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tiarem projesi 
ve 

'ehadetname 
Şehadetname, mutlaka f ayyaz 

bir ilmin delili değildir! 

Milli Şef Yalovada 
lezahiirafla karşılan·dı 
• • 
ismet lnönü, yollarda köylünün zirai 

~.una rağmen biz "Şehadetnameliler,, diye mümtaz 
ır sınıf yaratmaktan ve bu sınıf elinde şehadetna

llleyi bir put haline getirmekten korkmuyoruz 
,.. ecrilbesiz fehadetnameli ile te crilbell ıehadetnam,.tn mekteblerin 

"1tı iki dakikalık imtihanlannda değil, bmat hayatta laaqılkaqQ'a byup 
~t'~ar arasında miisabakalar tertib etmek: ribi feyjdl bir 119111 clmmk• 

llJı bilgiyi bir şehadetnamenin Utı dına wıp rafa ko,maktan ihant olan 

vazigeti ile meşgul. oldular, kazancı 
etrafında malfi.mat aldılar 

dıırdurucu, kurutucu ve çüril tllcü ~· neden l\relim? 

?/azan : ~ukiddln c!JJ;,tµn 
la Sarern kanununun müzakereli yak- lerinde senelerdenbari hizmet etmif olan 
~~ığındanberi her gün birkaç met- büttın bir memur nesli vardır ki bunlaı:ın 
ltıerı alıyorum: bu mektuöıarın ht- ellerinde lli mekteb delil. hattl ~lr liaa 
tı.1tı hepsi de ayni meseleyi, ayni man. şehadetnamesi bile bulunmaz. Bu nesil, 
'ttda tnütalea ederek beni bir kısım alA. Cihan llarbi neslidir. İstiklll harbi nes. ' 
Clirnarıarın ınüşterek bir derdlerine ter _ İidir. Tahsil ıeneleriııi ya siperlerde, ya e-
11.ıdu:~ 0lınıya davet ediyorlar: bu derd sarette, yahud da düpnan istllisına ul!'a. 
.........._. Devlet dairelerinde ve müessese • (Devamı 2 ndde, B•ıtln sütununda) 

Bazı Çek şehirlerinde 
Örfi idare ilin edildi 

~r bir Alman polisini öldordoler, botun 
Çek polisleri silahtan tecrid edildi 

~~dra 8 (Hususi) _ Prag'dan alı-ıdir. Aynca bazı tehirlerde örf! idare ı -
bir /\~berıere göre Çek milliyetçileri lan edilmiş, sinemalar ve diğer umuml Milli Şef, Yalovada, Bayan 1nönüne buket takdim ecıen miniminiıere ütifaıta bulunurlarken 

~u ha a~ Polisini öldürmüşlerdir. eğlence yerleri kapatıJ.ınış.tır. ·-[ .. -·M-···E .... 
8 
.. -.E··· .. L····E·····L·····E····R·· ... J .... -.. 

1 tt, n dıse üzerine Alman makamla - .. . . . . . 
""" 

0henya ve M d :e ~ Öldurülen Alınan pollsuıın katılini 
'~l\ b .. ~:- oravya a vazue 6 v -

tiQ u.~ Çek polislerini sillhtan tec- meydana çıkarmak için, a!Akadar Çek 

ederek, kışlalara sevke~ler _ ınakJlrnlarına mühlet verilmiştir. Baha 1 ılık 
lstanbul şehrinin mocadelesi 
~arınki manzarası 
Binaların üstünden geçen dört 

muazzam köprü yapılacak 
8oQazkesenle Şişhane arasında yayalara 

Halk Ticaret Vekaletinin 
yeni kararı hakkında 

ne düşünüyor? 

' mahsus bir de tUnel inşa edilecek 

Hayat pahalılığı ile mücadele yapılma. 
sı ikide birde mevzuu bahsolur. Bir za -
manlar bu maksadla İstanbuia biri İsviç
nili. diğeri İngiliz iki mütehassıs getiril -
mi§ti. Fakat bunların raporları natamam 
görünmüştü. (Devamı 11 inci ıayfad.cı) 

(Sava.rcma.) t1cıtı, Millt Şefi nl4mlıycm (Yawz) un önündeft ge~ 

8inalann boyanacafı renkler tesbit edildi in.glltere bize 
yeni bir 

kredi acıyor 

(Sureti mahnaaela ıönclerdJllmb arbd&- fahri yaverleri Emir Nayif olduğu halde 
fUIUZ S&blh Alqam n 8&TOrOu Be De- Ankaradan hareket eden Milli Şef İmıet 
rinceclen Yalonya pcı.. ~ mababl- İn.. - dün t 10 26 d İzmit garına vA 
rimh CeTdd Yakab yasıyorlar.) onu saa • a 
Evvelki gece ailesi ile birlikte ve refa. ııl olmuşlardır. 

' 
katlerinde Şarki Erdün Emirinin oğlu, (Devamı 11 inci sayfada) 

Londra 8 (Hususi) - Gazetelere göre 
hükUm.et, Türkiyeye 10.15 milyon İngiliz 
lirası tutarında yeni bir kredi açacaktır. Rumen Hariciye Nazırı 

Bu kredi başlıca harb malzemesi mü -
bayaatına kullanılacaktır. 

İngiliz fabrikaları, Türlciye tarafından 
taleb edilen harb malzemesini temin ede. 
medikleri takdirde, siparişlP.r Felemenk. 
Belçika ve İsviçre fabrikalarına verilecek 
ve bed~lleri İngiltere tarafından ödene -
cektir. 

şehrimize 
yarın geliyor 

Dost ve müttefik Romanya hariciye na-/ 
zın Gafenkonun, yarın öğleyin şehrimize 

I! b 1 muvasalatı beklenmektedir. Dalkan A · Tem er a J'D tantı konseynin hali hazırdaki devresi· 

t •ı • • • riyaset makamını işgal etmekte olan G ... -
7'~ . . - - gaza acı arımızı fenkonun bu seyahatine hususi bir ehcm-

İsta b dik edllen makete göre Emrno nu meydanının tııannki ,ekli k b 1 tt • miyet atfedilmektedir. 
~tun;e Ulun :mühim yerlerinin evlerin 1 Boğaz.kesenle Tabim arasında, diferleri & U 8 ı Muvasalatını müteakib, şehrirruzde an.. 
bırteştiti~e geç?1~k üzere beton köprülerle de Kurtulu§la Takaim arasında, Şişhane Londra 8 (A.A.) - 31 Mayıs Salı cak dört, beş saat kalacak olan Roman -
lteSenıe 'l' ceğ.ını ve bu maksadla Boğaz - karakolunun altındaki saha ile Perapala:: günündenberi British Council'in misa- ya hariciye nazın, yarın akşam Anadolu 
~unıuğ aksırn arasında dört yüz :netre arasında ve Silleymaniy~_.ie Eminönü a. firi olarak İngilterede bulunan altı e'kıspresine ba.ğlanacak hususi bir va 4 

)a~trııştı~nda bir. köprü yapılacağını dün rasında bulunacakttr. ·~ • Türk gazetecisi, gerek Council ve ge- gonla Ankaraya gidecektir. 
tıı d;_)rde · Beledıye bu köprülerin sayJSı- ı Bunlardan en m · i Şl§haP.den Pe. rek Tiirkiye büyiik elçiliği tarafından Gafenko, Ankarada ü~ gün kalacak ve 
ltopruı çıkarac~ktır. rapalasa kadar uzı cak yüzJ'-lli metre şereflerine verilen kabul resimlerineJ bu müddet içinde Hariciye Vekilimiz Şük. 

el'aen bıri dün yazdığımu gibi 1 (Dev inci.aYfada) (Devamı J1 inci sayfada) (Devanu 11 inci sayfada) , ,. Gafenko 
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Her gün 

-·--
Mukaddes şehadetname I 

Yazan: Muhittin Birren 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mış bir vatan köşesinde ve binbir peri .. 
şanlık içinde geçirmiş olan bu nesil, ıe -
badetnamesizdir. Yarın barem kanunu 
çıktığı vakit şehadetnamesizlik. bir leke, 
büyük bir ayıb lekesi olarak bu neslin al. 
nma, kendi damgasını vuracak ve bugUn, 
orta yaşta ve hepsi de belki aile sahibi bu
lunan büyük bir vatandaş kafilesi bundan 
hem manen, hem de maddeten zarar gö. 

recek! 
Bu mektublan okudukc;:a. hep bunları 

yazan zümredeki insanlarm haya!Jeri kar. 
şıma geliyor ve onlann bükülen boyun. 
larile: 

c- Tahsil senelerimizi siperlerde ve e. 

=: Göz dilcmeyiniz. ~ .. --------------------·---------------==--=.:.:=-=~~;!.~=:...:=-.... Res1rnll Makale: 

saret kamplarında geçirmek bizim için bu 
kadar büyfik bir ayıb mı ol::ıcaktı? .. 

Dediklerini duyar gibi oluyorum. Ha - Birçok kimsel~ kendi menfaatlerini ve kendi zevkle- Dikkat ediniz, başkasmm elinden a4.dığınız sandalye üç 
yır, aziz vatandaşlarım, küçük bilgili ve rini ba.şkalımıım ıararlarmda görürler. ~ünce sonun- ayaklı, müvazeneden mahrum, kaidesi de iğnelidir. Baş-
mütevazı seviyeli Türkler, sizin şehadet. da vardıkları karar şudur: , kasının evinden kendi evinize çevirdiğiniz hortum ise 
namesizliğinlz bir ayıb değil, bir şereftir: - Bu sandalyeden onı.ı kaldırmalıyım?. Onun evine w yerine zehir getirir. Çünkü tıpkı 11izin yaptığınrz gibi 
Sizler, mekteblerde özsüz malumat Ue giden su borusunu kendi evime çevirmeliyim. Aksi tak- o sandalyede ve boruda başkalarının da gfuleri vat·dır. 
kafa şişirip şehadetname almadınızsa o dirde susuz ve R8.lldalyesiz kalırım, derler. Göz dikmeyiniz, size de göz dikerler. 
büyük tecrllbe senelerinde ates kar§t - ~~~=:==:::ı:ıı:ıı=============-============~=~==~~============ 

:;;;;~=:~1=ı~~::d~:~!~~.:. [ ] 
h~~~~·---~~ ~~~-----------

Sözün kısası 
-····-

Florinalı 

~------it • ..ll .. 
E lorinalı Nazun sondan -~ır 0 

bit 
U- ceki edebiyatımızın orıJillal biı 

siması, nazar boncuğu idi. Norrnal ıde 
w ha 

tahsil ile az çok işlenmi~ oldug~ bıllw 
çocukluk saflığını m.ıhafaza etrnıŞ gibİc 
nan zekası Hamid gibi, Recaizade f.ıtri 
Nazif ve Cenab gilıi büyük üstadıarı~ iltj.. 
nezaketlerinden ileri bezleylediklerı nıP 
fatları kendi dehasının tabii icabı 53 ·dl 

sa 1 

şunarmasa ve nihayet te sapıtma tı· 
§Öyle böyle bir şair olarak tanına_cakfıhiU.. 

Florianlı ideal sahibi idi. Kendı d i.i!lJ 
ğine imanla inanmıştı. Yalnız ona ~l!l1 
hasır olmıyan bu kusuru muasırları ,,11 . ·a oıı .. 
mevzuu edindiler. Bilhassa Hamı 'ı! uııJ 
kendi kendine czeyli şairi azanu s ~i!l 
takınmasını hoş gördü.. tasvib ve ta us • 
etti. O günden itibaren FlorinalıY3 J1'l be!• 
tesna bir gurur geldi. Ve onunla bera dilli 
şöhret hırsı da arttıkça arttı. J{e~r 111 
gelmiş, geçmiş. mevcud ve gelecek şa~ill; 
edibrenn fe'Vkinde gOO'dü. Bir rnuzı d"t' 
daima alay maksadile ona izafe eyle·~• 
cşiir kralı> Unvanını benimsedi. EkSerı uıı 
hiç bir mana ifade etmediği için :rnec~B• 
ve gazetelerin metin kısmında y:r. b re~ 
mıyan eser (!) !erini, bedelini odıye blS 
ilan sayfalarında neşreylediği zama~ e • 
krallık ünvanı haşmetini imzasının uz ::r:~n::::nv~~~: d:: ~:~::~; Kraliçe Ellzabetin ır--·-.. -~ =·:·-..=..=:..=.,-S~s-y;t;y~ 

sizinle beraberdir! Genç lıızlılı resmi i HergOn hır fıkra· Olunacak genç Jıız 
* Hayır, sade barem meselesinde değı1, 

alelitlAk bütiln şu bugünkı1 Türk cemi ~ 
yeti lçindec mekteb şehadetnamesi .. ıh .. 
nflen şeye lüzumundan fazla bir kıymet 
atfetmek, aramızda, ilim namına ölü w 
put yaratmaktan başka bir netice vern'lh 
yor; veremez ve ve~miyecektir. Bir 
mekteb şehadetnamesine hiç bir memle-ı 
kette bizde verlldiği kadar kıymet veril. 
memiştir. Çünkü biz, bütün devlet işle .. 
rinde hakikate değil, şekle ba~anmış in
sanlarız. Bundan dolayıdır ki cşehadet. -
nameliler:t diye mümtaz bir sınıf yarat .. 

Ustanı tanırım 
San'a.tkaT geçinen birine bir tanıdı. 

ğı: 

rine koymayı ihmal etmiyordu .. .. ~ 
Teveccühüne liitfen layık görduğills" 

dib ve şairlerden biri ve,fat edC:ek" 
0 bıl• 

-ı Florinalı onun mutlaka cenazesındw ~ 
lunur, uzun, melal verici nutuklar. J1'l 

- Sen kimin çıra~n? diye sor • 
muştu. 

San'atk8.r geçinen.: 
- Ben kendi kendimin çırağıyım! 
Cevabını verince, tanıdığı gülmüı: 

- Sana çok acıdım, deml§tı, ustanı 
tınınm, san'a.tta çok cıcenıi olduğu 

halde, kendini herkesten yüksek gö • 
:ren budalanın biridir. 

maktan ve bu sınıf elinde şehadetnameyi '----------------/ 
bir put haline getirmekten korkmuyoruzt At ile höpeg'"' in 

Esas itibarile şehadetname. mutlaka, 
iktisab edilmiş feyyaz bir ilmin delil ve Arkadaşlıği 
aUmeti değildir. Şehadetname, sadece, T .ondrada Derby 
bir takım seneler içinde bir gencin bir Londra antikacılanndan biri, 1155 s;-r at yarışlarının en 
mekteb kapısından mütemadiyen girip nelerinde Holbein tarafından yapılrnıt çok sevilen hay. 
çıktığını gösterir. Genç orada ne öğren. olduğu iddia edilen ve kraliçe Elizabeti 1 vanlarında:l1 biri 
miştir? Bu öğrendiği şeylerin ne kadan kızlık halile gösteren bir tablo bulmuf" olan bu ·atla, kok· 
hayatta kalmış, ne kadarı değişmiş veba. tur. Bu iddiası tahakkuk ettiği takdirde laştığını gördüğü
tıl olmuş. bunun hangilerinden ne gibi İngiltere ımn'at Alemi pek büylk bir ka- nüz köpek can d· 
faydalar çıkabilir? Bunlan bilen kimse zanç elde etmiş olacaktır. ğer arkadaştırlar. 
yoktur. Halbuki, bu memlekette - ve her Birbirlerinden asla 
yerde - o kadar şehadetnamesizJer vardır edelim. Bu suretle, bir genç, elinde bir §e- ayrılmazlar. Kö .. 
ki, onlar hayat mektebir{de her gün gös • hadetname olduğu için mütemadiyen pek ahırda at dos 
terdikleri dikkatle, sarfettikleri gayretle mümtaz bir sınıf mevkiini muhafaza ede. tunun yanında 
mütemadiyen faydalı şeyler öğrenmekten rek cahil kalmakta ısrar etmekten kur - kıvrılır yatar. İd
bali kalmamışlardır. Neden dolayı mm. tulsun ve ötede ıehadetnamesiı: olan bir mana çıkarıldığı 

Yalnız cehadetname sahihlerinin inhisar. nesil de, çalışıp tekamül ettiği, yeni yeni 
:l' zaman da, onunla 

lan altında bulunsun ve neden dolayı ıe.. şeyler öğrendiği, iyi QSlıştığı ve temiz iş.. birlikte parasız bir 
hadetnamesizlel' cahil sayılsınlar? lediği zamanda, hatttı ötekilerden evvel nevi antrenman 

Birçok tecrübelerden geçtikten sonra, ilerlemek im.kanlarını elde etsin. B~ mü. hocalığını yapar. 
ben şu neticeye vardım ki hayatın mek _ sabakalar, sıkı bir nizam içinde ve 111urlu ================ 
tebinde okumasını iyi bilmiş olan bir in. bir hedefe göre tertib edildiği zaman ne içinde, cansız, hareketsiz bir akametten 
san, bizim maarif teşkilatımızın verdiği kadar mükemmel ve feyizli neticeler ve - başka bir şey yaratmaz. 
şehadetnamenin sahiblerine nisbetle he. rebilir! Tecrübesiz şehadetnameli ile tecrübeli 
men daima daha kuvvetli ve daha faydalı Evet, bu, bütün vatandaşlar için, bütün şehadetnamesizi, mektblerin iki dakikalık 
bir unsurdur. Birçok defa memur alma hayat müddetince devam eden hayırlı ve imtihanlarında değil, bizzat hayatta karşı 
Tazım geldiği zaman, daima şunu gör • feyizli bir müsabaka olur. Bu usul, bu karşıya koyup bunlar arasında müsaba • 
düm: İyi bir yazıhanede veya devlet dai- memlekette her vatandaşı iyi bilgide, fay. kalar tertib etmek gibi feyizli bir usul 
resinde uzunca bir mUddet aklllıca çalış.. dalı çalışmada daimi bir tekamUle sevke- dururken bütün bilgiyi bir şehdetname • 
mış ve tecrübe görmüş pratik bir bilgi, der ve memleketin kültür, bilgi ve pratik nin kağıdına sanp rafa koymaktan ibaret 
sistemi bozuk, programı perişan ve öğ _ kuvvetini her l~hza arttırır. öteki usul, olan durdurucu, kurutucu ve çürütücü u
retici unsuru nefiri am usulile toplanmış yani şehadetname ise, bir kere elde edil • sule neden gidelim? 
mekteblerln şehadetnameli ülemasından dikten sonra, imtiyazlı sınıfın hududlan Muhitt:n Bırger. 
daha faydalıdır, daha güzel mahsul ve _ 

rirŞu halde, neden dolayı ccehadetname _ ( S T E R 1 N A N' 1 S T E R 
siz. di e bütün bir nesli, Osmanlı devle. · · · · · : · 

Bu yıl 1939 Londra sosyetesine takdim 

olunacak genç kız, bir kraliçenin vaftiz 

kızı. meşhur Vlktorya devri güzellerin· 

den birinin torunu ve bir mJlyonerin ah

fadından bulunan Mb Vivien Mosleydir. 

18 yaşındadır. 400 ki§ilik bir davetlinin 

bulunacağı baloda ilk defa olarak sosye

teye çıkacak olan M'ıs Mosleyde büyük 

annesinin güzelliği, Amerikalı buğday 

kralı Levi Lefbiden kalan servet. büyük 

baba-.sı İn~izlerin meşhur hariciye mı-

zırlanndan Lord Gürzonun zeka ve zara

feti vardır. 

6 çocuk 
genç 

ana$ı olan 
kadın 

İngi1terenin talihinden mi nedir? 

Başka ülkelerden gönderilen e-1çilerin 

hepsi de çok çocuklu çıkıyor. Meseıa, 

Amerikanın Londra sefiri Kennedi 11 , 
yetişmiş Ç<>cuğile maruftur. Şimdi, Şi -
li elçisi Don Octairo Senoret de 6 güzel 

evladile İngiltereye varmıştır. Madam 

Senoret, 6 çocuk anası olmasına rağ -

men, pek genç görünmektedir. 

iNANMA! 

tının creaya:t unsuru gıbı, cıkıncı sınıf. takibine maruz. tek li 1 k b" - .. 
b

. t d -" · , , i h ra ı ecne ı parası o!madıgı halde hergun A vrupaya 
ır va an aş z.umresı oıara.n: resm ayat. Gazete badiserjn sebebini anlatırken· "di d l k lm ~ t kı et l5l -

1 
• · har' · d b k 

1 
gı P ora a ay arca a anın yolunu bulan seyyanlan-

a, b.Y: çu en1nın? ıcın e ıra a ım - Döviz kaçakçılığı yapa•rlarken suçüstü tutuldular, mızı hatırlattı. D~ündük ki kara borsa fiahna ecnebi 
ve ır enara ata ım. diyar ' * · .. _ . . . . parası almi:'#dıkça ve seyahate çıkmak istiyenlere gene 

Hayır, devlet dairelerine girişte de, 
terfi işlerinde de şehadetname deniler. ka. 
ğıd parçasına, her şeye hakim ve hususi 
bir kıymet verip bunların sahiblerini müm 
taz bir sınıf olarak ilan etmek usulü yan. 
lıştır, hatıl büyük bir iıata teşkil eder. 
Bunun yerine, mühndislik, doktorluk. hl. 
kimlik, avukatlık gibi mutlaka muayyen 
bir ilıtisas tahstlini lktıza ettiren meslek. 
ler haricindeki işler için matlüb ve mu. 
ayyen bir takiım bilgi, meleke ve seviyeye 
ıöre, şuurlu müsabaka imtihanları tertlb 

. Okud~ ve o.grendık kı, .t?kı?e sebeb teşkıl eden ecne- kara borsa fiatına ecn-;>bt parası satmadıkça kara borsa-
bı para:;ının mıktan 3 İngılız hrasıdır. Devlet bankasın - ~ li t" · ·· ün k d d -· t" "ldi-· .. 18 _t _ nın ıaa ye ının on e geçme mümkün değildir 

an egış ın gıne gore , kara borsa yar verildigine na- Bdk lt 1 · · . · 
zararı ise 2 7 lira tutar. Az diyebilirsiniz, mümkündür. Fa- _ ıru:.' a m a -~enşı memleket ıçinde serbest bıra-
kat dll, tek kuruşu çalanla milyonu aşıran için ayrı ayrı k~_ldıgı ~ndenben fi~:ı. ı_o~ _kuruş düşmüş.tür, daha da 
sıfatlar icad etmemiştir. İkisine de hırsız diyoruz ve ka- duşecektır. Seyyah dovızı ıçın mahdud müsaade usulü 
nun mübadelenin memleket içinde yapılmasile ecl1€bt pa- kabul edildiği takdirde ecnebi parası için de ayni hal 
rasının hudud dışına çıkarılması teşebbüsünü ayırd et- vaki olacaktır ve bu gibi bahsedilen hadiseler artık gö • 
menıiş ise 3 İngiliz lirasını kendi aralarında satı.ş mevzuu rülmiyecektir. Biz bunun mümkün ve faıydalı olduğuna 
yapan garsonla komisyoncuya da kaçakçı diyeceğiz. Yal- inanıyoruz. Ey okuyucu sen: 

1 S T ER I N A N, IS T ~ R INANMAI 

zumeler, meisiyeler inşad ederdi. diP' 
Fikret ihtifalini benimsemiş. ke~u ,. 

vazife edinmişti. Her sene, zavallı bit 
babı Şikeste şairinin Eyübdeki mezarı , , 
kaç saat için huzur ve sükununu Fl0r'ğa 
nalının müz'iç kelamına feda etme 

mahkfundu. ~ 
Ahlakan, temiz adamdı. Gururu b~:ıe• 

marazi bir hal almadıkça, temas ett~ -V• 
rine karşı terbiyeli, hatta mütevazı ııi _ 
ranırdı. Uzun müddet dahiliyed:, em;eıı> 
yet umum müdürlüğünde mustab v• 
bulundu. Arkadaşları onun mukdırn 
geçimli bir memur olduğunu söyl~rıe:~ti. 

Son zamanlarda, öyle cenazelerde, 
1 
'tJ'l' 

fallerde görünmez, ilfın S3yfalarındıı • ttJ. 
za ve ünvanına rastge1inmez . olrn~Ş ot' 
Bunu biz aramızda iki türlü tefsır edıY ;n• 
duk: Ya, gururu en nihai mert~be5 ıa.. 
varmış, ölenler içerisinde mersiyeSJne , 
yık kimseyi görmüyor, veyahud :ki z~ıf 

d .. c;pll> 
manın kadirşina~lığından ye'se Ll~ 
inzivaya çekilmişti. ., pt1 

Bunlardan hangisinin hakikat oldug:rıı, 
anlıyamadan ölüm haberini aldık. po':' iı 
su, bu haberi Hikayd karşılamadık_: iç.~~ll 
gerçekten sızladı.. Büyük bir şaır 0 1' , 
diye değil, iyi bir insanın aramızdan ° 
sildiği için. j}tı 

Zira Florinalı Nazım, bütün gurur·rıı
bütün şöhret ihtirasile beraber hiç ı.ı 1" 
seyi, hiç bir devirde incitmemişti. O ıce tll 
di kendini büyütüyordu. Fakat başkasıal-
küçültmeden! Ayaklarının altındaki l<·ıı
de hiç kimsenin, hiç bir yabancı şöht~tıd• 
hiç bir yabancı haysiyetin enkazı uzerıfl 
kurulmuş değildi. fi . ş \ 

Kendi azametine, dehasına inanını l , 

bu imanın verdiği cezbe ile mes'ud Y~eO 
yordu. Onun nezih gönlünde, gen<:. 

0 itl
refikasile, yanan kütübhanesinin bırb .... 

1·1111flV"" 
ne katışmış elemi, bir de kızı Me 1 g" 
sevgisi, cezbesinin haricinde k.alrnıŞ ye 
ne beşeri duygulardı. 

Allah gani gani rahmet eylesin! 

E. ral~., 
····· ..................................................... " 

Otelciler Men'i larnfat Kanun11"
11 

tadilini istediler J:>İi 

Şehrimizdeki otelciler Vilayete ii , 
müracaat yapmışlardır. Otelciler Jl1 ııı' 
racaatlannda men'i israfat kanu1l~11 • 

tadil ed.i1mesini istemektedirler· l>!l~ 
nun, otellerde düğünleri, eğlence ~id 
laları yasak ettiğinden ticaret! ~rl • 

mühim miktarda sekteye uğrad1~--:cti 
dan ba>bs eden otelcilerin bu vıı:tl) 
&lakadar makamlara bildirilec~ ~ _____________________ _....... 

c?on Po·stal]J!.l 
TARİH MÜSA6'AKA51 

~· 

KUPONU~ 



9 Huiran 

~= 
lngiliz Kral ve Kraliçesi 
Vaşingtonda muazzam 

tezahüratla karşılandılar 

! ON POSTA 

İngiliz .. Sovyet 
ffiüzakereleri 

Ha lif aks dün Sovyet 
sefirile tekrar görüştü 

Sa7flı 3 

Milli saraylardaki eşya 
beş kısma ayrıldı 

Tarihi kıymeti olmıyan gümüşlerin sablması, bakır
ların da Milli Müdafaa emrine tevdii teklif ediliyor 
Ankara 8 (Hususi) - Milli saraylar- Milli Müdafaa emrine tevdii teklif e ., 

la kö.ızk!erdeki eşya hakkında Meclis he dilmektedir. 
sablarmın tetkik encümeni bir mazba- Döşemelerin tamiri 
ta haEirlıyara'k Meclis umumi heyetine BundPn sonra mazbatada saraylıtrda 

,.,~ndra 8 (Hususi) - Vaş1ngtondan bil
'4lfılıyor: 

komitesi hülcümdarlan karşıl~lardır. İ So 
Hükümdarlar beşuş bir çehre ile tren. Londra 8 (Hususi) - ngiliz - .. v -

takdim etmiştir. Mazbatada milli sa - ki döşemelerin kumaşlarının zamanla 
raylarda mevcud eşya şu suretle beş eskimiş olduğu zikredilerek bunların 
kısma ayrılmıştır: tamiri Iüzwnu işaret edilmekte, :fakat 

h İngiliz. kral ve kraliçesi bugün bura. 
~ \'armış ve misline ender tesadüİ edi. 
~muazzam tezahüratla karşılanmış • 

l Yet niüıakerelerini tesri etmek uzere 
den inmişler ve Hullün elini sıkmış ar - - t 
dır. Hull, kendilerine komite azasını tak- Moskovaıya gönderilmesi takarruAr e -

1 - Mevcud ~yadan nefaset ve kıy- Hereke fabrikasının döşemelik kumaş 
meti haiz olan veya ihtiyaca binaen sa- imaline nihayet vermiş olınası yüzün
raylarda kalması lazım gelen metru - den müşkülata uğranıldığı, bu vaıziyet 
şat, tablolar, yemek takımları, gümüş karşısında tedbir almak zarureti doğ-

mic: olan hariciye nezareti orta vru -
dim etmiştir. '""' c 

ır. Tren saat 2,58 de Niagaı·a .. Falls'dan pa dairesi şefi Vilyam Streng, umar-
Vaşingtona hareket etmiştir. tcsi günü hareket edecektir. li"k~ 

latı u Umdarların vaşingtona muvasa .. 
A.rn arı_ toplarla selamlanmıştır. İngiliz ve 
det e~ıka bayraklarile süslenmiş olan cad
bir erı dolduran yüz binlerce halk, açık 
le otomobil içinde Beyaz saraya gitmek~ 

Hududdan istasyona kadu uzanan tak- Vilyam Streng, Sovyet işlerine vü -
riben 10 kilometrelik mesafene 800 aske'!"- kufu olan bir diplomattır ve evvelce 
den mürekkeb bir intizam kıt'ası yer al - Moskovada İngiliz sefarethanesinde 

ve kristal evani ve saire. duğu beyan olunmaktadır. 
2 - Depolarda müdehhar olup el _ Alınmı~ tedbir hakkında mazbata -

yevm istimal edilmemekte ve fak~ da şu malumat Yerilmektedir. 

mış bulunu)'Qrdu. müsteş~r sıfatile bulunmuştur. 
yedek olarak elde bulunması lazım ge- Milli sm-aylar idaresinin bu ciheti 
len eşya. nazarı d;kkate alarak her biri ayrı ay

rı hususi bir nefaseti haiz olan bu dö-olan h"'k·· d mı t u um arları şiddetle alkışla • Rıhtımda saffı harb nizamında duran Halif aks Sovyet sefirile görüştü 
kıt'alar selam resmini jfa etmekte idiler. . Londra 6 (Hususi) _ Hariciye Na-

3 - Hiçbir suretle istimaline imkan 
Ş ır. 

Rra}ı hamil t .,_.l. .. .. d kas o omouı an onun .en ve ar. 
Tren, hududu geçtiği esnada 21 pare ah So t 

zırı Lord Ha:ifaks, bu sab vye se-

bulunmıyan ve satılmasından da bir şemeler lizerindeki eskim~ kumaşların 
fayda teemmül edilrniyen köhne, kırık ayni şekil ve desendeki kumaşlaitla 
ve dökük eşya ile sahansız bir ala'Y por tecdid ve tamirini temin için sarayın 
selen kapaklar vesaire. münasib bir mahallinde bir kaç tez -

Yor~ndan tanklar ve süvari kıt'alar. gidi. 
l'lle .~· Otomobnin basamaklarında ise A. 
Yortil an Polisleri mevki almış bulunu • 

top atılmıştır. firi Maisky ile. uzun bir görüşmede bu-
İstasyon civarında biriken büyük bir . 

halk küUesi, hükümdarları hararetle kar. lunmuştur. 
şılamı§tır. İngiliz - Leh görüşmeleri 

gfilıtan müteşekkil bir atelye kurulmuş 
4 - Kullanılmak iınkAnı dlınadığı ve oray::ı Hereke fabrikasında yetişen 

gibi tarihi hiçbir kıymeti haiz olmıyan san'at ehli bir zat nezaretinde olmak 
güm~şten mamul bir takım şamdanlar üzere birkaç usta getirtilerek eski 
vesaıre. d" 1 · · l k ·· 'd 

ardı. 

ha~:r~~a 50 tayyareden mürekkeb bir 
ltib d~ osu da alayın geçidinı havadan ta. 

Saat 4 de tren, lokomotif değiştirmek Varşova s (A.A.) _ William Strang, 
ürere Buffaloqa durmuştur. Hükümdar - bu sabah tayyare ile Londraya ha:·e -
lar, bu müddet zarfında !'ıhtıma inmiş - ket etmiştir. Mumaileyh, Polonya lıde
ler ve uzun müddet alkışlanmışlardır. rile yaptığı görüşmelerin neticesini İn 

e 1Yordu. , oşeme erın aynı o ma uzere çeşı 

b Nevyork 8 (AA) H''k" d 1 
inct·~. · . - u um ar ann 

bey~:; t~en ~aat 2,39 da (GreenWich) 
du g m~lel Ntagara köprüsünden budu. 

eçrnışt: T leı ist ır. ren saat 2,43 te beynelmi. 
asyonda durmuş ve Hull ile istikbal 

Gazeteler, hükümdarları , selamlıyan giltere hiikfımetine bildirecektir. 
yazılarında İngiltere ile Amerikayı bir - Hatrrlarda olduğu v~ile Strang, 
Ieştiren dostluk bağlarını ve müşterek ayni zamanda Danzig'e de giderek. Mi~ 
idealleri müttefikan tebarüz ettirmekte - letler Cemiyetinin yüksek komıserı 
dirler. Bur.ckhardt Üe de görüşmüştür. 

~ S - Gene istimaline mahal ve im - çe.şid döşemelik kumaşların imaline 
kan bulunmıyan ve 26 ton kadar bir muvaffak olmuş olduğu memnuniyet
mikt~ra baliğ olduğu söylenilen bakır le görülmüştür. 
evanı. Mazbatanın sonunda saraylarda ça -

Mazbatada tarihi kıymeti olmıyan bir lışan memurların taltifleri teklif edil -, 
kısım gümüşlerin satılması, bakırların rncktedir. 

~--~----~----------------------~---------

C ehe l üt tarı k ta mühinl 
hir "Akdeniz -müdafaası,, 
konferansı toplanıyor 

Cebel" 
~Ult\t Uttarık 8 (A.A.) - Fransanın Fas 
~ ~tti~ va~i General N ogues'in ve Mal. 
Ciun b ti-unden amiral Sir Dudley Poun. 
~ ?tıü~z:aYa ~elmeleri üzerine bugünler. 
tonfera: bır cAkdenizin müdafaası. 

ı aktedilecektir. 

Roına - Varşova treni 
~~ldan çıktı , 5 kişi 

... ~ldu, 10 yaralı var 
'"' Şovn 6 (AA) D" .. vl . Ro 
~·ıa _ Va · · - un og eyın -
klloınetı;ova ekspresi, Varşovaya 22 
tan fazı ~esafede Pruszlov'da makas 
Yoldan a suratıe geçmesi yüzünden 
ve ates fıkrnıştır. Aralarında makinist 
ag· ,.ç 0lınak üzere S ı.; .. · "lm'' 7 • ır ohn k .. ~ı o uş, sı 
tır. M . a uzere de 1 O kişi yaralanmış 
L unakalat ''<11line h nazırı Urych, kaza ma-/V. ~ket etnıiş\ir. I 

~ afzada geni 
1 ayinler 
Ankara 6 ( 

\le In" Hususi) - Nafıa şirket 
·· Uessese le · k · UNncu h rı omıseri Ziya Meriç 
'l'eigraf U ukuk ~~~aviıfüğine, Posta( 
tunç k rnurn Mudur vekili Nazım Tu 
idar·1' ~ra nakliyat dairesi reilsig· ine 

ınusa · R" ' Cüret d : vır uçhan Akıncı tarife ti-
Oliitek .aıresi reisli~ine, tuğbay1ıktan 
tiş he~~ Ce:n~~. Ongaın münakale tef -
lıx:si r . reıslıgıne. kara nakliyatı da
fetuş1.:ıs muavini Rıza Akad başmü -

Konleransa General Nogues ile Sir 
Dudley Pound edeniz aşır1> İngiliz kuv. 
vetleri başmüfettişi Edmund 1ronside iş. 
tirak edeceklerdir. General Nogues, Ce ~ 
bclüttarığın müdafaa tertibatını teftiş e. 
decektir. 

Gaf en konun Bulgar 
Başvekiline atfedilen 

beyanata cevab 
Paris 8 (A.A.) - Paris Soir gazetesin. 

de neşrolunan bir makalede .Bulgar baş. 
vekili Köseivanofa atfen, cenubi Dobrice 
hak'kında Bulgaristanla Romanya arasın. 
da bulunan birkaç ay evvel müzakerelere 
başlanmış olduğu yazılmıştır. 

Havas ajansının Bükreş muhabiri bari. 
ciye nazırı Gafenkodan bu hususta iza -
hat rica etmiştir. Romanya hariciye na -
zırı demiştir ki: 

<Bence ortada b!t' yanlışlık vardır. Kö. 
seivanof. kendisine atfedilen bey::ınatta 

bulunmuş olamaz. Romanyanın hududla. 
n asla müzakere zemini olmamıştır ve 
hiç bir suretle de olmıyacaktır. Romanya, 
bütün komşularına karşı hayırhahane bir 
hattı hareket takib etmekle beraber bu 
hususta hiç bir şüpheye Vft yanlışlığa ma. 
hal bırakmamıştır. 

ıg.:._t~n edilmişlerdir. 

Japonla-rın-Çı·n-de b·ır Bcyneimikı parıaınento1ar birliği 
azasınrlan Lord Major Ratvner, Lord 

8Yhk z • t 51 891 1 Harold Mitchell bu sa·bahki ekspresle 

iki İngiliz Lordu bu 
sabah şehr im;ze geldi 

a yıa ı: . Ö U şehrimize gelmiş, Diyarbakır say lavı 
Şungkin 8 

tesıne b' g (A.A.) - Çin menabiinden Zeki Mes'ud tarafmdan karşılanmıştır. 
.cı~ ın~t ildirildiğine göre Mayıs ay: için. Resm- mahiyette bir ziyarette bulunMı 
5t.ag1 .. 1

: 1if cephelerde Japon ordnsu Lordlar hükiımetimizce temas etmek 
o u verm·..+· 

· Çini'! 1ii•ır. üzere Ankaraya gideceklerdir. 
173 ....... •ter ınezkur ny içind~ 1587 tüfek, 

.. u raı ·· 
:tnı"'l"r Yoz, 70 bin fisek ve 486 esir nl. 

"i.. ve d" 
lini tah 'b uşmanın 282 zırhlı otomobi • 

rı etınış· lerdir a -- . 
atan 1 -:--1.-d . l 

lrıi . h n.şı ız enıza b ge-
t~~d enuz yüzdürülemedi 

1taviın ~a 8 (A.A.) - Knfi der<'cede mu. 
len ınu ~a~ar 'bulmak hususunda çeki. 
dtlru··ı ş ldt dolayısile cTheti:'l~ in y1z ~ 

ıncs· · 
Ceği bilrt!~~ın bir müddet daha gecike _ 

ı.urılınektedir. 

Moskova sefirimiz de geldi 

Moskova sefirimiz Ragıb bu sabahki 
ekspresle Moskovadan şehrimize rrel -
miştir. Sefirimizin Türkh eye <'lişi ya
kında Sovyet Rusyayı z'yare-t edecek 

ol~n Hariciye VC'kilımi?in sevahati ilt' 
alakadardır. Ra~b, Şükrü Sarnçoğlu-

nun Sovyet Rusyadaki karsılama pro1-
ramını da beraber getirm~ bulunmnk

tadır. Şükrü Saraçoğlu ile bera~uer tek
rar Moskovaya dönecektir. 

İspanyol - harbine 
100 bin İtalyan 

Fethi Okyar IAnkara 
hukuk fakültesinde 

General Gamelin dün 
Çemberlayn ile görUştO 

' Ankara 8 (Hususi) - Adliye Vekıli 

iştirak etmiş Fethi Okyar yanında hususi kalem mü. 
dürü Şakir Aksu olduğu halde bütün öğ. 

Roma 8 - Yarı resmi cİnformazio- leden evvel Hukuk Fakültesine gelerek 
ne• gazetesine göre 1936 Kanunuev - profesörlerle bir müddet görüşmüş, mü. 
vdinden 1931 Nisanına kadar 100 bin teakiben talebenin hukuku düvel, huku. 
İtalyan İspany~ya gönderilmi~tir. İs • ku esasiye imtihanlarında hazır bulun • 

Londra 8 (Hususi) - Fransız erkfuu -: 
harbiye umum reisi General Gamelin. 
beraberinde İngiliz erkanıbarbiye umu~ 
reisi Lord Gort olduğu halde, bugün baş. 
vekil Çemberlayni Avam kamarasındakt 
hususi odasında ziyaret etmiştir. 

panya harbi ise, başlıca bu satfede ka- muştur. General Gamelin, Alderchot k::ımpın 
da yapılan büyük askeri geçirl resmind4 

zanılmıştır. Vekil Fakülteden ayrılırken talebe ıa. 
DiğC'r htn'lftaıı Mussolini, Venedik sa rafından alkışlanmıştır. de 30,000 kişi tarafından hararetle alkış. 

rayında İspanya dahiliye nazırı Ser _ lanmıştır. General. geçid resminden ev, 
ı·ano Suner şerefine verilen ziyafet saı.. Çarşambada bir seyyar vel mıntaka kumandanı General Dill ile 
lonunda aşağıdaki beyanatta bulunm\l§ sahcı başından demirle birlikte yemek yemiş ve rnüte::ıkiben r('. 

tur: _ . tehlikeli surette yaralandı fakatinde Lord Gort olduğu halde gekid 

t 1 t - h k t resmi sahasına gelmiştir. 
•Faşist ta ya, yap ıgınız a.r~ e :ın 

1 
Dün akşam Davu:dpaşa '.iskelesinde . 

daha başlangıcında Ispanyanın ıçın.e a- Horasancı sokağı, 23 numarada oturan Başkurnandan 
tı~dı.~ı ~!:i~cadeleni~ kendi istikbalı ve &eyyar satıcı Hüseyin oğlu Muharrem, Paris 8 (A.A.) _ cMatin-. gazetesinin 
buyuklugu ve aynı zamanda Avrupa - bir kavga neticesinde Çarşambada Şev 
nın ve medeniyetin talihi itibarile k~t'i ket isminde biri tarafından demirle ba'- Londra muhabirinin bildirdiğine göre İn, 
bir mahiyeti haiz olduğunu hissetm.ış - şının üç yerinden ağır surette yaralan- giliz - Fransız kara. deniz ve hava kuv. 
tir. Bu itibarı~ ilk gündenbcri nıhm mıştır. !'.luharrem, fazla kan zayi etti _ vet!J.erinin yüksek kumandaniığı harb vu. 
zafere krıdar sız~. açıkça ı:ardımda bu- ğinden ümidsiz bir halde Cerrahpaşa kuunda General Gameline tevdi edilecek-
lunmakta tereddud etmedık.» hastanec;ine k~1dırılrnışbr. tir. 

fspan~"ada ölen italyanlnr •••·••••••••··••·•••••••••••••••••••••••••••·••··••·•••·•··•··•···•······••••·····•··•··••••··•·••••••••···•••·•••·••••••••••• 
Roms 8 -- Dün akşamki ziyafette Sabahtan Sabaha 

Duçe'nin nutkuna cevab veren Serra -
no Suner, bütün İtalvan lejyonerleri -
nin döriditğünü ve 4.000 lejyonerin İs
panyol topraklarında öldüğünü tasrih 
etmiştir. 

İtnlyan bahriyesinin yardımı 

!kıma 8 (A.A.) - Forze Armata ga
zetesi. ispr.myol harbinde İtalvan ba~
riyesinin ovnadıfu bü:ük rolü te~aruz 
ettiren bir vazısında. Italyan bahrıve -
sinin, 19 3 6 ·c;enesi sonundan 19 3 7 sene
si bidave•ine kadar ~eçen 4 av zarf1 n
da İsp;nvava 100 bin asker. 4.300 kem 
von 40 bi~ ton barb levazımı ve 750 
top· tasıdığım bildirmekte ve Akde -
nizde İtalyan «lej~•oner• denizaltı ~e
ınilerinin «kızıfüırın:. sevrisefaini fa -
alh·eti iizerindPkj biivük tesirlerini te
barüz ettirerı:>k bu denizaltı ~emileri - 1 

ııin bin:ok ticaret gemil:.ri.~i. batırdı - ı 
ğını ve Cervantes kıuvazoru ıle Choru
ca torpito muhrihini sakatladığını kay 
dPvll"mektedir . 

Vekiller heyeti 
Toplandı 
Ankara 8 (A.A.) ~ Ve-kil'er HC'yC''i, 

bugun saat 15,30 dan saat JS,3Q a k dJr 
toplararak ruznamedeki işleri görüşmüş. 

tur. 

Buenos A ,res konsolosluğu 
Ankara 8 (Hususi) - Bu~nn.:; Ayres ! 

fahri kon ·olosluğumuzu vekakt"'n ıd , e 
etn1t'ktc l)lnn Nazım Begmen ~..,1.ctcn t:ı.. 

yin edilmii'tir. 

Devlet kapısı 
Eski devirlerde münevver Türk unsuru maişetini devlet kapıSlndan beklfl'c!i 

Ve devletin bütün maarif teşkilatı kendisine memur yetiştirmek zihniyeti ile 
işlerdi. Tahsil derecelerinin en yükseğine çıkanlar için daha ilk mekteb çağla. 
rından başlıyan ideal şu idi: 

- Devlet kapısına girmek. 
Binlerce ve binlerce Türk gençi bu hayal peşinde saç saknl ağartmışlardır, 

Bu umumi temayülün Türk cemiyetinde ne izler bıraktığını münakaşa et • 
rnivelim. Gerçi devirlerinin en yüksek makam~arına çıkıp hu sayede mal, 
mül~ sahibi olmuş şöhretler yok değildir. Fakat bunların bıraktıkları servet 

te evlüdlarına intikal eden ayni zihniyetin içinde eriyip gitmiştir. Bunu da in. 
kar edemeyiz. Buna mukabil Türk olrnıyan ve maişetlerini devlet knpısında'l 
beklE>miyen unsurlar hem hayatlarını üstün bir refah içinde geçirmişler, herrı 
de bıraktıkları kurulu düzenli maişet tezgahını kendi zihniyetlerinde yetiştir. 
dikleri ev.ladlarına emniyetle bırakmışlardır ve bunun içindir ki onlartn 
kurdukları hayat dünyası d::ığılmarn:ş ve hatta daha verimli bir halde devam 
etmiştir. Bu dünün bir ncı hatırasıdır. 

Bugüne gelince: bugünkü maarif teşkilatımızın ve bugünkü zihniyetimizin do 
dünden tamamile ayrıldığını iddia edemeyiz. Gerçi bugün fahametlfı dede~ 
lerinin mirasını silip süpüren biçare paşazadeler yoktur. Fakat evlıidlanmız~ 
devlet kapısından başka serbest IDC'Slekler için hazırladığımızı da iddia ede~ 
bilir miyiz? 

Hayata girm<'ğe namzed gençlerimiz hata şu ideal peşindedirler: Ya barernm 
yüksek derecesinde bir memur olmn k. yahud tatilleri de maaşları kadnr bol 
bir bankaya kapılanmak. 
Onları bu arzulardan ayırmak ta tehlikelidir. Çünkü gençlerimizi öyle bir 

maarif teşkilatı içinde pisiriyoru·~ ki hayata alıldı!kları -zaman memur ol .. 
maktan b11ska bir iş yapamazfor. Li,.eden, hatta Üniversıteden çıkmış bır genrrı 

- Gel şu mağazada teıgahtarlık •t. Beş vıl sonra sen de sağlam bir i1 sa. 
hibi olursun! demek onn adeta hakaret etmd~ sayılıyor. Halbuki meselA 
Beyoğlunun büyük bir bakkaliye mağazasında her müşteri ile iki üç dil ko. 
nuş:ın bir Rum genci bugün bir ba:ıı,a şefinden daha çok par:ı kazanabiliyor. 
Ve bu genç birkaç yıl sonra mutlak bu ayarda bir müessesenin sahibi ola .. 
caktır. 



il Sayfa 

Üç senelik bir gol 
programı ha~ırlandı 

Bu yolların inşasına iki milyon lira sarfedilecek, 
Beyoğlunun hissesine düşen 

paradan bir kısmı ile çocuk bahçesi yapılacak 

Belediye ferl işleri müdürlüğü üç sene., takarrür ettiğinden. bu miktar altı yüz 
de tamamlanmak üzere ıki milyon liralık bin liraya iblağ olunmuştur. 
701 prograrİıı hazırlamıştır. Bu paranın İki milyon liradan geriye kalan bir mil 
iki yüz bin lirası mahalli yoliara sarfedil. yon yüz bin liranın yüz bin lirası daima 
mek üzere kazalara verilecekti:. Eminö - elde bulundurulacak. yüz elli bin lirası 
nü. Fatih. Beyoğlu, Üsküdar. Kadıköyüne Eminönü meydanının tanzimine hasre • 
yirmi beşer bin lira. Eyübe yirmı bin lira, dilecek. iki yüz elli bin lirası ile Beyoğlu. 
Sarıyer. Bakırköy. Beykoz ve Adalara nun, yüz bin lirası ile Beşiktaşın ve mü. 
onar bin lira, Beşiktaşa on beş bin lira tebakisi ile de diğer kazaların yollan 1.L 

dağıtılacaktır. 
mamlanacaktır. 

SON POSTA 
r 

Adliye sarayı planında 
değişiklik yapıhyor 

Hapishane binasının yıkılmasına karar 
verildiğini evvelce yazmıitık. Yeni adliye 
sarayının da, tehir mütehassısı, Prostun 
pl!nına uygun olarak, burada inşası ta. 
karrür etmiştir. 

Bu sebeble yanan adliye binasının ma. 
halline göre, yapılmış eski planda esaslı 
bazı değişiklikler yapılması zarureti hAsıl 
olmuştur. 

Planı hazırlıyan mimar Asım Kömür .. 
cüoğlu bu işle meşgul olmaktadır. 

Zemin katı ile birlikte dört kat üzerine 1 
yapılacak olan yeni binanın cephesi, eski 
plana nazaran daha geniş olacak ve çok 
heybetli bir manzara arzedecekt:r. Bina
ya üç büyük kapıdan girilmesi ve son ka. 
tın üstünde muazzam bir terasa yapılması 
da mütasavverdir. 

Haziraın 

. Zavallı Florinalı ! 
Ölürken " Cenazemin çok kalabalık olacağını sanı!~ 
rum ,, demişti. Halbuki cenazesine muharrir, şair değ11t 

bir tek dostu ve arkadaşı bile gelmedi 

Beyoğlu kazası hissesine düşen paralar. 
Beş yüz yedi bin lira ile inşa edilmekte dan bir kısmı ile rnruk bahçesi vücude Yunanlı mr·safı·rıer .r- Flonnaıının taouıu tJ ıe böyle kalaıntdı 

olan ana caddelerden parkeye tahvil C- getireceğinden, bahçe olmağa elverişli gt1' 
Birka9 gün evvel, Gülhane has- Gene gözleri açık gitti diyemıyec. e,,... _ 

rilecek yolların asfalt olarak yapılması yerleri tesbit etmiştir. Şehrimizin misafiri bulunan Aris Yu • ..:;ı..,.. • 
---~==================~====~==~~m~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~an~~~~~~ 

Dükkanlarda temizi ğe Bir kaçakçı Tiryestede saat dokuzda Taksim abidesine merasimle siz sadasız öteki Aleme göçü • sindeki imamı, dini merasimden e l• 
riayet edilmediği yakalanarak şehrimize çelenk koymuştur. Merasimde vali mua. veren pir Florinalı Nbu:nın ce- merhumun başına saikai merakla ~fart 

vini Hüdai, İstanbul ve Harb Akademisi nazesi dün ölümünden daha hazin bir ıe- nan, simitçi, §ıracı. şoför esnafın~ bS-
anlaşıldı getirildi komutaruan, Deniz Harb okulundan bir kilde kaldırıldı. Buna pek birdenbire kal. nalının edebi ve insani iahsiyetinı }ca tti-

Belediye teftiJ heyeti azalarının ıehir • Moiz adında biri. bundan biı· müddet manga talebe, Deniz Gedikli mektebi mı- dırıldı, diyemem. Zira, zavalı Florinalıyı taslak çizen küçük bir hitabe irad ; ,, 
deki tefl!Jleri bitmiş, noksanlar Jıakkında evvel kaçakçıl:ck yaıparken yakalanarak zıkası bulunmuştur. taşıyacak cinsan> bulunamadığı için bir Duayı müteakıb, tabut ıriiratle oınuz ~ .. 
hazırlanan rapor kazalara gönderilmiştir. mahkemeye verilmif ve muhakeme neti • Saat on üçte İstanbul komutanı misa • saatten faz.la, cenazeye iştirak eden bu. dı. Cenaze otomobili de o saate kadar aııd 
Bu rapora göre, dükkan, mağaza ve em. cesinde bir sene hapse ve külliyetli mik. firler ,erefine bir öğle yemeği vermlı, lunur, ümidile beklettiler. ve .. sonra da min edilemediğinden koşar adım. :BeY 
ıali yerlerin temizliklerile llyıkne meş _ tarda para cezaama mahkfun edilmişti. Yunanlı talebeler saat 15 te yanlarında sekiz nefer tabutun kollarına girdiler; al. camisine doğru yola revan olundu. t]I 
,uı olunmamakta, lokanta ve kazinolarda Hükmün infazı için aranan Moiz buluna. Deniz Harb okulu talebeleri bulunduğu tı yedi polis peşine takıldı. Koşa. koşa, Diyelim ki Florinalı yüksek, kıyrtı:.r 
yemek kapları kirli bulundurulmakta, mamış ve yapılan tahkikat sonunda Tir. halde mekteb gemisinden hususi bir va. nefes nefese namaza yetiştirdiler. Arka- bir şair değil... Fakat hangi insan çı Jdd 
kahve ve çay pişirilme işlerinde temizliğe y~eye firar ettiği anlaşılmıştır. Moizi puxla hareket ederek Halice gitmişler • smda cemaat olarak zavallı kızile, kar - da onun insanlık tarafını tahlil ve ~e;a ,, 
riayet edilmemektedir. AIAkadarların sık memleketimize getirmek üzere mernu • dir. Halicde deniz müzesi, Deniz Gedikli deşinden başka kimse yoktu. Bu ne hazin etmeğe çalışabilir? .. Bu bedbaht. a soıı 
11k tefti§ler yapmaları ve bu teftişlerde ren giden emniyet ikinci şube müdürü mektebi ve tersane gezilmiş ve mütea _ bir akibetti ki, bir dost, bir ahbab, bir tında bir tek dost edinememiş n111::,ste ,, 
belediye zabıtası talimatnamesi ahkamı • Nevzad ile başkomiser Şükrü, suçluyu kiben Beşiktaşa dönülmüştik. Hususi va- takdirkar bile cenazesine gelmemişti. Hal vazifesine gelmek feragatini (!) goçıçe~ 

t tb:'I.! • t kt di Tiryestede yakalama~a muvaffak o1mr':_ buki o, ölümü bile kendisinden bahsetti • recek bir tek arkadaşı yok ınu?.. _ mn aynen a ııu ıs _enme e r. e; :.- purdan Beşiktaş iskelesine çıkan talebe, k raı> • 
lardır rece~ için lfıtüfkar bir vesile saymıc::, kız arzulamış .. Matbuat cemiyeti bir' a 

Şehir işleri : 
· otobüslerle Harb Akademisine götürül • 5' ,. 

Tiryesteden mahfuzen fstanbula getiri. müştür. Harb Akademisi gezilmiş ve tale. kardeşine. şunları söylemişti: fil demeti gönderemez miydi?.. ]td 

Her kazada bir eOt tevzi 
yeri yapılacak 

len Moiz, dün emniyet müdürlüğünde ifa. beler şereflerine Akademi komutanı ta _ c- Öldüğüm zaman cenazemin kalaba. Cenaze Beyazıd camisine geldi. }3en bul' 
desi alınarak hakkındaki tahkikat evra . rafından verilen çay ziyafetinde hazır lık olacağını umuyorum. Bana hücum - tirmeden yetişmiştim .. Baktım o ırıe;iriı:ıl 

Belediyede çalışan süt komisyonu, 
her kazada birer süt tevzi yeri tesisini 
muvafık bulmuş, fabrikanın yerini tes 
bit etmiştir. Bu huşustaki rapor yakın
da hazırlanacak ve belediye reisliğine 
verilecektir. 

kile birlikte adliyeye teslim edilmiştir. bulunmuşlardır. larda bulundular, tenkid ettiler, alay et. lokantada birçok muharririn ve ş ıst• 
--- Yunan mekteb gemisi komutanı ve ta. tiler, fakat onların alaylarında. istihza • kiram kemali iştiha ile yemek yfy~ve-

M Q l eferrlk: 1 larında bile bir asalet vardır. Çiçek gibi gene birçok münevverler Küllük k ,. ebelerinin resmi gezintisi bugün de de _ }af>" 
vam edecektir. yazılarile her gün gazete sayfalannı gü. sinde hazmi taam için okkalı fincan 

Ekmek f•brlkaeı kurmak Gzere 
mOracaatlar yapıldı 

Şehrimizde ekmek fabrikası inşa et
mek üzere beş kadar firma' belediyeye 
müracaat etmiştir. Diğer taraftan fı -
nncılar da belediyeye müracaat ede -
rek her un çuvalına ii':tve edilecek 20 
kuruşlardan biriken paraı ile tekmil 
fırıncıların iştirakile bir. fabrika kurul
masını teklif etmişlerdir. Fırıncıların 

teklifi muvafık görülmiyerek reddedil
aııl.ştir. 

On bef eenellk imar programı 
hazırlandı 

İstanbul Belediyesi 15 senelik bir i
mar pragramı hazırlamış bulunmak -
tadır. Program üç safh~. Her safiıa
daki icraat beş sene zarfında tamam -
1anm14 olacaktır. 

Orta yaf'ı doktorlarımrz 
bııyram yapıyorlır 

Tıbbiyernizin fakülte adını aldıktan 
sonra ilk olarak mealek haya4t:ına atıldr
ğı 1325 senesi mezunları meslek hayat
larının 30 uncu yıldönümünü kutlula 
maya karar vermi!jlerdir. 1 1 Ha:rlran 
Pazar günü saat 12 de Park Otelde top 
lanarak birlikte yemek yiyecekler, he
nüz ihtiyar olmamalanna rağmen genç 
ilklerinin hatıralarını anarak birkaç 
saat vakit geçireceklerdir. 1325 mezun 
larına ayrı ayn davetiye gönderilme -
miştir, tabii davetlidirler. 

Memba euları ucuz utııacak 

Belediye iktısad işleri müdürü şe -
bir.deki memba sularının fiatlarını tet -
kik etıniş, bilhassa vak1fldra aid suların 
çok pahalı fiatlarla satıldığım tesbit et
miştir. Bunun üzerine Vakıflar İdaresi
ne bir tezkere yazılmış, memba suyu 
fiatlannın indirilmesi istenmiştir. 

İngiliz sefaret konağında resmikabul 

İniilt&e Kralı ve Hindistan İmpara- Hindistan İmparatoru MaGeste Altıncı 
tıoru Majeste Altmcı .Jorj'tm doğum yıl Jorj'Wl doğum yıldönümü m.ünase
d&ıümü münasebetile dün akşam şeh- betile bugün f81ırtmizdeki İngiliz ge • 
nmizdeki İngiliz sefaret kon.alında bir neral konsolosu tara.fmdan koll80los • 
Nlmlikabul tertib edilmiftir. Bu resmi- hanede bir kabul resmi yaptlmıftır. Va 
bhu1ıe ,ehri:mlzde bulunan İngUtz ll, komutanlar, Belediye Reisi, Emn1 • 
tmlonisi ve davetliler iftirak etmi41er - yet Müdürü, matbuat mOmeseillerl, 
dfr. · ~rin yerli ye ecnebt muMberanı ka ~ 
İzmir 8 (A.A.) - İııgUtere Kralı ve bul resminde hrLu' bu:lunmtlflardD. 

-------- listan yapan san'atkarlara kızılır mı? .. kahve içiyorlar .. 
Bir tramvay otohDsle çarpı•h Hiç birine kinim, garazım yok.. Onlar ge. Bir ikisi laalettayin bir cenazeye ~ 

Vatman Enverin idaresindeki 132 nu ne beni severler, göreceksin, hepsi çiçek- terilen medeni hürmeti yaptı. ayağa ~ r .. 
maralı tramvay arabası dün sabah Har lerle beni .son defa anmağa gelecekler .. > tı, diğerleri başlarını bile çevirınedıl~ 
biyeden geçerken karşı istikametten Bunları söylerken, tahayyül ettiği hali Geçenin Florinalı olduğunu bilıniyorl~ ,,. 
g€len şoför Vas!inirı idaresindeki 3058 görüyormuş gibi. gözleri parlamış. du • Bilselerdi bile bundan daha büyük bı\ 
numaralı Şişli-Fatih otobüsü ile ~ar • daklannda mes'ud bir tebessüm dalga • laka göstereceklerini sanmam! .. Hiç 

0 
.. ; 

ptŞJnlŞtır. Kaza neticesinde tramvay lanmış.. mazsa senelerce dudaklarımıza tebeSS~Jı 
ve otobüs ehemmiyetli surette hasara Bedbaht Florinalı .. Sen ölümünle değil. dağıtan şu zavallı insanla, bu işi yap ıı. 
uğr~ış ise de içlerinde bulunan yol - öldükten sonra düştüğün akibetle zaval • için alakadar olsaydık.. Zavallı Foirina 

culara bir şey olmamıştır. Zabıta kaza lısın .. Ölüm her insana mukadder .. Fakat -·--····-··-·············~·~:~.~~!.~-~?.!~~ 
~~~.~!!!!-.~.~--~-~~~!~!!!! .. !!~~~!!!!1!.~!; .... _ cemaat bulunmadığı için beklemek. BiL ikinci nevi ekmek çıkarılacak 

M 'd B • N • 1 hassa senin gibiler için ne acı.. Cenazeye tıtıJll 
8S ır ışan anma bir komiser muavininin riyasetinde sekiz Belediye, ikinci nevi ekmek fia • 

kişilik bir polis müfrezesi göndermişler. birinci neviden yüz para eksiğine sa el' 
di. Muavin Florinalının takdirkirlann • tılm'5ını kararlaştırmıştır. YakıJl ~ 

Hava Kurumu Umumi Milfettlşi Bay hm.a
n Hakkı Ba.şnğın mı Refia Ba3ak ııe mer -
hmn General Doktor Süleyman Emln otlu 
Ziraat Bankası Umum Mildürlüğü tüccarl 
krediler müdür muninl Doktor Yusuf Sa -
im Atasağunun nişanlanma merasiminin 
dünkil Perşemb:) günü Bay İsmail Hakkı Ba
şa/tın Harblvedekl evinde icra kılındıtı 
memnunlyeUe haber alınmıştır. Genç nl -
ııanlılara mes'ud bir yuva kurmalarını te -
menni ederiz. 

dan, iyi kalbli bir adam .. Vaziyeti görün. yeni ek-ınek çeşnisi tesbit edilecek. çlf 
ce ağlamaklı oldu. Cebinden para vere- muvafık görülürse fırınlardan y~ru eıı"' 
rek üç dört defa telefona yapışh, kendin- ni üzerinden ekmek çıkarmaları ıst 
ce alakadar bulduğu makamlara sesi tit- cektir. 
riyerek feci hali anlattı. Bekledik. bek
letildi.. Florinalı gidecekti.. Fakat gelen 
yoktu. Sekiz asker buldular. Sekiz polis 

Bir apartımanda yangın~ çıktı J'ol 

_ ................................................. ____ te bunlara iltihak etti. Bu küçük kafile 

V E P .A. T Florinalının, etrafını çiçeklerle örtüle -

Ş~lide, Halaskargazi sokagında dBİ ,, 
tap~las apartımanının 1 numaralı ~ 
resinde oturan İsak Vikara'nın ~~a ~ 
odasından yangın çıkmış ise .. de .~;iil ~ 
yetine meydan verilmeden sondu Garabet Arzuyan (keresteci) dün gece 

kalb sektesinden ölmüştür. Oğlu Pangal • 
tıda Vatan ~raathanesi sahibi Vahram 
Arzuyan cenazenin önümüzdeki Pazar 
günü saat on dört buçukta Ferfköy Er. 
meni kilisesinden kaldırılaca~nı ve Şişli 
Ermen! mezarlığında hususi kabre def. 
nedilece~ni bütün dostlaına bildirir. Ta. 
ziyeler kilise avlusunda yapılacaktır. 

SENENİN ~ MUAZZAM ~ER.t 

NEV·YORK 
SERGiSi 
Bükreşte 3 gün otel ve yemek 

Roterdamda 1 gün otel ve yemek 
NEwYORKTA 14 gün ikamet 
Pariste 3 ıün otel ve yemek 

Atlantiğin en güzel vapurlarıı:ıda ye 
meldi ve yatakh kamaram; bütln 

masraflar dahil 

390 lira 
Amca: Ceb parası temin edilmqtlr. 
Kayıdlar 18 Haziranda kapanıyor 

NATTA 
Galatasaray, Teleion: .... 914 

ceğini umduğu çıplak tabutunu, hastane
nin önünde hazırlanan iki sandalyenin n. 
zerine koydular. müştür. ~ 

Rumen denizaltı gemisinde bir eğlence 

- _...,.pfl ıııi1" 
Havuzlanmak üzere Halice ~ o ıan Rumen denizaltısında, Rwı....- ge' 

B beyramı münasebetile dün alqam bir eğlence tertib edi~tir. Reslfllı 
mide eğlenceye iştirak edenleri göstermektedir. 



lrakyada bol miktarda 
kavak ve akasya yetişiyor 
M~htelif yerlerde kurulan koruluklarda bu iki gür 
agaçtan başka meyvalı fidan ~ar da elde ediliyor 

tGırn Gelibolu Be leaiye fidanııgı 

lııtılfrın e (TiUSUsi) - Trakyada fidan-ı bin, Keşan 30 bin; .Malkara 25 bin, Vi
f~dan1 y~~~a.s~ ~e çok miktarda dut ze 40 bin, Edirne merkezi 50 bin, Sa -
l'iltnesi .~ş~.ırılıp uç yüz köylüye ve - rny 30 bin, Pınarhisar 20 bin, Şarköy 
beraber Yuz~nden dutlukları ıslah ile 25 bin, Gelibolu 20 bin, (fotografa ili-
l\avaJ~~ıleri açılmaktadır. şiktir.) İpscila 15. bin; Lüleburgaz 20 

~ktadır.1 
Bar Yanş derecesinde art - bin, Babaeski 20 bin, Türkgücü 15 bin, 

~1tı&ıarda_ u se~e muvaffak olan ka - Kaynarca 40 bindir. 

\'~~ . bır buçuk milyon Çanak.kalenin bütün kavaklı.klan 
~lllda 1~1ı Yetişiyor. On ya -
flıilyondo anlarla birlikte üç buçuk hep bu derecededir. 
Y{)n dab~r. ?~lecek sene en az ı mil _ Çeşidli meyvah meyvasız fidanhk -
daha koı ~ıkılecektir. Çelin dikme işi lara gelince: Bunların ölçüsü 30-200 
~lerde:~~~akta olduğundan yeti _ bin arırsındadır. 

Akasy ıçılrnektedir. KÖylerin kanun yolile belediyelerle 
\'el'ibnek~ koruluklarına da ehemmiyet ve birliklerlle yaptırdıkları hayret ve
~~her Çor~uve .~er kazada olmakla be- recek 1arzda inkişaf etmiştir. Şimdi -
~rlenıekte .koylcrinde de sayısı daha ye kadTir yanız Edirne, Pınarhisar, bi
b l'liluğu. 3 dı~. Karıştıranın Akasya raz da Çanakkale fidaınlıklarından mey 

5 \n. arasınd hın, Çorlu köylerinin 2-3 valı meyvasız fidan almak adet iken 
hındir. adır. Pehlivan köyünün de bu sene 48 merkez aşılı ve 8.§ısız fidan 

l> İnece k verm~ti!'. 
1_\rı, lrask·~aklığı 30 bin, Süloğlu 20 Sonbaharda verilecek fidanların her-
.ıctpa.. oy ıs bi H , k a.. 

--ıa ıs b' M n, avsa ı 1 bin, La- hdlde sayısı milyonu geçece ve uu 
ın, eriç birlik fidanlığı 25 her rene ölçü olacaktır. 

........-::_i::--:-~==:::::::::::=~~==~~=======::=:::=: 

80.N POSTA 

Devrek buyuk at 
yarışları ve guraşler 

Müsabakalarda kazananlar 
için dolgun ikramiyeler 

tahsis edildi 
Devrek (Hususi) - Geçen .f Haziran 

Pazar glınü kasabamızda yapılacağını 
yazdığım at yar~la'rı. ve güreşlerin ba
zı sebeblerden dolayı 9 Hazirana kal -
m.ı.ştı. Bu suretle her iki müsabakanın 
ihtiva ettiği ehemmiyet daha ~k art -
mış bulunmaktadır. Arad<i bir haftalık 
bir zamanın bulun~ gerek yarışlara, 
gerek gür~1ere iştirak edecek olanla -
rın daha iyi ve mükemmel şekilde ha
zırlanmalarını temin etmiş oldu. 

9 Haz!rmı Pazar günü yapılacak o -
lan bu müsabakalar Halkevimiz tara -
fından tertib edilmiştir ve hasılAtı Hal 
kevine tahsis edilecektir. 

At yarışlarında ikramiyeler ŞU şe -
kiloo tcsbit edilmiştir. 

Tay koşusunda birinciye 50, ikinciye 
20 lira. Köylü koşusunda birinciye 30, 
ikinciye 15 lira. At koşusunda birinci -
ye 'yüz, ikinciye 40 lira. Tahammül ko
şusunda birinciye 150, ikinciye 50 lira. 

Çok aJiıJCalı ve heyecanlı olacağı tah
min edilen at yarışl~rından başka gü -
reşler de tertib edilmiştir. Bu güreşle
re tanınmış pehlivanlarımız iştirak e -
deceklerdir. Başa 150, başaltına 80, or
taya 301 küçiık ortaya 15, destenin bi
rincisine l O lira müka{at verilecektir. 

Başao vadedilen mükafatın verilebil -
rnesi için tanınmış bawehlivanlar<lan 
hiç olmazsa ikincisinin yenilmesi şart -
tır. 

Muşta yagmurruz'uk ve 
ağaçları kemi ren haşaratın 

zararları 

Sayfa 1 

r Merinos yetiştirme faaliyeti l 
Balıkesir (Husu .. 

si)' - Bir yıl evvel 
faaliyete geçen Ba .. 
lıkesir Merinos ye .. 
tiştirme şefliği böl -
gesinde 9 38 senesi i 
çinde yapılan sun'! 
tohumlama faaıiye -
ti neticesinde 1-4. 9 7 6 
koyun Alman et ve .. 
yapağı koçlarile tel 
kih edi~tir ve bu 
tohumlamadan 4061 
aded dişi olmak ü .. 
zere 8434 baş kuzu 
alınmıştır. Doğum 
nisbeti yüzde 71 -
dir. 

· Yetiştirilen Merinos C'm.ri bir kuzu sttrü.ltl 

Merinos yetiştirme şefliği geçen se
ne 6 istasyon halinde 28 köyde faali -
yette bulunmuştu. Bu sene fab.liyet a
dedi genişletilecek ve 50 bin koyun 
sun'i tohumlamaya tabi tutulacaktır. 
Balıkesir ve havalisindeki koyun sü-

rüleri sahibleri ve köyler, her turm ve-

' rim itibarile yerli koyunlara üstun bu-
lunan Merinos koyunlarına bliyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bu vaziyet 
karşısında vilayet d&Chilinde nihayet üç 
sene zarfında yerli koyuna tesadüf e -
dilmiyeceği tahmin olunmaktadır. 

C Küçük memleket haberleri ) 
~-~-----

Uzunköprüde domates ve pırasa seTkiyatı Bartm orta okulu boyanıyor 

Uzunköprll satış kooperatifi bu sene dış pl- Bartın orta okuln boyanmaj'ta başlamıştır. 
yasaya ayrıca domates Te pırasa sevke<ie - Mekteb idaresi ayrıca bir konferana salonu 
cettir. yapılması için tahsisat ıste~tlr. 

Devlet Demlryollnrı Flgoratik va&onlann Kaşta sıcaklar 
sayısını artırmakbdır. Kaşta sıcaklar başlamıştır. Son cllnler 

Edirnt-de yatmurlar yağmursuz geçm(4 ve sert poyraz rüzgA.rlan 
Edirne ve havallsine birkaç gtindenberl esmiştir. 

faydalı yağmurlar yağmaktadır. Bu sene Kalkan nahiyesinde, ovageleml4 batak -
kışlık mahsul her tarafta çok iyidir. hklarının doğurdu~u ~ivrl.s!nek.ler, gene mey-

Trakya mahsulleri dana çıkmış ve civardaki köyler ha.lklle hay-
Trakyanın bütün mahsulleri gfbl ç~idll vanatı iz'aç et~e.~c başlamış bulunduğun -

meyvası dahi lyl ve boldur. Bu sene de tırtıl dan, Kalkan koylulcrl muztar kalarak şim -
savaşı yc.pılnnştır. GE:lccek sene için kış mü- dlden yaylalarına göçmeğe ba.şlamışlardır 
cadeleslne §imdiden hazırlık yapılacaktır. Yozpdda ber,..ketll yatmmlar 

Lüleburgaz köylerinde mekteb inşaatı Vllfı.yetimiz havalisine "bol ya~ur ya~ -
Lüleburgaza beş kilometre uzaklıkta ve as- maktadır. Yağmurlar sayesinde mahsulA.t. 

talt yolun üzerinde yapılacagını evvelce bil- yetişmek üzeredir. Geçen yıla ntsbetle 1k1 
dirdiğim köy mektebinin temeli merasimle mi.sil fazla olacağı tahmin edilmektedir. 
atılmıştır. Bigadiç köylerinde çekir&'e 

Lüleburgaz için hüyük bir kazanç olan bu Bigadiç arazisi hududu içinde ve Koltak 
kültür yuvasının biran evvel ikmali şayanı mevkllnde (5) hektarlık bir arazi dahilinde 
temennidir. çekirge görülmüş ve vilAyet ziraat mlldür · 

Bahke.qfr Belediyesinin istikrazı lüğü imhası için derhal faaUyete ge~1r. 
Balıkesir Belediyesinin Belediyeler Ban - tJr~üp Malmüdürlütü 

kasındar yapmaktıı olduğu 00 bin liralık ~- Altı aydır açık bulunan kazamız MalmD -
tlkrazı D:ı.hlllye Vek§.letince tasdik edilmiş - dürlüğiine Gaziantep muhasebe müdürü Re
tir. Bu para fent mezbaha, soğukhava depo- cai tayin edilerek bugün gelmiş, vaz.lfeslne 
su ve buz fabrikası inşaatına sarfedllccek - başlamıştır . 
tlr. 

Belediye bn hususta hemen §11 günlerde Ürıüp Havn Kurumunda teftiş 
taaUyete geçecektir . 

Balıkesirde asına köprii lzrnir fuarı hazırhkları devam ediyor 

Muş (Hususi) - Her sene ilkbahar
da bu havalide mebzul yağmurlar ya -
ğarken bu yıl bütün bahar aylatrında 
topu topu 1 48 onda altı milimetre su 
bırakan yağmur yağmıştır. Yağmura 

fazla ihtivaıç varsa da havaların şim -

tJrgüp Hava Kurumu müfettişlerinden Bll
leyman kazaya gelerek Hava Kurumunu tef
tiş etmeğe başlamıştır. 

· ~ "h t d · 'd 15 · HükUmet kona~ı ile Atatürk Parkı arMın-dıye kadar su une ere<:esı zaı ı daki şimendlter hattı üzerine Nafta VekA _ ürrüpte bereketli yatmurlar 

•ını· ~ ır (Rus i 
't1 n fuar kus~ -:- Ankaradan avdet 
\' ~ fuar s o.rnıtesı reisi Dr. Behçet 

h~ 1l1Uhen~~sı~~a: ~a.r i~aat müdür 
~t toplant erı.nın ıştırakile yapılan 

hal'i~te~Ya .. rıyaset etmiştir. Bu se
ta~lasi~ k ' Umidin fevkinde iştirak 
thnda "" arşılaşıldığı için sergı' sara-ç· "levcua , 

lll haı1 k st~dlarm arttırılmaSl 
~n 'I'" ararlar alınmıştır. 
~ Urk İn ·1· thı ra, İn€fiıt - . gı ız anlaşmasından 

~tı Ve }{' erenın mu'.htelif şehirle -
anadadan fuarımıza husu • 

geçmediği ve Muş ovası topraklarını.n letince büyük bir asma köprü yaptırılması 25 gllndür ürgüp ve haval!slne ya~ur yaıt 
( dirağ farmiğ) denilen hassayı haız ura.rlaştırılmıştır. madıtı glbl sıcakların ş~ddetlnden sular a -
bulunduğu için sinesinde sakladığı su- Vekft.letçe Devlet Demlryolları üçüncn 14 - zalmış, kaza halkı bu ~-uzden sıkıntı çekme-

b t t t d · d · ~ · · · bu Ietme müdürlüğüne emir verllml.4 ve inşaat ğe başlamıştır. Ve bil tun ekinler kurumağa 
yu ne a a a e rıcen ver ı?1 ıçın hazırlıklarına !başlanmıştır. başlamıştı. İki gündür fasılalı yağmağa baş-
sene mahsul çok bereketlı olmuştur. lıyan yağmur sa ihtiyacının önüne geçmiş-
Her sene meşelerE', bağlara ve ağaçlara Knramanda bereketli ya.tmıırıar tir. Ve kurumağa yü7 tutan ekinler de kur • 
musallat olan tırtıllar bu sene salgın Şehrimizde şimdlyt- kadar yağnuyan yal - tutmuştur. 

mur köylüyü çok üzmüştü. Geçen Pazar gü- • -------------
bir halde ağaç ve m~elerin yaprakla- nü öğleden sonra fasılalarla akşama kadar 
rın1 haTab etmiş, meyvalara ve otlara devam eden yağmur çok faydalı olmuştur. Bataeskide iki ku"ucu toprak 

altm~a kaldı çok zarar vermiştir. Fenni bir mücade Kaşta yeni yollar 
le yapılmadığı, ve halkın bilgisi bu za
rarı önliyemediği icin zararın devam e
deceği tahmin edilebilir. 

lstanbu1 - Londra asfalt yolu 
Edirne (Hususi) - İstanbul - Lon -

dra Asfalt yolunun Edirne şehri için -
d~n geçecek olan kısmını gösterir gü -
zergahı projesi, mimar Egli tarafın~~ 

st iştirak teklifleri bir hatyli artını.ştır. hazırlanmakta olan şehir plAnı mu -
Diğer taraftan büyük Alman sanayi fir temmimatından olara4c yapılmış ve bu 
malan da, bu sene fuarın dörtte bir gün belediyeye verilmiştir. 
kısmını kaplıyacak şekilde geniş ölçü- .. 
de iştirak ediyorlar. Bu proje mucibince asfalt yol gu -

Bir Alman radyo firmatı, gayet bfü . . zergfilıı taayyün etmiş olup yolun ~e
ylik bir paviyon inşa ettirmektedir. çeceği yerlerde istin.l!k muamelelerı -
Belçika ve İran fuarımıza resmen işti - ne başlanmak üzeredir. 
rak kararını komiteye bildirmişlerdir. 9-40 yılı sonuna kadar İstanbul - E -

Sergi sarayı inşaatı ilerlemiştir. Ser- dirne - Kapıkule asfalt yolunun biti -
gi sarayı anc• Temmuz ayı içinde ik- rilmesi için hummalı mesai sarfedil -
mal olunacaktır. mektedir. 

KSJJ - Oömbe şo~esl açılmı.ş ve halk, 3 sa- Babaeskiden yazılıyor: Karaoğl!an 
atten yarım saate inen Kasaba köyüne ta - nahiyesine bağlı Dokuzüyük köyünde 
tlllerlnl geçirmek üzere çık:ıııağa başlamış - bir facia olmuştur. Selim isminde bi -
tır. 

Kaş iktısadl balnrıdan da yollardan çok rinin açtırmakta olduğu kuyuda çalı -
faydalanmaktadır. san kuvucu ustalarında'n Karahalil köy 

Kızılcabamamda hava n.ziyetl İü M~in :le Kırklarelili Mustafa top-
Bugünlerde Km~cahaınama fasılalı fakat rakların çökmesi yüzünden kuyuda 

çok nA.fl ya~urlar yağmaktadır. İhtiyaç o kalmı.~lardır. Etraftan koşuşanlar Mus
kadar fazla olınama.•ıına ral:nıen bu yat - tafayı a!b.r surette yct'ralı olarak çıkar
murun mahsullt ii7erlnde husule getirdlti mıslar fakat Mümin bir türlü kurtu -
feyiz ve bereket çittçiyt 90k sevindirmek • ~ ' -
teıdlr. Kazanın bu aene pirinç zeriyatı da es- lamamış, taş ve toprak yıgınlan altın-
ki senelere nlsbetle fazladır. da kalnu~tır. 

( ___ A_d_a_n_a __ H_a_ık_e_v_in_i_n_k_ö_y_g_e_z_i_le_r_i ___ ) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ıı.:' liasan B 
-..ııhat . ey belediye, 
'1aka~lerile çok yakından 

oluyor. 

... Şimcli de emir vermi~ 
. bakkal eükkinları. .. 

. .• Balıqtlar, kaaablar 
. tefti§ edilecek., bayat :mal 

satmalanna müaaade edil
Dıiyecekmff. .• 

Hasan Bey - Peki am • 
ma. ba\'kaJler, bsablar, 
balıkçılar hiç mi bir iey 
satmıyacak1ar? .. 

Adana Halkevi köycülük kolu tamamen Eti Türkleri ile ıu~lrun Hıdırh 
köyüne büyük bir gezi yapmışlardır. Bu gezide temsi11er, konferanslar ve -
rilmiştir. Resim azadan Ömer Sanveri konferans verirken göstermektedir. 
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1 Htcllaeler Karf1nnda 1 

BAREM 
Bu bir marsaldır: 1 - Evet: 
Devlete bağlı müesseseler ülkesinde - Fakat o kadar da alışmıştık kil 

ihtiyaç yağmuru bardaktan boşamrca- Barem biran düşünmüş: 
ıına yağıy<>mı114. Him~, şemsiyesini - Evet o da var yll! 
açmış, tanıdıklannı çağırmış: Biran daha düşünmüş: 

- Ne duruyorsunuz. Şemsiyemin al- - Ben bir çarelhal buldum... ~ir 
tına gelsenize.... kıSJI\ınıZ ~ne kahrsınız.. Bir kısmını -
Tanıdık1*ı ko.şmuşfar, şemsiyenin za gelince: Çıkarsınız amma, sizi zor

altuıa sığınmışlar.. Tanımadıkları a - layıp hemen çık:ıracak değilim.. Uzun 
çıkta kalmışlar. bir mühlet veriıim. Yavaş yavaş ç.ı -
Yağmur yağmakta devam ediyor - karsınız .... 

muş; açıkta klilmış, şemsiyenin altına Barem yürümüş, gidiyormuş. Şem -
ıınğınamamış olanlar: siyenin ırltına sığınaınamış olanlar ba-

- İmdad! ğırmışlar: 
Diye bağırmışlar .. Onların sesini ba- - Ya biz, ya biz ne olacağız; hep 

rem duymuş, koşa koşa gelmiş, vazi - bövle n:i kalaca~z? 

~/ 
İki zabıta memuru dün rüşvet aıma~ 

suçundan muhakeme edildiler 
Suçlular :lan biri iddianın tezvir olduğunu, diğeri de 

parayı alarak amirine verdiğini söylediler 

Asliye 2 nci ceza mahkemesinde dün talebile muhbir Hasana ve şah~~ 
bir r~vet hadisesinin duruşmd5ına ba- bazı sualler tevc~h edilerek, şeh3 

kılmışt•r. arasında mübayenet görülın~tiir apl " 
Hadisenin suç!ulan Cibali komiser Suçlu vekili Naa Taner, dün~,-

y~ti görmüş: Barem, gözile ka.şile işaret yapmış 

- Bu böyle olmaz! ve voluna devam etmiş. Onlar, bu işa- Küçüklerin elbiselerini bazan bü -
Demiş. Şemsiyenin altına sığınmış o retl~rin manasım anlıyamamışlar .. Bir- yüklerinkine benzetmek çok hoş gö -

muavini Ulvi ile polis memuru Cemal- lan duruşmada söz almış ~e. ge # 
dir. Ulvinin Cibalide han işleten Ha - şahidlerin mazbut ifade'~il;1 ın e(lil .. 
san isminde birinden 5 lira rüşvet al - mede okunarak, bununla ikti~a 

1 
~ 

nıağa teşebbüs ettiği, Cemalin ise va - nıesini ve bazı rnüdafatı şa~d ~ " 
sıta olduğu iddia edilmektedir. Her iki mahkemece dinJenınelerini ıste 
suçlu hakkında da muhakeme mevku- tir. . e 'fi 
fen cereyan etmektedir. Mahkeme, bu şahidlerin ceibiJl cie& , 

lanlar korkmuşlar: birlerine sormuşlar: rünü.r. Bu benzetmede çocuğun min -
- Bize buradan çıkmak düşecek de- - Barem ne demek istedi? yon silüetinin icablan tabii unutul -

mişler. Biri ~öyle demiş: maz. Mesela beline sentür konulmağa 
Şemsiyenin ıa1tma $ğınamaınış o - - Bana kalırsa, sizi de düşünüTüm, kalkılmaz. İri yakalara, geniş reverlere 

İddiaya göre, komiser muavini Ulvi iddia makamının mütaleasını ser it " 
hancı Hasana hanı temiz tutmadığını mesine karar vererek, duruştn8Y1 

lanlar sevinın~ler: demek istemişti. gidilmez. Sadece büyüklerin garniti.i -
- Hak yerini bulacak! Bir ba~kası da şöv1e demiŞt: ı-ünün bir benzeri yapılır, bi.iyük elbi-

bu yü- len kendisine ceza kesileceğini rk ım· r 
bildirmiştir. Fakat bilahare ikisi arala'- ı e ış ır. b" htrtd 

Demişler.... - Ben baremin gözkaş işaretlerin - selerinin da-rlığı bolluğu -çocuğa u -
Barem şem1iyenin altındakilere dön den esiz d11arıda kaldığınız müddet yacak ~ekilde- taklid edilir. 

Evlerden kitab çalan ır rında anlaşarak, Hasanın komiser mua-
vinine her ay 5 lira aidat vermesi, böy- tevkif edildi 

aıilş: zarfında :slanmaya alışrnışc;ınızdır. Gördüğünüz şu işlemeli mını mım 
- Orada bulunmak sizin hakkını:z Ckne olduiiunuz gibi kalabilirsiniz.> rob bu maksad ve iJhamla yapılmıştır. 

değildir. manasm:. çıkardım. Birkaç senedir tayyör altından pek 

-lece cezadını kurtulması kararlaşmış - ·vıırııı 
tır. Hasan, bu karan müteakıb doğru- Kumkapı, Suıtmıahmed ve cı 1 bit 

~=Ş~i=m=d=i=b=u=r=a=d=ru=ı~ç~~=a=c=a~k=· m~ı~~z=?========-~=·=~=cl=H=u=1=0=~~- mo&~mişl~i~tlmnufuk~ 
örneğidir. Büyüklerde bu türlü elbise-

ca zabıtaya müracaat1e vaziyeti ihbar da 3 ev soyan Zeki isminde a~~dei1t 
hırsız zabıtaca yakalanarak, ınu 

etmiş ve verilecek ilk S liralığın numa-
rası tesbit olunmuştur. Komiser mua• - mumiliğe tes1irn edilmiştir. ~ 

[:Bunları bi"iyor m~ idiniz?~ 
Kadanlarm inlihab hakları 

Bulgaristanda 
kadınlar içinde i."l· 
tihab hakkına ma
lik bulunanlar sırf 
aile reisesi olanlar
dır. 

Milletler Cemiyetinin an~sı 
Bugün bildiğimiz 

Milletler Cemiyeti 
yeni bir şey değil
dir. Milletler Ce- · 
ntiyeti teşkili fikri 
ilk evvel, Ameri
kad:ı mütemekkin Belçikada ise in

tihab hakkına malik bulunan kadınlar kırmızı derililer arasında baş göstermişti. 
vatan uğurunda fedayı can eden asker- O vakitleri Kayuga, Seneka, Ovondaga, 
terin anneleri, zevceleri. işgal esnasında ~ohov~s, On~yda. :U.Skarora. adl~nda
ılil an tarafından hapsedilmiş olan ka· kı kabıleler bırleşınışler ve bır nevı Ce
~dır. 1niyeti Akvam vücude getirmişlerdi. Bu 

• kabilelerin her biri ayrı ırklara mensub * bulunmakta idiler. Amen'ltahlu bu kabi-

Tenör Caruso~nun ö'maz mirası 1e1erin vaktne kurmuş oıduklan cemiyeti 
çok beğendiklerinden hakkında ciddt tet
kiklerde bulunmu~lardı. --..., 

Enrico Caruso a
dın da fevkalAde 
büyük bir şöhret 

kazanmış bir İtal
yan tenoru vardır. 
1921 senesinde ölen 
bu tenor varisleri· 

ne bir hayli para bırakmıştı. Bu mirastan 
maada varisleri eıan satılmakta olan gra
mofon plWan üzerinden telif hakkı al
maktadırlar. Bu telif haklan senede bir 
buçuk milyon franktan zi~·ade para getir
mektedir. 

Mantar azmam 
Amerika da bir 

nevi mantar yetiJ
mektedir. Buna 
cmantar azmanı> 

ismi verilmiştir. En 
cılız mantarların 

boyu altmış santim 
gelmektedir. Bu mantarları toplam.ağa 

gidenler ağırlıklarından arabalarla taşı

maktadırlar. 

L SLER 
Niçin olmasın ? 
Mektubunun altına müstear bir ad 

olarak Ayten imzasını atan bir genç 
kadın bana mahrem kalması icab ede.n 
bir derdi anlattıktan sonra kendisi ile 
d,iter bir aile arasında mukayese yap
maya kalkarak: 

- Onun kocasının geliri benimkinin 
plirinden yüzde 50 fazladır. Elbette 
ayni aeviyede yaıayamayız, ayni şekil· 
de görünemeyiı, diyor, 

Ben de: 
· - Niçin? diye soruyorum. 

1 Bayan Aytenin anlattığına bakılırsa 
kendisi lise mezunudur, bilmem hangi 
ecnebi mektebinde üç yıl okuduğu 

için bir garb dili bilir, iyi bir muhitte 
yetlpniştir. Buna mukabil bahis mev
zuu yaptığı kadın gazete lisanını anlı
yacak kadar bile tahsil görmemiştir, 

yalnız parası sayesinde güzel yaşar. 

ıtızel giyinir, gQzel görünür. 
Bayan Ayten bana öyle geliyor ki, 

biraz.. kıskınçlık saikasile olacak, mü· 
baJ1ta etmektedir. 

Gargüsüzde ve bilgisizde para güzel 
yapmak, güzel giyinmek, güzel görün
mek için kafi değildir, Londradan mü· 
kemmel bir metrdotel. Paristen bir 
famdö§arobr getirtse, elbiselerini Pa
rlsln fU mef}ıur cŞaneh ine ısmarlasa 

gene becriksizlik altın duvak altından 
sırıtır. Fakat bahis mevzuu, daha ::loğ

rusu bahsin başlangıç noktası burada 
değil: • 

İki kadın araspıda servet farkı yüz
de 50 dir ve ben diyorum ki iki kadın
dan biri bilgisiz, görgüsüz, öteki ise 
hem iyi muhitten yetişmiş. hem tahsil 
görmüş olursa yüzde 50 noksan para 
ile daha iyi yaşaması, giyinmesi ve gö
rünmesi kabildir. Daha kolaynkla d:i
filnüp caıib görünecek küçük bir ev 
yahud apartıman bulmaktan, daha mu. 
gaddi fakat daha ucuz yemek tertib e~ 
mekten, Mısır apartımanınki derece
sinde iş yapacak ikinci sokak terzisini 
bulmaya kadar bütün sahalarda bu 
kuvvetin tesirini g&terebilirsiniz. Hat. 
U berikinin 50 liraya Paristen getirtti
li kokunun az çok benzerini burada 5 
liraya temin etmek bile mümkündür. 

Bana öyle geliyor ki, Bayan Ayten 
meseleyi biraz daha derinleştirmek 
lı:ülf etine katlanmalıdır. 

* Bay Şeldbe: 
- Tembellik bir hastalık mıdır? di

yorsunuz. Elbette cevabını vereceğim. 
neden ilerl geldiğini soruyorsunuz. Aı. 
çok bir fikrim var. fakat söylersem 
belki gaf olur. Hem bu ıualin gönül İl
leri ile alAkaaı yok. 

1'.IYZB 

(er çok körüldi. Hatta belki biraz dD 
yıkılmaya başladı. Fakat çocuk için 
yepyeni '~ bambaşka bir tarzdır. Çok 
da kullanışlıdır. Etekleri, günün cbol 
etek> modasın~ pek uymaktadır. 

Şık bir takım 

Parisin meşhur bir terzisi üstüne u
falk ufak çiçekler işlenmiş beyaz li -
oondan bir kombinezon - etek ile kol
suz bir jileyi uzun, laciverd bir tünik
le birleştirip şık bir takım yapmış. Bu 
yenilikten bu sene değil yaz hatta son
bahar sonuna kadar istifade edileceği, 
belki hatta kışın da ayni tarzın ufak 
bir değişiklikle devam edeceği tahmin 
olunabilir. 

vini parayı .J:n 'k üzere polis memuru Hadisenin diğer sirkat vak'_a~ar;ıı-ı 
Cemali göndermiş, Cemal numarası ayrılan tarafı suçlunun şimdı;e 1155' 
tesbit edilen 5 liralığı aldıktan sonra, meslektaşlannın pek az rağbet. 'f#" 
taharri memurian tarafındah derhal t{'rdikleri bir c;{'yi sirkat etme~i?ır· iiS • 
bir cürmümeşhud yapılarak, para üs- ki, girip çıktıqı evlerden, b!rı 1: 1yr 
tünde tutulmı..~tur. tesna, birçok kıymetli şeylen 8 

Asliye 2 nci cezada yapılan duruş - rak. kitab çalmıstır. 2 ııcl 
malannda ise komiser muavini Ulvi Müddeiumumilik, maznunun tııııŞ ' 

sorgu hakiminin huzuruna çıkar 
bu iddiaıyı redcie<lerek, hülasaten şun-
ları anlatmaktadır: tır. '/#" 

Hakim, sorguy:ı çektikten sonra 
- Bütün bunlar aleyhimde yapılan 

tezvirattan ibarettir. Hasan, şahsen 
bana karşı iğbira'r ve hüsumet besledi
ğinden, böyle bir iddia ileri sürmüştür. 
Ben CPmalı namıma 5 lira alması için 
göndermediğim gibi, Hasandan da -böy
le bir para istemiş değilim. Hepsi ya -
landır. 

Suçlu ~mal ise, Ulv/·"' vermek ü -
zere hancı<lan 5 lirayı aldığım ve fakat 
bu paranın niçin alındığını bilemediği
ni, söylcrnei~t.cdir. 

En•elki ce1sc:erde suçlu vekilinin 

Amerikahlar sansar ve 
zerdeva derileri aldılar 

Bir müddettcnberi şehrimizde bu -
lunmakta olan bir Amerikan firmasının 
mümessil! piyasadc.ı'ki stok sansar ve 
zerdeva derilerini muba.yaaya devam 
etmekt<>dir. Satın alınan malların am
balajları yapılarak parti parti Ame -
rikaya sevkedilmektedir. 

Orta Anadolu malı sansar derileri 
çifti 26 : 32 ve zerdevaların·çifti 45 : 50 
liradan satılmıştlr. 

Bu suretle diğer cins av derilerinde 
olduğu gibi sansrlr ve zerdeva stoklan 

kinin tevkifine kar&T vermiştir· 

Çocuk'arile b'rlikte dilen9
" 

karı k'lca tevkif edi~ difer.,. 
d cart11 

Zabıta memurları, Beyazı. ·ıerı" 
de çocuklarile birlikte maaıle dı rı~ 
Yaşar ve Seher isimlerinde bir k3 

• et' 
cayı yaka!ıyarak, dün eı1.:lliyeye se'1 
ııı iş tir. . 5ıı]Jt 

Suçlular, Sultanahmed 1 inC~·tellıob 
cezada yapılar. sorgularını rnu 
tevkif edilmişlerdir. 

lngiltereye 125 bin kilo 
tiftik sattldı .. tar9 , 

İngiltere fabrikalarından bırı. 9pJ' 
fından piyasaya tiftik siparişler: 2~ btı' mıştır. Bu siparişlerin miktarı }lteııl 
kilo kadardır. Bundmı başka rrı.ll }dlO 
ecnebi firmaları hesabına 30 bıP ,ıll' 
kadar tütik satılmıştır. Satılan rıııı~ 
Esk~hir, Bulvadin, Ilgın ınall3rı 
dır. ~ 

SatışlaT 108 - 1 12,5 kuruş arssııı 
yapılmıştır. ~ 

-------·-
Ayaş malları da 106, Gered~rsııiW' 

mallan 94 kuruştan muamele go 
Her kadı~ bilmelidir da hemen hemen tükenmiş gibidir. 

Buna rağmen bu sene çakal derileri -----------
tür. 

En kırli ha-lıları kolayca temizliye - üzerine iş olmamış ve bunlann stok - d•" 
Alacak meselesinden kavot • bilir wya temizletebilirsiniz: ]arı tamamen kalmı~ gibidir. Ayni za- d 

Sıca'k suya biraz saıbun rendeleyiniz. manda !!atlar da düşmüş olduğundan, iki kiti biribirini yarala ı JJf 
Rendelenmiş sabun tamamile eriyin - bu cins malların cifti bazı ihracatçılar Cibalide Yeşiltulumbada oturBil Jıl" 
ceye kadnr, !>uyu ateşte, yahud sıcak tarafından 70 : RO kuruştan toplanmış _ rned adında biri, Vefada arkadaşı~ 
bir yerde >tutunuz. Sonra soğutun uz. tır. ceb ile alacak meselesinden k9

" eli " 
İnce klllı bir fırçayı bu suya batırıp tutuşmuş ve öfkesini alamıyar9k F,ıl" 
halıyı parça parı;a ve baştanbaşa oğu- rulayınız. Halının herhalde fazla ıs - ne geçirdiği bir odun parçasını bl" 
nuz. Oğdukça 'bir1ken sabunlu sulan lanrnamasına, ve sonunda iyice kuru- bin kafasına indirmiştir.Receb de

9
r'" 

bir bıca·!ın tersile alınız. V.e bıçağı bir masına dikkat ediniz. Bütün gün pen- çağını çekerek Ahmetli elinden Y Jc ti" 
gazeteve !-;iliniz. Böy1ece tertemiz olan cereleri açık bırakınız. Bu temizlik için lamıştır. Her iki suçlu yakalanarB 
yerleri kuru, bcya'z bir bezle iyice dm- gün<>Şli ve iyi bir havayı seçiniz. kibata başlanmı5hr. ...~ 

·r···s·~~~k~·;~·;·~ .... ··;:;;~~k~·~;;;:i·;·idar. = -··--·-····---···-··-·-
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De izci bi devlete neden donanma 
kadar lı rb limanı da lô.zımdır? 

Türkiyeyi ve Türkler· 
çok seven bir hükümdar~ 

Kraliçe Vilhelmine 
Felemenk Kraliçesi : "Türklerin tarihini okudum, 

çok asil ve kahraman bir millet. .. ,, diyor 
Avrupa kıt'asuıda i.mıl fazla geçmiyen 

küçük bir memleket vardır: Felemenk ... 

~çen 
Coğrafi d Yazunda devletlerin siyaseti, 
l'Q bir d urumlarma ve komşularına gö. 
ht~nad.enonanma yapacaklnnnı, bunlara 
tx\Urekltebde Ufak veya büyük gemilerdrn 
~tun. 

0 
filoları tercih edeceklerini yaz

buyQk Yazının sonunda devletlerin 
N.tı. b?l;enıkin:re olnn ihtiyacı meydana 
t-:... "'ı va bü .. 
·""' den· Y\lmek istiyen devletle· 
1' ııe olan "hti 
· etıetin· 1 Yacı kadar, deniz kuv. 
" ın de b" "k ,,acı ll\üh· di uyu gemilere olan ihti 

iS un r. 
"W:1 u Yaz.unda d d 
-1 ~ gemn a eniz kuvvetlerine bü. 
bır dest k er kadar müessir olan ikinci 
ı:_ e ten b hs 
~anıa11 a etmek istiyorum: Harb 
il ... 

· us. Jap 
\akadd" on harbinde ve Büyük Harbe 
\..._ unı ed 
"'~nlaıın kı en . zamanlarda bu gibi Jı. 
ldı; birka Ymetı hemen hemen yok gibi 
Uıtiya"aı3 tersane. birkaç fabrika bütün 
a:: • ~-ı tatın· "'"n. ll\aki ın ediyordu. Fakat, bu· 
1?karnu1u ~e ve telsiz telgraf devrinin 
~IŞtiğini ... ~şısında. fikirlerin çok de-

" goruyoruz 
.ı:av · !tl uz ve Mid· . an ba'\h. ... ıllı gemileri, henüz Al-

,, •agı ·1 
tarken (M· 1 e, Çanakkaleye öoğru ka· 
tiç gün k" ıl~ adasına sığınmış ve orada 
"azötii domur almışlardı. Ham.idiye kru. 
l'ıncta Ge~:-l3alkan harıbinde, Antalya civa 
ReçitnıiM· uva adası arkasında günlerini 
hö ı lo'•

1
••• Acab · t'kb :>' e b'ı h' a ıs ı al harblerinde 

'h r ıley b Qu. lahtelb e. aş vurulamıyacak mı? ... 
berhalde d.. ahır ve tayyare devrinde, 
~en hu ~ek~~man kuvvetlerinin gözlerin
tr. Ancak 

1
d e kaçmak kabil olmıyacak-

Serçeveı evletıer kendi topraklannı 
l' eyen d · 1 alltnak1 ~nız erde mateaddid üs 
ltabiliyet~·. de~ız kuvvetlerinin iş görme 

Itu nı çogaltacaklardır. 
f:t S-Ja· 
'ı!lO.Su 13 ~on harbinde muazzam bir Rus 
l>on den~. ık denizinden hareket ile Ja-
f111.. 1zınde " 
b~ı (80) mucadeleye gitti. İrili, u-

ltller..... Parçayı bulan bir filonun on 
r:ı.. '"-= lllil m r qunin u esa e katetmesi. deniz ta-
~llııesi '01d nutulmıyan vak' alarmdan bir 

tçok ad~- Donanma birçok limanlara 
aldı ve n~ ara uğradı, kömür aldı. erzak 
ltı.an nıer 1 

.ayet Çoşima boğazında dü~
~tbtC'rin~ılerile battı. Herhalde istikbal 

ha, Çeti e Yapılacak böyle bir seyahat 
llun iki s ~ ~aha müşkül olacaktır. Bu-

l e ebı vardır· 
" - Gemilerdeki . .. t 
<0 _ G . sura. 
l:ıüY'Ük ~ılerin maruz kaldığı tehlike. 

~1lan ge . arb içinde ve daha sonra ya-
~ı.. l'llılerde d · 1 . A 

-..su görülü · enıza tı sılahının kor· 
Ctunıara r. Harb gemileri, bu gibi hü
!'at Yapın maruz kalmamak için, fazla sü
)al>ılan aktadırlar. Mesela 1914 e kadar )h·n zırh1ı1 
"'l gittikleri ar saatte on sekiz. yirmi 

halde, halen inşa edilmekte 

lngilterenin Cebelü.ttank harb limanı 

olanların otuz mil temin edecekleri mu
hakkaktır. Bu sureUe bu gemiler, istik
balde, dennaltında azami beş, altı mil 
giden tahtelbahirlerin önünden kolaylık
la kaçabileceklerdir. Çünkü tahtelbahir
ler, su altından akürnülB.tör kudretile 
gittikleri için. cereyanlarını idareli bir 
surette sarfedebilmek maksadile, fazla 
hız yapmazlar. 
Şüphesiz otuz bin, kırk bin ton cesame

tindeki bir kütleyi saatte otuz mil sürük
lemek pek kolay bir iş değildir. Bu yüz
den modern gemilerin en çok kısmı ma
kine dairelerine tahsis edilmektedir ... Ye. 
ni harb gemilerinde eskileri kadar ambar 
yoktur. 

Harb gemilerinin ambarları kömürlük· 
ler veya mazot sarnıçlarıdır. Demek olu
yor ki gemilere ne kadar sürat verirsek. 
o kadar ambardan, dolayısile kömürden 
sarfınazar edeceğiz. İşte bu yüzden mo
dern harb gemileri. Büyük Harbden ev
velki teknelere nazaran daha az mesafe· 
ye gitmektedirler. 

Mesafe hususunda maruz kalınan ka
yıb, ancak deniz harb limanlannın ço
ğalmasile teJafi edilebilir. Mesela eskiden, 
bir defa kömür almakla, gidilen bir mev
k~. şimdi iki defa kömür almakla gidile
cektir. Biz bunun en bariz misalini İngil. 
terede görüyoruz. Menfaatleri Britanya 
adasından şarka ve garba uzayan bu 
devlet birkaç harb limanı ile iktifa etmiş. 
ti. Onun Britanyadan başka bir tane Mal
tada ve bir tane de Singapurda harb ii· 
manı vardı. Bu iki liınan onun ihtiyacına 
150 seneden fazla bir zamandan beri kfıfi 
geliyordu. Halbuki bugün bu devletin 
Cebelüttarik. Süveyş, Aden ve bundan baş 
ka Afrika sahillerinde de birçok harb li
manı yaptığını görüyoruz. Bu ihtiyaç, 
yukanda söylediğim gibi, gemilerin fazla 
süratte gitmesinden ileri gelmektedir. 

* Bugünün harb limanları fazla masrafla 
yapılmaktadırlar; harb limanları inşası. 

nın, donanma kadar pahalı olduğunu tes. 
lim etmek lazımdır. Hava silAhı tesirleri 
dolayısile cephanelik, fabrika gibi mü
him müesseseler oyulan dağların içerisi
ne yerleştirilmekte ve gene havaya karşı 
kullanılmak üzere birçok toplar istimal 
edilmektedir. Bu ihtiyaç, donanmaların 
bekası bakımından ~ mühimdir. 
İskajerak muharabcsinden yaralı ola· 

rak dönen birçok İngiliz ve Alman gemL 
si üç ay içinde tekrar yeni hale getiril
miştir. Bu hal her iki devletin sanayi kud. 
retini. işçilik derecesiıll gösterir. Eğer iki 
taraftan bir tanesi sanayide, denizcilikte 

geri olmu§ olsaydı, diğer taraf kuvveUJ 
darbelerle hasmını yık.ar ve harbi kaza
nırdı: bu misal, harb limanlannın dcniı 
kuvvetlerine karşı nasıl destek oldu~unu 

gösterir. Bir de bunun aksi vardır. 1866 

senesinde Avusturya ne İtalya filoları 
arasında vukua gelen (Lisa) deniz mu-
harebesinde İtalyanlar mağlQb olmuş ve 
yaralı gemilerini bir hayli müddet tamir 
edememişlerdir. Bu yüzden hasımların· 

dan çok üstün olan İtalyan donanması 
faal bir rol oynıyamamış ve memleketi· 
ni mağllıbiyete götürmüştür. 

Deniz tarihinde buna benzer 
vak'alar pek çoktur. Sıralanması vakit 
ve sütun itibarile kabil olamıyan hu 
vak'alar karşısında deniz harb limanları
nın ehemmiyetini gözden kaçırmak. ade
ta, mümkün olmaz. Nitekim Uzakşarkta 
(Port Artur) harb limanının techizi ye-

rine (Danli) ticaret limanını ıslah etmek 
isti yen ve eden Ruslar filolarını Sande
nizin derinliklerine gömmüşlerdır. İstik· 
balde de mühim harb limaniarına istinad 
etmiyen filolar böylece gömilleceklerdir. 
. .................................. ·-···-··-·············· 
Sinop Halkevl azaları 

Atatllrk Heykeline 
Çelenk koydular 

Felemengin vasi müstemlekeleri olma
sına mukabil ana vatan toprakları çok 
küçüktür. Felemenk, muhteml dü~ana 
karşı müdafaasını müttefı1tlerden ziyade 
tabiatten beklemektedir. Tabiat onun e
zeli ve başlıca müttefikidir ... 

Felemenkte küçükten büyüğe kadar 
herkes Türkleri bilir, Türkü sever ve Tür 
kü takdir etmekten haz duyar. 

Senelerce e~vel toplanmış olan cLa· 
heyı. sulh konferanslannda bulunmuş o
lan Türk delegeleri halkın büyük takdir
lerine mazhar olmuşlardır. 

!fşte bugün bu yazımızda senelerden
beri bu dost ve merd milletin başında bu· 
lunan kraliçe S. M. Wllhelrninden bahse-
deceğiz... · 

Kraliçe çok astı bir simaya maliktir. Ba 
zı hallerile m~ur İngiltere kraliçesi 
büyük Viktoryayı andınr. Vaktinden 
evvel beyazlaşmış olan gür saçlan çok 
eski tarzda taranmış ve toplanmıştır. 

Kraliçe Wilhelmine Avrupada kalmış 
biricik hakiki ckrah dır. Onda krallığın 

eski satveti ve .salahı görülür. 
Çok demokrat bir kraliçedir. Vaktile, ya
ni gençliğinde bisikletine binip halk ara
sına katılmaktan büyük zevk duyardı. 

Halk ona karşı pek büyük bir hürmet ta· 
şır. Onu teklifsizce karşılar. Onunla senli 
benli konuşur ... 

> S. M. bu halllerden pek büyük bir zevk 
duyar. Kraliçeliğinin yalnıı mem -
leketi idare eylemekten ibare: olmadığı· 
nı anlamıştır. Felemenk kanunu esasisi
nin pek hürriyetperver prensıplerine rağ-
men, tahtı halka sevdirecek olan şeyin 
kanunlardan ziyade halkl!l temas oldu
ğunu yakın en biliyor ve takdir eyliyor ... 

Kraliçeye göre bugün hükümdar bnlu· 
nanlar halle ile yakınen temasta bulun
malıdırlar. Hem daimi ve teklifsizce bir 
temas ... 

Sofu olmakla beraber S. M. pek iyi tak
dir eylemiştir ki cAllahı. namına idarei 
memleket eylemekle beraber cirade> 
halkın elindedir. 

İşte buna binaendir ki ister La Haye'de
ki muhteşem sarayında bulunsun; ister 
Loo şatosunda olsun, hergüu halk ile te
masta bulunur. Arzusu hergün tebaasın· 

dan yeni yeni tanıdıklar bulmaktır. Bu
nun için her fırsattan istifade eder. Bu 
fırsatlar sergiler, kongreler. müsamere
ler, kiliselerde Ayini dinile!'dir ... 

Hıristiyan dininin en muhafazakar bir 
hızbı olan Caloinistelere mensu'o bulun
makla beraber S. M. Wilhemine diğer 
bütün cemaatlere karşı büyük bir sevgi 
beslemektedir. 

Memleketinin büyük bir kısmı deniz
den kazanılmış araziden mürekkebdir. 
Kraliçe hergün vatan toprağına katılan 
bu yeni yeni parçalar ü:ıerinde yapılagel
mekte olan ziraat işleri ve zirai teşebbüs
ler ile çok yakından alAkadar olmakta
dır ... 

Terakkiyatı her sahada adım adım ta
kib eylemektedir. 

* Şayanı dikkat bir nokta: Memleketini, 
milletini çılgınca seven bu kraliçe musi· 
ki ile tamamile, edebiyat ve san'at hare
ketleri ile kısmen alAkasızdır .•. 

S. M. Vilhelmine 

alkı~arlar. O anda bu adamlarda styast 
fikir denilen §ey yoktur. Onlar sırf kra
liçelerini çılgınca seven adamlardır. 

Bu cesareti sayesindedir ki siyasi mu
haliflerini birçok defalar mateylcmiştir. 

Size bir misal arzedelim: Harbi Umu· 
miden birkaç sene sonra L:ı Haye'de bu
lunan askeri kıt'alar arasında bir kay
naşma, bir isyan başgöstemıişti. Kraliçt 

herhangi bir tedib hareketine girişilme

mesini emretm~ ve atına binerek yalnız
ca isyanı tertib eyliyen askeri kıt'alorm 

içerisine dalmıştır. Kraliçedeki cesarete 
hayran olan askerler isyanı bir anda unu
tuvennişlerdir. 

Kraliçe Wilhelmine sade bir kadın ol
makla beraber teşrifat kaidelerinden zer. 
rece inhirafı kabul eylemez ... Bu husus. 
ta çok serttir ... 

Kraliçe teşrifat ve protokoldan kimse
yi ve hususile, kızını, damadını, müte
veffa kocasını azad eylememiştir. 

Merasim esnasında laübali hareketler· 
de bulun~n saray erkanını göz hapsi· 
ne alır ve onları hemen tecziye eder. 

Kimsenin yardımını istemez. Ata bine
ceği sırada ona bir büyük iskem1e geti· 
rirler. Kendi ellerl ile ata biner. kendisi· 
ne yardımda bulunacak olanları derhal 
kovar. " 

Bununla beraber ailesi efradına ziya
desile düşkündür. Hu.:.-usile torunıı. ile 
uğroşmaktan emsalsiz bir zevk duyar. 

İstirahat eylemek gayesile yabancı bir• 
memlekete gitmek arzusunda bulunduğu 

takdirde İsviçre ve ya İskoçyayı seçer ve 
buralarda on beşer gün yahud bir ay ka
lır. 

Kraliçe tam manasile bir cbitaraflık> 

prensipi taşır. Babları onu Alman, diğer
leri İngiliz muhibbesi sanırlar. Bu doğru 
değildir. O ne Almanlan, ne de İngiliz
leri sever. Onun için vatanından başka 

sevgi yoktur. 

Yalnız bunun bir istisnası var: Türkiye 
ve Türkleri pek çok sever. Son La Haye 
sulh konferansında Türk murahhas he. 
yeti azasından Amiral Mehmed Raşid 

Bununla beraber ressam.lığa me,ra'klı· bilhassa S. M. Wilhelmine'in takdirleri· 
dır, güzel tablolar yapar. ne mazhar olmuştu. Bir resmi kabul sı-

Kanunu esasi mucibince S. M. hiç ol- rasında kraliçe kendisine aynen şu söz
maz ise on beş gün Aınsterdamdaki muh- leri söylemiştir: 
teşem sarayda ikamet eylemek mecburi· c- Amiral! Türkiyeyi yakmen bilmi
yetindedir... MaIQm olduğu üzere Ams- yorum. Bilmediğime inanınız ki çok esef 
terdam Felemengin en büyük şehridir. ediyorum. Fakat bu güzel memleketi bil· 
La Haye'in baş rakibesidir... Kraliçe bu miş kadar seviyorum. hem candan sevi
on beş günlük ikamet milddetin! her se- yorwn. Türklerin tarihini okudum. Çok 
ne sonbaharda yapmaktadır. asil ve kahraman bir millettir. Bu büyük 

Samsun (Husus!) - Samsunda üç . !stitraden arzedellın kt Aınsterdam millete mensub bulunduğunuzdan dolayı 
temsil vermiş olan Sinop H'alkevi genç şehri Felemenkte komO.nistlerin kaynaş- insanların en bahtiyansınız. 'l'ürkiyenin 
!eri, Samsun Halkevl azalarlle birlik - tıkları bir şehir olmuştur. Fakat kraliçe terakkisini. tealisini son derece arzu e
te Atatürk heykeline giderek çelenk bu şehirde yanına kızını alarak ve rns- denlerdenim.> 
koymuşlardır. Resmim.iz iki kdrdeş iyetsiz bir halde sokaklarda !idi nrabasilo Bir Alınan prensi ile evlenmiş bulunan 
Halkevi azalarını heykel önünde gös • dolaşır. En koyu komünistler bile krali- veliahdi kızını bu prensipler içinde bü-
termektedir. çelerini aralarında görünce onu candan yütmüştür. O. Tu§ru.l 
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i . bı b. r d.k ~~ d.k ğ k ık kt Namık Kemal Bütün tenn ıca arı ır araya ge ırme ı çe a!:f'Uç ı me e a ışma an 
ise, hiçbir şey yapmamak daha doğru olur. Çünkü ağaç dikmekten Hürriyetin samimi, coşkun, fedakar kahramanı; y~'/J· 
maksad, bir emri yerine getirmek değil, gözetilen gayeyi elde edebilmektir larile ve şiirlerile etrafına azim ve irade saçan büyük 

YAZAN : T ARIMMAN muharrir, büyük şair, temiz vatandaş 
Gazetelerin yazdığına göre, Afyon -

k:ır~isat şeJırinin hem€n arkasında 
bulunan cHıdırhk dağı» şimdi gözleri 
okşayan küçük bir badem ormanı hali 
IY.! gelmiştir. 

Vakti!e tek ağacı bulunmıyaln bu ç: 
rılçıplak, hatta kayalarla kaplı yerir 
bövle bir ağaçlık oluvermesi, insan" 
havretle karışık bir sevinç veriyor. 

Havret veriyor: Çünkü o haşin iklirr 
de, o kır~ teOf'de. o asırlarca otlara bi 
le yüz ve;·miyen toprakta bugün biı 
ai'!açlık vücud bulmuştur. 

bugün hepsinin yerinde yeller esiyor. 
Dernek oluyor ki ağaç yetiştirmek; 

ağaç dikmesini bilmeğe değil, ağaç ye
tiştirmenin bütün icablarını bilmeğe 

mütevakkıftır. 

Ziraatte zorla olan bir .şey yoktur. 
Bütün mesaimiz tabiatın müza!heretini 
temin ve istihsale müteveccihtir. Bina
enaleyh ağaçlama te~ebbüslerinde he -
vesimizden ziyade fennin icablarına a
yak uydurmak zarureti vtfrdır. Orman 
kanunumuzla dah= teyid edilen ağaç 
bayram ve seferberliklerinde ilk dü -
şüncemiz bu olmalıdır. 

Bütün fenni icabları bir araya getir
medikçe ağaç dikmeğe kdlkışmaktan 

Sevinç vPriyor: Çünkü tabiatın ve 
şchirl"rir. yegane ziyneti olan ağaç 
Afyonkarahlsann kayalıklarına da ma' 
edilmiştir. Demek, or'1mn yalnız yo, 
bovlarmca değil, etrafındaki o çıplak 
sahalarda da ağaç yetiştirilmesine gi -
rişilmis ve muvaffak olunmuştur. 

~._ . sa, hiç bir şey yapmamak daha doğru 
olur. Çünkü ağaç dikmekten maksad, 
bir emri yerine getirmek değil, o em -
rin gözettiği gayeyi elde edebilmek -
tir. Bunun için şu noktaları gözönün - 'k·r ı;e t Bu güzel netice krırşısında bir gö -

nül in!;irahı duymama·k, alakadarların 
bu ydidrıki himmetlerini takdir ile an
mamak e!de d.oö-i1dir. Gönül arzu eder 
ki, Afyon Belediyes; bu güzel eserini 
daima ayni ihtimamla korusun ve git
tikçe daha :yi ha ıe getirerek tedbirleri 
de hiç ihmal etmesin! 

de bulundurmak JAzımdır: Namık Kemal 1840 ta Tckirdağmda Bütün heyecan ve enerji~ile fı ~ca 0ğ 
1 _ Her çeşid ağaç her yerde ol - doğdu, memlekete birçok vezir, kıy - debiyat hayatına atıldı. F'ra~~ı . et ve 

Bursa.da gürbüz bir şeki!de yetiştirilen m~: Kurak ve yazın dirhem su yüZü metli devlet memuru ve münevver in- rendi. On dokuzuncu asrın ~urrı~b ~· 
kavak ağaçlan görrniyen bir·~hrin yollarına ıhlamur san yetiştirmiş temiz, asil bir ailenin milliyet prensiplerini al.8ka .ııe t~i idı 

. ,, . . . . . .. . dikmek cbiz b~nları muvakkaten dik - oğlu idi. Ailesi, aslen Konyalı idi. Na- ti. Türk gençliğinin c1teşli bır de ....... l<~ 
~ ın kafı bır hımmettır. Bu yuzden şım 'k d kt b k b' d w'ld' ık K 1 t b' t h ·ı .. Abdu"laAzı'zın' mu"stebı'dane idaresıı ...... bı't . k d d b' k k" 1 . tı > eme en aş a ır şey egı ır. m ema mun azam ır a sı gor - . kette 
adıye ka alr yur unl ır ~ boşe eamlnn - Her ağacın kendine göre istekleri bu - memişti. Çocukluğunda, bir m-alık za- şı, bılhassa gazetelerle memle :Naf1lılC 

* 
c te rar anmış o an cagaç ayr a- l d ğu k b . t kl . . kt b' 1 B •A hu"rrı'y·..ot mu··cadeJesı' başlamıştı· _...ıı.t un u ı:ıu, onun anca u ıs e ere manının en ıyı me e ı o an ezmıa - .._ 11,... 

rı> hep birer .?österişten i.barct kalmış uygun şartlar içinde yaşayabileceğini lem Valide mektebine devam etmişti. Kemal bu mücadeleye bir kahra 111ıı· Benim bu küçiik haberi tekr~rlar -
ken asıl tebarüz ettirmek istediğim bir 
başka nokta var: 

ve maa1esef goze çarpar bır eser hıra - teemmill etmek gerektir. Pek küçük bir yaşta anasını kaybet - gibi karıştı. Muhtelif gazetelerde ndııll 
kamamışlardır. 2 H f'd d'k'l w 1 · l' · 1-··· "k ·· .. b" "k b' · k..ıleler neşretti. Divan edebiyatı ,,1 • 

Yıllardanberi nğ<lCı öğer dururuz: A
ğaç tabiatın biricik nimetidir. Ağaç 
şehirlerin yegane ziynetidir; hattA a -
ğaç şeh1rlerin m;yarı medeniyetidir di
yerek onu hep benimsetrniye çalışma -
mızdır. Fakat bütün bu iyi niyetli a -
ğızlar, bir defacık olsun ağaç yeti.ştir
menin de kendine göre bir bilgi lşi ol
duğunu ~öylememişlerdir. Sanılmış -
tır ki, adına (fidan) deni1en ne idüği 
belirsiz bir nesneyi rastgele toprağa 
sokuştm u vermek, ağı1ç yetirtirmek 

. w . . - er ı an ı ı mege e verış ı mış, AıZının o suzune uyu ır sevgı a şar" 

Her çeş~d. agacın, ~~r ~temle~ yere olamaz: Kökü ıedelenmiş, günlerce a- ile bağlanmış olan dedesi ile Karsa git- zevk alıyordu. Fakat, gazeller, yg.1: 
rast~~le dıkılemiyece~~; böyle hır te - çıkta kalm~ş fidanlar, ile:i.de yeşere. - mişti. Dedesi Latif Paşa Kars mut&~ar- larla beraber, hikaye ve tiyatro d~8tBıı 
şebbuse kalkışmadan once, o yerde han cek birer agaç yavrusu degıl, ancak bır nfı idi. Namık Kemal, Karsta bütün dı. Koyu bir istibdad devrinde ' ..1tıl 

·ye~· 
~i çeşid ~ğaçlarm n~ gib~.şart!.a:. v~ _?1- sıra işarel kazığı olabilirler. zamanını av peşinde dola~arak geçir - yahud Silistire» aciını taşıyan P~.c:Sde' 
tımamJarıa tutunabıJecegı duşunulup, 3 - Her toprak fidan dikimine mü- mekle büyümeğe başladı. Sonra Sofya- oynatmaktan ürkmedi. Siyasi J1lll 9u' 
önceden bir plB.na bağlmunadıkça; sar- said zemin değildir: Yapısına ve diki - ya gittiler. Or~a da, avare, başıboş av- leye her nevi felaketi göze ala~~: git· 
!olunan emeklerin hepsi boşa gitmeğe lecek fidınıın nev'ine göre bir hazırlık cılık merakı devam etti. Fakat bir gün. lan Namık Kemal Kıbnsa sürgu 9cı 
mahkumdur. Kaldı ki, ağaç yetiştir - tımarı görmedikçe, orası bir ölü me - ·bir sürgün avunda yavrulu bir karaca ti. Magosa kalesinde çok sıkıntılı, isi' 
mekte teşebbüs kadar sebatın da bü - kandan başka bir şey değildir ve bağ- wrdu. Heyecanlı, büyük bir şair ola - günler geçirdi. Fakat yılmadı. IIaPetti 
yük rolü vardır: Ne güzel niyet ve e - nna yaslanan fidanları gelip geçici bir rak doğmuş olan genç Kemale, bu a - nede bile yazı yazmakt~ devaJ'Jl bııl' 
mekler1e dikilmiş olup ta, sonradan ih misafir kadar bile ağırlayamaz. cıklı smme pek dokundu. Av tüfeğini Abdülaziz tahttan indirilince" istan, 
male bırakılmış ağaçlıklar bilirim ki, (Devamı 10 uncu sayfada) bir daha eline almamak üzere bıraktı. (Devamı 10 ıı.nc..'1L şayfacl~ 

Ak' rne''ı~ 
onu konuşturmak istiyor, la ın t ede" Muharebe zamanları müstesna. O va

kit te, mektublarile maneviyatımı yük
seltiyor, ümidlerimi canlandırıyordu. 

lıiıiıllllıll1111ıllll1111lll1111llll .... lll ___ .ven ı Edebi Romanımız: 27 bulamıyor, daha doğrusu cesare ··ıaııt 
rniyordıı. Acemilik etmekten, . ı:-1 
olmaktan korkuvordu. Maamafıh· .. \lıı Durdu; yüzünü büsbütün Ahmede 

döndü. Gözlerinin pınarlarında tane -
lenen birer damla yaşla: 

- Beyefendi! dedi: ~n bir can 
yoldaşı, iyi bir zevce, Allahın, kullan
na en büyük ihsanıdır. Siz ki daima be

KARLI DACA GUNES VURDU • 50•• 
- Bu taraflania mı ot1;1ruyor 

hanımefendi? diye sordu. peııf. 
- Catldebostanında, efendİlll· 

kıyısında. Yazan: ErciJmt!nd Ekrem 
kar yaşamışsınız, onun ne dernek ol - tiyar askerin, yal . 
duğunu bilemezsiniz. Hayat öyle bir nızlığını oya,aya -
bayır ki, bir başına tırmanılamıyor. He- cak, hiç olmazsa, bir 
]e y~ bastıkça, yük ağırlaştıkça, bayır ölünün hatırası, geç
da dikleştikçe daha fena o1uyor. Gün miş günlerin hüzün
geliyor ki. musibetlerin her tür1üsüne lü yadı vardı. İnsan, 
göğüs germiş benim gibi bir asker, ye- bazan kendini o de-

, se kapılıyor, içeride agılı tabancaların rece bedbaht hisse -
birile kendimi öldürmeyi düşünüyo - der ki, elemi de kıs~ 
rum. Sonra, gene karımın hayali göz - kanır. Şu dakikada 
lerimin önüne geliyor.. bana sitemli Ahmed Ercan, Ra -
nazc1rlannı çevirmiş, solgun dudaklari- miz beyin kanayan 
le, kızımızın varlığını ihtar ediyor sa - kalbini kıskanıyor -
nıyorum. O zaman ·va~geçiyorum. Sağ- du. O kalb, kendi 
lığında kırmadığım, incibnediğim Şe - kalbi gibi bomboş 
fikacığımın aziz ruhunu rencide etme- değildi. Çarpıntıla -
mek için.. rmı, bir yandan mu-

Zaten yolu yarıladım; öreye bile geç- azzez bir ölünün ha-
tinı. Harb meydanlnrında, kaç defa, yali, öbür yandan 
pek yakından gördüğüm, gözgöze gel - da ayni derecede 
diğim ölümün er - geç gene beni ziya- mua1.zez bir vücu -
ret etmesini, alıp pek sevgili ve pek dün vatlığı tanzim• 
muhterem refikamın yanına ilet~ini ediyordu. 
tevekkülle bekliyorum. Fakat. Ve Ahmed, i1k defa olarak, boşlu -

Bütün metanetini yeniden elde et - ğun, keneli beniiğini kemirdiğini duy -
m~, bakışları dimdik olmuştu. Cümle - du. 
sini öyle tamamladı: Etrafı hammellerile, menekşe gülle-

- FaJ!<at. o güne kadar, bu evin için- rile sarılmış hir kameriyenin içine gir
de ve dışında, onun :hatırasile, yakın - ıniş1er, dallardan yapılmış iptidai ka -
dan uzaktan alakadar ne varsa, onlara napelerin üstüne oturmuşlardı. 
hürmet edecek ve ettireceğim. Bu, be- Dışar;da, bahçe yoll~nnm incecik 
nim bugün için en mukaddes vazifele- kurnlarmı çıtırdatan bir ayak sesi ol -
rimden biridir! du. Nevber hanım kendilerine kahve 
Adamcağızın temiz heyecanı Ahme- getiriyordu. 

de de sirayet etmişti: Tepsinin içinden filcanı alırken, Ah-
- All"'h rahmet eylesin! dedi. medin bakışları genç dulun üzerinde 
Düşüncesi bircienbire ta nerelere git- dolaştı. Boyasız çehresinin hatlanndaı.. 

mişti. Evli!iğin eleminde bile bir baş - ki inceliğe ve asalete hayran oldu. Fe
kalık olduğunu takdir ediyordu. Şu ih- lAketle ümidsizliğin terbiyetkitr tesir -

Onu o.rada bırakıp, yürüdüler 

leri omm her çizgisinde, her tavrında 
kendini belli ediyordu. 

- Otur bakalım, hanım abla! İşin 
bitti mi? 

Ramiz beyin bu davetine, kadın, ica'-
bet edip otururken cevab verdi: 

- Bitti, ağabey! Teşekkür ederim. 
- Bizim kız nerelerde kaldı? 
- İrfanı bekliyordur. Motörün ·bir 

eksiği varmış da, Kadıköyüne onu al -
mağa gidecekti. 

- Bize neler hazırladınız? İyi şey -
ler var mı? Ahmed bey biraderimiz bo
ğazına pek düşkündür; haber vereyim. 

Ahmed Ercan kendisinin böyle aslı 
olnuyan ·bir cepheden tanıttırılmasını 

protesto etmek maksadile: 

- Yaz kış mı? ri"el~ 
- Aman, rica e- - Evet, efendim. Babam bah 'tı''' 

dir de, denizi çok sever. Uzak1~tı derim! Yiyecekle a-
lış verişi olrnıyan içine hasret çöküyor. ac:ııı• 
biri varsa, 0 da be _ - Deniz güzel şeydir. Manıa;retuıf 

do,_•um olmaz. Ben de onun ha nim .. dedi. 
- Şaka söyledim, çekiyorum. olduqum yerde. . 

kardeşim. Sizin gi _ - Nerede oturu"orsur.u?,, :~de" 9· 
biler, manEviyaıtını - Ta. Ana.iohınun içeriJerı. ')'itı'' 
beslemekten, mad _ panlı köyünde. Mekteb munlli!ll~0~P 
'-Jeten beslenmeğe - Ben de, deniz kenr,ınnda., jÇlıı 
vakit bulamazlar. büyüdüğüm. hep orada yaŞ8dı!P~8tıtl1 
Nevber hanım kızı - mi, nedir? Aksine, köyü, kÖY htl . 

seviyorum. bildi' mız da bunu mu -
kaddirdir. Değil mi, 
kızım? 

- Şüphesiz, ağa -
bey! 

Bu cevabı. gayet 
serbest olarak ver -

- Amma, bu bizimki. sizin ~ oe'~ 
ğiniz köylerden değil. Ot yo ' 
yok. Allahın kırı! ıcıe1"' 

- Daha iyi ya? Asıl köy! ~~~e ııif< 
H Do w U O\ !\' tavuklar.. arman.. gru~ ' öt#. . 

yerde yaşamayı çok istcrdırn· . rebill ~ 
mişti. Yapmacığı, beri, hatta çocukluğumdan dı)" t>B~, 
.riyayı :bilmediği a;ı- rim, Anadolunurı içeril€rinde ~ e ı11 
}aşılıyordu. Ahmed sahibi olmak emelimdi. Bir nahı)' o tı1; 

bu müşahedesinden memnun oldu; ve dürü hısımımız vardı: Ali ~J· ıııtı~ 
gözucile kadını tetkike koyuldu. na, masal söyler gibi köyüno .. 811 ~11; Yaşı belki otuz vardı. Durgun hali - da, gereleri riiyasını görürdiiftlj şerı, 
nin, uğramış olduğu sukutu hayalden iki yıllık tecrübe; sonr<lları, }>eJl bii9, 
ziyade fıtri ciddiyetinden iJeri geldiği hayatından: şehir ins.~nların~~r J1lİ• ' 
hissolunuyord'!J. 'Çok sade. fakat zarif bütün nefret ettirdi. Oyle degı , 
giyinmişti. Tüsor elbisesi yaşile müte- ğabey? ~"9 , 
nasibdi. Kesilmemiş saçliı mı çok bi - Kucağına teklifsizce sıçrayıp 1 "ôf.f 
çimli bir tarzda taramış, toplamıştı. ziş di11?nen bir kedi •avrusunt 
Bakışlarmda, bir pınarın duruluğu ve ınakla me~gul Ramiz Bey: e"\)tt ~ 
ruh din!endirici berraklığı vardı. Söz - EYet, kızım! dedi: evet, :rl ğt,11111~" 
söylerken, bu bakış birdenbire alevle - ciğim!. Senin; ~ehirlilerden s~a! ~ 
niyor, parlıyor, sonra gene duruluyor- hakkın var. Çok yazık oldu; ~~ .. l"!ııV' 
du. Kadının gözleri nemlenJlllı;·~flıbı.oJ· 

Ahmed onun meclisinden, yakınlı - hayatının tekmil hicranltın ·bİ 1 

ğında'n, izahı müşkül bir haz duymağa en hisli köşesine hücum etmiş ~ .. } 
başladı. Ruhuna nüfuz edebilmek için (Arka'' " 
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lVefis iJir· f:fikdye: 

UKALA BAY 
;........... YAZAN ........... : 

1 Somerset ~ 

1 
! 

B augham i 
............................................... J O aha tanımadan önce bile (Maks 

Kelada) dan hoilamnamaya ha 

~~lanıyord~m. Harb henüz bitmiş ve 
Yanusta ışliyen gemilerin yolcu nakll-

l>'atı Pek artmıştL Vasıta bulnuık pek gilç. 
elın' r t!tr ış 1• Vapur acentalarının size teklif 
ti ıkleri vapurlan kabul etmek mecbu
k Yetinde kalıyordunuz. Tek kişilik bir 
Y a~ara bulmak ümidi olmadığından, iki 
~kaklı bir kamaraya düşünce Allahıma 

rettim. 

Qi~a~ara arkadaşımın isimlerini söyle
\te erı zaman kederlendim. Herifin ismi, 

gn ol loonbozlann kapalı kalacağını ve 
"ce e . h lat Yın avasızlıktan bunlacağımı an-

ar~Y~rdu. 14 gün herhangi bir yolcu Ue 

be a aşlık etmek fena olmamakla bera
r (Zi 

gid· ra San Fransiskodan Yokohamayn 
1Yordum) "" rtıi S • e5er bu yol arkadaşımın ts-

az e ın;th veya Brovn olsaydı. bunu daha 
v se ederek karşılıyacaktun. 

a.pura "' · ıttııı e.·rınce, Mister Keladanın ha· 
oldu~rının çoktan kamaraya indfrilmiıı 
ll'led· unu anladım. Manzaralarını beğen· 
liketıın. Bavuı1ann üstünde pek fazla c.-

vard v d 1 tnan 
1 

ı e o ablı valiz de pek koca· 
bav~ııa ihnet bir şeydi. Yol arkadaşıll'\ 
eşyas~;nı açmıştı. Çıkardığı tuvalet 
Yö k.oti:.n nı~hterem arkadaşımın. Mös· 
dunun ın mukemmel bir müşterisi ol· 

a u anlad !erin bulunduğu bir dostunuz olduğunu 
de, Rotinf ım; zira musluğun üstün-
hriyanurı· ~ lo~syo~unu, saç suyunu ve söylersiniz. 
ülerind 11\i gcırdum, FTidişi fırçalarının Mister Kelada konuşkan bir adıundı. 
hC!\rfl~e ~ Keladanın isminin altından Nevyorku, San Fransiskoyu anlattı. Sl
}{eladad ulunuyordu. Velhasıl Mister yasetten, sinemalardan, ~iyatrodan dem 

an hoşlanmadım. vurdu. Mister Kelada ayni zamandn Jaü-

* 
bali bir adamdı. Azamet satmayı sevmem. s· k •gara sal Fakat yol arkadaşım ismimin önüne bir 

aınbn ka~ onuna geçtim. Bir deste f,gı. Mister koyup ta bana hitab ettiği zaman, 
koYlıld gıdı getirterek pasyan!. açmaya 
bir adauın. Daha henilz bpş1 amıştım ki, eaşkasına söylüyormuş gibi oluyordum. 
l ın y Hülasa adamdan hoşlanmamıştım. Gelip 
arı fij;,n anıma yaklaştı ve ismimin fa-
'Yanıı; olduğunu zannetmekte yaNlıp te masama oturduğu zaman iskambilleri 
)arı biradığını sordu ve pırıl pırıl pırılda- bırakmıştım, fakat bilahare konuşmamı· 

81 zın epeyce uzadığını düşünerek tekrar 
lrıe ile.· ta dişini gösteren bir gülumse- pasyans açmaya başladım. 

-13en )A:· Mister K elada mırıldandı: 
- Ya Ester Ketadayım! dedi, oturdu. - Dördün üzerindeki üç!.. 

Yaru... ··• vet. Ayni kamarada bulunu-.. Pasyansı açarken, daha kendiniz bul-
h - 'Buna bira d madan başka birisinin karışıp ta kağıdla. 
aııC!rde ,_.. . z a talih derim. Bu gibi k ... 1 d d 

tı ası b l\ımınle bir arada bulunacağını- n nereye ~yacagı~zı söy ~ i~ini uy-
rı a ilernezsiniz. s· . t .

1
. 

1 
~ ğ mak kadar msanı kuplere bındıren bir 

Uzu "ır,_ IZin nw ız O CıU U• 

d 
0s1-enince z'y d n . d' N şey yoktur ve hatırlamıyorum. emek . 1 a esı e sevın 1m. e v 

b 1 
1stediğiıni anl 1 rd Tekrar bagırdı: 

u und ır..._ arsanız dışan a a 1 k kı v • • 

le . Usumuz zaman b' b~ .. t .
1
. - Çı ıyor .. çı yor .. bacagın üzerınde-

rın bir ız utun ngı ız- k' 1 Gözı · arada olmamıza taraf tarım 1 on u .. 
13 1 

~rırnı kırptım. · İçimden köpüre köpüre ve lanet ede e-
e kı de damdan du~şe . sordum·. de falı bitirdim. Mister Kelada derhal is-

- Siz t rcesme . . 
ngı1iz misiniz' kambillen kaptı: 

- Zarın d .. K .... d 1 b'l' · · · ? d' ~rı e erim Ben· b' A 'k 1 - agı oyun arını ı ır mısınız... ı· zetme . . · ı ır men a ıya d 
bir t . ZSınız herhalde kök'' k d ye sor u. 

ngıli~- .. une a ar H 1 d . 
~· -........ - ayır .. sevmem. edım. 

C(! • &Ster R:elada b . • . - Size bir tane yapayım .• 
bınden b' unu ısbat etmek ıçan v .. t öst' d' 

h. ır pa e uç ane oyun g er ı. 
ır eda ·ı saparı çıkardı ve mağrur 
t,._ ı e bum 
·~aı Co uma do~ru salladı. 

"ardır ı/cun birçok garib tebaalan 
"etli ~apı~~· Kelada kısa boylu, kuv
ll'lu~u '!:< ır adamdı. Temiz trac: ol· 

. ~smer b· . y 
l'lu, Çok bü ır tenı; etli, gani bir bur. 
leri 'Vard Y'Ük, parlak ve yumuşak göz-
}l· 1• Uzun · h ıç te tngil' sıya saçlan kıvırcıktı. 
lAk:atıe k 

1
1z olmadığını gösteren bir ta

hareke~l ~ aylıkla konuşuyordu. Tavır ve 
llu * erı de mübalağacı id'ı 

11ngi1" · 
lııceıey· ız Pasaportunu daha etraflı 
d ınce M· 
ekinden d h ıster Keladanın. 1ngiltere-

llıuş old ~ a mavi bir gök altında doğ
ll'ıile kanu nu ortaya koyacoğına tama-

S aat getirdim • ordu: . 

-Şk Ne içersiniz' 
Uph .... 

\irat k e ile Y'ÜzUne baktım. Men'i müs-
llı' anunu tatb'k d' 1 de büt~ 1 e ılmekte idi, ve ge-
l'u, O)du~n ali~etlen1e, tamamile cku
lttrı 2:am nu gosteriyordu. Susam.adı-
tı-ı~ anlar içk'l rd h "\liğimi 1 e en angisini sev-
}{elada b Pek kestiremem .. fakat Mister 
tal'ak: ana bir şarklı tebessüme fırla-

}) - Ne içer .. 
ra:y ),fa . sınız. soda, viski veyahud 

fi• rtinı mi? ' hı' - 1 ' ' kA .. dedi · ·· ısın ı soy eyınız, a-
V . 

e her b· 
l'arak ö ~ il' arka cebinden bir şişe çıka-
11 nume d' d' M "lltsonu ız 1• artiniyi seçtim ve 
bardak . Çat ğırarak bir kase buzla birkaç 

ıs edim 
- Çok ~ · 
- 'l . güzel bir kokteyl! dedim. 

d erinden d h f e.. gemide ba a a azla bulunur biz-
!>ıılara kend· . şka arkada§1arınız varsa. 

LSinde dftnyadaki bütün içki-

cAşağıya gideyim de, sofrada kendime 
bir yer ayırayım. diyecek oldum. 

Mister Kelada, hemen atıldı: 

- Zahmet etmeyiniz. Ben size bir yer 
ayırdım bile .. madem ki ayni kamarada 
yatıyoruz, yemekte de ayni masada bu
lunuruz? diye düşündüm de ... 

Mister Keladadan hoşlanmıyordum. 

* 
Onunla yalnız ayni kamarada yatmak

la. ayni masada yemek yemekle kalma
dım. güvertede bile onsuz dolaşmaktan 

kendimi kurtaıramadıın. Herifi atlatma-
nın imkanı yoktu. 

İstenilmediğini, kendisinden hoşlanıl
madığını bir türlü anlamak istemiyordu. 
Onun sizi görmekle sevindiği kadar, sizin 
de onunla karşılaştığınız zaman memnun 
olduğunuza kat'iyen inanıyordu. Eviniz· 
de olsanız, onu merdivenlerden tekme 
ile yuvarlıyarak, kapıyı yüzüne kapar
dınız da, o gene kendisinin istenMıniyen 
bir misafir olduğundan asla §Üphelen
mezdi. 
Müthiş surette girgin bir adamdı bu 

Mist~r Kelada. Öyle ki üç gün içinde bü· 
tün vapur halkını tanıdı. Her şeye bur
nunu sokmuştu. At yarışlarını o idare et.. 
ti, müzayedelro• o baktı. spor oyunların
da hediye verme için o para topladı, golf 
maçlarını, konserleri o tertib etti. kos
tümlü baloyu da o başardı. Her yerde 
her zaman hazır ve nnzır idi ve hiç şüp. 
hesiz ki geminin en fazla nefret edilen 
adamı da o idi. Onn, cBay Ukala, adını 
takmış, ve bunu yüzüne karşı bile söylü-

yorduk. Herif bunu da kompJlman sayı

yordu. 
En çekilmez anları yemek zamanlarıy

dı. Zira tam bir saat, mübarekin pençe· 
sinde azabla kıv.ranıyorduk, neş'eli neş·e
]i konuşur, şakalar eder, münakaşalara 
girişirdi. Her şeyi, herkesten daha iyi bi. 
lirdi. Bir fikirde onunla bağdaşamadığı· 
nız takdirde, küstahlık ve haysiyetine ha~ 
karet etmiş olurdunuz. Sizi de kendisi 
gibi düşünmeye, fikir yürütmeğe mecbur 
edinciye kadar, ne derece ehemmiyetsiz 
olursa olsun, bir mevzuu didiklerdi. Ya· 
nılabilmek ihtimalinin bulunduğuna as
la inanmazdı. O her şeyi bilirdi. 

* Biz doktorun masasında yiyorduk. 
Ramsay isminde bir sofra arkadaşımız 

daha vardı. O da, Mister Kelada kadaı 
Nuh deyip te peygamber demiyen cins-
tendi. O kadar dogmatik bir insandı. 

Şarklının, bilgiçliğine, her şeyden yüzde 
yüz ~in oluşuna dayanamıyor şiddetle 
mukabele ediyordu. Münakaşaları, bir 
türlü bitip tükenmiyor, pek acı bir şekil 
alıyordu. Ramsay Amerika hariciyesinin 
konsolosluk işlerinde çalışıyordu. Kobeye 
tayin olunmuştu. Orta şarktan gelme, iri 
kıyıın bir adamdı. Sımsıkı bir derinin al· 
tından taşan vücudü ile, hazır elbisesinin 
içinden fırlamak üzere imiş gibi bir hali 
vardı. Ramsay, bir senedir ayrı yaşadığı 
karısını almak üzere tayyare ile gittiği 
Nevyorktan, eşile birlikte vazifesinin ba
şına dönüyordu. 

* Madam Ramsay, ufaktefek ve §irin bir 
mahllıktu. Hoş tavırları vardı. Konsolos
luk işlerinde az para veriyorlardı, onun 
için de gayet sade giyiniyordu. Fakat el
biselerini kendisine yak1ştlrmasını pek 
iyi biliyordu. Tabii olmaka beraber, bu
günkü kadınlarımızda artık göremediği.. 
ıniz bir meziyeti olmasaydı, madam Ram
say ile pek fazlasile alakadar görünmi
yecekti.m. varlığından coşan tevazuuna 
kapılmadan kendisine bakamazdınız. Bu 
tevazu, madam Ramsayda bir tuvaletin 
üzerine iliştirilmiş bir çiçek gibi göz alı

yordu. 
Akşam yemeğinde, bir aralık inciler

den konuşmaya başladık. Gazetelerin, 
kurnaz Japonların yaptıkları sun'! inci· 
leri methede ede bitiremedikleri söylen· 
di. Doktor: 

- eu halde bu sun'i, sahte inciler ha
kikilerin kıymetini düfiirür. Zira bunlar 
da pek güzel.. ileride aslından farkedil· 
miyecek kadar mükemmel bir tekilde 
yapabilirler .. dedi. 

Mister Kelada, huyundan vazgeçer 
mi? .. Adeti veçhile, hemen mevzuu eline 
aldı ve inciye dair ne mal11matı varsa, 
hepsini saydı döktü. 
Ramsayın inciden anladığını sanmıyo

rum, fakııt, herife hücum etmek fırsatını 
bulunca dayanamadı. arası beş dakika 
geçmeden de müthiş ve heyecanlı bir 
münakaşanın seline kapılml§ olduk. Mis
ter Keladayı çok konuıkan ve hırslı gör-

para kazanmak fırsatı ele geçince istifa. 
de etmesem, abdallıktır .. 

Karısı devam etti: 
- Peki, nasıl lsbat edeceksiniz? Mister 

Keladanın iddiasına mukabil benim söy~ 
liyecek yegane şeyim; bunlar sahte diyCJ 
aldım, demekten ibaret olacak .. 

Mister Kelada lafa karıştı. 
- Müsaadenizle diziye bakayım. Sa~ 

te ise hemen söylerim.. Yüz doları kay. 
betmeğe hazırım .. 

Ramsay: 
- Gerdanlığını çıkar da, Mister 1'{e1aı 

da canları istedikleri kadar baskın ar, 
muayene etsinler .. dedi. 

Madam Ramsay bir lahza tereddüd 
etti. Sonra ellerile gerdanlığı açmaya uğ., 
raşır gibi yaptı. 
Arkasından: 

- Açamıyorum. Mister Kelada 
inanabilirler .. dedi. 

buna 

Fena bir hadise ile karşılaşacağımı sez
diın. Fakat ne olabileceğini kestı. (me. 
di.m. Ramsay ·ayağa fırladı: 

- Ben açarıın.. dedi ve inci dizisini 
Mister Keladaya uzattı. Herı'f cebinden 
bir pertevsiz çıkardı ve gerdanlığı ince
den inceye muayene etti. Kara ve düz
( Ün yüzüne bir zafer gülümsemesi ya .. 

. .tıldı. Gerdanlığı geri verdi. Tam ağzını 
müşlüğüm vardı amma, bu seferki •ada- açıp bir ,ey söyliyeceği sırada, gözü ma· 
nna raslaınamıştµn. Nihayet. Ramsayın dam Ram.sayın yüzüne ilişti. Madam 
bir sözü, onu kudurtmuş olmalı kl, mua- Ramsay, kireç gibi bembeyaz kesilmişti. 

ya bir yumruk indirerek bağırdı: Nerede ise adeta bayılacak gibi idi. Ona 
- Ne konuştuğumu peklll bilirim sa· büyümüş ve korkak gözlerle bakıyordu~ 

nırım. Japonyaya aırf Japon incileri lşhıi Bu gözlerde öyle bir yalvarıcı ifade var .. 
tetkik etmek. için gidiyorum. Ben bu za- dı ve bu ümidsiz bakış o kadar beHi idi 
naattenim .. inci işine dair söyledikierimln ki kocasının nasıl olup ta farketmediğine 
de aslı astarı olmadığını iddia edecek bir ıaştım. 

esnafın bulunacağını tasavvur etmiyo- Mister Kelada ağzı açık kalakaldı. İs· 
rum. Dünyanın en iyi incilerini bilirim, takoz gibi kıpkırmın oldu. Kendisini 
tanırım ve inciye dair bilmediklerim var- toplamak için sarfettiği gayreti adeta gö
sa, bu da öğrenmeye değmediği içindir... rüyordum: 
dedi. - Yanılmışım.. dedi. Mükemmel su• 

Hele çok şükür, yeni bir şey öğren- rette tak.lid etmişler. Pertevsizle bakın· 
miştik. Zira. Mister Kelada bütün geve- ca ~ıppadak hakiki inci olmadıklarını an
zeliğine rağmen, hiç birimize ne işte ol· !adım. Edeceği de aşağı yukan 18 dolar
duğunu söylememişti. Sadece, Japonyaya dır. , 
ticaret maksadile gittiğini • o da - pek Sonra cebinden para çantasını çıknra. 
müphem olarak biliyorduk. rak içinden bir yüz dolarlık aldı ve hi9 

Mister Kelada, muzaffer bir tavırla et- bir kelime söylemeden Raınsaya uzattı. 
rafına bakındı: Ramsay parayı alırken yüksekten öt-

- Benim gibi bir mütehassısın yan ba
kışta anlıyamıyacağı kadar mükemmel 
bir sun'i inciyi asla yapamazlar diye 
söylendi ve madam Ram.sayın boynun
daki inci gerdanlığı göstererek tılve 

etti: 
- Gerdanlığınız her zaman ayni kıy

metini muhafaza edecek, değeri tek bir 
kuruş bile azalmıyacaktır madam Ram
say ... 

Madam Ramsay, o mütevazı halile 
biraz kızardı ve gerdanlı~. elbisesinin i
çine kaydırdı. Ramsay öne doğru eğildi. 
Hepimize ayn ayrı baktı, ve gözlerinde, 
bir gülümseme yandı, tutuştu. Sordu: 

- Madamın gerdanlığı güzel değil mi?. 
Mister Kelada cevab verdi: 

- Derhal farkettim. Kendi kendime 
de, ne güzel inciler? .. dedim. 

- Ben kendim satın almadım. Yalnız 
fiatını öğrenmek istedim. Acaba ne eder, 
dersiniz Mister Kelada? .. 

- İn~I esnafından alırsanız on beş bin 
dolar .. fakat, beşinci avenüdeki kuyum. 
culardan 30 bin dolara kadar satın alın _ 
dığını duyarsam şaşmam. 

Ramsay hınzır, hınzır güldü: 
- Madam Ramsayın bu inci dizisini, 

Nevyorktan hareket etmeden bir giin 
evvel bir mağazadan 18 dolara aldığını 
söylersem ne buyurulur? .. 

Mister Kelada köpürdil: 

- Boş laf .. yalnız sahici değil bu ger
danlık .. ayni zamanda şimdiye kadar gör
düklerimin içinde büyilklüğüne göre en 
iyilerindendir. 

- Bahse girer misiniz?. Ben, bunlar 
sahtedir, diyorum.. yüz dolara var mısı
nız? 

- Kabul! .. 

Madam Ramsay söze karıştı: 
- Canım göz göre göre de insan bah!e 

girişir mi kocacığım? .. 
Dudaklarında zarif bir tebessüm çev

relenmişti. esi de az çok hırçındı. 
Ramsay cevab verdi: 
- Neden girmlyeyim?. Böyle kolay 

tü: 

- Bir daha pek öyle kendine fazlaca 
emin olmaman için bu sana bir ders olur 
dostum.. dedi. 

Mister Keladanın ellerinin titrediğine 
dikkat ettim. 

Hikaye. her zaman olduğu gibi gemide 
pek çabuk yayıldı. Zavallı adam da edi· 
len alaylara tahammül etmek mecburi• 
yetinde kaldı. Bay ukalanın bir kere ol
sun kündeden atılmış olmasına, mandep
siye basmasına herkes seviniyordu. 

İşin tuhaf tarafı, madam Ramsaym a .. 
ni gelen bir :tıaşağrısile kamarasına ce· 
kilmesidir. 

* Ertesi sabah kalkarak traş olmay:ı baş-
ladım. Mister Kelada yatağına uzanmış, 
sigarasını içiyordu. Birden hışıltıyı andı· 
ran bir ses oldu ve kapının altından bir 
mektubun itildiğini gördüm. Kapıyı aç .. 
tım. Dışarıya baktım. Kimseler yoktu. 
Mektubu aldım. Mister Maks Keladaya 
yazılmıştı. Kendisine verdim. 

- Kimden? .. diyerek elimden aldı açtı 
ve: 

- Ha! ... diye söylendi. Zarfın içinden 
kağıd değil, bir yüz dolarlık çıktı. Ban~ 
baktı ve tekrar yüzü kıpklrmızı oldu, 
Sonra zarfı parça parça y1rtat"ak, avucu
ma doldurdu: 

- Şunları lut:fen pencereden dışarıya 
atar mısınız? .. ricasında bulundu. 
Dediği gibi yaptım ve gülümsiyerek su

ratına baktım. 

- Hiç kimse abdal mevkHne koıımali 
istemez! .. dedi. 

Sordum: 

- İnciler hakiki miydi? .. 
- Eğer güzel bir karım olursn, ben 

Kobede iken; onu bir sene Nevyoıkta 
tek başına bırakamam doğrusu .. 

Para çantasını çıkardı ve yüz dolarlı
ğı, ihtimamla içine yerleştirdi. 
Artık Mister Keladadan pek hoşla71• 

mamazlık etmiyorum doğrusu ... 

Çeviren: İbrahim Hoyi 



Ziraat: Ağaç yeflştirmek meselası " Son Pasta ,, nın 
tarih musabakası 

(Bqtarafı 8 hld uıfada) 
it - Her fidan her cefaya katlana -

maz: Dikilirken taddığı. azıcık suyu, bir 
ilaha görmiyen yahud dncak benzi sa
rarıp ölmeğe yüz tutarken ıemı.em ka
Bar su sadakasına mazhar edilen fida
nın akibeti herhalde emin değildir. Hay 
vanlann yahud çocukların türlü boy -
ratlığına maruz kalan ağaçlan, yerle -
rinde tutlnak zorcadır. Böyle yaşamak
tan bıkarak bir gün intihctr ederler! 

yünfrlde kayısı yetiştireceğini, sonra (Bqtarafı 8 iDd •Jfada) 
da sizin o on dönilmlük yerin bu işe döndil.İlk kanunu esıuıfı>in tanzimi ko
gellp ?elınlyeoeği~ ~bite lüzum var nuşmalarına iştirak etti. İkinci Abdül
dır. Eger siz bu ciheti önceden hesab • hamidin bir hükfunet darbesile kanunu 
latmış ve karamıızı ondan sonra ver - esastyi L""'d "de ist'bd d · dare 

· · be · .. ll ğim k a.«ı ırıp yenı n ı a ı 
mışsemz nım soy yece -şey ço sini kurması üzerine Midilli ve Rodos 
değildir: , adalarına cmutasarrıflık• ile sürilldü. 

1 -:- Kirizme yaptırmayı masraflı Nihayet herkes tarafından çılgın bir 

Hülasa takib edilen maksada göre 
ağacın yerini, cinsini isabetle intihab 
kadar, usulünde dikmek, büyüyüp ser
pllinceye kadar hırpalanm~tan koru -
mak ve bakmak, ağaç bahsinde bir ne
ticeye varmak için zaruridir. 

bulduğunuza göre, yalnız çukurl•r.m hürmeti~ sevilen aziz bir vatan evJJdı 
toprağını derince işlemeniz de e.~ve~r. olarak 1888 de Sakızd~ öldü. Bulayır
Bunun için sonbaharda tarla~ surdu - da gömülmesini vasiyet etmişti. Oraya 
rüp beşer metre fasıla ile ve bu-er met- ··ı- ·· d fn tt'l 

1 kte 
ım· ı· go urup e e ı er. 

re boy ve genişi ve ye _ışer sanım Namık Kemal zulme haksızlığa is-
derinlikte çıtkurlar_ açtınrsı~ız. . tibdada isyan ebniş bir' şairdi. cV~tan, 

2 - Çukurların üst topragını bır ya- if ·11 t . t'kb"" h"' . t . 
"dı vaz e, mı e , ısı c:ırı, urnye , vıc -

na alt topr~ğını bir yana yıg nrsanız d "b" ·1 b"' .. k "deli lı k ı·me-' . . İl . . d'k an• gı ı ası ve uyu ı a e ı 
daha ıyı olur. ende fidanları ı er - 1 . 'Ik d f k 1 1 ·ı fkl!n umu .. k erı, ı e a ma a e en e e et -

Bu şartlan peşinden göze almıyan -
!arın gayretleri hep fantaziktir. Ve ila
\"e edevim ki bu birkaç nokta yalnız 
şehir a~açlamaları için değil alel\ımum 
ağaç yetiştirnl€nin riayet edeceği, et
mesi lazım geleceği esaslardır. 

ken üst kat topragını alta, alt at top- . tt De · · bü"t'" .. ev .. . . . . dik mıyeye o a ı. vrının un mun -
ğını da uste getınrsinız. Fıdanlatrı - 1 ri ü . d t . b k..,. Ge ç ver e zerın c esır ıra u. n e -
ıneden önce köklerinde ve dallarında d'bl k a· . d . b' .. tad gi t b. tutln ı er en ısınc aıma ır cus • -
bir (dikim budaması) na a 1 ayJ bi bakt1lar. Vatan ve hürriyet şiirleri, 
unutmazsınız- Abdülhamidin istibdad devrinde, her 

3 - Diktikten sonra yambaşlarına nevi tehlike göze alınarak koca bir 
herek sokmayı, diplerini iyi sıkıştırıp millet tarafından gizli gizli ve göz yaş
sulamayı da elbet ihmal etlnezsiniz. larile okundu. Buraya birkaç şiirini alı 

Afyonkarahisurın kıra'ç Hıdırlık te -
pesinde meydana getirilen badem or -
manı, muhakkak ki bu cihetlere çok 
Clikkat etmiş bir mesai mahsulüdür. Ve 
bu itibarla herkese güzel bir örnek ol

4 - Fidanları düşündüğünüz gibi yorum: 
aşılı dikmek zamandan kazandırır. A- •VAT~~ TCRKt}st)'. 

muştur. 

* 

şill fidanların iyi bir cins olduğuna i - Yare nipndır tenine erlerin, 
nanmak için bunlan ya devlet fidan - Mevt üe son rütbesidir askerin, 
lıldanndan veya- tanınmış bir yerden Altı da bir, üstü de birdir yerin, 
almaya dikkat gerektir. Aq Jiiitler vatan imdadına! 

5 - İlk iki sene fidanların arasında * 
bakla, bostan vesaire ekmenin bir mah ·MURABBA• 

Bir kayısı rmfıçesi yapmak istiyorum 
Bay Sadık Kırçıl'a: 
Köydeki on dönümlük bir yerinizi 

kayısı ~çesi ynpmak istediğinizi ya
zıyor ve benden akıl danışıyorsunuz. 

Bu yazımızdaki birkaç nokta si7.e de 
eevab olacak gibidir. Yani evveıa kiS -

zuııı yoktur. Bilakis ilk seneleri ka - Mahveder kendini bülbül bile hürriyet 
zancsız kdlmamış olursunuz. 

1 lıtanbul 

6 - Aşılı fidanlar üçüncü seneden 
itibaren meyva vermeğe başlarlar. 

Tanmman 

Belediyesi ilin lan 1 

Flurya Plajlan Kiraya Veriliyor. 
Tahmin bedeli 18 bin lira olan Florya plijlan 939 senesi Biriniteşrin sonuna 

tadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Artırma 16/ 
8/939 Cuma günü saat 15 de 'l>aimi Encümende yapılacaktır. isteyenler şartna • 
meyi 90 kuruş mukabilinde Emlak Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 sa
yılı kanunda yazılı vesika ve 1350 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber teklif mektublarını havi kapalı zarfiannı yukarıda yazılı günde saat 14 de 
tadar Daim! Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B.) . (3874), 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan Rumelikavağında Kavak caddesinde 2, 
1/1 numaralı dükkan teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya veril
pıek üzere açık artırma gününde istelfiisi bulunmadığındMı paza.!"lığa çevril· 
iniştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/6/939 Pazartesi günü saat 
14.30 da Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (3745) 

Nafıa Vekaletinden: 
. Diyarbakır - Cizre hattının yüz otuz birinci kilometresile yüz elli dokuzuncu ki· 
tometresi arasındaki yedinci kısmın inşaat 'ft ray ferşiyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 12/6/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on beşte Veka
letimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacak
tır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli iki milyon iki yüz yetmif bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme ıartnamesi. bayındırlık işleri genel §artname 

si, vahidi kıyasi fiyat cetveli, fenni ıartname, ah~•1P traversle ferşiyat talimatna
mesi, çimento normu. telgraf hattı şartnamesi, plan ve profilden müıekkeb bir 
takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden te
darik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma. eksiltme ve 
Jhale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları muvak
kat teminatlarını ve münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel referanslarını ve 
diğer vesikalarını raptederek Veklletimhe verecekleri bir istida ile bu iş için ta· 
leb edecekleri ehliyet vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mühürUl 
sarflarını mezkur kanunun ve eksiltme ıartnamesinin tarifatı dairesinde hazır· 
layarak 12/6/39 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde in· 
1Rat dairesi eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmalan llzımdır. 

cl934> c3590t 

Devlet demiryolları ve li111nları ifletmasi Umum idaresi il~:aları 

Muhammen bedeli 4550 lira olan 700 aded elektrı1rli katar hareket sinyalı 
13.6.1939 Salı günü saat (J0,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile aatm alınacaktır. 

Bu işe girme'k astiyenlerin 341 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günd saatine kadar komisyona müra
caatları lizımdır. 

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

Ankara inşaat Cezaevi 
Mtldttrlfiğflnden: 

için; 
Çekilir mi bu beli alemi pür mihnet 

için? 
Din için, devlet için, can çekişen millet 

için, 
Azme hail mi olunnuş bu çfiriik ten 

kefeni? 

* ·VATAN KASID~İNDEN· 
Felek her tilrlii ~bahl cefasın toplasın 

gelsin, 
Dönersem kahbeyim millet yolunda 

bir azimetten .• 
Anılsın mesleğimde çektiğim cevrü 

meşakkatler, 

Ki edna zevki a'Jadır vezaretten, sad.i
retten! 

R. E. .............................................................. 
Eıkişehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
MOessesesinde satılır. 

Kiloluk iade gazete kağıdı 
lstlyenlerin de gene 

SES .. IŞIK 
Mağazdsına mnrııcaatlan 

lazımdır. 

Halkavi altında N. 8 

Son Posta 
Yev'ml. Slyast, HavadLs ve Halle gazetesı 

Yerebat.an, Çatalçeşme sokak, 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 e a 1 
Sen Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TttRıdYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

-1400 750 400 150 
2840 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 turu,tur •. 

Gelen eoralı geri oerilme~ 
llônlal'Jan ma'aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kunl§luk 

Pul illveai llzımdır. 

Gttmrflk Muhafaza Genel 
Komutanlığından: 

Gümrük muhafaza kıt'alarına süvari ve piyade sınıflarından olmak ~ 
cLise mezunu. yedek aübayları alınacaktır. Bu sübeylar, alındıktan sonrı bd' 
Okuluna gönderilecek ve tahsilleri ikmal ettirilerek muvazzaf gUınriik ,U 
f!nıfına geçirileceklerdir. ~ 

Lise veya liseye muadil okullardan olgunluk irntlıanlarınds muvaffak 0 1" 
şehadetname ~ve yaıları 31 den aşağı olan süvari ve piyade yedek sOba 
tından istekli olanların dilekçelerine Lise ,ehadetnamelerini ve terhis "~ 
lannı bağlıyarak doğruca Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutan 
hlÜracaatlan. c2094:t c389h 

MEMUR ALINACAI< 
TüRKiVE DEMiR VE ÇELiK 

f ABRIKALARI MOESSESESI . MODORLOOONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalannda istihdam edilmek üzere Tür~ 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette iıD .... 
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada 94" 
met' Bank Umumi Müdürlüğünde ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul şub"' 
sinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank uıııaııo' 
Müdürlüğüne veya lstanbu~ Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alaca~ 
ma1hu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab ed ıi"' 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 tarihine kil Jj
Umum! Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etmeleri 

zımı!.veya muadili mekteb mezuni.ariyle askerlik ödevini ikmal edenler, bO" 
ro lflerine vlkıf bulunanlar ve daktilo bil~nler tercih edilecektir. . )tdt· 

Verilecek ücret imtihan netice.sinde ıalınacak neticeye göre tayin edile<:e 

Şah9iyeti hükmiyeyi haiz Ankara İnşaat Cezaevi için üc:retll bir mimar:ı ihti
yaç vardır . • Talib olanların yedıerindeki vesaikle Ankara İnpat Cezaevi Müdür-
1Qüne mnracaat etmeleri ilan olunur. c2197• •4087• PASTiL KATRAN HAKKI öbilrilkleri kökUıad,. 

keser tecrübelidir 



Mili Şef 
tezahür a 

Yalova yoltannda Miln Şefi alkıılıycın hal1c 

n:a:ı 

'"'CDk 

1 Yalovalıların kurduk? cın Mk atfında. 

da 
SON POSTA 

:z 
.Bayla 1l 

;em beri ayn 
g~zetecilerimizi 

kabul etti 

MESELELER: Bahalıhk Mücadelesi 

_ (BCl$tarafı l inci ıayfatfll) 
iştirak etmişler ve askeri müesseseler
le Londra limanını gezmişlerdir. 

Türk gazetecileri, 2 Haziran Cuma 
günü Londra belediye reisi tarafından 
kabul edilmiş ve hükumetin Lord Chet 
field riyasetinde verdiği bir öğle ziya
fetinde bulunmuştur. 3 Haziran Cu -
martesi günü Cambridge'e gidilmiş, 4 
Haziran Pazar günü de Türk gazeteci -
!eri Petwarth da Lord ve ~y Lecon 
Field'in Balls Park'da Sir Lienel ve 
Lady Faudel Philivps'in misafiri ol -
muştur. 

6 Haziranda Türk gazetecileri Port
land'a giderek muhtelif harb gemile -
riııi gezmiş ve Repulse'de öğle yeme -
ğini yroikten sonra akşam Londr~a 
dönerek Daily Telegraph'ın ziyafetin-
de bulunmuşlard1r. 

Salı günü, Kalten'de tayyare karar
gAhını ve Bristol'deki tayyare fabrika
larını gezmişlerdir. 

Dün Ti.irk gazetecileri, Colchester'de 
askeri talimlerde bulunmuşlar, sonra 
Avam Kamarasına giderek Baş,·ekil 
Ç-0.mberlain tardfından kabul ediln}iş
lerdir. Dün akşam d& Türk gazetecileri 
şereftine Merchant Tay'lor's (ffall'de 
Lldyd'un riyasetinde British Council 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

( Bastnrıııfı 1 inci sayfada) 
Şimdi Ticaret Vekili Bay Cezmi Erçin 

yeniden pahalılıkla mücadele için alına -
cak tedbirleri bir an evvel tesbi~ edebil -
mek ve süratle tatbikata geçebilmek i~ini 
Vekaletin başlı başına bir mesele olarak 
ele almış bulunduğunu alakadat'lara bil -
dirmiştir. 

Bu maksadla yeni .bir büro kurulacak -
tır. Bu büro evvela hayat pahalılığını il. 
mi bir şekilde önlemek için çalışacaktır. 

Mıntaka ticaret müdürlükleri de bu bü -
roya yardım edecek ve ayni mevzuda e -
saslı bir surette çalışacak ve esaslı tcd. 
birler alınacaktır. 

İstanbulun en büyük derd'PTinden biri 
olan bu pahalılıkla ciddi ve ilmi bir şe -
kilde mücadeleye geçilmesinin halk üze. 
rinde nasıl bir intıba bıraktığını tesbiı et
mek üzere bir anket yaptık. Ald1ğırnız ce. 
vahları aynen neşrediyoruz: 

e Bayan Fatma (Moda): 

Dünyada her şeyin önüne geçilir, ge. 
çı11r amma .. İstanbulda hayat pahalılığı. 
nın önüne gı'!çilemez ... Hele ilim buna na. 
sıl çare bulsun, yumruk kadar enginar 
tanesinin sekiz kuruşa, bir iki sene evvel 
iki liraya olan iskarpinlerin, pazarlıksız 
satış çıktığı gündenberi dokuzar, onar Ji. 
raya ve moda bir kumaşın altı ile on altı 
liraya satılması hangi ilme uyar da buna 
ilimle çare bulunsun. 

Bunun önüne geçmek için ilmi tetkik 
değil, acıkça kırb:ıc lazımdır. Muhtekirler 
ancak kırbaçla adam olurlat'. Bu asırda 

Türk gazetecileri, bugün amirallık 
d~iresini, sonra da televizyon istasyo -

kl d
. kırbaç olmıv"'cağına göre kırbac k<'skin-

nunu gezece er ır. ı·x.· d b" . ' · "} · w· d 1610 n ır "ı~'iet te avni det'd:! rnre bu • 
C ·· ·· T"' k tecı erı ın ,, uma gunu, ur gaze ' • lur Bürolarda t tk"k t b' ~ı h 'C't ' "d kl k am Ti · e ı a , ecne ı mu f' as. 

sor ve :I'. on a gı ece . er ve a ş ı - sısların raooru' b t p •· · · 1 kı d , şu, u para e rnez. a • 
mes ın zıyafetınde bu unaca .ar ır. halıl•ğm önu-ne ·ım k · + • b 

gecı e ıs.enıyorsa u. 
Türk gazetecilerinin .refikaları,. ayn- nunla ikhsad, ticaret kurumları değil, po-

"-a, bir itriyat fabrikasını, bir sınema. lis müdüriyeti ikinci şubesi meşau! olsun .. 
stüdyosunu, bir tiyatro ve ayrıca Kew e 8 R . ~. 
bahçelerini de gezmişlerdir. ayan ~ ıde (Kadı koy): 

Türk gazetecileri grupu, bu Cumar - İstanbul günden güne pahalılaşmakta-
tesi günü I.ondrayı terkedeceklerdir. dır. Givdill'imiz, yediaimi7., içtiğimiz her 

1 - - şey kazançlarımızla ödiyemi.veceğimiz ka 

•ıstanbul c~hrinin dar yüksektir. Ciddi bir tedbir alınması 
y~ zamanı gelip te gccmiştir bile ... Yeni Ti _ 

I yarınkı· m~ .. nzarası caret VPkilinin bu İ"İ ciddi surC'tte ele al. 
~. mağa kalkışması hakikaten şayanı mem. 

(B41tarafı 1 inci sayradcı) nuniyet bir şeydir. 

uzunluğundaki köprüdür ki irtifaı alt - Bize öyle geliyor ki. havatın bir ikı ser.e 

alınca, tutup koparacağını da ümid edi .. 
yoruz. Bu mesele He derin derin meşgul 
olunmalı, hakiki scbebler ortaya çıkanL 
malıdır. Ve bana öyle geliyor ki bir de 
mesele şu cihetten mütalea edilmelidir: 
Acaba hayat mı pahalıdır, aylıkla;,· ve 
gündelikler mi azdır? .. Kazançla masrnf 
arasında tevazün olduktan sonra bayat 
pahalılığı diye bir şey mevzuu bahsola • 
maz ... Bunun için ferdlerin bugünkü ka. 
zançlarını bugünkü hayat şartına göre 
yükseltmekle pahalılığın önüne geçilmiş 
olur. 

e Bay Veyı:el (Fatih): 
- Hayat pahalılığı ile mü::adele edile. 

cekmiş diye her sene dört beş kere du .. 
yarız. Sonr:ı da işin arkası çıkmaz .. Daha 
doğrusu işin arkası aksine çıkar, et artar, 
yağ artar, kömür, odun arta~·. Onun için 
mücadele bitsin, hayat pabaWığı yenil ~ 
sin, o zaman sevinelim. Sekiz kere boşu 
boşuna ümidlenip sevindik, sonra bir şey 
çıkmadı. Hayat çok pahalıdır. Bizim gibi 
fakir insanlar için hayat pahalıhğı taham. 
mülün fevkindedir. Ticnret Vekili bu der
dimize inşallah derman bulur... Fakat 
ben öyle komisyonlara, yazıhane1erc ilmt 
araştırmalara pek inamnıyonım... Ma .. 
Ilım ya, atalarımıiWl bir sözü vardır. 
cKör. kör amma, parmağım gözünde, ar. 
tık ilimle araştırmağa yazılı:ın~ açmağa, 
komisyon toplamağa k1lk1~acn 1ımıza ic . 
raata girişelim, daha doğru hareket etmil 
oluruz. H . H. 

• • , u n arıc e azırı 

~ ~ rın şehrimize geliyor 
(Ba~tarafı 1 irıri wf arla) 

rü Saracoğlu ile rnüteaddid görüşmelerde 
bulunacaktır. 

İyi haber alan mahfcllcrde temın edil .. 
diğine göre bu görüşmele:-, bilhassa Bal.. 
kanları alakadar eden meseleler ctra _ 
fında cereyan edecektir. 

Gafenkonun, Ankaradan sonra Atinayı 

da ziyaret edeceği söylenmek!cdir. 
Gafertko ile birlikte. Rumen matbuat 

umum müdürü ve gazeteci!Prinden mü. 
rckkeb bir heyet te şehrimize gelecek _ 
lerdir. 

Zonould?k'ılarm Ebedi Sefe . . 
bir şükran n!şanesi 

mış m~treyi bulacak, Kurtuluşla TRksim içinde bu pek fazla pahaiıınşmasındaki a. 
arasındaki yüz yirmi metre uzunlukta 0 • ı mil sadece ihtikardır. Biz kadınlar görü. 

lacaktır. yoruz ki pazarlıksız satış kanunu tatbika Samsun (lfasusi) - 19 layıs Spor 
Belediye bir de tünel yapmak istemek. geçtiği gündenberi, o zaman söylenildi~i ve Gençlik bayramı miınasebetilc Zon

tedir. Yeni tünel Boğazke.6enle Şişhane üzere esnaf ve tüccar rekabet hasebile 
1 guldak C. H. P. Hrllkevi, Mühendisler 

arasında inşa edilecek, bu tünelden ya • kendi mallarının fiatlarını kırmamışlar, 
Birliği ve Kömüriş şirketi tarafından 

nız yayalar ıgeçecektir. ~bilakis aralarında anlaşarak arttırmış _ 
Belediye, yakında mütehasS1slanna tU-1 lnrdır. Pazarlıksız satışta bütün malların Samsuna gönderi.len dört btiyük Ç€1enk 

nel ve köprülerin projelerini hazırlatma- fiatı kontrolsuz olarak tüccarlar tarafm. merasimle Atatürk heykeline konul -

1 

ğa başlıyacaktır. 1 dan 'konulmakta ve halktan bu fahiş fiat. muştur. Bir polis kıt'aq heykel önün -
; Yalova iskelesinde Dün de ~azrı~ımız gibi köp:Uler apar. }ara itiraz etmek hakkı da alınmıs bulun. de selam resmini ifa etMekteydi. Hal-

. ti.illi Şe/~aşt~rafı ı he! $fl!Jfada.) rinin zirai vaziyetlerile de meşgul olmuş. tıman veı;aır bınalann üstlennden geç. maktadır. Bu kanun çıkmadan evvel yJz kevi Baı=!{anı B. Cudi Gürsoy bir hita· 
~ı lis ve t'.: 2.Inıt valisi Ziya Tekeli, bah- lar ve köylünün kazancı etrafmda konuş. rnekle beraber, köprü ayaklarını inşa e - elli kuruşa aldığımız bir kumaşı kanun be söyliyerek Ebedi Şefin hatıra<;ına ta-

aJJt kütı urnkomutnnlan ve muazzam muşlardır. I debi~ek için köp.rünün altına isabet ede. çı.kt~ğının ertesi günü iki yüz kurnşa alan zimler sunmus, miitealkiben Partiye a-
tnall'len b~le: karşılamışlar ve şehir, ta. Savaronadan, ıaat 15 e doğru, kesif bir cek bınalardan bır kısmının aralıklı ola. bır ınsamm. id çelenk İlçeyönkurul Başkanı İsma
tir. ır ayram manzarası göstermiş. yağmur altında kalan Yalova sahilleri gö. rak istimlak olunması lazım gelmektedir. Bay Cezmi Erçinin hayat pahaıılığı ile il Arsal, Halkevine aid çelenk Sam -
İsmet 1 .. rünrnüştür. Bu suretle yıkılacak binaların yerlerine yapacağı mücadele bilhassa orta halli ai. sun Halkevi Başkanı Cudi Gürooy, Müı 

~~Zirai v:o~~~ali Ziya Teıteliden, 1zmi _ Milli Şefin, Yalovaya şeref vereceğini köprülerin ayakları yerleştirilecektir. lelerin 'kadınlarını çok memnun edecek, hendisler Birliğine aid çelenk mühen-
trıış ve b" ı durumu hakkında izahat öğrenen Yalovalılar, Yalova iskelesile ci.. Binaların boyası onlara hayatını kolaylaştıracaktır. dis Kerna! ve Kömürişe aid çelenk te 

duğu sah ılhassa körfezin nihayet bul _ varını doldurmuşları minimini mektebli t t b 1 1. bel d' e·s· Lutfi Kır e B İlyönkurul tarafından mahalline ko • 
'!-! anın k . san u va ı ve e ıye r ı ı ay Ha-n (To•Lopar ) 
·•caıarı rn urutulınasına dair olan kızlar ıskele meydanını boydan boya ku. d h" d ki t mag~ aza dük .,._ '"'11 an : nulmu~tur. 
§il ernnun· ar şe ır e apar ıman. . • • Hay t ahalılı ·~ 

arnışlardır ıyet ve ehemmiyetle kar. şatmışlardı. . kan. fabrika ve diğer binaların yeknesak a P 6' ile mücadele etmek Bu mera'sh'l!. esnasında heykel civ • 
ttnu Ş · Kasaba, baştan başa bayrakıarla do • b" b . t ·ı: bu hu.!U zamanı gelmi~ir. Vadettiği her §eyi yapan nna büyük bir halk kütlesi tOp]rınm,• 

'-· efirn· . h" İ . f d Milli ır renge oyanmasını ıs emı)', - bugu·· k- h"'t...11. ----w 
uır tev k ızı amil bulunan tren kısa nanmıştı. skeleye, bır tara ın a c t b"t' h" .1.k mütehassısı Pro.!1- n u UAumetirnizin bu meseleyi ele bulunuyordu. 
~ aku~ . . Şfh ld" d"ğ af d M'll"Şf s~ esııne~ıroı ~.====~~~~~~=~~~~~=~~~~========== 

ış Ve ı.... n sonra yoluna devam et e oş ge ın>. ı er tar ın a c ı ı e t tm" t" Pr t modern •ehir 1 
~-v:~:~:~~itliler, İsmet tnönünü:- ço~ ya~a. ibareleri bulunan bi: tak ku -· l~r~~~~::1ar:! 

1

İ,0y:ı:~nı tetkik
11

ve ts: zmird. e muhakemelerı• yapı lan casuslar 
adalarne u 0 

.> 1 ru muş u. .. .. . tanbulda mevcud binaların boyanacağı 
'l'r.. ğurlamışlardll'. Sant 15,25 te Sakarya motoru ıle Ya - kl . t b" t . t" B'nala,. tu~la taQ li "ll Derı • . • ren en es ıt e mış ır. ı . , ., • ıro 
Şef nceye muvasal ~ d" M'l lovaya ayak basan Milli Şef, Yalovalıla - b t h b 1 k ü ere dörde ayrıL b ırniz d~ a~ e ınce, ı . .. kl" lk 1 . 1 . e on ve a şa o ma z 

Ctin • un akşam Sa t .1 rın sure ı a ış arı, sevınç avaze crı ve kt d B bi 1 smi da'relere 
ı.. ceye 1_ varona ya ı ı e . b d İ ma a ır. u na ar re ı · 
-.ıli .F' ~'- ge~uıiş bulunan D h"l' V Yalova beledıye an osunun çaldığı s - · v d"'kkr. 1 f b 'kal a tah ,, aıtt Ö a ı ıye e • •1 . • ' magaza ve u "n ara, a rı ar -
,,e re· . ztrak, İstanbul v 1. b 1 u· tikla marşı ile karşılanmışlardır. Mıllı ı . d"l . t" B" k d rtıman ve 
N: ısı dokt a ı ve e e ı.. Ş f k d' . d ğ k B 1. 

1 

sıs e ı mış ır. ır 1smı a apa 
·1.1 Ok or Lutfi Kırda A . 1 Ş , c , en ısıne o ru oşan ve ayan n. 1 k k 11 1 kt d 
1. an İ r, mıra uıt.. .. .. . . ev o ara u anı ma a ır. 
ıs h • stanbul k • onune buket taltdım eden mekteblı kızlar 
{~ 0ıyıktay omutanı General lhı. .1 k d 1_ 1 k1 il Tesbit edilen renklere göre daireler bı-~ 
<ıru t ve şehrimiz em d"k ı e arn a ar oııuıuş ar, yavrucu ar e, • 

l'itıc .arafından isti . n~y.et ı er - bir baba şefkat ve muhabbeti ile konuş - tonsa sarı, ahşp.psa kül rengine. npartıman 
tııu elıle.r de co ku kbal ed'.~rrı er ve De.. mus. rdır. Bu arada, Yalovayn gelmiş ve evler betonsa gri ve mavimsi ~ej ren -

~lııtdır. ş n tezahuratt:ı bulun • bul~nan Bursa valisi Refik Kuraltan ile gine, ahşapsa koyu renge, depolar kırmızı 
l'la e.rinceden sa Yalova k:a,·makamı Niyazi Clgii de Milli renge, mağazalar bej renıge boyanacaktır. 
"'· binen 1'1ill" at .12:15 te .savarona y"tı- Ş"'fin iltifat~arına mazhar olmuc:lardır. Fabrikaların rengi bulunduğu semtin top 1 
·ı.ız tn~ 1 Şefımız, anııral nemisi Ya 1 ' rak ena· d lacaktı .. 
lile ... afından 21 ., , - skele meydanını, yağmurun aJı.ında ya. r .,ın e 0 

•• 

da Selarnlanrnı ... ~are top atılmaıc sure. ya olarak yürüyen Milli Şei, ha kın çıl. Ta§ ve tuğla binalara boya sftrülmesi 

l r A.d ş, ınarmara açıklarınn ka · · ·1 · k ·1 · b ·· k 
11 •• ~ atepe, p k . . . .. .. . : gınca tezahüratı arasında otomobil!erine ne ızın ven mıyece , camı erın ugun ı: 
Otıu a·· ey ' Bırıncı Inoru, İkıncı b" k f . • . . • ki" b ı kt t111d • Ur ve s k . ınerc re ak tlerınde Daltılıye Vekı!ı şe ı ozu mıyaca ır. 

an ~ a arya denız:ıl~ılar. tara F "k Ö 1 1 
)O\> Ugtırlanmı..t B d cıı ztrak, stanbul valisı doktor J..ülfi Boğaziçindeki binalann renkleri 'bam. 

a"a d y•ır. un an sonra Ya. Kırdar · t d" kt" ·· · s b k b' h · ·· t kt" Y 11 dcıt -1 oğru dü • emnıye ıre orumuz adri Aka aş a ır ususıyet gos erece rr. a ı a • 

1~Pe nıuhr"b• me~ kıran Savaronnyı A. o~duğu halde saat 15,45 te k plıcalarn ha. rın tahini renge boyanması temin edile • • ,ı·ıu 1 ı takıb et · r k · l' 
1 

1 Şefe mış ır. re ·et etmışler ve hususi köşk.erinde isti- cek, Adalarda ve diğer bütün semtler • 
a ş~ • seyahatler· es d A · · t k" · 1 di le Ukru Okan 1 nasın .. a •.. mı : rana. e. çr ı. mış er r. deki köşkler beyaza boyatılacaktlr. 

llu l':ı~ııe ve t . tarafından Golc:.ıkt(.>kı Mıllı Şefın Yalova köylerinde bazı tel. Belcd~e, bina sahiblerine tebliğat ya.. 
ltir. esısat hakkında izahat veril - kiklerde bulunacakları ve bilahat'e d-:! J.ıacak ve tebligcrt tarihinden itibaren 2 

lllet İnön·· b 
1
1 Bursayı _şereflendirecekleri söylenmek -ı ay içinde istcneıı renge boyanmuını te., 

u, u arada Kocaeli köylüle. tedir. -.... min edecektir. 1 • 

Trakyada yakalanan ve İmıirde muhakemeleri yapılan casusların 
et!n~ ağır hapse mahkOm oldtıklanıu ya~ Yalarndaki ~ 
karan müteakıb mahkemeden çıkarlarken gö.stermi§tir. 



12 Sayfa 

Gayrimenkul satış llAnı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Celfilettinin 12270 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (3000) liraya karşı 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı.. 
lan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 Cl maddesi.. 
ne göre satılması icab eden Beşiktaşta Cihannüma mahallesinin Serencebey 
yokuşu sokağında eski 12, yeni 14 No. lu maabahçe ve müştemilat vesaireyi 
havi ahşab bir konağın tamamı ile derununa cari yarım masura suyun doksan 
altı hissede elli altı hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (750) 
lira pey akçesi verecektir. Millt bankala.nmıman birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. BirikmJş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica. 
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Art. 
tırma şartnamesi 20/ 6/939 tarihinden itibaren tetkik etmek is-
tiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır-

maya girıniş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu-
nur. Birinci arttırma 24/7 /939 tarihine müsadif Pazartesi günü Ca. 
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla -
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın· 
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

8/8/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatta son art
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicilleri!e sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve hususile fa iz ve masarife dair iddialarını ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
nuıltimat almak istiyenlerin 38/1218 dosya numarasile Sandığımı; Hukuk İşleri 
ıervisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* 
Emniyet Sandığı: Sandıkt'an alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle-

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

_. (4074) 

Spor ve beden terbiyesi 
ile alakalı zevata 

BaıYekAlet beden te1biyeıi genel direktörlli~ünden 
Genel direktörlüğümüz tertlb edeceği bir spor müzesi kütübhanesine ve neşre

dilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen malfımat ve 
resimleri toplamak kararındadır. allkalı zevatın bu ilanımız, mektub yerine ka
bul, buyurarak Uakal 6 X 9 eb'adında bir fotoğraf ve tercümei hallerini (Ankara
da; beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, federasyonlar
da ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalıı mış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ö tedenbcri emek vermq olan zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlar da Türkiye rekoru kazanını~ olan spor

cular (rekıor nevileri, kazanılan yer ve ta rih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer alınış ve milli temaslara işti

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

mualarda spor rnuharrirltği yapmış ve a por gazetesi çıkarmış olan ıevat (bu ze
vatın mükün ise eserlerinden ve yazılarından birer kolleksiyonu birlikte göndcı

meleri rica olunur. . (3933) 

ırSon Posta• nın edebi roınam: 4 ı 

- Evet, ben esasen bu bahçeyi çok 
severim. Konağın bahçesi gibi havasız 
ve loş değil; ·bilakis daima güneşli ve 
neş'elidiı. 

Genç adam gülmiye başladı: 
- Mukayese bile edilmez; konağın 

bahçesi, konak gibi, sahibleri gibi iç sı
:k~ıdır. Zttva llı Nerimeoik; orada ne 
kadar ıztırab çektin sen! 

Nerimenin yüzünden bir gölge geç
ti. 

Yazan: GCztN DALMEN 

zarın üzerini çiçeklerle süslenmiş bul
dwn. 
Nejadın gene kaşları çatıldı: 
- Ya! Öyle mi? hakikaten çok hari

kulade bir şey! Maarnafih zavallı an -
nen kendisini öldükten sonra düşüne
cek yerde sa•ğlığında rahat yaşatmasını 
ve birçok üzüntülerden muhafaza et
mesini tercih ederdi zannediyorwn. 

Netime şiddetle itiraz etti: 

- Bu sözleri neden bu kadar kindar 
- Hakikaten orada çok acı duydum; bir sesle söylüyorsun Nejad? Evet, fll-

bilhassa annemin çektiklerile üzüldüm. hakika Feridun beyin mazide çok bü
- Şimdi de mes'ud değilsin ... Sü - yük kabahatleri oldu Mnmal o vakit pek 

heyıa hanım senden nefret ediyor. gençti. Şimdi de 0 zamanki hatalannı 
- Artık benim onunlaı a!Akam yok.. tamir için elinden gelen şeyi yapmak-

hiç alakam yok. tan çekinmiyor. 

- Evet amma bu sefer de Feridun Nejad bir çam dalını şiddetle çekerek 
bey seni göz hapsinde tutuyor. Bir ta- kopardı. Birkaç saat evvel yağan yağ
raftan da yazıhanede çalışmıya mec - mur damlaları henüz kurwnadığı için 
bur kalıyorsun. ağaçtan serpinti halinde dökülen sular 

_ Bunu ben istiyorum; çünkü bu yüzünü hafifce ıslattı. Nejad ibu suyu 
yaşta bir insmıın elinden geldiği halde sabıır.sız ıbir hareketle sildikten sonra 
ekmek parasını çıkarmamasını, yahud gene sözünde devam etti: 
da yediği ekmeğe mukabil hizmet et - - Bir~ geç kaldı. Bir defa, onlann 
memesini doğru ıbulmuyorum. Ancak, babana borçları olduğuna ben şahsen 
ağabeyim bana karşı çok hima~ekAr kanlim. Böyle olduğu halde sana kar
davranıyor, hatta bazan benim hoşu - şı senelerce bir sığıntı muamelesi at
ma gidecek şeyleri evvelden keşfederek tiler. Ne ise, bunan artık ibir tarafal bı
yapıyor. Meselıi bakınız, bu sabah an- rakalım, daha uzun zaman onların • • 
nemin kaıbrini ziyarete gitmiştim. Me- vinde kalacak delfisin Nerlme. 

SON POSTA 

~:l.Kaşe 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU ·1 
G 1139 m. ıss Kes. 120 Kw. 

.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9485 Kc.s. 20 Kw. 

12.30 Program. -12.35 TO.rk müziği - · Pl. 
13.00 Me:mleket, .saat, ayan, aJaM ve mete
oroloji haberleri. 13.15 - H Müzik (karışık 
program) PJ. 

19.00 Program. 19.05 Müzik (bir virtüoz -
PD. 19.15 Türk müz!fi (fasıl heyeti>. 20.00 
Memleket, saat ayan. aJaruı ve meteoroloJt 
haberleri. 20.15 Neş'eli plMdar - R. 20.20 
Türk müziği 1 - ...... Ferahfe2a peşrevi. 2-
İ'ınlall Hakkı bevtn - Ferahfeza bestesi -
Çağlayan Cuyl. S • - İsmail Hakkı Beyin -
Ferahfeza şarkı - Ateşi aşkın. 4 - ...... Ka
nun taksimi. 5 - İshak Varanın - Ferah -
feza şarkı - Seyretmek için 6 - İsmail Hak
kı beyin - Ferahfeza şartı - Mehtabda gü
zel. 7 - Nuri Halil Poyrazın - Hüseyni şar -
kı - Artık yetlşlr. 8 - Rahmi beyin - Mfuı -
~r şarkı - gel ey saki şara.bı. 9 - Musta
fa Nanzın - Hüzzam 4arkı - Gönlüm nlce 
blr. 10 - Şükrünün - Hüzzam şarkı - Ada
nanın yeşll çamları. 21.00 Konuşma. 21.15 
Müzik (radyo orkestrası - Şef: Practorius> 
1 - G. Rosslni - Sevllla berber! operasın -
da.o uvertür. 2 - A. Boleldleu - Beynz ka -
dın <La dame Bianche) operasından uver -
tür. 3 - C. Saint - Saens - Onfalın Çıkrığı 
(Iie Rouet d'Omphalel. t - E. von reznl -
oek - Donna dlana opera.sından uvertür. 5-
Kreutzer - Grenad:ı'da blr gece uvertür 6 -
Josef Straus - Köy kırlangıçları vals. 

22.15 Müzikli konuşma CHalll Bedli Yönet
ken tarafından - Weber'ln Fraysüts opera -
sının takdimi p!Aklarla) . 23.00 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvllfıt, kambiyo -
nukud borsası <flatl. 23.20 Müzik Ccazband
Pl.) 23.55 - 24 Yarmkl program. 

Tokad icra memurrulundan: 
Sivaslı Hacı Karaçobanla Ziraat Dairesi 

arasında münnzaa1ı olup mahkemesince ve
rilen tedbiri ihtiyati kararlle satılarak be -
delinin Bankada muhafazası mukarrer bu -
lunan 10 parça (25, 76) metre mikii.b ceviz 
kütüğü, bulunduğu Turhal istasyonu açık 

arazisinde 16 161939 Cuma günü .saat 10 da 
toptan açık artırma ile satılacaktır. Bu ar
tırmada en son tek!lf beher metre mlk'abına 
tahmln olunan 15 llra kıymetin % 75 ini bul
madığı takdirde 21/ 6/ 939 Çarşamba günü 
ayni saat ve yerde 2 el açık arttırma 
yapılacaktır. Talib olanların tayin kı

lınan gün ve saatinde Turhal 1s -
tasyon binası açık arazlstnde ha -
zır bulunrnalan ve daha fazla mAlfunat al
mak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
939/ 826 No. ile memurlyetlmlze müracaat 
eylemeleri Uan olunur. 

Eyüb Sulh Hukuk Uaklmlltinden: 
Eyüb: Ram!, Cuma mahallesinde Üçşehld

ler soknğında 48 No: lu evde oturan Saniye 
Cinkaya, kw Safiyenln dilsiz ve sağır oldu -
ğundan umur ve hususatını idare<len aciz 
bulunması haseblle kendisinin vasi tayin e- ı 

dllmeslnl tstcmesl üzerine Tıbbı Adli rapo -
runa nazaran vasiye muhtaç olduğu anlaşı
lan Safiyeye mezkilr adresde mukim anası 
Saniyenin vasi tayjnine ve usulen llAnat ic
ra.sına kablll itiraz ve itizar olmak üzere 
2/ 6/ 939 tarihinde verilen karar (8) gün müd
detle llAn olunur. 939/ 134 

Sizi 
günlerce 

ızta rab çek
mekten kurtarır. 

~n fio d tit li ba f, dif anaıe aı)rılar ını, Oşütm&kten 1ı . Otevellid 
bütOn sancı ve sızıları derha l keser. 

Grip, nezle, so§uk elgınh§ı, kırıklık 
ve romatizmaya karfı çok m Oeaa lrdir. Mideyi bozmaz, ulbl 

ve bfibrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin takliJ 
benzeri vardır. GRlPIN yerine başka bir 

şiddetle reddediniz. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: .,JJ 
1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli sol sahil sulaması hafriyat ve inflatl 

bedeli (1342139) lira (58) kuruştur. ~ 

2 - Eksiltme 19/6/939 tarihine nslaya n Pazartesi günil saat 11 de Nafia~ 
!eti Sular Umum Müdürlilğü su eksiltme komisyonu odasında kapah zarf 
yapılacaktır. • ,eııel 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi. mukavele projesi, bayındırıık işlen Jrf\İ• 
şartnamesi, fenni şartname va projeleri (50) lira mukabilinde Sular UDıUJll 
dürlüğünden alabilirler. ~·' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekillerin 54014 lira 20 kuruşluk ıııu.a U•. 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sek.iz gün evvel te ede
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Veka!etine mi1ra~ıeti 
rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 

p~~ ~· 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ehiltmeye l§tir•k 

mezler. at ,.,. 
5 - İstek:ilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir . ~dJJ 

veline kadar Sular "Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleıı 
Postada obn gecikmeler kabul edilmez. cl830. c3403-. ., 

Genç kız başını sallaldı: 
- Ağabeyim daha birkaç sene yanla

rından ayrı imama müsaade etmiyor. 

. . ·ı iÇI 
Delikctnlının sinirli yüzü büsbütün dir. Bütün bunlar bizim birbı~. ~jt 

takalh1s etti. yaratılmadığımızı ispat etııılY' 

- Ya evlenmek için ayrılırsMı! 
- Evlenmek mi? Şimdilik böyle bir 

şeyin mevzuubahs olacağını zannetmi
yorum. Henüz pek gencim; aceleye de 
hiç borcum yok. 

Bir saniye durduktan sonra gülerek 
ilave etti: 

- Hayır, evlenmeği henüz hiç aklı
ma getirmedim. 

- Fakat senin namına• ıbaşkaları bu
nu düşünüyor. Nerime, işte ben bu ha
rikulade hillyayı kurdum: Hayat yo
lunda beraber yürümemizi, ebediyen 
birbirimizden ayrıJmıyarak birbirimizi 
sevmemizi ister misin sevgili Nerime? 

Genç kız birdenbire durdu, yüzü ha
fifce kızardı, gözleri hayret ve ciddi
yeU.e karşısındalki delikanlının şefkat 
ve sevgisile yalvaran gözlerine dikildi. 

- Deli misin Nejad? Bu fikir nere
den aklına geldi? İkimiz de henüz pek 
genciz. Sen ancak kendine bile kMi. 
gelmiyecek kadar para kazanıyorsun; 
benim ise devamh bir işim yok. 

- Daha çok ça-1ışacağım Nerime ... 
Seni mes'ud yaşatabilmek için kendim
de çok büyilk ·bir kuvvet hissediyorum. 
Sevgili Neri; beni dinle; seni her za -
mandanberi, seni ilk gördüğüm gün -
denberi bir çılgın gibi seviyorum. 

Nerime onun sözünü kesti ve tatlı fa
kat ciddi bir sesle 4l1 cevabı verdi: · 

- Hayır, seni dinllyemem Nejad. 
Böyle bir feye lmkAn yoktur. Bunu u
nutmalısın ki gene eskisi gibi dost ka
lalım olmaz mı? · 

- İmkansız mı? Niçin? Eğer şimdi değil midir? tfJ' 
evlenmek istemiyorsan istediğin kadar Genç adam dişlerinin ~ 
beklerim. Yalnız bana biraz ümid ver; rıldandı: _ _.dJ.·' 
bir gün senin benim olacağını tasavvur - Sen isteseydin böyle o~ 
etmek bile bana senelerce intiz~ kuv- ramızdıı bir başkmsı olınasaYdl! 
vetini verecektir. Yalnız bir şey söyle... Nerime hayretle ona baktı· S1l 41 

- Sana karşı herhangi bir ümid ke- _ Aramızda bir başkası 11111 

limesi söylemekle çok vicdansızca bir kim? t'!! 
hareket etmiş olurum Nejad çünkü N · d dudaklarını !!Sll'dı ~ Ot 
vereceğim ~özü tutmama iınkAn yok - dakieJ:ızm masumluğunu anIP 01,,ı 
tur. . v • • mek ki Feridunuıi kendisine ~,ııl' 
N~Jad boguluyormuş gıbi kısık bır duygularının ma~iyetini benilS "! 

sesle. . . . ınamış ve kendi hıslerini de ~tfrl 
- Anhyorum ... dedı. Benı sevmıyor- rı tmemişti. Onun henüz tsf.111 1~ıt' 

sun, beni hiç bir zam~ seveıniyecek - ~iğ~ bir hissini böyle ulu ort-
11

;11 
sin... vurmak yakışık alır mıydı! 53_..tı.: 

Yüzünde o kadar samimi ve derin bir ıuna pr- ş1I 
hüzün vardı ki Nerime fevkalAde mü- ne pisman oldu, inkar yo ~ 
teessir olarak onun elini tuttu. - Hiç kimse ... İçimin acısı ~ 

ma sözler söyletiyor. . ıı..1'I Y' 
- Sana karşı ço"k büyük bir samimi- puv- ııe 

yet duyuyorum Nejad fakat bizim bir- - Bi)yle garfü fikirlere sa Jst" )f 
birimizi mes'ud edecek kabiliyette ol - müteessif oldum Nejad. BUJl7 
duğumuzu zannetmiyorum. Bütün dü- men unutmalısın; seni tem~UtO· ., 
şünceler;miz, bütün görüş tarzlarımız ben sana göre bir kadın de it eıtı· 
ve hislnimiz ayrılıyor. Nejad ateşli bir seslem~~!~ 

- Sende bütün meziyetler var Neri- - Sen benim sevdiğim k ~~~ 
me ... Bana gelince, kendimi senin e1le- Nerime ters yüzüne dönere .- O ~ 
rin arasına teslim edeceğim; beni iste- ru yürüdü. Artık çok sı}oet f(l'J· 1f 
diğin yola götüreceksin, ne söylesen olan bu bahsi bırakmak isti1" o11ıl', 
hemen yapacağım; kendi iradem olmı- jadın söylediği sözlerden soıır' vetiJ' 
yacak, senin bir şeyin olacağım ~ se- konuşmak hoşuna .gitml!ordU. ~ 
nin dilediğin gibi hareket edeceğim. lı sessizce onu takıb etti· ~\ıat 

- Fakat benim asıl istediğim ve GünPş yavaş yavaş ba!1~~l~Ji,1' 
müstakbel zevcimden beklediğim bu loşluk evin güzel cepbesiIU rıuriY' tJ' 
değildir Nejad; bilakis ben dayanac.ak du. Pencerelerden birinde dl 1J 
ve güvenecek bir insan istiyorum. Ö - nımın başı görüldü; M"kasJJl 
mür yolunda ben kocamı değil, o beni boylu bir erkek duruyord~ flll'J 
himaye etmeli, o bana yoh göstermeli- ( .A~ 

1. 
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BATTAL 
,_,alatya k8'hraman arının dö;üŞü 
o zam 

Lte]jk ho~~ Battal Gazi, geri dönerek 1 kanlar damlıyordu. Ve bu kıhçlan ikul-
l"-OUVanm .. .. • 

- EYet .. bir hile ile kaleyi bastığını
zı gördüm. Vazifemi ifa ettim. 'l<aÇJn 

1 
YtlZüne baktı; !anan kahramanlar, yorgunluktan ge-

bit. ış ar·· · · f ı 1 k • ·· ~ .ıe, nıırıid dr ru.ş genış ne es a.ır ar en, magrur go- Dedi. 

~ eJik Pelır an · ğüsleri. bir kat ddha kabarıyordu. 
~-t buna ıvan, cevab verecekti. Fa- Battal Gazi, öfkeden parıl parıl par-

Bu cevab, Battal Gazinin kalbine bir 
yumuşaklık verdi. Çünkü, bu büyük 
kahraman, vazifesini ifa edE'Illeri sever, 
onlara hürmet ederdi. Buna binaen, da
ha mülayim bir sesle sordu: 

"ll.1 arın ' Vakit bulQrnadı. Çünkü ko
dcllbire Jt bulunduğu meydam:la bir _ lıyan gözlerini, teslim olan halkın üze-
~le, Ye?le bir velvele koptu ki, sanki rinde gezdirdi. Kılıcının ucu ile, yerde, 

- Pckaln .. ne isti ·orsun?. 
- Vazifemi sonuna kadar ifa etmek 

. \'ulle ... ınden sarsJldı. üstüste yığılmış kanlı cesedleri göstere-
li •Ce v h rek, hiddetli bir sesle: 

' birbir· e attA. binlerc-e insan se-
ıne ka '\ruru rışıyordu. Her taraftan: 

'Ö n ... 
ldürün ....... }f· .. . 

...... A. Ucunı .. . 
ti hlın .. hil . 

Y .. ar1 p e ıle kalemizi basan eş· 
la l"e!J'adı arçal~yın. 
Dı-:l'ını.n tv.~' YilkseJiYordu. Kilise çan
~"-lii ""• ~ ve m .. dıı ltiiye k k utemadi sesleri de, bu 

· or unç bir ç~ni veriyor -
ıı· tııı ıç bekleni}ın. 

!t da Batta ıyen bu hadise karşı -
ı._Jsa bir t ... ~~a~ birdenbire irkildi. 
""11>1" '"•"qJdild ~l d'kt .ı a <rtılar k "1'-~r ı en sonra, 
~ı ....._ Galiba a k meydana göz gezdirdi. 
' SJ.k.ı tu~ ar adaşlar koğuş kapıları
ii!Şlar. .rnadılar. Esir askerler bo· 

lııtt Ye söylendi F 
sana bir dent . . . akat dlaca karan -

kiitıesin Zbdalgası gibi ilerliyen in· 
...... lia e akınca. 

tlllt h Yır.. bu 1 . 
"- alkı B n ar, kalenin b~c:ı bo -
~ ~.. ... Ud l ~ 
h'~arnışla a a herifler.. ecelleri-
ueA• r. 
'/ \ll. 

e ses· l1'lin b" M sa - liey h utun kuvvetne· 
' hep· ' ~ra't sürüsü '. l)· ıntZi k 

1 
.. gen ... Yok-

lilYe, Mr ı ıçtan geçiririm. 
~a alk, 0 ka. atarak hücum etti. 
ku~1 Cazi~~ar galeyana gelmişti ki, 
lun gına gi~n bu sözleri hiç kimsenin 
haı~ll Ma/at ~eli. Zalten, meydanda bu
~J arasınd!~ahramanlarile, silahlı 

: b~göstenniştğ~z 'boğaza bir müca-
• ~atta1 ı. 
~nu anıGdazi, vaziyetin pek ·ad· ld 
~uıu a ı. henüz .. cı ı o u-
ha11_1nan esir a k koguşltnda mahpus 

llt e b· s erler d ı..,..r b feııa ırleşirfo e ~anıp u 
tar Ya. Varacak-.. rse, ~lenin sonu 
<ıla fedıı~n 0 k /<ileyı zabtetmek için 
~aktı. a ar etııqkJer, berhava 

trı" at~ı Gazi 

- Beğendiniz mi, şu marifeti.. yazık 
değil mi şu insanlara? Dökülen bu 
kanların mes'uliyeti, size a~d... Defo • 
lun. Evlerinize gidin. Dininizce ibadet , 
ederek Allahtan af dileyin. 

Diye bağırdı. 

Halk kütlesi, bir anda sessiz sadasız 
dağıldı. Ortada, tek bir adam kaldı. 

istiyorum. 
- Ne yapacaksın?. 
- Seninle çarpışacağım . 
- B<>nimle mi?. 
- Evet. 
- Şuradaki kanlı cesedler. sana ib

ret olmuyor mu?. Vazifeni ifa ettin. 
Bu kadar insanın ölümüne de sebebi -
yd verdin. 

- Vazifem, kılıcını elimde iken öl
mektir. 

Bu fldam sırtınna, Bizans ordusu ku
mandanlarına mahsus bir üniforma ta
şı vordu. Ve elinde de; geniş yüzlü, uzun 
bir kılı~ bulunuyordu. 

Battal Gazi, bu adamı derhal tanıdı. Battal Gazi, gözlerini kumandanın 
Ve ağır ağır ona yakh?~tı. gözlerine dikti. Şu anda, vazife uğrun

da hayatını hiçe s3yan bu adama kar.şı 
- Anladım .. evinin niçin bomboş ol- kalbinde derin bir merhamet hissetti. 

du$.ınu, şimdi anladım ... Mutlaka. _eiz- Ona. tamamile yakJastı. Sert ve çevik 
li bir yoldan çıktın. Halkı bizim aleyhi- bir harekt-tle. onun elindeki kılıcı çek-
mize kı.şkırttın değil mi?. t• ld 1{ • . • a· . d k 

D
. b - d ' · ı a ı. oca <ıemırı ızıne avıyara 
ıye agır ı. ı bir tahta parçası pibi kırdı attı. Sol eli-

Kumendan, büyük bir sükanetle ce- ni, kumandrmın omuzuna davadı. 
vah verdi: (Arkası var) 

, ___ In_h_i_sa_r_la_r __ U __ ._M __ ü_d_··:_~·_ü~~-J_nd_e __ 1_:_I 
I - Şartnamesi mucibince eh iıded sigara paket makinesi kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedel sif clO.OOOt, muvakkat teminatı c75Q, liradır. 

III - Eksiltme 3/VII/939 Pazartesi günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmnlar fiatsız fenni tekliflerini müna

kasadan cl5> gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrikalar şubesin~ vermek· 
ri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almalan lazımdır. 

V1 - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ih.tiva edecek kapalı zarfları münakasa 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmelidir. c3475> 

tıı~~uı Vaziy~t;a~atında geçirdiği en 
<ıld ~ 13öyJe k :r en birine daha gir
<ınuugu gibi /r ınç dakikalarda daima 
aan ~~Özü~de1:d·iı·de hayat, birdenbire 
11.. .,"t!ğildi G~ 81 ındi. Artık, o bir in- ' 
"\: 011'· • onn · 
~~il llne gelen ıyen, iş~tmiyen, sade-
~\1d harıkuıaa ~r manıayı çiğneyib 
'!ti. e ır mahluk .. sanki bir 

Yler ü'"" ...... b . ,,erten b. 
ler. ayanın. bu ır:ıe: 

bj · na·, ttal sıkısı der-

\ı1ıc?e, naralar t 
~r lnüternaa· a ı~r .. e.1indeki ağır 
~o darbeyı a ıyen savuruyordu. Ve 

l'Qu. ' cı bir feryad takib edi-
t_.,)..relilt 
"'! Q Pehlivan ·1 
~l alinin k 1 e arkadaşları, Bat-
~:ı ... erdi. On 

8

1 
r asında bir saf teşkil et-

'1! gib· ar da gPni., b' 
qtıp ı iler}j 

1
' -~ ır deniz dal-

,.lliıı kılıçları Yor.ar .. korkunç naralar 
l:! Ü.zerine nı .~avurarak, halk kütlc-

l'la u dar Yükleniyorlardı. Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 

Gisadan gece yarısı Arablarla beraber yola çıkmıştım. 
Beni ehramlara bunlar getirmişlerdi 
Tercüme erlen: HUs1yi 1 Cahid Ya· /111 

Bu sayede tepelerine çıkmak .\tolaylaş • 
maktadır. Abidenin etrafında haliı dağı· 
nık bulunan granit menşurlara bakılın· 
ca nasıl hazırlandıkları görülüyor. Ben 
bir taş buldum ki ehramın köşelerinden 

birinde kullanılmak üzere yontulmuştur. 
Bu keşif M. Maillet'i sıvanın vaz'ını ara· 
mak hususundaki zahmetten kurtarabi
lirdi. Ta ki kayanın bazı parçalarını mer
mer zannetmek hatasına düşmesine de 
meydan vermezdi. Öyle tahmin edilebilir 
ki hala ikinci ehramın üst kısmını örten 
menşarları bu kütlelerin aşağıya doğru 
yuvatlandıklarını görmek zevki için O· 

radan ayırmışlardır. Bu sebeb eksik men. 
şurların mahvolmasına sebebiyet vermiş 
olacaktır. Bunu yapmak için ufacık bir 
zahmet kafidir. Bu türlü meraklar eğlen· 
ce için hiçbir zahmetten çekinmezler. 

re, iki rüyet hattının çizgisini tccavuz e• 
• 1 

den her irtifa fazladır, bunu doldurmıyan 
irtifa da noksandır. Bu kaide resmi bina~ 
lara tatbik olunabilir. , 

Memur edilmiş olduğum işle mumya~ 
lar sahrasını dolaşmama imkfın bırakma· 
mışlarsa da bu sahrayı örten kumun ce4 

sedleri kurutmak hassasına malik 011.u
ğuna kat'i surette emniyet getirdim. Da; 
hili kaya ayni zamanda husus1 mezarla: 
rın lüksünü de temin ediyordu. Bunda~ 
çıkan neticeye göre, feye~andan masuıt 

bulunan ve bu sebeble diriler için fayda; 
sız olduğu kadar ölüler içiıı faydalı b~ 

hale gelen bu sahranın Mısırın küçük ka. 
saba ve köyleri ahalisine mezarlık hi~ 
metini görmesi muhtemeldir. Bu köy ve 
kasaba ahalisi, mevkileri icabı ölülerin} 
buraya taşıyabilirlerdi. 

Burada oturanların teminatına naz..
ran. 'I'hebaide'deki cenaze abidelerinin 
haddi hesabı yoktur. Azamet ve haşmei 
itibarile Memphis ve İskenderiyedekilerc 
çok faiktirler. Orada pembe granitten s:ı: 
tunları Pompee sütunu kadar büyük mo: 
bedler hala görüldüğünü, içerideki re. 

Kayanın biraz ilerisinde bulunan bu 
ikinci ehram karşısında, hfıla o meşhur 
Sphinx görülüyor. Bu layık olduğu de
receden ziyade şöhret kazanmış bir abi· 

dedir. Filhakika bu bir kaya kütlesidir ki 
bu ehramın merkezi istikametinde büyük 
kaya tabakasına doğru eşek sırtı halinde 
uzanmıştır. Bu kayaya Sphhin:< şekli ve- simlerin pek dikkate şayan olduğunu dı 
rilmiş. Sırtında katakompa medhal biz- ilave ediyorlar. Yukarı Mısırın da hara· 
metini görmek için murabba şeklinde iki heleri arasında gömülü kalmış birçok ha~ 
kuyu açmışlar. Artık bu mezarların mu- zineler ihtiva etmesinden şüphe oluna. 
hafazası bir nevi canavar olan bu maz. Biraz evvel bir kıp)ı altın madalya. 
Sphinx'e tevdi edilmiş oluyordu. larla dolu bir desti buldu. Bu madalya! 

Öyle görünüyor ki her ehrama ve ka· lann çoğunu gizlice eritti. Fakat bir İn, 
takompuna bir mabed de ilave etmişler- giliz bunlardan yüz tanesini ele geçirmek 
di. Muazzam taşlarla inşa edilmiş olma- saadetine erdi. Bu madalyaların bazılar~ 
larına rağmen bunların şimdi harabele· kralın kabinesinde bulunuyor. 
rinden başka bir şey mevcud değildir. Böyle bir misalin halkın hırs ve tama~ 
Yirmi iki kadem uzunluğunda, yedi ka- ını tahrik ederek abidelerin muhafaza .. 
dem yüksekliğinde ve otuz kadem kalın- sı bakımından meş'um bir tesir yapaca· 
lığında taşlar gördüm. Bunlar hala mü- ğma ihtimal verilmemelidir. Bir şey bu•. 
kcmmel ve tam surette birbirlerile yetiş· lunursa arkasından gelecek zulüm v~ 
miş bulunuyorlardı. En eski Mısırlıların, tazyik korkusu bu işlerle meşgul olmağa 
şimdi bizim yaptığımız gibi, bu binalar- kalkacakların arzularına daima bir ma
dan bahsetmediklerine bakılırsa Gisanın nia teşkil edecektir. ' 1 

garbmdaki müteaddid büyük ehramların 
inşaatını hangi tarihte addetmek lazım 

gelir! Bu ehramların artık birkaç kaide· 
lerinden başka hiçbir şeyleri kalmamıştır. 

Pek az f arkedilir bir hale gelmiş küçük 
mezarlardan hiç bahsetmiyeceğim. Fakat 
bu abidelerin manzaralarının bana ver
diği ihtisastan bahsetmeden onlardan ay
rılamam. Hiçbir şeyle mukayese edemi· 
yeceğimiz için bu kütlelerin irtifa.mm 
verdiği fikri ancak bu suretle anlatmış 
olabilirim. 

Yukarıda da söylediğim veçhile, Gisa
dan gece yarısı Arablarla beraber yola 
çıkmıştım. Beni ehramlara bunlar getir
mişlerdi. Bize birer dağ gibi görünen bu 
taş kütlelerini gözden kaybetmeden o is
tikamete doğru yürüyorduk. Bir müddet 
için ehramların manzarasını birden giz
lemiş olan bir köye vasıl olunca, ehram
lar tekrar gözüme göründüler. Fakat o 

kadar yüksek bir halde idiler ki yanları
na geldik zannettim. Hatta hayvandan 
inmek istiyordum. Fakat kılavuzlar daha 
bir fersahlık mesafe bulunduğunu temin 
ettiler. 

Filhakika ondan sonra Uç çeyrak git
tik. Neticede ehramlar bana o kadar kü
çülmüş geldiler ki birinci ehramdan yüz 
adım mesafede beygirden indim. Evvelce 
azametinden şaşırdığım gibi şimdi de kü-

(Arkası var) 

... 

Ankara borsası 
-····-

Açılq • Kapanış fiatlan 8. 6- 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
Londra 6.93 S.93 
Nev - York 126.59 126.SJ 
Parı.s 8.S5110 S.S650 
MllAno 6.6675 6.6576 
cenevre 28.6516 28.6ü76 
Amesteradm t.7 • .ı725 67.4725 
Berlln 60.73 li0.76 

Brübel 21.MS 21.641! 

A.t1na ı.082.5 J.0826 

Sof ya U6 1.66 

Madr1d 14.055 14.085 

Varıova 28.845 28.845 
Budnpeıtt. 24.8425 24.8425 
Bükreı 0.{I050 0.0050 

Belgrad 2.69~5 2.8926 

Yokohama 84.62 84.62 

Stokholm 80.53 80.58 

~1oskova 23.87~6 2s.s1ı11 

iSTİKRAZLAR 

Açılıı Kapaıuı 
Türk borcu I peşin - -• > .n JI - -

JI JI I vadell - -.. 
t 
• ~~ &.kılb ~Y:anda, birbirlerine çar -

~1 l'llıltıa boa alarm alamıyacağı bir 
tal' ill'11k buJ~z~aşan bu iki insan küt
~ld~ atnıı.şı ıdrak ve insaflannı bir 

l:!llriiYorıardıaırdı. Yalnız, ölüyorlar .. ve çüklüğüne hayret ediyordum. Fakat ya
nına yaklaşınca gene eski halinde gör
düm. Benim görüşümdeki bu değişiklik
ler sebebini aramağa beni sevketti. 

=======================· 
t.ı tn • 

13, ·Ukat l 
fltta. Unu, hi e 01

• ne kadar devam etti?. 

~~ ayd~n~ıınse bilmiyor ... Fakat, 
~ lta dandakı amryaı ~ladığı; :zaman, 
~ dar d.e.bşe~anzaranm fecaati, halka 
\lı il~~ Üınid v~nnlşti ki, artık hayat
tql' l'illdekı k /erınt kesen bu adamlar; 

Q]ı;: ı ı~1arı birer tarafa fırla-
~ 'l'es1inı 
vı,, ·· teslim 

tJq .ıe, ~~at ... 
'tl'tnda h.-..._ ya kahramanlarının kar-

tlı... esıını ~Yllnlarını eymişlerdi. 
}, ~,~, 01anlarl -.n 
lllilı ~. Batta; a .uıucadeleye devam 
!ıc.1~ bilen ~ ~azf ntn Adeti değildi. 
~t.ı ll'ıltl u ar adaşları da, derhal kı-

ltılıçlar~arını yere indirmişlerdi ... 
uçlarından, şıpır şıpır 

Pirinç nişastasJ 

Kornflör 
(Mısır hülasası) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 

.. 

Arpa ve sair 
Hububat unlan 

.... 
Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat 

ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır 
Tarihi tesisi: 1915 M. N U R i Ç A P A 

tabii 

Batiktaf 

Bu maksadla, ehramdan kaidesine 
müvazi bir satıh üzerinde altı yüz adım4 
dan daha fazlaca bir mesafeye geri çekil· 
dim. Sonra, döndüm. Bu noktadan bakış 

ehramın en yüksek irtifaını tesbit etti. 
Dikkat ettim ki, bu mesafeden. abidenin 
şakuli irtifaı zaviyei rüyeti dolduruyor
du. O surette ki ehrama yaklaşınca, bir 
pcrgerin iki ucuna teşbih edebileceğim 

bu zaviye artık onun yalnız bir kısımın 
ihata ediyordu. Yuz adım mesafede abi. 
denin ancak üçte birini görmek kabildi. 
Duyduğum ihtisas buna tekablil ediyordu. 

· İşte bu müşahededen çıkan neticeye gö· 

TAKViM 

HAZiRAN --i(ual HH 9 Arabi HH 

1'61 1158 - RHml •ene -Mayıa Hızır 

27 1D39 So 
-=-_, 

CUMA __,,. 
l.oONl!Ş Rebiülahir 

iMSAK 

:.· o. s. o. 

' 24 21 2 11 

8 49 6 91 

>-ı Otl• !>1..ıı 1 A•ı•m Yatlı 

~. D. •. v. rrI s. o 

'· u u 16 ıs u sıı :ıı 41 ... • !J4 8 34 1l - 2 02 --



14 Sayfa llON POSTA 

Yeni tarihi romanqnız:: 5 

• 
1 

Yazan: lhwn Adnan Giz 

-

lngiliz amatör takıllll 
Melik Salih : " Senin .için ve yurdum için yaşamak 

ist::·urum Şeceretüddür ! ,, dedi 
bu sabah geldi 

Middlesex takımı Paz•tr günü Fenerle kartı~ 
sonra bir hafta lstaıibulda kalacak, 17 ve 1 

randa da Ankarada iki maç yapacaktır ~-
- Ağır paralan üzerimde taşımak l

tletim değildir ya şeyh! Lütfen benim -
]e ip merdivenin bağl*1dığı yere ka -
dar gelmiz! 
Şeyh Şem'unla beraber dışan çıktı. 

~lr kölenin tuttuğu meş'ale kalenin 
bOyük taşları arasında oynuyor, iri göl 
geler yapıyordu. 

İp merdivenin bag'landığı mahalde 
yere çömelen Şem'un, elile taşlar ara
mıda bir şey arıyordu. Nihayet cBul
dum!ııı diye haykırdı. Bulduğu kaleden 
sarkan bir ipe bağlanmış büyük bir çu
maktı. İpi çekti. Taşlara çarpa• çarpa 
büyük bir torba yukarı çıktı. 

- İşte iki yüz bin dinar. 
Yerden ikinci bir çumak daha alarak 

fpi çekti. İkinci bir torba meydana çık-
tı. . 

- İki yüz bin dinar dc#ha işte istedi
finiz dört yüz bin tamam oldu. 

ihtiyar casusun hilesi. anlaşılmıştı. 
Haçlılardan Arab şeyhinin istediği pa
rayı tamamen alan Şem'un bu mühim 
meblağl birden teslim etmeğe kıyama
mış kendisine de ufak bir pay ayırmak 
istemişti. Bu dü~ünce ile dört yüz bin 
dinarı iki kısma bölerek torbalan kale
nin dibinde bırakmış ve uçlarına bağla
dığı ipi yukan çıkarmıştı. Makddı a
rabları kandırarak torbanın yalnız biri
ni vermek ve diğerini kendine bırak -
maktı. Fakat işi ~zen Arab şeytıi kur
duğu p18n sayesinde bu düzeni altüst 
etmisti. 

İçi~den kan a-ğlıyan kurnaz Bezir -
gln: 

- f~te dört yüz bin dinar -diye t5-
rar etti - dört yüz bin dinar dahi kale
nin tesliminde verilecek. 

- O para verilene kadar seni rehin 
olarak saklamak istiyorum ya Şem'un. 

İhtiyar ümidsiz başını önü~ eğdi. 
Şeyh acı acı güldü: 

- Üzülme arkadaş seni dört yüz bin 
Clinar değerinde bir sened gibi iyi tuta
nın. 

Şem'un burctan eğilmiş dikkatle de
nize bakıyordu. 

Bir diişman gemisinden kıztl bir alev 
gökyüzüne yükselmişti. 

- İşaret - d.iYe ha.Ylordı - cevab bek-
leniyor! 
Şeyh: 
- Kabul ediyorum -dedi- llzımgelen 

cevabı ver! 
- Bir ateş yakmak kifa,et eder. 
Şeyh kölelere işaret etti. İki köle 

iierhal çalı çırpı getirerek tutuşturdu
lar. Şimdi etrafı saran kızıl 9levler, gök 
yüzüne tutuşan kollar gibi uzanıyordu. 

Demindenberi bütün bu hAdıselerl 
gören ve dinliyen genç nöbetci şimdi 
bu -aydınlıkta- görünmek tehlikesine 
mtruz kalmıştı. Halbuki o bir an evvel 
bu yerden kaçmak ve kalenin teslimi
ne meydan vermemek istiyordu. 

Dimyatm hayatı ona bağlıydı. 
Artık ateş hızını ahnış sönen alevle

rin yeıini karanlık doldurmuştu.. 
Şem'un, şeyhe yaklaşarak kula~na 

bLrkaç kelime söyiledi. Şeyh sür'atle 
uzaklaştı. Birden yalın kılıç yirmi ka -
dar zenci kölenin etrafı sardılı ~rül -
(t(t. Şem'un, nöbetçinin gizlendiği yeri 
g&terdi: 

- İşt.e çuvalların arasında her şeyi 
tördü ve duydu! 

Bir mda çuvallar açıldı. Genç uker 
meydana çıktı. Şeyh haykırdı. 

- Bir Türk. 
Köleler tekrar ettiler: 
- Bir Türk! Bir Memltlk! 
Şimdi yirmi adam olduğu yerde du

rayor, bir Türk gencini tutmıya cesa
ııat edemiyordu. 
Şeyh hiddetle bağırdı: 
- Ne duruyorsunuz öldürün şu 

mel'unu 
iri bir köle ileri atıldı. Fakat acı bir 

teryad kopararak çuvallahn arasına 
llştü. Tam kalbinin QstOndmı wrul -

muştu. Bunu gören diğer köleler ku • ı Bu ani felaket şehirde büyük bir pa
durmuş gibi atıldılar. Kısa bir boğuşma nik yaratmış, haçlıların ne kanlı bir e
oldu. Genç ve fedakar nöbetçi kanlar 1 mel bes1ediklerini bilen ve katliam 
içinde düştü. korkusunu kafüinde taşıyan halk büyük 

Fenerbahçe kulübünün 31 inci yıl - mabah~ecie inşa oluna~k ~,, 
dönümü münasebetile şehrimi7.e davet nm bugünlerde ihırlesı yaP ._..M 

edilen Middlesex Wandrers takımı bu atına başlanması bekleıune5:t t/I.' 
sabah şehrimize gelerek misafir edi - ı· \Tiy•-:,: 1 Şeyh tekrar haykırdı: bir dehşet içinde şehirden kaçmıştı. 

- Atın mel'unu: Bu sırada Melik Salih Mısıra döndü. İtalyan miman Viyo ı ..... 

* ,, Bu acı hadise hasta hükümdarı çok 
leoekleri Modaya yerleşmişlerdir. f d yır 

mabahc:e stadının talya a 
İngiliz takımı 6 Haziranda Londra-

Dimyat kalesinin büyük burcund~ sarsmıştı. 
kanlı bir cesed taşlara ve gecenin yü - Fakat.yüce bir ruh, yılmaz bir düşün
züne çarpa çarpa yere düştü. Bu büyük ce taşıyan bu büyük insan o ölüm ha
ihanetin tek ve fedakar şahidi DimYat linde bile durmadı. Hast~ ve bitkin or-

dan ayrılmış, ve hiçbir yerde kalmadah ketini P,etirmiştir. ,tİ 
şehrimize gelmiş bulunmaktadır. lstanbu'spor ko•I ~ 

kayalıklannda pcrrçalannustı. dunun başına geçerek 1 Temmuz Man-

Pazar günü İstanbulda, gelecek haf- İstanbulspor kulübü geneltı ~ 
ta Cumartesi ve Pazar günleri de An- liğinden: Ruznınnede ya~~fl"':ı 
karada iki maç yapacak olan misafir te * surede vaziyet aldı. takım, İstanbula döndükten sonra ge- müzakeıe ve karara rap 

1249 Haziran 29 
O iş bugün oldu. 
Melik Salih henüz Kahireye gelme

mişti. Fakat Mısır İncisinin, Aybeyin 
başkumandan Türe Fahrüddinin ve di
ğer beylerin el birliği ile çalışması sa
yesinde Dimydtta güzel bir müdafaa 
tertibatı alınmıştı. Cephane, mancınik, 
cenk makinesı hepsi boldu. Türe Fah
rüddin büyük bir ordu ile düşmanın ka 
raya inmesine mani olacak ve Beni K.e
nane kabilesi bütün gücü ile Dimyat 
surlannı koruyacaktı. Düşman nihayet 
zaferd:?n emin olarak kaleye saldırdı. 
Uzun bir savaşa vakit kalmadı. Birden 
Dimyat surlmnda Sen Luinin dalgala
nan sancağı. görüldü. cBeni Kena~• 
kabilesi surların müdafaasını haçlılara 
bırakmış ve çöle savuşmuştu. 

Dimyat kalesi bu suretle bütün cep
haıesi, silah ve hazinesi ile birlikte 
düşman eli~ düşmüş oluyordu. 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Aydınlık olmıJ&ıı. 
t - Eserler - Aptal. 

• • 
ı - Şiryan - ımmat mudanndan emri 

bam. 
t - Herkelln mtma TUrdutu - Şehlrledıı 

etrafındaki duftrlar. 
ı - Arab JUUlnd& btr ctna JUL . 
1 - Etzema. . 
, - Yan tarafı. 
a - tJ.st.tınde tot&a olan. 
1 - Şart Wılkuı - Dair. 
ıo - Ona Ji1t olma. 
YUKARDMI AŞAÖI: 
ı - Dek - Bir nota. 

· 1 - Binirllllk. 
s - Pekls mesaf• - MU!fkl alfabe..t. 
t - Ara.sını açmak. 
ı - a.R• barJlnln ArMI barfierlnde otu' -

nan fetll - Taharri etse. 
ı - Bir nota - AJımn cem'i. 
, - Az sıcak. 
ı - Uzun detıl!e - Kırmızı)'& benzer renk. 
t - Bert t1lJ - tşare& 

10 - Sözde. 
Geçen b••••canm haııet1ı1m1t feldl 

1 - Sarahaten. 
t - Ata blndtm 
ı - Rafadan. 
f - Aba - D. - t. - 'ft. 
1 - Hiddet - Tel. 
ı - Vallde - Teftll. 
, - Teni - Varak. 
• - Bl - Tarif. 
t - NI - Tellft. 

10 - il. - tııt. 

................. ·-··-··-----··-··-· -··-··-· --
ERTUilRUL SADi TEK 

lebsadebafl TURAN 
t11atroaunda 
Ba gece 

MARKO PAŞA 
8 perde 

ObJa• Ay-' 
.. ,. ....... Si ı...ı.r 100 
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- Senin için ve yurdum için yaşa -
mak istiyorum Şeceretüddür! 

Yan karanlık l:>ir salon, Melik Salih 
ateş içincle yatıyor. Şeceretüddür baş 
ucunda. 

Dimyatın düşmesi hasta hükümdara 
son darbeyi indirmiştir. Yüzünde bir 
damla havııt kalmamış! Bacağında• kor
kunç bir. kanser, kalbinde büyük bir 
sızı var: Düşman! 

Mısır İncisi o da sararmış, bu yan 
karanlık odada ve sevdiği adamın baş 
ucundao ayni acıyı duyuyor. Melik Salih 
bir mumya elini andıran solgun elini 
ona uzatıyor, genç kadın bu eli yeia ve 
sevgi içinde okşu~r. 

- Sevgili sultan!. 
( A rkcm var) 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Tansiyon yüksekliğinin 
husule getirdiği arızalar 

ve tehlikeler 
Tansiyon yükseklllinden müteveWd 

arızalar kalbde ve beyinde en c;ok görtl -
len tezahürattır. Kalbde hunnakı sadır 
deniWn (AnJln döplltrin) Te anfarktua
dur. Beyindeki lhtU~tları da nnfi dlma
tı ve f~çlerdir. Bunların 1k1ll de blrbl
rlnden ağır ve tt>blikell vulyeiilerdlr. U -
muml Harb sonu yıllannda bu t.analJ'lll 
yük.aekll.Jtlerine daha çok tesadtlf olun -
maktadır. Filhakika daha elll )'&f1ar be
rinde felçlere ve hunnakı .mrıa.rıa at 
aık karfılafmakt.&JlZ. Bunda dllnyanm 
aon aldığı gtdlflerlntn. JOflUD}uklarmm 
bir çok ıullstimallerin ook dah11 ve te -
a1rl olmaktadır. Alkolizm, rrencı ve cUler 
aullRlmallt, bayat güçıtltleri, m~ 
tmcmııtlar, mütemadi heyecanlar te -
vettil.ttl artıran damarlan eertıettıren a
mWerdtr ki bunlar son J1rm1 bet aene 
zarfında cidden çotalnufb,r. Ba aebeble 
fazla yorgunluklardan, fasla atgara 1"e 

alkolden, ruhi teheyyftçlerden sakınmak 
tuz ve etlerden kaçınmak oot muvafık 
olan tedbirlerdendir. Tekrar ediyoruz: 
Her ltt üç ayda bir tanatyo.n muayeneat 
yapılmuı IAzımdır. 

ne doğru Londraya hareket edecektir. kongremiz 10 Haziran 
19';...,~ 

günü saat 1 S t.e kulüb loka-~i"' 
Seyahatleri hakkında küçük bir bro ~ • 

şür ~reden Wandrers kulübünün se- nacağından sayın azanın 
yahat planı şöyle çizilmiştir: olunur. rl 

6 Hazirım - Londradan hareket. RUZNAME: 1 - istifa ~ 
9 Haziran - İstanbula muvasalat. başkanı ile idare heyeti seÇ!Jld,.;· 
11 Haziran - Kadıköy stadında Fe _ 2 - Cemiyetler kanunun' 

d"tAt. nerbahçe ile maç. zamnamede yapıJacak ta 1• _..s 
16 Haziran - An~a hareket. 1 t b 1 · · yeni bır .. -. 
17 ve 18 Haziran - Ankarada iki s an u ıçın ., -

maç. antrenörU getirt e ~ 
19 Haziranda - İstanbuldan, Lon - Güreş Federasyonu. btan~ul el' "rf 

draya avdet. 11 için yenl bir antrenör getırdl 
22 Hazirımda - Londraya varış. vermiştir. ~ 
İngiliz takımı fstanbulda kaldıgı· gu .. n bulunan J Federasyon emrinde d" 

lerde Adalar ve Boğaziçinde tenezzüh- ler de muhtelif şehirlerde birk~.ı: 
ler yapacaktır. tı~· 

mak üzere seyahate çıkaca 
14 Haziran Çarşamba günü de İstan- ftl 

bulda bulunmı İngilizlerle Kriket ma - Bisiklet federasyo 
çı yapacaklardır. mumessill~gi ~ 

Bu sabah, şehrimize gelmiş bulunan Bisiklet Federasyonunda ç~l~ 
takım bu akşam S te Kadıköy stadında tayill 

Federasyon mümessilijine hafif bir idman yapmak için Fenerblib 
!r'e kulübünden müsaade rica etmiştir. tir. 
Fenerbaht"CDin yıldönflmtinde yapa)a- -··•••••••••••••••00

••
00
•··;-.;.;;;·, ... _~ 

cak atletizm mtisabakalan TIYATffur" fi 
Fenerb:ıhçenin yıldönümü mibıase - Kenan oOlel' 

betile t.ertib edilen Fenerbdhçe - Kur- 11rkadat1'11 tJil' 
tulut atletizm maçı Pazar günü Kadı - Bu .qaıa 0~ ' 
köy stadında yapıacaktır. Sah~•- O ti 

Atletizm müsabakası için uzun bir A Ş K 1 N O ~ 
ki k kü -------~-ı-_-"_-::::1'' va t ayırma müm n olmadığından " - _ 

yalnız kısa koşular yapılacaktır. ' 
Müsabakalar şu şaidlde tanzim edil- EBE Ti YA 1~ 

nıiştir: NureWn 68~11 
100, 200, 400, 800, 1500, 200 mlnia vı v:.:k~~ 

4X100 bayrak yarışından ibarettir. Paartllli 8akırkl1 • 

Şehir stadmın inşasma kidar c-~.., 
kdbl 

,.,.. ...... ~ 
ya ın a aş amyor Şebremlıai - ca-rteııl, aeyl• 

İstanbul Belediye.si tarafından Dol • Yeal,.Wr 

Askeri Okullara talebe alınıY~ 
1 - 939 • Mil ders yılı için Kuleli, Mal tepe. Burııa aa'lrerl J~JeriJe ı:::J 

Erzincan askeri orta okullarının bütün ımıflnna, Kırıkkale ıan'at (t 
rinci amıfile Kayseri - Slncidere ıedikll erbq hazırlama orta okulUJluıa 
In) ımıflanna talebe alınacaktır. .._..da 

2 - Kabul ıartlan askerlik ıubelerile birinci maddede yazılı o~~ 
cuddur. Ne IUl"etle müracaat edileceğini anlamak üzere ıstek111erin • 
belerine baı vurmalan llzrrndır. 

onab 1.&tlyen okuJucalanawı posta 3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hu.suslan da göz önünde bulund Jf 
pulu 10Uamalannı rica ederim. Ab1 tat- A - Askerl okullara eifmek istiyenlerin müracaatlan 1 HazirandaD 
d1rde lltetleri mutabelıeals talablllr. tosa kadar kabul edilir. Askerl liselerin yalnız m ıınınan için ~ .. ... 

l.~------------.JJ Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Lilelerin diler ~ ... .;:ı.ı1.~ 
okulların bütiln sınıflan ve San'at liseli L ımıb için seçme ınııavı 1 S1 tJIJ, 
Eyldle kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün SOfJI' 

-········--··-·········--------·-·-·-······· 
kabul edil.mit olanlara tebligat yapılır. _, 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbq hazırlama orta otu! i',. 
cak okurlann seçme mnavlan 1 Eylftlde baflıyacattır. ~ 

ı:.:a.~ece nöbe&fl olan ...,....._ fail - C - İsteklilerin kaydı kabul kAlıdlannı mümkün mertebe kll8 .~l"ia 
htanbul clbeıindekller: mamlaınaya çalıfmalan ve tamamlanan Uğıdlannın askerlik pbeliD '!';.JI 

Şehzadeba11nda: ttnıverdte), Bm1n _ istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan ~ ~ 
ön1inde: <Hasan HuJQ.sl), Aklarayda <et- Ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi l&zıındlt· ~ 
ref), Alemcarda: <Abdülkadir), Beyazıd- dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluria Garbt Anadolu - dl~ . . 
da: <CemU>, Fatihte: CBmu,adl>, Batır- balkının da Konya orta okuluna alınmalan esas olduğundan bu ,ure~ 
köyilnde: <istanbul), BJ'tibd•: (Arif Be - caat edilmesi llzımdır. ~ 
flr) . 

BeJetla clheUndekller: D - İsteklinin asked okula glrinciye kadar yol, iaşe ve okulUD 
istJkw caddulnde: ca.ıatuara.7) şehirdeki otel sair her türlü masrafian kendisine aiddir. Okurun ve]Jli cd 

Cümhuriyet caddeatnde: <KtırkQlJ&a): bu masrafların temin edı1diği askerlik §Ubelerince tahkik olunacakt11'· 
i:,.~da: <Brtutnıı>, IJllUdt: <Amm>, 4 - İstekli okula kabul edilmedill takdirde hiç bir hak iddia ed.eın"' ~tt ..,.:, '::::1,}; ~~>· yatılı ve paruu.dır. Talebenin iqesinden bqka giydirilmesi, tecbiZ8tı ~·~ 

Ka.dıköyilnde: <Halk, BaJ.Oa! Osman>, oldulu gibi aynca her ay bir miktar maaı da verilir. ,,.., ~ 
'Ö'ııikMarcla. <Merkez>, &arıı,erdıe: <Asaf>, 5 - &kert liRleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler ınil~ _ak 
Adalarda: <Şina.11 Rıza>. vına pwet bzandlkları takdirde askeri yüksek millıendll _J•~P."!"'" 

\.._..., ___________ ....,J Avrupaya tahlile gönderilir. cl004. c3413• 

Nabetçi eczaneler 
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Nasıl da muvaffak olmuş 

''KO VE 1 o " 
Daioıa 8 poz güzel, net ve detayı~ 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATU, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU 
11 

KOD AK VERİ KROM" Filmi 
t 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 
---------....--------------------

• 

Kopyararınız için: 

Daima güzett canlı, detaylı resım veren ve 

ıarnanıa sararmayan v E LOK S kağıdına 
ısrar ediniz 

Bütün K O u AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz: 

KODAK Şirketi - Beyo lu, İst nbul 

ı.ı.,b~~~~S __ ka~ar güzel olmak isterseniz 
ta:rafuıd n guzellık m · tehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

an form-lü ynpılan ve dünya:la mevcut müstahza• 
rntın en mükemmeli olan VENÜS gGzellik 

müstahzaratmı kullanınız 

8 ... 
B 
Q 

Umumi 
deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, alAt ve 

ltrıyat Deposu İstıt.nbul 

.\n_kar.a Yük ek z·raat E sti • sn 
şiınd· Rektör!· g" .. nden 

~h,.._, ıye kada z· 
~ <I· r ıraat, Veteriner, Orman Fakültelerinden mezun olan ta-

lı~ . ıploınalan te . ed'1 - . d • 
~!(le ~ktörl .. • .. vzı ı ecegın en alakalıların aşağıdaki esaslar dahi-

l _ Fak .. ıuge muracaatları ilan olunur. c 1876» c35 I ı. 
2 _ u te kayıd numarası. 

Açık k" 3 _ unye ve soyadı. 
'4 'Enstit" a 

- Bir . :u en aldığı vesikanın iadesJ 
S _ 

4 
liralık dronga pulu. 

6 _ aded vesika fotografı. 
1 l'oahJı .. dl .. 

- lir-ık u u mektub için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu.\ 
~ adresleri. 

• 
T 

ELMAS ÇiZME 
KUNDURA f~AGAZASI 
Beyeığlu ·Tünel 394 No. da 

Avrupa derilerile, metin ve 
deyanıklı bayan, Bay ayak4 

kapları ve subay çizmeleri 
yegAne meşheri. 

z va ipi]< 
Malatya Bez ve ipli'< 

F. briknhırı T.A. Şirketinden: 
Yeni tes sallı fualiyttc geç=-n 

Ad,ına fHbri .nmızın sılindirli 75 ve 
90 s .ntım B. ( ı ip 2 çirçi) kaput 
bezi 4 6 10 12 ııumıır,ı vnter ıp-

' , ' ' 1 lık!eri lm alalı pıyasııya nrzedı · 
mı·tır. S parışler bır harta ıçı.me 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Aııkar t AtaLOrk bu:varı And 
ııpartıman No. 4 daireye müracaat 
edı~nıesi. 

'J'elgrar arlresi: Çeşld - Ankara 

ANLAB: 
Şıklığı s~ven Bayan , yalnız 
lieyoğlunda 178 No. Galatasa
ray Lisesi karşısında, DA ViD 
mağazasında aradığı yazlık 
ipek roblan bulabilir. Fiatlar 

rekabetsizdir. 

Saç Sakımı 
GOzeUığin en birinci şartı 

Kepe l ri ve saç dOkülmcs;ni 
tedavi eden tesiri mOcljrreb bir 

Utıçdır. 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santım1 .......................... 

Birinci •ahile 
ikinci •ahile 
Üçüncü •ahile 
Dördüncü •ahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

kuruı 
)) 

)) 

)) 

)) ,, 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar ~için ayn 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari il~nlarına 

aid işler için §11 adrese müracaat 
edilmelidir: 

İUincılık KollektU ŞlrkeU 
Kalımmanzadc Ban 

An.kara caddesi 

.......... --........................... -·-··---···· 
Son Posta lUnth 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
:A. Ekrem UŞAK.LIGlL 

"rkkuş nel D'r rr üğün en 
C BRÖVEL.LERE 

Bu yıl motörlü kampa get:rilecek :pU'ı.nör pilotlarından vaziyetleri derhal ça
lışmağa müsaid olanlar Haziranın iik haftasından itibaren talimlere başlatılaca· 
ğından bu gibi arkadaşlarm Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlüğün.<.', taşr:>.da 

Hava Kurumu veya '.rürkkuşu şubelerine acele müracaatları ı·ica olunur. (3976) 

Orta Okuku bitiren gençlerden 
.1 

Gedikli Tayyareci alınacak. 
1 - G.enel Kurmay Başkanhğının tt>nsiblerile Turkkuşu Genel Direktörlüğü

nün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırbmn yuvasına) ortP · 
okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli b!1zırlama yuvasına ginnek istiyenlerde aran:ıcak belli başh 
ıartlar aşağıda gösterilmi§tir. 

A - Türk olmak, ·anaSl ve babası 'I'ürk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve y~ı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elvet'işli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 

E - Ana ve babasınL, yoksa, velisinin rızasını gösteren vazıh adresli vesika 
göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitird\kte:1 sonra 
hava birliklerinde 12 yı! hava gedikli erbaş olarak vazife görmeği taahhüd et
mek. (Bu taahhüd gedikli hazırlama )'Uvasına geldikten ve hava sağlık heye
tince yapılacak kat'i muayene lyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşwıca 
ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktr.n sonra alınacak aylık ve tayyareci zam
larının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla mal,.ımat almak 
istiyenler orta okul, lise ve Kültür Direktörlüklerine, askerlik şubeleri başkan· 

lıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşür 
leri görebilirler. 

4 - Kayıd muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. Lazım gelen şartlar. 

haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ank.:ra'da Tıirkkuşuna sevke 
dilccektir. 

5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul mezunları 

kaydedilmek üzere Türk Hnvn Kurumu Şubelerine, Ankara'da Türkkuşu Genel 
Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. c3845> 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları _J 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için şe

rait ve evsafı dahilinde bin liralık sade
yağı satın alınacaktır. Pazarlığı 12/Ha
ziran/939 Pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve sa
atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri. c4047> 

* ~stan~ılı :kmutaıilığının birlikleri pçan 
2 bin liralık arpa şehriyesi satın alına -
caktır. Pazarlığı 14/Hazirnn/939 Çar -
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. İs -
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komisyonuna gel. 
meleri. c40SO, 

* İstanbul komutanlığına bağlı birlikler 
için şerait ve evsafı dahilinde 5 bin lira. 
lık pilavlık pirinç satın alınacaktır. Pa. 
zarlığı 14/Hazfran/939 Çarşamba günü 
saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerinin bel
li gün ve saatte Fındıklıda Komutanhk 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

c4083> 

* İstanbul Komutanlığı birlikleri için şe. 
rait ve evsafı dahilinde 2 bin liralık kır. 
mızı mercimek satın ahnncaktır. Pazarlı
ğı 14/Haziran/939 Çarşamba günü saat 
14,30 da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık sa. 
tınalma komisyonuna gelmeleri. c409h 

* İstanb"ul komutanlığı birlikleri için şe -
rait ve evsafı dahilinde 4 bin liralık ma. 
karna satın alınacaktır. Paza!'hğı 14,'Ha. 
ziran/939 Çarşamba ğünü saat 10,30 d:ı 

yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve 
saatte Fındıklıda komut:ınlık satmalm:ı 

komisyonuna gelmeleri. c4092> 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler 
hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
5 bin liralık yulaf satın almacaktır. Pa -
zarlığı 12/Haziran/939 Pazartesi günü 

saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerinin 
belli gün ve saatte Fındıklıd:ı komutan. 

lık satınalma komisyonuna gelmeleri. 
c4095> 

* İstanbul komutanlığı birlikleri için §e 

rait ve evsafı dahilinde 4 bi'l lirahk bul 
gur satın alınacaktır. Pazarlığı 14/Hazı. 
ran/939 Çarşamba günü saat 14 de yapı.. 

lacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık s:ıtınalma komis · 
yonuna gelmeleri. c4094J> 

* 
İstanbul komutanlığı birlikleri için şa.. 

Nıit ve evsafı dahilinde 5 bin liralık nC21. 

hud satın alınacaktır. Pazarlığı 12/Hazt.
1 

ran/939 Pazartesi günü saat 15,30 da ya..ı 

pılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte, 
Fındıklıda komutanlık satınalma komi&. 
yonuna gelmeleri. c4093» 

* İstanbul Komutanlığı birJikleri için şe. 
rait ve evsafı dahilinde satm alınacak 0r 

lan 65000 kilo kuru fasulyaya ihale günfı 
talibi çıkmadığından ihale.c;i pazarlıklı 

l2/Haziran/939 Pazartesi günü saat 14 ds 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 9750 1lı 
radır. İlk teminatı 732 liradır. Şnrtnnmtt 
si hergün Komisyonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuzu v~ 
ya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 vt, 

3 maddelerinde ya1ılı vesikalarile ber~ 
ber Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. c4046> 

Deniz Fabrikaları Umun Müdürlüğünden 
Fabrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 lira ücretli bir doktorla 98 lira ücretll 

bir eczacı alınacağından isteklilerin sahi b oldukları vesikalarla birlikte Gölcükte 
bulwıan Deni.% Fabn"kaları Umum Müdürlüğüne müracaatları. ,(4011) 
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