Müteferrika, garb Türk- birer Ermeni matbaası bul~ul'I ~ 
yorum bir türlü.. demek oluyor ki şimdi lerinin tarihmde unutulıruu isimlerden bir müteassıb softalann telkinlen ~., 
tyt aıhliktan ziyade yüz güzelliği aranı- tanesi olmuştur. Fakat, Türk matbaası· açmağı dÜjÜ.necek biT adamın et ti' 
yor. Ne yapalım biz de talihimize küser nm kuruluşunda, İbrahim ile beraber, maması, nihayet bunu bir devi ~ 
otururuz.> dıevtinin mil~vver bir simaaı olan Said l!kki edecek münevver bir devlet_ "':.ıJ 

e Muıtala Barlaı (Y4!nikapı, Mehmed Efendi ile kendilerini himaye nın da iş başına gelememesi ~ 
Ma•talalr.emalpafO cadcle•i): eden sadrazam Nev,ehirli İbrahlm Paıa- Türle matbaası kurulamamt§t~ ,,, 

c- Evlenme bir iktidar işidir. Parası o- nın da çok biiyirk yelleri vardır. Said Mehmed Efendi, İstan ıJll.. 
lan bir adamın evlenmemesine pşarım. On sekizinci asnn birinci yarısında, him Mürteferrika ile tanıştı. t~ il, 
Parası az olanın evlenmesi de beklenilen 1818 den 1830 a kadar 12 yıl süren sada- di de zaten öt.edenb9ri kafasına dJ. i-' 
faydayı temin etmez. Bir adamın kazancı reti, Türk tarihinde müstesna bir devir baa açmağı koymuş bir ad?J.aııı 
y~rinde ise, kendisini aile saadetinden teşkil eden Nevşehirli İbrahim Paşa, Mehmed Efendi gibi içtimai Jile 

mahrum etmemelidir. Fakat bu saadete garblılarla daha ya-kın bır temas temin sek bir iş arkadaşı bulunca, d 
güvenip te parasız izdivaç yapmağa kal- etmek üare Avrupaya elçiler göndermiş, ni tahakkuk ettirmek istedi. Jıf~ 
karsa ıhali dtımandır. Saadet değil, ıztı- .bu arada. yirmi sekiz Çelebi Mehmed İbrahim Müteferrika aslen ~ 
rab bulur. Nüfusa ihtiyacımız var. Cemf- Efendi ile oğlu Said' Mehmed Efendi 1669 da Macaristandıı Kol'o3var ~ 
yeti temiz ahlaklı yapmak iç;n izdivaç .Fransayıa gitmişlerdi. Münevver bir genç doğmuştu. Türklere f'..sir dü~il~ 'Zil_ 
birinci çaredir. Bütün bunar iyi, güzel... olan Said Mehmed Efe:ıdi, Avrupadan man olmuş, hattA, islam diıUJ11°1eİY ~?~ ;ıa.tandaşları evleneeek refaha • dönerken, memleketinde bir matbaa aç- tinden ·bahsederek, 1711 de cRiSI ~ 
riştir:mek 1e icab eder. Evlenenlerden. ço- majı düşilnmüftü. Götenbergin büyük miye> diye bir de eser meydana ~o~ 
ouk yapanlardan az vergi alınırsa matlOb ıalahatmdanberi üç yüz sene geçmifti. tu. Nevşehirli İbrahim Paşanuı 'i/ 
h'Aeıl olur. Maaşımın elli liranın üstiine Avrupanm ftkrt kalkınmasında, matbaa dilrk.atini bu eserile ceibı:!c.len tbr:.12!) 
çıktığı giln evleneceğim.> harikulAde muazzam bir rol oynamıştı. (Devamı 10 uncu~~ 

Yeni Edebi Romanımız: 23----- san yüzü görüp, iki çift '!Akırdı , 

KARLI DACA GUNES VURDU 
- Haniya? Islan

mam~sınız bile. 

- O halde yolu -
muza nasıl ~vam 

edebilirdik? Ti, ne
rede tutulduk yağ -

Yaz•n~ Talu---

ri. 

- TEşekkür ederim. ~ 
- Baba! Ya~a!. Nereden buld1Jll-

bunya balığını? , 
İçeriden doğru koşa koşa~ 

riman babasına sanldı. ~ 
- Siz gezmede iken, ben de ;;;

köyüne kadar indi idim, orada!l 

kızım. -~ 
- Çok sevindim, babacığıın! 

kittir canım istiyordu. 

Ahmed Ercana döndü: 

- Balık sever misiniz? -~ 

- Neve dair? 
- İşitirsiniz. 
- Beni cekiştireceksiniz mutlaka. 

mura biliyor mu -
1 sun? LiMd'eye gi -

rerken, hemen ora -
cıktaı 

- Çeki~tirrniyeceITTm; asla! B.~amla 

ve yemeklere neza
ret etmek için, koşa 
koşa içeriye kaçtı. 
Kapının ooünde Ah
med Ercan Ramiz 
beye vedaı etmek, 
aYı:tlrnak istedi. 

-Milsaade buyu
run, ben eve gide -
yi.m.. Neriman ha -
nım da yoruldu. Ye

- Yüzünü gördüğüm yok Jd~ 
dir. Yemeye yemeye tadını utl~ 

- Buraya geldiniz geleli de ~~ 
niz mi? 

- Ne yaptınız? bir ittifak aktedeceğim. 
- Gayesı? 
- Sizi mai!lUb etmek. 

- Ne yapacağız ? 
' İlk rastladığımız e -

~ meği müteakib isti -
rahat eder, belki .. 

- Ne münasebet - Ben ~imdiden teslim oluvorum. 
Bu cümle ağzından kacıvermişti. Ne 

t esir yantı~ını anfarnak icin Nerimanın 
yüzüne dikkatle baktı. Genç kı z bir -
denbire ciddi bir tavır almıştı. Yer<len, 
insiviki bir hareketle kooardığ'ı kuru 
bir ot sapını dalgın dalgın kemiriyor -
du. · .• 

-8-

- Nerede k.didınız, yahu? Açlıktan 
bayıldım . Nerede ise bütün yeme!kleri 
bir basıma silip si.ipür~ek ve inadıma 
sizleri aç bırakacaktım! 

Ramiz bey, beyaz keten elbisesinin 
içinde cfimdik ve ip!nce duran zarif en
demile kendilerini ydda karşıla.mıya 
çı~tı. Neriman babasının boynuna 
bir şımarık çocuk tehalükile atılarak, 
yüzünü gözünü şapır şupur öptü. 

- Ah, babacığmn! B~ııımıuı gel1eni 
bilsen? 

- Yağmura tutuldunuz, değil mi? 
- Evet. Hem de ne yağmur, ne y~-

mur! İllkk:?rhnize işledi. 

vin kapısını çaldık 
Sahibi çok iyi bir 
kadıncağızmış. Sa -

raylı. Çetrefil konu
şuyor. Bizi içeriye 
aldı, yemişler ik -
ram etti, ütüsünü 
verdi. Ben de hem .ıvmman durdu, ellerim çırpa çırpa bağırdı 

Ahmed beyin elbiselerini, hem de ken- Neriman sitemkar bir tavır takın<k: 
diminkileri kuruttum, ütüledim. - Neler söylüyonrun, babacığım? 

- İlahi çocuğum! Neler de lbecei"ir - Beyefendinin yanında beni dalma mah
sin? Ahmed beyimizi üzmedin, sıkma- cub ediyorsun. Olur mu, bu? Siz söy -
ın ya, bari? leyin, Ahmed bey: Lakırdılarımın hep

Bunun cevabını Ahmed Ercan verdi: sini de makul bulmadınız mı? 
- Yok, efendim! Güzel güzel gez - Ahmed Ercan tasdik etti: 

dik .. tatlı tatlı kon~tuk. Bugünkü gez- - Tamamile makul! O kadar ki, kü-
memiz pek hoş oldu, doğrusu. Yalnız, çilk hanımefendinin kuvvetli mantı~ 
küçük hanımefendiye zahmet verdi - karşısında: «Pes!> dedim. 
ğimden dolayı mahcubum. Neriman, kazandığı zaferden mağ -

- Estağfirullah, beye! endi? Kızım rur bir eda ile: 

efendim? O, daya -
nıklıdır m~allah! 
Hiç yorgunluk duy
maz. Beyle yürü -
yi.işler ona hiç ge -
ltr. Buyurun a•llah -
aşıkına! Aramızda 
teklif, tekellüf ya -

kış:ıık a!mıyor. ~iz sade komşumuz de -
til, dostumuzsunuz da. Beraberce ye -
mek yeriz. Sonra oturur, konuşuruz. 
Yapya!nız, evinize kapanıp da ne ya -
pacaksımz? 

Bu nazikane ısrar karşısında muha -
lefet kudretinin gittikçe azaldığını his-
seden muallim gev~ gevşek itizara 
yelteniyordu. 

- Rahatsız ederim .. nezaketinizi sui
istimalden çekinirim .. diyordu. 

İhtiyar kaymakam onun koluna giryardımdan, hizmetten hoşlanır. Geve - - Nasılmış, balbacikum? dedi; beni 
zelikten başka kusuru yoktur. Aklına sade sen varsın beğenrniyen. Kerli fer-
geleni söyler. Fikirleri de bazatı baş - li mekteb hocalannı hile haptediyo - - Birkaç güne kadar köye, inzivaya 
kalarının fikrine uymaz. Halk>uki e ıe- rum. . döneceğinizi gene ıiz söylüyorsunuz .. 

di; zorla bahçeye soktu. 

ne boyuna ısrar eder. Köşke gelmişlerdi. Neriman sofraya burada bulunduiunuz milddetQe iki in-

- Aklıma bile gelmedi. 

- Ah, ne yazık' Halbuki 
çok lazım. Ben bir kitabd~ -~.t 
Fikir, dimağ yorgunluğuna ~ 
mek birebirmiş. 

- Öy le mi? Bilmiyordum. 
- Bunu d3 benden öğrenıoll 

Ben size ne çok şeyler öğrettitO' 
mi? Bak, baba! Ben Ahmed 
casıyım hayat hocası!. Be~ 
dersleri tatbik ederse, baŞka • 
cak. Öyle mi, Ahmed bey? 

Ramiz beyle Ahmed Ercan 
rine gülümsiyerek baktılar. 
mm nazarlarında: «Kusuruna 
yın!> der gibi bfr ifade vardı· 
de, bu gevezelikten hoşlanıYo 

- Gerçek, Neriman hanını! 
na pek çok şeyler öğrettiniz. 

- Şimdi de ı:izi hergün 
leyim C!e, görünüz. Ne yazık ~.a. 
sunuz. Yoksa lüfer mevsimi~ 
le beraber balığa çıkardık. ed 
iıkçılığ!m da vM"dır, Ahın 

sandını z? ,Jt 
- Sizde ne yok ki, maştıll 

günden hayran oluyorum :rne 
rinize! 
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Edebiyat mı? Resim mi? 
Yazon: Halid Fahri Ozansoy 

Kitabcı camekfmlanna bakıyorum: son 1 cildci, klişeci, ressam parn kazanır. İyl 
zamanda ne kadar da kartpostalcı c~m~-1 amma,edebiyat ve şiir bir kere bu yolu, 
kanlarını andırmağa başladtlar! En cıddı- tuttu mu, fazlasını istemek te kısaca ar 
sinden en hafifine kadar birçok tibarlann bes olur. Vakıa kıymetli şairin, sayfa ade~ 
kablan resimli! Hem de ne resimler ya- dinden ve resimden vazgeçerek eserlcrt 
rabbi! arasında bir seçim yapmasını gönlüm da-

Bundan anlaşılıyor ki. hala muharrir- ha çok arzu ederdi. Yalnız ne çare ki, o 
leri tatmin edemiyen Babıaü kitabcıları, zaman da, bu cins bir muvaffakiyet elde 
§imdilik ressamları terfih etmeği halleri- etmiş olamazdı. 
ne daha uygun bulmuşlar. Her ne ise, bu Ne diyeyim? İşte döne dolaşa, bugüıı
da onlar tarafından bir iedakiırlık sayıln-

1 
kü edebiyatımızın vardığı en parlnk m"r

bilir. hale! Artık Iantermajik gibi her mısram 
Tütüncü dükkanlarına bakıyorum: A· ' arkasına bir resim, her roman sayfasmm 

çık pencerelerinin iki tarafından yan kal- köşelerine birer fotograf iliştireceği". E-. 
dırunına değecek kadar, yukarıdan aşa- vet, ne diyelim? Edebiyatımız ilerli\ or! , 
ğıya, donanma kandilleri gibi renk renk * 
resimli mecmualar asılı. Demek ki resim, Maamafih, re.simli kitabların hiç aley-İ 
bu cephede de yazıdan evvel geliyor. Bu hinde değilim. Yalnız, hir san'at eserinin' 

DanJca ma.çtan heyecanlı bir ınııoa 

Galatasaray dün F enerbah_çeyi 
gidişle, bir müddet sonra, iç sayfaların- (bilhassa şiirin) bir sinema iJanı gibi rek-~ 
daki resimlerin arasındaki çırpıştırma y~ lam edilişine sinirleniyorum. Zira şürin 

zıları büsbütün atabilirler de ... Ne ala! en büyük kıymeti, kendisinde arenır.1 

O zaman her mecmua bir panorama ya- Başka desteklerle yürütülmesi, öz şiirin 
hud albüm mahiyetini alır. Bir iki ressa- değil. herhangi başka bir maddenin satılı
ma bazı resimler sipariş edersin, öte tara- şını temin içindir. Bu ise insanda p~k ta-' 
fmı da Avrupa haftalıklanndan makasla bii olarak bu şüpheyi uyandırır. 

4 • 3 mağliib .etti 
~Yun çok sert.cereyan etti. Fenerbahçeliler son .~akikaya 
adar asabi bir hava içinde oynadılar ve hu yuzden de 

kestiğin resimlerin klişelerine havale e- * 
dersin, bunlara uygun üçer dörder keli· Hasılı edebiyat. edebiyat olduğu ıçın 

mağliib olarak sahadan· çıktılar 

melik birer resim tarifi de uydurdun mu, yalnız kendi kuvvetile yürümelidir. Rcsi
mec.muan hazır demektir! Bu usulü bu· me gelince, şimdilik, daha ziyade ansik
günkü modern mecrnualarımıza halisane lopedik neşriyata tahsi.:; olunmalı. Mesela 
tavsiye ederim! Hem çabuk davransınlar, son günlerde bu neviden çok faydalı biı1 
çün)cü muharrirlerd:?n bıkıp usandıkla- eser çıktı. Faik Sabri Duran'ın İnsanlar 
nnı gazetelerle ilan eden kitabcılar kitab Alemi. Muharririn bundan evvel neşret
yerine albüm basmaktı onlardan evvel tiği . cHayvanJar Alemi> ve c Yeryüz:i, 

· karar vercekler gibi görünüyor! Gökyüzü, isimli kitab1arı gibi bu kitabı da * her sayfasını dolduran resimlerile a1aka: 

Demirspor Ooğansporu 7 • 
kırndatı G (BC1ftarafı 1 inci ısayjackı] 
lunu Y alatasaraya daha yakın oldu -
llladığ1~~· Tahminlerimizde aldan
takı.rn\ ıı l'Onnü.ş olduk. Galatasaray 
hiç ~Y'IJ.rıun başından 90nuna kadar 
tinde k 'Yet '8eri g&t..ermeden topun pe
ları bo;,~ fakat Fenerbahçe oyuncu
takınıı u bir sinir buhranı içinde karp 
tb 1l OYU 

İYeti de ~lan ile me~l olmuş, ga-
l'akrnl§tır F suretle Galatasaraya bı • 
)°ete kap~ıın::rbahÇe oyuncuları asabi • 
11-Un edectıı: bi laruı taraftarlarını mem-

liak r net1ce ala.bilirerdi. 
~ enı 'l'arığı u_ 

thahÇe batla n """resindeki oyuna Fe-
~~ F'ene . dı. Top Adnanın müdaha
Şitn<li M~n haf hattına kadar uzandı. 
'lıy0r t:o ed Reşad oyunun ilk tacını 
ı · ~sadd 
atasaray kalea~ Pas alan Fenerliler Ga • 

&aray ~kle . •ne kadar indiler. Galata -
le bu teh}jk~ ~ kornere atmak sureti

Yı savu,ı11rdular. 
GaJan. 

O -.sarayın birin · lü 
d Ylırı nıüıe.., . cı ıo 
erken G~ azın btr- rakilde devam e -

:Ud\ırıye get~~ayh SalAhaddin topu 
Uduli F Çtrdı. Topu göğsü ile iten 

bir ener bekle . 
. ~kildt! tl nnı gayet mahirane 

tın · • atar·'- G . 
Ci golüntı -. alatasarayın bı -

'l'o attı. 
la p ortaya kli 

lldı. F'en ~ ve oyuns tekrar baş-
:1nıa Gaı:r:rlan sağdan yaptıkları bir 
•kreı t a.ray kalesine kadar indi. 

bii ,., l opı.ı kata ile n_,_.. . eli R 
~a atasa nuouye geçır . e-

tur~ile n_ . ra~ beklerini marka etmek 
H-· .uasrinın ö -
'"11rı iÜtiinü nunü bot bıraktı. Bas • 
Caıa~ Ü&nan yakaladı. 

~l'i\ın :ay haf hattı bugün nedense 
~~er for~or, Ortada oynayan Rıza 
u ~ F1 Yakından taltib edemiyor. 

en.er forlaruun ayağına ge-

Fenerli Fikret Galatasaray kaleciııte 
karşı karşıya 

çen top kolaylıkla Galatasaray kalesine 
yakJ.a§abiiyor. Salahaddin defansa yar • 
dım etmek için daiınıl geri kalrlığından 

dört farla oynayan Galatasarayın akın -
lan pek tesirsiz kalıyur. 

Galatasarnyın ikinci golü 

On dokuzuncu dakikada Fener aleyhi
ne bir korner oldu. To_!> kalenin onune 
düştüğü esnada kafadan kafaya dolaşa -
rn.k Saıahaddinin ayağına geldi. Kaleye 
arkası dönük ~bulunan Sal.ahaddin ustaca 
bir vuruşla topu Cemile geçirdi ve hafif 
bir kafa VUI1J§ile Fener ağlarına takıldı. 

2-0 galib vaziyete giren Galatasaray ta
kımı gCV§elllİşti. Fenerbahçe oyuncuları 

bunu fırsat bilerek Galatasaray kalesini 
tazyika başladılar. Şaban kalecı Osman • 

lJünktL maçtan heyecanlı bir safha 

O yendi 
Beğenmedik! 

Maçlardan sonra 
yapılan seremoniler 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü -
iil son günlerde bir karar Vf'"" • tıu
lunmaktndır. Maçların bltamindn ha
kenıler oyunculan sahanın ortas111a 
toplamakta ve .sağ oı. diye üç defa 
bağırt.maktadır. Halbuki bu esnada 
oyunu büyük bir 6in1r içinde takib e
derl taraftarlnr da sabayı doldurmuş 
oluyor. Polis bu esnada ne kadar mü
teyakkız davranırsa davransın vukua 
gelecek blr bA.dlsenln önüne geçeml
yecek vaziyettedir. Nitekim bunun 
cezası evvelki hafta Fenerbahçe sta-
dında çekilmiştir. Fencrbahçe - Onla
t.a.c;rıray maçı hitama erd1~l esna.da o
yuncular 8ahanın Ol'tasına blrtk:miş, 

seyirciler de parmalclıklardan atlıya -
ra& sahayı doldurmuştur. Bu esnada 
nereden geldiği belli olmıyan bir yum
ruk Galatasaraylı oyunculardan Yusu· 
tu yere sermlştJr. • 

Bu, lüzumsuz seremoni yüzünden 
llerlde daha mües&f hM1.sclere şahld 
olncnğunız muhakkaktır. Beden Ter
blyesı Umum Müdürlüğünün bu kara
nnı da 

Beğenmedik 1 
la karşı karşıya kaldığı halde top dışa • 
rıya attı. 

Fenerbahçenin birinci golii 

Oyun Fenerin t.azyiki altanda devam e
derken Rebitden Esada Ye ondan da Na -
ciye geçen top Galatasaray kalesine ka • 
dar uzandı. Basrinin kaleye gönderdiği 
topu yakalayan Osman bilahare bıraktı: 
Esad bunu fırsat bilerek Fenerin birinci 
golünü attı. 

Fenerin ikinci golü 
Top ortaya ge1di. Oyuna başlandığ! es-

i nada Fener lehine bi!' ent oldu. Fikret • 
ten Esada ıgeçen top sıkı bir şiit1e Gala • 
tasaray ağlarına takıldı. Tpp ortalarda do 
laşır'.ken birinci devra 2-2 berabere bitt:. 
İkinci devre ve Fenerin üçiincil golii 

İkinci devr~ Galatasaray başladı. Bu 
devrede Fenerin daha iyi bir oyun siste • 
mJ t~t etmiş olduğu görülUyordu. 

Onuncu dakikada Galatasaray aleyhine 
bir koroor oldu. Basri güzel bir kafa i~e 
bunu gole tahvil etti. 

3-2 ma.ğlUıb vaziyete _gire:ı Galatasaray 
takımında birdenbire bir canlanma oldu. 

Gn1ntasaraym üçttncü golii 
Yirmi ikinci dakikada Galatasaray bir 

firikik kazandı. Musa uzun bir vuruşla 

topu Fener kalesine yolladı. Kaleci topu 

Dün gazetelerde yeni bir kitabın ilanı· verivor. Dünyadaki bütün insanların, en . - ı 

nı okudum. İlfının ortasında, kitaba aid medenisinden en vahşisine kadar bütün 
kapak resminin ufaltılmış şekli. Reklam- insan ırklarının adetlerinden bahseden' 
dan anlaşılıyor ki bu kitib 800 sayfalık bu eserin hiç şüphesiz bütün cazibesi de 
bir şiir kitabı imiş ve içinde de meşhu!' bu resimlerinden doğuyor. Hem ne usta-, 
bir ressamın hususi yaphrılmış resimlen Iıkla, ne uzun araştırroalarla muhtelif 
varmış. Şunu da kaydedeyim ki eserin Avrupa magazinlerinden, coğrafyıı kitab
şairi, büyük bir matbaa ve birkaç mec· !arından seçilmiş resimler! Faik Sabri 
mua sahibi. Demek ki, kendi eserini bu Duran, bu cins neşriyatın biztle eşi bulun. 
kadar itina ile basabilmek ve bu kadar maz bir muharriridir. Bunun için bu eııe
önemli reklfımlar neşretmek bu edebiyat rini ~ev-kle karıştırdım, b1zı kısımlarını 
yolunda yalnız ona müyesser olan bir da alaka ile okudum. İhtima~ bu tnfsila
saadet! .. Yok~a başka hangi tabi ve san'at· tın bir kısmı bilinen şeylerdir, ancak bun
kar bu harikayı gösterebiliri Maamafih. lan toplu bir şekilde bir kitabda tekrar 
çok sevgili bir dostum olan şairi bu mu- okumaktan insan yorulmuyor. Siz de her• 
vaffakiyetinden dolayı tebrik ede:-ken, içiniz sıkıldıkça bu kitaba el atabilir ve. 
düne kadar kavrayamadığım bir hakika- sayfalarını çevirirsiniz. Muhakkak ki gü-ı 
ti de nihayet anlıyabildiğime ayrıca bir zel resimlerle eğlendiğiniz kadar, okudu-1 

sevinç duyuyorum. Meğer. Ankaradaki ğunuz satırlardan da bazı faydalı bilgiler, 
ncşrivat kongresinde edebt mükafatlar edineceksinizdir. İşte resimli kitnbların 
raporu okunduktan sonra söz alan başka bu nev'ine her zaman taraftar olmalıyız. 
bir tabi (fakat o, şair dl!ğil) ne doğru Hatta böyle eserlerin, milli bayramlarda 
söylemiş! Bizse adamcağızın sözüne gül· ve yılbatlarmda çocuklarımı7.a hediyesi" 
müştük! O, demişti ki: - Şunu sormak ni de adet edinmeliyiz. Fakat bu resim 
isterim, işbu mükA.fatlar tabilere mi ve- davası edebiyata kol attığı gün, edcbiya
rilecek, yoksa matbaacılara mı? Anlap- tın yarınından ürkmek lazım gelir. Yal
lan, bu zat, kendi içlerinden bir tabi • şai- nız, dünya şaheserleri içinde gençlik kü .. 
Tin yakında intişar edecek olan bu muaz- tübhanesine resimli olarak girmeleri la· 
zam kitabından habel'darmış ta ondan zım gelen bir takım eserler tabiatile bu 
bu suali sormuş! endişenin dışındadır. O eserler de mesela 

Bundan çıkan bir netice de şudur: ar- Don Kişot yahud Robenson gibi roman
tık şiir de resimden meded ummağa baş- lar'ıdır. Sonra, Andersen'in hikayeleri 
ladı. Hem öyle birkaç formalık şiir kitab- vesaire ... İşte bunlara sözüm yok. İtira
lan da rağbet görmiyecek gibi! :Bilhassa zım, sadece, resimli edebiyatın bir salgın 
bunların pek yakında bin, bin beş yüz halini almasına karşıdır. Bu yazımı yaz
sayfalıkları da meydan:t çıkacak! Öyle mama başlıca sebeb de budur. 
ya, bol resim, boyalı karton kapak, güzel Çünkü, tekrar ediyorum, resim resim .. 
dikiş! Bu yol, sadece, saf şiiri öldiirür. dir, edebiyat edebiyattır. 
Fakat san'atın yerine zanaat kaim olur: Halid Fcıhn Ozansoy 

evvela tuttu ve bilahare bıraktı. Bu iU -

retle Galatasaray beraberlik sayısını ka
zanmağa muvaffak oldu. 

Bu dakikadan sonra Galatasaray forla
n Fener kalesini şilt yağmuruna tuttular. 
İşte esefle kaydedeceğimiz hadiseler de 
bundan sonra cereyan etti. Fenerli Ya • 
şar !büyük bir asabiyet içind~ topu bırak
ın~. Galatasaray forlarının peşinde koşu
yor, topa değil oyuncuya vuruyordu . 

Galatasarayın dördüncü golü 
Bu esnada Cemil Yaşar ve Lehibin tek

melerine ehemmiyet vermeden topu Fe • 
nerin on sekiz ;pas çizgisi dahiline soktu 
ve Buduriye pas verdi. Buduri oyunun 
otuz sekizinci dakikasında Galatasarayın 
dördüncü ve galibiyet sayısını kazan -
dırdı. 

Top ortaya .gönderildiği esnada hakem 
Tarık arkasını Fener kalesine dönm:.iştü. 
Bunu fırsat bilen Yaşar Cemile çarptı. 

Cemil Fener beklerinin hücumundan kur 
tulmak için koşmağa başlad: ise de ken • 
dini kurtarmağa muvaffak olamadı. Her 
önüne gelen Fenerli Cemile bir tekme a
tı~rdu. Yan hakemlerinin nıüdahalesiJe 

keyfiyet hakeme bildirildi ve hakem Ta. 
rık, Cemille Yaşarı oyundan çıkardı. 

Fenerli oyuncuların fu;abı büsbütün bo· 
zulmuştu. Tekme yağmuruna maruz ka .. 
lan Galatasaraylılar top::ı vuram:ız ol ,. 
mll§tu. Maç bu şekilde devam ederken 
hakemin düdüğü oyunun hitamını Han 
etti. 

Fener takımı: Menileos. Yaşar, Li?btb, 
Mehmed Reşad, Esaci, Ali R\za, Nnci, Şa0 

ban, Fikret. Rebii, Basri. 
Galatasaray takımı: Osman, Yusuf, Ad· 

nan, Musa, Rıza, Celaı, Rebii, SalUhaö • 
din, Cemil, Bud'uri, Sarafim, 

Hakem: Tarık Özerengin. 
İz7.ct Kolay 

Dün yapılan diğer maçlar 
Dün, Taksım stadında Galatasaray -

Fener maçından evvel muhtelif futbol 
maçları. yapılmıştlr. Neticelerini yazı -
yoruz: 

Pera - Kurtuluş maçı yarıda kaldı 
Taksim stadında sabahleyin ilk ma .. 

ı,;ı Pera ile Kurtu1u.ş yaptılar. Kemal 
(Devamı 13 üncü sayfada) · 



• -
İstanbul Belediyesi llinları 1 

· Yapı ıve yollar ikanunu izahnameai Umuml Meclisçe tadil ve talimatname ola· 
ıak tatbikine karar verillniş ve aşağıya dert olunmuştur. 1lAn olunur. (3915) 

rapı yollar kanunun tatbikab hakkında talimatname 
1 - Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası mucibince belde 

fıçinden geçen şimendifer hatlannın her iki tarafında istimlak hududlarından iti
baren on beşer metreden otuz metre bir saha dahilinde inşaata müsaade edilmez. 

2 - Mezkfır 'kanunun 4 üncü maddeııinin G fıkrasına tevfikan abidat ve ma~ 
bedlerin her tarafında en az on metre saha dahilin~ inşaat memnu olup bu 
gibi eserlerin iıududunun hangi noktalardan itibar edileceğini tayin ve esere göre en 
az on met.relik mesafenin tesbiti, Fen he yeti tarafından verilecek raporun Bele
aiye Reisliği tarafından tasdikle yapılır.' 

3 - Şehir ileri pfanı yapılıncJya kadar OOıa yüksekllkleri bitişik bina yapıla
cak sokaklarda aşağıdaki şekilde olacaktır. 

A - Bitişa"k bina yapılan sokaklar~ 

Sokak: arzı: 
6m. ye müsavi veya 6 m. den 1.iyade ve 
9 m. den az ise 
9m. ye müsavi veya 1Jm, den ziyade Vtt 

Bina cep!ıesinin en 
yüksek noktası olm 
parapet üst çi:r;gisi· 
nin trotuvar üstün-

den olan irtifaı. 

3,00 + d + 0,80 

Kat adedi 

1 bod -t 1 kat 

9.5 m. ye müsavi 6.00 + d + 0,80 1 > + 2 kat 
9,5 m. den ziyade ve 12 m. den az veya 
12 m. ye müsavi 9,00 + d + 0,80 l > + 3 kat 
12 m. den 7.iyade ve 15 m. ya kadar 

'(15 m. dahil) 12,00 + d + 0,80 1 > + 4 kat 
15 m. den ziyade ise 15.00 + d + 0,80 1 > + 5 kat 

Bu cetveldeki d miktan yo! seviyesinden itibaren zemin kat d<Sşemesinin üs
tüne kadar olan irtifa olup haddi azamı 2 metredir. 
Katların yüksekliğini ziyaçleleştinnek ~in binanın üStünde ve.rilmi~ olan 80 

santimetrenin 50 santimetresini kat irtifalanna ilave edebilirler. Katların ir~f:ı

lannı bundan fazla yükseltmek isteyenler d miktarını tenkis etmek suretile ka
~anılacak miktar ile temin edebilirler. .,. 

Bu cetvelde verilmiş olan kat adeıileri ga'baridcn istifade şeklini mevzuubahs 
etmek veya başka bir kombinezon düşünmek suretile tezyid edilmez. 
Yukarıda gösterilen cet.veldeki 0,80 miktarı binanın üstünde parapctlerin bir 

hizada olmasını temin etmek için yapılması mecburi olan atik duvarıdır. 
4 - Meyli ziyade olan yollarda d miktarı meylin yüksek tarafında bina zemi • ne 0.50 metre girdiği halde bu hizada tesis olunacak kat seviyesi bınarun mün· 

hat tarafında kanun ile tayin olunmu~ olan 2 metreyi tecavüz ettiği · takdiıde 
bu iki met.relik irtifam haricinde yani yan tarafında kalan yüksek kısmında ze
mine ancak 0,50 metre girecek veçhile tanzim etmek suretile en fazla bir kat tc-
6isine müsaade olunur. Bu ilavenin altında kalan kısım ne irtifada olursa olsun 
bodrum olarak 'kullanılır. Kat tesis ooilemez. 
Beş katlı binalarda bu hale tesadüf edildiği takdirde münha! cihette altı katı 

bulacağından ve halbuki Heyeti Vekile kararnamesine göre altı kata izin verile· 
ıniyeccğinden son beşinci katın kademeli olarak tesis edilmesi ve kademeli kıs· 
ının ister çatı ~le kapanması ister tarasa olarak açık bırakılması ve bu suretle de 
binanın gerek münhat ve gerek mürtefi kısımlarında kat adedinin beşı tecavüz 
etmemesi lazımdır. . ' 

5 - Bitişik binalarda saçak yapılmaz ye ~phe tarafındaki dereler gizli olur. 
6 - Binanın yol cephesinden başka diğer cephelerinde b~a taraftan ziya 

almıyan bir oda mevcud ise bodrum katının haricinde kalan bina irtüaının nısfı 
kadar binaya amut istikamete bir boşluk bırakılmak rnccbu:idir. Ve bu da as~ 
gari üç metredir. Bu boşluğun arzı pencere mihverinden itibaren iki tarafında 
~gari birer buçuk metre olur. 

Pencereye amut istikametti!? ve binanın her hangi katında olursa olsun diğer 

bir bina ile Ötapanması mümkün olmıyan yerlerde kapanmıyan kısımların önün
de zemin 'katından itibaren bu kısmın üstüne kadar olan irtifa kadar boşluk 1T'CV· 

cud olduğu takdirde bu kısımlar bu ahkA m.a tlbi değildir. 

Matbahlar için boşluklar cephelerinde pencere mihverinden itibaren iki tara
fında birer buçuk metreden arzen fiç JT1etre olmak üzere iki katlı binalarda cep
heye amut istikam,,.tte'3 metre üç katlı binalarda 3,50 dört katlı binalarda 4 ve 
beş katlı binalarda 4,50 metre olur. 

7 - Binalarda yukarıda gösteriler. boşluklar bırakılıiıış olmak ,artile bu saha 
~Hnde arka cephelerinde açık balkonlar teSis edilebilir. Bunların arzı en fazla 
bir metre 20 santimetre olmalıdır. Bu b::ılkonlar cephenin tulü kAmilince yapıldığı 
ta'kdirde yan taraflarının en az iki metre irtifaında kArgir duvarla örülmesi şart· 
tır. Bu şekilde örmek istemiyenlcr bi:ıa cephelerinde bırakılan komşu paylarını 
bırakmağa meoburdur. 

8 - Arsada 6 ıncı maddedeki asgari b~uk şeraiti remini mümkün değil ise 
şehir haritası yapılıncıya kadar ancak bir kat için izin verilir. 

9 - Bitişik binalarda çatıların meyli ister kalkan duvarlı olsun ister beşik 
örtülü olsun en çok her sat.hında % 33 olur. 

10 - Esas bina üstü tarasa bırakılmak ve yalnız önden ve arkadan yapılacak 
kat irtifaı kadar geri çe~<ilmek şartile bir kat fazla yapmak için izin verilir. Bu 
gibi inşaatta merdiven mahalli nereye gc lirse gelsin üzeri ilave k::ıtı irtifaı hiz:ı

sına kadar kapatılır. Bu katın ilavesi halinde arka bahçedeki boşluk miktarı 
6 ıncı maddede gösterilen formülü temin eylediği takdirde arkadan geri çekil
mek mecburiyeti yoktur. Bu ilave katları beş katlı ve daha fazla kattı binalara 
şamil değildir. 

11 - Binanın üzeri kamilen tarasa bırakılırsa buraya çıkacak merdivenin 
Ozeri kezalik kapatılır gabari müsaid değilse anca'k merdivenin son basamağının 
önünde en ziyade 1.00 metre geni~liğinde bir sahanlık 'bırakılara~ duvarla örü
Ifir. Yani d>urada bir oda tesisine müsaid "kapalı yer bıra'kılrnaz. 

12 - Bitişik bina yapılan yerlerdP. köşe başına tesadüf eden arsada yapılacak 
binaya verilecek yükseklik geniş sokak tephesinde'ki irtifaa tabidir. Bina dar so
kaktırki binaya yapışacak olursa bu binaya doğru pen~ere açılmaz. Pencere aç-

mDJk istiyen binıısını bu binadan üç metre geri çckmeğe mecburdur. Köşe ba
şında yapılacak bina srka sokağa kadar devam ettiği takdirde bu arka sokak 
daha dar ise sokak arzı kadar olan kısmı bu sokak genişliğine tAbi olmak üzere 
irtifa alır. 
G€niş sokağa göre irtifa alan bina arkam dar 50kağa kadar Bevam ettiği tak

dirde ıbu dar sokak cephesi yine yukarıdaki şeraite göre irt.ifa alır. 
13 - Bitişik bina yapılan yerlerde arsa sahibleri ayn bina yapmak isterlerse 

hangi taraftan avrıhrsa o tarafta kendi arsam dahilinde en az 3 metre arzında 
boşluk bırakmağa ve buray1 bahçe duvarı yapmağa mecburdur. 

14 - Sahil kena:lannda boş bırakılması kanuna göre mecburi olan on metre
den sonra 20 metre dahilinde istikbal haritallilın tanzimine kadar mevcud zemi· · 
n~ tabii üzerine ancak bir kat bina infasına izin verilir. Yine sahilden itibaren 100 
metre dahilinde yapılacak binalarda is" mütehassısca şekil ve yükseklikleri tayin 
ohınacak bir proje beledjye rlyuetince tasdik olunduktan sonra i~ata izin 
verilir. . 

15 - Münferid ev yapılacak yerlerde binanın cephe hizası mevkii belediyece 

" Son Posta ,, nm tarih müsabakası 
(Baştarah 8 inei sayfada 

teferrika, üçüncü Afımedin veziri tara· 
fından himaye edilmişti. 

Bir doktorun gonlllk 
İbrahim Müteferrikaya tariht fermanını notlarından 
verdi. Bu suretle 1726 da ilk Türk mat· '============--~ 
baası kurulm\lf oldu. Bu matbaada ille Çiçek BŞlll 
basılan kitab da Van Kulu diye anılan Biıçok aeneler evvel ancak redl-:: Evvelft Türkiyeye sığınan Macarların 

mint kahramanı Rakoci P'erenç'e tercii -
m.an tayin edilmişti. Bu vazifeyi tam on 
yıl ifa etmişti. 

bir I<ıgat o'fdlı. bir defa çlçek 8.llSlnl t.uar :::.. • 
1730 lhtnAlinde. üçüncü Ahmed tahttan edece4i söy~nirdi Sonra ba ' 

indirillr, Nevşehirli İbrahim Paşa idam O· seneye, daha sonra. iti. nlha1et bit~ 
ye lnml§tlr ve bu 90k dotrudur~ ~ 

lunur, bu devrin yenilik namına ortaya uaw-: 
Said Mehmed Efendi ile matbaa açma

ğa karar verdikten sonra. matbaanın fay
dalanndan ve kendilerinin bir matbaa aç 
mak arzusundan bahsederek c Vesilefüt
tıbb> adile bir rigale kaleme aldı ve sad· 
razama verdi. 

!koydu"'-• her __. mahvolurken, İbrahim ilk yaıpılan aşımn tıu; .ene m .n .. ~ 
5"" ~-.J recetı kat'l olarak belli delil~· ,,,_. 

Efendinin matbaası da kapatılmı~. Fa- birinde hamalığa karşı Ttk:udd~ ~ 
kat çok geçmeden. birinci Mahmud. İbra. f1:7ıettn blttl~l ve beklenmedik~ 
him Müteferrikaya mat.baamnı yeniden birdenbire çocukta 9'9ek _ . _._..ır fil 

zuhur ettl~l cör1lleb1llr. BU ıı..---__. 
kurmak fırsatını vermiş, hatt!. bu mat- mt1hlm ve mflhllkttr. Hutal1k ~ 
baanın k:Ağıd ib.ttyacını temfn etmek U.- öldilrücü blr thWAt zuhur e~ ...,-

Sadr.azam, müteassıb sofuların bu ha
yırlı teşebbüsü önlemeye kalkmasından 
korkmuyordu. Fak.at, .'>ayılan pek çok 

zere de Yalovada Uk Türk kAğıd lmalAt· JÜ,JJde n vtıcudftn sair J'Ul~ fllll:' 
hanesi açıbruştı. Yalova klğıdlan. o Ztl· tJlı gıı)'l1 k.a.bW tamir ~ ~ ... 
man Avrupada yapılan en iyi ki}ıddan tılı ve ekseri7a törtcttı mudi> CJ1IO...,... 

hattatlann işsiz kallmasmdan ve bu yüz-. 
den halkın ayaklanmasından çekiniyordu. 
Binaenaleyh hattatlan da işsiz bırakma· 

mak için evıveU cyalnız tarih, gramer ve 

fen kitablarının basılması şartlle. mat
baa açılmasına izin verdi. Sadrazamın ar

zusu ile şey1ıülisliım Abdullah Efendi de 

matbaanın açılması için fetva verdi. "(j. 
çüncil Ahanedin Said Mehmcd Efendi ile 

daha üstün idi. :W .,. kulak iltlhablan dıolaJJSUI -
trbrahhn Müteferrika 1744 de öldü. Dev· tm 10nuna kadar a.nmJan defllli ...-!• b1r takım bozukluklar m.,.cl&DA tfl/ll' 

rin şairlerinden Nevres tarafından yazıl- Bu :tadar vahhn olan neıtJce}ete 
mış mezar taşı kitabesinin ıon beyti ŞU· yapılacak şey QO:t basl*tlr. "'11:_ 
dur: Her .sene belediye mv~ dl 

rek parasız aplanmak ba ~t 
Hasbihali ola Nevres ml.8Taı tarihı anın sall!k sigortasıdır. İhmal etnıf19111D' 
Basdı fbrohim efendi sahni firdetıse 

kadem. 
cSene 1160 hlcr.. 

R.E. 

İnhisarlar U . Müdürlüğünden : , 1 
Cinsi Miktarı Muhttmman B. Yo 7,5 Temin etı Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 

Bel ipi 25.000 Kg. 11250,- 843 76 Kapalı Z. 16 
'I'Otnn tozu 6.000 adet 1605,- 120 37 Açık Ek. 1 ~,:lO 
ÇUVHlı 

1 - Şartnameieı'i mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı c2> kalem malze
me hizalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

. 11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksi!tme şekli ve saatleri hi-
zalannda gösterilmiştir. . 

ID - Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılaC'aktır. 

V1 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaikle % 

7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günü saat 15 şe kadar mczkfır Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme para-
larile birlikte müracaatlan ilan o!unur. c3628:t 

l evlet demiryolları ve limanları işletmesi Um~:n idırBi ilaı a ·ı 
Mthia'ftıfüt?n bedt?li 4550 lira olan 700 aded elektrikli katar hareket sinyalı 

13.6.1939 Salı gilnü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girme'k istiyenlerin 341 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine kada!" komisyona müra
caatları lıjzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3712) 

tcsbit olunur. Ve bu gibi binalara verilecek irtifa dört tarafında boş bırakılacak 
kısmın en küçüğünün arzının üç misli olur. Fakat ibu irtüa her halde 4 kat irti
faını tecavüz edemez. 

Bu irtifa binanın yapıl.dığı noktadaki tabii zeminden itibar edilir. Bu gibi mfin
ferid binalarda talimatname veçhile verilmiş olan gabari dahilinde kalmak şartile 
mal sahibi üst kata arzu ettiği eşkali vere bilir. Böyle niünferid binalarda çatıda 
saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak ister ahşap ister kfırgir olabilir. 

16 - İstanbul cihetinde 40 rakımından yüksek olan mahallerde yalnız üç kata 
müsaade olunur. Bu gibi yerlerde gari çekilmek şartile bir kat yapılması hak• 
kındaki hüküm cari değildir. 40 rakımından münhat olan arsalarda da binalara. 
verilecek irtifa 40 rakunındaki irtifaı ka t'iyyen tecavüz etmez. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar her hangi bir abi· 
deyi veya muhafazası icao eden tarihi ve mimari eserleri ve şehrin güzel man
zaralarını kapatacak olursa bu cihet mü tehassısca tetkik edilerek verilecek irli· 
falar belediye riyasetinın muvafakatiru almak suretile tayin olunur. 

18 - Bu talimatnameda verilen irtifaların her tıangi bir sebeble bir mahalde 
tadiline füzum hfunl olursa o mevki için belediye fen heyetince yapılacak mücbir 
sebebleri .gösteren ve Daimi Encümen ta rafından kabul edilen bir rapor ile değiş
tirilebilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde ve ayrıca sahillerde yapılacak fabrikaların 
mevkileri :ve yükseklikleri merkez fen heyetince tayin ve tesbit olunur. 

20 - Mcv<!ud binalara kat ilavesi halinde aft katlarda bu talimatnamede gös
terilen şerait ve kanun ahkftmı tatbik edilmek şarti.lıe ilAve .katlara izin verillr. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan sokaltlarda yol 6 metreye iblağ edil· 
mek şartile ancak bir kat için bina yapmağa .müsaade o!unur. 6 metreden ziyade 
ve 9,50 metreden az olan sokaklarda da (9,50) metreye iblağ edillrae 9,50 met
reye aid irtifa verilir. Bu bırakılacaıt yerler mal saıhiblerf tarafından bahçe ola
rak kullanılır.· 

22 - Bodrumdan başka üç kattan fazla olan binalarda &sga!'i eb'adı 0,80 olmak 
Urere bir metre murabbaı sahasında bir asansör yeri bırakmak mecburidir. 

23 - ~ındaki binadan daha yüksele. yapılan ve .yahud yanında hennz b<>f 
arsa bulunan binaların bu görünen cephelerinin sıvanması şarttu'. Ve pis sulan 
zemine indiren borular bu gibi vaziyetlerde gizli yapılır. 

24 - Muhtelif yerlerde ve müteferrik surette yapılmıt ve tasdike iktiran et
miş olan ve imar pianına bağlanması icab eden ileri plAnlarda aynca huswf ka
vıdlar mevcud olmadığı takdirde bu gibi mahallerde yapılacak İnfU.t ifbu tali
matname hükümlerine tabidir. ..,., 
Keşif ıbedeli 945 lira olan İstanbul Silivri asfa?t yollılnna dikilec* kilometre 

taŞları müteahhicı nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle 
şartnamesi Levazım Müdürliiğ(lnde gl:lrülcbilir. İateklller 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesikadan başka Nafıa Mtidürlüğf\nden alacak.lan en az 500 lirahk fen ehli

yet vesı"knsile 70 lira 87 kuruşluk ilk teminat maıklbuz ve,_ mektublıle birlikte 
15.6.939 Perşembe günü saat 14,80 da Daimi Encümende bWunmab.dırlar. 

<t.) (3744) 

Nöbetçi eczaneler 
Bu erce nöbetçi ·:~..::;anelel' ,,,. " 

tardır: 

İstanbul cihetindekller: .. 

Şelızadebaşında: (Hamdi>. ~· 
de: (Hasan HulO&i), Aka.rayda: ~ --41), 

Alemdarda: (Esad), Beyazıdda: c~ .. 
Fatihte: (Vltall), Balorköyruıde: (Jllll 
kez), Eyfibde: (Arif Beş1r') • 
Beyoğlu cibrtindekiltr: .. 
Tünıılbaşında: (Matkoviç), K~ 

da: CZaflropulos), Taladmde: 
Rebull, Beşiktaş ta: (Nail HAJld) ~ ...n.,: 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarti~, 
Kadıköyünde: (Büyük, Yeld (tnstl>• 

Üsküdarda: ctttıhad>, se.rıyerde: 
Adalarda: (Şinasi Rıza>. 

,-----~'1 AÖ-ARA N 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY A" 
renkte sıhht ıaç boyaıarı~i 
1NG1LlZ KANZUK ECZAN!":' 
BEYOCLU - lsT ANBu.-

İlan Tarif em iz 
?..~ .. ~!~ 

Birinci .ahile 400 
l kinci ıahile 250 ,. 
Üçüncü sahile aoo ,. 
Dördiincii •hile 100 ,. 
iç sahifeler 60 ,. 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet ~ 
fazlaca miktarda ilin yapıır-ıı--:. 

lar ayrıca tenzilAtlı tartf~ 
istifade edeceklerdir. Talllt r--
ve çeyrek sayfa ilinlar içbl ıfll 
bir tarife deıy~ edllm~: . , _ _.... 

Son Posta'nın ticari ~_:. 
aid işler için şu adrese Dl~ 
edilmelidir: -~ 

İlincılıt KoDek&if ~ 
Ka.lıramanzade -

Ankara ca4d.ı 



Yeni haremde bazı esaslı nokta
1

lar 1 Doktor Adnari · Avrupadan dün geldi 
~. liu(B~taratı 1 inci sayfada) ı misi, Vekalet hukuk müşaviri vardır. 
!it lh,,__ugt . müesseseierde çalışanların Asli maası 90 tutan 300 liradır. Be -
ı... ~n rın k ı,; , 
~~ iİbi anunu, ne de barem kanu- şinci derecede albayls!r Temyiz aza -
let· esaslı iki k · · ' İfade d anunuı:ı hımayesmdcn ları birinci sını! askeri memurlar var 
Ilı; e etned'k.I · ' . ~arı 1 erı halde, devlet ba.::-c·- dır, maaş asılları 8C\ tutarları 260 li -
tizıde du nın kendilerin~ teşmili, üze - radır. 

tulaeak bir hadise sayılmaktadır. Altıncı derecede yarbaylar, ikinci sı-
lllllıd Bank lar baremi nıf as1ı:erl memurları, Veıkalet husust 

lİııde b:~ başka bankalar baremi proje • kalem müdürü. vardır, asli maaşları 70, 
laıı.ı~ elan bu gibi müesseselerde müs • tutan 21 O liradır. 7 nci derecede bin
bi """'il 0 n l 

~t edi} .... 1>1.. ann derecelerinin nasıl tes- başılar, üçüncü sınıf askerl memurlar 
"'"~öın· -!ne 1 ıgosteren madde de m:hıa- vardır, asli maaşlar! 60, tutarlan 1 70 

~ek.i b~ıuu addedilmektedir. Bu mn.: • liradır. 
~ ~au~e göre derecelerin tesbitinde Sekizinci dereceqe önyüzbaşılar, dör 

.a r gozö .. d d f J_.:ı 
'l _ 'l' nun e tutulacaktır: üncü sım askerl memurlan vaı"Uır, 

th. ahsn de ı · o 40 "'ili tnüess rece erı ve bu kanuna asli maaşları 5 , tutarlan 1 liradır. 
~ bütç.eı:selerl<? .umumi rniilhak ve hu- Dokuzuncu der-ecede yü~başılar ve be
U tdan baş~ devlet dairelerinde ve bun· şinci sın~f sskeri memurlar vardır. As-

"e sınai a_bankalar ve fabrikalar ma- li ınaaşlan 40, tutarları 120 liradır. O
la gl'f>... . ınuesseselerde ücret veya mcı- nuncu derecede üstteğmenler ve al -
h -~!UŞ nı··dd . ~u esa 1 u etle!'in mecmuu. tıncı sınıf askeri memurlar vardır, asli 

~ret rnskara göre mesela 20 yıl evvel maaşlan 3;, tutan 1 QO lir.ctdır. On bi -
ll:ıı. e tebincf. b' . 
t' '"i iki Yl1 dd en ırlıkte mezun ol • rinci derecede teğmenler ve yedinci sı-
ll'lde ~aZit aşdan biri devlet dairele - nıf askeri memurlar vardır"' Asli maaş 
~hııı mut e alarak havata atılmış ve 18 lan 30, tutarları 65 liradır. On ikinci 
~ evazj lll . d tin &onra ik· emurıyetlerde geçirdik- erecedP. asteğmenler ve sekizinci de -
bu e giren ~-yıl evvel bu kanun çerçeve- recede ac;keri memurlar vardır. Asit 
lnnu~ors u~sseselerden birine girmiş maaşlan 25, tutar!an 75 liradır. Niha
~ kapısın~ u vatandaş 19 yılını hüku- yet olarak 13 üncü derecede askeri 

bir t' an Uzak, fakı-t hususi ve bü- memur muavinleri vardır ve asU ma -
tı1it •caret :rn .. 
ri...._.ve :rnüd- _ uessesesinin muhasebe • aşlan 20. 1utarı 60. lir,aCdtr. 
:~'ili Urluk ....:l..· • ~- Ş ve b· E>""' vazıfelerindı> ge - Büke E>nciimeninin projesi 
uaıık ır Yıl k d '!ıtıışalaıınd'a .. a 'l.r evve~ de devlet BütçP c·ncürnen:nin hazırladığı pro -

d. n bırınd" m"h' b' .,. . . ~· d ~f ığer ark ' u .m ır vaz11e Jenm Tl"<'•ııı su ur: , 
ade edebil ada~ndan kat kat fa1Ja Madde 1 - Kata. deniz. hava, aske-

ecektır. ri fabrikalar. hmita siibavları ve aske-
la. ltesrni b Mütehassıslar ri memurları (askeri mekteblerocki ma 
~rıda iat~r;: ProJesinde devlet kadro- asl~ sivil mu~llimlerle maaşlı si'::il mu-

bakkına :rn edılebilecek mütehassıs- allımler hnrıc) ve jandarma subav -
li •liuSUsi b~ şu llıad1e vardır: lan için 1 3 dereex: tayin edilmiş ve bu

1 

k~ç Sôste meslek, bilgi VP ihtısasa ih- derecelPre ;tid maaş asılları tutan ve 
~tına da~~~ ınernuıiyetıere devlet teş _ her dereceye dahil sübaylar ve askeri 
tes· ar ar~d Vazifelerde müstahdem 0 • memurlar bağlı cetvelde t!Österilmi~ -
l<!~de ve ehtn kanundaki esaslar '.lai _ tir. Te'kaüd ve harcırah hesablarırırlıı 
lu~n Vey 1Yet dereceleri bakımından ,.~ muhteiif kanun1ann maaş asıllarına' 
~ıadığı ~:a~len getirilecek kimse bu- taa llCtk eden hükümlerinin taıtbika -
ı\l n d~let dırde bu memu!iyetlet'e ha. tında bu cetvelin üci.incü sütununrla 
aş ~~ış" llıe:rnurıyetlerinde hiç bu _ vazıh miktfırlar ve emsal ha<;1l1na ;' d 
t~ ~ &eeya llleınuriyetle alakalan en 1 hükümlerrle de 4 üncü sütundaki rn -
leliıJ "e t~~en:beri kesiımiş, bilgi. ih _ kamlar c>sastır. 
tı.lltıda lradl'odaJci lerne mütemayi7. kimse • Madtle 2 - Terfi şartlar:ını haiz o1 -

ltlaı. }'a~1 k derece maaşlarile bu k::t· dU'ldan halde kadronun müsa'adesizli -
1• ~~lı 1 aYldllll' a k d v b ~ b ---..l "'l'in} . cra \TckiUa . mu ayye ol - gi s~ euile ir derC\.'--ue rütbesine mah 
1i ~ti caizdir B ~l"l lleyeti karari~e sus as!!ari müdd~tin iki mislini geçir -
a •• ,_ detıer· i · u gibiler muayyen ter- me.c:ine ra <!men terfı edemivenlere her 
-..a'<lril ın dold · J 

\'e ~ e alakadar d'Urdukça gene ihti • dereced,, bir defnva mahsus olmak ü -
Jı~. ed~biJirler ığer 'Vazifelere nakil 

1 

zPr<> üst nf>rece maaşı verilir. Bu hiilt
llıadd 1 bare:rn · mün tatbikında geçecek terfi müddet
t'ltısaı~e gôre de Pro:sindeki diğe.r c:r ]erinin Tl"""lınpi bu 'kanunun mer'iyeti 
ceıer· lınsınarının Yenı kanun mucibince ~rihinden hesa"'> olunur. 
d ırı ilp.:ı... artmasında d" en f .....,1ndan d 1 n ve _re • MaddP 3 -· 14 5 3 savıh kanunun 1 O 
~ aııaıa 1 o avı tedi,. · · b v akk r a ücr • . ·' esı ıca e - uncu ve 3140 sayılı kamunun 1 
tib at tazın· e.Jıler" ver·ıe k 1 ak1 E: 

1
• •nat ve y:;ı -

1 
•1 ce ~u- inci maddelen mucibince verilecek mu 

p,, .. " Ulde tatbik 
0
f 1 acax dc>rece m- vakkat tazminat, 1. 2 ve 3 üncü deTe-

..\hı. Utekaidler: un~caktır.. celer icin 60, 4 ve 5 inci dereceler iC'in 
~aran 1 Pl'Qjede bul n va~ıv~tlen 30 ve 6. 7 ve 8 inci &:>receler için 22. 
bir ~elUınu:rn ~nan bır maddeye na- ı 9, 1 O . 1 1: 12 ve 13 üncü dereceler i -
d~ ~ ete tayin :rn~~ekai-:llerden rnan~lı 1 çin 15 lira olarak tesbit olunmuştur. 
l;ıtı ta et~ ÇalışSq}e ılenl:r bu hizmetler- DevlPte aıd mebanide ve memurine 
tnnteıt ~atnen ke a~ da hı. tekaüd maaş - tah~is edilen mes'ken1erde otun:41lara 
bilı ed~dler hakk sıdecr>ktır. Alelumum bu tazır.inat verilemez. 
\and ılebibnesı· . 

1~ a bu hüküml~rin tat Mezunivet veva muvakkat memuri-
:rrı •çın o l . 

ltıuun aaş:ı ile ü n arın aldıkları tc- vetle An1<'aradan ayrılanlara ayrıldık-
lıttuıı::n 50 lirad:~e! v~ya :ahsisat mec - ları müdd"tin yalnız üç ayı için bu taz 
Y ~ili Uştur. Şaf:P duşrnemcsi şn!"t minM verilir. 

derecelere d . Muvakkat tazminat olarak verilen pa 
\> ahı} olacakların ralar 'bor~ için haci7. olunmıyacaCı:ı <Tİ-

•~ eııJ b vaıiyeti bi bu tazminat maaşlar hakkınd'flô 
~bit .are:rn e&lsla " 
ili d ettıecekı . rına gore dereceleri tediye usulleri dairesinde tediye olu -

e~ erın dah·ı 1 ')h~ ~ler tuta . 1 o acaklan ye _ nur. 
~tın:rı arasıntt~ıle ~lmakta olduklnn Madde 4 - Mim Mü<lafaa Veka1eti 
~\ arı her . far~. memurun av . hususi "kalem müdürü rnaa'ilı sivil mP
tar~rıuretiJe ~; Yirmi beşte biri indiril • mur oMuih.ı takdirde, dii!er Vekaletler 
\ııt iUıJesuı ayda izai,. edilecektir. Bu hususi kal~m müdürleri hakkmd..lld 

ta2n..,_ e kadar bu 'b'l -·"1lat ve .
1 

. gı ı ere muvnk- hüküm!t>re tabi o1ur. 
rı mıyecektir. Q d Madrlt" 5 - Aslf vazifesin<len rnaa -

ı. Süb r U baremi da muallimlik deruhde eden sübavlar ıı.ı aylar . J 

~ \e ns-ker· ve askeri Tn<'murlar hakkında asli va -
~ la dair ola ~ ı memurlar manş-
t(! "A)'iha da n 1453 ~/yıh kanuna zifelerine ilaveten muallim1ik deruh1 

ttr. •vt~clis ri :uz~aıneye alınmak üze_ de eden sivil memurlar haikkmdaki hü 
'i . Y setıne takdim edilmi.ş _ kümler tatbik olunur. 

«llı.ır~ı !aviha "b · Madde 6 - Askeri kadrolarda üc -
~i ~r fçi'n ı 3 ~u aylar ve as!keri me- retle çalışacaklar hakkında devlet rne

'l'incj d erece kabul etmiştir murları a~·lık!ar:nın ıt.evhid ve teadü -
~latı lr<lller ~:e~ede Orgeneraller 

0

ve lüne dair kanunda' yazılı hükümler tat 
et <i l so. t tar ır. Bunlatrın asli ma _ bi.k olunur. 
~it e1'!C'ed~nu Krları 600 liradır. İkin - Bu gibilerden halen müstahdem o -
l<ı.rıaııer 'Varo orgeneraller ve Kora • lanlar için yapılacak muamele dahi 
~t'ı Soo /r. Asli ~aaşlan 125, tu- mezkur kanunda yazılı esaslara göre 
dq. ~n<'r~J ıradır. Üçüncü derecede tayin edilir. 

t ası· uı er 'Ve Tü 
~d ı trıa mamiraller var - Madde 7 - t 45 3 sayılı kanunun 1 
~ tr. "bcir~4ıa.? 100, tutarlan 400 U- ve 3 üncü maddelerile 2 702 sayılı ka

' l'uğ<tınirn~u derecede Tuğgeneral- nunun 1 inci maddesi ve 3278 sayılı 
a er, temyiz muddeiumu- kanunun 2 nci maddesi hükiımlerin -

den bu kanıma muhalif olan hüküm -
ler kaldırılmıştır. 

Madde 8 - Bu k81'1un neşri tari -
hinden muteberdir. Ancak bu kanun 
mucibince emsd1 ha.sıllann artmasın -
dan ve derecelerin ilgasmdan dola}'l 
tediyesi icab eden fazlalar t Eylfil 939 
tarihinrlen tatbik olunur. 

Madde 9 - Bu kanunun hükümleri
ni icraya İcra Vekilleri Heyeti me -
murdur. 

Hitler eski muh:t ribler 
kongresine iştirak ediyor 
Cassel 4 ( A.A.) - Hi'ffter, Anrruın 

eski muhariblerinin kongresinde hazır 
bulunmdk üzere tayyare ile buraya 
gelmiştir. 

S(;yJenen nutuklar 
Cassel 4 (A.A.) - Alman eski mu

hariblerinin kongresinde hazır bulu -
nan İtalyan eski muharibler cemiyeti 
reisi Roc;si, düşman devletlere karşı 
müşterek mücadelenin gç.\ebe çalmak 
arzu ve lilzumundan doğduğunu sıJy -
lemiş: cBütün rnüsta'kbel büyük karar
larda da muzaffer çtlracağız> demiş -
tir. 

Söz a1nn General Quiepo da: 
cBirleşm~ kaldığımız takdirde .lMa

let v~ barışı elde edeceğiz> demiştir. 

Prens Po~e Ber"inde 
veri'en ziyafe•ler 

Bedin 4 (A.A.) - Yugoslavya Naibi 
Prens Pol ile Prenses Olga, Dr. Göb -
beis ile çay içtikten sonra Kaiserhof 
otelind~ Von Ribbentrop tarafından şe
reflerine verilen ziyafette hazır bulun 
muşlardu. · 

Atlan tik hava sef.qı leri 
Port-Vaşington 4 (A.A.) - cAtlan

tic Clipper» tayyaresi saat 14,42 de 
-Green Wiah saati- buraya gelmiş ''e 
bu suretle ilk atlantik aşırı seyahatini 
ikmal etmiştir. 

Tayyare otomatik pilotrıj aletinde hu -
sule ~len bozukluk dolayısile dün Av
rup,aya yapacağı seyahati tehir etmiş
tir. Ll.zım f!elen tamirat yapJldıktan 
sonra tayyare ağlebiihtimal bugün ha
reket edebilecektir. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada} 
nan dün sabah. Sernplon ekspresile teh • 
rimi2ıe gelımiftir. 

Doktor Adnan Sirkeci garında. zevce • 
si Halide Edıô, ailesi erkim, tıb fakülte· 
si dekanı operatör Kemal° Ahmed, profe
sör doktor Akil Muhtar, doktor Kazım 
İsrnni}, Kızılay Cemiyeti erkanından dok
tor Hikmet, Bakteriyolog Fethi ve daha 
otuza yakın tanınmış doktodar ve diğer 
hususi dostları tarafından karşılanmış • 
tır. 

Do~r Adnan kendini karşılayanlarla 
ayrı ayn musafahada bulunmuş ve eks -
presin Almanyadaki sıkı yolcu kontrol • 
leri yüzünden iki saate yakın rötar yap • 
tığını ve memlekete dönüşünün bu r.iz -
den iki saat gecikmesine canı sıkıldığını 
anlatnnışt.ır. Doktor Adnan istasyonda ken 
disile görüşen bir muharririmize: 

- Memleketime döndüğ'üm için çok 

Sovyetlerin teklifleri 
ingiliz kabinesinde 

bugun tetkik edilecek 

müteheyyiç ve memnunum. İstanhula 
yerleşmek için geldim. Niyetim burada 
kalmaktır. Uzun müddet hasretini ç9 .. . 
tiğim memleketimde ve eski arkad~la • 

r:ım arasında daimt surette kalacağım • 
dan bittabi çok seviniyorum. Burada ne 
yapacağımı henüz tayin etmiş değilim. 

Bir müddet dinlend~en sonra kararımı 
vereceğim> demiştir. 

Doktor Adnan §ehrimizde birkaç gün 
kaldıktan sonra Ank3.raya gidecektir. 
Zevcesi Halide Edibin de kendisile bera • 
ber Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Doktor Adnan memleketten ayrıldık • 
tan sonra, Parise yerleşmiş ve buraya ge 
linceye kadar Paris üniversitesi şark dille
ri profeSörlüğünü yapmıştır. 
Şehrimizde bulunmakta olan eski baş • 

vekil Rauf da bugünlerde Ankaraya gi • 
deccktir . 

Maslak yolunda 
bir kamyonet devrildi 
ve bir çocuk yaralandı 

(Baştarafl 1 i:ıci sayfada) 
cevabın hafta sonuna doğru hazırlana- (BG.§tarafı. 1 inci sayfada) 
cağı tahmin edilme'ktedir. mer yoğurthanesine mensub bir kam.-

Fransızlara göre içinde şoförün kansı ile 7 ~ 
Paris 4 - -Havas- Fransız diploma- t ..ı halde, Büyükdereden dôner -

tik m~hfelleri Sovyetler Birliğinin Fran ken Hacıosmanb.a')'ırında bir hendeğe 
sız - IngiHz tekliflerine verdiği cevab yuvarlanmış, çocuklardan biri başın -
hakkınca büyük bir ketumiyet rnuha- dan yaralanm~tır. Kamyonette bulu· 
fa~ et'"nektedir!er. nanların diğerlerine birşey olmamış -

Sovyetler Birliğinin ttızı tadiller tır. 
teklif ettiği ve bu tadiller içinde en na Şoför Hayı·l, verdiği ifadede virajı 
zik olanın Baltık devletlerine aid ga- dönerken önüne çıkıın bir otomabile 
ranti meselesi olduğu tasrih edilmek- yol vermek istediği ve kazanın bu es • 
tcdir. Zira Parist.eki kanaate göre bu nada vukubulduğunu söylemiştir. 
devletler takdir hürriyetini ve kptar - ---- --
}arın mcs'uliyetini muhafaza etmek is
temektedirler. 

Paİiste, bununla beraber, meselenin 
tali bir ceohesi mevzuu bahso1duğu. zi 
ra Sovyetler Birliğine karşı Balttk dev 
Jetleri kanaiile bir taarruzun sevkül -
ceyş bak,.nından güç izah edilebileceği 
zannedilmekterlir. 

Sovyetler Birliği tarafından ileri sü
rülen ihtirazi kayıdlann tahakkuk et -
mi.ş olan anlaşmanın esas~ mütees
sir etmediği hassaten kaydediliyor. 

(A A.) 

İtalya • Yugoslavya 
maçının neticesi 

Belgrad 4 (A.A) - Bugün Belgradda 
oynanan İtalya • Yugoslavya fut bol ma , 
çını bire karşı iki sayı ile İtalya kazan • 
mıştır. Maç sert olmuş ve bir Yugasla1 
oyuncusu ağır surette ya-ralanmıştıı 

Halk protesto için tezahüratta bulunm\l\ 
ve İtalyan Öyuncula!'ını taşlamıştır. Po • 
lis. çıkl§ esnasında stadyom kapısında 

nizamı temin için müdahaleya mecbur 
kalmıştır. 
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1 CüZDANDAKi BESYUZ FRA K ~ 
~-nııınnııı•ııımıııım11111111•nnnunı-ııı.. Çeviren:Faik Berçmen...ııııı•ıuııl 

Ernest Berlüno, aile efradının kendisi
ni sabırsızlıkla beklemekte oldukları O· 

turma odasına kolu, kanadt kırılmış, ü
pıidsiz bir halde girdi. Odada, amcası, an
nesi ve babası, hemşiresi ve sadık hiz
metçileri Klcmans v~rdı. 

Ernest inkisara uğrıyan her insan gibi 
şapkasını bir yana fırlattıktan sonra bir 
koltuğa çökünce babası: 

- Ne oldu oğlum, hayırlı bir haber var 
mı? diye sordu. 

- Ne gezer .. gene eli bo~ döndüm ba
ba .. 

Bu ceva:b üzerine odadakilerin hepsi 
kendilerine göre bu ümidsiz habere e.sef
lendiklerini gösterir gerek a~ızlarile, ge
rek yüzlerinin adalele.:ile birer hareket 
yaptılar. İhtiyar Berlüno ellerini kalça
sına dayadı, madam da derin derin içini 
çekti. Matyo amca da. vaziyetin nEzakc
tini kavramayan ve kuyruğunu salbyıp 
iltifat bekliyen köpeğe hafif bir tekme 
sa,·urdu. 

Ailenin yegane istinadgah1 olan Ernest 
bir konserve tüccannın yanında kasa
dardı. Fakat bir gün patron ansızın öl
müş ve müoosese de tasfiyeye t!bi tutu
lunca Ernest açıkta kalmıştı. Bu vazıyet 
karşısında bütün ailenin i.Jtikbali lhtiyar 
Berl@nonun tekaüd maaşına bağlı sayılı
yordu. Matyo amcanın da küçük bir ge
liri vardı. Lakin bu iki küçük gelirle hu 
kadar kalabalık bir ailenin geçinmesine 
imkan yoktu. 

Monmartrde Normıın ve mahdumu ti-

ni veren Matyo amcanın ansızın sesi du- hib çıktı ve cüzdanı kendisinin düşürmüş 
yuldu: olduğunu söyledi. 

- Aklıma bir şey ge~di.. ' Bu hadise bütün aile efradında infial 
Böyle sıkıntılı zamanlarda. aklına bir 1 uyandırdı. Her kafadan bir ses çıkıyor

§ey geldiğini söyliyen adamın sözünün I du. Müttefikan şu fikre saplandılar: cAl· 
mantıksızlığı ve tatbik ciheti kendisini çak!> 
gösterinciyc kadar bu sözü pek yabana Matyo amca sordu: 
atılmaz. İhtiyar Mösyö Beriüno amcaya: - Peki sen ne yaptın bunun üzerine:?? 

- Söyle bakalım ne imiş bu? dedi. - Ne yapacağım. tabii evvcıa ne <lı-

- Madem, ki Ernest, bu adamın iste- yeceğimi şaşırdım. Fakat bab:ısı kasadar-
diği !bonservisi tedarik eöecek bir va?.i- lık vazifesini bana ikram edince sesim 
yette değildir, namus ve istikametinin ye- çıkmadı. Ne yapalım? Esaslı bir yere ycr
rinde olduğunu göstermek için başka bir leştiğime göre bu !=adarcık bir fedakar!ı-
çare var. ğın ehemmiyeti yok. Maaşımdan hepinJ-

- Nedir bu çare? ze olan borcumu öderim. 
. . .. .. .. Aşağı yukarı bir ay ge_çmişti. Bir ak-

- Basıt .. hır cuzdana dort bl"'Ş yuz d"' E st • ·ı d • . şaım eve onen rne neş e 1 e o aya 
franlık bır para yerleştirir. Madem, kı . a· . , gır ı: 

Ernest Perşembe günü or3va gidecek.. . . . . 
1 adamın ise onu atlataoağı yüzde yüz. Red - GNelın bakalım, hepınız toplanın. 

- e var' cevabı alıp kapıdan çıkaca~ vakit he- Cü d ·d k" 
men oracıkia kaldırımın üzerinde bir - z an a 1 500 frank.. 
cüzdan bulur. Geri dönerek Mösyö Nor- - Çabuk anlat çabuk. 
mana müracaat edip cüzdanın kendi müş- - 500 frangı elime geçirdim. 
terilerinden birine aid olup olmadığını parasını istiyen elini kaldırsın! 
sorar. Bu hareket karşısında tüccarın Ernest bunu söyliyereık izahat verdi: 
miltehassiıs olmamasına imkan yok. Farz- - Kasa dairesin<leıı çıkıyordum .. kori-
edeüm ki herifi yola getiremedik, bundan dorda ne görsem beğenirsiniz! Ha,.ydi bi
ne ka,y'bedeceğiz? Bir gün sonra merke7.e lin bakalım? Bir cüzdan, amma hakiki bir 
mür.acaat ederek sahibi çıkmıyan cüzda- cüzdan .. içini açtım. Bir tarafında üç bi:ı 
nı alırız. Zannedersem bu is bu kad:ırC'Jk j fr.ank. diğer tarafında da bir takım k~
bir fedakarlığa değer dc-ği. mi? ğıdlarla patronun oğluna aid kartvizitler 

Fikir elbirliğile alkışlanıp kabul edil- vardı. Hiç düşünmeden cüzdandan 510 
di. En yeni olan Ern~in cüzdanı seçildi frangımı -aldım ve cüzdanı sahibine gö
ve cüzdana beş yüz franlık para yerleş-' türdüm. Kendisi odasında yalnızdı. Cüz-
tinneğe karar verildi. danı görünce: 

carethanesinin bir kasadar aramakta ol- Evin her tarafı aranıp çekmeceler a- - Vay! diye ceplerini yokladı. Cüzda
auğunu duyan Ernest. bu işi kendisine bi- çıldı, tarandı. Madamın evin masrafın- nım. Demek düşürmüşüm.. cüzdanın si
çilmiş kaftan buldu ve hemen faaliyete dan artırdığı 200. Matv" amcanın 150, zin elinize geQlllesi bir taHh eseri Mösyö 
geçü. O gün erkenden sokağa fırladı. Ti- ~ü~et 50, sndık hizmet'çi Klemans 53 ve Ernest. Çok teşekkür ederim. Tam zama
carethane sahibi Mösyö Nonnan her a-1 •htıyar bııbanın cebindelti 47 frangı bir nında yetiştiniz! Zira maaşım olan üç bin 
kıllı ve temkinli tacir gibi müracaaıt eden araya getirilip beş yJz frank tamamla'l- frangı alır almaz size ka:-§ı y\ireğimd~ 
"- d d b dı küçük bir ukde teşkil eder. bir hadiseyi ~asa ar an, onservisi olup olmadığını · 
sordu. Ne çare ki konserve-fabrikasında Perşembe günü bütün aile efradı geme anlatıp borcumdan kurtulmak için ~ızı 

~> 
-------------------------~ 
~ASI 

Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi bank• muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

I da_ .. 
Ziraat Bankasında kulnbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesabı.arın _1w 

50 liras! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki .,_-
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac!ed 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,00() ,, 

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

DIKKA'f: Hesablarındald paralar bir sene içinde SO liradan it' 
dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilece~:..a..d 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 EyJ.ı.J. 1 Birincikinun, t Mart v• 1 ):IJP-"

tarihlc.rinde çeldlttelctir. 

V~N~~~~~~~~~ 
çalışırken patronun ansızın ölmesi üze- ayni odada toplanmışlar. heyecanla ve buraya cağıracaktım. Tam bir ay evvel 
rine böyle 'bir vesika aiamıyan Ernest sa- sabırsızhkla Ernesti bekliyorlardı. şizin cüzdanı bulup "oabama getirdiğiTiiz yi, babanızdan saklıyaca~ımı size vadede-

. 1 gün, ıben de, kiüpte bin franga yakın bi" . .. · b d 
Bu vak'a küçük patronun pek ~ 

gitmişti. Araırnızda tevellüd edeıt ,1' dece yutkunup sıkıldı. Lüzumundan f01- Nlh-ayet merdiveni dörder dörder Çlkan 1 1__ b t . b 
1 

d . ·. rim. Buna muka'bıl musa:adenızle en e 
la . . para ~:ı e mış u unuyor urr. Yırmı 

vesveseli olan Mösyö Norman ise, genç hır ayak sem duyuldu, gelen Erncst idi. dört saat zarfında 
00
. . 

1
A .. 

1 
size bir şey anlatayım: Bu cüzdan hAdi- "b. ~ıı-ğu kuvvetlendirmek ister gı ı 4f 

da 1 d ~ b ş· k "b" d . enrnesı azım ge e:ı 1 a mm namus u·ve ogru ir insan oldu- ırnşe gı ı o aya gıren ganç adam: <01- bu paranın yansını ted "k t . ... sesi namuslu bir adamın oyunudur. Bu sıkı sıkı sarıldı. Anladım ki tst~ ,O· 
müem.mendi. Büyük patron ötse 11' 
çük patron beni bırakmıyacaktıt·~ 

""·nu yu- ·· d ku k -'L ı· k du ld ' d" b ğ k h arı e mış. ge.ı 6 ... zun en o ma z:uıme me at- . o u.:a ıye a ırıp şap asını avaya kalanı için de babama m- t ~· 
la 1 p b ğ d att H · t f - - - uracaat e mc5ı 

suretle elde buiunrnıyan bir bonservis 

yerine ge9Jllİ.Ştir. İçindeki 500 frank be
nimdi .. 

n nayıp: c erşem eye u rayın a bir ~· ~psı e ra ına uşuştule.., canlat; an- kararlaştırmıstım: tam bu sırada siz ve-
bakalım .. > diyerek onu başında:ı savdı. lat.> dıye.. ti...f" • - d ı k · 

! , ... ınız, cuz anı a ır en kendi kendime: 
şte Ernestin oturma odasına sük!ilm Ernest anlatrnağa ba~ladı; her teY Mat- cNe olacak gençler birbirlerinin halinden Ernestin anlattığı bu teyler . ~t' 

Patronun oğlu: bütün Berlünolar, vehlAr hizrnetÇI ,ıel' pükfüm girişine sebeb bu müracaattan yo ~~nın taıın:in ettiği ş:'.kilde .cereyan anlarlar, ilk maaşımı alır alma?: Mösyö 
aldığı netice idi. Biran odaya ağır bir sü- etmiştı. :alnız bır ~o~ta ~ustesna.. Erneste vaziyeti anlatı:, 500 frangı kara
'kılt çökmüştü. Herkes ne yapacağını, ne - Muessese sa.:Jııbıne, ıçlnde be' yüz kola götürmesini ric:ı ederim> demiştim. 
olacağını düşünmeğe koyulmuştu. N~ ya- frank bulunan oüuianı uzattığım zaman.. Bunun üzerine ben: 

- Yal.. dedi, öyle ise hakkımda kim nıans ta dahil olduğu halde heP" eO 

Hemen verip genç adamı ortalarına al•~Ii r,t' bilir neler düşünınü~ünüzdür. 
500 frangı vereyim. iyi 1bir ailede bile fevk3lılde sevi# 

manlarda vukubulduğu gi.bi bora 
pacaklardı, kime müracaat edeceklerdi? - E.. _ Aman mösyö dün•ııda kabili hallol-

Demindenberi köşede uyukluyor hissi- Möcnro·· Nonn ğl .. d J - Hacet yok, zahmet etmeytn! Ben 
- ~.1 anın o u cuz an:ı 5'1· rnıyan şey yoktur, dedim. Ben de her şe- hakkımı aldım. 

ğe başladılar. '-
.Son Posta» nın edebi romanı: 37 

Yazan: GÜZİN DALMEN 
Ve bu okşayıcı ~ ve a - artık bu defa şüp~ye imkan yoktu: 

teşli bakışlar altında tekra!r göz Feridun bu fdkir, bu sığıntı Kızı sevi -
kapaklarını indirmiye, kendisine yordu. Eğer onunla evlenmeği zihnine 
ulu orta böyle şefkat sözleri söyle- koymuşsa hiç bir !kuvvet onu bu kara
mekten çekinmiyen bu adamın nazar • rından geri döndüremezdi; bunun im
farından kaçmıya mecbur oldu. Halbu- ikanı yoktu. 
:ki, bir iki saniye evvel, kendisine bu Azametli hanım efendi, bir taraftan 
kadar acı sözler söyliyen Süheyla ha- misafirlere hoş yüz göstermiye çalışır
rurna Feridunun nası1 cev~ vereceği- ken diğer taraftan da kendisini büsbü
ni düşünerek korkmuş, onun da annesi tün ümidsizliğc kaptırmamıy,a, bu ka -
gibi kendi giyiniş tarzını tenkid ederek ranlıklar arasında bir l§lk görmiye ça
elbisesini beğenmemesi ihtimalile tft. lı§lyordu: cBelki de bu, geçici bir heves 
remişti. ve bir fantaziden ibarettir; belki de Fe-

Biraz evvel Süheyla hanımın yüzii ridunun ciddi ahlaki ft mantılı bu mu
öfkesinden kıpkırmızı olmuşken, şfmd1 vakkat hırsı yeruniye muvaffak ola -
oğlunun bu kıncı cevabları karşısında c*tır? Maamafih, ne de olsa onun aklı 
bembeyaz oldu ve hiddetini yenmfye boşına gelip de bu entrikacı ve ahlAksız 
çalıştığını belli eden titrek bir sesle kızı lAyik olduğu ~vkie indirene ka
oğluna hitab etti: dar ben epeyce mfujdtlAt çekeceğtm., 

- Mademki sen her şeyi hoş görü - birçok şeylere katlanmıya, bil\'(Jk nok
yor ve ben:m tecrübemden istifade et- talarda fedaklrhtlar yapımya mecbur 
mek istemiyorsun o haJide nasıl ister- olacağım .• 
sen övle olsun. Şimdiki ndld'e Ferldunun N.rimeyi 

O c;ırada uşak kapıyı açarak ilk mf. bizzat misafirleTe takdim etmemıi ve 
safirleri içeriye soktuğu için SüheylA gen~ kızın bunların i\;lJerlnde tırvkalAde 
hanım asabiyetini gfzlemiye ça1ışarak bir tesir yaptığını glSrerek bu muvafta
fakat ne de olsa biraz tltriyen M:bmlar- ldyetinden memnun ohnasma eeyret • 
la kapıya doğru ilerlfyerek gelenlerin mfye mahktamdu. O~ kadar her a. 
istikbaline koştu. Artık Nerlmenfn ga- ne bu soluk lııonakta yapılan muhte • 
lfb geldiğini ve kendisinin gayri tabiH şem dawf!ere gelen .,.. mutıttbı aln'h
tamir bir şekflde ve ebediyen partfyf #mcfalı dolayı htt btr Z8'fk cfuyamıym 
kayıbetmiş oJduğunu anlamJfb. Jıvet, dıawaölr, ~ sene IWJlll '*-ı,n, filli 

ve n~'eli bir kızın doldurduğunu ve vetine k_on.mak ilini.dini. lbüsbu.··tün. kay.- dinliyor ve «Akrabasından oWl .,O..;., 
bu bahar neş'esinin bütün kalblerde b tm t H ı mdi F dun ......_. e ~ış .ı. . e e şı en zanf zel kızın bir zarafet ve tevatu ....-...,,,,,,,, 
tatlı bir akis yarattığını duyuyorlardı. ~e sevımlı bır adam ~.olduktan SOJlr~ olduğunu> aleme karŞl! tcabdf !:'il 
Bu sene Feridun beyde de bir başkalık ) alı11z onunA servet degıl, şahsı da bu gu mecburiyetinde kalıyordu. Eıı ~ 
olduğu göze çarpıyordu.: Her zaman- zel dulu alakadar etmiye ~lamı.ştı . sözile Feridunu kızdıracağını (JtJlr fi 
dan dah2 mütebessim, daha mültefit ve Anc.a~ h~r işi bozan ibu ne olduğu rnek yaşlı hamını çileden ç~ 
daha konuşkandı. bir gruptan ötekine pek bı~nmıyen .sa'rışın klzd'l ... Feridu- fi geli.vordu. ~ 
giderek başka başka mevzular üzerinde na cAgabey• dıyen bu kız, bu akşam Bir taraftan fzmirin en ıatuJl!llll ...A 
konuşuyor, o güne kadar 'kendisini sa- bütün er~eklerin gözlerini kendi üzeri- }erine mensub hanımlar 0na ~ 
pece akıllı ve müteşebbis bir fen adamı ne çekmıye muvaffak olmuş, salondaki medhedip dururlarken diğer ~~ 
olar;:,'k tanıyan kimselere, yalnız bu bütün kadınları hüsufa uğratmıştı. Semiha hanım, yılan gibi ıslık~ 
kadarla kalmadığını, edebiyat, san'at İlk def~ olarak b~r su .... v.areye iştir.ak sile kulağına şu sözleri fısıld•1°':111 
ve siyaEet yolhrrında da büyük bir ma- eden Ne 1- b ~,.;ıt. bl """1.-: -dil"';. . rıme, evve a ~J"""' r '.r""'.ıun- - .Ah, size ne kadar acıyon- ,,,,-_, 
Himat sahibi ve tam rnanasile bir genlık ve yabancılık hıssetrniş, etra _ mezsıniz hanımefendi! SabahtlJI jf 
centeleketüeh olduğunu ispat ediyor- f~ndakile~le alakadar olmakta mü.şldl- ma kadar gözünüzün karşısın~~!!,,· 
du. lat çelanışse de yavaş yavaş buna al~- tan kızı görmek ne feci şey! ]!:IPP"'.'" .. 'I 

Misafirlerden genç ve güzel bir dul, ı~ı.ştı. Hele sofrada yanında oturan iki yüzüne bu ~effaf rengi, d~ ~ 
İzmir salonlarında dedilkoduculuğile ~ıb:ır arlam, ta:ırlan, sözleri ve muha- tabii kızıllığı vermek için 0 gt~~ 
şöhret almış olan Semiha hanıma yak- vere mevzularıle onu 0 kadar avut _ liye bir takım bovalar ku~ 
laşaraı{ kulağına fıSlldadı: m~~~~r~~ ~.i g:n.? kız •biraz evvelki a~ Kimbilir İstanbuİdan veya A°"9ı 

- Pek şaştım doğrusu.·· Düne ka- rnılıgım busbutun kaybederek tabilleş- neler gE>tirtiyor! Hele saç1artf 
dar soğuk ve azametU bir adam olan miş, yanındakilerle konuşmuş, hattA saçı olmak ne cesaret, ne ;;.ıed t',~ 
Feridun lbey ne kadar değişmiş, ne se- sofrada geçen saatleri kısa bulacak ka· Ah hanım efendiciğim, bfr tJt ~ 
vim1i ve mliltefit bir genç olmuş. dur zevk duymuştu. rafta oturmı Nesrin hanıma ~ 

Semiha hanım çok şeyler bilen fakat Yemekten sonra etrafını İzmirin en ikisinin arasında ne büyük bit P' .... 
bunu dili altında tutarak dişanya ver- tamnmıŞ' kimseleri çevrelemişti. Feri- değil mi? ti 
mek isterniyen muanwnalı btr tavırla dunun genç kıza karşı ~terdi~ büyük Birçok müstebid. mOt~~ 
cevab verdi: alAkanm mahiyetini anlıyan bu kimse- mağrur kimseler gibi s.-ıbefll ;;ıf. 

- Aşk insanın üzerinde büyil!k te - lcr, bu kudretli adama hoş g6r0.nmek da mil<fahaneye ve iki yilzli11i~ • 
beddillAt yapar. i~in ona ya'.klaşı_yorl~r, fakat btr ~ da- pek hass,a..-;tı. Karşısındakine ,........~ 

Bunu söylerken, yanındaki kıskan9 kıka sonra Nerunenın şaM mezıyetle- lanmasını 'bilen ve onun ~ ' 
du1un yüzünün soldujunu, burun de- rine saplanarak onun yanında kahycr- şeyleri herkesten evvel keşf~ ti' 
lfklerinln helecanla açı.tıp kapdndığını lardı. miha, bu rebebten dolayı SmıeY~ I' 
görmekten ve kend'tsint cmukavemet Yalnız erkekler değil, birçok kadın- nımın dostluğunu kazanm~· JI' 
ed..ibneı bir güzeb addeden lbtı tadının ~ar da Ne~menin sade ve urlf ~7.elli- nun dedikoduculuğundan ttork'° ~ 
bu yolda mağlQb oldulunu hlssetmek- ğlne meclub olmuşlar, bmıu 80hey1A nımefendi. her şeye rağmen bO ';P 
ten bilyük bir zevk duyduğu belli idi. hanımdan gizlememfşlıerdi. 3üheylA Jmdına fazla yftz vermemeğf, ~ ;t'. 
Fmıaldka, Feridun lı8!' mm.an ken- ~uma gelince. içinden taşan Mkeyi ne aid bir sırrı ona tevdt e~"' 

d!stne kaI'fl IAkayid ft eojıuk davran - ve hırsı 'bir tebessüm altında gbtemlye vafık görür. 
D1lfS& da aarlfUl dul onan bGy& Hr - çahşarak bu sitayişleri itiraz etmeden 

l 
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BATTAL 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

B.~rQn ~e .. Tott'ıt,n h8l•!!IJ!:l,ğ 
- ---~ - -

Nil ve iskenderiye 

Tehlikeli 
~~akliJiis . . . 

bir teşebbüs Bu ıahilde mevcad bulunan yegane liman nehirden 12 
fer sah mesaj ed :! bir çölde idi. 

Tercüme eden: HU~1yi 1 Cahi 1 Ya1/1'1 
~1Yetindek·gtbı n~ b~: generalin 1 Kırk bakireler m&nastınna gitmedi.! işlere atılmaktan zevk duyan . ~a~tal 
t bir ana..: bu guzıde suvari kıt'ası- Hatta, kalbinde hissettiği şedid arzuyu Ga!zi pek tabii bir surette işe gınştı. 
k~ bir deh! mahvolması Bizanslılara yenerek, baş rahibe Aspasy~ anaya bir Evvelı1 maiyetindekilerden birkaç 

Bütün sahil ufku teşkil eder. Deni- 1 mevcudiyeti ıbu k.adar uzun uğraşmağn 
ze, üç fersah mesafeden, ancak birkaç hacet bırakmazdı. eğer M. Maillet çağ· 
hurma ağacı görülür. Bunlar suyun için- daşlar neZdinde bile hiç rağbet görmemiş 
den çıkıyor gibidir. Maamafih Mısır ken· olan Ephore sistemini ileri sürmemiş olsa 
disini sulayan o mevkut feyezanı yalnız idi. 

l tator Leo şet ~ermişti ki; bizzat im - haber de göndermek istemedi. Her şey- atlı ayırd1. 
ollıa( liizuı:: ~~eih!~vkalade. tedbi:le.r den evvel, <Mesih kalesi)ni ele geçire- _ Gidiniz. Toroslarda perüjan ettiği

ile ~slığı h'l _ıyacıru hıssetmı~t!: rek, maiyetindeki askerleri oraya yer- miz Bizans askerlerinin kaçaklarından 
oı.,.. ' ı ekarllğı ve kahpelıgı l ·t· k · · · · · t· taı... ""lls tarih: . . . eş ır~ ıçın ışe gırış ı. birini yakalayıp getiriniz. 

11_'\lllıs <ıl •nde çırkın hır nam bı- · ~ıı e~ an ımparator Leon her şey _ Vakıa Battal Gazi, bu kaleyi bilmiyor Diye. emir vererek, bunlan muhte-

bu seviye hususiyetine b~rclu değildir. Deltanın garb ve şark vilayetlerinı su-
Yukarıda görüldüğü veçhile, alize rüz- layan eski kanalların bakiyeleri eski Mı

gfırları Avrupanın sislerini Abyssinic ti- sırlıların burada gayet zengin bir zir2at 
zerine sürükliyerek Nil istikametinde e· temin etmiş olduklarını gösteriyor. İsken
serler. Rüzgarlar nehrin sularını geriye deriyenin harabelerinin genişliğine, ka
itmekle feyezanın en başlı 5.mili olurlar. nalın inşa ve Mareotis gölünü ihata ede· 
Eyliil ortalarına doğru en yüksek dere- rek garb Barca krallığına kadar imtidad 
cesine vasıl olan rüzgarlar cenub havali- eden gölün etrafındaki arazinir. tesviye, 
sinde Nilin tabii meyli!e birlikte suların edilmiş olmasına bakı1arak bugün Arab
cereyanını tacil ederler ve ayni zamanda ların elinde bulunan ve hemen hemen 
Abyssinie ve Ethiopie üzerinde lüzumsuz gayri mezru bir halde kalan bu memJe •. 
bale gelmiş bulutların fazl~lannı toph- ketin her türlü mahsulat hususunda vak-~ 
yarak onları Fırat kaynaklarına doğru tile İskenderiyenin lüzum gösterdiği de
götürürler. Orada da ayni feyezan hadi- recede zengin olduğuna hükmedilebilir. ( 

~~ . el, ~ker1erini bir n~ktaya top- değildi. Fakat, bir muvaffakiyetsizlikle lif istikrunetlere yolladı. 
Suli ısternışti p kar.şılaşm::ımak için ihtiyata riayet et- n!I 
~ Yeli ask l .. erakende ve perişan ti. Askerlerini sık ormanın bir tara - Tarosllrdaki ba~nından ca arınıı 
b~_el'nir 'Ver~r. en kılıçtan geçirmek i- kurtarabilen bahtivar Bizans askerleri, 
"'JSa Çekil ~ı~ .. kendisi de, süratle Bi fında sakladı. Melıtablı bir gecede, Dev- daha hfılil bu dağl~rda dola~ıyorlar .. İs-
~ l3attaı Gtn :tı. .zıade Aşkara a·thyara'k gıeld1, kalenin tanbula gidebilmek için yol arıyorlar-
'd az etrafını dolaştı. Etrafındaki derin hen-
t • ıtdiği kah:Ye gelince: Bizanslılara dek1eri aşarak ka!eye cebri hücumla dı. 
~~lYarak ~r dar~yi o kaidarla bı - girmek için. elindeki kuvvetin pek az Giden atlılar, çok kalmadılar. Ya~ ~ 
~ela, Ere'-r a7ekelın.e devam etmişti. olduğunu anladı. 1annda, elbiseleıi lime lime olmuş ~ı 
t11 •. ~lınişt~. ıyı geçm~ ~araman civa- Biz:ms askeri olduğu halde avdet ettı-
~ 1tu\>\1et~ ~rada_tcsadüf ettiği düş- Fakat bu anlayış, ona zerre kadar 

enle mucadeleye girişmiş- fütur vermedi. Derh~l ıbir köşeye çeki- ler. 
~ lerek düşündü, planını tertib etti. Battal Gazi, bu iki Bizans askerinin 

sesi Mısınn sulanması arkasından hemen İskenderiye kanalının inşası o suretle 
Mezopotamyayı zenginleştirir. Senenin o vukua gelmiştir ki bu şehre su getirıneğe · 
mevsiminde, bir bulut sütununun Kızıl- ve ticareti kolayla~tırmağa hizmet et-' 
denizi Süveyş berzahına doğru geçtiği, mekten başka Nilin sol sahiline, Deltanın 
Suriye boyunca ilerlediği, Araratdağı ü- karşısında kain parça boyunc.a imtidad 
zerinde toplandığı görülür. Ayni rüzgar etmek suretile oralarına da imbnı; kuv• 
Basra körfezinde ise Fırahn sularını sıkış- veti temin etmek ic:ıb ederdi. Ayni za
tırarak Mezopotamyaya Mısırın istifad~ manda, Bequers'de inşa edilen bir sen de
cttiği menafii ayni mekanizma sayesinde nizin hududlarını geriletiyor ve Mısıra 
temin eyler. büyük bir arazi ilave eyliyordu. Bu arazi 

~~ .ca kahranı~ ib elbise.sini aldı. Bunlara, başka elbise 
targ~~h ltlüraca~.,ed~rada da harb hi- TEHLİKELİ BİR TEŞEBBÜS giydirdi. Kalrmlarımn doyurulması, 
to a larına • ıyordu. Bizans ka- hoş tutulmaları.. fakat kat'iyen kaçı-
d~ hakiki ~ı baskınlar yapıp çekili- Koca knhramanın planı, pek tehlik~ rılmamaları için sıkı sıkı mirler verdi· 

~larına ~.vvetini, hiç bir zaman li ve cüretkarane idi. Fakat, tehlikeli ( ArI-:ası var) 
nattaı gostenniyordu. 

h\arın Gazini b 
rırtt kalbine n. u hareketi, Bizans-
b 1rı.Yordu. Arf{lren. korku ve dehşeti 
\t~larnl~ı. :S tık fırarlar ve isyanlar 

n~~U~rları :~~ın end~esinden rahat 
nsa avdet nııyan askerler, derhal 

~ÜYiik .. etmek istiyorlardı. 

Galatasaray dün Fe':leri 
4 - 3 mağlôh etti 

Bütün teferryatını dikkatle takib et- üzerinde tarlalar bugün iki liman ara
tiğim bu meteoroloji müşahedesi semanın sında teşekkül etmiş olan yeni berzah Ü• 

saffetinin hataya imkan bırakmadığı bir zerinde inşa olunmuş küçük bir kasaba 
iklimde her sene tahakkuk eder. halindeki lbu muazzam eski şehrin ta va-

~zeri 'l'urk k h 
llı , ne a1dı.. a ramanı, bu sefer de 
~ ~ l'd<!n Sgı • Va2»foyi ifu etmişti. 
\a aya gir~ urıye ordusunu kahpelikle 
k~ ~~l~~n ~e sonra da, Türk ve is-

\r~llertnln ~~ .. tehdid eden Bizans 
J\z ~ 0ntıne geçmişti. 

Çarpıt' n ?.a 
'tğ '"iacak h· tfında, art.ık meydanda 
kiy~t btr baş~bir kuvvet ikalman:ııştı. 
a\td hı Verd' ... 1 <>lsaydı, bu muvaffa
le 

0
et edet· 0h1!1.,.;fU.1:'1r ile Malatyava 
()~· . • ..... unu sük• v 

bir 1tlrdi. li' k un ve istiranat-
\eıı~ aklına: 8~. Battaı Gazi 1böyle 
~f "le b' n ıle geçirmedi Kendi ey , ır -Vazif ta . 
bir ~&öre, en nı~· . Yin etti. Bu va-
Iİtli11 1~e Yerı uhım geçid yerinde 
2l'ı • Türk eşecek.. Bizans askerle-

eıel'i.ni lllen-veedislam beldelerine geç -
et'ekti 

,nattaı * Wır· Gazi 
{~ up durur'knereye yerleşeceğini dü-

esih k ~m b. d . n alem\ lll enbıre aklına 
de u kaıe İ , geldi. 

1 \te \:' ı' stanbu1.u ..... b , .. . 
dı. ·o a taınanı. "ı.aıı; . yoıU uzerın-
~ Onun 1·,.. ıle bakım bir "erde 
·~ ,ın B· J 

Ve .rntyet ve ızansıııar bu kaleye 
~·r ~~ncılıktarıntşle.r, oraya en güzide 
~ 11\ıvet Yerı:~hır,. oldukça mühim 

t' akat b ştınnı.şlerdi. 
h.ıı~ek b~nlar, 'Batt~ Gazi . . d" .. 

r b ır Şey d ~. ıçın uşu-
~ .. askın il k egıldi. O, nasıl olsa 

·~ı lt e aley · ' t~e·· oyacak k e gırerek, kend~e 
Rine eınina· uvvetıen kılıçtan geçi-

J\.l'ab 1
• 

t~ a .. Battaı . . 
~ . {:trnel'l"'d Gazının bu kaleyi in-

idi? "Ul e b::ıc:ka b' 'I .. -:t ır sebeb yok 

~ al'dı ... Mesuı . 
~~llastırı) kalesi, (Kırk ibakire-

~ le il na Yakındı. 
:t ~ ~ inanası 

~le .Pe Üzen d ır:. karşı karşıya bi -
~ l'iıı y n e Ytikseliyordu. Bu te
~ ~)ql'ın 8lnaçlarında'ki zümrüd 'b' 
~ıı arasına gı ı 
~ b!osunıu k an .da, berrak suları, 

ır ça ayalaman süzülen kü-

(Bnştarafı 9 uncu sayfada) 
Halimin idaresinde oynanan maç ~k 
hdraretli oldu. Birinci devre 2-1 Pera 
lehine neticelendi. İkinci devre çok 
sert oynandı. Yapılan kasdi favuller 
üzerine bir hadise çıkmasını muhte -
mel 2ören ha'kcm oyunu tatil etti. 

Beylerbeyi 2 - Kadıköyspor t 
Taksim stadında ik1nci maçı Beyler

beyi ile Kadıköyspor takımları yaptı -
Lar. Bevlerbeyi 2-1 g~Jb geldi. 

· Sülcy~aniyc, Şişli 6 -
Knsımpaşn, Galataspor 1 

Galatasaray - Fener maçından evvel 
oynanan Süleymaniye. Şişli ile Ka: -
sımpru;a, Galataspor muhtelitleri ma .. -
çı zevkli oldu. Birinci devre .2 - 1 Su
levmaniye, Şişli lehine bitti. Ikinci dev 
rede tamamile hakim oynıyan Süleyma 
niye. Şişli 4 gol daha yapmış ve maçı 
6- 1 kazanmıştır. 

General Cemil Taner şehrimizde 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

Tümgeneral Cemil Tnhir Taner sene -
lik sıhhi muayenesini yaptırmak üzere 
istanbula gelmesinden istifade ederek 
~r işlerile de meşgul olacaktır. Ge -
nel direktörlük için yeni alınan oto -
mobili teslim alarak kara yolile on beş 
güne ka:Jar Ankaraya dönecektir. Yol 
imtidadınca Beden Ter-biyesi Genel 
Direktörlüğünü altıkadar eden mese -
leleri inceliyecektir. • 

Ankarada Demirspor 
Oogansporu 7 - O yendi 

Ankara (Hususi) - Ankaragücüne 1-0 
mağlCib olan Doğanspor, son karşılaşma· 
sını da bugün Demirspor takımı ile yap
tı. Maç 7-1 gibi mühim hır sayı farkile 
Doğansporun aleyhine neticelendi. 

Gül kupası atletizm 
müsabakaları ~~ ~ y geçiyordu. 

~~~ıas: de arzetmişf1jk ki Do;:;ı.. 
1 

Dün Kadıköy stadında yapılan gül k.u· 
aı~ ın ern 1 ' ~oan ı pası maçlarında iki kategori üzerinden 
~boları nıan::r:~z ~er~~de ~etafeti yapılan müsabakalarda alınan neticeler: 
~~.gelmişti 1

' atı..cvi Gazıye çok Dördüncü kategori: 
hı.. tle ora · .. Fakat onu manevi ca- d 

• & Ya lekr 50 - Nec et 6.1. 
~l' E:heb dah ar sürükleyip çeken 100 - Turan 11.7. 
~~~nastırı: vnrsa o da, Klrk ba~ire-

t 
l idt. ın genç ve dilber bru,ı ra-

ı ~· 
"1111\f tn l3attaı . 
8.t-a et \rel'ln€ık Gazı, bu ikinci sebebe 
fı:.atctğının ten çcltiniyor.. şimdi, 
\ı~ ~int tu~e sevgtli Zeynebciğinin 

•ıqtlra.n n knlbtne, ıbaşkaı bir his 
lll. girmesini istemiyordu. 

l!ıı11 * )a~ı.,. U11 1çind1. 
~?la ayakr ki Battal Gazi Doğanlı 

basar basmatl, doğruca 

Gülle - Hidayet l 1.93. 
Disk - Kermen 29. 
Yüksek - Vecdi 1.55. 
Uz.un - Yaşar 5.99. 
4X50 - Haydarpaşa 2-1.7. 
Bu kategori kupa galibi: Haydarpa§a: 

38 puvan. 
3 üncü kategori: 
100 - Cezmi 11.9. 
200 - Şc:ınon 24.5. 
400 - Ali 56.5. 
800 - Kazım 2.13.9. 

110 - Mania: Vasil 18. 
4X100: Güzelbahçe takımı! 47. 
Gülle: Afif 12.40. 
Disk: Cüneyt 28.77 
Cirid: İhsan 48.93. 
Yüksek: Merih 1.67. 
Sırık: İzzet 2.60. 

Mısır hakıkındaki bütün tasvirler, şim- roşlarına kadar geliyordu. Dünya ticare
dfye kadar, Nil nehrinin kabarma es:ı.a- tinin payitahtı olan İskenderiye pek uzun 
sında yüklendiği ve sonra feyezana rnnruz zamandanberi ancak Mısınn istihlak e
kalmış yerlerin üzerine bıraktığı toprak deceği şeylere bir depo hizmetini görme
tortusunu o araziye bir imbat kuvveti ğe mahkfımdur. Şehir kendi surları için
bahşeden bir gübre gibi telakki etmekte den ikendisini tardetmiş gibi görünüyor. 
müttefiktirler. Maamafih bu tabaka tahlil (Arkası var) 

Uzun: Suad 5.93. 
Kupa galibi: Güzelbahçe takımı 33 pu-

van. 

Demirsporun BUkreş seyahati 

olUJlunca böyle bir imba~ meziyetini hiç 
haiz olmadığı görülüyor. Yalnız. Mısırın 
zeminini teşkil eden kilin kumu ile birle
şince iş değişiyor. Bu toprak tortusu Ni
lin iki sahili yemesi ve aşındırması üze
rine husule gelmiş bir maddedir. Topra
ğın bütün killi kısmını Nil alıyor. Hafif-

Ankara 4 (A.A.) - Romanya Demir • 
yollan spor teşekkülünün daveti üzerjne 
10 ve 11 Haziran tarihlerinde, Yunanis -
tan, Yugoslavya ve Romanya arasında liği suların hareketine inzimam edince, 
turnuvaya iştirak etmek üzere Anka~ a küqücük parçalar muallakta kalıyorlar. 
şampiyonu Demirspor birinci futbol ekibi Kumlu kısım leressüb ediyor ve halka, 
Bükreşe müteveccihen bu akşam ekspres- f~.y:_zan suları .. alın~ıkt:m .so~ra, küçlik 
le şehrimizden hareket etmiştir. kwıuk adalar gostenyor. Çıftçıler derhal 

Demirspor futıbokuları 17 Haziranda hunu ele geçiriyorlar. Çiftçilerin gayreti 
şehrimize avdet etm;ş bulunacaklardır. kumların ço:ak!ığını izaleye muvaffak 01-
................. - ................. - .. ·--·-··-·-·· maktadır. Çıftçıler l:>uraya diktikleri kar---------------1 ~-~ 
L~~ 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUÖU ~ 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
A Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 
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puzlara güvercin gübresi verirler. Yeni 
feyezan vukubulup ta tarl&lan mahvet
meden ve yeni tarlalar hazırlamadan ev
vel gayet mebzul mahsul alırlar. 

Bu değişiklikleri vukua gelen suların 
bu gelip gitmeleri gerek arazinin meyli
nin, gerek muhalif istikamette esen rÜz
ıgnrın çifte tesirinden neş'et ede:. Fakat 
'bu hareketlere rağmen, Nil nehri zapt ve 
tevkif edilmeğe o kadar müsaiddir ki su
ların seviyesinden daha aşağıda bulunan 
birçok tarlalar mahsulat için muzır ola
cak feyezandan sadece sekiz on pus ka-

12.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. d 
13: Memleket saat fıyarı, ajans ve meteoro- lmlığın a toprals: bir sed ile muhafaza 
lojl haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Senfonik edilebilmektedir. 
plf\klar.) Hl: Program. 19.05: Müzik <Neşeli Çiftçilere azacık bir zahmete malolan 
müzik - Pl.> 19.15: Türk müziği <Fasıl hey- bu çareyi feyezan tehlikesi altında kaldı
etU 20: Memleket saat Ayan, ajans ve me- ğı zaman Delta 1 • d 'st.i l a 1 S -
teorolojl haberleri. 20.15: Neş'ell plftklar - R. çın e 1 ca e er er. e 
20.20: Türk müzlğl. ı - ......... _ şıvenfima nede Uç mahsul veren bu ada Nil ve Ni.11 
p~evı. 2 - Nayı Hnllın çavuşun - Şivenü - kesen kanallar üzerinde inşa edilmiş ma-
ma bestesi: Bir görüşle d{ijtü. 3 - ......... - kinelerle muttasıl sulanır. Fakat sular 
Şlvenüma yürük semaı: Aya ne ola ol hflA.l altında 'kalınak tehlikesine nadiren ma
ebru. 4 - Sadettin Kaynağın - Bestentgft.r ruz bulunur. Mısırın denize temas eden 
şarkı: Ey servünazım. 5 - Kazasker M~ta- . 
fa izzet - BestenlgAr şarkı: Ey Servünazım. bu zengın parçası eğer elize rüzgarları 
6 - ••••....• - Be.stenigAr şarkı: Ben seni sev- Akdenizin sularını cenub.ı doğru yığma
dim seveli. 7 - ...... ; .• - Bestenigftr saz se - salaroı nehrin kabarmasından daha az 
maisi. 8 - Raif beyin - KürdllihicazktLr şar- müteessir olurdu. 
kı: - Rengiruhsarına. 9 - Osman Nihadm - Mısırın sair kısımlarından daha Yük
Kürdlllhlcazkfır şarkı: Gözümden gitmiyor. sek olan Delta deniz tarafında bir hurma 
ıo - ......... - Muhayyer türkü: Bugün ayın 
on dördü 21: Konuşma (Doktorun saaU.) ormanı ne muhattır ki buna Berelos or-
21.15: Muzlk <Küçük orkestra - Şef: Neclb mnnı adı verilir. Bu ormanı:t zemini fe
Aşkın.) ı - Emmcrlch Kalınan - Fa.şlnga- yezan etmiş sulnnn yükseldiği seviyeye 
te potpurlsl. 2 - Mlchels - Çardaş No. 1. 3 - niSbetle çok daha mürtefidir. Deltanın 
Emmerich Kalmnn - Ah sen, sin (vals). _ •• 

2
u

5
: Ko:ıuşma. 22 : Müzik <Küçük orkes _ toprak tortularından tcşekkul ettığı hak-

tra - eŞf: Ncclb Aşkın.) Devam. 4 _ Ama _ kmdaki nazariyeyi bu müşahede tama
del - saz çnlnn d.çık süıtınden (Aşk rüyam.) men yıkmağa kafidir. En fazla feyezanlar-
5 - Oscar Fetras - Hatıra. 6 - Becce - Rüya dan bite yüksek bulunan bir ararl o fe
CKemn.n için.) 22.Sô: Müzik (Operetler - Pl.) yezanlar hnsebile teşekkül etmiş olama7H 
23: Son ajans haberler!, esham, tahv11A.t, Bu yalnız Nilin ikl kolunun ayrılmasına 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fla.t.) . . .. 
23.20: Müzik coazband _ Pl.) 23.55 _ 24: Ya- sebebıyet vernuş olabilir. Fakat ne bu 
rınki pro&ram. hal ne kumları ibirbirinden ayıran ~danın 

····························································-
DAVET - Ahiren mevkii mer'lyete vaze

dilmiş olnn 3512 numaralı cemiyetler kanunu 
ahkô.mına tevfikan idare heyeti tarafından 
hazırlanmış olan Beyoğlu fıkarn.perver ka -
dınlar cemiyetinin ana nizamnamesi okunup 
ta.svib olunmak üzere 31-5-939 günü içln da.
vet olunan umumi heyet nisabı ekseriyet hn· 
sıl olmamış olduğundan içtimalar mucibi ka 
nun 7-6-939 Çarşamba günü saat 15 e ta. 
llk edllmişUr. 

Bllcfurle aza yevm ve saati mezkürda ce .. 
miyet merkezi olan Beyoğlu, Telgraf soka .. 
~ında 9 numaralı daire! mahsusuna davet o
lunur. Her kaç aza bulunursa bulunsun ek-. 
seri~t aranmaksızın 1çtl.maın ınktedllece~ 
llfın olunur. 

Kulağınıza küpe olsun 
Dainuı RADYOLİN; çünkü: 

RA.DYOLiN 

Diş doktorunun bütün hastalanm 
söy !ediği gibi d~leri sadece par~ 
makla kalmıyarak onları m.ikroblar1 
dan, muzır salyalardan ve hamızlar " 
dan temizl~yip çelik gibi sağlamlık veı 
ren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi 

RADYOL.iN 
Diş macunile munta:ıaman 

İırçalayınız. 
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bilmecemizde kazanaııl 
Kahireden çıkan atlı, deli gibi koşuyor ..:.;::~~y=~ıanb'::I , ... :::~:(, 

k ı k ı k • b • . d d bul t 1ih li kü""~lr kuyucu.ları- İstanbul Hayriye lises caddeS1 ...ı 1 Ve aran 1 arı O aı ı yarıyor u a unan a 's~ o .. . ••W İstanbul Aksaray Hamam -nc6~~ 
~ mızın Pazartesi, Perşembe gunlerı og- Cihad Demlrseı, tstanbul 44; ~ 

/1 
f 

t · i K 1 s 1 M 1 leden sonra hediyelerini bizzat idare- 5 de 446 Hüseyin, İstanbul ~ ?fO· S 
B R 1 N C banemiroen alma lan J'Azımdır. Taşra paran İbrahlm bey apartıınan 

1 okuyucu'lanmızm hediyeleri posta ile tin. KiTAB ~ 
uece yarısı. adreslerine gönderilir. Sams n belediye zabıt.ıı rn~:ııtt' ııs ~ Kahire .şehri derin bir uyıkuda. Eh - • u J\IP"" ~ t"" 

ramlar ülkesinin bu sıcak ve karanlık Bir kol saatı Aydın oğlu Ahmed Aydınt. nt>ııl ~.:a. fi 
d l b. .. •-ta b l ......... ~, .. ı lisft ... sınıf 4/A dan 848 sınıf 5 dr. ııı aŞklt Alp, ~ıı JIOo"'-11t gecesin e giz i ır urperme var. ut n u 1.5{,, ... .,. ı;.-,ı llse.cıl sınır 10 da 312 numaı- ııJl W!_ 

,. Birden boğuk bir ses bu :ıssız geceye 
çarptı. 

Büyük kale kapısı açılıyor. 
Örsten çıkan bir kıvılcım gibi demir 

!kapıdan bir atlı fJrladı ve kapı ayni 
haykırışla şehrin yüzüne kapandı. 

Bir kıvılcım gibi sıçrayan ath şimdi 
şehirden çok uzakta koşuyordu. 

Ok gibi, çılgın gibi koşuyor gör -
meden ve görünmeden korkunç karan
lıklara at sürüyordu. 

O meşhur Kölemenlerden seçme bir 
yiğitti. Ve bu sakin gecede Mısın kur
tarmak için yola çıkmıştı. 

Böyle nereye kadar g1d~? Onu 
kendisi de bilmiyordu. Yalnız Doğu çöl
lııtrinde Mısır ordusunım, Melik Salihin 
bulunduğu yere kadar koşmak gerekti. 

Daha biraz evvel yüksek ve çok güzel 
bir kadın, yürek titreten bir ~le ona 
şöyle dentişti: 

- Sevüktekin!. thkmıiz büyttk bir 
tehlike karşısındaHır dizginin&! g&tür
düğün vazifenin değerini unutma!. Bir 
kuş gibi, bir ok gibi, bir yıldırun gibi 
koş! Ve dünyanın öbür ucunda bile olsa 
~rdiğim kağıdı sultana ulaşhr!. 

O işte bu tatlı sesten hız alm1" ve Nil 
kıyısından bu hızla fırlamıştı. 
K~tu. Koştu. Koşt\P.-

Ge™'! böyle karanlık bir ~e yal
çın bir kaymıın üstünde durdu. Dur -
madı, durduruldu. 
Bır fırtına gibi saldııran atı -karan -

hkta- müthiş bir e' geminden kavramış 
ıve durdumnı._c;tu. Çılgın atı bir Hergül 
gibi tutan müthiş adam gürledi: 

- K\msin? Nereden geliyorstm?. 
O bu sesi tanımıştı: 
- Benim yoldaş, Mısırdan geliyo -

rom! 
- Vay Sevüktekin~ Hoş geldin mü

hlnı bir haber mi var? 
- BeiltH Sultan nerede? Çok uzakta 

mı? 
- Hayır yedi adım ötede ..• 

Nihayet Filistin çöllerinin bir ucun
da Mısır ordusunu ve Melik Salibi bu-
1a:bilmişti. Derhal kan ter içinde bir ça.
dırdan içeri sokuldu. Fakat çadırdat gör
düğü manzara genç atkyı titretmişti: 
Köşede değerli bir halımn üzerinde 

Suphi Albayralı:. gad İnhisarlar bayii Memduh ~~ 
MUHTIRA DEFTFAİ ha.m.1 Kodu dere kenarı 22 n ~ ~ 

(Son Posta hstırah) NeelA Zonguldak seyyar tabak ıeı fll':'f 
Edtnie !-stıklAl ilk okulu sınır 2 den Aydın Nlyazf o~Iu Cevdet, Kayseri d~:tc:"' ~, 

Şanna.n, Istanbul Sarıyer Ortaçeşme cadde- Jarı santral memuru Emin po ı 61 t 
si No. 106 da eem Akarçay, Karaman ~~1 met, istanbul 45 ıncl okul sınıf~ ,1 
ilk okulu sınıf 4-A dıı 563 numaralı Emin, Is- han Uçman, Ankara KızıleJıtl8 ~ 
tanbtıl Kocamustafapap. Meşelim~ld so- dınlı sokak No. 5 de Samire. 
ka.k No. 19 da Muhterem, Kastamonu Sim- orta okul 2-D den 34'5 Fehmi- J)sıJ f. 
sar IOkaA't oımıaz aralık No. 37 de Melô.hat, RESiMLİ ELİŞİ l\fO 61 ı,S ' 
İstanbul Kadıköy MlsakımUU sokak No. 19 Bursa lklncl orta okul sınıf ~-~ t ~ 
da Kemal Yllcel. .. med, Gerede Misaknnllll okul .ı ~ 
YUVARLAK DUNYA KAI .. EMTRAŞ numaralı Halim, Konya a~~ ~ 

(Son P~ta hatıralı) Feyzi o~lu Adll Karaa~aç, gır-~~ 
İstanbul BoRaziçi Use.sı sm~r 2-A da. Orhan. Fikret okulu sınıf 5 de S76 n zır'· JJ""~ 

İstanbul kız lisesinden 84.G? Aysel, Istanbul Hereke elektrikçi cemal oğlu ÖOJ" ~ 
Şişhane caddesi Mckteb sokak No. 31 de Ah- kinci beyler sokak 47 numarada _. ~ 

ı med, i:atanbul Hayriye 11.sesl sınıf 10 da 1114 Konya istasyon muhabere :rneın ~;,ı 
Melik Salih hıddetten yara Lı bir a.rıa.n gıöı so ııııorcıu. Rauf, İstanbul 44 üncü okul sınıf 4-C re oğlu Yaşar, İstanbul HaydarP8fu, ~I 

Titreşen kölelere haykırdı: ·ı gelmez yanıma çıkar dedi. Onu bu se- Galib. 5-0 de 1715 Hüsnü Söylernezoltal 'il' ~ 
_Çabuk bana 'b6tün kum.ahdanlan beble bekliyorum işte!. . YAPI TAKIMI Zafer mahallesi Damadağa 80 d~ 

- İstantul Fatih 13 Oncil okul sınıf 2 de 524 Turgud. İzmir Günodğdu Ali ~ ~J 
çağırın!... Münise şimdi kahkahalarla gülüyor- Ayten Nuba, İstanbul Fatth Sangüzel. Bat- van No. 31 de Nur!, Ankara o rrr~Pr,.~ 
Beş dakika içinde kumandanlar, e - du. tnlgazl mahalle.~: No. 39 da Müeyyed, !Stan- kulu teknik lhzn!l sınıf 2 de 1 sınıf t ~J 

m!rler, Köle.men ordusunun· genç bey- - Ah kafir zekAn sayesinde her sua- bul kız Usc."i sınır 3-D de 210 Nimet, Istan- med Metın. Manl.!'a orta okul 
1 
;ııJ ,.ı 

1eri Melik Salibin önünde toplanm~tı. lin cevabını verırsin. Tevekkeli Melike bul vezneciler Zeynebk!mll sokak No. 23 de Zeynel, İstanbul Hayriye ıısesfa ~ 
Hasta hükümdar pençesinde sıkıp seni 0 kadar sevmiyor. İhsan, İstanbul DlvanyoluisAlt Faile apartı- Hikmet ÖZbul_ut, İstanbul :e orı- '11' 

manı ı numarada Ayni, tanbul Cihangir sınıf 2-C de Ihsan, SaJilSU 
burusturduğu kAğı<fı ihtiyar bir ku - - Elbette sever; onunla çocukluğu - As:rna.lımescld sokak No. 8 da Leyll. 3-C de 424 Cahid. 
mandana fırlattı: muz hemen hemen beraber geçti. DİŞ FmÇASI KART fil,,. tl 

-Al oku! - Uzaktan akraba olduğunuzu söy - (Son Posta hatıratı> Konya Devlet DemıryoUart~ 
Çadırda gör bir ses yükseldi: lüyorlar, doğru mu, bu? Ankara Çocut.sarayı caddem No. 16 de ö- hendtsı Emin oğlu Necdet. ıcıte)Slt 
aYüce Ilakan! _Hayır· fakat her ikimiz de Kıpçak mtt Ergül, İstanbul Kurtuluş Baruthane komiseri Ferid kızı Nedret. D ~ 
B ·· bfi..ZfL ~ ha J d Tü kl · d' · K · 1 · · b" b"ri cadde.o;! No. 100 de Orhan, Karaman beledi- okulu sınır 4 de Be2ıı! Oi!n9er._. .. ~ 

• ugun J •" ı:nr ç ı onanması- r erın enız. oy en.mız .ır ı ne ye içme sular memuru Nes1b o~lu Nazmi Ka- ~ta kutusu 3 Nureddin, ve7;' ~ 
cnm Kıbrıstan Mmır üzerine hareket çok yakındı. Yurdumuzu Cengız ordu- yan İstanbul ca~alo~lu erkek orta okulu aı- Uk okulu sınıf 2 de 171 Necde ' et ""ti' 
-ettiğini haber aldım. Yurdıwnıuz teh- lan basınca hep beraber kaçtık. Bil - nıt 'ı-c de 567 Faik Duru, İstanbul Cümhu- MMbrü oğlu Nihad, Ankara ı: ~ 
clikededir. Derhal avdet ediniz. Selim yük kervanlar bin buraya kadak getir- rlyet kız 11.se&i orta kı.cıım son sınıfta Nihal sınır 2-F de 740 Rerttıı, b~taıı«>ol 
!ve say11! di. O P,ilzelliği ve zekAsı sayesinde sa- Öz. lisesi sınıf 10 da H. Zeki. de ~ 

. · . DIS MACUNU Bursa Atıadolu sokak No. 4 rıo. tt 
23 Ramamn 644 Kahfre raya al;ndı. Bır MeHke oldu; ben ıse . "' d 121 trr t 8 ,._ sun 19 Mayı.o; Muradiye aoJcAk ı-'- I' 

•• • w • d ,_ . d Inegöl birinci okul sınıf 5 e e u nıf 
ona gosterdıgını sa ar.at sayesın e o • zen, İstanbul Hayriye ıısest 410 Enver Gök- zad, Konya ilse orta kısım sı:n oıul" Şecrettidder• 

Genç atlıyı günleree k~turan kağıd 
çok mühim bir haber taşıyord1L 

Demek sultanın ve ordunu!\ Mısır
dan çok uzaklarda bulunduğu bır sıra
da düşman yurdun kapısına dayanmış
tı. 

Şimdi herkes bfiyük bir hiddet ve 
kaygu içmdeydi. 

Yüzler sm-armış, yumruklar srkılmı.ş 
derin bir sfildlt çadın sarmıştı. Melik 
Salih tunç gibi ağır ve ezici bir sesle 
gürledi: 

nun en yakın Sdamı oldum. han, Bursa Ctimhurlyet caddesi 298 nuına- Kemal, Adapazarı Ka~ h1t' IJı...ı 
- Ah Ayşe diin hamama Melike ile rada Ali Sal'J Akgöl ~nbul Cağalo~lu er- sinden 403 Sabri Genç, Ll~ye l~ 

beraber girdi~. Sarayda yüzlerce gU- kek orta okulu .sınıf ·1-R de 8 İbrahim, Gebre sınıf 5 de Ayşe, İstanbul ~:ra 'flJı'f~' 
.. .. d .. --" d Eşrefbey llk oknlu sınıf 5 de 225 numaralı 6-A da 87 numaralı MUS S7 ,,.. 

zel var, daha omrum e boyle vucu İst bul H 1 ,._ ... sınıf 1 E de 2 ınci orta okul sınır 3-A da :;· _ _,., 
e<l . Ah ff f t ı~ Sadık, an ayr ye ~· - uf ~-f görm un. o ne şe e en, o ne u- 231 Nejad. sandıklı mantraturacı Yus ?J04'~ ..d 

tif pemllelik! Bir gül yaprağı.mı desem Al ÜMİNYOM BARDAK askerlik dairesi başkanı kJZl tal ~I 
bir elmas parçası mı? Anlat,dmam o " <Son Posta hatıralı) Emtrsultan mahaHesi Ka:::a ~ 

•• • ~ •1 • r1 •-ft-ı f 9 d 829 8 da Haşim, Ankara Sulu _.,." P"'."~ ~ 
guzelhgı. Istanbul Kuleli aske 1....,., sını a mer Muti oğlu Orhan, :saııkı::ıı- ~- , 

- Sen onu on üç on d5rt yaşlarında numaralı Orhan Sönmez, İstanbul Hayriye graf şefllk tale."lll memuru ıceııı-1 ~ f 
iken görmelivdin. Kıpçaktan gelirken lisesi soni sınıftad 24 Ns~~· ~kantabul ı:e~!- ear, Edlrne Osmanlı Banka.'lı ~I 

. lu Şık s nema.sın a en.uı v" u n, .ı.ısa - Şllk 1 Ad ki l.9tQSYOO tır ~ I 
yolda görüple kaçırmasınlar dıye yü- bul Atıkallpa.,a Dersiam aokak No. s de Ha- r ye, ana es r otııı6V"sıJ 

• Ö n '"rt""l'" t" d"l Oh t b" f tlh ,. llk nında No. 18 da SalIM. BO • _, p- ,/ zli g zu o u u ge ~: ı er. za en u- san Fuad Glllsell, stanbul Fa lır uncu hallest No. 31 de Nihad, fstanl>1" / 
tün memleket, bütun beyler onun hay- okuldan 844 Turan Cöltmez. ıenbevt caddesi No. 41 de ~l!!!!~··:J'.ı 
ranı hele .. Münise s5zünil tamaımlıya - KOKULU SABUN .................. :·····:............. enlUV"" 
madr. Gözünü penceroden ayınn.ı.yan (Son Posta lratlrah) Renkh fıf mlere ~. r 

w •• İstanbul 44 ftncü llk okul sınıf 4-A da 367 h · t erıhJO' . ..MI 
Ayşa bir çıghk koparmıştı. Nermin, İstanbul 01\ğalotıu erkek orta oku- 8 emmtJ8 y ,a~_.'1, 

(Arkası var) ıundan 380 M-ehmed OilrR, İ.stanbul ff ilncft (Baştarafı ~ ncı ~,;,I 

- Duydunuz mu? Bu hainlerin ne 
bitmez ne tükenmez bir ihtiras peşinde 
koştuklarını gördürr!'.iz mü? Yıllardan -
beri bu uğurda yüz binlerce Türkün 
kanı döküldü. Anadolu, Sury~ ve Fi
listin baştanbaşa kana boy~dı. De -
mek simdi Mısır kaldı ha!. 

iri ve heybetli bir adam yatıyordu. Bütün sinirleri gerilmiş ıztırabı art-
ancak kırk yaşında gclr(lnen bu esmer nuştı. Yumruğunu havaya salladı-: 

l-~~·~.,.,~~·~""'~""'·~"""'~rı.!-~,,,..~-·;-~-·~~-~-·~rı.~""1 ~~7.~~~~~~: E?f i;f.JiEI~~:~ 
ve yiğit bakışlı adamın g&~rl kan için - Atam SaUhaddinin natruna and 
de kızarmış y\izü derin bir acının pen- içerim ki YJ1lardanberi uğrunda kan 
çesinde gerilmişti. Çlplak olarak yere d(l{tüğümüz bu topraklar son haçlı or
ıuzattığı bac.aWrıda korkunç bir çıban dusunun mezarı olacaktır. 
kanayor ve yere diz çöken :iki köle bu 

u kanlı yaraya merhem sürüyordu. 
Günlerdenberi o uzun k()flJdan yo -

rulınıyan genç adam bu manzara kar - - Kimi bekliyorsun Ayşe'': 
şısında sarsıldı; dudı!lc:lanndan acı bir - Ah Münise öyle korkuttun ki ... 
cümle döküldü: Kahire sarayının Şarka bıhan büyük 

- Sultan hasta• pencerelerinden birinde uzak ufukları 
Şu halının üstnnde kıvranan adam ~zliyen genç ve güzel bir kadın arka

MJBır sultam Melik Sa11hti. Eyyübiler daşmın bu ent baskını karşısında ger
soyunun bu yiğit ve olgun hi!dl.mdan çekten korkmuş ve kendini yere at -
Suryede büyük bt: savaşa çıkmış ve mıştı. 

yan yolda ~ta dUf!Il~ Bacağında Münbm sinsi sinsi g(l~ek tekrar sor-
açılan karha herhalde bır kall8erden <fıı: 
başka bir şey değildi. 

Çadıra birinin girdiğini sezen hasta 
hilldirndar doğruldu. Yarasına merhem 
stiren genç köleyi e11 ile iteldl. 

- Yetişir artık ufak bir sivilceyi bir 
lıançer yarası kadar büyüttünilz. 

Sonra genç atlıya döndü: 
- Ne o evlad, Mısırdan bir haber mi. 

var? 
Sevüktcldn sultanı etekledikten son

ra koynundan çıkardığı meşin cüzdam 
uzattı. Melik Snlih cüı.<lıhıı açtı. Bir
Ciep çılgın bir hamle ile yattığı yerden 
fırladı yüzilnü k an bilriimü.ş, y;umruk
laır.ı sı:kılrms çadırın bir ucundan öbür 
ıucuna l?idlb geliyor yaralı bir aslan gi
bi h iddetten soluyordu. 

- Kimi bekliyorsun! 
- Fakdt ne kader merak:lı~ın Müni-

99{ •• 

- Kimi beklediğini biliyorum. 
-Kimi? 

Sevükteklni. .. 

Ayşe h.-ulakl!nna kadar kızardı, fakat 
kendini çabuk topladı. 

- Tabit Sevüktekbıi bekliyorum. 
Melire hazretlerlnhı onu çok mühim 
btr iş şarka gtmderdiğini sende bili
yorsun on ~ gUnd<lr bir haber gel -
medi. Melike çok merak ediyor. Dün 
Tdtatıa y<Y'lda ~r trı*1ya :uğrakhğnıı 
ve ancak bugün gelE!bileceğini bildir -
mif. Melike de pencerede bekle gelir 

ı 2 B 4 f> 6 7 8 ll 10 (Son Posta lra&aalı) Bu çok hareketll. çok ince ~ ~ 
Tekirdağ orta okul ınnıf 2-B de 8 numa- mevzulu filmi Amerikanın ~ıı Jl':J 

rah Leman, İstanbul Yeni Nesli okulu mu! yıldızlan Olivia de Havilsııd'. ıfı ~ 
2 de AH Ragıb, Bilecik ı.ata.syon ilk okulu aı- Lindsa Georges Brent yara.fl11 lfo 4' 
nıf 5 de 32 numaraJı Alt Bstn, İstanblll 27 in- y, s{istetıl ...lo~ 
el llk okuldan 174 P'ahrl, İstanbul Fatih onu ba~anbaşa renkleri: . ~fi>"~ 
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Soldaa safa ye yakardaa atalı: 
ı - İNinı sıkıntıya dilfüren fef. 
2 - Deeimal. 
3 - Sayı - Güç. 

--
' 

,__ 

• • 
' - Btrtun - Yerdfl bzılmıt su çıkan de-

111-Jer. 
ti - Pirlncl methur memlekM - Ytık U.-

wan. 
6 - Kültilr. . 
'l - Sonund:ı.kl harf olmasa fS.tek. 
8 - Lüzumu olmıyan. 
9 - Btr nevı işleme. 

10 - Yan gelmek. 
Geçen bulmacamımı ballccJilmlf .-,U: 
Soldan sata: 
1 - Makineci - E 
2 - izam eoon - :a 
3 - Para. - Aman 
4 - Aralatan - M 
15 - R - Fen - U:ı.ııt 
8 - Yatak - Tik 
'1 - Ya - M - il - "I 
8 - Al-EI-Alev 
9 - ~kat - Ata 

10 - Alta - Şair .. !f 

15 ıncı uıc okul .90n mnıft.&n Reyh!IJl. lar ona h~t ve zen.gı~de ~ 
BOYA KALEMi Hepsi de birlefince he ~:AJ' 

Utak orta okulu mnıf 1-B de 328 numa- memnun edecek bir eser o~ ~ 
ralı Ha.san Aysal, İstanbul Fatih Bangilzel .filmin bütün dGnyada gısrdaı:ı ,, ~ t 
Battalgazi mahalle..'1 No. •t de N\had, Cide 1.A.ka film kumpanyaların:t ye bit 'f" 
tJveynlzade Abdunah torunu Adna.n, İstan- bilyfllt ."'1 ,• 
bul Cağaloğlu orta okulundan ı 17 Dotan, ?anncla renkli fibnlere effl"'~· 
İstanbul 44 tın.eti nt okuldan 425 'Oıker. yumak .cesaret ve ft1crin1 v 

Muhabere ve. münakale vekaleti lstaııbJ 
Elektrik işleri Umum MüdürlüğündeO _.,,;_ 

Aşağıdaki işler açık ekslltnneye konmuftur. rP"':J 
1 - Mut.telff ev'adda 16010 kilo demir muhammen ıbedel 1823 lir3 .,,. 

teminai 1~. 73 yilz otuz altı lira yetmi~ üç kuru§ eksiltme 19/6/939 . ·' 

günü saat 15 de. ili "' f 
2 - 27900 kilo muhteHt profll demir C. t. F. İstanbu? teslim ,art .;ıı.,:ı>'.J 

men bedel 2M!l.75 iki bin beş yüz albnıı bfr lira yetmiş beş kur~ Jlltl ~ f' 
mlna.t 192,18 (yüz doksan na lira on üç kuruş) eksiltmesi 27/6/939 ~ 
saat 115 de. ~'D ~ 

3 - Bir aded makkap teııgMu C. t. F. İstanbul teslim şartlte :ınuh #' 
1500 btn be, yüz Ura muvakkat teminat 112,15 yüz on iki buçuk ]lrll ( 

28/6/939 Çarp.roba günü saat 15 de. 'P'dfP 
4 - Yukarıdaki ~r.ere ald şartnameler İdarenin Levazım MüdürHi ~ 

rasız tedarik edllebillr. ı.ıJ:ı ~ 
5 - Ebfitmeler Mtttro han binasının ~nci ka:tınd-a. yukarıda Y:ur· I 

saatlerd~ tıoplana'Cak olan arttırma eksilt mc komisyonunda yapılaca diJ" 
6 - İstekHl'erin kanun! vesikaları ve muvakkat :teminııt.Jan Ue nan e 

ve saatte Kıoımiı;yonda hul.r bulunmaları. .(3882) 

• 
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erec 

Yarım • • e ı 

kuruştur 
10 tenzi at 

~--
Deniz L 

ı, 'l' evazım Satınalma Komisyonu Hanları 

~~İlti ~n ~dilen kıymeti 16430 lira 1 almak istiyenlerin her gün komisyona 
~ Ustübü " ~ ı ı2161 nun. kaplı zarfla müracaatları. 
'l't~i gün~ 1939 tarıhine rastlıyan 3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 
~ mu~ u saat 11 de Vekalet bina- 2751.12 liralık ilk teminat ve kanuni bel

e~lttir §E!'kkil komisyonumuzda icra gelerini havi kapalı zarflarını belli gün-
t~ , · de münakasa saatinden en geç bir saat 
"'t gurı Şkattnaınesin· 1 k . . . ev.veline kadar makbuz mukabilinde ko-
a olrıis 1 

a ma ıstıyenleırın ınisyon başkanlığına vermeleri. cPostada 
lx' ~ii Yona ınüracaatlan. 
~~25 

1
. nakasay . olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~q(! •talık "Ik a gırınek istiyenlerin cl9S5> c3625> 
~ l'ıııı rıa ~ teminat ve kanun! * 

~l rtlihıaıt "1 kapalı zarflarını belli ı - Tahmin edilen bedeli (29.772) lira 
~ e\>v asa sa r d 

~ t!line k 'a ın en en geç bir olan (120000) kilo pi:inç. 15 Haziran 939 
ı~,Oıtisyon ~dar makbuz mukabilin- tarihine raslayan Perşembe günü saat 14 
\) da olacak aşkanlıP,ına vermeleri. de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltme

(1956) gecikmeler kabul edil • ye konulmuştur. 
l, (:i624) 2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş olup 

tc "' 'l'aıı..... * rtn . h - k l.. ~•aıı .. ,ın ed·l . şa amesı ergun omisyondan 149 J...-u-
.~~h 24 kaı 1 

en Y.ıymeti 36681.60 li- ruş bedel mukabilinde alınabilir. 
'!! ~l'fla e.?1 muhtelif cins halatın 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

Askeri Fa rikalar Umum 
Müdürlüğü Iıanları 

15 adet muhtelif Toma tezgahı 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira olan 
15 aded muhtelif torna tezgahı Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sa-, 
tınalma komi~yonunca 14/7/1939 Cuma 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (3) lira mukabilinde ko
misyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (4250) lirayı havi teklif 
mektublarını rnezkı1r günde saat 14 de 
kadar Komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle Komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi
kasile rnezkfu gün ve saatte Komisyona 
müracaatlnrı. (3658) 

e 

Sayfa ı ~ 

Deniz ve denizciHk 
(Baştarafı 7 inci sayfada). 

Bu grupta, Büyük Harbde, kocaman 
~emilerin limanda kapah durduklannı 

iddia ediyorlar ve birçı:>k insan ile pata
nın fı'tıl kaldığını söylüyorlardı. Acab3 
Büyük Harlbde büyü'k gemilerin denize 
çıkmasına ihtiyaç var nu idi. Bu sual kar
şısında verilecek cevab meşküktür. Çün
kü deniz tarihini tetkik edenler, böyle bir 
suale. kendi kanaatlerine göre cevab ve
rirler. Ancak bu hususta benim düşün
cem şudur: 

İtilaf cephesi denitlere hakün idi. Daha 
doğrusu hakim ol<ll'. Zira o devletlerin 
başında bulunan İngiltere denizlere ha
kim oluncaya kadar büyük gemilerini 
denizlerde bulundurdu. İttifak cephesi ise 
denizlere bakim olmak zaruretinde idi. 
Fakat o bu zarure'i idrak edemeyip do
nanmasını uzun bir müddet hapsetti. Bu, 
şahısların kabahati idi ... Nitekim l916 da 
iş başına relen ikinci donanma komutanı 
hemen denize açıldı ve (Yutland) mu -
harebesini yaptı. Binaenaleyh Büyük 
Harbde donanmasını kullanrmyan devlet 
başlarına nalet etınıı'.?lidir. 

Biiyiik gemi 
Yukarıdaki mülahazalar en ziyade .. 

büyük geminin mühim olduğunu göste
rir. Fakat bu ehemtr.:yeti, diğec silahlara 
ehemmiyet verme~zin, yalnız büyük 
gemi yapmak şekli.-ıde anlamamalıdır. 

Büyük gemi para ile mtydana gelen ve 
her milletin harcı olmıynn bir vasıtadır. 

Devletler donanma yBpmadan evvel si· 
yaset. komşu kuvvetle-.,. coğrafy~ duru~ 
mu gibi esasları tahm ~derler. Bu tahlil
de kimi büyük gemi, 'lr .. ıni kücük mü, kimi 
de tahtelbahir yap:rruığa karar verebilir. 
Lakin bu gibi devletlerin. ictinab edemi
yeceği şey bu gibi teknelere temel olacak 
bir vasıta bulmaktır ... İşt" bu da büyük 
gemidir. Yani bir devlet denizaltı silAhı· 

na ehemmiyet verip (20) tahtelbahir yap
tırsa; buna temel olacak (2) zırhlı yap
tırmadıkça deniz meseıelerini halledemez 
ve o tahtelbahirlerden istifade edemez. 

lçü 
Fenni Kasık 

• 
rı 

bağlar 
Mıde, barsak, böbra'' 

dOşkUnlOğUne 

Fenni 
Kor aıar 
lıt.:ıycnlc• • olçu 

tıırifcsi göodcnlir. 

E.mln:in J 
ıznıir ~oktt(!ı 

'le .• 2021) 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmınız. 

A. T . 
.. 

Askeri Okullara talebe alınıyor. 
1 - 939-940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er

zincan Askeri orta okullannın bütün sınıflanna, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı
nıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbaş ha~ırlama orta okulunun 1. sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartları askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev
cuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik iU· 
belerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağus

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okullann bütün sınıfları ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı l Eyhllden 10 
Eylule kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına
cak okurlann seçme sına\•lan 1 Ey1Qlde başlıyacaktır. 

~ v~{.~tlısa llluna~asası 12/6/1939 ta ~ tarif atı dahilinde tanzim edecekleri ka
ıı.~ alet b· n Pazartesi günü saat 14 palı teklif mektublarını belli gün ve sa-

~ ıı~ .. · ınasında müte~ekkil komis· t b 

C - İsteklilerin kaydı kabul kağıdlarını mümkün mertebe kısa za:nanda ta
mamlamaya. çalışmalan ve tamamlanan kağıdlarının askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağ1111madık· 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi 18.zımdır. Şarki Ana· 
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu suretle müra-

, BAKER mağazalarının sattığı ~ caat edilmesi lfizımdır. 

1 
kostOm ve pardesnler, emsalsiz 

bir biçimdedir. D - İsteklinin askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
SAGLAM şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarafından 

bu masraflann temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

, .. ıcra ,.- n ten ir saat evveline kadar Kasımpa-
183 ı. edilecektir. d b ~Ur şa a ulunan komisyon başkanlığına 

uş hf>del ile şartnamesini makbuz mukabilinde vermeleri. c3740~ 
ŞIK 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 

~~ Harici Askeri Kıtaah ilanları UCUZ yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, tcchizatı okula aJd 
~~ 151lıe tabın· . Hali hazırda piyasamızın en zen- olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 
:~ Ooo() adın edilen fiatı 54000 Iıra 1 kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına-
;'t 15 26/Iiaıtr ed harb paketi kapalı vesikalar ve bu gibı işlerle mewgul bulun. ve mnsait şnrtlal'la satılmaktadır. vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
h.:· ~ de ı\nk an/939 Pazartesi günü dukhınna dair Ticaret odasından ala • Avrupaya tahsile gönderilir. cl004> c3413, 

~ ~Satın ~ad:ı M. M. V. satınalma ca'klan vesaikle birlikte teklü mektub • ~ô' 01 çı · ~·ıtı D k 1 · Q · · ı.. h:ıııı a oı\Jp a. nacaktır. İlk teminatı larını eksiltme saatinden bir saat evve • en sR arın f'n ıyı 1 cı r:· O tor. . Zatı get 4111\ Son Po;;ta Matbaası 
~. ::!.('! ~. ld~rtnam.esi 270 kuruş mu- line kadar behemehal Ankarada. M. M. v. g{ir ~a,,._ Belediye karşısındaki muayeneha· Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme9 1 

~lt?ne ' V. satınalma Ko. dan a • satmahna Ko. na vermi§ bulunınalan. CJ 4 ıt'°' ncsinrJe Oğleden sonra hastalarım ... a ... ....rn İ· S. Ragıp EMEÇ l 
Yt girecekler 2490 sayılı (981) (3137) saç wuyudur. • kabul eder. ~LER · A. Ekrem UŞAKL1Gl1' 
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S6z0 Boş DeQHdlr. 
ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI' 

Bu •izi t~ etlen glz•I rurd teprak ..... nın' biricik lmel kllrulıdıP. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Pirinç unu 
Kornfl:u 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek un11 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Paketleri) 

Memlekette bu makAtJa kuruJmuı •e her ,eye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 

tevakkufauz hizmet etmif yeılne Tlirk aan'at evidir. Y avrularınu:a, doktorlarınızın terUp ve 
tavmyuile vvecejiniz bu pdaJar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

M A 
DUnyada beynelmilel· f6hreti h•iz &flerile kat'iyyen omuz omuzadır. 
J>aba OstnnODQn bulunman mClmkOn deQ'lldir. Tekmil mostahzarabmız muhayyerdir. Her yerde dalma taze 

olarak bulacaksınız. Adrea : hflktaf - Kıhcall il. NURi Çf.PA Tel. 40337 

Devlet" demirJoUan ve limanlan iıletmesi 

De. ince ••bmil •• tabliye ameliyesinia bir aene u hnda yapdaa t•bmio ton miktarile 
tahmin fiatlan ,asterir cetftlidir. 

Ameliyenin nev'i 

l - Ambar dahilinde 1Upalana hazır
lamak ve vapur dahilinde vinçle su. 
palana yapmak veya hab veyahud ia
tif yapmak bu 'ameliyede nhtım ve
ya silo iskelesine veya vapur güver
tesine vermek ve bırakmak ela dahil
dir. ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalana 
ve idare vincile vagondan denize ver
mek veya mütekabilen denizden al
mak. 

Maden kömürü Beher 
krom ve emsalt tonu 
dökme cevher Ku. 

Ton 
Maden kömQrü ve 
emsali dökme cev· 
her , 10 
ICrom 15 

4840'1 

28188 4.5 

Kok kömürü 
briket 
ton 

Beher 
tonu 
Ku. 

. 23 

9 

Muhtelif 
malzema 
eşya ve 
emtia 
Ton. 

-----------------------------------------------------------------------~ 3 - Vinç iştiraki olmaksızın nhtım 

veya silo iskelesine veya güverteden a· 
(arak vagona tahmil etmek veya mü. 
tekabilen. 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur gil· 
vertesinden veya silo iskele~nden nakil 
ve yerleştirmek. 

6 - Vinç iştiraki olmak.sızın vagondan 
tahliye ve açık araziye mağazalara .na
kil ve istif ve mütek.abilen. 

7 - Vagondan idare vinciie açık aıa
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi ba!ıriyeden kü
felerle veya arkalık ile VP el ilP. çıka
rılarak vagona tahmil, açık araziy~. 

mağazalara nakil Vt! istif etmek Ve 
mütekabil en. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhidden alınacak 

amele. 

17 

12325 23 

t5140 8 

20411 5 

268 18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 18 120 

22 UT78 

23 

2103 24 

' 5 475 

195 24 m 

7 

Beher 
tonu 
Ku. 

• 

14 

18 

23 

14 

18 

9 

(25595) lira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 22/6;'939 tarihine raslayan Perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahi!indc birinci iş
letme komisyonu tarafından yapılacaktır. ·Talihlerin (1919) lira (63) kuruş muvakkat teminat ile ayni gün saat 10 ona ka· 
dar k~misyon kalemine ~eklif mektublarını venneleri llzundır. Bu ife aid şutname Haydarpasa liman baımüfettiflilin· 

den ve Ankara ve İzmir İşletme M:idürlüklerindea par•ız elatak alınabilir. (3881) 

- ""' 
Van ıoı:~ çahfbnlan motorla pmllerimize en az vasat ,.ot, 
BAŞ MA~7,;t;yud;~~~CAl<fll' 

Ayhk ücret (140) Liradır 
Taliplerin Denizbank EnıpektörlOk Senlll Şeflltın• mora--

SHazlrudu 12 Hazirana kadar mulıtelif hatlara kalkacak ~-_w. 
iaimleri, kaJklf rDn ve •atleri Ye kaJkacaklan rda1J9111""'" 

Karadeais hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perpmbe 12 de ~ 
Pazar 16 dıe. (Cümhuriyet). Gala.ta rıhtıJd,!1.,..,. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de \U Bartın hattına 

fzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabip hattuın 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

keci rıhtımından. ~ 
Salı, Fer,el;nbe ve Pazar 9.30 da (UjU!'I· 
rıh turundan. 1' 
Pazartesi 13 de ve diğer günler S.45 de ( ~ 
sistemi vapurlardan biri. -Cumartesi ayrıca . ---. 
ve Pazar aynca 20 de (Trak). Galata rıh~ .li 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de CTr•k~ 
Çarpmba 20 de (Üngen), Cumartesi 20 de ( 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nntımındaıL 
Çarpmba 15 de (Saadet), Cwnartesı 15 de 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - , Paızar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Menin hatttna - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Kony•)· 

nhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü mal11mat aşağıda 

lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği Karak6y, Köprlibap 42362 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Mad. 

bina11 albnda -4013' 
Hr'ceci, Yolca Alona 22711) Sirkeci acenteliği 

Traş olduktan sonra ciidlJılll 
krem sürmeyiniz. 

POKE 

MEMUR ALINAC 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

FlBRIKALARI MOESSESESI MOOORLOOONDEM : 
Karabük demir ve çelik fabrikalannda istihdam edilmek üzere 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette 

la memur almacllktır. 
Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da An~ 

mer Bank Umumi Müdürlillünde ve fatanbulda Sümer Bank 1ıtaııb01 
ainde yapılacaktır. 
İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 

Müdürlüğüne veya lstanbu: Şubesi Müdürlüğüne müracaatla -. 
ma1i>u iş talimatnamesini kendi el yızılariyle cevablandırmalan ve 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.8.939 ta~ 
Umumi Müdürlük veya tltanbul Şubesi Müdürlüğü.ne tevdi 
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlarlyle ubl'Hk ödevini ikmal 
ro işlerine vAkıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir· 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin 

Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının yüz otuz birinci kilometresile yüz elli do_.,, 

Iometresi arasındaki yedinci kısmın inıaat ve ray ferşiyatı kapalı ~· 
münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 12/6/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on ~ 
}etimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu oduında 

tır. B · 1 • h b d l' 'ki ·1 'ki yü t ' b: .. ural#t 2 - u aş erm mu ammen e e ı ı mı yon ı z ye mış ... 
3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel 

si. vahidi kıyasi fiyat cetveli, fenni ıartname, ahşap traversle ferşiyat 
mesi, çimento normu. telgraf hattı prtnamesi, plan ve profilden rntl 
takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde Demiryollar inşaat · 
darik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma. 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve v~ 
kat teminatlarını ve münakaaa tan'hinden en az sekiz gün evvel refet lf 
diğer vesikalarını raptederek Veklletimize verecekleri bir istida ile bU 
leb edecekleri ehliyet vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı . ,,.. ~ 
zarflarını mezk\ir kanunun v~ ebiltme şartnamesinin tarifatı dail',.ıo 
layarak 12/6/39 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz t• 
şaat dairesi ek.ııiltme komisyonu reialiline tevdi etmia olmalan lizıJlldı 

. .ı914• 


