
ALKIN ao 
ALKIN KULA 
AL·KIN DiL 

f Bu gOn 18 sayfa f 

1 'riirk - anSi• 
mba.kereleri 

Hatay meseleslnln kat'ı hal şekline 
baOlanması konuşuluyor 

• 
Parla, Türk hildbaetinin aon Fransız teldiflerinl 

tetkik etmek üzere oldujunu bilcliriyor 

1'nıtua hcıricit/e Mat'& BoM, C. MUr8U Souyetlma umctN ~ 
•lçİIİ iZe beraber 

Paris 6 (A.A.) - Nazırltr IQ8C1iai hakkında Patis ile Londra arumda gıiS 
bu 1abah Bone'nin beynelmilel vftiyet rüşmeler cereymı etmektedir. Oecii ... 

r--............. ~,.._..,ıı................. hakkındaki izah&tını dinlemiştir. mez hiçbir engelin Sovyet hilldDneti .. 

Ha . . N m:~-,_ h:~-......:-:- le bir anlaşmaya miııl olacaimı l8Jlll.-t 
ncıye azırı, .ı w.A 'U1"Ull.:ı.ııu.u miyormn. 

~.-~ ..... "-:%:A: Bu ~tın Ha-
bre oldlilunQ ~~- . tay esinin kat, bir tıaı şekline 
Nazır demiştir ki: raptı etra:Cnda o1dt.0ı sa1Ahiyettar 
Sovyetler Birliğile bir anlapna akdi membalardan öğrenilmiştir. 

Yeni· barem projeleri 
dün Partide görüşüldü 

Hariciye Vekili on beş gun zarfındaki siyasi 
meseleler hakkında izahat vardi -=~n biri Ed1':"8 Bulgar konso!oshaneal l'lorinak N..._ """"""' ' f 11eri •kı AYUSturya zabiti bir -. ıır1zım, -.. ' Barem projelerinin Meclisin Pazartesi toplantı· 

~ talyan, ikisi de papazdır . :_at;: 1:r: ~etıtı!:uta · eında mUzakera eclllm•i Partide tekarrUr etti 
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Partinin Bayilt Millet Jleclill m1lataJdl 
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Ali Ranl Tathuu lntihab buJ1U'Dl11flaı'dJ. 
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Binbirdirek 1ıkdmak 
tehlikesine mı maruz? 
AldılJmu mal'Omata nazaran Blnblrdl· 

rek çekmek tehlik81İlle marm bulunmak· 
tadır. Dtreklere iatlna• eden keıD81'lerlD. 
üstlerinde tullalarm vflcude ı~ tl
tinad kubbelerinin dertnllll ancak 38 un· 
timetre oldutu ve bunlaruı fluıindeJd 

,.. .. n......_ toprak tabakan içinde •• bir takım •at 
~ .__... bir Jccırilcdt1'4 N ..... almak iıtedWf Kae.'c GdaA yapıldJlı için, 1N biDaJann ajırhlma tul 
~ •-~~ okuduk. Ressaııı Çallı 1b- ada, H.JJhll. BUrja1 aruında buluaıı la llemerlerı.ı ıaukave,met edemiJeceti Cilmhı.ırreisi liıönüDün Nafıa VekA- Reslmde Milli Şefi, Nafıa Vekili tara-

-'4UI Çanı İbrahim, bizim Çallı b~ ad8'J1 ~ Kapk adasını atın anllfllmaktadrr. ıettnde istanbuıun imar plim t\Brl.t- findan. plin hakkında verilen bahaft 
~ llliiraeaa& etmil. BI~ "' (Deu 11 iMi _,,1 •> <•- il 111111 -.ı •> de 1ıl*il;l• J8ft'Wmrı lli.Wb;m'.._ dinlerlerken g&ül~irl& 



2 Sayfa SON POSTA 

HerS?Ün 
Reslrnll Makale: Bir müşabehet noktası 

Balkan tesanüdü 

Yazan: Muhittin Bircen 

Sözün kısası 
-····-

Postaya verilen_ adam 

l, !. T•lu 
. . başvekiJle 

L ondrada herifin bırı. bı* B .. le P' 

görüşmek istiyormuş. oy .
1 
~ 

lab• Ill 
mülakata mutlaka muvaffak ~. unrniit 
için emin ve kestirme bir yol duş .J:cit ]<cn__.. 
Nihayet postahaneye baş vurup ·t) ]cilO 
ni herhangi bir kıymet.siz eşya gı ~iundt 
başına şu kadar Hr ücret muka J3izdew 
sevkcdip etmiyeceUerini sormuş. daJPl 
yahud ki başka her nerede olsa bU ~radS• 
tımarhaneye gönderirlerdi.. Lo~ e bir 
kilosu yirmi kuruş hesabilc ense.sın seV~ 
alay pul yapıştır{p mürselünileyhıne 
etmişler. eJIÜfo 
Sayın Mister Çembörlin kabul etnl aııre-

T 
ürltiyenin İngiltere ile yaptığı 

anlaşma ve diğer memlehtlcrle • 

giriştiği müzakereler, pek tabii olarak. 
Balkanlarda bir takım akisler yaptı. Bu 
akislerin mana ve mahiyetleri henüz ta· 
mamen vuzuh kesbetmcmiş olduğunu 
zannederiz. Yani. henüz Balkanlarda bu 
yeni vaziyet üzerinde dedikodular devam 
ediyor ve henüz Balkan devletlen arala
rında konuşmalar, gene Balkan devlet
lerile diğer dünya devletleri arasında te
maslar devam ediyor. Balkanların yakın 
mukadderatı üzerinde külli hır tesir ya • 
pacak olan herhangi bir vaziyetin tavaz
zuh etmesi için henüz vakit vardır; he
nüz, düşünüp taşınma, temas, tetkik, te
sir- ve mukabil tesir devri devam ediyor. 
Bu, bir müddet daha devam da ede
cektir. 

o başka. Takseli mektub gibi. ge~e ~J 
Gördüğünüz insanların kıymeti hakkında çabuk hü - !nsanJarın çogunda has~ast tesaduten ıreşfedilen nel t"t- 'cine iade olunmuş. Fakat sız ışe ırnilel 

küm vermeyiniz. Hele, i~ yaramaz ka'rarına gelmekte is- Tarın benzerliği vardır. O gizli hat>sa veya meziyeti eş- Yarın b~ ~sul yayılacak ~~k b:;;:nacııl' 
tical etmeyiniz. Karşınıza çıkanda sizin keşfedemediğiniz !etmek hazan çok keskin bir göze, bazan uzun bir tecrü- postalar ıttıhadınca da tat 

1 
a yuttllt 

bir meziyetin bulunması çok mümkündür. beye, hazan da tesadüfün 1fı.tfuna bağlıdır. olursa, seyahet acentaları, hapı 
Ş-ımdiki halde, göze çarpan bu bakım

dan en mühim Balkan hadise"i, g~ç~nler. 
de Romanya ve Yugoslavya hariciye na
zırları arasında Tuna nehri üzerinde VU· 

kua gelmiş olan bir konuşmadır. Roman
ya gazetelerinin bu husustaki neşriyatın
dan ve bilhasısa Merkezi Avrupamn en 
mühim dünya istihbarat organı olan Pes
ter Llyod'un neşriyatından anlıyoru:ı ki. 
Türk • İngiliz anlaşması baklünda Ro
manya ile Yugoslavya arasında esaslı bir 
görüş fatltı husule gelmiş. Yugoslavya. 
Türkiyenin İngiltere ile anlaşmasını, Bal· 
kanlılık tesanüdüne sadakatsizlik olarak 
telikki ediyormuş. Yugoslavya hariciye 
nazırı bu ciheti Romanya hariciye nazırı
na açıkça söylemiş ve onun fikrini anb
mak istemiş. Halbuki. Romanya hariciye 
nazın bu mütaleada değilmiş. Tiirkiyt>· 
nin Balkan devletlerile olan müşterek 
taahhüdlerinin onu, herhangi başka bir 
devletle anlaşmaktan ınen'c sebeb ola
mıyacağı fikrinde bulunan Romanya ha
riciye nazın da Yugo:;lav hariciye nazı
rının bu husustaki görüş tarzınr cerhe 
çalışmış. 

-=::=:=:ıı:::=ıı-=====:===-=--==:;:=~=============~~===~=====~~..;,;.;~~~====-==== gitti! liyoJ\ 

~f ~;ii:f~\~~;:if :if ]~ 
Malagalı bir prensle il'. ·-.......... ·-·--••n•HH•-, 1 Rogun lıırlıma buldan Ankaraya, hem de evde tes~ bs,, 

• \ ri . yani alabildiğine zayıflanuŞ • .~it bel 

Evlenen hlr lnglllz lıızı ! HergDn bir fıkra Şampiyonu lıadın yan iadesiz taahhüdlü olarak, dort, ~ 
1 liraya göndebilebileceği gibi, bunun ceJc. 

katına kıyınca da pekalfı Farise gide 
1 

~ 

Alakadar memleketlerin matbuatı eğer 
bu hususta yazdıkları yazılarda büyük 
bir hataya düşmüş değilierse, Romanya 
ile Yugoslavya arasmpa bir mfüıakaşanın 
cereyan etmiş olduğun:ı inanmamız za
ruret kesbeder ve bu arada Yugoslavya
nın kendi tabii menfaatler~ hilafına bir 
siyaset istikameti üzerinde bulunduğuna 
hükmedebiliriz. 

Esasen, bu husustaki neşriyatı kafi de
recede manalı olan Pester Lloyd'ün bu 
meseleler hakkında yaptığı tefsirlere ba
kılırsa, Yugoslav siyasi mihver istikame
tindeki tekamülüne süratle devam et
mekte ve Romanya da. sarih ve kat'i ol
mamakla beraber sağlam 'bir müdafaa 
cephesi tutmaıya çalışmakta ısrar eyle
mektedir. Macar hariciyesinin fikirlerine 
tercüman olan Pester Lloyd Romanyada 
Beneş • Titulescu ruhunun tekrar uyan
dığını söylemeğe kadar gitti<'iine ve Yu
goslavya hakkında gayet tatlı bir dil kul
landığına göre vazivetin bu anhdığımız 
tarzda bulunduğunda süphP. yoktur. 

* Türk • İngiliz anlasmasınm, Balkan 
Antantı veya Balkanlılık tesanüdü aley
hine hiçbir unsuru ihtiva etmedi~ten baş
ka bilAkis, Balkanlılık tesanüdüni.i kuv
vetlendirmeğe yarayacak ve bilhassa 
Balkan devletlerinin müstakil ve Balkan. 
h bir &iyaset takib eylemelerini temine 
hizmet edecek bir kuvvet olduğu şüphe
lizdir. Türkiye, bu anlaşmayı sırf hu ruh 
içinde yapmlf ve bu gayeyi gütmekten 
başka bir şey de düşünmemiştir. Eğer 

Romanya ve diğer Balkan devletleri bu 
ruhu iyi anlıyorlarsa çok iyi bir alamet
tir; Yugoslavya da bunu böyle anlamı
yorsa elbet, büyük bir galet içinde bulu
nuyor demektır. 

İngilterede Oksford terzilerinden biri· 

nin kızı Mal ayalı prens lerdea Prens 

Mahmudla evlenmiştir. Oksford Üniver· 

sitesinde karısını tanımış olan Prens 

Mahmud kızın ailesinin muvafakatini güç 

bela alm~ır. 

nüz halletmemiş bulunan ve eli bir türlü 
halletmeğe varaınıyan Belgrad. .sırtında 

bu kadar ağır bir yQk taşıdığı müddetçe 
de bu siyasette devam etlerse, kendisini 
bir dereceye kadar mazur görmek ka
bildir. 

Bunun için, Türkiyenin Balkanlılık te
sanüdüne sadakatsizliğini ileri süren bu 
Balkan dedikodusuna 11ebeb olduğundan 
dolayı Yugoslavyayı lüzumundan fazla 
ayıblamaya sebeb görmüyoruz. Yalnız 

şunu söylemeğe lüzum görüı·üz ki Tür
kiyenin bütün gayesi halis bir Balkanlı
lık tesanüdünün kuvvetle birleşmesi için 
elinden geldiği kadar çalış.maktan başka 
bir şey değildir. Öyle bir Balkan tesanü
dü ki, dünya devletlerinin büyük davalı 
mücadeleleri arasında ne bir tarafa, ne 
de diğer tarafa karşı bir siyaset takib et
meği düşünmesin. Böyle bir Balkanlılık te 
sanüdünün gayesi de sade, milletlerin 
haklarına tam ve karşılıklı bir hürmet ve 
Iiayet duygusu içinde su1hün devamına 
yardımdan ibaret olacaktır. Türkiyenin 
emeli, hedeft. aiyaatl ve bütün gayreti 
budur. Yugoslavya bu hakikati anlar ve
ya anlamaz, yahud anlar da anlamaz gö
rünür; bu cihet başka bir meseledir. l"a
kat, biz o kanaatteyiz ki Türkiyenin çok 
samimi olan sulh, dostluk. tenasüd gaye. 
leri ve bu hususta 1arfettiği emeklerin 
derecesi. er veya geç, evveli bütün Bal
kan devletleri ve bflthare belki de bizzat 
Almanya tarafından anlaşılacaktır. 

Muhittin BiTgen 

Günün birinde bir sabun 
fabrikası açsam 

Talihsiz adam anlatıyordu; 
- O kadar talihim yoktu.r ki, dedi, 

bir ev alsam ev yanar, hir ticaret yap
mıya kalksam muhakkak bir sebeb 
zuhur eder iflas ederim. Hatta aklı • 
ma öyle geliyor ki, günün birinde bir 
sabun fabrikası açacak olsam, ben 
fabrikayı aç~m gün yıkanmak ve 
çamaşır bul(lfık yıka.rtt..tık adeti dün
yadan kalkacak ben de b'U yiizden if • 
ldı etmi§ olaca6ım. 

~----------------~ 
iskeletten yapılmış 
Bir mola taşı 

İngilizlerin tanınmış simalarından dok
tor Filchmer Çinde seyahat ederken, re
simde gördüğünüz gibi, bir hayvan iske
letinden vücude getirilmiş olan bir mola 
taşı görmüş, hayret etmekle beraber res· 
mini almaktan da geri durmamıştır:. 

·-r-

Atina şehrine göklen 
düşen miras 

Geçenlerde Meksikada 60 yaşında ve 
fat eden Akibiade Seraphis adında bir 
rum Atina .şehrjnE: dört milyar drahmi 
miras bırakmıştır. 

Bundan 50 sene evvel Aicibiade 
Seraphis, ebe~ynile bi~ikte cenubi 
Amerikaya hicret etmişti. 

Orada küçük yaşta gazete müvezzi -
liği, kundura boywcılığı, ıbula~ıkçılık, 
uşaklLlt, garsonluk yapmıştır. 

Biriktirmiş olduğu para ile kendisi
ne küçük bir çiftlik almağa muvaffak 
olmuştur. Az sonra, çiftlikte bir kuyu 
kazrlırken ham pe.trola tesadüf edilmiş 
tir. 

Bu sayede adaimcai{ız hatırı saYJ1ır 
derecede zenginleşmiştir. Kimsesi ol -
madığmdan sahibi bulunduğu 4 mil -
yar Drahmiyi vatanına bırakmağı mü
nasib görmü~ti.ir. 

Londrada Hayd Parkta 35 mtisabık a

rasında koyun kırkma ıampiyonluğu ya

pılmış ve resmini gördüğünüz ve müsa

bakanın biricik kadın atleti birlnciliği ka-

l zanmıştır. Kendisine ıümüı bir madalya 

verilmiştir. 

lhtiyarlıyacagına 
gençleşen adam 

İngilterede bulunan bir adam tabiaı ka· 
nunlarına uymnmasile §Öhret kazanmış
tır. Yaşı icabı olarak ihtiyarlıyacağına 

gençleşmektedir ..• 
Bu adam bir kereste fabrikasında işçi -

dir. 56 yaşında iken bir kazaya uğramış 
ve sağ elinin üç parmağı kesilffiiştir. Bu 
ameliyattan sonra işçi birdenbire ihtiyar • 
lamağa b~aIIU.f ve ihtiyarlığı güıı,den 

güne artmıştır. 
İngiliz doktorları böyle göz göre göre 

ihtiyarlıyan adamın halini tetkike koyul
muşlar. Artık yürüyemez hale gelmiş, 

saçları dökülmüş, yüzü buruşınUf. Axa • 
dan bir iki ay geçer geçmez doktorları hay 
rete düşürecek bir hadise vukua gehniş • 
tir. İşçi yeniden kuvvet bulmağa ve gen~
leşmeğe, saçları çıkmağa başlamıştır. İlk 
önce beyaz olarak çıkan saçlar gitgide ko
yulaşmış ve rengi siyahlaşmış, eskisin • 
den iyi yürür olmuş, spor yapmağa, fab
rikada çok verimli bir fekilde iş verme.ğe 
başlamış, teni Adeta bir gencin tenini an
dırır bir hal almış, vaktinden evvel ihti
yar1adığından dolayı kendisine tazminat 
verıneğe başlıyen sigorta kumpanyası taz 
minatı derhal kesmiştir.· 

Şimdi İngı1teredeki doktorlar bu hadi
senin tetkiki ile meşguldürler. Fakat işçi 

doktorlarla görüşmekten hoflanmamak • 
tadır. 

Fakat, biz zannediyoruz ki Yugoslav
yada bu işj, bu hakikati böyle anlamayı 
bilmiyecek derecede ah vale gayri vakıf 
bir memleket değildir. Ancak, bir taraf
tan Almanya ile hemhudud ve diğer ta
raftan da Arnavudlukta İtalya ile yeni- ı 
den komşu olduğu bir zamandanberi Yu
goslavya pek iyi bildiği ve anladığı bir 
takım hakikatleri anlamıyor görünmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Hatta, anlamı
yor görünmekle de iktifa edemiyerek, 
dönflp Romaya, dönüp Berline seyahat
ler yapmaya mecbur olan Yugoslavya, 
Balkanlarda mihver politikasııun hulfil 
gayretlerine yardım etmek zaruretlerile 
ele karJıla§llllftın Hırvat meselesini he-

IS TER 1 NAN, iSTER iNANMA! 
Bir aostumuz anlattı: 

t- Pazar günii Yalovaya gidecektim. Vapura bindim, ka· 

labalık. hmcahmç dolu bir vapurdu, sıkıldım. pişr-lan ol-

dum ve Heybclfye JU18fllle& vapurdan indim. Şimdi burııda 

ne yapacaktım? Beni tekrar f.stanbula fötürecek vapurun 

gelmesine epeyce zaman vardı. bir kahveye oturdum. ıonra 
rıhtım boyunda halk arasında dolaştım. Biltiln bu milddet 
zarfında kulağıma hep mu~vice geldi. Tnrkçenin nisbeti 
ıLhayet yüzde 20 den ibarettir.» 

Biz bu dostumuzun mübaliğa ettiğine inanıyoru.:. ey o
kuyucu sen: 

iSTER iNAN, ISTli:R INANMAI 

Hem taahhüdlü olunca çuvala da k~e
mazlar, galiba. Yalnız, yolda, seyYa~aı 
murun burnunun dibinden ayrıl":1 bO
şart. Ne de olsa, hiç fena değil! Benıt1l ıı, 
şuma gitti. Ve şu andan itibaren b~ ~scaO 
lün bizde de çabuk tatbik ediJ.mesın• 
ve gönülden diliyorum.. rpil 

Rivayete nazaran Japonlar canlı toya
diye bir şey icad etmişlermiş. ~ilh~~a daJJi' 
pılmış bir torpilin içine iedaı bır a ıuft 
yerleştiriliyor ve birlikte atılıY0~ 'il 
İçindeki o adam da yolda, torpili se_v. te-< 
idare ediyor, mutlaka hedefe isabetını a~ 
min eyliyormuş. Bittabi torpil patlar P 
lamaz, içindeki zamkinos!. bel 

Bu da bir seyahat nev'i, amma. . :ıci:J1L 
sulhçü olduğum için öteki, o fngilizırı g'ô-' 
tercih etmekteyim. Artık beni her yaz _ 
riln! Büyük postahanede yabancı ~ıJ<e r
ler gişesine müracaat edip, ceketiın:n: ){! 
tında dikili Amerikan bezinin üze~~n ~· 
adrese gönderilmemi dilerim. Üç yuz 
ruşluk bir pul. bir damga... ye. 

- Mehmed! Al götür şunu :aıersule 
çantaya koysunlar!. 1• .. s· ~e Oooh! Son sistem bir otomobille ır 1/ef' 
ciye, gara. Oradan hususi furguna.. dil. 
elini Paris. Londra, her neresi ise. ora 
tanıdıklardan birine teslim! . . ?11~ 

Lakin fenalık nerede? Adres sabıb• t ~ 
zibse ve İngiliz başvekili gibi kabul e 
meyiverirse, dönüş pek !ıraklı olacak·?ılt 

Postrestant olarak gitmek .. O d:ı t~:.ıt1ı 
keli. Zira, üç ay aranmıyan ınektub 
posta idarE}leri yakar !armış!.. ,. Jd 

Fakat dünyada hangi nimet vardu 
kötü tarafı olmasın? .._ 

------~ 
Bir yankesici yakalandı ,_ 

·r o Mercanda Pastırmacı hanının bı ri1 
dasında kunduracılık yapan şiiJc : 
Tophane caddesinden giderken Y~ 
na sa'bıkalılardan Remzi oğlu N tıt· 
sokulmuş, 332 kuruşunu çarpmış 
Nedim, adliyeye verilmiştir. • •••••••• .-·-·· .. ·······································-·· 
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Ankara trenlerinde 
numar mevkiler 

ekliflerine 
kat'i 

Maraş ta 
Birçok evleri 
Su /Jastı 

14 yapnda bir çocufa 
11lclınm isabet etti 

Süv.egı kanalı 
Meselesi 



' Sayfa 'SON POSTA 

lktısad Vekili F eshane 1 Münakale Vekilimizden 
bir ricamız 

Hastanelerdeki yatak 
adedi artırılacak 

Şehrin muhtelif hastanelerinde veremli hastalara 
aynlan yatak adedi 900 e iblağ edilecek , fabrikasını gezdi 

Vekil tetkiklerine bugün de devam 
edecek, akşam Ankaraga gidecektir 

Nalı:ll naıtalarınm artması '" 16.ra.t
ltnmeslnln okuyup :J9.zma tmklnlarmın 
da memlelı:et içinde 1a.)'llma.sı dem.ek ol
dutu füphealzdlr. Bunu nazarı dJıtka.te 
alan btrçolı: memleketler, tltab "Ye gaze
t. •nldyatını tenzllltlı tarifeye tAbl tut
maktadırlar. Amerlkada ıse. eğer bilgi
mizde yanılmıyorsak, gazete natılyatı 
ılmendlferlerde meccanldlr. B1z1m gibi 

Sıhhiye Vekfileti İstanbulda mevcud 
hastanelerle yakından meşgul olmakta • 
dır. Bu seneki bütçede İstanbul hastane 
lerine sarfedilmek üzere ayrılan paranın 
miktarı geçen senekilerden ziyadedir. 

dermişlerdir. İnşaata Temmuz ayı içıııcl' 
başlanacaktır. 

Çoğaltılacak yataklarla beraber ı:s; 
rimizdeki hastanelerde bulunan ver 
yatağının adedi sekiz yüzü bulacak~;_,.. 

İstanbul belediyesi tarafından Şıp-
muazzam bir hastane yapılacığını yas • 
rnıştık. Sıhhiye VekAleti bu hastanen• 
bir buçuk milyon lira sarfı ile en :rnükeııt' 
mel bir hastane olmasını iste:rnektedlfı 
Şişlideki yeni hastanede yüz kadar ..,, • 
remli yatağı bulundurulması tllkarrür et
miştir. Bu suretle hastanelerde verernll " 
lere dokuz yüz yatak tahsis edilmiş ola ' 
caktır. 

n· gellrlnl arttırma~a muhtaç memleket -
lerde deyletten bu kadar büyük fedakA.r
ııtı §lmdll11ı:: ı.steıneyi dotru bulmuyoruz. 
Buna mulı::abll bazı kolaylıkların glSste
lllhn.e&nl, gene umumı menfaat namına, 
faydalı buluyoruz. Meseli. bir seyyar mil
'Yezızltn hat boyunda sattığı gazeteler 
Haydarpatada tartılıp o tartı üzerlnden 
Gc.retl alınıyor. Ayni amellye İzmltte, elı::
aertya tekrar olunuyor. Bu hal, !tem mü
'Yezziln işini geri bU'akıyor, hem okuyu -
cunun zamanında gazetesine kavuşma -
ama engel oluyor. Bu satırları yazmak -
taJl maksadımız, birer kültür yapıcıaı o
lan bu seyyarlara iblr parça daha kolay-

Yug~avya hükfunetinrlen evvelce alı • 
nan beş yüz elli bin liradan bir kısmmın 
İstanbul hastanelerine harcanması karar
lqmış ve yeniden yatak adedi çoğaltıla • 
cak hastaneler tesbit edilmişti. 

Bu paralarla Hayaarpaşa Nümune hasta 
nesile Heybelideki sanatoryomunıı verem!i 
yatağı ilave edilecekti. Vekalet Haydarpa
fa Nümune hastanesine ilavesi kararla • 
şan yüz veremli yatağının sayısını yüz el
liye. Heybeli sanatoryomundaki yüz elli 

veremli yatağını iki yüze iblağ etmiştir. 
Haydarpaşa hastanesi ile Heybeli sana • 

toryamu direktörlükleri yeni yataklan 
koymak için yapılacak binalann projele
;rini hazırlamış, Sıhhiye Vekaletine gön • 

* Birleşik esnaf cemiyetleri yeni bir esıı~ 
hastanesi inşasına karar vermi,tir. 'V 
ve belediye reisi LUtfi Kırdar hastaneıılll 
inşaatında cemiyetlere yardımda bulU ' 
nacağını vadetmiştir. Esnaf, aralarındJ 
elli bin lira toplamağa karar vermiştir· 

lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilAnları 
~ 

1ıctuacl Vekili Fa hane fabri1camıdtı 

lı.le gösterUme&ni görmektir. Dld*rek 
hayat pahasına temin ettlklerl k&zanç
lannm lqeylltf mutablllnde bunlar, bl -
rer seyyar kütübbanellt vazifesini göril
;rorlar. Onlan bo§nud etmek, memleke
ıe hıofnudt getirir. Sayın Münatale Ve -
tmmızden !bu dllettmlzln yerlne get1-
r1lmeslni rica ediyoruz. 

Semti ve mahallesi Cadde veya Muhammen aylıll 
bi cftndenberi phrimizde bulmunakia randıman hakkmda etüdler yapmıf, lza,,. 

talan İkUSad Vekili HüsnA Çabr, dün. hat almıftır. San'at mektebleri 
mezunları cemiyeti dün 
yıllık kongresini yaph 

Türkiye San'at mektebleri mezunları 

sokağı No. su Cinsi Lira Kr_:_....ı 
' 

Vekil fabrikanın daha genifletilnıesi et-
rafında alikadarlardan izahat almı§tır. 

Çenberlitaş, Mollaftnari Peykhane / 9-13 Ev 19 00 I 

Fatih, Koğacıdede Niıancı cami fl!hıirnbdeki iktıaadf müesseselerde tet -

tiklerde bulunmut w bu meyanda Def -
lerdaroati Fesbam mensucat fabrikasını 

Hüsnü Çakır, bugQn de tetkiklerine de
vam edecek ve akfimüstü Ankaraya gi -

sezerek fabrikanın faaHyet ve verdiği decektir. cemiyetinin senelik kongresi dün akşam 

arkaaında 

Mercan Harbiye 
Çarşıda Kalpakçılarbqı 

Mahrnudpaşada Çufiacı hanı ikinci adada 

~ 

20 
1 
4 

Nakşibendi tekkesi 4 00 
Dükkan 9 00 

> 7 00 
> ,6 00 

Dahiliye Vekili bugun 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 
laik ôztrak Ankaraya dönüf':inü tehir 
etmiftir. Vekil mm sabah yanında 1stan
INI ve Bursa valileri olduğu halde Yalo
n7a gttmış, otel Termali gezmiş. Yalo -
ft yollannı gözden geçirmiştir. Faı"k Öı • 
trat bugün Ankarayı dönecektir. 

D~nlz lıl~rl: 

llr Yunan mekteh gftDl.ı Jhnammna 
ıeldi 

Ara adındaki Yunan meltteb gemi -
m, dnn gece geç vakit limanımıza ~l -
miştir. Gemi liınanınmda 4 gün kala -
aktır. . 

Hamrlanan ziyaret programına g6 -
N, bugün saat 11 de geminin komutanı 
Valiyi ziyaret edecek ve bu ziyareti 
Vali tarafından iade edilecektir. Pe -
npalasta kumandan şerefine Vali ta -
rafındlm bugün bir öğ~ ziyafeti ~ri -
lecek, gemi talebeleri Modada Deniz 
lııuliibilnde ve Heybelide, Deniz Lise -
tinde ağırlanacaktır. 

Geni kumandanı tarafından Taksim 
COınhuriyet abidesipe çelenk konacak.... 

Bet Jmmarba yakwndıı 
Galatada Burma 80kağmda bir amf

Şehir suların[O ıslahı saat 19 da Halkevi konferans ıalonunda 
yapılnıı§tır. 

için tetkikat y&pıhyor İçtimaı, cemiyet reisi doktor Hafıı Ce-
mal Lokmanhekim aÇIIllf ve kongre ri • 

İstanbul belediyeli Halkalı ve Taksim yasetine Yusuf Ziya Eliman ve katibHk-
sularını tahlil ettinni§ ve tahlil raporunu lere Sırrı ve Muzaffer Yasar seçilmiş • 
Sıhhiye Vekaletine göndermiştir. Raporda lerdir. 
fstanbuldaki memba sularının sıhhi du • BilAıhare, ifağida1ti zevat, cemiyetin 
rumu hakkında izahat verilmiştir. müen azası olarak intihab edilmişlerdir: 

Rapora göre Halkalı .ııuyu Harbiyeye Doktor Hahz Cemal Lokmanhekiın. Yu
kadar muntazam künltlerla gelmekte, su .suf Ziya Etiman, Celal Cemal Ustar, Muh 
Harbiyeden sonra phir içindeki borular • Bin Biray, Adnan Nayman, Ali Karyot. 
da kirlenmektedir. Taksim ıuyu ise ,ehre Nuri Erkmen. Mehmd Özdemir, Saded • 
girdiği andan itibaren kullanılmağa gay- din Taneri. 
ri müsaid bir hal alım§ bulunmaktadır. ~ Bundan ıonra cemiyetin es11 nizam • 

Halk. halen bu iti sudan da i.sti!ade et- namesinin tadil edilecek olan maddeleri 
mekte, yemeklerine kullanmakta ve iç - müzakere edilınif, mezk1lr maddeler, ye-

• > birinci > 
Fatih, Ktrmastı Emirler 
Nzunçlll'fl Dökmeciler 
Küçük M. Paşa Şerefiye 

Küçük M. Paşa Şerefiye 

Mahmudpqa Yeşildlrek 

Bahçe kapıda Dördtıncü Vakıf hanın 

1 el .katında 
Bahçekapıda Dörc:Hlncü Vakıf hanın 

4 ünctı katında 
Çal'flda AlJpaşa hanı fist katta 
Çarşıda Alfpaşa hanı üst katta 
ÇarJlda AlJpaşa hanı Oat katta 

Terkosta 
Müddeti icar: 

4 • 4 oo 
11-13 • (2) 8 50 

39 • 1 50 
34 • ! 50 
36 > 2 00 

18-20 , (2) ı 00 

12 Oda t8 00 

2.6 > 11.7 00 
4 > 8 00 

42 > 8 00 
29 Yanmış oda ! 00 

Sene lif 
Göl sazları 100 00 

mektedir. Her türlii hastalığın sirayetine niden yapılan cemiyetler kanununa, ce • Teslimi tarihinden 930 1enesl Mayıs sonuna kadar. 
imkan verecek olan bu suları balkırı ' kul- miyet nizamnamesinin tevafuku için de - Eyüb, Alipaşa Bostan 24-19 Bostan ve dutluk 80 00 
lanmakta devam etmekte olması hasta • ğiştirı1mektedir. Müddeti icar: 
lıklarla yapılan mücadeleleri sıfıra in.dir- Ve billhare de mürakıb heyeti intihab Teslim tarihinden 940 ıenesi Kasım iptidasına kadar. 
mektedir_. edilmi§ ve kongreye nihayet verilmiştir. Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere a~ık arttırmaya çıkanlnııf' 

Ayni zamanda halkın bol miktarda kul- --- ·• - -- tır. İstekliler 13/Hulran/939 Salı günü saat 15 e kadar Çenberlitaşta İstanbul 
!andığı Hamidiye suyu da, yağmurlu gün- Bir şikAyetin cevabı Vakıfiıar Başmüdürlülfinde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (3922) 
!erde bulanık akmaktadır. Bu sebehle bu Devlet Demlryollan Umum Mild6.rlüttln - -------------------------------
su ile beraber diler bütün memba ıula • den gönderumııtır: Asfalt yol fnşaah 
nnın esaslı şekilde ıslahı ı1zım gelmek.. 28-5-1939 tarlhll " 3188 numaralı Son Nafı·a Veka" letı·nden tedir Posta gazetealnln 4 1ınetl sayfa.sının s 1lnc1l 

· sütununda <Hatlı detıı miyiz?) be.4lıtı al -
Sıhhiye Vekileti İstanbul belediyesinin tında lntışar eden (Anadolu banllyö hattın- 1 - İstanbul • Edirne yolunun Kuleli köyünden Edirne ıehri methaline ki" 

sular hakkında yaptılı tetkikleri yakın • da oturanların iki dllett> mevzulu §ltlyet dar 37 +seo kilometre uzunluğundaki kısının asfalt kaplamalı yeni ıose ola~ 
dan takib etmektedir. s.hhiye VekAlethıin yazısına karşılıktır. inşası (1.709.792) lira (51) kurut keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarl usulile ~ 
delaleti ve vali ve belediye reisi L<hfi Kır- 1 - Abonman karneleri neden kaldırıl - liltıneye çıkarılmıJtır. 

darın icraatı ile İatanbul halkı yakııl ~ dı~alCm oldutu bere abonman tanı ıerı 2 - Eba1tme 28/6/939 tarlhlne müaadif Pazartesi günil öğleden evvel .,.t 
manda temiz suya DVUfacaktır. (lkUf-dlSntıı> ucuz biletlerden ttat.ça e ~ (ll) de Nalı farklı olmıyan "cadece bergün trenle • - a Vektletinde Şose ve K~ler reisliği odasında yapılacaktır. 

da kumar oynıyan Mehmed, Hüseyin, Camillın verilecek tehir myu tmisatmı yahat t.httyacında bulunan yolculan gltele _ 3 - Ek.tiltme prtnamesi ve buna mü teferrl diğer evrak (50) lira mukabilil' 
re utrayıp bilet aım.t ttilfetlnden turtaran de Şose '" Köprüler reislifinden alm!lbilir. fJe.ban, Du~ w diğer Mehıned is - belediye :yapacak 

mtndeki tumarba%lar, yapılan bir beli- Camilere verilecek şehir wyu tesi -
kında suçüstünde yakalanmışlardır. &it.mm camilere kadar olan !kısmını 

Ele geçen bir çift zar ile 527 kur\.1' belediyenin yapacağını ya~. Be
pera müsadere edilmiş, kumarbazlar lediye Sular İdaresi bu işe 38 bin lira 
adliyeye verilmiştir. ayınnıştır. 

lstanbul Kız Ortamektebi talebelerinin nda ca11 

bir tolaylılı:tı. 4 - f.teklilerln eksiltme tarihinden llakal sekiz gün evvel bir istida ne Naf~ 
Kame usuttlnthı tatbtkında görtllen ~ Vekllethıe müracaat ederek bu gibi tılerf yapabileceklerine dair ehliyet vesı'lrdi 

mtlhtm ldart mahzurlar dolayıslle bunun ye- alınalan llzımdir. (İstekliler müracaat istidalanna bu ı'şe benzer ınşa· atı iyı' ~ 
rlne a1J1l malı:.sadı temin eden ve eslı:Wnden 
% 20 lll % 40 nL!betlnde tenzllll olan abon- tekilde yaptıklarına dair vesiltalannı da raptedeceklerdir.) 
maa brtıan ikame edllmJttlr. & - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 ,,,. 

'8u kartlar daha ucus olup hlmlllerlne De6ine aid Ticaret Ocb.sı vesfkaaıııı ve (65.044) liralık muvakkat teminatıariO' 
(lner'i,et mtlddett t9lnde> tırtıedltltr1 " im- ~ 'lı:ln buleblldltltrt tadar 1t7ahat hattı bah- havi olarak 2490 ıayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zaP"' 
tetmelctedlr. Bir halde tı (tatil tünlert teh - lannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz muıtabla 
re lnllmeae bile) yalms diler ı.t giinlerinde linde konüsyon reislilfne vermeleri llzımdır. (2117) (3938) 
tıırenıe MJ&hat edecekler için tarne bllet - -----------------------------~ 
lePdn daha elvıerı.ııcttr. 
Bwıunla beraber hefl'tln trenle eeyahat 

emıı,.nler - ki fllcl19t menuu da budur -
her defullıda lidi.f - d6n8' bllt9ti almak l'U

retııe, abonman lı:arnest alanların mashar ol
dulu 110uzluktan, bugQn dahi istifade et -
mettedirler. 
ı - Bilet almadan trene ibtnenlerden aıı

mn m'llllSJll CcNt: 
8ebeb "'' aaltı ne olursa ol$un, trene bUet

m bbımek, hadd1 zatında gayrltabU olduğu 
bdar demflJolu m@murlannı son derece 14-
raı eden bir harekettir. 

Bu .arttı hareketlerin ıee teşviki d~. bl -
11.ttıı tahd1d1 mtıı'8Rm bulunmasından do -
ıa:rı (emaa11 nalcll l'Ul'talannda oldutu gtbt) 
idwemts menuatı da biletli ve blletmz :roı -
aaıar lıl'UlDda b&yle bir fart gl>7.etmlfttr. 

8'I Mılbarla umumi aeye.ha.t tartları be -

Maarif Vekilliğinden 
F otografhane sahiplerine ve fotograf muhabirleri11' 

Fotograf ve fotograf kopyeleri üzerindeki telif hakkının memleketimizde dl 
tanınması ve tescili için al!kadarların dü §Ünce ve arzulannı görüşmek nzetf 
9/Haziran/939 Cuma günü saat 17 de Galatasaray lisesinde alAkadarlar arasındl 
bir toplantı yapılmuı tensib edilmiştir. İlgililerin bu toplantıda bulunarak dl-: 
tünce ve dileklerini Vekilliğimiz mümessilliğine bildirmeleri rica olunur. 

c2163> c4~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
lcra dosya No. Nevi Gayrimenkulün mahalli ~ 

938/69 Yalı Kuzguncuk PS§a Limanı caddesi B. ıf 
eski 120 yeni 149, 151 numaralı 

• RDde h1o lıtr testrt olmıyan bu munam &-
Dm Nen!ınl m .... mettelıl - anıt ıalet>ea!d tıılr ?eda oaY1 te~ etmlll•- .... tt.hf'!f1nı mahal 86r1lleımemelı:tıed1r. 

dlr. ~ meldılb llNtmenlsi w talebeler ~· Belim l>u ~b- Bu Ol"fabımımı, muhterem ıazeten11dn 11r-

Bankamıza ipotekli olup Uıküdar İcra Memurluğunca yukarıda m:.marası ~ 
zili dosya ile 22/8/939 Perşembe günü açık arttırma ile satılacak olan gayriJil:°~ 
lru.1d alanlar arzu tderlerae Banka bu gayrimenkul mukabilinde, mevzuatı d&JH 
linde para ikraz edebilir. c31'40> dan bir mtlbaı· -.bit ...:a:- at .,ta, n aM1111undt. n8fNdJ]nlellın1 derin 

~-· •nmrta~~ 



Çukurova kıymeti; 
eserlerle dola 

~ ' 
tak bu eserler üzerinde esaslı tetkikler yapılmamış, 

. ~ değerleri tam olarak teıbit edilmemiştiı 
li4ıi trıa (liUSusi) - Çukurovada çe -ı 
~ .... °bedler vardır. Bugün bu mi -
bı... ·~erler " · 
~,.~ak k • uzer.ın~e derin etüdler 
'· ş· ıymetlı bırer mevzu halin
~le ~diye kadar ıbu işle layda 'de Ugraşılınış değildir. Bunlar ü
~ baş:aaz~ış derme çatma notlar -
~ir bır vesikatya da tesadüf edil
.,~. i tnaıft!uradaki mabedler hakkın
'llT>hanes· atı da Tarsus umumi kü -
'l'e""~ ınden çıkarabilmek kabildir. 

lhıı -~s'teki (T 
~r Çeş" arsus) mabed ve ca -
\ıı.cıa'ka~dli medeniyetlerin tesiri al
ıtu ..... "' ıştır. San'at ve eskilik bakı-
lh:~ ~tkiıce ~ 
~d gör··lın deger b~lıca yedi tane 
o. u ektedir 
'i~ • , 

~e:lla ~evcud olan Eski caminin 

1'ı liiy0rıa~~~e ~vrilmiş olduğunu 
~Yid ebn ıma~ tarzı da bunu bi
~ Och ektedir. Burası XVII inci 

Çukurovada buluna" tı.efb bir Kti 
Jcabcırtmaıı 

"' dan evvelki mabedlerin azameti yanın-
da bunlar, tetkike değmiyecek klld~ tı!_! 162 ıae:: ~arafından y~ılınıştır. 

~.~ h hınde Kram Leon zama _ fakir ve ayni zamanda yenidirler. 
~'1ısır m l'kl - . -·-

"'al" i e ı erinden Mansurun 
~Ye Ç~v ~levteymurullah tarafından Kızılcahamamda bir oyun 
llu~ rı rniştir. yUzUnden bir çocuk öldü 

~lak gene Kozmopolit · ~ '""' led uruhn mımau wı.r-
~ -ç'Vri~~ Ulucami de keza kili -

;: olarak ıştir. Bu caminin içinde 
"'- · 'l'iirk1- ~le alınabilecek bütün ak-
:"'ll.a ~rın ı· d ~ nın da ~ ın en çıkmıştır. Bu 
lb~~~i~ ~acd~~iye tahvili Mısırlıların 
L .... ~ uf eder Bu d k" v-·· ük' ~._---:~ ~is· : · ra a ı .n.ıuç 
ı.:.~11. b' ı .se İslam mimarisinde 
l' .. ı.. -ı ır b' 
"'llr isnı· ınadır. Bunun Melik 
~ ın~b· M bir an Ya 1 ı: ısır kumandanı ta-
d calYI\ ~ ~:.~ıgı söyleniyor. DiE!er 
.ıı..en sonra c u. anı Danyaldır. Bu, 1361 
~ır. tlını"e ·1 • :ı... kil" ,, Çevrı mış 'Uır ıse -

Yeni . 
dtr ''b camı isl' t Ah. ve 132o arnamen Türk eseri -
. tn~ be tal'ih,nde Miralay Hacı 

tir. nu ":! tarafından insa ettiril . 
ha~ Cltlninin . . oda. mış -

-·~ı \rard yırmı lı bir de ders-
'ra:h ır. 

).ı talırn· 
A~ıtJı1arı ı~a~e" camisi de bu havali 
~""Oas "'" n ıstılasına uğradığı zaman 
\1, - ~şa taraf d 
ı;ınaresı aı..ft ın an yaptırılmıştır. 
~inare '"lab olduğu için buna Tab-
'li.lla call' '•i divorlar 
~SaTe .. ~ · 

Krıılcahamam (Hususi) - Köylerde 
~ukların ve hatta büyük adamların 
bile eğlendikleri ve fakat ekseriya• ba
zı kazalara sebeb olan bir oyun vardır 
ki buna iıallt arasında cGıncırd.ab is
mi veribniştir. Uzun bir tahtanın Ü3e -

rinde bir delik açılar:ık bu delik yere 
gömülmüş kalm bir kazığın ortasında 
çalıh bit çiviye geçirilir ve bu tahta -
nın iki uclarına iki adam veya iki ço
cuk binerek bu tahtayı c;evirmeğe ve 
göz kararaıcak bir süratle dönmeğe b* 
!arlar. İşte geçen gün kazamıza bağlı 
Güvem nahiyesinin Hız1rlar köyünden 
Hasan ve Mehmed isimlerinde iki ço -
cuk bir gıncırdağa binmişler ve baş 
döndürüci.i bir hızla çevirmeğe başla -
mışhfr. Fakat ibu süratli dönüş arasın
da her nasılsa dönmekte olan tahta çi
viden birden bire kurtulunca çocuklan
birer tarafa fırlatmış bu sırada on iki 
yaslanndaki Yusuf oğlu Has~m başı 
şiddetle büyük bir taşa çarparak par -
çalanmış ve derhal ölümüne sebeb ol -
muştur. ~ rses,e (Tarsusta) mi!M -

·......... Gaz kursu 

\t~ 
~altiy~l OiUBusi) - Orta okulda açılan ııehirli gulardan korunma kursu mu· 
~ e sona ermiştir. Fotograf kur su bitiren talebeden bir çupu muallim· 

illada gösteriyor. 

Kırkla~eli Vilayeti 
Luleburgaza 
nekledili yor 

Kırklarell (Hwıusl) - Anbrada.n 
buraya &elen baberlere göre, 1Drk1ar
eli vlllyet merkezinin Lülebuı'IU& 
nakli tuaLTVU.rU kuneden fille çıtın.at 
Q.zeredlr. Bıwen bir müddettenberi bu 
mevzu berinde muhtelit membalu -
dan mza.u haberler dol&flllakta klL 

Geçenlerde belediyede yapıl&n feT -
ıkallde bir toplantlda vllA.yet merkezi
nin bu nün ışı' de görüşülm\i4, vllA -
yet merte?Jnln Kırklarellnde kalma -
11 yolunda teşebbü.sa.tta bulunulmak 
üzere bet tlfllllı: bir hey'et seçilmiftir. 
Hey' et Ankaraya gttmiftlr. 

VHA.yet Lüleburgaza nakledlldlğl 

-2 
8a,.ta • 

[Ergani bakır madeninde 1 

Ergani bakır madeninde faaliyet bl1 yük bir hızla devam etrrw'ktedlr. Yuka
rıdaki resim fabrikanın izabe kısmından umumt bir görünilft-Qr. 

c Küçük memleket haberleri ) 
Bursa Beledly~sl tarafından geçen sene a- Yıldmelı kazasında yeni bir afUD duralı 

takdirde Kırklareli kaza merkezi ola
cak, buradaki teşktlA.t tamamen Lüle
burgaza nakledUtret Lüleburgudakl 
'tan teıkllAtı buraya getlrllecektlr. Bu 
suretle iti şehir memurlan araaında 
geni§ mlkyasd:ı na~r vukua gele -
cektlr. Ancak bazı Tilt.yet memurlan
nıu kaza idaresinde yer almaları, bazı 
kaza memur!arınm TllA.yet mekaniz
masına geçmeleri muhtemeldir. 

Bursa Miizikeri komerl 1 Yıldızeli aşmı duralı 

Çllmış olan mUz!ltevi, sene sonu münaaebe - inşaatına ba§lanınıştır. 

Milll Şef;mizin Samsun 
ha~kına iltifatları 

Samsun (Hususi) - Yerli malla\' 
sergisinin açılışı rnünasebetile sergi ko 
mitesi tarafından çekilen tazim telgra
fına Riyaıseticürnhur Kı1tibliğinden şu 
cevabi telgraf gelmiştir: 

Bay Zarifi Atamer 

tile, yetlştlrdlğl talebeleri tarafından giir.el GemJikte teJnSiYer 
bir konser vermiştir. Oemllt orta okul öğretmenleri, tarafından 
Şehrimizin bütUn tanınmış allelertnln ha- HalkeVi gösterit salonunda cAnecllin JUftı

m bulunduğu bu konseri canlı ve hedetıl ça- aı. adlı piyes t~U ed_llmiftir. 
llfl?lantn mükemmel bir nümunesi olarak Gemhkte sut satqlan 
kabul eallmektedlr. Gemlik Belediyesi. süt işlerine ehemmiyet 

vermiştir Her ı:ütçü sattığı sütU llkönce be-
Adanada tenis teıırik müsabakalan 

Adana teni3 teşvik ~üSabakalanna baş -
lanmıştır. Müsabakalar Halkevi kortunda 
yapılmaktadır. Blr'ncl müsabaka bu Pazar 
günü yapılmıştır. Maçlara her Pazar devam 
edilecektir. 

lediyeye getirmekte, orada muayene edildik
ten sonra kabların ağzı mühürlenerek, ıa -
tışa çıkarılmaktadır. 

Burdur Sıhhat Müdürlitil 
Burdur Sıhhat Direktörü Şükrü Koksu Bl· 

teclk Sıhhat Direktörlüğüne tayin edllmlş ve 
_ Ada~ttl\ Kardenpartl mahalli memuriyetine gitml~lr. Yerine is -

Önümuzdekl gunlerde Beden Terbiyesi Bey mlr Sıhhat yardlrektörü tayin edllml§tlr. 
ban bölgesi tarafın:ian Atatürk Parkında bir Bardurda cfirett faaliyeti 
gardenparti verllecektlr. Bu gardenparti Halkevimlz gençlerimizin bilhassa ali.ta • 

komiseri Mevsimin en büyük ve muhteşem eğlenc~sl Jaqdıkları güreşi canlandırmak "Ye gQrbfts Yerli mallar sergisi 
Samsun olacaktu. Şlmdlden hazı~lıklara başlanmış - eleman yetiştirmek rnaksadlle bir gtlreş min-

Sergı"nin açılma töreni münasebeti - tır. Çok zarif dekorla:- yapılmaktadır. Gar - derl yaptırılmıştır. Haftada Uç gece &Ç'lt o-
denpartl bin klşll1k c!acaktır. lan salonda gençler çalışmaktadırlar. Esti 

le haklannda gösterilen temiz duygu - Mııradtınm İnanlı çeşmesi mesire oldu güreşcllerden topçu alayı sübaylanndan ıcı,. 
l.ara RRisicümhur İsmet İnönü teşek - Muradlırıın İnanlı çesmesı çok güzel bir mll Tuna ö~etmenllk yapmaktadır. Mftda • 
kürlerini ve serginin rnuvaffa'-<iyeti mesire haUnl aldı. Suvun nefaseti buna se _ vlm gençler günden güne çoğalmaktadır. 
hakkındaki temennilerini bildiririm. bebtir. Her Pazar g\inf\ ayrı ayrı muhıtıer- Burdur memlek~t hastanesi inşaatı 

Umumi Kitib K. Gedelee den gelen halk bu yerde eğlenmektedir. Bu Burdur <Hususn - Şehrimiz memleket .. .. . . . . . ı defa ba~a vallm!z ~akıp Beygo oldu!lu hal- hastane.,ı inşaatı tatııamlanmak tlzeredlr. 
Buyuk Şefımızın b~ ıltıfatlan .sam- de resmi devalr r.rkftnı eşlerlle blrllkte çeş _ Yalnız ayrı, ayrı mütPahhldlere verllmlı o -

sunlular tarafından şuokran ve mınnet- meye gelerek çok güzel vakit geçirmişler _ lnn elektrik teslsatmda ve çerçeve işlerln -
le karşılanmıştır. dtr. de mühim noksanlıklar görüldüğünden Na -

---~ Ka,ıa ormanlar fla ldareslle mütP'lhh!dler arşsında 1htt1A.f 

Gizli ev'enme yüzünden 
çıka11 cinayat 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı -
za bağlı Sarak köyünde Ahmed ismin
de birisi bundan sekiz sene evvel ayni 
köyden Mustafa kızı 23 yaşlarında Es
ma adında bir kızla sevişip birleşmiş -
ıer ve iki sene evvel de bir çocukları 
dünyaya gelmiştir. Bundan birkaç ay 
evvel Esma gene ıeyni köyden Cavid is
minde bir delikanlı ile sevişmeğe baş
lıyor ve geçen gün de çocuğunu koca -
sının evine atarak Cavidin evine kaçı
yor. Ahmed karısınm Cavide kaçma -
sından dolayı her ikisi aleyhine bir da
va aıÇ.ıyor. Fakat mahkeme Üii tetkik e

dince Ahmedle Esma arasında kanuni 
bir evliliğin mevcud o1madığı kanaati
ne varıyor. Henüz mesele mahkemece 

bir neticeye bağlanmamış olduğu bir 
mada Ahmed Esmayıı1 bir gün köyün 
çeşmesinde rastlıyor ve y~alla~ e~~
ne getiriyor. Evde kızın gosterdiği mu
manaat üzerine sopa ile başına vur -
mağıa başlıyor. Esm& bu dayaktan kur
tulmak için açık bulunan pencereden 
kaldırıp kendini aşağıya atıyor ve başı 
paf.çalımarak derhal öüyor. Keyfiyet 
kaza merkezine akseder etme& derhal 
aorgu hAkimi Mustafa Remzi Aktan ile 
hüktlmet doktoru Ali Rıza Bakay vak'a 
mahalline giderek tahkiıkatcı başlamış
lardır. Katil yaka'lanmlştır. 

çıkını~. nihayet velraletten ml1hendls getir -
Kaşta orman tahdld komisyonu kaza or - tnmlştlr. Bu scbeb!e işler biraz geclkmtştir. 

manlarının hududla~a.cıı işine başlamıştır. Eski teşkilAtın :nemleket ihtiyacına cevab 
Muradhda arte7ıyen ~ahşmalan verecek vaziyette olmaması dolayısile bu bl-

Muradlıd:ı Kooperatif bahçesinde açılmak- nanın bitmesi sabırsızlıkla beklenmektedir. 
ta olan artezlyen kuyusu 020) metreyi bul- Sıhhat Vekaleti de bütün fennt malzemesi -
ddu halde sı. çıkmamıstır. Bu lşe üç aydan- nl gönderecektir. 
berl devam edU:nekte olup bu kere rasUanan Tokadd:ı terfi ve tavtnter 
taş gayet .sert olduğundan çok müşklilA.tıa · · 
delinmektedir. Zile tahsll memun• Abdullah Oüngör ile 

merkez varidat memnrn Rahmi Şenel ternan 
Kırltlıareli muhtarlar kursu mahalU idareler müfettişliklerine, Niksar 

Kırklarell Halkev! salonunda köy muh - Husus! Muha.ııebe memuru Veli ÖZkan Va -
tarlan içtn blr Mır~ açılmıştır. BUtün muh- rldat müdürlü~üne terfian, Varidat MUdtlıtı 
tarlarımız kursa !~tırak etmiştir. Eldeki Mehmed •Özdemlr de Niksar H1L'IUS1 Muha -
mevzuatı hakkUe tatbik edebilmek, yurd ve sebe memurluğuna. Zile varidat memurlu -
nnunt bllgllerl artırmak, deruhde ettikleri ğuna merkez varlde.t memuru Behzat Ase -
nzifelerl tam manasUe başarabilme kapa - ne. Niksar varidat memurluğuna naklen ta
aiteslni verecek olan bu kurs çok faydalı o - yin edllmlclerdlr. 
lacaktır. Burdur cezaf"Tincle okuma kartn1 

Kırklarelinde ıehirll raı kurstan Burdur Cezaevlnde açılmış olan otuma Jcur-
İklncl defa açılan zehirli gaz kurslan 15 su sona ermlstlr. İki avlık mesai neticesin -

gün devam etmiş VP netlcelenmtştır. Bu ııene de 26 klşt yetişmiştir. Bu kadar lı:ısa blr za
açılan bu ik1 kurs çok verimli neticeler ver- manda alınan bu verime bakan bütt1n mah
mlş ve 250 memur arkadaşı çok faydalı bll- kümlar yeni blr kursun açılmasını sabırsız -
gllere sahlb kılmıştır. Köylerde ötretmen Te lıkla beklemektedirler. 
gezici basöğretmenler vasıtasile bu yoldaki Çorludaki köy mubtarlan karsa 
çah§malarda çok ver!mll neticeler elde edil- Köy muht:ttlarına köy ve köycüUlRe ald 
mlştlr. muamelAtı ö~retmelı: ve bllgllerlnl genlılet -

Bahkesfrde takdir edilen kaymakam -n mek maksadlle -8- Mayısdan itibaren Hal -
nabl!e müdürleri kevinde blr kurs açıldı. Bu kursta hwıwıt 

Köy kanununun tatbikatında çalışmalan muhasebe memuru Osman MuUu ve köyler 
&örülen Bandırma· kaymakamı Ragıb Ue Ed- bürosu Utlbl Ahmed Taylan usulü muha -
remld Kaymakamt ŞAdan, Balıke.9irin Yal - sebe ve töy kanunu çemberi dahlllnde, ad -
cılar nahiye müdftrü Hüsnü Heklmotıu n llyeden, mallyooen, nüfustan, ve zlraatten de 
Bmdırgının Dt1vertepe nahiye mtıdl1r11 Nas - birer zat kurs devamınca bran,ıarne alAka -
mlye vlllyetçe birer takdlmame wrllrrüttlr. ıı dersler! takdirle vazlfelendlrllmişlerdlr. 

Kaş muallimlerinin yılhk hasbıhalleri 

Pazer Cla Hasan Bey Diyor ki: 

~ti~n .Bl'y, cenubi A
"lld~ ıucı bir yazı o -

Buranın insanları ne 
toz. toprak. .• 

... Ne de çamur denllev 

ıeyi~ 

Hasan Bey - Allah Al • 
lah. orada aafalt yol yapıl· 
mu. bavagui. terkoa bo • 
ruları ddlatirnm.. mi 
lmif? 

Kllf, (Hıusuai) - Kazamıza bağlı ilk mekteb muallimleri iki gün evvel mer. 
keze gelerek yık·k has.bıhallertuJ yapJ&.lfı.ardır. Re&im, Kaş muallimlerini bir rra. 

da göstermektedir. 
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R essam Çallı İbrahimi!'l Kaşık a- ( da müzayedeye çıkarılıp arttıramn üs -
dasını satın alac3ğını gazeteler tünde bırakılır. 

yazdılar. Eline birknç kuruş geçiren in • 
sanların apartıınan kurduklan bu devir
de bir ressamın. belki ömründe ilk defa 
toplu bir halde eline geçirdiği parayla 
hAli bir adayı satın ahp oraya yerleşmek 
arzusunu gastermesi garib, garib olduğu 
kadar da alaka celbedecck be hadisedir. 

Günün birinde bir doktor bir apartıman 
yaptırmıştı Bütün doktorıar apartıman 

yaptınnıya bll§ladılar Bir ressam da bir 
ada satın almca bütün ressamların ada 

satın almalan moda olursı, birkaç kuruşu 
bir araya getiren bir başka ressam, Pavli 
adasını, daha başka bir ressam Tavşan a

dasını satın alıp oralara yerleşeceklerdir. 
Ada satın almak. Büyükadada, hatta Hey. 
belide mevsimliğine köşk kiralamak kadar 
pahah olmıyacağı için, ressamların ada 
parasını tediyede güçlük çekeceklerini 
~iç zannetmem. 

* Ada alım satımı bizim memlekette yeni 
bir iş değildir. tvvelce de her halde ada 

a1ıp eatan1ar vardı ki. Bir ada alım satım 
borsası kurulmuştu. Ada borsasının ku • 
hılduğu şehrin adı da Adapazarı kaldı. 

Ada alıp satma işi ortadan kalkhğı h!ılde 
Adapazarınm adı değişmedi, ada alım sa
tımı yt'niden hızlandığı znman g"ne bor
ra ayni yerde kurulabilir. Ve adalar ora-

Amerikada Konnektikat'da 1776 da 
iki Amerikalı, resmini gördüğünüz de
nizaltı gemisini icad etmişler ve Ame -
rikan Cümhurrejsi Washington, Ame -
rikan ihtilal ·harbinde bu gemiye bin -
~ti. 

* Elmas kaça m?.lo'ur t 

\\ I / 
Elmasın kaça 

/ / nialolduğunu a 
......_ / caba hiç hesab ey--@ / lediniz mi?- Yal • 

- -- mı; yarım ltilo el-
":, ' -:--- mas çıkarma~ için 
/ ı - on be~ milyon ki • 

/ / 1 \ ' loluk kayanın par 
çalanması icab ey

tdiği hesab edilmiştir. 

sı murassadı.r, üze
rinde bulunan el
maslann kıymeti 

150.000 Türk lirasıclır. 

* Mehtabh gecefar ve gemilerin 
ağırlığı 

Mchtablı gece1erde bir geminin sikleii 

azalır. Bu da, ayın f?1-Jet cazibesi dola • 

yısile, geminin, yüzdüğü sudan daha faz

la cczbedibnesinden ileri gelir. 

Milşkill bir vaziyet 
Bir erkek okuyucum, Bay cH. H.> 

ortada bir de çocuk olduğu için erkeğin 
tahammül etmesi lazımdır. 

• derdlıti bir sual şeklinde ifade ederek 
diyo!" ki: 

c- Bir adam, genç bir adam farze
dini.z, evlenmiş. fakat umduğu maddi 
ve manevi hıuıletlerin tamamen ak.si 
ile karşılaşınışlır. bu adam daha iyi 
göremediği, daha iyi düşünemediği i;i!ı 
kabul ediyorum ki hatalıdl!", kabahat .. 
ildir. fakat hatasının cezasını ölünce
ye kadar sevmediği bir kadının yanın
da geçirerek mi od:yecektir. Bu ceza 
cilrme nisbetle fazla ağır olmaz mı?:ııı 

* Okuyucumun BUaline verilecek ce-
vabı iki şıkka ayırmalı: 

.AJlenin ya çocuğu vardır, yahud 
yoktur. 
Çocuğu olduğu takdirde vaziyet ne 

olursa olsun erkeği!l vazifesi kazaya 
boyun eğmektir, sabretmektir. Bu tak
dirde de cürme nazaran ceza fazla o
bbilir, fakat karardan mi.iteessir oJa
c.nk olan sade~e kadın olmadığı için. 

Eğer ailenin çocuğu yoksa bu tak
dirde, hareketin haksız olduğunu tak· 
dir etmekle beraber ayrılmayı tavsiyE' 
ederim. Zira iki kınk gönülden rnes'ud 
bir aiJenin doğmasına imkan yoktur, 
fakat bu iki gönül ayn ayrı, mt.>s'ud bi· 
rer aile kurabilirler. 

* Develide Bayan cB. K.:t ye: 
- Medenf kanunun bir erkeğe: 
cÇocuk yapa.ıruyor:t iddiasile k9.nsı-

m. terketmek için bir hak verdiği':ıi bil
.Dl.iyoruın, anlatan latife etmiş olacak
tır. 

* Bay cA. l:ııı ye: 
- Kendi ırkınızdan olmıyan bir ka

dınla evlenebilirsiniz. hiçbir mani yok
tur, yalnız bu takdirde içtimai mevki· 
lerden bazılannı işgal edemezsiniz. 
Mesela zabit olamaztıınız, hariciye ıne. 
muru olamazsınız, jU bu dairede bu
lunamazsınız. 

rEYZE 

sade olmalı, ras
gele bir kumaştan 
ya.pılabilmeli. faz. 
la olarak ta son 
modaya uymalı. 

Bu ~artların hep
sini aynı modelde 
bulmak oldukça 
güçtür. Koyduğu.. 

muz modelin bu 
manadıı pek elve

r! rişli olduğunu sa
nıyoruz. Basit bir 
korsajı var. Ete~i 

de sade... Dikişin
den şikayel ediJ... 
mez. Plileri bu sene modasının önleri bol 
eteklerini güzel bir şekilde canlandırıyor. 
Bu pliler yalnız önde kaldığı için buruş
mak tehlikesi yoktur. İstenildiği kndar 
sık giyilebilir. Herhangi bir tok kumaş· 
tan yapabilirsiniz. 

--·-----
Her kadın bilmelidir 

İyi b!r çamaşırhk ipekli ağırlığından 
ve nesdnin kadife gibi düzgün oluşun
darı tanılır. 

Birçok jerseleri tok görünsün diye 
kolalanmıştır. Almadan evvcl avucu -
nuzda sıkıp bıralkım.z. Buruşuk kalırsa 
kolalıdır. 

* Koyu renk süed eldiven alırken par
mak uçlarının çabucak parlıyacağını 

Ticaret işleri : 
J 

Gilmrillıleıde: ~ 

Yerli mallar sergjsine iştirak edecek Bulgar hududunda yapılacak Jlrii 
firmalar artıyor gümritk binMI ıJ' 

U k .. .. h d d _,,_..:;Mi ııe. , 
On birinci Yerli Mallar sergisine iştirnk zun opru u u gwıu .... - aştı 

için müracaat eden firmaların 1ayısı yü- pıkulede inşası kararlaştırılan ın rıB ~ 
zil bulmuftm. :Müracaatlar devam etmek- rek Türk - Bulgar gümrük bin35~ j ' 
te olduğu gibi bu f'ırmalat" sergide teşhir ir bazı tetkiklerde bulunmak nze o~ 
edilmek üzere mamul!tı mahsusa hazır • dirne Ye Uzunköpri.iye git?1~··p ~ 
lamaktadırlar. Gümrükler başmüdürü Methı, ll 

Hataydan .ergiye iştirak edecek firma- rimize dönmüştür. ., t~ 
1ar da nümunelerini yakında göndere • Başmüdür, yapmış oldu~ t~ 11g,'(/I 
ceklerini bildirmişlerdJr. neticesine dair bir rapor JUhlr 

1 

Sergi komitesi Cuma günü saat 16 da Vekalete gönderecektfr. ..l< bl' 
Milli Snnnyi Birliğinde tekrar bir toplan· Türk - Bulgar müşterek gnrnrtt ~ -
3 yapacak ve serginin açılış gününü tes. nasınm inşasına yakında başlana~# 
bit edecektir. tır. Binanın ikmalinden sonra bll 1aı' 

Bir haftalık ihraç vaziyeti dan gelip geçecek olan yolcuları! "" 
Mayısın 80l1 haftan zarfında limanı • ve Bulgar hududlannda ayrı. •1 • · 11' 

nuzdan muhtelif memleketlere. 568 bin ki- ayenelerine lüzum kalmıy~ı~ 
lo sikletinde ve 227 bin lira kıymetinde ih- pılacak olan muayeneler ın;11~ <ti 
racat yapılınııtır. müşterek gümrük binasında~ 
Diğer haftalarda olduğu gibi bu ihraca- Bulgar gümrük memurlan 

tın gene mühim bir kısmı Almanyaya ya- eyni zamanda yapılacaktır. r4 
pılmış. Estonya ve İtalyadan maada di - dereceyi Estonya işgal etmettedit~tl -
ğer memleketlere hemen hemen ihrarat memlekete ihraç edilen tütütı ~ Jd 'I' 
olmamış gibidir. Almanlar bilhassa mühim b '6 ~ in kilo sikletindedir. Ve tutan 
miktarda tiftik. yapak, ham sünger, bar- raya baliğ olmaktadır. ~ 
sak. koyun ve kuzu derisi ve mısır almış- ftalyaya da 104 bin kilo arpa ,e"~ 
]ardır .. Bu arada bir miktar da balık kon- miş, bundan başka İtalyanlar bit . .,e '
s~rv~s•: kuru meyva ve paçavra ihraç e- da keçi kılı. oğlak derisi. ku~ ., 
dılmıştır. . İ ~-mfll tıre almışlardır. talyaya sev ~ 

. Al~any~ya Oıraç edilen mallar 379 bin Iarın yekunu 13 bin lirayı ~~ 
:~ıo sıklehnde ve 192 bin lira değerinde • Bu arada !sveçe kunduz derisi -ye~• 

ırH. f . . yaya bir miktar ceviz ve İsveçle_ =..:ctlt• 
a ta ıçınde yapılan ihracatta ikinri ka a c·· '' "kt d h ı ·· deriJJP"'/ 

••••••••••••••••••• ·································-· y uz ı mı ar a a ı gon -4' 

' 
.......................... .._____ .......................... ___ ............. ~ .. .-; unutmamalısınız. 

Bacaksızın maskaralıkları: 



SO:N POSTA Sayfa ' 

1 • ı• C Dr. Ganeral Hazim'in hatıraları ::J 
UQOS avyanın sıyase 1 Şehzade Seyfeddin Ej. 

ve Balkan Paktı ile Viyana segalıati 
Y A Z A N ·················-·--......... _ ............. -=. r·-----·--·-.. ·······-------·· 

i Emekli General H. Emir Erkilet ! 
" Şehzade cenablan Viyanada umacı gıöi gezdirdiği 
iki haremini yanma alıp bir gece şehrin en adi kafe· 
şantanlanndan birisine gitmiye kalkışmasın mı, artık 

1 . .Soa P•f&J> llDl askeri bahisler Dlllhaniri S ! .............................. _.. ................. -·--····--·····-···-.......... -................................ . bu hareket s · ı tüketti 1 " 

• Prens Pol Belgradda bir geçid resminde 

"" es'ul zimamdarlarının ve niha.-ı belki bunlar da çoktan Avrupa haritasın
.,_ Yet kral naibi Prens Polün son dan silinerek şimdi sıra Yugoslavyaya. 
"-"tnanı d ' 1 lm" tna ar a ve bugünlerde İtalya ve Al- Yunanistana ve bütün Balkan ara ge ış 
G~aya YaptıkJan seyahatlerle dikkati olacaktı. O halde bugün Yugoslavya ku
i.Zas n~· Çeken Yugoslavya Balkan Paktı zusunun Roma ve Berlinin pen~elerine 
ve l ır devlet old w • '. onun siyasi düşmekle beraber halA yenio yut\ılamn-a ile , ugu ıçın, . . • h zan l'i durunı d'" - kuvvet ve masının sebeblerını bu kuzunun, er ne 

barı tabiatne b: . uşkun~ek, ından ilgıler. kadar endirekt olsa dahi, görmekte oldu-
.uu nı,,,.,..,, ızı pe )a ğu b- '"k d kr • d l t· · · h" d;n Inah-•1.1ek~.tin bilhassa ziraat ve ma- . uyu emo • ası ev e ıerının ıma-

ti.ı:ıei d SUUerınin ba lıca mü terileri bi- yesınde aramak lazımdır. 
Olduğ er:cecle Almnnya ve sonra İtalya Filvaki !n,g1ltere ile Fransanın, doğu 
Dti d u gıbi ithalatı da hemen hemen bu ve cenub doğu Avrupa ne doğu Akdeniz
~ ;~~~in. sınai istihsalatına inhisar et- de takib ettikleri garanti ve ittifak siya
heu:e ~dir'. o halde Belgrad ekonomi ci· setlerini kuvvetlqndirmek ve bunu naha 

l\vllst e.tlin ve Romaya bağlı dernektir. sağlam temellere dayamak için Sovyet 
tı.nd ... nb :uz:ya. ve Arnavudluğun ilhakla- Rusya ile birleşrneğe çalıştıkları v~ Tür
cenuh eri şunalden Almanya. batı ve kiyenin yardım ve ittifakını temine mu
lan \.' cihetlerden İtalya ile çevı·ilmiş 0 • vaffnk oldukları hu sıralarda Almanya 
dan d~gosıavya, coğrafi siyaset bakımın- ile ftalyanın Yugoslavyayı sureti mahsu
~lile cİ adı geçen iki büyük Avrupa dev- sada okşıyarak tPmine !ıer zamandan faz
ltu Av Pstça .geçinıneğe mecburdu. Çün- la lüzum hissettiklerini görür!iz ki bu, 
hq. itıti~Pa büyük demokrasi devletleri, fevkalfıde da"kkate değer. Nitekim bu Bal
d.ağrtıd af çı~tığı takdirde, Yugoslavyaya kan devletinin kral vekili ile hariciy~ na
~atdtrn an dogruya sağlüm ve tesirli bir zınnın Roma ve Berline davet edilmeleri 
taıun B Vadedemedikleri gibi, Bulgaris- ve buralarda f<>vkaHi.de itibar ve izaz ve 
8ile, d'~ alkan Paktına girmemesi dolayı- ikrnın görrnel<'ri Türk - İngiliz ve Türk -
l '6e.r B lk a.\'y y a an devletleri de Yugos- Fransız ittifak ve anlaşmalari!e İngiliz -
~u a tam bir dest.ek olamamışlardır. Sovyet Rus - Fransız müzakerelerinin 

%-de s~eblerle Yugoslavyanın evvele- bir aksülameli olmaktan başka bir şey 
~e( Yol nıa · Berlin mihverile iyi geçin· değildirler. 
dn~ Utıda ,,;; ·· O · · b h h · "'&\J. ve ta .. J -:r~esi, kendi hesabına. nun ıçın u şa ane seya at ve Zıya-
~a'ki 13ul ~u hır sıyaset sayılabilir. Fıl· retlerden şimdilik bir takım ehemmiyetli 
~lkıın dgnrıstanla anlJşmış ve diğer değişiklikler ve büyük neticeler çıkması 
hetıer,· h evletıcrile olan siyasi münas<>- beklenemez. Çünkü Almanya ile İtalya, 
tı • en" \' lllttının uz mevcud ve mPr'i Balkan muhtemel bir harbde arkalarını te"llin i-
Lı~tslav Çerçevesi içinde, dostane olan Çin, her şeyden evvel Yugoslavyanın şim-

b~ da !~nın, şimal komşusu· M.ı.caris- dilik sadece dostane bir tarafs1zhğını te-U ay, b· 
1 .Ilı.ek .., b ır komşuluk politikası güde- minden başb bir şey düşünemezler. Bun-
l'i ıteçi e u suretle bütün komşularile dan şu netice çıkar ki, eğer Yugoslavya 
o~ h ?\tnek sayesinde ke:ıdisine ıaz.ım bugün kendini emniyette hissediyorsa 
buYUk ukı.ur ve saadeti temin etmek i"'n bunu. herhalde ve Ancak BerJin - Roma r o~. ~·· ~ ı~~rdikı ··:ulan Almanyıt ile İtalyanın m verinin ynkm bir müddetten beri ta-
~beıe et ~ı dosUuğa samimiyet!\! mu- arruz ve genişleme siyaseti yerine müda
CaJt b ll'lesinde h" bi h faa ve korunma siyaseti takibine mecbur ı... · u hüYılk ıç r ata olamaz. An-
;:şı sanı· • devletlerın Yugoslavyaya oluşunda aramak Jazım gelir. 

tıı.ltııaseb unı ve normal iktısadi ve siya.sl Bu tnhavvülfuı sebebi de meydandadır: 
~a11 etler 'd 
. tır. 13 1 ame €tmek istemeleri Batı Avrupa demokrasi :ievletlerinin dj. 

~İ'<lsetindu tak.clirde Yugoshvy'l ~imdıki rilmeleri ve kendilerinde totaliterleıfa 
lfor Baı~n bır zarar görmiyec<'ği gibi mihverine karşı durabilmek kuvvet ve 

b 1"alc.at yan devletleri ae gö:-mezler. kudretini hissetmeleridir. F'akat bu kfıfi 
ilj·ati s h ugoslavya bugün Almanyamn gelemezdi; çünkü. Boğazlat: onlan Kara-

?lı.ın\•p..:n~ ası içindedir. Beriin - Roma d · d d B tıtıı ., ın havat• ah enız en ayırıyor u. undan başka. 12 
~ ile d " ı s nsı içind~ bulunma- adalarla Libya üsleri Doğu Akdenizde en 

k°'Sl enıek olduğunu ise geçen sene kudretli bir donanma için bile bir emni
'°'I! butu ova~ya, bu ~ene de Arnavudluk yetsizlik havası yaratıyordu. Hülasa İn
~·ı. n duny - -
l '"' hug0 a gorup nnlcUWşlardır. Ke· giliz donanmasının, İngiliz • Fransız h:ı-
l~r~nin .. n. herkes kanidir ki eğer lngil· va kuvvetlerinin ve muhtemel olduğu ü-
ct•' • vazıy t• 

a;ı \(elli ve c~ 1 acele k::ıvnyan, yeni ce· zere, bunlann kara kuvveUerinin. icabın-
,,. l'liı Dan . rane garan+i siyaseti olma- da doğu ve cenub doğu Avrupada ve rı0• 
~ e tıihare:•; de, Leh Baltık Koridoru da ğu Akdenizde sulh lehine müdahal.o ede-
0~ti S<ıhası i ~manya da Almanların ha- bilmeleri için Türkiyenin muvafakat ve 
cluğun Çınde bulunmanın ne demek yardımı lazım ve hatta esaslı bir şartlı. 

u tecrübe a·ıe anlıy"caklardı ve Çü kü b t A ... n cenup a ı vrupanın en kuv-

Dr. G<!neral Hazım Bellisanm sakıt Os
manlı hanedanı prenslerinde!l Seyfeddin 1 
ile çok yakından münasebette bulundu
ğunu yazmıştım. 

Doktoru bunlan anlatması için ikna e
dinciyc kadar akla karayı seçtim. 

c- Oğlum. ben gıybeti sevmem ..• Sey
feddinin deliliklerini zorh mı nnlattıra
caksın ?-. diyor, aŞıkçası, Nuh deyip. pey
gamber demiyordu! 

Nihayet yumuşadı: 
c- Öyle ise, Seyfeddinin Viyana seya

hatini anlatayım bari ... > 
Sözlerini söyledi. 
Ben de geniş bir nefes aldım ve not 

tutmağa başladım: 

Talıit Paşa 

c- ittihad ve Terakki hükiımeti, hane
dan azasını, Avrupa seyahatlerine çı

kartmak suretile. onları biraz olsun sivi· 
lize etmek istiyordu. Veiiahd olduğu 
için, Yusuf 1zzeddin efendi de seyahate 
çıkartılmış idi. İhtimal. bun:ı imrenen 
prens Seyfeddin de Viyanaya gitmek iste
mişti. 

Bir gün, Tarnt Paşanın beni çağırdığı
nı haber verdiler. 

Gittim. 
Pek pratik tabiatli olan Talat Paşa. hiç 

mukaddemeye lüzum görmeden maksada 
girdi: 

f en!inin, çift kanlı prens diye herkesin 
diline düşmemesi için şu çareyi buldum: 
cEfcndi> nin haremlerinden birini refi· 
kası, birini de baldızı diye yazdırdım! Bu 
tedbirin hikmetini de ceiendi> ye bin 
müşkülat ile anlatabildim. 

Böylece dairemize yerleştik. cEfendiı. 
de harem ağasını kapının önüne dikti. 

vetli ordusundan başka Boğazlar onun 
sıkı ve kuvvetli elindedir. Oniki adaların 
kıymet ve tesirini yolc ederek doğu Ak· 
denizde devamlı ve muilak bir hakimiyet 
tesisi için lazım olan batı Anadolunun 
girintili ve çıkıntılı sahilleri de onundur. 
Demek oluyor ki bugün Romanya ve Yu
nnııistanın garantisi ancak Türk - İng:liz 
ittifakile bir mana ifade eder. Kezalik 
Yugoslavyanın ve hatta Bulgaristamn 
emniyeti bile bu ittifaka bağlıdır. O halde 
Türk - İngiliz ittifakının Balkanlarda em
niyeti bozduğu ve Balkan Paktını ihlal 
ettiği hakkındaki Alınan ve İtalyan iddi
alatı hakikaten gülünç ve esastan mah
rum değil midirler? 

Türk - İngiliz ve T'"".ırk\ • Fransız ittifak 
ve anlaşmaları bugün Yugoslavyaya hiç 
olmazsa geniş bir nefes aldırmıştır. Çür.
kü Bulgaristanın bu sayede nil.ıayet aklı 
selim yoluna dönerek diğer Balkruı dev
letlerile işbirliği yapm3s1 artık beklene
bilir. İşte o zaman kuruhcak olan hakiki 
bir Balkan Birliği Yugoslavyaya istik -
lal. hürriy<'t ve varlığını koruyacak ci1· 
di ve kuvvetli bir destek olacak ve doğu 
Akdenizde olduğu .gibi Balkanlarda da 
hakiki ve devamlı barış temin edilmiş o
lacaktır. Bu da aynca gösterir ki Türki· 
yenin girdiği ve girebileceği ittifaklar ve 
anlaşmalar ancak banşı temin etmek 
içindirler. 
·······························-·-····-................... . 
Türkkuşu tayyıtreleri propaganda 

uçuşuna çıkacak 

Türkkuşu tayyarelerinden on biri ya 
kında memleket dahilinde propaganda 
uçuşuna çıkacaklardır. Evveıa İstan -
bula gelinecek, müteakıhen diğer vi -
!ayetlere gidilecektir. Tayyareler git -
tikleri yerlerde uçuşlar yapacak, pi -
!otlar halk ve talebeye konferanslar 
vereceklerdir. 

Yeniden 100 bin kilo tiftik satıldı 

Sovyetlere yeniden 100 bin kilo ilk par
ti olarak 115 kuruştan tiftik satışı yapıl • 
mıştır. Bu mallar yeni sen~ kırkun tiftik
lcrindendir. 

Sovyetlere yapak satışları devam et • 
mektedir. Evvelce Sovyetlere açığa yapak 
satmış olan firmalar piyasadan her gün 
mübayaatta bulunmaktadırlar. 55 kuruş
tan şark malı 62-64 kuruştan Trakya malı 
satılmıştır. 

Ahiren şehrimize Sovyetlerin salahi -
yettar bir eksperi gelmiş depo ve ardi -
yelerde ihraç edilecek. yapak ve tiftikleri 
tetkik etmiştir. 

Dün İngiltereye de Bulvadin cinsi tif -
tiklerden 108,5 kuruştan 93 balye, 111,5 
kurustan 120 balyc Polatlı mallarından 
satılmıştır. 

c- Paşa. Seyfeddin efendiyi Viyanaya 
gönderiyoruz.> 

- Çok güzel. .• Kendisine bayırlı seya
haller temenni ederim. 

c- Evet amma, sen de beraber gide
ceksin!> 

- Beni mazur görünüz paşam. 
c- Yok ... Sensiz olmaz! Seyfeddin "· 

fendinin hal ve şanı malum. İçimizde, 
senden başka onu idare edecek kimse de 
yok! Beraber gider, beraber gelirsiniz.> 

Talfi.t Paşaya, beni affetmelerini, bu re
fuknt şerefinden marhum olmnğa mem
nuniyetle hazır bulunduğumu ısrar ile 
söyledim ise de söz dinlet.:medim. Çare
siz yola çıktım. 

Fakat, Viyanaya kimler ile gitmiyor
duk? 

Prens Seyfeddin, iki haremi, oğlu, ha
rem ağası ve birkaç kişilik maiyeti ile 
beraber Sirkeciden trene bindik. Hele. 
Seyfeddinin refikaları görülmeğe değer 
bir vaziyette idiler. Zavallı kaqınlar,' e
fendinin emri ile, umacı gibi örtünmek, 
kalın kalın peçeler ile yüzlerini kapamak 
mecburiyetinde kalmışlar idi. Zira, Sey
feddin efendi, pek müteassıb idi ve 
ctesettürü nisvan-. kaidesine ifratın 

ifratı denecek kadar merbut idi. 
Tesadüfe de bakın ki, trende bulunan 

birkaç Türk hanımı. Cesrimustafapaşayı 
geçtikten sonra, çarşaflarını atmışlar. Pe
çelerini çıkarmışlar ve başlarına da şap
ka giymişler! 

Seyfeddin efendi de bunları görmüş! 
Vay efendim vay, siz misiniz böyle ah· 
lfıks\zlı'klara cüret eden? Bana, soluya 
soluya: 

c- Paşa, bum:! kepazelik?:. 
Dedi ve gittikçe artan bir hiddetle: 
c- Şunlara birer tokat alayıni da gör

sünler!-. 
Cevherini yumurtladı. 
Baktım, niyeti fena. Bir skandal ~ık~ 

cak, aleme rezil olacağız. Hem en cevab 
verdim: 

- Efendi, siz şehzadesiniz. Böyle bir 
harekette bulunmanız doğru olmaz. O 
kadınlara, ben. lisanı münasible ihtarda 
bulunurum! 

Fakat. gel de bizim cefendi> ye meram 
anlat! Sanki ben. ona böyle dememiş.im 
de. herkese meydan d:ıyağı çekelim de
mişim gibi, ne söylese beğenirsiniz: 

c- Sen, onlan tut, ben de bir güzel 
döveyim!:. 

Ne ise, güç hal ile cefen~ yi teskin ede 
bildim ve kazasız. beiasu Viyanaya var
dık. 

İstasyonda, bizi, Bay Fuad Simavi kar
şıladı ve şehrin en lüks otellerinden bi· 
rine indik, muhteşem bir daire tuttuk. 

Lakin, bu iş te hayli komik sahneler 
içinde cereyan etti. Zira cefendi-. nin iki 
haremi de beraberinde idi. Seyfeddin e· 

Fakat, komedi, gene bitmiş olmuyor· 
du. Seyfcddinin hasisliği yüzünden nel~r 
ohnuyordu. neler! Otelde, ne kapıcıya. 
ne asansörcüye, ne de garsonlu}t yapan 
çocuğa, eli pek sıkı olan efendi hiç bahşiı 
vermiyordu. Bu yüzden, bizim cefcndi-. 
göründü mü ortalarda kimse kalmıyor, 
kapıcı da, asansörcü de, çocuk ta birer 
köşeye sıvışıyorlardı! cEiendi> sokağa çı~ 
kacak olsa, kapının kanadım kendi elilo 
açmak mecburiyetinde kalıyor, aşağı ine
cek olsa. merdivenleri arşınlıyor, birisini 
çağırmak istese, zil sesine aldıran bulun
muyordu? 

Bütün bu vaziyetler:ien fevkatade dil
gir olan Seyfeddin, ikide birde bana söy
leniyor, şikayetlerinin ardı arkası gel
miyordu. Kendisine, etrafına karşı biraz 
cömerd davranmasını anlıtmca, bu sefer 
de, bana muğber oluyordu! 

Otelin içindeki komedi. sokaklarda da 
başka türlü cereyan ediyordu: cEfendiıt 

başında fesi. yanında oğlu, arkasında ha
rem ağası, öteye beriye gitmek için, oto
mobil parasına kıyamıyor, tramvaydan 
tramvaya koşup duruyordu! 

Bir gün de ne oldu, bakınız: cEfendi> 
neden kızmış ise kızmış. adamlarından 
birine silleyi indirmiş' Bunu gören, otel- · 
deki kadınlardan biri hayret ve korku 
ile yanıma geldi: 

c- Prens, yukarıda adam dôvüyor!-. 
Dedi. 
- Hiç öyle şey olur mu? 
Cevabını verdim. Kadın ısrar etti: 
c- Gözümle gördüm. Elini ' öyle bir 

kaldırıp indirdi ki attığı tokadın şakla

ması halA kulaklarımda!> 
Baktun ki kadın, pre:ıs adam dövüyor, 

diye bu hadiseyi herkese anlatacak, bü
tün Viyanaya rezil olacağız. Aklıma he
men şu çare geldi: 

- Prensin yanında hare mağası var mı 
idi?. 

c- Hayır, yoktu!. 
Güldüm ve: 
- Mesele anlaşıldı, dedim. Bizde adet

tir: Prensler, uşaklarını ~ağırmak için, 
iki ellerini birbirine vururJar! Prens Sey
feddin de harem ıığasının gelmesi için, 
böyle yapmış olacak! İhtimal o sırada 
yanında da başka bir adam vardı. Si:?:. va
ziyeti iyice göremediniz, prensin dayak 
attığına zahib oldunuz! 

Hiç, bir sonaltes böyle bir harekette 
bulunur mu? 

Kimseye de, sakın bir §CY söylemeyi· 
niz! 
Kadın, sessizce yanımdan uzaklaştı ve 

hakikaten, dayak hilclyesi bir daha da 
kulağımıza gelmedi! Lakın, kadın, hadi· 
seyi benim tevil ~dişime mi inanmıştı? 

Yoksa boşboğazlığın sonunda. scinaltesin 
tokadını, bizzat yemekten mi korkmuş
tu? Orasını bilemiyorum! 

(Devamı 10 unc.'U sayfacL11) 
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C Serbest sütun :::::ı 

IDüftelle i eli ashe ·ve hanunu 
Yazan : Eski Rize meb'usu Ekrem Rize 

"',. ................................................. ,~ 
l Anketimiz ) 

... ·················································· 
Bekarlar niçin 

evlenmiyorsunuz? 
Okuyucularımız da suale 
cevab vermeğe başladılar 

''SO . 

Tarih 
POSTA,, nın 
Müsabakası 

No.12 

Patrona Halil 
·ıerle 

Bekalar arasında açtığımız anket, çok 1 Etrafına toplanan baldırı çıplaklar ve serserı . 
geniş bir allıka ile karşılandı. Evvela biz· \ lstanbulda ka 1 b. ·htil ... 1 k '' Lale de\'11 

'' 
zat bularak konuştuğumuz beklırlardan n ı ır ı a çı aran ve ilk 
sonra şimdi de birçok bekar okuyucuiarı- dediğimiz bir fikir ve san'at kalkınmasına karşı 
mız ankete cevab veriyorlar. Bu cevab- irtica hareketini temsil eden adam 
ları sütunlarınuza geçirmekte devam e- ____.. 
diyoruz: 

-9- fi 
1 9" , 

- Alo!. Ahmed bey!. A!b·· ıcııcl1S 
tembellik, böyle! Yemliha mı o 'f' 
nuz? Ölü toprağı mı serptiler 
yatağınıza? .. A 

"ıt.ı J":HJ' Ahmed Ercanın sabunlu yu rı di()Y 
rede göründü. Aşağıda, !kapıJl~eıcli~ 
de Neriman, elinde raketi ile Aıl 
~. . fl~~ 

- Oo! Hoş geldiniz, Nerı~8 
, 

Maşallah, siz pek erkencistnıZ· ıı.rııı.~ 
- Siz de uykucu. Halfl da'rr 

dınız mı? vaf1 
• <.4.rkası 
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T h ciasından Düüünlerde iuraı uasaüı 
ac1.k 1 int1.balar Terziler, Kapalıçarşıdaki başlıkçı/ar 

ve hazırcılar neler söylüyorlar? 

Facia Jcurbcınlannln aileleri halkı IOhilde 
~~arak haber bekliyorlar 

Dü.ğilnlerde, kötü bir itiyad neticesi rür ve bura esnaflannı o zaman hiçbiı 
ı,ıapılmakta olan liizu.msıız israflann şey yıkamaz. 
önüne geçilmek iizere Dahiliye Vekd- Ayni mevzu etrafında terzilerin fikir. 
Zeti tarajı.ndan vildyı::tlere glinderilmiş leri de şunlardır: 
olan tamim milnasebetile dü?ünlcrin e Terzi Bayan Hayriye, Şişli: · 
men'inden dolayı mutazamr olabile- _ Düğünlerin yasak edihnesi elbet te 
cekleri mümkün olan otelciler t1e şo· bizim işlerimizi çdk bozacakbr. Çünkü 
förlerle konu.şarak onların bu mevzu terziler dai?na cihaz diktikleri zaman da-

frtrcıfınd.a. ıöyledikleri sözleri neşret~- ha çok kazanırlar. Eıı. basit terzi bile üg 
tik. Bugün de düğünlerle yakından ala- liraya ibir elbise dikerse m\ıhakkak ge1iq 
kadaT olan hazırcılar, btı§lıkçdar ve ter- elbisesinden on lira alır ... Büyüx bir t'!r
~le görii.ştük. On14nn d~nceierini de zihane ise ne kadar işçisi vardır siz hes~ b
a.ıağıda okuyacaksınız: }ayınız ... Vakıa İstanbul hanımları r ok 

e Kapalıçartıda Cemil Yetimoğ- .ışı.ktırlar ve her sıene süs~ ve modaya kar-
la, baılıltçı: şı olan düşkünlükleri artmakta, ter ı' ik 

- Düğünlerin men'i bizim işimize zarar ve terzilerin kazancı inkişaf etmektc>dir. 
vereceğini -ıannetmiyorum. Verse de yüz- Fakat ne de olsa düğünlerin kalkmı.S1 
de on zarar verir. Fakat memleket için bütün terzileri mutazarrır edecektir. Çürı 
büyük düğünlerin men'i hayırh olduğun- kü bir tt?rzi bütün sene diktiği şeylere rnn• 
dan ben ik.endi hesabıma bu zaran &e- kabil senede dört cihaz alsa çok daha faz• 
vinçle kal'fılarım. Esasen memnu ola.'l la kazanır. 
düğün ailelere yıkım olan büyük otelle- e Terzi Melek, Kadıköy: 
rin düğünüdür. Bize başlık kaldırmağa _ Düğünlerin kalkması büyük t r rzi-
gelen insanlar makul insanlardır. Hiçbir lerde belki bir faı'k eder. Bizim gibi gün· 
zaman !bütçeleri fevkinde masraflar yap- delikçi terzilerden bundan fazla mütees~ 
mağı düşünmezler. Otellerde düğün ya- sir olaccdt.lar yoktur. Zaten bize büyük 
pan nmşteriler ise birim müşterilerimizin düğünler için cihaz diktirmezler, gelin el· 
J{\z.de onudur. bisesi diki15e de biz gene muayyen gün-

Biz asıl evierind.e düğün yapan müte- deliğimizi alır.ız. 
vassıt ailelerin dUğünleri için iş yaparız, Çok §ÜkÜr hanımlarımız günden güne 
bu da vasati olarak haftada altı, yediyi şıklaşıyorlar. Sonra da hepsinde iktısad 
bulur. Taç kiralarız. Kiraladığımız taçla- fikri var. Çoğu bizim gibi basit terzilere 
nn fıatı on llra ile on beş Ura arasıdl.r. en iyi esvalblarını diktiriyorlar, soranla· 
Elması kiralamayız. Çarşıda elması kira- ra. büyü'lt terzilerin ismini söylüyorlar. 
hyanlar da -.rdır. Fakat biz yapmayız. Ben düğün işile pek alakadar olmadım. 
Birlm asıl işimiz dil.ğün hediyeleri filan Bize bir zararı dokunacal{ını bilmiyorum. 
ıatmaktır. MeselA bir kayınpeder gelir: • Bayan Emili, Beyoğlu: 
..Gelinime bir yüzük a1rnak istıyorumı. _ Büyük düğünlerin menedilmesi ter~ 
der. elli lira alır. Düğünlerde mücevher zilcr için pek kötü oldu. Çünkü kazançla
hediye etmek Adeti kalkmamıştır. Esasen nrnı:ınn büyük bir kısmını bu teşkil edi
kuyumcular bugün yalnız bu müşteriler- yordu. 
le geçimnektedir, fakat mücevher hediye- Maamafih ne yapalım, mademki böyle 
sini yalnız kaynana, kaynata ve ilAh .. gibi münasib görül'müş, böyle olsun. Es::ısen 
çok yakın akrabalar almnktadır. Diğer İstanbul kadınları günden giine o k3drır 
dvetliler zaten kendilerine yıkım olacak elegant oluyorlar ki biz.im issiz kalmamı· 
hediyeler a!ıp düğünlere götürmemekte- uı imkan görülemez. H. R. 

cIIrler. tki ııraıı'k bir çay takım. yahud bir -
8 
.. a.·m····

8
-
0
·n-•. H ... a.·ı·k·-8-v··1:-·8··a··ş···k··a··n···1•1•9::1•••• abajur veya bir çiçek sepeti, işte bugilnün 

düğün davetlilerinin en büyük hediyeleri 
bunlardır. 

e lzmirli Halız Said Aynagö.z. 
E•vabcı ve çartı cemiyeti azasından: 

- Menedilen düğünl'er büyük düğiln
lerdir. Çarşımı:ıa gelecek halk ise ya İs
tanbulun ikinci sınıf halkıdır, yahud da 

tqra1ılardır. Onlar hiçbir zaman Parko • 
te1'lerde, Perapalaslarda düğiin yapmaz
ler. Kendi evlerinde, kendi akrabalan 
Jçinıde düğün yaparlar. Ze.ten aldıklan el- l 
biseler de ucuzdur. Etıasen biz yalnız at- l 
makla kalmayız. Aynca kiraya da veri· 
riz. Kiralık gelin @1'bise}erlmi% vardır. 

mrt ibe.ş liraya gecesini kiraya veririz. 
Tel duvak, başlık kiraS'l üç ile yedi sekiz 
lra arasıdır. Yatak takımı da hediye ede
riz. Beş on lfraya ... Yatak takımlannı dü
ğünden daha fazla lohusalara kJraya alı
nır, sünnet düğünlerine de ya.tak takımı 
w başlık kiralanz. 
Çarşıda böyle hazır ilzerine qahpn, bu B. Ctıdi Gürsoy 

1~ yapan ddkuz on dnkk:ancıyız, yüzden Sam3un (H~) - Samsun Halke-
fazhl lşcimiz bayle çalışır. Ben emlnim bu vi ~anının ~b'us intihabı üzerine 
yasağın bimn üze

0

rimfz:de ht~ir tesiri ol· tclıilM eden başkanlığa Bay Osman 
mıyaca:ktır ... Bizim çal"Şlmızın derdi bu Cudi Oi1rsoy, evvelce de Trabzonda 
değM!dfr. ÇarpmıZ'ln demi bakımmlıktır. Halkevi başkanlığı yapmış, vazifeten 
Şu çarşının f1.l sokaklarına balnnız. neye Samsuna gelmesi füıerine aıyrılmıştır. 
benziyor. İnsan yiitilyemiyor, düJ'lyor. Çok çalışkan ve herkesin sevgisini ka
Çarşı memleketimizin gazel bir köşesi - zanmış olan yeni başkan, Samsun Ti -
dır. Büttin turistler buraya gelir ... Çarşı- caret Odası başkitabetini ifa etmekte -
ya ba'kılmn, bakı1dık9'!1 çarşı rağbet g~ dlr. 

( Düzce orta okulunda voleybol maçları 

~ "' ıcrt1aıncla ~len ve au ~e butuft4n Jcıa-
Düzce (Hususi) -

Orta okul sınıflan 

Facta. ıcıhaıftna. 1con4t& fGtn.andıra arasında terttb ecK • h "" 4e ÇcatnU9 lllplcıft41' buT'nU 
0Und1.1ı bir 

l'Übeai kaç gün enel bir dalına tec-
batan te~~de Liverpool açıklarında 
lelind nsüizlerin en yeni denizaltı gemi
'Unu et 'l'hetisin acıklı ltlbetini biliyor
ı.... ı. ngmz bahriyelİDin elindeki bütün 
'Urtarrn 
taizn a va11talannm kullanılmasına 
•ncaken geınide mevcud olan 101 kişiden 

4 lr:..! 
de öı- "ti kurtulmuı, geri kalan 97 si 

unüşlerdir. 
llazı d . 

.kazanı e_?•zaltı gemileri mütehassısları 
ha u;;· on torpido dairesinin su istiltisı
ltan aması netic~inde vukubuldux-u 

aatini b 5 
"eya d eslemekte, ve sularm tecrübe 
dan bi a.l~a esnasında torpito boruların ~ 

tının açık kalarak içeriye hücum 

lundu:ıı... yeri ar•..+ırmıya koyulurken, eli- len ve heyeoan'la. ta-
e+....,; .. olması ihtiinaltnl ileri sürmektedir- IS... ""'.W· bi kı'b edilen" ~' 
~ ~r taraftan da 'lb..tistekiler, engin r ı vo~,....,. ler. Fa.kat bunun ne derereye kadar doğ- &"' • ·haı 

SOx...1r1r·nWıkla. vuiyetlerini tetkik et • şampıyonası nı -
r\l Olduğu malfun değildir. g--.- \J tJ.ıranTniG• at>.......I 

-'•ler, iclb eden tedbllerl almışlar, ve. "'.-. ye ---.. ~"'.tM • 
Zira Daily Express gazetesinin denizci- .. "'!l h yonlugu- yaphg- 7 

ri kaptan olmak üzere .f tahtelba lrcı, go , ı « • 
lik muharririnin yazdıgm" a göre, kan maçın hen.:ını· · ka 

nu··11u olarak suyun yuzu" -ne çık.mıya Ama- r- • Thetis denizaltı gemisinin. matlub dalma k zanmak ve oktd 
zaviyesinden daha derince ve dik bir su - de olınuşlardır. Bunların maksadı, yu a- muhtelitini de mağ-
rette suya batmasından neş'et etmic:.tir. nya vararak herhangi bir vasıta ile olur- b tm k ı·-ı... 

ır 1 lfı e e' sure ha 
Bu suretle geminin burnu yumuşak ça • sa olsun arkadaşlarını kurtarmıya ç~ ~ • III _ B· ikinciliği bir 
mura saplanmış, ve 'Thetis bu knpandan mak idi. Tahtelbahirln bulunduğu yerı ılk A '. • 

bir türlü kendisini kurtaramamıştır. tesbit eden gemi, tahlisiye tertibatı almak- m~~u~ı!.e~le n - !1· 
Bir taraftan geminin mukannen zaman- ta iken, birden iskele ve sancağında Adeta üçu!1~ub~uğüle I~e ~ :ı..:ı..~. -~~-_..... ......... -

.. ı~ fıqkır- mbı" ikı· kı"um· in su sathına çıktığı 1 maglu ıyet - . 
1 

..... ""-'- -"":gı-. da suyun yüzüne çıkmadığını goren a iı• :1' ~~ 0" ll' t Resimde Y'U ~ ~ 
.. ··ıın- gemidekiler sevinçlerinden takımı kazanmış ır. kadarlar, muhakkak surette bir kazanın goru uş. gö ··ımekted" 

vukubulduğuna hükmederek geminlıı bu (Devamı 11 inci ıa11t'"'4ı) ru ır. 

kazman takımlar bir arada 
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~ (Baştarafı 8 inci sayfada) 
~evher hançer ve kılıçlar hediye edilir, 
adamlat_'ma antınfiar dağıtılıt'dı. Bu su
retle milyonlar harcanıyordu. Büyüklerin 
yaşayışını halle ta taklid etmek istedi. O 
zaman memlekette bir geçim buhranı baş
ladı. Bilhassa kadınlıır lfiks ve tuvalete 
çılgın gibi düştüler. Bu yüzden birçok ai
te ocakları yıkıldı. Öyle ki. tehlikeyi gö
ren İbrahim Paşa, bir aralık lüks ile mü
cadele etmek mecburiyetini hissetti. Hal
ka lüks tuvalet yasakları ilAn ettirdi. 
Memlekette İbrahim Paşanın şahsına vt? 

iş arkadaşlarına karşı bir hoşnudsuzluk 
belirdi. O devirde İrana karşı açılan harb
tte de ordumuzun ilk parlak muvaffaki
yetlcrinden sonra, cepheden kötü haber
ler gelmeğe başladı. Paşanın düşmanları, 
bu haberleri memlekette bir fitne ve fe
sad uyandırmak için fırsat bildiler. Bil
hassa cahil ayak takımı arasında dediko-
0.u başladı. Kayıkçı. manav. hamam tel
lağı. hamal, ve başıboş i~sizler gibi esa
sen hayatını yokluk içinde geçirenler ve 
1brahim Paşanın lüks hayatına karşı i
çinde bilerek, bilmiyerek bir hınç duyan
lar bu dedikodulara kolaylıkla kapıldılar. 

<Cepheden gelen bir gemi dolusu yara
lı askerin, vezirin emrile gemi delinerek 
batırıldığı•, cTebriz şeh-rinin İbrahim Pa
şanın bir gizli mektubu ile teslim edil
Ci.iği• gibi sözler. nihayet 1730 yılJnda İs
tanbulda korkunç bir ihtilAl koparttı. 

cVezirin yeni bir sınıf asker vücude ge
tireceği> rivayetleri de, ilk ihtiHil bavra
ğını açan tir baldın çıplak sürüsünev ye
niçerilerin de katılmasına sebeb olmuştu. 

İhtilalin başına Patron'.!. Halil isminde 
bir adam geçmişti. Kahveci Ali ve ma
nav Muslu adında iki de muavini vardı. 
Etraflarına toplanan kahveci. manav, 

( Veni neşriyat ) 
Küçük atız cerrahisi - Üniversite diş ta -

baıbetı şubesi cloçentlerlnden Doktor Fey -
rullnh Doğ'ruer'ln, Stomatoloji profe3Örle -
rlnden Thlba!H'den terc.üıne ettiği cK1lçük 
ağız cerrah1sb 1slmll faydalı ~rt. lta -
darlnra tıı vslye ederiz. 

Deniz - Bu aylık meslek mecmuasının 
Haziran sayı.ı;ı çok olgun mllndertcat ve 
güzel resimlerle çıkm~tır. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun çı
kardığl bu haftnlık çocuk mecmuasının Hl 
inci s:ıyısı renkli bir kapak içinde mütenev
ıvi münderecııtla çıkmıştır. 

Bir rfimıhın romanı - Geno yuıoılardan 
Nezahet Gültıın'ın Uk romanıdır. Kltab ha -
ilnde çıkmıştır. 

Tiirklfik - Bu mUUyetcl killtiir mecmua-
6llllll 3 üncü sayısı tanınmış imzaların :razı
l:lrUe liıtişar etmlştlr. 

Ana - Çocuk ~Jrgeme Kurumunun bu ay
lık salon ve kadın mecmuasının 17 inci en -
~ çok güzel blr kapak lçlnde ve dolgun o
larak lntı.,nr etmiştir. 

Buclıanlye - Bilrhanlye Halken bu 
isimde blr broşllr çıkarmıştır. Broşürde Bür
hanlyenln col:P'nfi ve tarihi Tulyett lle ye -
t19tirdlğl şnirlcrln hnyat ve eserleri Tardır. 

İçel - Mersin Halkevinln çıkardıltı bu 
mecmuanıa Mayıs sayısı intişar etmiştir. 

Ankara Tiyatrosu San'atkarları 
Bugece: 

Ycnl,chirdo, yarın gece : Kara

gümrülc :Z.fcr •inemeaında illı: 

nçılış ıcrcfino büyük tarihi piyem 
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Kenttn Güler ve 
ıırkadaşlan 

7 Hıuir"D Çal'famba pai alı:
ı•mı Şenyol Çıaardibi aile 
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DENG\ OENGlNE 
vodvıl 8 perde pıorc.ör Mışol rnüaü Ta Ma

ar varyete• tilopati tecrabcleri 

EGE TiYATROSU 
NuretUn Genç Dur ve 

arkadaşları 
YAZ TEM,,fLLERİ 

Puartoai Bakırköy - Salı, Oe
küciar Çar,amba, Narlılı:apı • 
Perwoıııba, Kadıköy Cama, 

Ş.bromlDI - Cuınartoai, Baylerboyi Puar, 
Yeniteblr 

ERTUGRU L SADi TEK 
Şehzadebaıı TURAN 

Uyatrosunda 
Bu gece 

VEM iN 
3 perde 

Okuyun Ay.MI 
,.., 20 paradi 10 localar 100 

battal, tellAk ve D.,1kçıların araaına 
sofatlar da katılmı§tı. İhtilllciler, evvell 
Beyazıd hamamında toplanmıılatdL O
radan. 28 Eylfil 1730 Peqembe günü sa
bahı kılıçlarını çekerek cşer'f davamız 

vardır, ümmeti Muhammedden olan dük· 
k!nlarmı kapayıp bayrak altına gelsin?. 
diye futilfil bayrağını açınl§lardı. Yeniçe
rilerin iltihakı ile, ihtllll birdenbire bü-

tün dehşetile parlayıvermişti. İbrahim 
Pqa ile iki damadı idam edildi. Cesedle
ıi, çırıl çıplak soyularak: sokaklarda ha
karetle sürüklendi. 'Oçüncü Ahmed de 

tahttan indin1di. Yerine birinci Mahmud 
geçirildi. Patrona ile arkadaşları kısa bir 
zaman tam manasile birer c baldın çıp

lak diktatör> olmuşlardı. Vezirliklerden 
başlıyarak bütün yüksek makamlara is
tecliklerini tayin ettirdiler. Bu arada ih
tilAl günlerinde Patronaya et VP. para 

veren bir kasab yazıcısını Bundın pr<'nsi 
tayin ettiler. Deli İbrahim isminde ayak
ta§lanndan bir softayı İstanbul kadısı 
yaptılar. Lale devrinde yapılan köşkler 

yıktırıldı. LAle bahçeleri tahrib edildi. 
Matbaa kapatıldı. Patrona cİstanbulun 
bütün hazineleri benimdir!.. diyordu. 
Devlet felakete doğru gidiyordu. 

Nihayet bu felAketi görenler birinci 
Mahmudun etrafında toplandılar. Bir 
gün Patrona ve arkadaşlan, mühim işler 
kon~ulacak diye saraya davet olundu. 

Onlar da bu daveti kabul etmek gafletin
de bulundular. Saray kapılan kapatıld1, 
Patrona. Muslu ve kahveci Ali idam edil
diler. Onların viicudü ortadan kalkınca 
da. etraflarına toplanan b:ıldırı çıpl:ık 
zorbaların her biri bir tarafa dağılarak 
gizlenmeğe, başlarını kurtarmağa baktı-
lar. R. E. 

Bir ay zarfında mühim 
miktarda yumurta 

ihraç edildi 
Mayıs ayı içinde yabancı ülkelere li -

manımızdan mühim miktarda yumurta 
Hınç edilmiştir. 

İhraç edilen yumurtanın mıktan 10 399 
1 

sandık 1.098, 750 kilo sikletinde olup ih -
raç .kıymeti 237,652 liradır. Bunun 10.135 
sandık ve 232,498 liralık bir miktarı İtal
yaya. 234 sandık 4462 Hrnlığı Yunanistana 
ve yalnız 30 sandık 692 lir.alığı da Al -
manyaya ihraç edilmiştir. 
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Hazımın hatıraları 
(Başıarafı 7 Dd •Jfa4.a> 

Aradan bir müdd.t geçtl Prens. ha
remleıiı:J,e. tehri gezdirmek istedi. Kadm
cağızl.ar. cen• öcü gibi çargaflandılar ... 

Dr. Cffneral Hazım BellisaJaa merakla 
sordum: 

- Ve o .tılıkla tramvaya mı bindiler? 
General güldü: 
- Yok. bu sefer, bizim cefendb oto; 

mobil parasını kıynı.lf idi artık! Llüı. 

Seyfeddin, refikalarile birlikte. Viyana
nın alelAde bir kafep.ntanma gitmek is
teme.sin mi? Halbulti, böyle bir yere. ken
disinin bile yalnız olarak gitmesi muvafık 
değil idi! Bizim cefendi> üstelik. çarşaflı. 
peçeli haremlerini de beraberine almak 
sevdasına düşmüş idi! 

<- Aman efendi, ne yapıyorsun? Pek 
ayıb olur!:. 

Dedim ve kafeşantan safasınm önüne 
geçtim. 

Seyfeddin, benden meded ummanın 
beyhude olduğunu anlayınca. uşağını o
telciye .göndermiş ve onun deliletile git.
mek istemiş! 

Tabii gene mani oldum! 
İşte, bu yüzden de cefendi. ile aramız 

açıldı. 

Ertesi günü, doğruca sefarethaneye 
geldim. Pasaport muamelesini yaptırma
ğa başladım. O zaman. Viyanada, Hüse
yin HiJmi Paşa merhum sefir idi. Paşa. 
beni çağırttı: 

c- Aman oğlum. Seyfeddin efendiyi 
bırakılıar. 

Dedi. 
c- Ben güllabi değilim, bir dakika bile 

duramam hı 
Cevabını verdim ve Hüseyin Hilmi Pa

şaya, pasaportumu güçlQk ile vize ettire
rek hemen İstanbula avdet ettim! 

Bu vakitsiz dönüşümden haberdar olan 
Talat Paşa, beni çağırttı ve: 

c- Seyfeddin efendiyi neye yalnız bı
raktın. canım? Halbuki, biz onu, Avrupa 
hayatını, senin deldletin ile görsün diye 
göndermiştik!» 

Sözlerini söyledi. 
Sadrazama da şu cevabı verdim: 
c- Doğru, paşa hazretler: ..... Fakat ne 

yapayım ki bunlar görmüyorlar, ancak 
kendilerini g&teriyorlar!> 

Yazan: Sabih Alaçam 
.................................................. ·-·····-·· , ................ ,~ 

DAMAR 
SERTLiKLERi 

• 

1 . 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş ve 
kwnlarından mütevellid salıcıları
nız, damar sertlikleri ve fişrnanlık 
şikAyetlerinizi UR İNAL ille ge
çiriniz. 

UBINAL 
Vücudde toplanan asid ürik w ok
salat gibi maddeleri eritir. Kanı te
mizler. Lezzeti hoş, alı.n.muı kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
daık su içerisinde alınır. 

İNGILiz KANZUK ECZANESİ 
BE YOÖLU - lST ANBUL 

(Bqtanfı 8 inci sayfada 
sünde bulundum ve bir muallime ile ha
yatımı birleflirerek 400 Ura masrafa gir
dim. 

Evlendiğiı:niz:ill haftasında bir ıün ev
de genç ve y•kıpkh bir adam buldum. 
Kaymvalidem. brun n o hep beraber 
oturuyorlardL Bana bu zab.n refikamın 
meslek arkadql. tarih muallimi olduğu
nu söylediler. SoğukkanWığımı muha
faza ettim. Bir feY söylemedim. Aradan 
bir mOddet daha geçti. Bir gün gen~ ev
de yabancı bir adama tesadüf ettim. Bu 
da riyaziye hocası imiş! .. Yani arkadaşı .. 
tabii bu vaziyete tahammül edemedim. 
Ayrıldık. Benden sonra b:ışka birile der
hal evlendi. Şimdi onunla talak için 
rnahkemedeler. Ben evlenmiyorsam. so
ranın size haksız mıyım? Evlenmek, yu
:va kurmak istiyonım. Fakat sütten ağzım 
yandı, ayranı üflemek mecburiyetinde
yim. Şuna kanaat getirdim ki, izdivac ha
kikaten bir piyangodur.» 

e Salinı Demirci (lzmir, Karıı· 
yaka): 

c- cNiçin evlenmiyorsunuz?• diye be· 
karlara sorduğunuz suale ben de cevab 
vermek istiyorum. Tecrllbeli bir bekat 
sıfatile fikirlerimi pek yavan bulmıyaca
ğınızı sanırım. cNiçin evlmmiyorsunuz?> 
diyorsunuz. Hangi bekô.r vardır ki, bekar
lığı evlilikten üstün bulduğu için evlen
memi§ olsun! .. Meraıt etmeyin, bütün be
karlar ilk fırsatta evlenm~k isterler. Be
lir kalmış olanlar, işte bu fırsatlan ya
kalıyamıyanılaırdır. Fırsat dediğime ba
kıp ta. fevkalade §eyler, meselA çok gü
zel zengin vesaire gibi kızlar aradığımı
za hükmolunursa hata edilmiş olur. Be
kir için en büyük fırsat bir aile ıahibi o
lacak kadar akçeye malik olmaktır. 

Memleketimiı.de maalc:sef geçim pek zor. 
Bilhassa kadın ef}'ası.. kadın eşyası lüks 
bir masraftır amma. aile bütçesindeki tu
tarı gıda maddelerinden aşağı değildir. 

Şimdiki kızlar ise peynir ekmek yemeğe 
razı. fakat muhakkak modayı takib ct
meğe heveslidir. Bunu temin edemediği 

takdirde geçimsiz oluyorlar. Aile ıaade-

- tü e ısttn•ıl 
tinin paradan bir temel us n dut·' 
etttği bir devirdeyiz. BekArlar rnazu~ .. 

e Selami Pelıin (Konya, A 
Jin tepai) I k ,uretiltt 

c- Bekirlardan vergi aıuun• ıe-
izdivac teşvik edilemez. Evlenlll~ dl' 

isin""'Jl min et~iği zarar, bek.Arlık verg bun" 
ha fazladır. Binaenaleyh, bckArl~ be" 
memnuniyetle ödiyeceklerdir. P kor· 
karlar niçin evlenmekten bu kadıt' ıı•· 
kuyorlar? .. Buna beklr arka~şlarUl1 ;ınd' 
mına ben cevab vereyim: ~ sı· 
evlenmek yüzde yirmi beş nisbetinde tııt· 
adeti garanti eden bir keyfiyet oJ.ınUŞzatl 
Boşanma vak'alarının fazlahlt na 
dikkntimizi celbediyor.> .. 

* Açık muhabere: J 1'· 
e lzmir okuyucularımız "" 

Salalıattin'e: dol· 
c- Fikirlerinizi nazari olarak çok o~· 

ru bulduk. Ancak tatbikine unkln Y 
tur.-. ............ .. 
·:·············································· daıll 
lstanbul İlônci İflas Memurluğun 

Müflis Nikola Kazaz masasına rnnr;; 
caat eden hazinenin i.rlediği 929 seııilf• 
kazanç vergisinden 207 Ura 90 kuıııf ~1 . ~e
lliin elinde olmıyan bir sebeb yanı 

diyenin emrile kapanan salhanen111 çatıt· 
ınil· 

madığı zamana aid kazanç vergtsile datl 
kellef tutulması muvafık oiınadıJıD d 

hazinenin iııtediı.i paradan dolayı k.aYdı' 
5 ·ı ı· 

ve kabul talebinin reddine karar verı 
ği i18.n olunur. (18435) ...... .................................................. -···· .......... 

Dünyaca· maruf 

" P E U G E O T ,, 
Bisikletleri 

münhasıran 

BAKER 
Maöazalarında aatılmaktadır. .......... 

, KURTULUŞ 
Doktorlar, BankacıJar, Kdlibler, Mektebliler, 1 tl ıeııdisler 
velhasıl bntou murekkepli kalemle yazı yazanlar, mürek
kebin ceplerine akmasından, kurumasından, ve 
ucun bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada tasdik olunduğu gibi bOtnn 
'fQrkiyede de mUrekkebli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde 
olan balkı hakikaten bu 
eziyetten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşınmaz, 
bol mOrekkeb alır, 

kuvvetli basılır

Açık bırakıl· 
dığı halde bet ne 

şekilde durursa dur· 
s "V8 sun mOrekkeb akına 

kurumaz. TIKU en ssğlsP 
ve en kullanışlı kaleoıdtr. 

Siyah - yeşil - mavi ve l{ıl'rn;:. 
renkleri vardır. Her büyUk kırf(U 

siyeolcfe bulabilirsiniz. Isrttrla Ti sa 8-4 kopya 
çıkanla bilir. Riııiil~- markasını isteyiniz. 118 Mıııırkeıya dikkat: Kırmızı balka nseri 

TlKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat ı Acentaml% bulunmadığı memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - MOcevherat va RADYO Ticarethanesi . 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEVI -

Nafıa Vekaletinden 
12/6/939 Pazartesi günü ıaat 15 de Ankarada Nafia Vek!leti binası içinde ıııal: 

zeme MüdürlülQ odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3231,30 ~' 
muhammen bedelli muhtelif demir n aaç malzemesinin açık eksiltme usulil 

eksiltmesi yaplaca~tır. 
Eksiltme prtnamesi ve teferrüatı bedelaiz olarak m.alıeme mildürHlJOıl~ 

alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kunıJtur. fol 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik llı birlikte CS:Sı> 

gün saat 15 de meliılr komisyonda hazır bulunmaları lhımdır. (1937) ~ 

ADAPAZARI 

DEMİR ve TAHTA FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda dökme soba; el arabası, Köylü 
Sap arabası, Araba yedek aksamı ve bilfımuııı 
demir, tahta ve dökme işleri imaline başlan· 
mıştır. 

Slpariflerln doGrudan doGruya Adapazarı adresimize veyahut 
Ankara Merkez BDromuz adresine yapılması sayın mOfteril.-
rlmlzden rica olnur. ,1 



Yeni barem proj 
dün partide gör·· 

• 
erı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Parti grupunda 
tıI Ankara 6 (A.A.) - C. H. Partisi 
...,.,~lis grupu bugün 6-6-939 saa't 15 te 
·~ıs vek·ı· H da· ı ı asım Sakanın başkanlığın-

toplandı. 

la Başvekil Dr. Refik Saydam ilk söz a
fı~ak sermayesinin tamamı devlet ta-ra 
te d~n .. verılmek üzere kurulan iktısadi 
ra~ ~~Herin teşkilatile idare ve mu -
net~ .e:ı hakkındaki kanunun tatbiki 
Sih elerıne dair Antalva meb'usu Rat.: 
gil Kaplan'ın muhtelif"' Vekaletleri il -
he en~ircn sual takrlrinin grup idare 
ıa::~ınce s:çnecek bir komisyond.? a
lerek ar v~kıllerin de huzurile görilşü -
""'- nctıcesi 1eıkiki mübeyyin alına-
~ rapor.. . ?ak uzenne umumi heyetçe mü -

Bere açılmasını teklif etti. 
he aşv<?kilin bu teklifi üzerine umumi 
ka~~ı~Ç€ on kişilik bir kemisyon teşkili 

ve tasvib ohındu. 
Devlet san . . .. l gerek . . a~ımın gerek kuru uşu ve 

l{ütah ış'kyış ı.şlerinin tanzimine dair 
:tafınd ya ıne~'usu A!fıeddin Tritoğlu ta 
korn· nn verılmiş olan takririn de bu 

~nı:ı tevdii tezekkür kılındı. 
B ·yeni barem projeleri 

ntn ~~~mı sonra Büyük Millet Meclisi~ 
• ~ -939 tarihindeki içtima ruzna -

ızmirde 4 c~sus ~eşer 
seneye mah · Om 

edildiler 

mcsine dahil kanun layihalanndan dev 
let devair ve müessesatr baremlerine 
aid olan!annın evvelemirde tetkik ve 
intacı hakkındaki BaşvekUin tek1ifi, 

cereyan eden mftzakereden ve bu hu
susta söz alan bir çok hatiblerin mü -
talealarından sonra 12 Haziran Pazar-

tesi içtimama kadar bu layihalar üze
rinde Meclis azasına tetkikat icra ede
bilmel('ri iç!n vakit bırakılması ve o gü 
nün ruznamesine alınması umumi he -
yetçe tasvib olundu. 

Sntiye binası meselesi 

Bugün ruznamesine dahil maddeler
den muhtelif mevzuları ihtiva eden 
Muş rneb'usu Hakkı Kılıçoğlunun ve 
Sative binasının satın alınması hak -
kında Antalya meb'usu Rasih Kap1a· -
nın takrirlerinin müzakeresi umumi 
bevetçe gelecek haftaki içtimaa talik 
olundu. 

Hariciye Vekilinin imhatı 

Bunu rnüteakıb söz alan Hdriciye Ve 
kili Şük~ü Saraçoğlu, son on beş gün 

zarfında ki harici ve siyasi mesail ve 
münas<>bata a!d uzun izahat ve beya -
natt.8' bulundu ve sorulan suallere icab 
eden izahat ve cevabları verdikten son 
ra toplantıya nihayet verildi. 

1 

Ali ana T arh:n 
Prrti w· rf kil 

gru u ~is V ~kili oltlu 

SON POSTA 

Türk - İngiliz 
anlaşmas1nın imzası 

(Ba§tarafı. 1 inci sayfada) 
rinde iki müşavir olduğu halde bugün öğ
leden sonra Londraya varmış ve istasyon
da, İngiliz erkanıharbiye r eisi Lord Gorl 
ile diğer yüksek rütbeli zabitler tarafın -
dan kar§ılanmıştır . 

General Gamelen, barb vukuunda ln -
giliz ve Fransız ordularının teşriki me
sai hususlarını kararlaştırmak üzere. b
giliz erkanıharbiyesile temaslarda bulu -

nncaktır. 
cDaily Telegraph> gaıetesine göre, 

harb vukuunda. İngiliJ • Fransız müşte -
rek ordulannm umum kumandanlığı Ge
neral Gamelene tevdi edilecektir. 

Fethi Okyarm Londrayı ziyareti 
Adliye Vekilimiz, eski Londra büyük 

elçisi Fethi Okyarın birkaç güne kadar İn
giltereye hareket edeceğini bildiren ba1.ı 
gazeteler, bu seyahatin Türkiye ile İn • 
giltere arasında yapılmakta olan mnza
ke.relerle alakadar bulunduğunu yazmış-

lardı. 

Bu tahmin GSılsızdır. 
Geçenlerde, İskoçyadaki St. Andrew's 

koleji tarafından fahri doktorluğa seçil
miş olan Adliye Vekilimiz Fethi Okyar, 
bu münasebetle ay sonunda ayni kolejde 
yapılacak olan tevcih mersJminde hazır 
bulunmak üzere İngilteraye gideceK.tir. 

Gamelin başkmnandan 
' Faris 6 (A.A.) - Nazır1ar meclisi -
nin bugünkü toplantısmd~ vcr:ilen bir 
karara göre, Ckneral Game1in, bundan 
böyle, milli müd<1faa genel kurmay baş 
kanı ünvanının yanında ordu başku -
mandan ünvamnı da w·yacaktır. 

Ayni tarzda Amiral Darlana ba~riye 
başkumandanı ve General Vuillemine 
de hava ordusu başkumandanı ünvaru 
'\ erilmiştir. · 

l . , (BO§ttıYaf1 l inci .. ayjadtı} 
erım tatb·k 
~ b 1 ederek gayet kurnazca ça4 
te şaya~lı~ısJann hüviyetleri dikka -

(B<l§tarafl 1 inci sayfada) 

yetine Konya meb'usu Ali Rıza Türel. ' Umurbey köyünde bir kadın 18 
Muğla meb'usu ~üsn~ Kita~cı ve Rize J~Sında bir defikanl•VI YUrdU 
meb'usu Fuad Sırmenı seçmış ve ruz.na- • Su ır. 

da ~~~tl~enkoviç Avusturya ordusun
n~ bı ık etmiş bir İtalya\1dır. Edir
dan ıtır otel işletmektedir. Suçlular -
'Uçlu ~tiri ve Kiri papazdır. Diğer 
losaı:ıes· l'nbo da Edirne Bulgar konso-

medeki diğer maddeleri müzaker! ederek Gemlik (Hususi) - Umu rbey kö -
8.6.939 Perşembe günü saat 15 de toplan- yünde Deli Bahri a'Cilı b ir k:ıdın, ber -
mak üzere içtimaa nihayet verilmiştir. ınutad kendisini ziyarete gelen 18 ya -

(A.A.) şında Osmanı tabanca ile vurmuştur. 

Dört ınde katibdir. · 
edj1 ...... 1cadsus be er seneye mahkfun 
~şer lr. 

~lnbirdirelı yıkılmalı 
eh/ikesine mi 

Maruz? 

Şair Filorinah Nazım 
vefa~t etli 

Köylünün sevgisini ka7anmıc.- olan mec 
ruh Osmanın kulağından viren kurşun 

1 beyninde kalmış ve ağır ,,adh olarak 
Bursa hastanesine sevkedilm~tir. Mü
tecasir kadın hakkında da kanuni taki
bat başlamıştır. 

Edebiyatı Cedide nesline mensub bir 
şairdi. Çok hassas, iyi bir insandı. Temiz 
ve faziletli namını anarken bizim kendi- \ 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) l sine yaptığımız haksızlıkları ve onun da 
b :Sundan başka B' b. d. . .. .. geniş müsamahasını. iyi kalbliliğini ha • 

Ulun\Ul Kı ın ır ıre~n ustunde 

1 

tırlamamak mümkün değildir. 
kated od Farer caddesile bu caddeyi İh • • . . . . en sokaktan tıyar Babıalının bıraz şımarık, bıraz 
Yonıa geçen araba ve kam • d 1 kl . . rın da Binb' d' ~ · a a aycı çocu arı her vesıle ıle onun 
'8.ptJkl ır ıregın mukavemetine k k 1 • . . . le . arı sarsıntılar il b . . ' ar asına ta ılmış ar, latıfe etmışler, ıs _ 

rı söylE'nınekfedir e. alel getırdık • tihza etmişler, o da deryadil tabi!l tile kız-
liatta, bu mesel · .

1 
rnadan, aldırmadan yürüyüp gitmişti. 

illi bir e ı e meı.gul olan res - ı · · . ·di? B -f tnakaın ke •fi . _ yı şaır mı ı . unu munakaşa ede • 
k~al bir l'a~ıa ) yetı mu~cllel ~e mu- cekler bulunur. Muhakkak olan, edebiyat 
alete bildirın.iş.t• rnen.sub buıundugu Ve- tarihinin cTerennümler ve Teellümler• 

ır. ve cZeyli makber. şairi hakkında yarının 

{ Thetis) f · d daha bitaraf bir karar vereceğidir. 
acıasm an Ölümü bir ziyadır. Allah rahmet ey!e-

acıkh inbba'ar sinı 

~ <Baştarafı 9 uncu sayfada) 

deler ~ardır. Bordaya alınan kazaze -
.._ • ernen vaz· • t• ~ı tabı· . ı~e ı an1atrmşlar, ve der 
l?ıı§lard ısıye ameliyesini idareye başla • 
IU:rı..ın ~tiJ45 dakika sonra iki kişi daha 
biitiin ne çıkmıştır. Geri kalanlar ise 
lardır. gayretlere rağmen kurtulamamış • 

:Sir talih e . 
~n t rf serı olan, yeniden hayata ka-
~•n: ay aJardan biri, evine nakledildiği 

- :Sütü . ~. t\ılınas.ıd n dilegım arkad;:ıclanmm kur-
ll:ıecı"'. ır. Hayatımı ateşçi arkadac:ıma 
" " "nuın di bil . • ıı · 
"atırılını ye mış ve he>mCD. yatağa 

ştır, 

Ira'<ta intihabat 
Bağdad 6 

Yiik bir c.- " <A:~-> - İntihabat, bü -
llaşa k -b· uk~n ıçmde devam ve Nuri 
ttıin e+:_ ~esın geniş bir ekseriyet te-

~ııentedir 
Büt" · 

dib:n.i~~!l d~azırlar, yeniden intibah e -
~e.r ır. 

G··b 0 beis D · ' ·d·. anzıg e gı ıyor 
DanZi 6 

Kral Karol Tataresko 
ile görüştü 

Bükreş 6 (A.A.) - Fransadalti Roman
ya sefiri Tataresk.o, buraya gelmiştir. 

Kendisi derhal sarayda kral tarafındnn 
kabul edilmiş olup krala İngiliz - FrallSlz.. 
Sovyet müzakereleri hakkında malum:ıt 
vermiş olması muhtemeldir. 

İrlanda ihtilal ordusu 
kumandanı tevkif edil3i 
Lcmdra 6 (A.A.) - Amerikada Dct

roit'de Irlanda ihtilal ordusu kuma~ -
danı Rusc:cl tevkif edilmiştir. Russel 
hapsedilmiş ve ihtilattan menolunmuş
tur. ··-·······-·················································· 

DOYÇt: OR.c:.-. f ıs t K 
Drcadner Bank Şubesi 

Merke.ıl: Bedin. 

Türkiye rubeleriı 

ttlltür ~ (A.A.) - Göbbels, Danzig 
1 7 Sind aftası müna.sebetile bu ayın 
leyh, a e Danzig'e ~lecektir. Mum~ -
Ur. Yın 18 nde iki nutuk s5yliyecek-

Galat - at.rınbul - 1zm 
Deposu: 1rt. Tütun GüınrülQ 

* Ha IÜJ'IQ banla lfi * 

Sayfa 11 

Kaşık dası ve Çallı İbrahim 
• . (Baştarafı 1 fac! sayfada) ı -Var ... Sana da toprak vereceğim. 

alınak ıstıyormuş. Şimdi üstadın etrafındaki arkadaşları a.. 
Ressam Çallı İbrahim bu adayı son yap dadaki işleri paylaşıyorla!'. Kimisi adanın 

tığı t ablonun bedeli ile satın alacakmış... nafia işlerile, kimisi ziraat işlerile, kim> 
Son günlerde onun allı bin lirası ol • si belediyesi ile uğraşacak .. Uzun boylu 

duğunu bütün Türkiye öğrenmişti. bir arkadaşı adanın burnuna fener olaraX 
Fakat gene bütün Türkiyl! bu altı bin dikecekler .. 

liranın san'atı. zekası, hoş sohbeti, kadir Çallı: · 
sema~atile de meşhur olan sevimli res - - Burası Lichtensten prensliği gibi bir 
samın avuçları içinde erimiş olduğunu yer olacak! diyor. 
zannediyorlardı. Sonra bir müddet paketinin arkasında 
!Meğer hakikat öyle değilıniş! bir şeyler resmederek paketi bana uzat>. 
Y~lnız Çallı İbrahimin yakın dosUan, yor! Bu grup halinde çizilmiş adalar ... 

henuz bu paranın bitmediğini biliyorlar - Hepsinin üstünde isimleri yazılı: Büy{l» 
ıruş. ada, Heybeli, Kınalı, Burgaz. Hayın11 

Dün üstadı aradım, taradım, nihayet o
nu arkadaşları arasında oturduğu bir yer 
de, her zamanki neş'esi içinde buldum. 

- Çallı. dedim bu Kaşık adası mese • 
lesine inanalım mı? 
cİnanalım ml> demekle hata etmis ola

cağım. 'Üstad bu işi pek ciddi tutuyor· 
- Muhakkak inanınız çocuklar! dedi-. 

Biz bu adayı sat;n alacağız .. Şimdiden be
lediyeye müracaat ettik. Ada bir Ermeni
ye aidmiş, bir miras davası mı ne var -
mış, o halledilir edilmez adayı satın ala
cağız ... 

- Altı bin liraya bir ada satın alınır 
mı üstad? .. 

- Altı bin liraya değil, üç bin liraya a
d~yı alıyoruz. Ada deyip te gözünde bü -
yutme evl&d .. Burası kaşık kadar bir yer . 
Zaten ismi de Kaşık adası değil mi? .. 

- Müstemlekenizin mesahai sathiyesi 
ne kndar? .. 

Diye şaka ettim. üstad gülüyor: 
- Bu küçük adanın bir kilometre mu

rabbaı mesahai saUıiyesi yoktur. 
Diyor. 

- Adada ressam arkadaşlarınıza top
rak vereceğiniz, onları barındıracak tesi _ 
sat yapacağınız doğru mu? 

- Elbette doğru evlad ... Eğer onlarla 
beraber adayı alınıyacak olursam, Çallı 
bu adayı ne yapar?.. Ada bizim adamıl 
olacak ... Hepimizin adası ... 

Üstadın gene semahati üstünde ... He -
nilz tapusu üzerinde olmıyan bu adadan 
bana da toprak veriyor: 

- Sana da istediğin kadar toprak vere
ceğim. 

- Çallı ben ressam değilim ... Muhar -
rirlere de toprak var mı? 

ada ... 
Ve işte onların arasında minim.ini btr 

şey. hakikaten kaşık gibi bir yer ..• Ve aı. 
tında ismi yazılı: 

cBizim ada!> 

* Çallının bu kadar benimsediği ve onUll 
bütün dostlarının birden sahib olacaklan 
bu adanın üstada bir an evvel satılma • 
sının temin edilmesini onu sevenlerin h8A 
si istiyor. 

Onu sevenlerin sayısı ise o kadar gen.fi, 
o kadar fazladır ki mübalağaya düşmeda 
herkes istiyor, diyebiliriz. 

Suad Dem, 
···············-································ ... ·-
~~..-.. -- --~ 

A. • ........-........-~-_. I 
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L 
Adı Nevindi. İki örgü sarı saçları vardı. 

Gözleri llciverde bakan mavidi. Diz ka
paklarını örtmiyen bir entari giyerdi. Yü
zü çok güzeldi. Her zaman mütebessimdi. 
ince ve tatlı bir sesi vardı. 

Nevin hakkında bütün bildiklerim bun
dan ibaretti. Çünkü ben onu tanıdığım 

zaman ancak yedi yaşımda idim ve o da 
benden iki yaş küçüktü. O zaman tanı
mıştını ve o zaman tesadüf bizi başka 

başka memleketlerde büyütmüştü. 
Nevinin lbabasile babam. Nevinin an

nesile de annem arkadaştılar. Birbirlerin
den uzakta oldukları halde birbirlerini 
unutmamışlardı. Babam Nevinin baLasl
le, annem Nevinin annesile mektublaşır
lardı. Ben de okumak yazmak öğrendi
ğim zaman Nevinle mektublaşmaya baş
lamıştım. İlk yazdığım mektubu babam 
okumuştu da, çok gülmüştü. Kargacık 

burgacık yazımla Nevine selam söy1üyor, 
annesinin, babasının ellerini öptüğümü 

bildiriyor ve bakkaldan aldığım topacın 
kaytanı iyi olmadığı için topacımın iyl 
dönmediğini, eğer o da topaç alırsa, oe
nim aldığım kaytan gibi siyahından al
mamasını Şükrünün aJdığı beyaz k.aytan
dan almasını tavsiye ediyordum. 

Nevin benim bu mektubuma cevab 
vermişti. Balda üzümlerin olduğunu söy
lüyordu. O da bana selam yolluyor, ba
bamın, annemin ellerini öpüyordu. Ba
basının. annesinin de benim gözlerimden 
öptüklerini ilave etmişti. 

Nevinle bu tarzda başlıyan mektub1aş· 
mamızın arkası kesnmemişti. İlk mektebi 
bitirip füeye girdiğim zaman mektubla
nm daha başka türlü oluyordu. Ben sınıf 
geçtikçe bu mektublar da başkalaşıyor

du. Çocuk mektubları artık bir genç kızla 
bir genç erkek arasında teati edilen nşk 
mektublan haline gelmişti. 

Çocuk Nevinin genç kızlık halini.. gör
memiştim. Fakat onu tahlil ediyordum. 
Nevin büyüdükçe bir kat daha güzelleşi
yor, bir kat daha zarif bir hal alıyordu. 
Sokakta rasladığım bütün genç kızları 

hayalimde yaşattığını Nevinden çirkin 
buluyordum. Bir sarıŞının saçlannın 
rengi hoşuma giderse kendi kendime: 

- Nevinin saçlarının rengi de böyle! 
Diyordum. Fakat gözlerini biraz ma

nasız bulunca: 

- Nevinin saçlannın rengi böyle am
ma, gözleri bu gözler değil, onunkiler 
çok manalı! 

Diye saçlarının rengini beğendiğim 

genç kızı hemen gözümden düşürüyor

dum. 
Bir toplantıda gördüğüm bütün kadın-

.SOn Posta• nın edebi romanı: 39 

Kendi hissettiği heyecana gelince, 
f>unu da hamisinin artık kendisine es
kisi gibi sert ve mütehakkim ·nazarlar
la değil bilakis çok müşfik ve at~li göz
lerle bakmasına, onun maddi ve mane
vi değişikliklerinin uyandıxdığı hayrete 
hamlediyordu. 

Bunları başka bir maksadla telakki 
etmek o kadar aklına gelmiyordu ki, 
Feridunun İstanbulıda kaldıji birltaç 
günün kendisine neden bu kada'ı- uzun 
göründüğünü biın tahlil etmedi ve yıl
başından bir gün evvel gece yansı İz
mire gelen Feridunun ertesi sabah saat 
onda kendisini yaz1hanesine çağırttığı 
vakit neden kalbinin o derece kuvvetle 
çarptığım anlıymnadı. 

Feridun ellerini uzatmış, gözlerinde 
gizlemek istediği bir sevinçle ona doğ
ru geldı. 

- N'as1lsın bakayım Nerime? Şöyle 
yak na gel de yüzünün yorgun olup ol
m ı--mı göreyim. 

PC'nc.;re yanına götürmüş, onun pem
beleşen yüzünü dikkatle tetkik ediyor
du. Nerime mahcub bir tavırla gözle
rini yere indirerek gülümsedi. 

- Sana tavsiye ettiğim gibi sık sık 
Jleşadlnra gittin ve onlarla birlikte gez
din mi Neri? 

Sesinde ne tatlt bir sıcaklık v~ 

D_I._ Yazan: Nimet Mustafa ..... 
lar, bütün kızlar bana Nevine nisbetle 
daha az güzel, daha u zarif, daha az ca
zib görünüyorlardı. Hayalimdeki Nevini, 
gene hayalen onu en zarif ve kendipe çok 
yaraşan bir tuvalet giymiş bir halde bu 
toplantıya getiriyordum. Ne kadar göı 
alıcı oluyordu. Ne kadar zarif hareket e
diyor, ne kadar hoş konuşuyordu. 

* Üniversiteyi bitirmiştim. Bir i~ sahibi 

nesinin cevab vermesini gayet tabii kar
şıladım ve birkaç gün ıonra. da telgrafı 
aldım. 

cPazar günü oradayız.> 

FLiT 
ILS 

IİLDURIJllUZ 

olmuştum. Evlenecek çağda idim. Birçok 
genç kızlar tanıyordum. Fakat bunlann 
hiç biri beni tatmin etmiyeceklerdi. Çün
kü hiç biri bence Nevin derecesinde gü
zel değillerdi. Nevin derecesinde ince de
ğillerdi. Nevinle mektublaşmayll devam 
ediyorduk. Nevin benim uzun uzun yaz
dığım mektublara gaye~ kısa cevablar 
veriyordu. Onun bu halini de beğeniyor
dum. Nevin gibi bir genç kız, hoppa in· 
sanlar gibi uzun aşk mektubları yaza
mazdı. 

Çok itinalı giyindim. Gara gittim. İçim 
içime sığmıyarak treni bekledim. Tren 
durdu. Yolcular indi. Ben gözlerimle et
rafta Nevin diye tahayyül ettiğim eşi bu
lunmaz, zarif güzel genç kızı aradım. O
na benzer gibi yoktu. Herhalde işleri çık
mış, bu yüzden trene binememişlerdi. Ü
züntü içinde gardan çıktım. Vapura bin· 
dim. Oturduğum kanapeye iki kişi gelip 
oturdular. Biri yaşlıca bir kadın, öteki 
bir genç kızdı. Yaşlıca kadın derli toplu 
görünüyordu. Kız yayvan ağızlı, topar
lak yüzlü, manasız bir şeydi ve bilhassa 
gayet kaba giyinmişti ve kaba tavırlı idi. 
Fazla alakadar olmadım. Cebimden ga
zetemi çıkardım. Genç kız, yanındaki ka
dına bir şey söylüyordu. Dinlemediğim 

halde söylediklerini duymuştum: FLiT daima ÖLOURUR 
- Anne o neye gelmedi? 
- Belki bizi tanımamıştır. 
- Telgraf çekmiştik. Paraya yazık 

Nihayet kararımı vermiştim. Evlene
cektim. Bunu Nevine yazdım ve kendisile 
evlenmek istediğimi.. bu izdivacın benl 
çok mes'ud edeceğini, ben de onu mes'ud 
etmek için ellinden geleceği yapacağımJ 

bildirdim. Mektubuma Nevinin annesi 
cevab verdi. Kızlannın ve kendisini:ı bu
na muvafakat ettiklerini, kendi hesabına 
çok sevindiğini; eğer babalarımız sağ ol
muş olsalardı, onların da bizim evlen
memiz hadisesini büyük sevinçle karşılı
yacaklarının muhakkak olacağını yazı
yor ve Nevinle beraber az zaman sonra 
benim bulunduğum yere geleceklerini, 
bunu da, aynca telgrafia bildireceğini ya
zıyordu. Nevinin cevab vermemesini, an-

oldu. 
Göz ucile bir kere da'ba baktım. Bun

lar, Nevinle annesinden başkaları ola
mazdı. Benim hayalimde biiyülttüğürn, 

güzelleştirdiğim, Nevin hakikatte, mana
sız. çirkin, soğuk ve çok kaba bir genç 
kızdı. Yerimden kalktım. Vapurun üst 
katına çıktım ve bir daha onları görme
dim. Onlar da beni bulamadılar. Çünkü 
o gün işimden istifa etmış, evimi değiş
tirmiş, izimi kaybetmişt.im. 

Nafıa Vekal !tinden: 
Eksiltmeye konulan iş: . 

1 - Adata regülatörü inşaatı keşif bedeli c376027. lira c62> kuruftul'· 'f 
2 - Eksiltme 17/6/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Nafta r 

kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı sarf_. 
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi, bayındırhk :; 
!eri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri cl8• lira c80. kurut ınuka 
linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Nafıa 

Hayalin birçok senede yarattığını ha
kikat bir anda mahvetmişti. 

Vekaletinden 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl879h lira clO> kurtıfluk ~ 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz g(in evvel at 
!erinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekAletine mtırar.~ 
ederek bu işe m:;hsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraı etıne 

şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ~ 
edemezler. Eksiltmeye konulım iş: 

ı - Horsunlu - Nazilli sulama kanalile Pirlibey sulama kamıhna su vermek 
üzere büyük Menderes nehri üzerinde inşa edilecek olan Fes!e!t regülatörü 
ile Akedüğü inş.:ıatı keşif bedeli c431787> lira c45> kuruştur. 

2 - Eksiltme 20/6/939 tarihine rasGıyan Salı günü saat 11 de Nafia Vekaleti 
Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasın1.ı kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin tcklü mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir 1Ut ,., .. 
veline kadar Sular lJmum Müdürlilğüne makbuz mukabilinde vermeleri JAıılll'" 
dır. 

Postada olan geci~meler kabul edilmez. cl84h c3405>. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, h:ıyındırlık işleri genel 
şartnamesi. fenni şartnnme ve pr1Jjele::i c2h lira c60> kuruş mukabilinde Sul:ır 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

___ .... __ _ 
... ~ ..f:• • .. . .... 

4 - Eksiltmeye girebiunek için isteklilerin c2102h lira c50:. kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan vesi.Kalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaietinc müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 'bu vesikayı ibraz etme
leri ıarttır. Bu müddet içinde vesika t:>lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

N.EVROZiN 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar Sular Umum Müdürlüğ~ne makbuz mu'.<..tbilinde vermeleri lfızım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. cl840> 

Baş, Di~, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser• 

- - icabında ,nnde 3 kqe alınabilir. - -

- Bi!akis, pek severim fakat iyi ol- dı; fakat Nerimcnin artnesini bu kab -
rnak şartile. İstanbulda ve Avrupa se- ristanın birkaç metre ilerisine gömmü.ş
ydhatlerimde her zaman konserlere, o- ler, aile muhitinin içine almıya tenez
peralara gidedm; bunları hiç kaçır - zül etmemişler, hı:.'tta üstüne bir taş bi
mam. ffii:-üyorsun ya, senin için müt - le koydunnağı diliiünmemişlerdi. Ne-
hiş bir hakiır. olabileceğim. rime çalışmıya başladıktan sonra ilk işi 

G€nç kız gülümsedi: bu mezarı müntazamen yaptırmak ve 
- Bunu '.bana söylememeli idiniz. vakit vakit burasını birkaç çiçekle süs-

Yau:n: GOZİN DALMEN Sizin yanınızda çn'lgı çalıp §ar'kt söyle- lemek oimuştu. 
parmakları elinin arasında titriyen ılık miye cesaret ederniyecetim şimdi. İ.şte bu sab~h da, İzmirden bilhassa 
eli ne büyük bir sevgile sıkıyordu! - Sen artist ruhlu bir kızsın; benim getirttiği büyük bir çelengi sevgili a-

- Evet ağabey. vereceğım hükümden korkmana lüzum nasma götürmiye gitmişti; fakat bir -
- Bana Feridun dernek istemiyor olmadığını zannediyorum. Senin çok dt?nbire orada hayretle durdu kaldı. 

musun Nerime? iyi çalıp şarkı söyliyeceğine eminim. mütevazı kabr;n üstü en nadide çiçek-
- İstiyol'1lm fakat... Şimdi bu sözleri bırakalım da biraz lerle zarif bir bahçe halinde idl. 
Dudaklarında mahcub bir tebessüm çal1şalın1. Sana yazdınlacalk mektub- Genç kız bilfühtiyar kendi kendine: 

belirdi. larım var. - Bunları kim, kim getirdi? 
- Henüz buna al:şamadım. Feridun mektublarını dik~ ederken, Diye mınldanmaktMı kendini ala -
- Hakkın var; yavaş yavaş alışır - ömründe ilk defa olarak, iki üç defa madı. Ve birdenbire karşısında bir ha-

sın ... Şimdi bana Reşadlarda olduğun şaşırdı. Her halinden, yazdırdığı mek- yal gördü. Evet, bu muhteşem çiçekleri 
zaman ne yaptığını anlat! tublard&n ziyade · karşısında bukleli ancak «Ü• gönderebfürdi. cO. ndan 

- Bilhassa musikile me.şgul olduk. sarışın başını önüne eğmiş, ince vücu- başka kimsenin bunu yapmasına im -
- Musikile mi? Sen ne çalıyorsun? liünü hafifce yana ·meylettirmiş, güzel kan yoktu. Fakir bir aile için bir ser -
- Piyano çalar ve şarkı söylerim.. gö:ılerini iri siyah kirpiklerile örterek vet teşkil edecek ve bir iki 88~ 90nra 
- Nereden öğrendin Nerime? Anne- büyük bir dikkatle yazı yazan genç svlup ölecek olan bu çiçekleri gönder-

min senin için çizdiği hayat progra - kızla meşgul olduğu belli oluyordu. me'lde, Feridunun, kend1 evinde bin 
mında bunlara yer ayrıhnaınqtı. * bir mahrumiyet ve işkence içinde ya -

- İstanbulda, mektebcle öğrendim. Ertesi gün yılbaşı idi; fakat herkes i- şadıktan sonra kızını düşünerek yeis 
Musikiye merakım Q\duijunu gören çin bir bdyram, bir eğlence olan sene- içinde ölen bir akra·basına karşı olan 
müdirem bununla meşgul olmama izin nin ilk günü, Nerime için, ömrünün en kusurlarını kısmen olsun affettirmek 
ve~ti. matemli bir hatıras1nı yaşatırdı. Birkaç istediği bclli oluyordu. 

Nerime buna atd tsbilatı 'V'erirken sene evvel o gün annesi ölmüştü. Bu Nerirne, bir iki dakika kal~ atı 
Feridun ona bakıyor, bllyök btr dikbt- sebebden Nerime İmıirde olduğu za- ile minnettarlığın kayn8"hğını duya -
le dinliyordu. manlar, mutlaka o 88.baıh mezarlığa rak derin bir sevgile annesini dftşün -

- Senin sesini dinlemek tsttyonım gidıö annesinin ka!brl tber.lne bir bll- dil; fakat bu düşüncesine bu HM, kal-
Ner:lme... Bir piyano ~ ket götürür, birkaç dakttca orada kala- binde tatlı bir duygu karıtıyor, g6z1e -

Neriırwt biiy.ilk bir lıayretle <me bd- mk yoksulluk ve mahrumiyet içinde rine tatlı bir hülya ışığı dökfilQyordu. 
tı. ölırrOş olan .zavallı anec:ıPı1 wmı uzun Şimdi annesinin müşfik hay.'ll yanın -

- Sizin milrlkfıen bioll~ düşünürdü. İspartalıldrm Bayraklı cl- da Ferldunun kendisini büyOk bir sev-
zannediyordum. • varında bdyilık bir aUe kabristan& var- 81 v• tefkatle dolayan gözleri vardı. 

Oradan ayrılmadan evvel bfWbtl ~ 
yar eğilerek bu güzel gülleri ~~ 
ve annesinin kulağrha büyük lıir 
tevdi ediyormuş gibi fısıldadt: 

Anneciğim, seni düşünürken, -1 il' 
tırlarken bilaihtiyar onu da düfO!lil~ 
rum ve bu, benim için QOk bfty(ik 
teselli oluyor. bit 
~erimeyi bugün konakta bat" .. 

sürpriz daha bekliyordıu. FeridUD &ırı 
11 

ründe ilk defa olnrak, evinde yefl~ 
iki akraba kızına· İstanbula yaptı~ 
yahatten dönüşte birer hediye ıe 
ti: Nesrine, zevkini o~yacak ::;;:-.. 
de ağır ve şaşaalı bir bilezik, N 
ye de astragandan bir pelerfn... .. 

Hayatmda böyle bir hediye-~: 
miş ohm Nerim.e, bilaihtiyar !>9P~ 

- Ne güzel! Ne harikullde ıftt'11 tr 
Feridun pelerini kendi elile aotJ!l bi• 

muzlarına koyarak tebessQm etti ,,e t' 
. . ·a k ~ J(azB raz gerı gerı gı ere ona ~.... vıt" 

larında derin bir ate~ ve hayranlık 
ın. ~ 

- Evet, iyi intibah etımifim··· pe1' 
ıa siyah Efstraganın ~nç btr kJfJl arf110' 
yaraşmıyacağını zannetmişttnı 

911 
.. 

yanılrn1şım, bu kürk bilAlds 9eııtn tııt 
nşın saçlarına ve beyaz yö.znne bl~~· 
daha rı:-vnak verdi, uzun boyuo'l bit 
uzattı rliyebilirim. Bu kürkt.en san• 
de sapka yaptıracağım. • J(IJ .. 

N erime hararetle t~kkür ~ttl- ve .. 
nağa gele1iberi ilk defa ken~ giı" 
rilen bu hediyeden duyduğu _., 
leyemiyordu. 
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BATTAL • 
GAZI 

Yazan: ZIYA şAJtlB 

Gece gelen misafir 
~en bö 
~u. n·' Ylece bağırmıyaı da hacet 1 tındaki harmaniyeye sımsıkı sardı. Du-
~~dar ~~.askerlerinin şaraba karşı vardaki kılıcın kayışını kopararak, onu 
t11 kurs ~k zAflan vardı ki, on - bir p~ket gibi bağladı... Sonra, kalenin 
kten SQ a larına bir yudum şarab gir- anahtarını aramağa başladı. 

lilllınüyo::' artık hiç biri, vazifeyi dil- Anahtar, bir meşin kese içinde oldu-
~ Gece Ya:· ğu halde, zabitin yatağının altında bu-
H.irnse k:~na doğru, sarhoş olrnıyan lunuyordu ... Battal} Gazi, anahtarı al -

%ııın Ü • ıınamıştı. Hatta kale kur- dı. Odadan dışarı fırladı. 
~Ye kl'\r~~rtndeki nöbetçi bile, bir kö- Bir hamlede. ikale kapısını açtı. İki 
a ~att~ ~p ~atmıştı. elinin parmaklarının uclarım ağzına 
.e~n k azı, derhal hareket-e geçti. sokarak üç def<r keskin keskin ıslık 

tıııe "ı~·- apının üstündeki kale bede - rnldı. ' J 

ÇaJa l .:\Clrak d.. r-
1. l'ken .. u~ geceki şaııkıyı ıslıkla Karanlıkar içinde bir İs:h9k kuşu -
ıqr • . • gozlerıni d · k ı k • 

ıçınde gezdirdi' 0 erın aran ı - nun feryadını andıran bu üç ıslık sesi. 
tin l\ılrs, ~raft · derhal tesirini gösterdi. Kapı ile hen -

bayku an, gene 0 ses, gene 0 hat. d€k arasındaki köprünün üzerinde, bir 'li ş sesi geldi· 
~ u .. hu hu h .. h takım gölgeler belirdi. 

t attaı G , .. u, u, hu... .. d . 1 t . . d 
Q'r t az.inin dud kl d , 1. Bu uolgeler, o enn zu me ıçın e, 
e~ a ann a. neş e ı . . k 1 · d 

t~ ~lik b' ın belirdi. Vücudü birdenbi- bir hayal gıbı ."!Yıyor dar .. skessız sa ~-
s~ ı ır yay gibi erild". sız bir tathya hucum e en. arınca su-
Ut atı- g ı .. .. .. d l d 

l>ı t... ~ kale bed . d . d' K rusunu an ırıyor ar ı. "•\lh f enın en ın ı. a - .. . . 
' a ızllfrının sız k ldıkl k Battal Gazi, en ondekme seslendı: 
~ılı"' girdi. Yataklar ıp ba }arı dok: - Geldiniz mi, Melek pehlivan? .. 
d ~·ar:ı \1 111 aşuc arın a ı . . 'k 
· l<. 1 e hançerleri ka .1 t 1 _ - Be1ı .. Gazı .. geldı ... 

daki ake kapısının büvük kmı en. op a - Hadi bakalım .. ~ime düşün .. gü-
tı UYlJ • emen vanın-
.' sı'tns Ya attı. Sonra kovuş k~p.ısı- rültii f'tmeyir. ... 

C!it}~ b· 1~ ~apıyarak, h~lkalannı zin _ Battal Ga'Zi, askerlerinin önüne geç -
Şitn~: ırıne bağladı. ti. İleri atıldı. Mfönkün olduğu kadar 

fıı ele 
1 sıı-a, kale kapısının anahtarı _ ihtiyatlı yürüyerek emirler verrneğe 

lier ~Çtrnıeğ~ geldi. . ba~adı: 
ı..... ~.k ~! kale k k 1_.

1
.t - Burası. muhafız askerlerin kovu -

""ll<1ı ten a-pısı apamp :Kı ı - . s·ı~hl kt 
~tıd sonra an hta h f k şu .. hepsı sarhoştur. ı a arı yo ur. 
•· an·n a nn mu a ız u- k' . k~ r· d h' "il G ' a teslim ecn '. ,.. d tt' B t Bu kapiya, on ışı, a ı.. ışarıya, ıç 
dan ..ı~lfyj ınaıvl'tıne ı mesl 1.,._a ek ı. a - kimse çıkmıyaca'k ... 
\ı· ~. kap k. a an 'UU uman -
ıt odada ikı &rakoluna bitişik olan .............................................. .. 

la Battaı Q ~t e~rdi. - Burası, muhafaza kumandanının 

l'lna ha~ tnuhafız efradı kovuş -
mandanın kten sonra doğruca !ku-
fou k Oda.,~~ ' ıA k ı d ap1y8 d - ... gitti. Evve a, u a -
tl\. t~den ~Y~:varak dikkatle din'le -
· gllriilt.iilü.-. horu tu işit-
l1su1ı~ 

tiden ~ ık, kapıyı 7.0rladı-. Kapı içe -
?ıe ile k:eli idi. Şu halde, bir baha -
~di. &ndana: kapıyı açtırmak el-

l3atta1 G 
Rl!ciltrned· an, bu baha~yi bulmakta 
ll!ya ı ... Derh 1 

Vurarak· 8 Yllmruklarile ika -
' l< . 

t~~!..~tnandan efendi!. Kumandan e-

ı ıye ~le ~r·d ndi. ır l ı en ,,.,_ 
11e dl· u,J\u ae--1··· ·ı b . A"""'" ıgı ı e ceva 
tıı' liangi k 

\ıyandırnı ~mı deşilesice domuz be-
\a ~attaı Gaz~ga :esaret ediyor?. 
~e ettı· ' nıulAyim bir sesl mu -

dı~ Ah ~mand 
~ anın bir kü an efendi!. Sizi uyan-

10 
adedi 

odası. .. Kumandan, içeride bağlıdır ... 
Bu kapıya, bir nefer yetişir ... 

................................. ; ............. . 
Battal Gazi, emirlerinin derhal icra 

edildiğinden emin bulunuyordu. Onun 
için, arkasına bakmadan ilerliyor .. iç 
ka~eyc giden dik yokuşu tırmanıyordu. 

Asıl kale muhafızlarının ikamet et -
tiği kovuşlar, iç kalede idi. İç kalenin 
kapıları. ancak muharebe zamanların -
da k:ıpanırdı. Onun için şimdi, !kapının 
iki kanadı da ardına kadar açıktı. 

Kapıdan ~iri]iı{ce. kfiçük bir meydan 
geliyordu. Bu meydanın üç tarafını, 
muhafız askerlerin kovuş\an teşkil e -

divordu. Bu kovuşlaTdan. tam kapının 
karşısındaki binanın üzerinde her tara

f1 kesme taştan yapılmış, adeta küçük 
bir kale bulunuyordu. Burada da asıl 
kale kumandanı ikamet ediyordu. 

Battal Gazi. iç kale kapısından girer 
$rmeı. bir an tevakkuf etti. Geniş bir 
nefes alarak etrafına sür'atle göz gez -

dirdi. tki gündenberi buraları tetkik e
derek, planını tamamile hbr1amış ol-

du~ için, hiç tereddüd göstermeden e
.mirlerine devam etti: 

Evvela, elindeki kılıcın ucu ne o kü
cük binavı Melik Pehlivana göstererek: 

• - Melİk!. Kale kumandanı, şurada u
turur. Yanmda, otuz nefer kadar silah
şor var. On beş kişi al. Binayı kuşat. 
Harifi kaçırma. 

Melik pehlivan, başını geriye çevirdi. 
( A1·kasl var) 

~tn. Fakat st~lık olduğunu bili-
Var. affedıni:z. Mühim bir se-

' ~e im· 
Fennin yttrattığı asrt y~nlliklerin bir esori olarak 

E M 1 R yerli traş bıçnkltuımızın ~ nzleri 

ita-.... tfend·ış o s.ebeb? .. 
da I>~ın kann.. şımdi hen, nöbetçiyim ... 
-'tı- gol~ ~ısına~, hendeğin kenann
~~ltadaş1a .. 8 ~zı ŞilpheU gölgeler ilişti. 
~eltı~r .. °cBa aber versem, gürültü e
tftı veıveıey ttal gelmiş..) diye, orta -
'1lı- llattaıd e verecetıer ... Halbuki si
l!~ <>ldu~ an korkmıyacak kadar ce
trı haber Uzu blUyonun. Onun için 
b ;!erı ka;ernıeyi muvafık bulddm ... 

( 
0~elere ~~ntz da, ~rdüğüm şüphe

tile ~ÜPhe]f r kere ~ siz baksanız ... 
la .... ~. ~a ~lge) slSzlerint işitir isit -
ııi'~.. om n cnı zaten yatağından :fır -
~.ş hatrna~~~ .zabitlere mahsus ge-

Y sını alarak kapıyı açınır 
la~enaısi~ 
tıc:~ <ır cesu (Battaldan korkmıyacak 
~ hoşuna r) de~fhnesf, kumandanın 
-~~Ur J1tm~tt. Kendisini hakika-
···~. dik b'sterrnek için, kapıyı açar 
' Q.. ır sesle· 

toıl!' ost~r b k . ı 
~~r... a alım .• nerede o şüpheli 

tı:d.._ l. 'le k h 
;ıı ~kın La rnmanca bir tavırla ka-
~ &.ltat a·l\ istedi. 

tı} l'{!dı0 ~~da, 'kafasına öyle bir yum
~e •endeı~ zavallı kumandan bir sa-
~ ~l'di. · Sonra, olduğu yere yı-
~ 8~ta1 Ga . 
~kledi ll, kumandanı, odalnm içi -

· Derhal ağzını tıkadı. Sır-

Çapaks1.zd1.r 
Gayet keskin olmasının sırn bundadır 

Nafıa Vekaletinden: 
10/6/939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
cem'an 4930 lira muhammen bedelli Kcınyada Çumra istasyonunda teslim şartile 
muhtelif eb'adda sekiz kalem kerestenin açık eksiltme usulile eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 36!1 lira 75 kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat 
ve şartnameı>inde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 da komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. cl906> c3543> 

KANZUK . . ,.... 
NASIR ILACI 

En muannid ve eski nasırları bile kökünnen 
' çıkarrr. Elli senedenberi Avrupa ve Am.~ri
ı kada mazharı takdir olmu~ bir ilaçtır. 
, Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

I N G 1 LI Z K A N Z U K ECZA N E S 1 -- Bey o ğ ı u. 1 s ta n b u 1 
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l~ron@ılfrttt!\?ı~a=:J;q 
iskenderiye mezarllğı 

Bu mezarlıklarda artık mumya kalmamıştır. Yalnız 
mumyaların işgal ettigi mevki ha:a duruyor 

Tercüme eden: Hus1fİ1 Cahi1 Ya\?ın 
Bundan daha az şüpheli bir takım alfı-1 inşa edilmiş olduklarını söylemiştim. Bu 

metler İskendcriyenin en başlı meydanı ehramlardan ikisi cesamet bakımından 
neresi olduğunu bize anlatıyorlar. İkisi pek az farklıdırlar. Yalnız üç yüz kadem 
meydanın cephelerinin merkezine dik.il- irtifaında bulunan üçüncü ehram hiçbir 
miş müteaddid sütunlar var. Karşıda da z:ımnn ıfikkati celbetmemiştir. En bü
yıkılmış muazzam bir kubbeler harabesi yüğü - ki kaidesinin teşkil ettiği muralr 
görülüyor. Bunlar mabedin esaslı mev bam dılılanndan her biri ile irtifaı altı 
kiini işaret ederek bu harabeierin Jupiter yüz kademdir - meraklılara bu muazzam 
Serapis mabedine aid olduklarında şüphe binanın içini tetkik etmek imkanını 
bırakmıyorlar. Tahrib ruhu her zaman bahşede.r. Konsolos Millet, ehramlann 
tembel ve cahil olmasa idi bu kıymetli en- planlarını, kuplarını gayet doğru surette 
kaz daha çabuk surette ortadan kalkardı gösterirken ve bu babda izahat verirken 
Bu enkaza sahib bulunan barbarlann de- bu ehramın açılmış olduğunu söylüyor. 
ğirmen taşı yapmak için sütunları parça- Bugün bu abidenin merkezinde mevzu 
ladıklannı gördüm. Meharetsizlikleri yü- Sarkokaje götüren galerilerin medhalin1 
zünden bu gayretlerinin semeresiz kaldı- gizlemek için yapılmış taş şehrin kut
ğını da memnuniyetle müşahede ettim. siyetine tecavüz edildiğinden bahs mek 
Fakat bu sayede büyük kütleler muha- ınanasızdır. Bilakis muhakkak ola:.-ak gö
faza olunabiliyorsa da heykeller kendile· rülüyor ki bu ehram hiçbir zaman kapan
rini Jteşfeden hasis ve tamahkar adamla- mamıştır. Filhakika, merak yahud hırs ve 
rın elinden kurtulamıyorlar. Fakat Arab- tamah saikasile bunu açmağa teşebbüs 

edilse idi birdenbire mcdhal keşfedilelar ancax bir put zannettikleri heykellerı 
parçalıyarak taassublarını tatmin ettik· miyerek müteaddid noktalarda araştır· 

malar; denemeler yapılacaktı ve bunlaten sonradır ki o!11an Avrupalılara sa 
rın de izleri kalacaktı. Halbuki yakındaki tarlar. Bu işten pek. az kar ettikleri için 

' ehramın cephelerinden hiç birinde med· araştırmalar yapmağa pek heves etmi-
yorlar. Bu sayede çok şük~r enkaz ka- hal yoktur. Nasıl oldu da bu medhal bu
nştırmıyorlar. Kıymetli yadigarlar bul- lundu? Hiçbir mania teşkil etmiyen da· 

bili temeller neden ltaldınldı? Kabir tamak bahtiyarlığı evladlarımııa nasib O· 
lacaktır. şının altına mevzu barolyefler ve bütün 

t eser bu tecavüzden mutnzarrır olmamış-skenderiyenin varoşları, Nck~opolis'e 
kadar uzayan ve Rozene müntehi olan lardır? 
ovada hala sokaklan farkedilebiien varoş Maillet ileriye sürdüğü nazariyeyi te
şüphe yok ki harabeleri altında birçok yid için vukunu farzettiği ameliyenin taf-

silatına girişiyor ve Mısırlılara öyle bir servetlere maliktirler. Nekropolis (1) 
takım vesait ve imkanlar atfediyor ki bu mevkii bir takım küçük küçük tepelerle 

mesturdur. Bunlara bakılınca eski Mısır- kütlelerin büyüklüğünü ve halkın sofu
luğu hürmet gösterilmesi tabii olan bu 

lılann batıl itikadlara düş1<ün sofulukla· melccleri tecavüzden masun bir halde 
n tarafından bina edilmiş mabed ve ahi· 

bulundurmak için bunlara hiç ihtiyaç bı-
delerin harabeleri karşısında bulunuldu- rakmazdı. (Arkas: var) 
ğtı hissi hAsıl oluyor. • ••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••..•.••••••••••• ııTll'll 

Bu şehrin katakomplarıru [yeraltı me· 
zarlarını] (İskenderiye meznrlığı) itina 
ile gezdim. Bunları Arablann meraklı 

kimselere lbir türlü göstermedikleri eski 
Memphis mezarlığı ile mukayese kabil 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

olmamakla beraber, mumya yapmak u- 1================1 
sulü hep ayni olduğu için, bu katakcımp- yaşlı/arın kendilerini 
ıann şekli ancak büyüklük cthetinde Sık sık kontrol 
farklı olabilir. Mısırın bu kısmında ta-
biat Deltanın üstünde Nil kenarında uza- Etmeleri lüzumu 
nan kayalara müşabih bir kaya arzetme
diği için İskenderiycnin eski ahalisinin 
iptida Nekropolis lçil'l kayalık ovada biı 
nevi çukur yol yapmış olmaları akla ge
liyor. İki yüz kadem uzunluk üzerinde 
otuz kırk kadem genişlikt"! ve yirmi beş 
kadem derinlikte açılan bu çukur üç ta
raflarında tallı meyillerle nihayet bulu
yor. Amudi surette yontulan iki tarafta 
mii'teaddid geniş ve on, on iki kadem ir
tifaında açıklıklar vardır. Bunlar ).lfki 
surette oyulmuşlardır. 

Bunlar müteaddid dalbudaklarile yer 
altında sokaklar vücude getiriyorlar 
Bunlardan biri merak saikasile enkazdan 
ve kumlardan temizlenmiştir. Başkaları
mn içine girmek bu yüzden gayet zor, 
hatta imkansız haldedir. Fakat bunda ar
tık mumya kalmamıştır. Yalnız, mumya
ların işgal ettikleıi mevki hala görülü
yor. Hangi sıraya göre dizildikleri de bel
lidir. Bu toprak altındaki mezarlığın iki 
taraf duvan murabba şekli?ıdc yirmi 
pusluk deliklerle şatranç tahtası gibi o-

Dün yaşlı hasta bir bayan için davet 
edildim. Tam bir nezfi dlmaği vak'ası 

karşısında ldlm. Umumt bir felç birden
bire başlamıştı. Yanı beyinde büyük bir 
damar patlamış ve kan yayılmış ve dl -
ma~ı şiddetli .bir tazyik almıştı. Vaziyet 
vahhıı ve ciddi id!. El'an da böyledir. Der 
hal tansiyonunu aldım. Bu büyük nezfe 
rağmen tansiyon 25 idi. 

Vaziyet gayet aşiUr olduğundan sür' -
atıe kan aldık. Ve tedaviye başladık. 
Vak'anın hlkAyeslnl burada keselim. Bu
nu arzetmekten maksadım yaşlı olanla
rın sık sık tansiyonlarını ölçtürmeleri lü
zumunu bildirmekten ibarettir. Bu ba -
yanın da zaman zaman baş dönmeleri, 
kendini kaybeder gibi halleri görülmüş 
fakat her nasılsa bir defa bile tansiyonu 
ölçülememlştlr. E~er sık sık tıbbi kon -
trol tatbik edilseydi, 1cab eden tedablr 
ve perhiz tatbik edilir ve bu feci llklbe-

tln önü alınmış olurdu. Tekrar edelim 
sık sık tansiyon muayenesi ve idrar tnh
llll yapmalıdır. 

Cevab ıstiyen okuyucuıanmın po.,ıa 
pulu yollamalannı rica ederim. At.si taıc
dirde utetlert mukabelesiz kalablllr. 

yulmuştur. Bu delikler altı kadem kadar "'11 .. ıı... _____________ .J 

ufkt olarak kazılmış. dib tarafta daraltıl., ~---------------""'il 
mıştır ve birbirlerinden yedi sekiz pus 
kalınlığında kayanın içinde oyulmuş ci
darlarla aynlmış bulunuyorlar. 

Bu tertibata bakılarak her mumyanın 
kendisine mahsus hücreye ayak tarafın
dan sokulduğu kolayca anlaşılıyor. Nek
ropolis sekenesi çoğaldıkç;ı, başka yollar 
açıyorlardı. Bu müşahedenin Memphis 
katakomplan hakkında bızi biraz tenvir 
etmek suretile yukarı ve aşağı Mısınn 
ehramlarının azameti, çokluğu ve irtifa
larının far1'lılığı meselelerini bize izah 
edebileceğini düşünüyorum. 

Şimdi Gize ehramlarının tetkikine ge
çeceğim ve bunlardan bazı esaslar istin
taç edeceğim. Bunlann Lybie boyunca 
imtfdad eden kayalar silsilesi üzerinde 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler şun -

)ardır: 

İstanbul clbetindekiler: 
Şehz;ıdeba.şındn: <İ. Hakkı), Emlnö -

nünde: <Yorgl), Aksarayda: (Pertev), 
Alemdarda: (Eşref Neş'et), Beyazıdda: 
<Haydar), Fatihte: (Hüsameddlnl, Ba -
kırköyünde: CHll!ıl), Eyübde: (Arif Be -
şlr). 

Beyoğiıı cıhetlndekiler: 

İstlklfıl caddesinde: CGnlntasaray Ga -
rıh>, Kurtuluşta: <Kurtuluş), Maçknda: 
(Maçka), Oalatnda: Cİklyol), ~lktaşta: 
(Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda.kiler: 
Kadıköyde: <Hüsnü, Rlfa.t), 'tisklidar- ıı 

" da: (İmrahor), Sarıyerde: (Osman) A-
dalarda: CHA.lk). ' 

(1) öıürer aehri demektir. Rumca bir keli- ~ 

medlr. """""'--------------------------'~ 
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Yeni tarihi ronıanunız: 3 

• 

1 
• 
1 

• 
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Yazan: Hasan Adnan Giz 

Nöbetçi denizde bir hışırtı duydu ve 
bir kayığın sahile yaklaştığını gördü 

Evvelki günkü ve dUnkD 
kısmm hulasası 

Bir gece yarısı Kahlreden çıkan bir atlı 

doludhıgln şimale doğru yol aldı "" niba -
•J'8t gene bir gece yansı bir orougihta atın -
dan atladı. Burası Filistin çöllerinden bir 
parça idi. Atlı St?vüktekin yiğit bir köle -
mendi, derhal Mısır sultanı Melik · Salihln 
~dırına glrdl. Sultan bacağında açılan bir 
yaradan muztaribdt ve bu yara kanserden 
başka bırşey değildi. 

Eyyubller soyunun bu yiğit hükümdarı 
Sevüktekinin uzattığı mektubu okuyunca 
hiddetinden bir a~:ım döndü. Çünkü büyük 
blr haçı: donanması Kıbrıstan Mısır üzerine 
hareket etmişti. Melik Sallh kumandanlarlle 
bu hô.dio;e üzerinde görüşmeler yaptıktan son 
ra haçlı ordusuna şiddet.le muka?elllete ka -
rar verdi. 

gök yüzüne yükselmiş büyük bir ka• -1 Nöbetçi ileri atıld1. Fakat meçhul a
rartı: cBercülsilsile.- Dimyatın meşhur dam kaybolmu~tu. 
Zincir kulesi! Ve denizde bir kaç yüz Büyük bir hayrete düşen genç aSker 
dü~'lll gemisi!. dikkatle her yanı ara'dı. Duvarları yok-

Görünürde savaşı hatırlatan bir kı- ladı. Hayır! Etrafta ne o meçhul yolcu! 
mrldama yok. YaJmz sahilde bir kaya- Ne ona aid bir iz vardı. 
nın ardında gizlenen bir Türk nöbetçisi O senelercfenberi Dimyat kalesinde 
dilşman gemilerini gözlüyor. yaşıyan bir askerdi. Surların .bilmediği 

Ssatlerdenberi şüpheli hiç bir şey köşesi, t::mımad1ğı bir_ gediği yoktu. 
sezmiyen nöbetçi birden'bire titredi. Su Meçhul adamı:ı sır oldugu bu noktada 
üstünden bir hışırtı geliyordu. Doğrul- ne geçecek 'Jir delik. ne saklanacak bir 
du. Fakat ses hemen kesilmişti. Biraz köşe vart.lı. Acaba rüya mı göriiyorum? 
sonra ayni hışırtı biraz daha yakından diye dü~ündü. Hayır! Kayık daha :ahil
duyuldu. Derhal davranarak karanlığı de duruyordu. Demek o tekrar doıne -
yırta yırta dört yaını gözledi. Oh! İşte ce'ktL Surlctrm dibinde ufak bir çuku
~nizin kumsalı kucakladığı ndktada ra sindi ve bekledi. 
yürüyen bir karartı vardı. Bir t 1k1rtı! Bir ses! Duvardan kayan 

Nöbetçi bunun yavaş yavaş ilerliyen bir cisim. 
bir sandal. oiduğunu anlaınakt~ geçik- -;ı.,etçi bütün dikkatini surlara ~ 
medi. Bir müddet sonra ses büsbütün virdi. 

Bursadaki profesyonel güreşler 

Din~rlı Mehmed Lehli 
Leviskiyi mağliib etti 

Kara Ali ile Habeşli uzun müddet biJYd! 
bir şiddetle çarpıştılar, bir türlü yanişarnedil 

va ringden çok güç 
indirildiler 

Bu sırada Kölemenlerln meşhur kuman -
danlıırındnn Ayb~y saraya gelip Melllı: Sa -
llhln karısı Şcceretliddür He görüşüyor. Ona 
:topralı:lannı şiddetle müdafaa edeceğtnl 

sövlüyor. 
~ (Roman devam ediyor) 

kesildi. Kayıktan bir gölge doğrularak Oh işte duvardan kayan bir gölge ye- Difta.,lı Mehmed Polonyahyı yenerkeft 
karava atladı. · re inmişti. Ayni meçhul adamdı bu! Bursa (Hu.ruıd) _Acar tdmanyurdu • 

MıılW Karaya çıkan adam büyük bir ihti - Bir an etrafı dinledikten sonra. gene ı nun evvelki Pazar günü ~dyomda ter • 
Düsman donanması Dimyata vasıl ol- yatla yerde sürünüyor, arada bir durup yerde şürüne sürüne sahile doğru uzak- tib ettiği büyük .1erbest gar81 müsabakuı 

au sultanım! İlk tedbirleri aldık. Bun- etrafı diniiyordu. Nihayet sürüne SÜ- laştı. çok büyük bir alAka toplamıftı. Ve bu 
dan böyle buyruklarmıı.ı bekliyoruz. rüne askerin ~izlendiği kayanın önüne Nöbetçi şimdi yeni bir hayrete düş- müsabakada Dinarlı Mehmed Polonyalı 

- Dfuımanın Dimyatı tehdid edece - kadar geldi. Nöbetçinin eli gayri ihtiya- ınüştü. Leviskiye yenllmifti. Bundan dolayı bu 
ğini ben de biliyorum Ayt>ey! Filistin ri hancerine gitti. Onun üzerine atıl - Demek bu kaleye mensub bir kim _ ~azar .da klüb blr revarıt müıp.bakan ter
üzerine akan haç1ı seferlerinde Surye ma1t bir anda elini ayağını bağlıyarak seydi! Onun indiği duvara yaklaştı, e _ tı~ ettı .. A:a~k ltadyomunu dolduran 20 
yolu art!k eski değerini kaybetti. Ku _ kumandamn karşıs!na çıkarmak işten lini taşlara sürdü. Birden parmaklan hın seyırcı on.ünde yapılan bu güreılere 
düste hıristiyan hakimiyetinin tutuna- bile değildi. Fakat ~n bir merak elini bir ipe takıldı. Bu ipten bir merdiven- Habe~ Kat.sem Tafarf de lftirak etti. Bir 
bilmesi için evveUl 0 toprağın müdafi- tutuyor, Lu nclamın niçin karaya çıktı- di. İp merdiven! İşte bu da hiç aklına ~aç ~re§t~n IODra Karacabe!U laman 
leri olan Mısır Tiirklerinin ezilmesi la- ğını, ~reye gittiğini anlamak istiyor- gelmemişti. Öyle ya denizden düşman ile .Edımelı Silleyman gllreftıler. laman 
zıın geliyor. du. tarafından gelen bir adamın böyle ka- g~lıb .oldu. Bunu miltealdb glln~n mfthim 

Genç kadın yanında duran bir mek - Nasıl o!sa o bir kapana düşmüştü. Ar- leden sarkıtılmı bir merdivenle i,_..; gureşı olan Kara Ali ve Habefli mOaba· 
tubu isaret etti: tık kolay kolay geri dönemezdi. alınmasına nasıl ihtimal verebi:J.i~: kasına başlandı. Müddet yarım ıaat ·idi. 

- Hepimizden önce bu h~ikati kav- Yerde bir timsah gibi sürünen mec- Demin kale burcunda yanan ışık da İki güre§çi birer düşman efbl çarp11tılar 
nyan sultanın bir mektubunu aldım. bul adam tam kale duvarının dibinde gizli bir parola olabilirdi. Dimyat sur- ve bir türlü yenl§elllediler. Vakitleri ta -
Düşmanın karaY.a inmesine meydan ayağa kalktı. Acı bir köpek sesi havayı !arının müdafaası cBeni Günane:t a - ~~m olup hakem tarafından ihtar gör • 
vermemek için kalenin şiddetle möda- yırttı. dında bir Arab kabilesine verilmişti. dukleri halde bir türlü ayrılmak istemi -
faasmı emrediyor. Dün başkumandan- Kale burcunda biı· ışık yandı. (Arkan t1ar} yorlardı. Kara A1hıhı kuvvet ve oyunlan- ~ lığa secilen Türe Fahreddin ile de uzun na karp, zend daha ziyade hileli hamle- Polonyalı Dinarlıvı ~ ot" 

fu;:E:C{f~~~~:i~::7;~ ~' ~ ~~:1§bE~~~f~~1~~ :~~§gf~:; 
dürüyor sultanım. 1 2 8 ' f> 8 7 8 9 ıo Ankara Radyosu canlı ve ehemmJyetll revaııt müsabakası Futbol umumt kaptanı MehJll~A 

GüZ<'l kadının yüzünden bir üzüntü başladı. Bunlann fasılasız blr- saat çar :nar Bayman takımla beraber rr· 
bulutu geçti. 1 G DALGA UZUNLUÖU - pışacaklan flAn edildi. Y1rml bin kip aan- !erdir. ,ti'• 

- Hayır Melik Salih hiç bir vakit ~ kı"· nef.ea almadan,. ıerapa dikkat kesilerek Galatasaray takımı fU kadro ile 
l 1839 m. 183 Kes. ı• Xw. ....ı:-ıardı H 

'böyle hareket etmezdi. Böyle bir anda .A.Q. 19,74 m. !5195 Kc.s. 20 Kw. gureşa ıeyrçU>;,vı. · el" lki pehlivan hate çıkacaktır. ~ 
dünyanm öbür ucunda bile olsa gene 4 .A.P. Sl,'79 m. Het5 Kca. IO Kw. birkaç defa tehlikeli vaziyetlere dflfttl - Omıan - Adnan, Faruk • Mut'~ 
~ar ordunun ba'Şına gelirdi. Halbuki l ler ve kurtuldular. Polonyalı da Dinarlı Celll - Bedil, SalA.haddin eeıniL 
oün aldığım mektubta El'aıişe yeni va- t ÇARŞAl\IBA - 'J/6/19 gıôi çok güzel. çok mahirane güreşiyor • Seraflın. ' 
sıl olduğunu bildiriyor. ~rçi llhhati ~ 12.30: Program. 12.35: Türk milzili - PL du. 3~ inci dakikada Polonyalı kafasile Yusuf, Murad, Nino. tJI 
hakkında teminat veriyor fakat ben bu ıs: Memleket saat Ayan, aJans -nı meteoro- vurmak için ammn şiddetli bir htkum Galatasaray, ilk maçı Ate~pal· 

l loJl haber,lrl. 13.15 - lf. Mtızık CRlyasetl ctı.m yaptı, Dinarlının İlle bu h ı k 
ağır gelişten anlıyorum ki aıltan çok hur Band03u • Şef: İhMn KüDQer.) 1 _ A. d am e arıısın • maçı Doğansporla yapacaktır. · 
hasta.! l Thomu - Hamlet operll.!lndan preIOd ft an •. 90k ~evlk bir har:ketle çekiliver - Ankara Galatasarafl 

Dcmindenberi mağrur ve yüksek du- ıo. marş. 2 - Bt. Sacns - .cezalr anıtı. nin s ftn- mesı ilzerıne, Levi!ki rınt haricine fırh-
dl parçaaı. s - F. Popy - Pronna eğlent.181 yarak yere dilJtii. yerden, on saniyede lzmire gidiyor A' 

ran bir erkek gibi konuşan o gllııel ece SOLDAN SAlaA • c rtllr > 4 k Ik ",,J • uve . - Lacome - •Kotlyon. <Ork:ea- a amadı. MağlOb sayıldı. Fakat ken • Ankara (Huswt> _ Antaranın ~ r 
şimdi birden değişmiş seven ve ıztırai> 1 - Konsern. tra süiti.) al Gtrtş. bl aŞmpanya bardatı. dine gelip Ringe çıkar çıkmaz Dinarı hQ- ray kulübü önümüzdeki hatta, tki iP""" 

çeken bir kadın halini aıını.şn. Titrek 1 - Süt veren 1rt haJftD - Niçin. c) Ta.tlı mOkAleme. ç> Kordelalar ft davul- . 
1
• ı _ Yalvarmak _ Altın. cwar. d) Serpantin _ Va'~. 19 .. Program. cuma geçtı, Polonyalıyı kaldırıp yere mak Ozere İzmlre g1decelct1r. ..._.,, 

bir sesle sözüne devam etti: ~ tef•1
" ' - isımlerden sıfat YlllJl!Ulk için fs1:mle - 19.05: Milzlk CStraussun bir valsi) Pl. 19.15: vurdu. bu suretle ikinci bir galebe temin Ankarada atlet"ızm 

- O kadar üzüntü ve merak içinde- rin t · ld sonlarım 1eUr1lelı Uhlkalardan Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20: Memleket e mış o U. Fakat hakem ilk galibiyeti ka- mUS&b&kalarl ~ 
yiın ki Aybey eğer serbest olsam şimdi blrl - Bllgtll saat Ayan, aJaruı ve meteoroloji haberleri. bul etti. ti'.;, 
koşar yanına giderdim; fakat ne çare ki : : ~~~-altına ciyllen. 20.15: Neş'eU pl!klar - R. 20 20: Türk mtı - e· B 1 b 1 Ankara (Hmu.st) - Bölge a~~== "" 
giderken bana bir vazife verdi ve bu zlğl. 1 - Osman beyin - Saba peşrevi 2 _ lr U gar Y8 İr fafyan mlla.batalanna bu hafta da ~ ~.i 
tehlikeli günlerde ül'lrenin bütün ağır- T - Kırmızıya benzer reıtt - Peki - Dahi. Dedenin - Saba şarkı: Ouşeyle gel bülbül _ pehlivanı geliyor ve fU neticeler alındı: 400 metreci• -~ 
lığı omuzlanma yüklendi. 11 - Yas - Temts. !eri. 3 - Aşılı: Mustafanın - Baba 4artı: Blr mertrede Galib, 2000 metr• orııaı1~ ~ 

Mısır İncisi bu ağrrlığın alb.ndan sıy- 1 - VA.de ne yapılan it - Birdenbire. e6lllere göntU verdim. 4 - KAzım Us'un _ Bulgarların tanınmı§ pehlivanlanndan rede Raşid, 3000 metrede llıfUl"81 ' 
rıllmak istiyormuş gi.bi birden a~ ıt - =e~ H&m;!: emri hazır - HüZ"Zam farkı: Benzemezsin kimseye. 5 - ... - Feristanof ile İtalyalı pehlivan Mljajio ~~:ı,~ a~~~:~~ ~;~::ıın, ytl ffl""!.. 
kalktı metin ve ahenktar bir ses du • YUKARDAN AŞAOI: Keman tabtmt. 8 - ... ··· - Halk tOrkfurll: Cuma sabahı Romanya yolile İstanbula selJlll ...... Mfl 
'Vllıldu: ı - Küçilkttır amma mide bulandınr - İndim daldan ovaya . ., - ...... - Halk tür - geleceklerdir. A • 1 yal'ft': -
.J - vtrgüllln bir teJJ:me ile ifadesi küsfi: Damından görünftr bağlar. 8 - Meh- B I hll h nkarada Jlkbah&r 8 • -~ -

- Bu yükün altından şerefle ve alnı 1- Blrdenbtre - Bn tıymetll tq. . med N&ıılbtn -.mcazklr şarkı: Oörme1M!n u gar pe vanı meş ur Bulgar Dan • Ankara (Hususi) - İlkba.hal' - ~;il 
açık çık"lllak istiyorwn Aybey! Siz bu ı - Ku.f}ann hacım _ t.lm. eter. 9 - Refik P'ersanm - Rast ~rkı: Ya'k- kolofla yaptığı son maçta iki saat güreş- rmın b~lnctsi bu hafta yapıJdl ,. t' ~ 
tıehlikeli anda !balla' yardım eıdecetsi - t - Alı:ldeler - Damen. tı cihanı ateşin. 21: Konuşma. 21.15: Müzik ten sonra berabere kalmıştır. 115 kilo • celer alındı: <Jl";I, 
niz! 1 - İlk olarak. (Saksafon !ololan - Nihad Esengln.> 21.46: dur. Ecnebi pehlivanlar, Kara Ali, Mü _ Birinci koşuda, CeyHlnt.ek btriııol: ~ 

Genç kumandan ayni fiddetle ayağa ı - Öğüdfilmftf hubab&\ - Emnlyetll. Haftalık posta kutusu. 22: Milzllı: <Küçillr layim, Babaeskili İbrahim, Manisalı Ha _ ikinci, Grup üçlincU. iıdno1 kOfU"; ~ 
kalktı: T - Rez!l!n yaptılt. orkestra - Şet: Necib Aşkın.} ı _ Hanna Jil,. Sındırgılı Şerif ve Karacabeyli Ha • birinci, Yılmazkaya ildnıcl. IC"ftt' ~ ~ 

11 - Adalesi olan - mı.. Löhr - Hftlya p;ecesl cvalsJ 2 _ Mlchell _ yati ile muhtelif mü b k 1 fİçiJncü koşuda: Olga birinci. 1'-~ 
- Kanımın son damlasına kadar yo- t - MeYBim meJT&larmdan bfr1 - Buza İtalya prklları Cjotpurl.) s _ Bernhard 

1 
d sa a a ar yapacak • Nazlı üçüncü. DördOncil JrofUda~ ~ -

lunuzda çalışınıy&: and ~yonmı sul- tının bl!'H btiJ"Qtl. Kutsch - Çigan fantezisi. 4 - Kari Bhnne • ar ır. rlncl, Dı?rvl~ ikinci, Ceylln tıç ~ •' 
tanım! 10 - Lahza - Bekam olan. Gilne§de CVals.) 5 - Schmalstfch _ Orman- Gal 1 b k koşuda: Romans birinci, Şıpka _.... 

Oeçea bolmaea11.111 "eQ ... ilmlf tekli. da qt. S - Pet.er Fms - LeJIJOMr asker. a asaray U a şam pınar üçüncü oldular. Müşterel, 
Güzel kadın yiğit kumandana tath SOi.DAN SAÖA: 7 - Paul Llncke _ venil! cvaıa.> 23 : Son a- lzmire gidiyor kuruş, çifte bahis tse 20 ura uzaıı fart 

bir bakışla baktı. ı - K:anape - Pay Jans haberleri, maat, Mham, tahvtılt, kam- Ankara milli küme rnae·-:~ 
Gün batıyor ve pencerenin önikı.de t - izale - •· - Da. blyo - nukut borsası cnat.> 23.20: MOzlk Ateşspor ve İttihadsporla milli küme 8 ~,, 

.Nil Y.esil..bir .h}Zla yükseliyordu. 1 - Rezale' - Al. CCa:aband - Pl.> 23.55 - 2t: Yanntı proe - maçlannı yapmak üzere İzmire gidecek Ankarn <Hususi) - Mtlll killll ed11'! .. I' 
f - Arayer - Ana. ram. 1 G 1 t k kalan tıı kımla r arasında tert!b dtffl" J 
5 - Dln - Rahvanı ... -. ------... - ..... -.... - o an a a asaray ta ırnı bu akşam B~n • ı ge kupası maçla! ıııa bu hafta d• 2 ıP" 
e - A - Şita. Doktor. 1. Zati Oget dır?1a yolile .hare~et edecek:ir. dildi V" Gcnc;ıerblrllğl Güne~l 8· 
T - Alan - vade. B ~ Ötedenben İzmırde yaptıgı maçlardan etti. ,-
1 _ Anar _ .&deL elediye karşısındaki muayeneha- ı iyi ve güzel intıbalarla aynlmq olan Gn- * 1 ıJJıl" fi 
t - Namas _ Br. nestnrte öğleden sonra hastalarını latasaray, bugünkü varlığı icinde hi c:,i:.}- Bölge .atıcılık amatörleri tkinC ıd atıf 
it - Anep·- tıamn. ,, kltbul eder. 4 h k k" i . hT d d. h ç · • vazifelerınp bu hrı.ft~ lstasyoııd3 

e yo ı zmır mu ı ın e a a sıcak bir j !.goı.u.ıc'a ba:ııamışl:ırC:ır. 

o 

Sıcak bir Raziran gecesi!. 
Dimyat kalesinin önündl'yis. ôtec1e 
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"BRAUNİ" 127 
:~ş_y-~z : Fakat ne kıymetli' 

·bir hediye 

Küçük, büyük, herkesin makine tı 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir maki ne 
~ 

4X6.6 am. 

·~KOOAK VERiKROM" 2Bo Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O o AK satıcılanndan arayınız 

"e ya şu adrese müracaat ediniz 

kODAK Şirk ti - Beyoifu, 1 tanbul ---

bütün Ada 
sıhhi 

çamları,nın ve lavanta çiçek.ennin 
kokularını terkibinde saklayan 
•• 

Kolonv sı 
ciğe. leri zayıf ve sinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık verir ve 
gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nın formülü bir sırdır. 

Taklitleri onun yerini tutamaz, 

Um-.ımt deposu: Nureddin Evtiyazade, A'St, Ecza ve ltriyat deposu. lstanbul 

• • 

u ı E DE iR VE Ç LiK 
FABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 

ı~~:~buk deI?ir ve çelik fnbrikalannda i.5tihdam edilmek üzere Türkçeden 
la nı eye ~ Ingilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan

('.o_ enıur alınacaktır. 
'->eÇnıe . tih 

~r Bankım 1 an;. 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü-
Sİnde Y 1Umumı Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube-

t apı acaktır. 

t1.;;nıdutihl~na girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumi 
" r u~·· 

ltıatbu i gun~ veya İstanbu: Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
"esa·k· ş talırnatnamesirıi kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab eden 

ı ın 1 
lırrıunıi ~~. ~e~."l musaddnk suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
tıllıdır. udurluk veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdi etmeleri la-

l'Q ~:~eya 1;1uadili mektc-b mezun1ariyle askerlik ödevini ikmal ed~nler, bü-
\tern~ek v"akıf ?ul~nanlnı· ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

e ucret ımtıhan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

e~fıa Veka etinden: 
ı _ S eye konulan iş: 

lira ,45.U~rluk çayının sulaması hafriyat ve sınat imalatı ke§if bedeli c44734h 
2 _ uruştur. 

~flleu S~~tme 19/6/~~9 .. ta:~~ne rastl~yan Pazartesi günü saat 11 de Nafia Ve
liıe Yap 1 umum mudurluğu su eksıltme komisyonu odasında kapalı zarf usu-

3 1 acaktır. 
ıı - İsteklile k ··ı . . . llarttı.unı . r e sı tme şartnamesı, mukavele proJesı, bayındırlık işleri genel 
lııtıtun e~~· .~enni şartname ve projeleri c22:. lira c40:. kuruş mukabilinde sular 

4 llludurlüğündcn alabilirler. 

~;:tEksiltıncye girebilmek için istekiilerin 21643 lira 66 kuruşluk muvakkat 
ele huıu vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerin
bı.ı i§e nan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekAletine müracaat ederek 

~dQetnı~sus olmak üzere vesika alma!an ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu 
5 _~de vesika !.alebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

t~ kad lilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir ,ıoaat evve
~Osta.d ar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri J.D.zımdır. 

a olan gecikmeler kabul edilmez. •1838> c3402, • ... 

M 

.............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santıml .......................... 

aahile 400 kuruı 
ıahile 250 » 
aahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son aahilc 40 >ı 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yapb.racak· 
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa il!nlar için ayn 
bir tarlf e derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanların&. 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincıhk Kollektil Şirket! 
Kahnuna.nzade ilan 

Ankara caddesi 

....................................... -.................... . 
Son Po ta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
. • A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1939 modelleri gelmiştir 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

tlT 
Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

fi. IE-E mnkinnlflrımızıt mı hsu; husust 
yı.ığ.ınız gel ııhtır. Fialı dığe.· yağlar
dan duh 1 Uf'UZOUr. 
Anndoluda acenta aranmakta:fır. 

TÜRKİYE UMUM DE lSU. AK DEJ,ALO \C Ş.sı 1stunbul 'l'ahtakale No.61 

Taşra 

Ankara acentanuz 
Sıtış Yer' eri: 

Adana > 
Yusuf EsC>ndemir ve Oğullan 
Ömer Bnşeğmez 

Konya > 

Ceyhan > 

Mehmet, Şukrü, Neca•i Kaşıkçı 
S::ııt Akman 

Gazian:ep • 
Erzurum > 
Polatlı 

Mutafoğlu M Şakir Ôışeker 
Neş'et Solakoğlu 

Suleymnn Uzgeneci 
Eskişehır > 
'l'rabzon 11 

Trahzon • 
Bolu > 

Alunyıılı Abdurrahmnn Şeref 
Polnthaneli knrdeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yönder 

~ıvas > Mustafa GüzllkOçtlk 
Rize > ?\.usu Guveli ve Ştriki 

Askeri Okulla a ta ebe al ıy r. 
l - 939 - 940 ders yılı için Kuleli. Mal tepe, Bursa askeri liselerile Konya ve 

Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflnna, Kırıkkale san'at lisesinin bi· 
rinci sınıfile Kayseri·. Sincidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun (I. n 
III.) sınıflnrına talebe alınııcaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik şubelerilc birinci maddede yazılı okullarda mev0 

cuddur. Ne suretle müracal\t edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu
belerine baş vunnalan lazımdır. 

3 - İsteklile~ aşağıdaki yazılı bususlan da göz önünde bulundurlıalıdırlar. 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracnaUan 1 Hazirandan 10 Ağus· 

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız Ill mnıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okulların bütün sınıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 EylCllden 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 hamlama orta okuitma alına· 
eak okurların seçme sınavlan 1 EylO.lde başlıyacaktır. 

C - İsteklilerin kaydı kabul kiiğıdlannı mümkün mertebe kısa za:nanda ta· 
mamlamaya çalışmaları ve tamamlanan kağıdlarının askerlı1t şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. 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
caat edilmesi lazımdır. 

D - İsteklinin askeri okula girinciye kadar yol, ia e ve okulun bulunduğu 
şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine niddir. Okurun velisi tarafından 
bu masrafların temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi. techizatı okula aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvuffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
Avnıpaya tahsile gönderilir. cl004> c3413> 

İstanbul K.omutanlığı ilanları 

İhale günü talibi çıkmıyan Gümüşsuyu 'dır. Şartnamesi hergün komisyonda gô· 
hastanesi için şerait ve evsafına uygun rülebilir. İsteklilerinin ilk t minat mak
olmak şartile 40000 kilo pastörize .süt sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 9/Hnziran/939 
Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 6000 liradır. İlk te• 
minatı 450 liradır. Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk 
teminat makbuzu veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı 

vesikalarile bernber belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko-
misyonuna gebnelerl. c4027> 

* İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul 
Komutanlığı birliklerinin 30000 kilo sa· 
kız kabağı ile 30000 taze fasulyanın iha· 
lesi pazarlığı 14/Haziran/939 Çarşamb3 
günü saat 15 de yapıhıcaktır. Muhammen 
tutan 4350 liradır. İlk teminatı 327 lira. 

buzu veya mcktublarile 2190 sayılı kanu
nun 2-3 maddelerinde yazılı vcsikalarile 
beraber Fındıklıda Komutanlık Satınal-

mn Komisyonuna ge,:nelcri. c4028ı> 

* İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler 
için 80000 kilo sadeynğ şerait ve evsafı 

dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 20/Haziran/939 Salıgünü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 75200 
liradır. İlk teminatı 5010 l:radır. Şartna
mesi bedeli mukabilinde komisyondan ve
rilebilir. İlk teminat makbuzu veya mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2-3 madde
lerinde yazılı vcsikalarile beraber ihalesi 
günü ihale saatinden bir saat evveline ka
dar teklif nıektublarmı Fındıkıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna verme-
leri. c3899> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (5270) lira 
olan (17000) kilo sabun, 8/HazW8n/939 
tarihine raslayan Perşembe günü saat 11 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 395 lirıa 25 kuruş olup 
şartnamesi hergün komisyondan parasız 

Akba kitabevi "' 
dilden kilab, gazete ve SON 

STA'nm Ankara bayiidir. Under
d maklnele.rlnin de acentasıdır. 

olarak alına bilir. 
3 - İsteklilerin 2490 snyılı kanunun ta

rifatı dahilinde tanzim edecekleıi kıapalı 
teklif mektublarını en geç belli giln ve 
saatten bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde Ver"' 

meleri. (3:552) 

Doktor Hafız Cemal 
(l...okman Hekim) 

Dlvaoyolunda 104 numarada ~cr.g{lıı 

hastn kabul eder. Telefon 21044-23398 
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