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Bulgar -Rumen 
hududunda kanlı 

bir h3dise 
Bulgar komitecileri 

Dobrice topraklarına 
taarruz ettiler 

20 Bulgar Jıomltecisl 
kaçarkl!n IJldllrilldiJler 

Rusya Ba.'tık devletlerinin 
de garanti edilmesini istiy or 

Mahalle aralan ndaki mezarlıklar

da bulunan mezar taşlan belediye 
memurları tarafından numaralana -
caktır. Bu mezarlıklarda yatan tari
hi simaların isimleri de tesbit edile -
cektir . 

* 
· Gazete kAğıdı içinde 

bir çocuk cesedi 
Dün, Edirnekapı mezarlığında oy -

namakta olan çocuklar ta -
rafından gazete kAğıdına n -
nlmış bir kız çocuğu cesedi gö
rülerek. Otakçılar karakoluna haber 
verilmiştir. Cesed adliye tabibi En -

: ver Karan tarafından muayene edll-
J Tayyurccil . , ._ (P. A. n.., . ~ • .:- "2 morga kaldırılmasına lüzum 

lil ran Veliahdi . er.nı. ~al~an 1ıava meydanında karşLlunırla : ken ı= görülmüştür. 
11 .. e 'l'ahrana g ndın ehvlenmesi münasebe-ı mecburi iniş esnasında ik' ta . . ~ Tahkikata müddeiumumi muavin - e 
uşıc . ı en avn fil .. ı yyarec•mı -,: 1 . d İ1 I 

sıs Yiizünd . omuzun do - zin §ehid dliştüklerj yazılmışt o:· : erın en 1san el koymuştur. • 
en tehlıke geçirdıği ve (D ı. un a1 - c. 

1
. 

evarrı.ı ıı ln.ci ıayfada,) "'"······ ················································· •• 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 Kuruş 

Hesabda yanllşllk yoksa 
bu netice korkuncdur 1 

• 
Istanbul süt gerine 

Bu vazi11et hakika.t midir? 

işte bir cürmümeıhud: Stltçii yan ıı ritle dolu gü~miLnü çernedn 
tamam.!&yarak yo la rffan oluyor 

Süt derdi gene günün mes~esi halin • sefer yapılan üstünköni mildavatın, ~n
de .. Zaman zaman müzmin bir yara gibi leyioi tedbirlerin dikişlerin, kopararak 
nüksediveren süt bozukluğu hastalılı, bu (Devamı 11 inci sayfada) 

Suriyede Kralhk 
tesis ediliyormuş 

Kralın kim olacağı hakkında henüz bir karar 
verilmedi, idare Fransa mandası alhnda olcacak 

Karı ve koca: " Elli sene içinde bir defa bile 
kavga etmedik, biribirimizden hlli bir 

dakika ayrılmıya tahammül edf'll'İyoruz ,, diyorlar 

Bau Nuri ve Bayan Ulviye 
(Yazısı 9 uncu sayfanın 4 vı S inci sütunlarında) 
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Sanayileşme 
Hareketimizde ikincı 
Bir hamle lüzumu 

Yazan: Muhittin Birgen 

T ü111dyenin devlet, siyaset ve ik

tısad cihazlarının en yüksek 

teşkilAtında vukua gelen değişmeler ne -
tieesi olarak. sanayi hayatımızın umumi 
meseleleri üzerinde bir durup düşünme, 
tetkik ve mürakabe, sonra da elde edile
oe:k kanaatlere göre yeni kararla= verme 
devri açılmış oldu. 

' 
• 

Böyle bır devrin açılmıs olması hem 
gayet tabii hem de gayet lüzumlu ve 
faydalı idi. Ferd!er gıbi, cemıyetl~r ve 
mılletler ve bunların en yüksek teşki -
l.Atları olan devletler de, zaman zaman 
durup düşünmeğc. gidştiklerı i§lerde ve 
tuttuklan yollard:ı nerelerden kalkıp ne
relere geldiklerini tetkike muhtaçtırlar. 
Şimdiy kadar bu hususta hükumet ta

rafından bir takım tetkikler yapılmış ol
makla berabr bu tetkikle:- elan devam e
diyor. Nıtkim, milli muhitimizde bu me -
sele etrafındakı fikırlerinı ve duygula • 
nnı şimdiye kadar muhtelif şekillerde iz.. 
har etmiştir. Gerek halle arasından gelen 
ıe.sleri dinllyerec, gere~ hükumetçe ya
pılan tetkiklerhı bugünkü derece ve saf
halan üzerinde durarak. arlık bu bahlı 
üzerinde bir takım umumi fikirler edin
mek kabıldir. Biz de bu~ünlerde bu me5e 
leler~ meşgul olmak ist1yoruz. 

Korkaklık miknatise benzer, görülen ve görülmiyen bü

t!b ~ehHkelen bı: derd ile maldı ob.nm üzerine çöker. Bu-

na mukabil cOHret bir kalkandıı-, bir ıiperiaaika .bük • 
mündedir, bizi yıldınmdan korur. 

Korkak ırusmız? Zayıf veya kuvvetli herkes alze t.Ucmn 
eaecek, hayatınız derd ve gaile içinde ıeçecektir. Bilakis 
ceıur musunuz? Size hllcuın eden. taar.nua geçen olmaz, 
kendinizi müdafaa etmek mecburiyet·.nde de ktılma:uıını;:, 
hayatınız sükUn içinde geçer .. 

* . 
Evvela şu umumi noktalar üzerinde ıs-

rar edelim: 

Bir memleketin iktısad hayatına isti • 
kamet vermek. dah3 doğrusu ıktısadi t&

kAmül stadında çok geri kalmış b:r vata
na adeta ıktıaadi bir ihtila· hareketı yap
tırarak. onu modern:::ı ikt1sad hayatına 

sokmak işi. dedikodu denilen ve yalnız 

karıştırıp bulandırmasını bilen anonim 
fesadcının ellle yapılamaz. Her ıey, tet
kike ve hesaba göre tanzim -edilmedikçe, 
her karar, kat1 maltimlara istinad etti -
rilınedıkçe sarledi!ecek faaliyetten yal -
ruz perişanlık ve bozgunluk çıkar. Ayni 
zamanda bu q, mütehassıs olmıyan in -
s nlann rutgele edindikleri ve söyleyip 
gezdıkleri .fikirlerle de idare edilemez. 
Buna sözün ayağa düşmesi derler. Üçün
di derecede. fWlU iyı bilmek mecburi • 
yetindeyiz ki Türkıye gibi, bu nevi işler
de her cinsten bilgi ve ilıtisas itibarile çok 
geri kalını§ olan bir memlekette yeni bir 
i)rtııacU devir açma işi, ne hatasız, ne la-
rafsız, ne de u para ile yapılabilir. 

Dünyanın ilk '{·--- · .... - ............... ... .... -"' Üç bilgilk , 

" tdeaı me1ıtebt,, fı Kergon bir fıkra şahsı11et1n üç ouıa 

İskoçyada Edinburıh'ta Kilsyth ma
den mıntakasında 80 bin İngiliz !it.ası 

sarfile, dünyanın en modern mekteble
rinden biri yapılacaktır. 

i 

Hasise göre 
Ev saJıiOi misafirlerine sigara. ik

ram etmişti. Kibriti çaktı. 1ki sigarayı ~ 
yaktı. Üçüncüytl. yakacağt, sırada mi· ~ 
safirlerden biri: l 

- Üç sigara yakmasanat 
Dedi. 

Ev sahibi güldü: 

- Bu bir ldftır efendim, bir kibrit
le üç sigara uakmanın ne uğursuzluğu 
olabilir? 

Misafirler arasında bulunan hasis
ı~ meşhu .. birı söze kaM§tı: 

- Ôyle bir şey vardır amma, üç 
8igara için de{1il ... Bir kibritle on iki 
sigara yaktıktan sotırcı on üçüncüyü 
yakmamalıdır. 

Hastaları sihirli 
Ellerile iyi eden 
Sefir karısı 

Büyük Harb sıralannda doğmuş 01: n 

ve bu devrin en mühim tıç simaslle ak
rabalıklan bulunan üç İngiliz delikanlısı 
bugün Londra efkan umumiyesinin ziya-

Jimnastik Glonile yüzme havuzunun İngilterenin eskl ..,. 1 desile alakasını çekmektedir. Bunlar, 
Harbi Umumide ba~riye nazırlığı yapım -

duvarlan icabında ıüne§in nüfuzunu te- Türkiye sefiri Sir 

min mabadile müteharrik olacak, bir George eıerk'ın e· 
.. şi Leydi Clerk, el· 

duğmeye basılır ba11lmaz yanlara doğru. 
1 

. . ın· 
1
. t 

erının s ır ı e• 
açılacaktır. Her sıntfa hoparlör tertibatı masil~ beş yüzden 

yapılacak, bu suretle baf()ğretmen, oda- fazla hastayı iy! 
ıımdan bütün sınıflara ders verebilecek- etmiştir. Söylendi
tir. Sınıfların duvarlarına gayet güzel ğine göre Leydi 

Clerk'm, dııha faz-ve san'at zevkini okşıyacak resimler na

kı§lanacaktır. Mekteb kasabadan 70 

metre yükseklikte inıa edilecek. meyilli 

arazide sedler yaptlarak, buralarda bah

çeler vilcude getirılecıektir. Mektebin et
rafını 10 dönümliik bir arazi çevrellye

cek, talebeler burada bahçe işlerile meş

gul olacaklardır. Binaların yüzde 75 i 
camdan yapılacak. sınıfların cephesi, 

la göz ve cild has
tahklannda ihtısa-
sı vardır. Faris doktorlarının Leydınifl 

tatbik ettiği tedavi usullerine inandıkla
rını Pari S1ıar gazetesi yazıyor. 

1 Kiçnerin yeteni Lord Kiçner, gene Har
bi Umuminin devamı milddetince, Alman 
filolarını felce sevkeden amira: Celiko
nun ve Fransada başkumandanlık eden 
General Haig'in oğullarıdır. 

Kiçnerin yeğeni Kambriç Unıversite
sinde okumakta ve ailenin darmadağın 
olan servetini kurtarmak emelile de ka
nuni bir muhasib yetişmek sevdasında
dır. 

Amiral Celikonun oğlu, babasının. onu 
denizci yetiştirmek arzusuna rağmen, hiç 
te bu fikirde değildir. O daha ziyade dip
lomatlığa üzenmektedir. Oksfordda tadh 
kurslarını takib etmektedir. 

General Ha)g'in oğlu ise babasının 
mesleğini takib edecektir. Resimde Lord 
Kiçneri görüyorsunuz. 

- ····-
Pot kzrmağa ..• 
Çam devirmeğe dair 

e:. Talu 
...-ı\l• 

M ekteblerde talebeye adabı ~ .. 
aşeret öğretilmesini Maarif Jc!l• 

rar altına aldı. Bu karan da zamanınd• 
hep a~ladığımızı hatırlıyorum. ~~~ 
şüphesiz ki bu iyi bir şey. Cemiyet haliJl 
de yaşamağa namzed insan yavruların~ 
daha küçükten, o cemivetin adabınn " 8

' 

kıf olmaları, ileride m~hcubiyetin acılı· 
ğmı duymamalan için şarttır. 

za· Ancak, adabı muaşeret dersleri, nn 
riyeleri adama her şey öğretmez. .13.;~ 
kinıeeler tanırım k;, fevkalade te:bıye\~ 
cefend!. dirler. Böyle iken, ya d:ılgın o 
dukhmndan, yahud ki patavatsız bir ıtn· 
raktere malik bulunduklarından, adıJll 
başında pot kırar, çam devirirler. 

Yaşlı başlı bir aşinaya, yanında genÇ 
karısile tesadüf edip te: 

- Kerimeniz, değ.l mi? Maşallah. ne 
kadar da büyümüş!. 
Tarzında sual soraubr .. babasını Jdı)• 

beden bir ahbabı taziyeye gidip te. boŞ 
bulunarak: 

- Allah kavuştursun! 
Diyenler.. sakat bı: adamın yanınd~~ 

onun malfıliyetile münasebeti olan bit 
darbı meseli tekerleyiverenler çoktur. 

Lakin bunların içerisinde en çok acın•· 
cak olanları, kırdığı potun derhal f arl<111' 

da olup ta, onu tamire kalkışan, ve g~t· 
tikçe boca-Iıyarak fecaatten fecaate sı~ 
rüklenenlerdir. '\ 

Şair Ande!ıb, bu1fin ilim ıuemimizin eJl 

kıymetli rilkünıerinden biri olan çok Jlltllt 

terem bir zatın böyle mütemadiyen ç:Jfll 
devirmesinden şikayetçi idi. . 

Bir gün, beraberce Kfığıdhaneye gidı• 
yorlarken. o zatın, kayıkçı ile konuşac3' 
ğı tuttu. 

- iBaba! Bu kayık neden yapılır? 
- Tahtadan beyim. Neden olacak? 
- Ne tahtası? 
- Çam! . 
Bu çam sözünü ~itir işitmez, Andelıb 

arkadaşının koluna sarıldı. ve: 
- Aman, azizim! dedi; yalvararım sn• 

'na: Bunu devirme! Çünkü bu ötekilere 
• 1 

benzemez .. ikimiz de top yoluna giderıı·· 
Şairin şaka tarzındaki bu ihtarı yabana 

atmamalıdır. Bazım, dalgınlıkla devrilell 
öyle çamlar, kınlan öyle muazzam potlar 
vardır ki •. hakikaten insanı top yoluJlS 
götürür. 

Onun içindir ki adabı muaşeret dersle• 
. 'tl ri almak, cemıyet adamı olabilmek ıçı 

kafi değildir. Muvaffökiyetin değilse bi• 
le, huzur ve emniyet içerisinde yaşnı_?~ 
nın en büyük şnrtı her söylenecek so.ı i 
önceden kafa ölçüsüne vurmak, bcdefın 
iyice tayin edip kestirdikten sonra söyle
mektir. 

E. TaltJ 
····························································" 
Yeni Barem 
Kanunu 
Ankara 11 (Hususi) - Bütçe enciit: 

meni yeni barem kanunu üzerinde ~ 
kiklerine devam etmiştir. I.Ayiha . 
maddeleri üzerindeki tetkikler bit1111fı 

··zıı· te.şkilat kadroları cetvellerinin JJ'ltl 

Bundan on lkı sene evvel memlekette 
yeni sınai bir hareket uyandırmıya teşeb
büs ettiğımiz aıra:arda, bu işlerin tam 
manasite cahlli ıd;k. Bundan dolayı ben 
devletin sınat işlere mümkün mertebe az 
müdahale etmesi fikrinde idim. Bugün 
memnuniyetle itiraf etmeğ.? mecburum 
ki devlet. sınai işlere vaki olan müda -
haleleri esnasında, hatta hazan çok :Jeri 
gıtmi§ olmasına rağmen, benım tasavvur 
ettiğim derecede mühim hatalara düşme
m~, bu bakımdan, benim endişelerimi 

tekzı"b etmiştir. Bununla beraber, hata

ları yok mu? Eski tabırile, tümen tümen! 
Fakat, bu hatalardan dolayı işten vaz mı 
geçelim? Hayır, modern iş hayatı bakı -
mından nazari bilgisi fevkalade az. ame
li ibtısastan külliyen mahrum bir mcm -
leket. eğer kendis•ni dünyanın gidişine 

uydurmak zanıretını anlıyorsa sade bu 
anlayıştaki sevabı kifidır. Bu anlayışı 
tatbikata geçirmek teşebbüsleri baştan 

başa da hata oı.a - ki çok şükür o vazi -

yette değiliz • eene bu teşebbüslere gi -
~cekti. Her sevab bır takım hatalar ü
zerine kurulur ve bn hataların neticesi 
olur. Bilgi ve ihtısas denilen şeylerin ik· 
tisabı için bqka milletler asırlarca çalış
mışlar, hesabsı.z hat3lar yapmışla::.- ve is
raflara düşmüılerdir. Biz. bugün hazıra 
konuyoruz. yaptığımız hatalar, düştüğü
müz israflar, yaptığımız işlere göre bizi 
ümidsizliğe düşürebilecek dereceden çok 
uzaktır. 

fazlaca güneşe maruz kalsmlar diye ce

nuba doğru müteveccih bulunacaktır. 

Leydi Clerk, kendisinde başkalnrını 

tedavi etmek kudretini sezer sezmez. bu 
kudretini arkadaslarının üzerinde dene
mekle işe başlamıştır. Kocası vazife icn
bı Çekoslovnkyada bulunurken, kendisı 

Mazarike müracaat ederek, marifetlerin
den bahsetmiş, yerli doktorlardan bazı

larının yardımı ile birçok hastaları iyi 
etmiştir. 

A 'man ,,adan para kaçıran keresine başlanmıştır. urJ'ltl' 
" talili 13 !er ,, Layiha, önümüzdeki günlerde 

İsraf bahsine gelince, esefle görüyo -
nırı ki bu noktada memlekette, daha zi
yade, korkunç bır demagoji hakimdir; 
muhit1n her S!lhasında kendısini hareket 
halinde gördüğüm bu demagoji, arada 
bir, rastgelenin ağzile feryad eJer: cMil
letın milyonlan israf ediliyo. Bu fakir 
milletin dişinden, tırnağından arttırdığı 
milyonlar lltekinın berikinin cebini dol -
duruyor. Bir takım rllppeler şampanya 

~Devamı 10 mıcu sayfada) 

Amelt ve iktısadi derslere mahsus. kı
sımda talebeler yemek pişirme, çamaıır 

mi heyete sevkedHmiştir. 
Merkezleri Londradl olan 13 sergüzeşt- ·---

çi genç. her türlü işkence, hapis ~ezala- İngiltere Kt a 'ı Brükseli yıkama ve daktiloluk öğreneceklerdir. 
Eski usul çan, zil ortadan kalkacak, tale

beler bir gramofondan verilen ve hopar

lörle yapılacak olan bir musiki parçaslle 

derslere girecek ve çıkacaklardır. 

Uzağı göremiyen bir genç kızı Leydi 
Clerk şu şekilde iyi etmi~tir: 

nnı, hattA ölümü blle göze alarak. Alınan )( 
mültecilerinin paralarını Almanyadan resmen ziyaret edece 

Resimde 10 ay ç.alışarak mektebin p1fin

lannı hazırlıyan mühendisi görüyorsu
nuz. 

Uyku halinde bulunan kıza, ellerile bir 
t~'kım masajlar yapmakta olan Leydi 
Clerk, tedavi esnasında bütün düşünce 
kabiliyetini hastanın üzerinde toplamış
tır. 9 tedaviden sonra daldığı uykudan 
uyanan hasta, daha iy! ve berrak gördü
ğünü itiraf etmiştir. 

dışanya kaçırmaktadırlar. Kendilerine" Brüksel ı ı (A.A.) _ Belga ajan5~ 
•talihli 13 ler:. ismini veren bu Jebeke nın öğrendiğine göre, İngi!tere J{ra.~ 1~; efradı bir~k kereler Almanyaya gitmiş- Kraliçesi gelecek İkinciteşrlnde 13rı.tı
ler, dönüşte hudud memurlarını kandıra- seli resmen ziyaret edeceklerdir· •• ..-
rak birçok mücevherler ve paralar kaçır- .......................................................... . 
mışlardır. Şebeke azasının isimleri gizli T A K V 1 M 
tutulmaktadır. 

__, 

IS TE R i NAN, 1 STER i NAN M A! 
Bir arkadaşımız yaz münasebetile bi: köye taşınmak üze

reydi, fakat dün gece kendisini bir sinemada gördük: 

- Vazgeçtim. diye s'öylend~ pal'a sarfedecck zaman de

ğil, ne olur ne o1maz? Elimde bulunan elimde kalsın! 

Bır ba§ka dostumuz vardır ki, bilmeyiz, ne sergısı mü -

nasebetile A1manyaya gidecekti. HattA biz onu çoktan gıt

miş sanıyorduk. Fakat şehir içinde onunla da karşı!aşıver
dık: 

- Düşündüm. bu zamanda memleket dışına çıkmak, 
hem de masrafa girmek akıllı işi olmtyacak. dedi. 
Bır gün ı~indc kimi gördüysek ihtiyatlı bulduk. Terzi -

den, hattA :fotoğraf atelyesine kadar herkes yarının endı • 
şesı içindedir, ve bütün zihinlerde yaz aylannın bir harb 
getırip getirm:y€'ceği endişesi hAkiır.di..l". Bir ay önce bu 
endişe bir dereceye kadar muhik görülebilirdi. Fakat bu • 
gün için teh1ikenin mevcud olduğuna b!z nanmıyoruz, ey 
okuyucu ı;en: ,,..-··-· -

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

MAYIS ~ 

K'Umf MDe 12 Arabi ,.•• 
U5G 1558 - -l\iıan R .. :nr ııcH Hııır 
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Mayıa 

ltalyan filosu Prens Pol 
şerefine büyük · 

bir geçid resmi yaptı 
1''hpo!i 11 - Kral Viktor Emanuel 

\r~ Yu l d . ~os av Naibi Prens Pol, büyük 

6 
cnız geçidinde hazır bulunmak üzere 
aat 9 45 t b . . 

801 . · e uraya gelınışlerdır. Mus -
s ını, Markoviç, Ciano ve Statace ile 

g·~tat 8·50 de gelmiş ve derhal limana 
1 rnı~tir. 

h Rraı ve Prens Pol halk tarafından 
aruı·etıe ....llk l 

ı:- , uJ ış anmış, top seslerile se-
arn anmtşlardır. 
Mütnakıbe k' . tc ekk . n se ız dtomobıl halinde 

ra ınd ul .eden alay halkın alkışları a -
fınd-1 a lımana r:elmiş, Mussolini tara
'P()ı '1 ~a~şılanmıştır. Kral ve Prens 
va · ~eçıdı seyretmek üzere Tiryeste 

nuruna b. . ' . so . ınmış.erdır. Bir müddet 
nı1 112 •• .• 

ın cuzutamın iştirakile bahri 
an •vral ar yapılmıştır. 

Nutuklar 
Roma 1 ı (A A ) • Qu·, · · - Kral - Imparator 

11 ınaı sara d ' \'crilın. yı~ <r Prens Pol şerefine 
nutuk-

1~ .• 0!?n zıyafet münasebetile bir 
}'a soy ıycrek İtalya ile Yugoslav 

arasındaki ·· Yad . munasebetlere daha zi -
1 e saınııniyet b<ih tm k 
ek-etin t .. .. şe e ve iki mem 

esanudu esbabını daha ziyade 

derinlCitirmek için İtalya ve Yugos -
lavya hükumetleri tarafından sarfe -
dibnekte olan mesai dolayısile mem -
nuniyetini bey<m etmiştir. 

Prens Pol, şu suretle cevab vermiş· 
tir: 

İtalyan milletinin hararetli sempati 
tezahürleri, beni son derecede samimi 
olarak mütehassis etmiştir. Benim İ -
talyan devlet adamları ve hepsinden 
evvel İtalya hükfım~t reisi Mussolini i
le buluştuğum esna'<ia müşahade et -
miş olduğum bu içten gelen ve kendi -
Iiğinden gösterilen dostluk nişaneleri, 
beni bilhassa memnun etmiştir. 

Majestenizi temin edebilirim ki, Yu
goslavyaya ve Yugoslav milletine kar 
şı gösteri1ert bu sempati ve dostluk te
zahürleri, asil İtalyan milletine ve şe
refli Savoie hanedanına ka'ı.-şı derin 
bir hayranlık hissi beslenilmekte olan 
Adriyatiğin öteki kıyısında derin bir 
akis tevlid edecektir. Esasen bu mü -
tekabil sempati ve dostluk hisleri. Yu
goslavya ile İtalya arasında tahtim e -
dilmiş olan itilafın sağlamlığının zfı -
manıdır. 

Ç~nıberlayn dün siyasi 
.. ~ır nutuk daha söyledi 

anç.ig ınes l · · h 11· · · k ·· e esının a ı ıçın uvvete muracaat 

Reisicumhur 
neşriyat sergisini 

ziyaret ettiler 
Ankara 11 (Hususi) - İsmet 

İnönü, refakatlerinde Bayan İnö
nü olduğu halde bugün . öğle ü -
zeri on yıllık neşriyat scrgısını 

teşrif ederek bir saat kadar kitab
lar üzerinde tetkikler yapmışlar -

dır. 

Balbonun Kahire 
seyahati 

lVıısır Başvekili ziyaret 
hakkında izahat veriyor 

Kahire 11 ( A.A.) - Maraş.al Balbo
nun kendisini ziyareti münasebetile Mı 
sır Başvekili, şu beyanatta bulunmuş • 
tur: 

Bu ziyaret, İtalyanın birinci p1anda 
gelmekte olan bir simıtsını Mısır ma -
kamatının tanımasına ve maraşalle 
dostluk ve samimiyet ifadelerinin tea
ti edilmesine medar olm~ olan husu -
si bir ziyarettir. 

Mukattam gazete:;i, Maıraşa1 Balbo'
nun Kral Faruk'a İtalya Kralının bir 
mektuhunu tevdi etmiş olduğu haberi
nin asıl ve esastan ari bulunduğunu 
yazmaktadır. 

l\laraşal Balbo'nun sözleri 

Kahire 11 (A.A.) - Elihram gaze -
tesi, bu sabah muharrirlerinden biri -
sinin Libya Valisi MaraJlal Ba1bo ile 
yapmış olduğu mülakatı neşretmektc· 
dir. 

çıkac k edildiği takdirde umumi bir harb 
a ve lngiltere de l:u harbe iştirak 

Londra ı ı 

Mar:ışal, İtalya'nın Libya'da silah -
edecek lanmnkta olduğuna dair maksadı mah

susa müstenid o!:ırak neşredilen bi.itün 

Çeınberlrıyn (liUsusi) - Başvekil 
nin kadınla; :tnuhba{~zakarlar partisi -
bu c1k şu esınin to l 

şam bir nutuk .. li P antısında 
terenin Polon soy yerek, İnmı 
h. vava karş ld ""'b• -

Udlercien hah • . ı a ığı taah -
si · setmış ve D · nın halli için k ançıg mesele 
diği takdirde b uvvete müracaat edil-
be .. ' unun umumi b' muncer olac • ır har-
b.u harbe iştir:ın~ ve J.n~ilterenin de 
tır. e ecegını söylemiş _ 

Bas\·ek'l .. 

bir vasıtalarına- müracaat edilmesine haberlerle İlalya'nın Mısır'a kctrşı te -
kat'iyet müsaade etmiyeceğiz. 1 cavii7.Jr bulunacağı havadislerini açık-

Almanya, eger küçük devletleri bi - ça tckzib etmistir. Mumaileyh, İtalya 
rer birer yutmcrk niyetinde değiliz, İn- aleyhindeki bu hürum1arın gün geç -
giltereden hiç korkmasın. Biz el'an, Al tikçe hizzat Mısırın menfacltleri için 
manya ile harbetmemek niyeti ve ta- tehlikeli bir vaziyet ihdas edeceğini i
savvurumuza bağlı kalmaktayız. Ve Iave E"lmi~tir. Libya'ya anavatandan 
öyle zannediyorum ki, Alman milleti kolonlar göndl"rilınesi meselesine gelin 
de ayni arzuyu beslemektedir ce, Mareşal Balbo. bu işin Müslüman 

Mütekabil teminat 
yerlilerin dini istikiallerini ve iktısa -
di menfaa:tlerini ihlfıl etmemekte ol -
duğunı.A söylemiştir. ki: ·• ı sozleı ine devamla demı·ştı'r Londra 11 (A.A.) - Dün Avam .Ka-

- İn~iltere, asla h marasında Çemberİayn, İngiltere bil -
de değildir v arbetmek niyetin- kfunetinin Almanva ile mütekabil te - inailtere Uzakşarkda 

müdafaa tedbirleri ah yor 
ça , · e ancak h bd J 

ıe olınadığın k ' ar en başka minat teatisine amade olduğunu, an -
dirde harbe g·a rana<?t; getirdiği tak - cak bu hususun Alman hükfunetine bil 
tayn işaret en:ırekc~ktir: Fakat ŞU nok- dirilmedig"ini ve Berlin hükumetinin 
hak' e ıstenm k. A 1ıniyet kurın k .. ı, vrupada de bu babda Londraya bir g\ına tebli - Londra 11 (A.A.) - Daily Tele -

Sır-P _a uHzere 

1
kurvvvet v

8

e cet- gagtta: 0:urnmu:·şğınmı beyaen eltmeiştrir. 
1

• ;;::rh gazetesinin <ieniz muharriri y•

Süveyş kanalının öte tarafındaki bü 
tün İngiliz filolarının genel kurmay p hcyeil~rile hava müdafaa topçu sübay 

rens Polün avdetı·nı· mu"teakıb ]arı yakında Singapur'da bir konfe -
.. dns aktedeceklerdir. Bu konferansa 

lllUzakerelere tekrar ba-•lanacak Avustralya ve Yeni Zelanda donanma 
y kumanr~anlarının da iştirak etm{'si pek 

Geçid resminden y muhtemeldir. Bu toplantıda herhan(!i 

Y
ak 1 sonra ugoslavya - Macar bir harb takdirinde Uzakşarkta alına-

ın aşması etrafı d cak müdafaa tedbirleri go .. rüc:ülecek -
z n a müzakereler oldu "' 

agreb 11 (A dan: .A.) - Havas ajansın- ! · · A 

İ . ı~ı~alkarane kararı bir Sırb - Hırvat i-
ba }'ı .?1a1Uınat alınakw 

1 
b. tilannın yolunu kapamcfmaktadır. 

a gore 27 N o an ır mem- M.. k l 
ç~k isanda Vetko · ., M ··· uza ere er 

tir. 
Daha şimdiden bir harb tc.~{dirinde 

Pasifik denizine gidecek zırhlılar tayin 
edilmiştir. Şarktaki Fransız filoları tek 
bir donanma halinde tevhid olunacak-

S arasında akdedilın. vıç ııe a - Roma 11 (A.A.) - Havas muhao.rı bıl-
h avva vilayen ~ olan itilafın diriyor: tır. 
,... al Dubrovnikı eı·1sahbi.l :ıvil~~etinin der- Bugün İtalya kralı, Yugoslavya kral b • 420 ·•ıerk d e ır1~1rılmes' · 'b' M · Hitler 1933 den erı 
~·e ez eki iktidrh' me:~. . ını ve naı 1• ussolini, Markoviç ve Kont Cia-
le t!erinin Hırvatistan kiını~ salatıi - no, .T~ieste kıuvazöründe bahriye geçi:J nutuk sÖy'emiş 
~ılerek ınerkeze eyalet~;. nak - resmını seyretmi~ler ve bu arada görüş-

ll'ıılli tnüd f yalnız hancı ışlerle, melerine devam eylemişlerdı" Berlin 11 (A.A.) - Nasyonal sosya-
i le · a aa, devletin y .. ~k ·d s ld ğ •· listlerin bibliografi enstitüsü tarafın -

. rınin bırakılın u · ı aresi anı 1 ına göre. İtalya, Macaristanla 
ll'ııc1sının yeni ~~ı~ı ve devlet ca _ ~ugoslavya arasında bir yaklaşma le _ dan neşredilen bir bibliyoğrafiye naza-
taha'kkuk ett' şeklı~ ihazırlamak ve hınde faaliyet sarfında devam eylemek _ ran Hitler, iktid~r mevkiine gelmiş ol· iet teşkil <?~~ınek. ı?ın yeni bir hükfı- ~~clir. Buna Yugoslavya da muhalıf de _ duğu tarih olan 30 İkincikfmun 1933 

ır. mesını derpiş etmekte _ iıfdir. Fakat Yugoslavya, bu yaklaşmanın tenb('ri 420 nutuk söylemiştir. 
l<ı allık . omanya - Macaristan münasE:'b tlerin . makta olan görüşmeler, herhanği bir si-

Cevab vermn:y~bet meclisi, 4 Mayısta d: bazı salah eserile vukua gelir ~ daha yasi anlaşmanın akdi ile neticclenmiye -
S ıştır. zıyade müe~sir 1 ~ . -. :~a~ı meha . dir ' 0 .:ıca5ın1 ılerı sıırmekte- ccktir. 

~ın.ı rnüteakıb fıl:. Prens Pol'ün avde - Diğer t f . İtalyanlar. Prens Folun ziyaretine bü-
t Utdo.r1 nokt dmuzakerelere kalmış ol· b'lh ;: tan tabının edıldiğine göre yük bir siyasi ehemmiyet atfetmektedir. 
nhınin ctmekat ad~ tekrar başlana!cağını ~ asd sa kavudluğun işgalinden sonra Bununla beraber şurası şayanı kavıddır 

l)· . e ırlcr ey ana çı an bazı komşul k ı l · k' · · ı<l"€'r taraft · de müzak dilın· . u mesc e erı ı Bclgradın antıkomintern paktına nti-
an Hırvat milli heyetinin Fakat t::n e olu iştır. .. bakı ihtimallQrı etruında ~rtık hıç bır 

nduğuna gore. yapıl • imada bulunulmamaktadır. 

İngiltere Romanyayı 
beş milyon İngiliz 
lirahk kredi açtı 

Londra 11 (Hususi) - Bir müddetten
beri İngiltere ile Romanyl arasında Bük 
reşte cereyan etmekte olan iktısadi mü· 
zakereler sona ermiştir. 
Yapılan anlaşma mucibince İngiltere, 

Romanyaya beş milyon sterling kredi aç
mıştır. Bu h.ıed~ İngiltereden yapılacak 
olan mübayaata hasredilmiştir. 

Bundan başka, İngiltere Romanyadan 
iki yüz bin ton buğday satın alacaktır. 

Müzakerelerde İngilrereyi temsil et • 
mekte olan Sir Frederik Rosun riya • 
setindeki heyet, bugün İstanbul yolu iie 
Kösten:e~en Atinaya hareket etmiştir. 

Yeni telif hakkı 
kanunu hazırlanıyor 
Ank:ıra 1 1 (A.A.) - Türk neşriyat 

hayatında kuvvetli .bir hamle ve inki -
şaf yaratacağı muhakkak bulunan bi -
rinci Türk neşriyat kongresinin karar
ları Maarif Vekilimiz tarafından dik -
k<ttle incelemeye ve tatbikat sahasına 
konulmak üzere tedbirler alınmnya 
başlanmıştır. 

Telif hakkı kanununun bugünkü ihti 
yaçlarımızı karşılamadığı anlaşıldığın
dan, bu husustaki kongre kararlarının 
Hukuk Fakültesinde alakadar profe -
sörler ve doçentlerden müteşekkil bir 
komisyon tarafından incelenmesi İs -
tanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bil
dirilmiştir. 

Bu komisyonlar esbabı rnucibesile 
birliktı:> yeni ve t:-ım birer telif ha<kkı 
kanunu projesi hazırlayacaklardır . 

Bu projelerde. müellifin hakları ve 
kitabın h~ysiyeti iJe müellifin mesleki 
şerefinin korunması kadar ammenin is 
tifadesi ve kanununun tat,bik kabili -
yctile mücyyidekri de chemmivetle 
göıöni.inde bulundurulacaktır. ~ 

Tercüme hakkı mahfuz kalmak su
ret il(' heynclmiJ"l konvansiyona ilti -
hakımız da düşünülecektir. 

Avn! m€s~le hakkında mütnlea ve 
tekliflerini bildirmesi için Ankara Hu
ku'k fal·fltcsi dekanlığından da ricada 
bulunmuştur. 

S'ovakyada 40 Yahudi 
tevkif edildi 

Sayfa 3 

• Yeni Berfin - Roma 
Anlaşması etrafında 
Düşünce le!' 

Yazan: s~nm RatıP Em~~ 

lman ve İtalyan hariciye nazır· 
!arının Milanoda yaptıkları 

mülakat iki devlet arasında sıyasi V(! as· 
keri bir ittifakın vücud bulmasını intac 
ettL Fakat bu akid, fıilen mevcud bir va
ziyeti tavzih ve tenvir etmiş olmaktan 
başka bir şey yapmadığı için fazla bir a
kis bırakmadı. Bn vesikanın resmen im
zası, İtalyan kralının bu ay sonlarında 
veya Haziran başında Berline yapacağı 
ziyarete bırakılmıştır. Alman - İtalyıın 
ittifakı askerisı, bu suretle resmen tah
tim edilmiş olacaktır. Maamgfıh b•za·ihi 
bu mukavelenamen.n mahıyeti hakkıncla 
esaslı mallımat mevcuci olmadığı gibi a
lakadar iki devletin bu hususta daha mu
fassal izahat vermelerine de pek ıntizar 
edilemez. Bu vesika hakkında mevcud 
malumat, iki hariciye nazırının Milanoda 
yaptıkları mülB.katı müteakıb neşredilen, 
tebliğe inhisar ediyor kı bu tebliğde ikl 
nazırın vaziyeti ehemmiyt>tle gözden ge
çirdiklerini, bunun netices;nde her iki 
hükumet arasında tam bir görüş birliği. 
nin müşahede edi!dığmı ve hır.netice ara. 
larındaki münasebeti kat'i bir askri mu. 
kavele ile tesbit ettiklerin. kaydeylemek· 
le iktifa ediyor. 

Maamafih bu mülakatı müteakıb !tal· 
yan hariciye nazırı Kont Cıano ile görü 
şen gazetecilerin kend=sinde!'l istihsal e· 
debildikleri mütemmim maliimat, bu ve
sika ile Berlin -Rom:ı mihverinin k•ıvvet 
bulduğuna, bu muka\•elenın kat'i br as· 
keri ittifak mahiyeti arzedip etmediği 

sualine de pek o kadar değil, fakat onun 
gibi bir şey cevabına inhisar eylemiştir. 

Bu vesikanın askeri ve siyasi bir misak 
olduğu neşredilen tebiiğ ile bildirilmesi
ne rağmen cittifak> kelimesinir, kı.:l!anı1-
mamış olması da gös•ercyor ki Kont Cia. 
nonun sözleri doğrudur ve bu anlaşma 
ile kat'i ittifak arasında b!r miktar me~ 
safe daha vardır. Maamafih gerek tn~ıl
tere ve Fransanın, gerek Lehistan ve di. 
ğer bazı memleketler!n Berlin - Roma 
mihverine karşı aldıkları vaziyet gözö
nüne getirilirse, kıt'avi Avrupada zuhiır 
edebilecek mevzii bir harbin, iSt'!r iste-

Bratislava 11 (A.A.) - Bratislavada mez umumi bir muharebeye inkılab Pt
Yahudi aleyhtan yeni taşkınlıklar vuku mesi zaruri olacaktır. Fakat yeni Alman. 
bulmuştur. Alman ve Slovaklardan mü- İtalyan anlaşmasınt.1 kat'i mahiyeti an .. 
rekkeb bir grup Yahudi Lehe pansiyo • !aşılmadıkça ve İtalyanın, mutlak bir it
nunu tahrib ıtlerek Yahudileri temer - tifak bağile bağlanması bir vakıa oinrn
küz kampına kadar kovalamışlar ve bu- dıkça. son anlaşmalarb. vaziyeti zafa uğ
rada önlerini keserek c Yeriniz burası - ramış görünen BerlL'l - Roma mihverinin 
dır pis Yahudiler. dıye bağırmışlardır. bugünden yarma taarruzi bir harekete 

Polis Yahudilerin evlerinde araştır - geçmesi beklenemez. Lehistan ve fngil
malar yapmış ve 40 Yahudi döviz kaçak- tere tarafından müzakere kapılan açık-
çılığı suç~~~an tevkıf _:di1miştir. tır ve silah pat!atmad:ın pek çok şeyler 

R "bb elde eden Almanyanın, bu şartlar altın-
ı entrop Venedikde da zayıf ihtimalli bir maceraya atılması 

Venedik 11 (A.A.) - Von Ribben _ müsteba'ddır. Hit1er, henüz konuşma saf
trop,. Veneclike gelmiştir. Ziyareti, ta- hasından uzaklaşmış değildir. 

;~am~!~.~-~susi mahiyettedir. Selım Ra~ıp Emeç 
1--==::.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sabahtan Sabaha 

Milli içki 
lnhısarlar Idaresinin bütçesi konuşulurken Millet Meclisinde hem iktısadi 

hem içtimai münakaşalar oldu. Her yıl artan rakı sarfiyatının İnhisar İda: 
resi kasalarını dolduracak kadar yij kseldiğinden bahsedenlere karşı bu artı
~ın _cemiyet ahlakı ve sıhhati noktasından sevinilecek bir nefce olmadığını 
ıddıa edenler de çıktı. Hatta bu ara da rakının milli içki olduğunu ileri sü .. 
renler de bulunduğunu gazetelerde okudum. 

. Mesele şudur: İçk· bütün menfi propagandalara rağmen cemiyet içir.. bir ih· 
tıyaçtır: Hele dünyanın böyle buhranlı devirlerinde içki de olmas:ı insanitk 
en samımi tesellisindr.Jl mahrum kalmış gibi bunahr. 

İnhisar İdaremizin kasalarını dolduran içki sarfiyatı bizi yalnız bir cihd
ten korkutur. Biz içkiyi sıhhi br ihti ya~ olmaktan, hatta hafif bir :zevk ve 
neş'e vasıtası olmaktan ziyade başımızı döndürüp beynimiz1 uyuşturacak, gö . 

zümüzü karartıp elimizi kana bulayacak bir tılsım. bir sihirli cesaret ve hu
sumet silahı gibi telakki ediyoruz. Düğünlerde bile içilen her kadeh rakı bir 
kurşun olup tabancaların namlusundan fırlıyor. Eğlenmek içın kurduğumuz 
rakı sofraları bir iki saat içinde mezbaha şeklini alıyor. 

İçki ~vk ve neş'emizi çiçekJendiren bir dost değil, hırs ve intikamlarımızı 
kö~kliyen bır düşman halındc kaldıkça korkuludur. Asıl dava da budu;. İçki 
sarfıyatından korkanlar menfi tedbirlere baş vurmanın hiç faydası o!mndı. 

ğı KalUbeiadanberi yapılan tccrü belerle anlamışlardır elbet. Eğer bir mü
cadele yapmak istcniyprr:;a buna cemiyet terbiyemizi yükseltmekten başiama
lıyız. Ahlaken içkiye düşman alınanın hiçbir ilmi ve tatbıki kıymctı yoktur. 
Hedef rakının gradosunu indirmek değil, içenlerin seviyesini yükseltmek ol-

malı. llürlıan Calı:d 
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19 Mayıs şenlikleri' 
programı tesbit edildi 

KömUr depoları için 
bir talimatname 

hazırlanıyor 

• 

Dünya zeytin ve zeytinyağı istihsalatında dördüncü 
gelen memleketimiz az zamanda istihsalatını 

artırarak daha verimli neticeler elde edebilecek 
Şenlikler bu sene yalnız Fener bahçe ıtadında 
yapılacak, beı bin mekteblinin iıtirak edeceği 

senliklerda sporcular da yer alacak 

Vali -Ye belediye re.isi Llitfı Kırdar, te
hirdeki kömür depolarının yerlerini tet
kik etmektedir. Kuruçeşmedelti kömür 
depo1annın mahkeme .kararile buradan 
.kaldınlması kararlaşmış iken, el.An yer 
lerinin de~tirilmemiş olınası da, ayrıca 
gözıden geçirilecektir. 

Zirai kalkınmanın temini için muh -
telif zirai mahsullerin verimini artır -
mak ve kalitelerini düzeltmek maksa -
dile alınan tedbirler arasında muhtelif 
mıntakalarda bir milyona yakın hal -
kın geçim vasıtası olan zeytincilik işi 
ne de, hususi bir ehemmiyet atfedil -

Kanunun tatbikatı neticesi olarak '' 
milyon ağaç da Dşılandığı ve istihsal' 
Salih bir hale getirildiği tUkdirde, bd 
kıymet 5 40 milyon liraya yükselecek ~ 
tir. 

Kömür depoları için belediye bir tali
matname hazırlamaktadır, talimatname
Yfl ıöre, depolar arasında on beş met -
relik mesafe bulunacak, hususi hava bo
ruları inp olunacaktır. 

Uç muhtelif semtte 
istimlakler yapllacak 
Belediye daimi encümeni :Mısırçarşı -

aile, Yerebatandak.i adanın ve Serence -
bey yokuşundaki dar kısmın istimlakine 
karar vermiştir. 

mi.ştir. 

Elde edilen istatistiklere göre, mem
lekette 26 milyon mahsul veren ve 54 
milyon kadar da yabani zeytin ağacı 

bulunduğu görülmüş ve bunların da 
mahsuldar haJe getirilmesi için devlet
çe bir kanun ısdar edilmişti. 

Memleketimizin zeytin mıntakaları 

356 bin hektarlık geniş bir ara2iyi kap 
1amakta ve başt:ı Muğla olmak üzere 

Dünya zeytincfüğinde İspanya bin.o 
ci gelrr.ekte ve hu memleket 1,8 78,00 
ton zeytin istihsal ederek dünya zcytiı:I 
ve zeytinyağının yüzde 45 ini vermek• 
tedir. 

Bundan sonr:ı 155 milyon ağaç v' 
19 7.S milyon kilo zeytiny$ istihsal!· 
tile İta1ya ikinci. 64 milyon a'ğaç '1t 
2 ı ,5 milyon kilo zeytinyağı istihsaıati'ı 
le Türkiye üçüncü gelmektedir. Fakat 
ağaç adedi 60 milyon olan Yıunanist811t 
7 4 milyon yağ istihsal ederek fiilen il• 
çüncü bulunmaktadır. 

Düııkil toplan tıda.n bil" in.tıba 
Mllteferrik: ı Bilıkesir, İzmir, Aydın, Bursa, Çanak

kale, Gazi Anteb ve Manisa vilAyetle
rin<le 6,5 milyondan 1 milyona kadar 
tehalüf eden zeytin ağacı bulunmakta-

Sırasile Portekiz, Tunus, Fraınsa. C~ 
zayir, Suriye, Fas, Y.u.goslavya, Kali " 
forniya, Arnavud1uk ve Rusyada ~ 

19 l\Uyıs ,enl!tlerıne verilecek eon Abideye çelenk :tonmuı istenmekte, ta
fekli ıe.bit etmek üzere dün aut on y• zalardaki meruimlerin kaymakamlar ta~ 
diden 10nra vlllyette vali n beledly~ rafından ı6ylenecek nutuklarla açılması, 
rei~ Utfi Kırdaruı reisliği altında bir birer talebenin tünün kudsiyeti httkkın
toplantı yapılmıştır. Toplantıda vali da nutuk söylemeleri arzulanmaktadır. 
muavini Hüdai Karataban. kaymakamlar, 19 Mayıs şenlikleri bu sene yalnız Fe
Halkev1 mümessilleri, kolordu, Tayyare nerbahçe stadında yapılacak, be§ bin 

Kurumu ve matbuat mümessilleri bu - mektebli iştirak edecek ve talebe arasın
lunm'Uflardır. Toplantıda beden terbi - da sporcular da yer alacaktır. Merasim -
yesi umum müdürlüğünden gönderilen 

den sonra yaşlı sporcular ·n hastaneler• 

Valinin dOnkO tetkikleri 

Vali ve belediye reisi Lütfi Kırdar Ka
dıköy itfaiye teşkilAtını teftiş etmif, A
nadoluhiıarı plajının inşaatını gözden ge
çirmiş, Beykoz fidanlığının mesaisini tet
kik etlniftir. 

Dün Lütfi Kırdar Cerrahpaşa hasta -
nesini de, gezm~tir. 

AlamdaGında metruk bir konak 

dır. 

Bunlctrdan başka İçel, Kocaeli, Ço -
ruh, Antalya, İstanbul, Mardin; Sey -
han, Trabzon, Urfa, Burdur, Kastamo
nu, Tekirdağı, Mar~, Denizli, Siird, 
Sinob ve Mal<ityada da muhtelü mik -
tarlarda zeytin ve zeytinyağı istihsal e-
dilmektedir. Bu sahalarda verimli yıl
larda 330,000 ton zeytin tanesi alın -
maktadır. Yurddaki zeytin ağctçlarının 
kıymeti 260 milyon liradır. 

zeytincilik inkişaf etmiş bulunmakta '" 
dır. Zirat kalkınmamızda' zeytinciliğin 
ön plana alınmış bulunması yakın bit 
zamanda zeytin istihsaıatımızı bir mil 
1i artıracaktır. 

KoJru?u Yunanistanda zeytinciliğtı1 
bu memleketin bı<?llibaşlı bir maişet v• 
gelir vasıtası olmuştur. 

tamim okunmuştur. Tamimde ıenlikle • 
r1n 19 Mayısa yaraıacak mükemmeliyet
te lrutlulanması, sokaklara vecizeler a -
ıılması, gündüz her tarafın- donatılıp, 

gece aydmr~tılması. merasimden evvc'l 

Poliste: 
Bir hamal qdun yıOınıarının --~ 

altında kaldı 

Sanyerde Hamam sokağında oturan 
hamal Hüseyin Karakaş Sarıyer Taı is -
kelelinde odun taşırken ayalı kayarak 
c:Hlflnüı. taşıdığı odunların altında kal -
Dllft:ır. 

Sukut esnasında Utifleri bMUlan odun 
711'mlan da Hüsey1nin üstüne yuvarlan
llllf ve Hüseyin, muhtelif yerlerind~n 

yaralanmıştır. Hü.seyin Karaka~ Beyotlu 
hl,,tanesine kaldırılmı~~ıT. 

Heybeli çamlıklarında 

bir cHed bulundu 
DQn akşam üzeri Heybeliadada Çam -

hk?ar arasında bir cesed bulunmurtur. 
Belediye heklml tarafından yapılan 

muayenede, ölümün zlfiyetten tevellüd 
ıttifi anlaşılını§tır. Zabıtaca, alünüıı hü
~yeti tahkik edilmektedir. 

Bir 1ogurtc;u dlGer bir yogurtc;uyu 
yaraladı 

Hask.öyde Kalaycıbahçe sokağında o -
f\ıran .eyyar yo~rt~ Hüseyin Akoğlu 
ile, gene seyyar yoğurtçluk yapan Mus
tafa Yiğit, bir mtıştenye yoğurt utmak 
mesele.inden kavga etmişlerdir. 

Mustafa Yiğit, eline geçirdil bir sopa 
ile Hüseyini başından yaralamıştır. 

Hilseyin Akoğlu tedaVi altına alınmıJ, 
MUS'tafa Yiğit tutulmuştll7. 

iki sabıkalı hırsız yakalandı 
ŞiJlide SilAhJ<>r caddesinde 7 numaralı 

evde oturan fransızca (Beyoğlu) gaıe -
test aahi'bi Cibertonun evine hırsızlar gi
nrek milteaddid biblolar, kıymetlı ıofra 
takımları. elbise ve çamaıırlar çalmıı -
lıardır. 

EmnJyet mild11rlüğil J nei fUbe J nci 
brıın memurları tarafından yapılan tah
kikat 10nunda, faillerin sabıkalı hırau • 
lmian Vasll ve Teogulos olduğu anla -
fllnut ft her :ik.iıi de tutulın~r. Ça
Jnıan efY&lar bulunarak, ıahiblne tea -
Jtm edilınl§tir. 

Bir oocuk •Oaçtan dDfDP yaralandı 

Druı nat on d~rtte Etyemezd• bir ki
• olmuf, Ahmed.iye cadd~inde 10 nu • 
maral! evde oturan bakkal Receblll ol
ıa D Y4fllldaki !mıall ağaca çık:mlf ve 
clft~rek -mıl\tellf yorlerlnden yaralan • 
llUttn'. 

f.smaU lfa~ye ıayrt muktedir bfr hal
ile Oureba hutanealne kaldırıhnıftır, 

de hastalar ziyaret edilerek hatırlan ıo

nılacaktır. Ayni filn öğleden sonra Fe -

nerbahçe stadında Jutb:>l maçlan ya • 
pılacaktır. 

~ehtr işleri: 

tamir edilecek 

Alemdağında metruk bir konağın ta -
mirine karar verilmiştir. Ebedi Şef Ata
türke rahatsızlıkları esnasında doktorlar 
burada istirahat etmelerini tavsiye et • 
mişlerdi. Konak tamir edildikten sonra 
muhafaza olunacaktır. 
--. ............................................ ·---·-

Piyasamızda iç ceviz ve 
fmdık stoku kalmadı 

Filhakika Yunanistanda• 600 ü rno • 
tör kuvvetile müteharrik 6000 yağh8• 
ne mevcuddur. 

Mayısın ilk haftası içinde 
yapllan ihracat 

Son hafta zarfında memleketimiz - Mayısın ilk haftası içinde piyasattı11 

den Hamburga 2500 ve gene Alınan - dan satılınış ve İstanbul gilmrüklerin· 
Şahir Meclisi toplantıları ( y • • ) yaya 15140 kilo iç ceviz ihraç edilmiş- den ihraç muameleleri ya~ılmış oJaJ1 

nihayet buluyor enı neşrıyat tir. mallar arasında Almanyaya ttitiln. de-
Şehir Meclisi bu devredeki toplantr • Genç bı·r mı·marımızın K nh ' 7540 50 o ri ve deri kırpıntısı, Mısır ve fasulY' 

lanna ayın on sekizinde son verecektir. ope ag a • Nevyorka 4 • •k• k ti• • Bon~ Ayres'e 1000 kilo iç fınd· 1• ihraç go""nden'lını·ş ve bunların tonaJ·ı 155 biIJ 
Q gün V&li bir DUtUk &Öyliyecek, azaya 1 1 ıyme 1 eserı LA 

edilmiştir. lirayı bulmuştur. • 
çay ziyafeti verecektir. Güzel Ban'atıar Akademı.,ı mlmarl şube- d 

Kaza yollarının tamirine 500 stnı bu sene bttlre!l kıymetli gençlerlınizden Muhtelif istihsal mıntakalanndan pi İngiltereye de 90 bin lira kıymetin 1 

bin Ura ayrıldı All samı Ülgen, 'hükfunet hesabına taMtl yasamıza 17052 kilo iç ceviz gelmiş ve tiftik ve kepek g0nderildiği gibi, ftal • 
etmek ilzere Almanyaya gönderllmlştı:t. Şa- cinslerine göre52 - 70 kuruş arasında yaya d:ı 40 bin liralık tiftik, barsıılcı 

Üç senelik yol in~asına ayrılan üç mil- yanı t«kclli bir tetkik ve tetebbü ma.haulfı satılın1ştır. yumurta, kepek, arpa, çavdar ve kıuŞ" 
yon iki yüz bin liranın be~ yüz bin liraııı okn ıtı e~ertnden bahsetmek 19terlz. Tale- Çüriiklü ir cevizler 39 kum"tan mu- em· g"nder'lm · f 
kaza yollarının tamiri için kaymakam _ beıtRl zamanı.ndanberl mima.rt ve tarih Qze- ~ - -ı Y 

1 0 1 ış ır. l 6 
rtne uzun etütırer yapan Ali Saim istaoou _ ~ele görmüştür. Bunlardan başka Arnerikaya da 

lara dağıtılacak, dokuz yüz bn lirası fen ıun e.ıılk1 a.bideleri hakkında kıymetli bir eaer Piyasamızda stok ceviz ve fındık bin lirahk kuzu derisi, beyaz peynir v• 
heyeti müdürlüğünün emrine verilecek- n~retm.ten sonra bu kere arkad&fJı Baki stoku kalmamıştır. fındık ihraç edilmiştir. 
tir. Kunter Ue blrllktt ıl"atih camisi ~ B!.zan3 ----=ı-==-=---ıcım=--=====---====--========::::ıııı--=--=::s=1•"""~ 

~=:~:~!e~~::. inam/ ~!~~~~~§; ~ ~E~*~;~~;;:~lE~ 
Sudanında sıGır vebası çıktı minin n~rettlği iki~I ktta.b turistler için paraya çevrilmesine karar ver1lmlş olduğııı:ı.• 

Fransız Hindi ç· . 11 ı T S d ingUtzc. olarak bMllmı.ştır . .-Plan of İstan - Ankara Radyosu dan Dereboğ:ı.n mahallesinde şaııkan vır " 
mıs e, ngı ız u a - bul• Lırmlnl taşıyan eser, ~lzln renlı:ll ft · ı ~ 

nında BJğır vebası hastalığı çıkını§ oldu- mükemmel bir plAnile birlikte şehrin eski ~ DALGA UZUNLU(;U J ~~e!a:~1;;1~k~f !=: ~~a!ı~a~e:bdtıd 
ğundan, bu memleketlerden gelecek çift yeni a.b!deleri, gezilecek yerleri, hMtanele!', G 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 459 metre murabbaındıı ve 8/ 8/934 tarihli 1' 
t~naklı hayvanlarla, hayvant maddele • :S:!~r~~~~~ T:e ı;::m!':S:nn:ı:;1 :~ A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 4 No. ıu tapunun ihtiva ettiği bahçe .seıaseıl 
rın yeni bir tebliğe kadar yurda aokul - kında inglllzce n türkQe kıymetJi mal1lma- A.P. 3l,79 m. 9485 Kes. 2° Kw. hissede yirmi sekiz hissesi ve gene nerebo~•" 
maması Gümrük ve İnhisarlar Vekdle • tı ihtiva etmektedir. Her 1k.1 eseri de tavsı- zı M. Şarkan Küçük Ali, Şimalen ()SIJ11l~ 

edA... CUMA 1%/ 5/ 939 Aıı.dUV' tinden alAkadarlara bildirilmiştir. ye ,,, .. z. garben Ahmed, cenuben dere lle mıw• 
Son &eri - Kıymetli Te mllstena roman - 12.30 Program. 12.35 Türk müztği - Pl. 13.00 8/8/34 tsrih ve 3 No. lu 5514 metre :murab -

cımız Halide Edibin Son Eseri isimli roma - Memleket, aaat ayan, aJans ve meteoroloji baındakl tarlada dört hisse ve gene :nere~ 
nı yeniden yazılarak ve 1klnc1 defa olarak h&berlert 13.15 - 14 Mtızik (.karışık program- Razı M. Şarkan YüZbirin İsmail, ga.rbell tJ DOn sis yOzDnden vapurlar 

ilk ••ferlerini teahOrle yaptılar 

Dün sabah Boğaziçini kesif bir su kap
lamış, bu yüzden Boğaza işliyen tir"ket 

vapurları. ilk seferlerini bir saat teah -

hürle yapmışlardır. s~ saat 8 de tama -
men açılmıştır. 

Bir apartıman kapıcısı yaralandı 

Gümü§SUyundaı Mıyado apartımanı -
nın kapı.cı.sı Veli Yük.sel, yanında çalışan 

Muhiddin tarafından demir parçasile ya
ralanmıştır. 

Hadise, Velinin, Muhiddini azarlaması 
yüzünden vukua gelmiştir. 

Veli Yüksel tedavi altına alınmış ve 
.suçlu yakalanmı~ı?. 

Bir ifçl kamyondan dDtDP yaralandı 

.Muned Halid kitabevi tarafından neşredll- Pl). mall çavuşun Ahmed, ve Osman; ştınal~ 
mt.ştir. ~k n heyecan dolu bu eseri herkeı,, 17.30 İnlnlAb tarihi dersleri (Halkevinden Ahmed, Osman, cenubcn Mustafa tarıaıarl 
zevk ve lezzetle okuyacaktır. nzı.. ( • 11 8 .d 
···························································- naklen>. 18.30 Program. 18.35 M .. Ne.ş e le mahdud 459 metre murabbaında 8/ ır 
~--•••••••••••-. müzlk - Pl.). 19.00 Konutma. 19.15 Türk mü- tarih ve 5 No. lu bahçe de yirmi seklz ııısse; 

B U G Q N zili (fasıl heyetn. Oelll Tok.ses ...e arkadaş- si bu kere birinci açık arttırma lle 8/ 6;gs_ 
lan. 20.00 Memleket, saat !yarı, aJa.ruı ve me Perşembe günü saat 16 da Hendek icra da 

L A L E ' de teoroloJt .ba~rleri. 20.15 Türk müzl~. Ça - !resinde paraya çevrilece~i ve ·haddi lA.Yl~ 
lanlar: Zühtü Bardakotıu, Cevdet Çağla, Re bulrnadıfı takdirde iıkincl açık artırma 
tik P'ersan, Kemal Niyazi; Beyhun. Okuyan: 23/6/939 cuma günü ayni saatte Hende1';:; 

Bin bir renk ve şiirle sUiilenmlt M11zeyyeı:ı Senar. ra dairesinde paraya çevrileceğinden ıı _ 
senenin en bnynk ıışk filmi 1 _ Hicazı hümayun peşrevi. 2 - Arif haklara irtifak alaklarma vesair haklara ııı"_ 

ALTIN HARBi 
Artistler ona kudret ••• Renkler 
filme hayat ••• Mevzu esere 

can verdi. 

Beyin hicaz ıarkı CTaadl edeyim>. 1 - sa - lllt olanlar yirmi gün zarfında eıvrakı :ınUI _ 
deddln Kayna~ın hicaz f&Ikı (Hazan ile geç bltelertni ibraz etmeleri a:ksi takdirde pıJ.1 -
ti). 4 - Ştlkrünlln hicaz 4arkı csevdamı dl- !aşmadan har1Q bırakılııcaklnrı, tallb oıs::
llm anlatmaz>. i - Kemal Niyazi Beyhun ıar yü:zıde yedi buçuk depo akçası veya b!I. -
KenıenQe tak.simi. 8 - Arif Beyin hicazkar mektubu ibraz etmeleri. Şartname bug111l,; 
tartı <Bir halet lle a11zdt1) · 7 - Osman bl'i - den llibaren herkese açık bulundu~. d!l.!O"' 
hadın hica.zklr şarkı (Ellere uza.lcta.n bak>. fazla malQ.mat almak isteyenler Hendelt tı _ 
a - Bicalllr saz .wmaı.sı. g - Dedenin gü - ra dairesinin 939/902 No. lu dosyasına JJl "11111•••••••••••••., Ur.ar fal'.kı <Bl vefa bl çeşml bidat>. lO - racaat etmeleri llft.n olunur. ~ 

Samatyada Suluınanastırda oturan ve Ertuarul Sadi Tek Dedenin tıfillzar tam (Nazlı nazlı sekip gt - ...- oTJI 
Kazlıçefl'llede Fuadın fabrikasında çalı • " Şehzadebaşı TURAN der). ıı.oo Konuşma. 21.15 Esham, ta.hvllAt, Sarabanda c> Oavotta ç) vıııotta s - J .J. 
ıan Klgork. fabrikanın kamyonu ile Ağa- tiyatrosunda Jı:a.ınblyo, nukud w ziraaıt bor~ı mat). Brahms. 3 üncü senfoni fa majör, op. 90 _ 
hamamından giderken müvazenesini kay Bu gece 21·25 Ne,o'eli plAklar - Pl). 21·30 Müzik (Riya- Allegro con brlo b) Andante c) Poco ~ı~ 111 

bederek ywe·dü~üşU1r. oOz OÔRM•"SE aetıcfunhu.r IDA.rmonl.t orke.struı - tef: Ha- a arf" 
lliio4 un hrid A.l 1 - Kun Von Wolfurt: Sere- retto. ç> Allegro 22·30 Müzlk (opel' .,e 1,." 

Kigork. blt sukut neticesinde, bapn - OONOL KATLANIR nat orkema için o.p. 28, &) Mart b) Roman- ıarı - Pl.) 23.00 son ajana haberleri aı>4" 
dan yaralanmlJ. Yedikule Ermeni hasta- J••i bi1iik wc:ITII 8 P. okuyucu ba1u oe G) Capr1cc1o _ J'lnal. 2 - 8a1vatore in - rın.kl program. 23.15 - 24 Müzik (cazl> 
nesine lraldırılmıftU', A)'MI Atili rniiaii dolino: 8\ıit callantica• a> Sinfonletta. b) pl). 



Türkiyenin ilk çiçek 
sergisi lzmirde açıldı 

Sergiyi 48 saatte 8.560 kişi ziyaret etti Birçok 
kolleksiyonlar çok beğenildi 

t . H'aUcevinin çiçek st>rgisin den iki görünür 

ilk ~~~ (H~s:-ısi) - Memleketimizin cai nev'inden çiçeklerle güvez rengi 
\ren Yiizle:::gısı .. Halke~nde, çiçek se • bir çift karanfilin koytı1aştırı.l*ak si, • 

Çıldı. Ciçek k;ı~n:~erın huzurile a - yah renge yakınlaşmıı bulunması na -
V<.!l bel'linıs· lturunu daha asırlar ev- zarları okşamakta idi. 
Çi~lerJe ~·erek e~l:rini rengarenk Orta salonda Ziraat mektebinin ha • 
bu sergi i' ~~~mesını bilen İzmirliler zırlaslığı nadide çiçekleri yeşil renk -
zeı bir nii: ıger şehirlerimize de gü - lere bezenmiş olarak bulduk. Muhtelif 

S ""'"une vennic ld l · b çi kl erginin 1 . ~. ...: o u ar. cesamet ve şekillerde olan u çe er 
~ekan)ı sal~~r ~~.ıg~. lialkevinde ca - üzerinde kıskanç bir zevkin ro1 oyna -
hır zaınanda ' . ulturpa<rkta pek kısa dığı aşikardı. Bunlar arasında baktüs 
tahsis 0ıunnı Y~tıscn nadide çiçeklere ve Arokcırya çeşidleri nazara çarpıyor 
Pan hu:ıusiye~ u: Burada ilk göze çar- ve her ziyaretçiyi uzun uzun meşgul e
rüyoruz. Env <!rı (Kaktüs) lerde gö - diyordu. 
le: içinde şi;~i Pek bol olan Kaktüs - Salonun ortasında sıralanan vazo 1 -
;n1ş ?-eviler serg~c. ka~ar yetiştirilme - çindeki kesilmiş çiçekler de çok şaya -:r, Izmir beJea·ıvı . s~slüyordu. Bun - nı dikkatti. Burada Talat Muşkaranın 
k Arlıği!e Afrika~~esının büyük feda - meşhur gül kolleksiyonu, Bn. Mahdu • 
etıerhıden celp ,: ~~t.~lif ınernle - re Balkışın keneli b~çesinde itina ile 
~r edilmiştir. Bundan \~urparkta tek • yetiştirdiği güller, B. Ali Nizaminin 
e Pelargonyanm n .1 ş~a ~:gonya karanfil kolleksiyonu çok şayanı dik -
~ık olanları saatl evı en, guzelliğe kattir. Necatinin saksı içindeki Sigas 
tir. lı 1 .erce lnı:>cguı etnı· .. "dl ., .. k .. . ~e e karanfille · b. '"". ış - ve Kaktus çeşı erı.e uç ren ve uç çe· 
~Ullerin envaı şek·~ın ın b~r _çeşidini, şid Bonkariyalar şayanı nazardı. 
U~ak krlhildir. 

1 
ve rengım burada Sergiyi 48 sactttc 8560 kişinin ziya -

d i<ultürparkta h 1 ret ettiğini söylersem, çiçek sergisine 
e tnuasır çiçekc·ı·~~ır anan çelenkler gösteriien alakayı anlatmış olduğumu 

sına ı ıgın şahe 1 · 
a Yer almıştır. Ç t ~erv:rı ara- sanırım. Sergi muvaffak olmuş ve çok c A an a çıçegı, her - beğenilmiştir. 

_Jan~ık Çocuk Esirgeme Kurumunun Balosu 

Egenin en azılı 
şakisi yakalandı 

Hamza kadın kıyafetine 
girerek kaçmak istedi 

fakat öldürüldü 
Bürhaniyeden 

yazıJııyor: Bun -
dan birkaç gün 
evvel !Bünhaniye 
kazası jandarma 
müfrezesi tara .. 
tından bir müsa • 
deme neticesin -
de ölü olarak el
de edilen azılı eş 
kıya hakkında• ya 
p~lan tahkikat li- Şaki Ha:mza 

lerlemektedir. . 
Asker kaçağı ve katil Hamzanın öl

dürülmeden bir gün evvel; Sübeyli yay 
]asında olduğu müfreze komutanı Ay
dınlı Sabri onbaşı ile Silifkeli A!hrned 
onbaşı tarafından haber alınmıştır. 
Müfreze komutanları o havalide ço -
ba~lık yapan çoban Beyazıddan aldığı 
izalıntle katil Hnmzanın kaçmak üzere 
o1duğunu anlamışlar, eşkıya ise sıkı 
takibden kurtulmak için son bir çare
ye ba§Yurmu.ş, kadın kıyafetine girerek 
Bergama civarından uzaklclşmak iste -
miştir. Bu düşüncesini tatbik mevkii • 
ne geçirmek için Bürhaniyenin Sü -
beyli yaylasında Ali Ağanın evine an
sızın girmiş. ağanın katısını kulak kes
mek, göz oyma'k ve öldürmek tehdidi
le korkutarak ondan çarşaf ve başörtü
sü kaftan ve kadın terliği ile 200 lira 
istemiştir. 

Vak'adan haberdar olan müfreze 
dcrh~I takibe geçmiş. nihayet evve1ce 
de yazdığımız gibi 22/4/'1>39 günü sa
at 4-5 te Avunduk yaylasında şakinin 
izini elde etmişlerdir. 

Bürhaniye kazası jandarma komuta
nı teğmen Melih Kurçmen tarafından 
müfrezeye verilen talimat harfiyen 
tatbik edilerek yaylanın doğu cihetin -
de şakı ile karşılaşılmıştır. Müfreze il
kin kendisine teslim olmasını ihtar et -
mişse de, Hamza ateş etmeğc ruişlamış· 
tır. Bunun üzerine jandarmalar çevir
me hareketine geçmiş, müsademe baş
lamıştır. Nihayet şaki vücudünün muh 
telif yE'rlerinden ve başından aldığı a\, 
ğır yaralarla ölü olarak yakalanmış -
tır. Bunun üzerine müfreze komutan -
ları vaziyeti en yakın ka!:a merkezi o· 
lan BPrgama jnndarma komutanlığına 
bildirmiş, Hamzanın cesedi teslim edil
miştir. 

Bu suretle 2 senedenberi e.şkıyalık 
yaparak Ege hava lisini kasıp kavuran 
Hamza, Bürhaniye kazası jandarma1an 
trafından temizlenmiştir. 

Şakinin şimdiye kadar y~mış ol -
duğu cinayet ve hırsızlıklar tesbit e -
dilmektedir. -------

-· 
Sayfa a 

Erzincanda mahsulata zarar veren 
bir dere etrafında sedler yapılacak 
Nafıa Vekaleti ilk iş olarak 19 bin liralık bir yardım 
yapacağını bildirdi. Erzincanlılar sevinç içindeler 

Erzincan (Hususi) - Her yıl ilkba • 
harda karların erimesinden ve son'ba -
harda da yağmurların devamlı yağma
sı yüzünden on binlerce dönümlük a
.. .ızinin mezrua t ve mahsulatını ça -
murlu selleri altına alarak sürükliyen 
ve asırlardanberi memleketin başına 
büyük bir bela kesilen Vaskert dere -
sinin yaptığı bu zararların önüne geç· 
mek imkanı bulunamıyordu. Hükume
·timiz her çetin işde olduğu gibi Erzin
canlıların en büyük dilek ve dertleri 
olan bu sel felaketine de çare bulm~ 
ve halkı refah ve saadete kavuştur -
muştur. 

Şehre alh kilometre bir mesalf ede 
bulunan Vaskert köyünden dar bir bo
ğazla şimale doğru uzatnan ve mem -
baı Sipikör eteklerinde bulunan Me
cidiye köyü çayırlıklarındaki gözecik -
lerden alan Vaskert ç~yı 'bu köye ka -
dar iki dağ arasından gelmekte ve kö
yün önünden itibaren cenuba doğru 
geniş bir sahaya ayrılarak geçmekte -
dir. 

Vaskert köyünden cenubda bulunah 

Kızılcahamam cezaevi 
bitmek üzere 

Kızılca'hamam (Hususi) - Kazamız 

Cümht.:riyet Müddeiumumisi Hayati 
Yeşilovanın nezareti altında iki sene -
denberi yapılmakta olan Kızılcaha -
marn Cezaevi bugünlerde ikmal edil -
mek üzeredir. Binanın sı:hhl tesisat ve 
demir işleri kısımlaıı. da• hitam bulmuş 
tur. Müteahhidi Seyfi Özaltın taahhü· 
dünü tamamen hükumetin arzu ve tek
lifine muvafık ve mutabık bir surette 
yapmış, gerek kapı ve gerek sair dl'! -
mir işlerini matluba uygun bir surette 
ikmal etmiştir. Bu bina, Ankara~ıın ka
zaları içinde vücude ~tirilen ilk ve 
modern bir Cezaevi olacaktır. 

Bursada dükkanlar muayyen 
saatlerde kapanacak 

Bursa (Hususi) - Ticaret Odası va
sıtasile şehrimizde bulunan dükkan ve 
mağaza sahihlerinin dükkanlarının ak· 

şamları muayyen bir sa<ftte kapatılma 
sına dair bir karar ittihazı hakkında -
ki müracaatleri belediyece nazarı dik
kate alındığını bildirmiştim. Belediye 
saat 19 da tekmil dükkanların kapatıl
masına karar vermiş ve dünden itiba -
ren tatbika başlamıştır. Dün, Uzunçar
şıda saat l ~ a l O kala dükkAnlar ka -

~ağa başlamış, tam 19 da tek bir 
açık dükkanın kalmadığı görillmil.ş -
tür. 

Fırat nehrine kadar olan mesafe do · 
kuz kilometredir. Bu mecraya tesadfü 
eden ve çayın civarında bulunan arazi 
ve köylerin zarardan kurtulınası için 
eski Nafıa Vekilimizin Erzincan hattı· 
nı aç_mağa geldikleri sırada bu köylü -
ler tarafından bir dilekçe sunulmuştu. 
Halkın bu haklı dileklerini yerine 

getireceğini vad buyuran eski Nafııı 
Vekilimiz Ali Çetinkaya burada bulu -
nan su mühendislerine bir emir vere -
rek sellerin ara1J ve mahsulata zarar 
vermeden geçmesi için bir proje ve ke
şif yapılmasını istemişti. Yapılan keşfe 
göre çayın sağ ve sol sahillerinde vü -
cude getirilecek olan setler için kırk 
bin lira ve yalnız zararı izale için bir 
sahile yapılması icab eden setler için 
de on dokuz bin liraya ihtiyac oldu~ 
teSbit ve arzedilmiştir. Buna Vekaletin 
verdiği cevabda se! mevsiminden evvel 
bu ameliyatın bitirilmesi ve Jazım olan 
on dokuz bin küsur liralık havalenin de 
gönderileceği bildirilmiştir. Bu ha~ri 
duyan Erzincanlılar büyük bir sevınç 
icinderlir1er. 

Tokadın ge11i 
Sulh hakimi 
Tokad (Husu -

si) - Uzun yılla:r 
Erbaa ve Niksar 
kazaları;nda Cün 
huriyet müddei -
umumilik vazife
lerini mıuvaffaki· 
yetle yapmış ve 
kendisini çok sev 
dirmiş ve niha · 
yet üç sene evve. 
de Tokad sulh ha 
kimliğine tayin o 
lunmuş olan genç Nafiz Yamanoğlu 
hakimlerimizden Nafiz Yamanoğlu ge
çen sene Parise sitaja gitmiş ve bu sita
jını muvaffakiyetle yaparak gelmiş ve 
vttzif esine başlamıştır. Meslektaş ve 
pek çok sevdikleri tarafından da Tur
haldan karşılanmış olan adliyecimize 
muvaffakiyetler dileriz. 

Ceyhan havalisinde frengi 
Ceyhan (Hususi) - Beş, altı sene

denberi Ceyhanda hükumet tabibliğini 
yapmakta olan Dr. Turgud Önay bele
diye doktorluğunu da üzerine almış bu 
hmmiktad1r. 

Ceyhan havalisinde frengi hastalığının 
da başka tarafa nisbeten fazla olduğu 
ve bu hastalığın da irsi bir şekilde ve 
nesilden nesile intik:il ettiği görülmüş 

tür. Hükumet doktoru Turgud Önay 
bu menhus ve bulaşıcı hastalığa yaka· 
lanan vatandaşları kurtarmak husu -
sunda azami gayret ve feragatle çalış
maktadır. 

7 - 8 yaşların da iki sarhoş (Çorlunun Balaban il köyünde Hıdrellez 
çocuk 

Ayancık 
~klar (liususi) - Aya k Ço k Es' 
kadı1 ~nfaatine olm .. ncı .. cu . ırgeme Kurwnu, hasılatı fakir ço-

öster d<:!varn ctmi v ak uzere guzel bır balo tertib etmiştir. Balo, sabaha 
l'I'nektetlir. ş e çok parlak olm uştur. Resim, davetlilerden bir grupu 

Bursa (Hususi) - Evvelki gün ak -
şamı Ahmedle Kaya Ali adında ve 7-8 
yaşlarında iki yru-amaz, ellerine ge -
cirdik.lf~ri para ile bir miktar şarab a • 
İıp içmişler ve .Tatarlar semtinde do -
laşmağa başlamışlardır. Şükrü, Şaban, 
Mustafa ve Rıza admda gene ayni yaş
larda 4 çocuk da oralard~ gezerken 
küçük sarhoşlarJa karşılaşmışlardır. A
ralarında kavga çıkmış, sarhoş Ahmed 
Rızayı sırtmda'n çakı ile hafif~ yara -
lamıştır. Yaramazlar mahkemeye ve -

d - liasan B 
anber· ey ne zaman-

\' 
4 Yapıı-

\lr edıl un:ısı tasav -e.n .•• 

ril.mişlerdir. 

Pazer C'la Hasan Bey D iyor ki: 

. .. cMüzeler malıallesı> 
pek yakında .•• 

... Şehrimizde vücude 
getirilecek, bütün antlka .. 
lar burada toplanacakmlf .. 

Hasan Bey - Bir müze, 
o kadar otobüsle vapuru 
nasıl alır, yahu! 

Çorlu (Hususi~ - !Balabanlı 935 te kı.ırt;Jlmuş g-Oçmen kq_y~ıcrimizdendir. 
Halkı taınamile kendisini toprağa bağlıımı~ ve .hayatını muhakkak surett~ 
topraktmı kazanacağına inanmış insan la ·dır. Bu yeni köyün ihtiyaçları ara
sınıia en önde geleni bir ilkmekteb bulunmayışıdır. Bu yüzden tahsil ça -
ğındaki çocuklardan bir kısmı yakın mekteb ve mu~Uimi ~uluna~ köylere 
kadar gitmektedirler. Resim, köylüleri Hıdırellez eglencelerınde gostermek
tedir. 
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e Sayfa Mayıs d 

L Hidi.eler Karıısında 1 

MAILÜMATOM YOK 
Meraklıyı epey zamandır görmüyor

dum. Dün elinde bir Son Posta ile mat
baaya geldi: 

- Gene bir soracağın var galiba? 
dedim. 

- Leh demeden leblebiyi anlar ha -
le gelmişsin. 

- I.eb leblebi işi değil, şehir ve me-
rak işi .. 

- Aklmıza geleni doğru olarak ka -
bul edersiniz.. Eğer maarif müdürleri 
mekteblere bakmış olsalardı, hiç is -
tanbul Maarif Müdür Vekili, Galata -
saray lisesi ilk kısmının kızamık yü -
zünden kapatılması hadisesi karŞısın • 
da: «Bu mesele etrafında hiç bir şey 
bilmiyorum; malumatım yok> der miy
di? 

Bebekler için yelek 

Suçluların 
çektik!eri 

muhtelif tarihlerde bankadan 17999 lir 8 

sabit olarak her ikisinin de üçer sene 
hapislerine karar verildi - İnsan bu, merak ediveriyor. - Dedi iste! 

- Gene neyi merak ettin? 
- İstanbul maarif müdürü nt? ile 

- N<ısıl der? 
- Ne bilevim. demiş. 

meşgul olur, İstanbulun yollarını mı 
yaptırır? 

- Maarif müdiirlcrinin mektcblerle 

İş Bankasının Beyoğlu ~besinden rdflarile 356 lira harcın suçıuıard'f 
muhtelif tarihlerde sahtekarlık sure - tahsili re karar verilmiştir. ~ 
tile 17999,50 lira çekmek-ten suçlu, Kararın tefhimini müteakıb bersrıı' 
bankanın hesabı cari memurlarından suçlu da sükunetle ve jandarrnal , 
M~ffk ve arkadaşı Necdet haklarında refakatinde mahkeme salonundan çı. 
bir müddettenberi birinci asliye ceza k~rılmışlar ve bir müddettenberi d~ 
mahkemesinde vanılmakta olan mu - vam eden bu şayanı dikkat dava da 

- Ne münasebet! .. 
- Tramvaylarda inzı~t mı temin e-

der? 

alakası olduğuna yernir eder mihln? 
- Nıye yemin edeyim? 
- tr'lnm!vorum da .. 
- Peki öyle ise ycrr'in ediyorum. 

- Ne münaS<'bet! .. 
- Bildim, müsakkafat vergisi tahsil 

- ŞitTdi inad1m. Amrr~ bir c;ev c;o -
hak-emeye dün de <kvam edilmiştir. suretle neticelenmiştir. 

eder. 
- Ne münac;.ebet canım! .. 

rar.qTrmı; hani bir maarif nazırı varmış. 
Bir 5ev d"mis. ne deıııiı.:: ne d<'rrıic;? 

- Anladım·.. Mckte"bl r o1m?c:r ·dı 
- Bildim bildim. Damga pullarının maarifi çnk ivi idare ederdim! demiş. 

- Hah is•e o. desene ki adamın de -
diği oldu. 

kontrolüne bakar. 
- Bilmedin işte 'ben söyliyeyim. 
- Sövle amma doğru söyliyeceksin. - A'.lamın dc>diği oldu mu? 
- Tdbii doğru söyliyeceğim. Maarif - Oldu ya. s-ıneler sonra maarif mü-

Müdürlüğü mektebJere bakar. 
- Haydi camın atıyorsun. Siz böy -

lesiniz esasen. 

dürlüğiinii vaoan zat, mekt<'blerlc> a -
lakadar olmadan maarifi güzelce idare 
ediveriyor da ... 

-Neye? İsmet Hu1fısi 

~ Bunları bi iyor mu idiniz ? _, 
Garib bir meyhane J 

Ameriknda Floridarla Mıamide bulunan 

bir mey.hanenin bütün süsled 300 bin 
fişe kapağından, 12917 muhtelif içki ks· 

Çifte haçm eh"rr111:yeti 

'alarmdan yapılmıştır. 

*** Meksikalılar ve su ihtıyacı 

Meksika yerlileri çöllerde su biriktir • 
mek için kaktüs ağaçıarımn kütüklerin • 
'den istüade ederler. 

Ölçüye GiJre Koca 
Beyazıddan postayn atılmış b r znrf, 

içinde cA. S.ı. imzalı bır mektub .. 
Bunu yazan bir genç kızdır. Ailesi. 

mazisi ve şahsı hakkında dört beş sa
tırla malumat veriyor. tahsilmin dere
cesini söylüyor, sonra da merak ettiği 
mesele hakkında fikrimi soruyor. 

Okuyucumun verdiği malUmnttan 
ziyade tarzı ifadesine ve satırlarının 

arasından sızan ışığa bakarak hükme
diyorum ki çok temiz kalmış. ince ruh
lu, mükemmel bjr ev kadını, iyı bir 
anne olmaya namzed, masum bir kız
dır. Merak ettiği nokta şu: 

Umumiyet itibarıle çifte haç dah~ zi -
yade haydudlara alem olmuş ise de, ha • 
kıkatte, bu remiz dini rütbelerin en yiik
seğ!dir. 1001 senesinde Papa ikinci Sıl -
vester, Macar kralı Stefan'a çifte haçı en 
büyük salahiyet sembolü olarak v~rdiği 
içindir ki, Macar armalarındn bu remz: 
taşımak ulaşılmaz bir şereftir. 

çok mes'ud olduğunu, çok müreffeh 
yaşadığını görmüştü. Sonra bir ikinci 
müşahede de kend:sınde belirmeye 
başlıyan kanaat. takviye- etmişt .. Ayni 
meslek mensubu bır delikanlı ile ev
lendi ve be1.lbaht oHu. Bu~n ıkı aile 
arasında mevcud içtimai seviye farkı 
bütün bir ömi.iric doldurulamaz. 

Celse açıldığı uıman reis iddia ve e·r ihlilas SUÇIUSU muhakernf 
müdafaaları tekrar ettirmiş ve duruş - ed" d" 
ma nilıaycUcnerek heveti hakime mü- 1 I uÇ!C 
zak-ereye çekilmiştir. Vaktin geç olma- 17 buçuk lira ihtilas etmekten s Jtl' 

Örgu-sünün ehwım~yetı yok. Kaba ol- Fatih belediyesi tahsildarlarındaJl# 
"ına ve havanın kara'rrnasına rağmen 

masın da ne olurs..ı olsun. Dünyad •• k:ıba zanın duruşması, dün ağırceza, rn 
koridorda kalaba1ık bir dinleyici kafi-

saba bir örgü kadar çocuğa yakışnıyan lec;i bE>klemekte ve bunların kısmıaza- mesinde yapılmıştır. • ııJr 
şey yoktur. Modekı iy' tarafları şwıl::ır: mını İş Bankası memurları teşkil ey _ Suçlt:, böyle bir ihtilas yapmadığltiJI 
Tıpkı çorap örer gıbı dört şiş üstünde ö- ancak tahsildarlığa yeni intisab et , 
rüldüğü için hiçbir t:\rnfında dikiş y:>k. lenı€'kte idi. için, tahsilat koçanlannda bir yanlıf 
Yalnız sağlam kol yerler1 dikişlı. Yakası Müzakere sonunda celse 'tekrar a • lık yaptığını iddia etmiştir. ..ki 

baştan geçme. Kenarına örülmfü; cara,. cıld•eı vakit suçlular jandarma neza - Duruşma, şahidlerin celbi için bıı.:r" 
dan geçen bir kordon'a büzülüp aÇllıyor. J retindp oldu klan haldp yer1erine geç - bir ~üne talik edilmiştir. . 
Çocuk için bu, en prattk bir şek:ldir. Ay. tiler ve suçlularm vekillcrj de yerle - Otobüs davas, şahidlerinın 
ni zamanda bir süs te sayılabil:r. rini alôlar. Miisfi1< w• Necdet her za -

manki ari renkli e]bİSPJerini ~i\'TnİŞ - istinabeleri yapıfdJ 
Temizlik i i lc>rtli Miisfik mÜ'(>bf><;<:İm, Necdet bnŞl .. Eski vali ve belediye reisi Muhid:~ 

Ö'l.e d'lrıru e:"rik bir V"'7İvette duruver- Ustündağ hakkında otobüs davcsı~ dt 
l - Boyamadan evvel clb:.Scnin söküle- 1 Prıiı. S:.ılonda Pn küriik bir hareket ve dolayı Ankara Temviz mahkemesıfl , 

bilen her yerin sökmelidir. fıc;ı1 tı yoktu. DinlPvicil-erin heosi. suc • yapılmakta- olan muhakeme esnas~A' 
2 - Lekeler çıkarılmalı. Aks• takdırde ~ular kAdar brıriı ııir Jı~vecan icinde ka d a· l '] I . 1.. • ... ]eJl .ı.r-

lekeli yerler boyandıktan sonra fana gö- a ın em me erme uzum gonı }i)'e 
rarın okunmasını bekliyorlardı. ki, Mes'ud, Razi ve Niyazi dün as tı" rünürlcr. urC 

Tire veya p.ımuktan kumaşları _ Ön- Bu sükut arac;ında birdenbire reisin birinci ceza dairesinde istinabe s ·cJlef• 
l"'-'~i dın:uldu ve karann okunat:aöı tef- le dinl,.nmic:lerdir Dinlenen şahı < ce sabunla iy·ce vıkamah. ı · ·~ı 

J him edildi: me-vzuubahs suiistimale dair bı ~ Koyu reakli yün kum::ışları - Bois de 
Panama mahlfılü ı1e h.ıfifçe f!rçal::ımnlı. «- tı:: P,ankıc;ının evrakı hu..crosive- bilmediklerini söylemişlerdir. si' 

İstina~ evrak1 Temyiz mah'kerrle Açık renkli yüu kumaşları - Rendc-ı sinden dört k.rırtonu ve deft~rl:rdeki 
lenmiş sabunln haMçc fır~alamcılı. lm vıd 1 nı·ı tahrı r PCl{'-rek on vc>dı bın do- n€ {!Önderilmiştir. 

İpekli kumaşları - Yu·nuşak kıl fırça kuz vüz doks:ın dokuz buçuk lira al- Bir ~a-'mı ji'e'le yaralayan 
ile. yüzde elli nisbetinde sabunlu suda 1 makt<m sucu. mezkUr hnnka memurl- d f k"f d'Jdi 
hafifçe fırçalamalı. Az karbonat katılmış 1 rıl'l~an Mü efil{. ve "'·J..r:ırlası :t\ı>rdet a am ev 1 e 1 dş 
suda çıılkalamalı, sonra tekrar duru su- h:ı~hr•nda van•l<m duru~n ~onunda, Dün, Mehmed admda1 biri Gatatas. 
dan geçirmel'dir. sı:ıhidlerin şehaoC'' 'e Phlivi.ilrufun ra - umumi evlerden birine gidc~ek lt~it 

kançlık yüzünden BC'-'Zade ismınde Elbiseyi çalkJlarkrn gayet bol suda ve nnrlar? ve surlular n ikraril~ suc sa - J 

çokça çalkalamabdır. bit olrrıustur. ~u<"luiımn müdd'-'ab;h ha kadını jiletle yaralamıştır. çlıl 
Boya: Boya kahlacak suyu elbisenin rPl.-,,, .. leri banl<::l mevcıudunu tamamen Yara:ı tedaYi altma alınarak stl w 

hacm~ni gözönünde tutularak kara:l ştır- aıTTI.,;..:ı matuf olmav•u. bir kısım para hakkında takibatta başlanmıştır. G9
\1, 

malı. Yani su, elbiseyi içine attıktan son- f'<'ı,.,..,.."'K ravf'c;ile oldu;fu anlac;ılnmtır. ta sulh ceza ıhakimliği tar;ıfından :~r· 
d ·· · kifine karar verilen Mehmed, 2 ncı ra çubukla su nltmd1 kolayca kar ştırıla- f. lf "'zkti1 bWlkanın l:ıorr c;ene i U7Prın -

cak kndar olmahdır. Banyo suyunun lü- ı do kısmen sahte knvıd1ar yrınTT'ak su - gu hakim1i~ine verilmiştir. 
zumundan az olmaması ve boyanın az 

1 
r.oti1P 4 dPf~~rı Cin v<.>di hin Ctrılnı1 vüz -- k·'tld 

katı!ması, yeniden su ve boy~ katar:ık ,;...,k-<'ın dokuz hucuk Hrrı c"kilmistir. Kırklareli(e ham'yp,fli bir 0 l} 
zaman snrfını muc"b olur. Bunun ıçın Suçlulnrm hal·<'kellerine uvnn 345 Kırklareli. (Hususi) - Burgı:ızın 

9 
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su ve boyayı önced€'n yetecPk kadar ha- inci madde mucil.Jince ika ettikleri suç rensekiz kövünden Mehmed a~a ~ıe
zırlnmalıdır. Boya iyice erimeden boya- lara bimwn. her ikic:inin birer sene mında hamiyE>tli bir köylü köy rrıe yB' 
nacak şeyi ıslak ohrak boya kabına dnl- miicldf'f P baoic;lerine ve içfünaen 69 bi bah~ec;indc bir arteziyen kuyu~LI ic · 
dırmamalı. Bir defoda daldrmca çubuk. U""C'U maddf" mucibince her ikisinin ü- pılmak üzere 1000 lira teberrü ct~ebl 
larla hiç durma-:lım kar·ştırmaiı. E'b'se\i cer sene müddetle haoislerine ve Nec- tir. Bu tcberrliÜ'1 mutlak köy rne s'i' 
boyanın içinde altü,,t ederek ~e\•irmeli detin f'vinde yaka,a.,'l'1 1500 liranın balhçesindt'.! arteziyen çıkarılması ··~ii · 
Ancak ıslak elbiseler çabuk parça!annca- ema.nettcn almara1t İs Banka""ına tev- dile vapıldığına göre sayın köylu ~
ğından karış'mriwn yırtmamay~ çoit diit- diine ve icerisinde bir miktar ecnebi zün mPkteb çocuklarının susuzl~~ tıılJ' 
kat etmeli. n"'"ac;ı bulunan c:iaara p1ketinin suçlu memeleri maksadile hareket ettıf!l 

Yün kumaşları 50 derece sıcaklıkta ve Miic:fiaE' iadec:fop veı;:air mahkeme mas min ed.Hebilir. 
kendi ağırhğrnm on. on beş mislı nğırlı- _ . k"rrci 01' 
ğında su jçine daldırma! •. Boya paketı- 1 yandıktan sonra soğuyu:ıcaya kadar kab-1 künse y ~mur suyu, hıç değılse 1 

nin üzerinde yazılı zaman kadar bynat. 
1 
da bırakmalı ve vakit vakit kanştırnıalı- mıyan su kullanmalıdır. J<ı.ıfilt-

malı. .dır. Kurutma: Boyadığınız elbiselcrı ıılB1' 
Pamuklu kumaşlar, çok sıcak fıkır fıkır Yünlü kumsşlar boyandıklan kabd:ın mak için asmamahdı:. Asınca b~;ıcııı" 

kavnayan suya atılabilir. çıkanlıp suyu sızmak için buhardan eser akar, kumaş dalgalı bır renk alır. ,.ef' 
İpekliler orta derecede suya d:ıdınia- kalmayıncaya kada~ b~r. t.arafta bırakılır d~n kalın:a .~ir çnmaş~~ sarara:ıı. 

bilir, az kaynay:ıbılir de. ve arasıra yeri degıştırılır. Buharı kal- bır masa ustune .serereı\. kurut~ 
11 

):JD" 

Sun'i ipekliler kaynamnmak ~:lrtilc u- mayınca kumaş ne kadar sıcak ise o sı- Ütü: Kuma~ın c:nsı ne olursl ~:~ıeııif· 
zun müddet banyoda tutuıab lir. İpekli- cakhkta suda çalkalanır. Çalkalarken yanan kumaşlar ters tarafından ~ ·J<efl O' 
]erle sun'i ipekliff'r el dayanacak sıcak- kat'iyen burulup s~kılmaz. Oi:'Inadan ve ~~m~klu ve ~~e~lilPr dah: ~em~c~~i ~~ 
hkta suya daldırılmarnh• kap ta büvü- şeklini bozmadan bırkaç defa bolca suya tulenırler. Yunluler de utulen \ıe) 

• - l rn cek olmalıdır. daldırılır, çıkarılır. man ya buhara tu:u duktan son '. 
' lk l k ·· 1 l k t"lbe d lt d ··t"l nmelidıt· / 

- Hiç kimseyi sevrnemjş, hıçbir gö
nül macerasına girişmemiştir, fakat ne 
zaman evlenme bahsi açılsn müstak
bel zevci gözlerinin önüne peşinden 

seçtiği bir mesleğin mensubu olarak 
gelir. 

Bu nokhyı ve bu hatırayı bence u
mumi bir kaide olarak zikrett·m. Yok
sa genç kızın sevdiğ erkek mcslekı a
leyinde söyliycbileceğim tek nnkta 
Yoktur. Bununl:ı beraber annes·nin 
mütaleasını daha doğru bulurum. Dü
gün dünya nyJe bir devırdt? yaşıyor ki, 
insan ist;kbalmi bira:: ~in gör!'b"l· 
mek için tek mesleğin mütehassısı ol
makla beraber ikin::• bir mesleği de 
nz çok bilmek zaruretındedir, hayır, 
daha doğrusu, her zaman. her yerde 
geçer bir mcs.eğin mütehassısı olma
lıdır, demek li'ızımdır. Okuyucumun 
annesinin mütaleasında benim düs:i:ı
cemin aradığı vasfı buluyorum. Genç 
kızınkinde ise yoktur. 

Çalkalama: İpeklilerle pamukluları bo- Elbise boyamaıı:: ve ça a ama ta mum- ı ıs a u n a m a u u e ....... . ....... ---·------········-···--·······-····-····················· .................................. ·----·····-· ...... --.---.. ·····-........ 

Okuyucumun annesi bu fikirde de
ğU: 

clfiç olmazsa bu mesleğin, icabında 
başka sınıfa geçmeye de müsaid, üst 
kısmı olsa-> diye düşünüyor. Han~ısi 
haklı? 

* · Bir genç kız da: 
- Mutlaka §U mesleğin mensubu He 

evleneceğim, kararını doğru bulmam. 
Bakınız bu dakiknda gözlerimin önü
ne tanıdığım bir genç kadının hayali 
geldi. Bu genç kadın kızlığı zamanın
da çok yakın bır arkadaşının munyyen 
bir meslek 'mensubu ile evlendiğini. 

* Denizlide Baıı cD, K.. ye: 
·- Ebedi müselles .. > dıyorsunuz. 

Fakat bu tabiri de nereden icad etti
niz? Herhalde Fransız romanlarında 

okumuş, katı., koca, aşık için kullaml
dığını hatırlam:ş olacaksımz. 'Müstes
na kaideyi bozmaz, fakat Allaha şükür 
memleketimir.de derd olacak halde de
ğildir. Müsaade ederseniz düşünmeyi 
Fransızlara bırakalım. 

' TEYZE 

Bacaksızın maskaralıkları: Taş 



SON POSTA . Sayfa 7 = 

Okuyuculara cevablar ...... 
................... ····················-···············-···························· ····-························· .. 

\liran bir çiftlik ncuıl ihya edilir? • Tavakçululı, arıcılık hakkında ~ 
eherler Var mı? • Patateslerin çürüme•İne karıı ne yapmalı? - inekleri ~ 
a rrd" mı, mer'ada mı beılemek daha iyidir? - Sak•ılardaki limon E 

Diinyanın en küçük 
pehlivanları, Kırkpınar 
günlerinde karşılaştılar \. liJanla.n ni,in meyva tutamaz? E 

-~ I ........... . ................ . ..................................................................................... 
Yazan: Tanınma~ 

Ankarada Ray Kemal Erdile: ineklerin sütünün biyolojik kıymeti dai-

~llir çiftliğin işletmesi _ Fenni icablara ma ahırda beslenen i~e~ıe_rin. sütün?en 
löre ihya r • lecek bir çiftliğin işletme üstün bulunmuştur. Bırıncılerın~ vıta
Prograrnı eı....erden çizilemez: Çiftliğin minlerin her ç~idine rastlandığı halde, 
be gibi imkanlara malik olduğu. bu im- ikincilerinde bilhass:ı. D. vitamininin çcık 
Unlardan hangisinin ne şekil ve tart . azaldığı görülmüştür. P:~toi~. . yağ ?ihi 
larıa daha çok kazanç getireceği, yerin . en esaslı maddeler de bırınctlerın leh ne. 
~ bir tetkikle anlaşılmadıkça müsbet ikincilerin aleyhine çıkmıştır. 
ır tavsiyeye imk~n yoktur. Onun iÇ;!l Şehirlere ya'km ahırlardaki ineklerin 

en k . • · 
!!\ estınne yol; i~ten anlar bir tarım - satile beslenen çocukların bir türliı ge -

Bursalı, 8 yaşındaki Selim pehlivan, 
muharririmizin sualine cevab verdi: 
''Biz eski pe~livanız, tanımaz mısın?,, 
Kırkpınar güreşlerinin en hararetli da

kikalarında idi. Başpehlivanlar süratle 
vağlanıyorlar, meydancı: 

ana çiftliği gezdirip malumatını al . lişmediğini gören hır doktor, uzun tec · :ak. ve eğer bizzat meşgul olmuyorsa . rübelerden sonra bunutı sebeblerini tes
ıı ışletrneyi de böyle bir kimsenin eli- bit etmiş ve gıdai kuvveti yerinde bir süt 

ne bıraknıaktır istihsali için mutlaka serbest yaşavan z· . 
da ırai eserler • ATadığınız mevzulara inklere ihtiyaç bulundu~u neticesine "m-
~;:.tnatbu eserler vardır: Salih Zekinin mıstır. 
ltk) 1 ~~~çuluk), Fuad Alinin (Arıcı • Sözün kısası (MPr'a bes1emes;) (ahır 
ile .' Şutcnı Akerin (Halit ziraati), Hü • beslemesi) nden dafu iyidir. GüzPl otlu 
~ Yın Avninin (Konservecilik) ve M. iyi mer'alarınız varsa hayvanları ahıra 
"·aik'' ' 
l ın tercüme ettiği (Aşıcılık) kitab • çekmek doğru olmaz. Mer'anız var c!a. 
lar~nı size tavsiye edebilirim. Bu eser _ beslenmeler:ne kafi gelmivorsa o zaman 

6:~ Ankaradaki bir kitabcının tavas • ~ene büsbütün ahıra çekmiyerek akşnm-
ıle tedarik etmek kabildir. ları tamamlayıcı gıdalarla beslemeniz 
~tlnpazanndn Bay Halile: muvafıktır. 
l atatcsler· ·· .. Bay Recebe: 1e · ın C\lrumesın" karsı - P:ıta -

~eri~ ~urdukları yerde çürümesi ya Limonların mevv:ı tutamayışı - Sıkı.:ı -
lıkı lc•rının kötülüiiündc>n, ya b'r 'ıasta _ lardak; limon fidanbnmn çiçek actıkh
ı; k a tnalUI bulunnıalanndan yahud da rı halde m<'vva tutamavışı muhtelif c;E'

reıa landıkları tnahallın rutub~t ve har:ı- beblerden ileri gelir. Maamafih, sene -
ce c>lveriş iz l lerden beri saksısını ve toprağını dP 1iş -"' s o masından ileri gelir. 
~udapest" · t k tirmediğinizc göre ilk tedbir olarak kö-h '"- ı mı imya laboratuvarı bu 

t ususta (Mainz) nd!ı hır müstahzarını kü ile mütenasib bir kaba nakletmeniz, 
aVsiye ediyor v dl toprağını yeni baştan hasıllamamz 1fı -

'hılınakla h e vor ki: Mainz kulla- zımdır. Bu arada rlallanndaki lüzumsuz 
tesler· ktna zen veya silolardaki pata-

ın ışın ç" .. kısımları kesip atmak. kurularını ayık -ilacın b' k' urumesi önlenebilir. Bu 
ır ılosu u ... b' k'l .. lamak suretile iyi hava ve güneş alma -fi gelir·. Patat ~. ın ı o patates0 'ka-

c>sl sına da yardım edersenız fidanın can -Ya Yerlc..,.1 ... n :r1n mı:thzene veya silo-
kona<-'a~ "i:_"htnNnnden evvel bunların lonmaması için scbeb kalmaz. Fidan bir 

• ı.>• ... a alle b" 'k dda canlandıktan sonra meyva verme.c;i 
Pılrneli, sonra ır tnı tar (Mainz) sC'r ayrıca düsünül<>biJir. Yoks:ı evin b;r kö-
tek her Yc>rlr•stinney.:> devam ede-
tnlktar d~~ayı nıüteakib bu tozdan bir c;esindeki küçük saksısında j,llarca ken
lo ·ııı . a serpmelidir Öyl<> le' b' k' di haline bırakılmış olan bir fidandan 

ı a~ üç bin k'l ı, ır ı-
Serp·ı b 1 o patatese kafi gelsifl· hayır beklemek doğru olma?.. 

keba~ Pn - ~ t~~n ihtiva ettiği mürek ~ .......................................... !~:~?:!~~-~ .... . 
\~ıı.1 , . çunıkluğü mevdana getiren bak 
t<ty er, yaşattnadığından. patatesler çu- -

etnez.. Hatta ·· .. • . • 
tnış bil çurumc hadıses! başla 

e olsa dunır.> 
_AYni müessese q • . 

ilacın istimali. avcı ~dıyor ki: «Bu 

lngllizlerin emektar 
Bir futbolcusu 

- - Başpehlivanlar meydana! diye ba
ğırıyordu. Kilometrelerce uzaklardan ya
ya olarak güreş meydanına gelen taraf
tarlar dimdik kesilmiş. güreşçilerini teş
ci için hazırlanıyorlardı. Bu esnada mey
danın arkasında bir gürültü koptu. Ha
pise yeri benim güneşin şiddetinden ko
runmak için sığındığım çal:. çırpıdan ya
pılmış gölgeli~e pek yakın olduğu için 
bir iki adım sonra oraya varıverdim. Yir
mi otuz kiş; bir araya toplanmış. yerde 
yuvarlanan iki çocuğtı teşci ile meşguldü
ler. Çocuklar, birbirlerile itişip kakış· 
maktan kanter icind<! kalmışlar, altalta, 
üstüste yuvarlan;p duruyorlardı. Yaşları 
sekizle on arasmd'l bulunan bu iki çocu
ğun b'rb'ri ile dövüşmesi her çocu~u11 
dövüc;mesine hrnzemiyorc1u. Evvela bir~ 
bi!'lerinin enselerini tufovor. bilahare 
birkaç el ense yapıyor, müteakiben de a· 
yakla-ına dalıyorla.rdı. Hülasa, ustaca 
bir güreş yapıyorlardı. Alakamı gören 
yanık yüzlü, sakallı biri: 

- Bunlar iki kardeş çocul?udurlar. de
di. Birisinin yalnı7. babası, birisinin yal
nız anası vardır. Her ikis! de pehli·:an
dır.> 

Çocuklar bo~:.ı~mayı bırakmış._ üstleri-
ni başlarını silkelıyorlardı. 

Sakallı ndam onl:ırr. döndi> 
- Sen kimsın be kızanım? 
Der}ı.al çocuk cevab verdi: 

- Bursalı Hüseyin pehlivan! 
- Ya sen? 

- Bursalı Selim pehlivan! 

Selim ve Hüsein yan.yana 

Selim pehlivan halkın alkışları arasın
da başıflı önüne eğmekle meşgul ikE:n 
meydancı ötekmi takdim etti: 

c- Buna da Bursalı sırtı yere gelmez 
Hüseyin pehlh•rm derler.> 

Ve hemen ilave -etti: , 

- Güreş kıyasıyadır. 

Meydancı son sözünü bitirmişti ki kü

çük güreşçilerden : 

- Haydi be kardeşim .. narasını yük
seltti. Bir iki tur daha yaptılar. Yere diz 

çöktüler. temennalar çakıştırdıktan son-

ve çetin bir mücadeleden sonra Selim 
Hüseyini yenebildi. 
Güreş sona erdikten sonra pehlivanla. 

nn giyinmelerıni bekledim. Her ikisi de 
yıkanmış, elbiselerini giymişti. Birbirle. 
rine hararetli hararetli bır §eyler anla. 
tıyorlardı. 

Yanlarına sok!!ldum: 
- Kolay gele pehlivanbaşılar.. dedim 
Yüzüme bakmağa tenezzül etmeden: 
- Kolaysa başına gele .. cevabını ver. 

diler. 
- Biraz sizinle konuşacağım. 
- Ne istiyorsun? dedikten sonra tek. 

rar başlarını önlerme indirdiler ve topla. 
dıkları paralarla meşgul olmağa başla. 

dılar. 

Anlaşıldı, kolay kolay konuşamıyacnk 
tım. Nihayet son bir çareye boş vurdum 

- Bana bakın size bahşişim var .. de. 
yince her ikisi de canlanıverdı. Yere yu. 
varlanan nikel kuruşları terkederek aya 
ğa kalktılar. 

Konuşmağa başladık: 

- Yalnız buradtt mı güreş tuttunuz'! 
- Hayır be .. biz eski pehlivanız. Bizl 

herkes bilir. Sen bilmez misin? 
- Size hiçbir yerde raslamadım. 

- Öyle ise sen güreş seyretmemişsin 
Biz kaç senedE'nbeti güreşiriz. Öyle değil 
mi be Selim? 

Arkadaşı bu sözleri tasdik etmiş olmalı 
için yalnız başını öne, arkaya birkaç de 
fa sallamakla iktifa ettl 

- Nerelerde güreştiniz? 

- Gönende, Bandırmada, 

Bursada, Edirnede .. 

Öteki, arkadaşını~ sözlerini 
tirmek istiyordu: 

tzmitte 

kısa k~s 

bir d r.ı . • patates.erın lezzetinde 
e,_,şı'klık husulo · 

biliyetlerin b' - getirmez. fntaş ka-

İngilterede Kent
te, 21 senedir ayni 
takımda oynıyan 

bu İngiliz oyuncu· 
su, bütür: maçlara 
iştirak etmiş, bu 
müddet zarfınd!ı 

Küçük pehlivanlarla tam konuşacagım 
esnada biri yanımıza sokuldu ve çocuk
ları kollarından çekerek aldt, götürdü. 
Ben de, başpehlıvanlann ilk karşılaşn"a
larını seyretmek üzere güreş meydanırıa 
döndüm. 

ra birbirlerine yaklaştılar. Karşılıklı bır - Daha saysın mı. yoksa yeter mil 

ha'!vanfara e d ır zarar J?elmez. İnsa"11 ve 
B· a znrarı dokunmaz . 

ızrı kalırsa evv ı · .. > 
çÜrüaü-.. .. E' a patates~erin nednn 
ı._ 61' :ıdnu tesb~te lüzum v::ırdır· A"a 
ı.ıa "·nız Pk' · · " -
?nidi ? ı c•nslor davanıksız çe 'tl!Pr 

r · PatateslP · .. .. 
talık} 1 rı çııruter bir takım has 
landık;a~ mı tna~r~MürlPr? Yok a ı:ıak -
lad'kt Yer mı f>lv"rİ!:~·zdir? Bunu an 
d 1n sonra yn d k 

intnek avnl"ı lı çeşioiler <' -
dnha ı' va hastalıi!ı ÖTtlempk ''ahud da 

(' VPrj }' ' J 

kat e~nıek .' yerlPrde muhafauıya c1ik-
d<'l1nC>k k g•bi tedl.,.rlPrk çüriiklüifo gi
tnvsi""' dolnvJa ır. Bittabi (Mainz) pib; 

er en o 
E'dıJir ~ z Tll'l'l d:ıha rok isffarin 
d u husv .. tı h' d f aki · ı·ıı •r 1 l\d'l"'az1rın _ 
de fr" , ist~"V<>n'le temas etmeniz hiç 

,.. 'l 'l'l"ıv1.-'lktır 
o~,, ~a . 
1 dıl· '11t 7l' 'YA' 
tıC'klC'ri h d . 

ltıek d lı ~ tr a tnı, tner'adn mı bec;lo • 
Q a ıyidir? H 

Ya g"na · - ayvanlarınızı mer _ 
~~sliYc>cC>:iı:~kt<>n vazgeçerek ahırd& 
dıye soru ızı Yazıyor ve «iy: olmaz mı?. n· Vorsunuz. 
:: r d<'fa b.. 1 
~ınız fazı oy e yapmakla kat~naca -
lfüıiz hası~a~;nek ve masrafı, elde edece
:nıı 5Ünhl'lid: kapatıp kapatamıyaca~ -
llıt') nıldı .. ı ~~nra dn (ahırda besle -
de v" d "1 f!. b hayvanlnrın daha zin 
t a Ver·rn1· 1 · -arz d J • ı o tnasın:ı yarar bir 
b• ldır n·ı~k' 

ı.r Öl'>lür i . · d 1 
u ·ıs havasız, hareketsiz 

l~rırı· çın e kalan hayvanların "t 
ile h nzaıtt'ıkları, en k" -k b' su -

aland k uçu ır bahane 
lialbuk· . ı ları "ok görü m:irlü .. v ı ıy· b j• •• 

arıların sıhhı . r mer'ada otlatılan hay. 

t
Van hava v batı da•ma yerinde olur. Hay 
e ı. e ol z'vn lt d . l ııar ~fit h . a ın a daımt suret-

belerinirı . a1 lındedir. Bu hareket ada . 
ı.ırı ış Ctnl's n · 

Unla tnüt . 1
• ıç uzuvlarının da 

llıe ini inta~ :nasıb bir faaliyeb giriş -
CUdürıe d der. Hayvan yedı"ğ'n· vü ç k aha i . . . ı ı -
ko &e111irın k Yı sınıştırdiğinden daha 
~ı hulu e • daha çok süt vermek im-
Ya r. 

iki el ense attLlar. Hüseyin, amansız ra- dedi. 
kibi Selimi cçapraz> a aldı, yere vurdu. - Buradan nereye gideceksiniz? 
Selimin sırtı yere gelmek üzere idi ki - Tekirdağı!'lda güreş olduğunu haber. 
mukabil oyunla derhal yenilmekten kur- aldık. Kısmetse oraya da uğnyaca~ıı. 

yalnız bir oyunu 
kaçırmı~tır. Fut
bulcu, kal cılikten 
maada takımın her kısmında oynamıştır. 
Haftaymlarda bir sigara içer ve bu ona 
lımondaı daha ziynde ferahlatıcı bır de
'\i a yeriııt geçer. 

*** Hab"ş imparatorunun 
Kızı hasta bakıcı 

Biraz sonra başpehlivanlar meydann 
çıkmışlardı. On'arla beraber bu iki kü• tuldu. Bu sefer Selim Hüseyinden intika
çük pC'hlivan ds meydanda dolaşıyor. mını almış. Hüseyine ters künde oyunu
peh!ivan ları vağlıyan!:mn peşinden ko- nu tatbik etrr:'şti. Kurtuluş yoktu Hüse-
şuyorlardı. Nihayet yağcıyı yak"lia~ıl.ır yinln sırtı yere gelmek üzere id~. Am:ın. 
ve güzelce yağlanclılar. Alaturka. ~r~ş- ı Fakat Hüseyin: 

lerde Y lğlanılırke.1 pehlivanlar bırbır~e: - Haydi bre kardeşim! narasını atma
rine yardım eder ve münavebe: ile b rı sil<> Selimin altından kalkması bir oldu. 
diğerinin ı.ırtını yağlar. Kücükle: d~ .tı~· 
kı onlar gibi hareket etmişler. bırbırmın Şimd her ik gureşçi ayakta güreşiyordu. 
sırtını yağlam1 şl:ırclı. 

Birinin yaşının sC'kiz, diğerinin on ol
duğunu bilahare ö~rendiğ•m bu iki kü
çük, başpehlivanların beraber cpeşre\'> 

atmağa ve meydanı baştanbaşa dolaşma
ğa başladılar. Ayaklarında usta bir saraç 
elinden çıkma kispetler vardı. Kispetle
rinin arka tarafları en ince ~kilde iş
lenmişti. Paçal:ırı gilzelce bağlanmış, 
pehlivanlar tepeden brnağa kadar sır~ 

sıklam yağa bulanmışlardı. Dikkat ettim, 
onların meydanı dolaşırken takındıklnrı 
tavır ye cpeşrev:t !erindeki ustalık baş
pehlivan Tekirdağuda bile yoktu. Baş
pehlivanlar cpeşrevt lerini pek kısa bi~ 
tirdikleri halde onlar bir tilrlü meydanı 
dolaşmaktan bıkmıyorlardı. ( 

Meydancı bağırdı: · 

- Baylnr! 
Bu esnada iki küçük pehlivan derhal 

yanyana gelmiş. birbirlerinin ellerini tut-

Sey'rcilerin ağızıarı açık kalmıştı. Uzun 

( ahrandP 

• muşlardı. Bu du~ başpehl1vanlannkıne 
s.aba ~ehkesinın ahfaaınaan sabık mı- pek benziyordu. 

beşistan ımparatoru Haile Selasenın kızı c- Bunlar. dünyanın en ktıçllk pebli
prenses Tsahay, Londrada bir hastanede vanlarıdır. Buna ..• 
hastabakıcılık etmektedir. Günde 13 saat Küçükler kendilerinin halka takdim e
çalışan prenses. çocuk hastanesine geti- dileceklerini anlamışlardı. Evveli başta
rilen hastdl.arın derecelerine bakmak, ki iki adım öne yürüdü .• 
k.~n alma ameliyesine nezaret etmek, ok- Meydancı: 

- Hanginiz daha iyi güreşçisiniz? 
fkısi birden aMdı: 
- Ben .. ben .. 

Benim cevab vermeme meydan verme· 
den küçük pl'hlivanlar tekrar altalta, üs. 
tüste yuvarlanm:ığ'l başlamışlardı. 

Arabamız Sar:ıyiçi köprüsünü geçPrken 
arkama baktım, çocuklaTı bıraktığım yer
deki insan halkası g~ik\e biiyümc>kte 
idi. izzet Ko1ay 

J • 
1 dOğU 

Pılan tecr"b l 
u e erde. ıner'ada otlıyan sıJen çadırlarına veya çelik ciğere konan c- Bursalı meşhurların mejtiuru. 

cocuklan kontrol etmekle mükelleftir. 1iln pohlwan derleıt!» 
İran veliahdinm zevcesi ne kayınvalt desi olan eski Mısır krallçes: Nazlı Be-

Tahranda yapılan geçld resmini seyrediyorlar. 
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Balkan Antantı 
Nasll hazırlandı, nasıl kuruldu, bugun ne halde? 
Meşhur Alman ıiyast muharriri Egon Hegmann'ın 

( Ba ika'!) iaim il eserinden ' iktıbaslar 

Netice: 
Bugün 

Balkan Antantı 
Ne Haldedir? 

Yazan: Em 3kli General H. Emir Erkilet 

Sovgetlerin geni 
Hariciye Komiseri 
Molotof kimdir? 

Molotof u bizzat 
boy ok 

Stalin yetirmiştir 
itimadı vardır 

G€çenler de Sovyet Rusya Hariciye ! 
Komiserliğini deruhde eden B ay Mo • ı· 
lotov'un asıl ismi: Viaçeslav MihailAviç 
Molotov Skridbin'dtr. 

ve ona 

-9-
E. Heymann'dan olan iktıbaslarımızı 

dün b~irmiş ve hu husustaki mücmel 
mütaleamızı bugüne bıraktığımızı yaz
mıştık. Biz Bay Heymann'ın Balkan Pak
tı hakkında verdiği ve sekiz gündenberi 
dercettiğimiz enteresan rnalUmat ve hü
kümlerin çürük, yahud yançeker (taraf
tf r) olanlarını b•rer birer arayıp bunlara 
ccvab vermek nıyetinde değiliz. Çünkü; 
evvela böyle bir şeyden ameli bır fayda 
memul değıldir ve ikincisi Heymann 
Bllkan Paktını tenkid etm?~ yegane siya.. 
si muharrir değildir; bili_kis denilebilir 
k' o bunların en mutediLlerindendır. Onun 
için biz ancak b"ze olanla me§gUl olmayı 
düşünüyoruz, yani Balkan Paktını heye
tı u~umiyesile ve mücmelen gözden ıe
çırerek bugünkü durumu hakkında bize 
f vdah olabilecek hükümler çıkarmak 

1 
1 

muhafaza ~ müdafaaın işi de ban esas
lara bağlanabilirdi. Fakat Bulgaristanın 
dalına müstenkif kalan durumu buna 

Ecnebi memleketlerde yeni hariciye 
nazırını tanıyanlar azdır. Sovyet Rus
yada ise on senedenberi Molotov ismi
ni işitrniyen kalmamıştır. Küçük ço -
cuklara varıncaya kadar onu herkes 
bilir ve tanır. 

L • voruz. 
Balkan Pal."tının nasıl hazırlandığım Bulgar b~vekiTi Bay Köseivanof 

\'C nasıl ıkurulduğunu geçmiş yazılarda kanun muhafazası bakımından Türkiye 
g rdük. Bunlarda mildir fikrin netice ile Yunanistan ar~ında kendiliğinden 
it barile Balkan devletlerini, Bulgaris- bir teşriki mesai husulü t abii olur. İşte 
tan ve Amavudluk dahil, birleşik bir ldl I gerek iBulga'l" itillfgirizU·ğ'i· ve gerek 
hal;ne get:rerck harici hududlarını ve ta- Türk • Yunan menlaatlerının Trakyada 
biatile dışarıdan yani büyük veya küçük birleşmesi ve Yunan - Yugoslav yaklaş. 
herhangi bir devlet tarafından gelecek ma ve uzlaşmasının esaslanması sebeble
her taarruza karşı korumak ve bunun en rile Bulgaristan etrafında Türkiye - Yu
mühim bir neticesi olarak ta Balkanlan nanistan _ Yugoslavyadan geçen büyük 
büyük devletlerin tesir ve nüfuzlarından bir banı ve anlaşma zinciri husulP geldi 
kurtarmak olduğuna şüphe etmemelidir.,~ buna zaten Balkanda Bulgarıstandan 
Bu, daha çok bir hayal bgibi bg'~~nenB u

1
kzak başka kimse ile esaslı bir ihtilafı olmıyan 

b:r hedef olmakla herl er utun a an R katışmasile bu zincir veya 
• 'k omanyanın 

rniitefekkirlerinin bir gaye teifıkkj et ı - , cmber kapandı. Görülüyor ki bunun 
leri bir fikir ve Balkan konferanslarının baç 1 ik' sebebi vardır: Biri Bulgarista-

'b 'ki h' ··11 - ·a· A k e ş ıca 1 ' 
tak ettı erı ır u Ku ı ı. nca gen nın Dobrica ~ Trakyada aarzi taleble-
herkes itiraf ediyordu ki bu, hemen d k 

1 
k ·nattan kaçınması 

.. kü .. k k - b' rd . rin e musır a ara ı 1 
mum nsuze ya ın çn guç ır fe) ır, 1 , d'ğ . d'ğer Balkan devletlerinin ara-
çünkü evvela Balkanlılar arasında, Yu- 'e 1 enki kı .

1 
, . . ka'ldırarak 

·• lnnnda avga vesı e.erını goslavyanın Yunanıstan Makedonyas:.ıe 
1 

tutmalarıdır 1c::-
. D d ğ 1 b barış ve uyuşma yo unu · -ı Selaniğe, Bulganstanm e ~a aç a e- te Bul aristansız bir Balkan Paktının ku-

raber batı Trakyaya ve Dobrıcaya, hattA g k' d lm t 
· . nılması bu şe ıl e o uş ur. Arnavudluğun Ebıre, yahud bunun aksı 

olarak Yunanistanın Cenubt Arnavudlu-
1 

Balkanların .. ~~ş hududlarını hariçten 
ğa göz dikmesi nevinoen esaslı iç ihtilaf- gelebilecek butun taarruzlar.ı. karşı ko-

1 · · meselesine gelince bu, Balkan-ları vardır. kıncısi de Balkanlann dış runması 
hududlannın korunması çok karışık ve !arda dahili ıhudndların muhafazası ke~·

. b:· "k ü lükle,..ıe güç siyasi ve askeri meseleler do~rma- flyetınden çok daha ~yu g ç . • 
d karşılamıştır. Bunların bir kaçını mısal sı ır. lA Tü k' h 
Buna mukabil bugün Balkan devletle- olarak ele alalım: Evve r ıye em 

meydan ~I'!l'M!diği gibi Balkan Paktının 
hududlarm muhafazasına aid hükümleri
nin hedefi bizzarur gene kendisi oldu. 

Bulgaristan Balkan Paktına giremezdi 
deniyor; bu doğrudur, ve onun komşula
nndan toprak ve arazi istekleri devam 
.tti.kçe bunlarla uyuşabilmesi daima ih
timalden uzak kaiacaktır. Bulgaristanın 
girmediği bI.r Pakt ancak yarım bir Bal
kan Paıktıdır iddiası da yanlış değildir, 
nitekim Balkan Paktı Bulgaristanın dai
ma ttilA.ftan kaçınması yüzünden bır ttlr
lü tamamlanıp harici hududların muha
faza!ına aklı kadar gücü de yeten bir te
şekkül !haline gelememi§tir; demek Bal
kanların istiklal ve hürriyet! bir gün sar
.ınhrsa bunun en büy:lk mes'ulü bizce 
Bulgaristan <Ylacaktı:. 

Bugün bir büyük devlet, Balkanlarda 
Amavudluğu ortadan kaldırarak onun 
yerine kendisi geçmiş bulunuyor; bu, 
Balkanlar hesabına büyük bir değişik
nktir. Gerek bu yüzden ve gerek diğer 
bir fimal Balkan devletinin, Romanva. 
nın, kendini yakın veya uzak 15ir tehtiide 
maruz görmesinden İngiltere bu devletie 
Yunanistanı garanti etmek siyas[ ihtiyac
lannı duymu~ur. Ru da büyük bir dev
letin Balkan işlerine resmn karışması de
mektir. Bu itibarla acaba Balkan Paktı 
yani Balkanın emniyeti ne haldeôix? 
Bundan evvelki yazılarda gördük ki Bal
kan Paiktı kendi idealin~ yani Balkanla
nn dış hududlarını:rı harici bir tehlikeye 
karşı temini hedefine varamamış ve bu 
Paktı imza edenlerin taahbüdleri iç hu
dudlann muhafazasına münhasır kal
mıştır. Bunun neticesi şudur ki meseJA 
eğer ibüyük bir devlet Balkan Paktını im-

za eden devletlerden birisine taarruz e
derse veyahud Paktı aktedenierden biri
sile büyük bir devlet arasında herhangi 
bir sebeble bir ihti!Af veya harb çıkarsa 

bu hareketler Balkan Paktının şümulü 
dışında kalacaktır. Kezalik herhangı 1': ı 
büyük devlet Balkan Paktına girmemiş 

'bulunan Bulgaristanla bırlikte diğer bır 
Balkan devleti aleyhine harekete geçerse 

bu takdirde dahi Balkan Paktının akirf
lere tahmil ettiği taahhüdler ortadan 
kalkacaktır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki Balkan 
Paktının sırf Balkanlılar arasında kala
cak bir NltiISf bakımından - ki zaten Bal
kan Paktı sırf bu ihtimal üzerine lcurul-

Mo1otov elli ycrşına yakındır. Yorul
mak nedir bilmez. BilAinkıta yirmi dört 
saat çalışabilecek kudrettedir. Tam 
manasile çelikten bir adam. En büyük 
vasfı da budur zaten ... Siması bu vasfı
nı meydana çıkcrrmaktadır. 
Kısa boyludur. Başı büyükcedir. Si

masında bir fevkaladelik yoktur. Es -
ki Rus münevverlerinin ku11andıklan 
tarzda gözlükleri vardır. Sa~ları ikiye 
ayrılmıştır. Alt dudağı biraz sarkıktır. 
Azim sahibi olduğu her hareketinden 
bellidir. 

B. Molotov derece der~e yükselmiş
tir. Bilamübalaqa denilebilir ki her de
recede staj müddetini ifa eylemiştir. 

Molotov'u yetiştiren Staline'in kendi • 

sidir. İşe Sovyet fırkasının çıraklığın
dan başlamıştır. l 928 9Cnesinde Buha

rin'in yıldızının sönmesinden .!JC>nra ilk 

miihim vazifelerini almağa b~lamış -
tır. İlk v:ızife;i Komintern reisliği idi. 

Bu vazife büyük bir emniyet makamı 

idi. Molotov bu vazifesinde büyük bir 

dirayet ve iktıdar gösterdi. Stalin onu 

ayni zamanda emri altında bulunan 

Politbüro'ya aza yaptı. Bu vazifelere 

rağmen htikfunet işlerinden uzak tutu
luyordu ... 

Molotov'un ismi 1930 senesinde ta -
nınmağa başlandı. 

ÇiÇ€rin ve Rikov ortadan çekildikten 

sonra Molotov'un bunlardan birinin ye 

rine tayin edileceği sanılıyordu. Ma· -

lum olduğu üzere biri hariciye nazırı 

ıdi. Diğeri k omiserler meclisi reisi... 

Fakat B. Stalin ona daha bilyilk bir 

vazife verdi. Onu baıvekil yaptı. Bu 

vazifesini dokuz ıenedenberi ifa eyle -

mektedir. Şimdi buna i!Avetcn harki

ve nazırlığını da deruhde eylemiştir. 

Kendisi B. S talin'in sonsuz teveccüh 

ve itimadına nail bulunmaktadır. 

Molotovun kansı dahi nazırdır. Tem-
çujina müstear adı altında balıkçılık 

~ay Molotof .. ··~ 
tihaz kılman bır karara gore Y~.~ 
memurlara, kırlarda, köylerde bu IJ 
miktarda arazi verilmiştir. MolotoV , 

bu sırada çok güzel bir yerde mük~ , 
mel bir sayfiye ve istirahat yeri ediJl 
miştir. i1' 

·· S t hük' .. ....,etifl Molotov bugun ovye Uu• iııJ 

ve partinin en yüksek memuriyetler" ~ 
deruhde eylemiş bulunmaktadır. SO ~ 
yet Rusya parJamentosu azasındall aJlil 
lunduğu gibi, Sovyet ittihadına d . 

bir çok cümhurlyetlerin parlamento 

ları azasıdır. 

Partinin merkez komitesi azasıdır· 
Politbüro azasıdır. • 
Bu vazifelere şimdi de rutriciye ne 

zaretini katmış bulunmaktadır. ,J 
Mo1otov haric memleketlere hiç 9~ı}' 

l . n "' basmamıştır. Ruscadan başka ısa 

mez. , 
· h''kl':. t'n si"9 

Dokuz senedenberı u ume ı "dJf• 
si işlerile çok yakından a!Akadar • 

Binaenaleyh, bugün hariciye nazır~ 
ğını deruhde eylemesi ile yabancı 

iş.e geçmiş değildir. 
9 

• 

Molotov meclisierde hükumetin 1:ts· 
rici siyaseti hakkında müteaddiô d 
lar beyanatlarda bulunmuştur. t~ 

B. Stalin'in nezdinde Molotovun :rıı11, 
kii Litvinof'un mevkilnden çok ~- • 

ki harıel işleri nazırıdır. sağlamdır. Belki Molotov es . o' 

B. Molotov, çalışmak kadar yaşa - ye nazırı kadar usta değildir. Bell<~ 
maktan da büyük bir zevk duymakta - nun kadar pişkin değildir: Fakat ofl ~· 

r i arasında Türkiye iie Yu'lanistan tama
mıle banşıp uzlaşmışlardır. Kezalik Bul
garlar Makedonya ve Yugoslavya ile o
lan sair bazı hudud tashihlerine aid da
valarından sarfınazar ederek Sırblarla 
b ir uzlaşma ve yaklaşma yolu tutmuşlar
dır. Bundan başka Yunanistan Yugrıslav
yaya SeUinikte bir serbest liman yani E
gede bir mahreç vererek bu şimal komşu 
devleti tatmine ve onunla çok iyi geçin
rneğe muvaffak olmuştur. Yunanistan 
ayni şeyi Bulgarlstana yani Bulgaristanı 
doğu cenub ve batı taraflarından çeviren 
büyük bir kavis etrafında yapmak istedi. 

bir Balkan, bir Ege, b ir Akdeniz, hem de 
bütün manasile bir Asya devletidir. O 
halde diğer Balkan devletlerinin tecavü
ze uğrıyan blr Türkiyeye siyasi ve askeri 
yardımları bunun hütiin Avrupa.ve Asya 
kara ve deniz hududlarına şamil olacak 
mıdır? Olmıyacaksa bu yardımların hu
dudlnr1 ne ol:ıcJktır? Kezalik Rnmanya-

nın mesela Sovyet Rusya ile kat'i bir 
halle henüz iktiran etmemiş bir Basarab
Ya meselesi vardır k; Ruslar bugiine ka
dar 'bu eyaletin Romanyay.:ı aidiyetini 
tanımamışlardır. Bundan baska Macaris
tanın Transilvanyayı istirdad davası dai
ma bütün kuvvetini muhafaza etmi~tir. 

Gene Romanyanın Leh!stanla bir ittifakı 
ve bu devletle karı;ılıklı taahhüd ve mec
buriyetleri vard•r .• Yugoslavyrt iJe İtalyı:ı 

dır. çok daha mah1mat1ı olduğu muhal<!< 
muştur - hükümleri de~işmemiş ve mev- Sovyet Rusyada IOll zamanlarda it- hr... ~ 
cudiyetine bir hal•! gelmemişUr. Fakat • ~ 

Yani Dedeaj?açta bir serbest liman gös
termeği ve hatta üstelik Sofyanın Sern
nikle demiryolu ırt\batını temin etmeği 
teklif etti. Fakat Bulgaristan Egede emin 
bir mahrecin ve anavatanın bununla irti
batının ancak kendi hAkimiyetinde bir 
koridorla kabil olabileceği fikrinde sehat 
etti; yani türkçesi Garbi Trakyayı, gı1ya 
babadan kalma bir miras veya Bulgar
aarla meskun bir yermiş gib: istemekte 
musır davrandı. Onun için Bulgaristanla 
Yunanistnn arasında tam bir banş müm
kün olamadı. 

Bulgaritsanın Türkiyede. hayati men
faatler bakımından resen göz koyduğu 
bir yer yoktu, ve bizimle bir ihtilafları 
olmadığını gene kendileri söyleyip du
rurlar. Fakat Edirnenin Karaağacı Bul. 
garistanm Dedeağac tabii yolu ve demir. 
yolu üzerindf'dir. Onun için burasını Dc
deağaç davasından ayırmak gü\tür. O 
halde Bu~gm-ishnın Ege mahreci davası 
yıınf Dedeağaç ve Batı Trakyada statil-

epev bir zamandanben iyi geçiniyorlarsa 
dn İtalyanın en az olarak Dalmaçya ve 

Arnavudlukta bir takım emelJeri ve ara
zi istekleri olduğu, bundan başka Maca
ristanın da bu devletin şimalinde Macar
larla meskun eski Macar topraklarını ge
ri almak siyasetini takib ettikleri ma
IUmdu. Avusturyanın A!rnanyaya ilhakı 
ilt> Yugoslavyaya üstelik bir de flm-:lı 
Almanyaya komşu oldu. Nihayet Yunanis 
tan da bir Balkan devletı olmakla kalmı
yor ve Akdenizde ı:eniş hudud ve men
faatleri bulunuyordu. Onun bu cihetten 
bilhassa İtalya ile olan komşuluğu bir 
mesele idi. İşte harici hududlar bunlardı 
ve en az üç büyük devlete karşı muha
fazalan bahse mevzudu. 

Evet eğer·Bulgaristan Balkan Paktına 
ızirse idi Balkanların harici hududlarının 

ayni zamanda denilebilir ki, Balkan Pak- c Ayvahk Hal kavinin temsilleri ~ 
hharlcibir~l~ei~nyapılmamışveya ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
henüz o tekAmül safhasına varamamış ise 
bu, böyle bir tehlik-e takdirinde, Balkan 
devletlerinin, alınacak tedafüi tedbirler 
hakkında kendi aralannda görüş-jp an
laşmalarına mani değ1ldtr. Hüllisa bugün 
bütün Ba.tkanlıların, Bulgaristan dahil, 
tek bir vücud gibi harek~t etmelerinden 
istifade edebilecekleri bir durumdavız; . -
fakat bu tek vücud ortada yoktur ve bu-
nun en büyük müsebbibi bizce Bulgaris
tanın itidal bilmiyen fırsat. gözetici dıf 
siyasetidir. 

SON 
H E. Erkilet --.... ·-- --..-. ........ -... ·-········ .. ·······-···-

Ayancıkta radyo artıyor 
Ayancık <Hususf) - Son zamanlar

da Ayancıktci radyo miktarı bi~ Yi-
1Ayctlere nazaran çoğalmaktadır. A -
yancık; küçük bir kasaba olmasına ~
men ıhemen hemen her kahvesinde rad 
yo mevcuddur. İki satı atentası var -
dır. Haftanın pazarına gelen köylü va
tandaşlar, Ankara neşriyatından isti -
fade ederler. 

ratlyo Ayancıkta elyevm 106 aded 
vardır. 

Ayvalı1r, (Huaust) - Ayvalık Halkevi 

temsil kolu fevkaljdı dekor ve gar

drobla (Femıanlı deli hazretler!) adında

ki t arlhl eseri teınail et.miftir. Eserde 
göeterilen muvatfııkJyet tahminin fev

·kindedir. Bilhaasa bayram rolünü bizzat 

f:fa eden ev başkanı ve bütün e.ıaerdo rol 

(' oste 
alanlar derecesiz muvaffaklyet g 11 fl'lıf B , 
mişlerdir. Bu eser halka 3 gece 0 Y11 dbif' 

. a· te ve izdihamdan Ha1kevinde cıd 1 

1er almak zarureti hasıl oJmu§tu~· 111Jıı"' .. ~esı .fl Resim 1200 valandaşm gor... ,ı,,-

kün kılınmış olan bu eserde roi 

gençler aörülmcktedir. 
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Bugünkü Romanya 
vaziyeti nasıl görüver 
Rumen Başvekilinin bir Fransız 

gazetecisine mühim beganatı 
Gazeteci söylüyor : '' Başvekil bana bir Alman istilası 
kuyulannı i~ha edip etmiyecekleri hakkındaki fikrini 

bunları yazmıya mezun değilim 1 ,, 
Meşhur btr l'ra.nım ~ aon ayla
~ hldlselerııe do~dan dotfuyQ alA-

takdirinde petrol 
anlattı. Fakat 

adar bazı memleketlerde b1r tetkik se
:Yahatı J&pmattadır. Ma.caıistanı dola.t
~: ve ondan .ama Rom&nyaya. geçe
dot.ıeblr lı&rt> vutuund& Almanyanın fld
ı>etroı lhtıyaç duracıatı tadımln edllen 

membalannı temıl§tir. 

bu=~ 7&zıa1le bndislnl Bükrette 

M~ ö 
dl.ğ· osy Callnesconun bana randevu ver

ı dahili rett ye nezareti gayet sıkı bir su-
rin e .?1uhafaza edilmekte idt. Nöbetçılc-
g;r gost~rdiklen bir arka kapıdan içeri 

en Zalli. ka lı l pıy k rşı yan ar onu kapıdan ka-
hn·a,d attan kata götOrüyorlar, bina da
larıdn e kaybolmasına imkln vermiyor-

ı. 

Bundan b" k ka R ır aç sene eTVel ben bir baş-
derli~~nya tanırnıJtım. Tatlı bir kalen
nıan n ı :a_~e yaşıyan bir Romanya! ... Za-

B· e ar değ~,. 
ır &enedenber Tuna 

Romanya sahillerindpn vapv rlara petrol yükletilmesi 

ntühirn P<>lit"k 1
' memleketlerinin 

knrşıs d ı muadelelerı ve meseleleri 
vicda~~ a ~~n Romanya kendi hakiki 
dır. Bunun tlr ettinnele çalışmakta
jik bir devl~ ı•:ret dfuendiş ve cner
Yeni bir ı. adamı olan kral Karol ll. 

yapılan bir rezaletin ortaya çıkarıldığını İstili vukuunda petrol l'tok.larını imha 
ve önüne geçildiğini yazmışlardır. Polı- etmek pek kolay ~lacaktır. Fakat kuyu
sinin de kusursuz ve Avrupanın en iyi lar ınüteaddiddir n dağınıktırlar. Fakat 
pod. !islerinden biri oldu~u söylenilmekte- onları ve aletleri Almanların eline sağ-
ır. 

lem bir halde bırakmak kimin menfaati-
ganunu eaa • 

rıunu es"'-'-· m. Y•pmıştır. Bu ka -
-uıın p--= 1 . I<olletntvt •vuaıp erı fUdur: 

beniıı IDentaatleri kar§ısında 
~ 

Ondan aşağı kalmamak için diğer na
zırlar da ayni silratle icraata girişmişler
sJir. Bir tanesi yeni bir iş kanunu hazır
lamakta, diğeri işçilerinin hayat seviye
.lini arttırmağa çabalamaktadır. 

cKraUyet ekipleri• vaftiz edildikten 
sonra vücudleri su yüzü görmiyenlere 
hıfzıssıhha ve temizlik nedir öğretmeğe 
gayret olunmaktadır. 

Eski dahiliye nazırı ve bugünkü baş
vekile kendi kabinesinin ve bütün nazır
larının şayanı takdir faaliyetini ve re
formlannı bildiğimi söyledim. Çünkü o 
lAkırdıya memleketin bugünkü vaziyeti 
hakkındaki intıbalarımı sormakla başla
mıştı. Ondan sonra sıra bana gelince ben 
de kendisine yeni yapılmış olan seferber
lik hakkında sual sordum. 

- Bizim yaphğımız davete, çağırılmış, 
sınıflar değil, çağırdığımız insanlann iki 
üç misli fazlası geldi. Romanyalıların na
sıl bir heyecanla davetimize koştuklarını 
görmek hakikaten \Ok müessir bir levha 
idi, dedi. 

~ Bav C.haco - Ya silfilılannız! 
dt hakların tahdidi. 8ın Bu sualime sitemle cevab veriyor. Çok-

li, gen~ ..... ...:n • ıflann tasfiye- t b 
~tiriı-~,......ı.u erın fıa) llayat.ı ve işba"ına an eri Fransaya sipariş edilmiş olan 
a .. ...., ı V• nımı fikrin .., tiyyareler, topla!", D. c. A. mitralyözle-
onıanyada cK ı . . uyanışı. İşte ri siparişin mtüne rn ay geçtiği halde 

ley, fonnnı b dra ın ihtillH, ismi verilen u ur M 1 k halA Romanyaya teslim edilmemi~. Bu-
lhtilalct b" h · em e etin bu kadar 
kürndar hıarn ..... areketin başına geçen hü- nun neticesi nedlr? (Alman - Romanya 

uu :rnlllt Rö anlaşması Romanyaya silah ve tayyare 
~krni~ ve ken . nesans partisine 
ueçirdi~i k dr dı kanunu eaasisile eline temin etmektedir. Bız bu anlaşmayı ya-
t"Jin leairl; ete dayanarak harici faşiz- parak iBohemya fabrikalarına yapılmış 
rııuhafızlar i alt~n.d~ doğmuş olan Demir- siparişlerin hepsini kolaylıkla tesellüm 

İşte "-- Part1sını dağıtmıştır. edebildik.) 
ti • vunun için R Meseleyi nihayet asıl sualıme intikal alci k ı omanyada krala •İh-

rau dendiği duyulmaktadır. ettirdim. Fransa ile İngiltere Romanya-
'/\. * ya garanti verdiler. Fakat bu mcmleket-

rrnand c ı· lerd fkıı. tavırlı k 
1 

a ınesco, kısa boylu, enerjik e e urı umumiye Rumen - Alman 
canıda'n ~ ın kaşlı bir adamdır. Siyah ti.cart anlaşması ile endişeye düşmekte
• k 0 an tek göıt- ,... ·· ... dır. Bu hususta tenevvür etmek istedik· a laınakt · U5,1 sonmuş bir göz 1 l'et dik tdır. Koltuğunun üzerinde ~a- eri gibi ayrıca, bir muharebe vukuunda 
kenarlarıo unnakta, ikı ellerile koltuğun müttefiklerinin petrol kuyulannın Al-
k nı tutrnakta. k" manların eline düşüp rlaşmiueceğinı de 
ısa ciirnleJ.e 18 ın bir sesle ve " 
}(ena13· b' rle konuşmaktadır. aynca merak etmektedirler. 

senesile 1 ~r .avukattır. irade ifade eden Bir gülümseme ile sözümü keserek: 
d sesının aheng - Mukavemetimize inanmıyor musu-
evıet ad • ı onu" realis~ bir nuz? 

~endisı b~~ olduğunu göstermektedir. Diye soruyor. 
atnden bah-aş_k~ rn~mleketin devlet rci-

cQ bir ~t~ı~ımfz sırada istihfafla: - Şüphesiz inanıyoruz diyorum. Fn-
d k faırdır. ded'»: kat Reichte t~arnıza arzu bırakmamak a larının ar ıe. zamaıı kısık du- a k 
bir hükü asında onur. hakkında fena nca onun tamah ettiği sebebi ortadan 

:F'ik;rler~ çıktığı belli oluyordu kaldırmakla olmaz mı? Düşününüz bir 
terebiİiyo;ni tatbikte muvaffaki~et gös- ~e~e si.ze istihsslfıtımz tam Almanyanın 
&eniz onu mu? .. suallerine cevab istr>r- ıhtıyacıle tevazün etmekt{'dir. Bu Alınan-

Geçen s memurlarından sorun11z. ları imrendirmez mi? Evet biliyoruz. 
ta} ene bir ay i . d Harb zam .. anı·n· da Almanların petrol 1htl. arı tetk"k çın e maarirteki ha b 
tel'llinde b~uı Yli:ktrni~ ve neticede maarif sis: yacı ugunkune nisbeten üç misline çı
h·ı hır ef kac.ak. fakat onlar da petrol sahasını cl-
dı iye nazırı old ğur orm yapmıştır. Da- l i 

ld d~anın u zaman çok daha şe- e:ı~e geç rdikten sonra bu istihsalatı üg 
bir helediyed ıştır. Hergün gnzetel!>r ya ;ıslınc. ç_ıkaracaklarını pek iyi b!Urler ... 

e, ya bir vilnyet merkezinde u~un ıçın tnoü ki bu tarafa taarruz çok 
şedıd olacak ..• 

nedir? .Petrol kumpanyalarının mı? On

lar 1916 da kuyuları yıktıkları, bozduk-
lan için kendilerine itilaf devletleri ta-
rafından zarar ve ziyan veril •niştir. Eğer 
istilicılara ruyu iltifat gösterecek küçü-
cük bir ekaniyet varsa onlar içın de baş
vekil Calinesco: 

- Zaferden sonra bağlanan insanlar 
beni alftkadar etmez, diyor. 
Ba~ekil bana kuyu!ar hakkındaki fi

.kirlerini açıkça söylüyor. Fakat bunlan 

neşretmememi istiyor. Onun için ben bu 
hususta işittiklerimi neşredemiyeceğim. 

Fakat memleketin bır taarruz karşısında 
takınacağı vaziyeti büyük bir enerjile i

fade ediyor, onu aynen kendi ağzından 
çıktığı gibi yazıyorum: 

- Topraklarının tamamlığı ve hudud
larının muhafazası için, Romanya, kime 

ka?'fl olursa olsun, ve mücadeleden çıka
cak neticeyi hesablamadan dövüşeccktir. 
-······-··········· .... · .. -·················---·····--
Fransa tahtının 
Varisi ordu hizm•line 
Girm~k istiyor 

Fransa tahtının me§l"u varisl olduğunu 
iddia eden Paris kontu Hanri mabeyinci
sini Parise, Cümhurreisi Lebrun'ün nez
dine göndererek bir harb vukuunda or
duda hizmete alınmasını rica etmi§tir. 
Şimdi Brü.kselde bulunan kont orduda 
bulunduğu müddetçe siyasi tahriknt yap.. 
mıyacnğını bildinniıtir. 

Sayfa 9 

TDrkiyenin n mes'ud 
çifti, izdivaclarının 50 nci 
yıldOnümOnO kutlul·adılar 

Kan ve koca : " Elli sene içinde bir defa bile 
kavga etmedik, biribirimizden hala bir 

dakika aynlmıya taham mül edemiyoruz ,, diyorlar 
Bekarlığın sultanlık olduğu rivayet nesini biraz tenhaca bulduk. Arka ka • 

edilir amma, hazan izdivac müessese - pıdan refikayı bindirdim, tam ben aya
sile koca bir saadet imparatorluğu ku- ğımı bc?samağa atarken tramvay kalk
rulacağını isbat edenler de bulunuyor. masın mı? Birdenbire sür'atleniver .. 
Bunun en canlı hır örneğİni ~ağıda di. Karım tramvayda ben aşağıda kal • 
bulacaksınız. dun. Öyle fena oldum ki.. O dakikamı 

Zaman zaman frenk gazetelerinde fenalık geldi. Elektrik direğinin altına 
:resimler ve havadisler g<Sriirüz: İzdi • yığılıvermişim .. 
vaıclarının 30 uncu, -40 ıncı hatta 50 nci Refikası Bayan Ulviye söz buraya 
yıldönümlerini kutlulayan ihtiyarlar, gelince gülümsedi, elli yıllık eşine kıy~ 
dünyanın en mes'ud çifti oldukları söy metli nazarlarla bakarak ilave etti: 
lenenler, buna benzer, dünyanın bu - _ Bağırdığını unutuyorsun! .. 
günkü gidiş teml'\l\"una bakarak insana E t b ~ d ı .r-~ - ve agır ım ya .... 
alaka ve hayret veren bir takım fante- Sordum: 
zi dünya hA.diseleri... - Ne diye bağlrdınız? .. 

Geçen gün, Türkiyede bütün bunları Bay J'4,.ıri suç üstünde yakalanmış 
fersah :fersah g.eçen bir Mdise oldu. genç bir aşık gibi kıwrarak brışını ö • 

İkisi de yetmişi aşkın bir kan koca nüne eğdi: 
izd.ivaclarının 50 inci yıldönümünü _ Karım kaldı, karım tramvayda 
lruUuladılar. Yarım asırlık evlilik-... kaldı! diye bağırdım .. Sanki bana e " 
Bu bugünün bir aylık evliliğin bile ta- hediyen ayrılmışız gibi ıg€ldi. 
a<:cüb edilecek kadar uzun silrdüğü sa- _ A11ah ayırmasın .. Birbirinizi se • 
nılan entipüften birl~e~rl karşısın- verek mi evlendiniz? 
da hakiki bir rekor olmak.la beraber, Bay Nı·.ri •amma yaıptın ha!> der gi-
daha enteresan bir tarafı va'r: bi bir jest yaptı: 

Bu yaşları yetmi§i aşkın elli yıllık _ Bizim zamanımızda görmek, ko • 
evli1er, yarım asırlık birleşik hayatları nuşmak var mıydı? Görücü :1<> evlen· 
imti.dadınca bir ~fa bile kavga' etme - dik. İlk defa birbirimizi koltukta gör • 
mişler, bir kere bile aralarında en u - dük. 
fak bir sızıltı olmam~ .. Benee işin bu Odada bulunan kız torunları, büyük 
tarafı yanm asırlık maziden daha şa• - bcrbasmın boynunll sarılarak gordu: 
yam dikkattir. _ Büyük baba ıhaminnemi ilk gör • 
Balaylannın peşinden sıntıveren ~- düğün zaman beğendin mi idi? .. 

llir ayları, eskidikçe şiddetlenen kav - Bu suali büyük anne cevablandırdu 
galar, gürültüler izdiva~ müessesesinin _ Beğenmez olur mu hiç kızım .• 
tabii birer neticeleri sayılır. Röporta • Şaskınlıktan başımdan aşağı a~tınlan 
~ımın mevzuunu t~kil eden izdivac ~ ti J serp . 
saadet rekortmenleri nasıl olmuş da Gözlerim hayretle açılmıştı: 
eHi yıl birbirlerini hiç kırmam1şlar? _ Ne diyorsunuz, altın mı serpti? .. , 
Bunu İstanbul belediyesinin bu yılki i- 'Rann altın hikAyesini uzun uzun an-
mar plAnı için Uzım olan 21 milyonu ]attılar. Ben de size nakledeyim. Ha • 
nasıl bulacnğım merak ettiğiniz kadar kikaten hoş ... 
merak et~z misiniz? Dü~n günü, damad bey maaşını al-
Dahası var: Bu yarım asırlık evliler, tın para olarak almış. Lira çeyreği, ya, 

eeneler kendilerini ne derece yıprandı- rım liralık ve bütün liralık.. Mecmu 
nrsa yıprandırsın, btrbirlerlne hAIA hiç vekı1n 80 lira .. Yani bugünkü para ile 
aşınmayan, ilk gilnlerdeki ölçüsüz ~v- ~şağı yukarı 800 lira .. Bunları bir cebi
gi ile bağlılar .. Birinin diğerinden ya - ne yerleştirmiş.. diğer cebine de kol • 
nm saat aynlmağa tahammülü yok - tukt~ serpilmek üzere çil kuruşlar, o~ 
tur ve sabahtan akşama kadar karşı paralıklar doldurmuş.. v • 

karşıya, gözgözedirler. HAJA yekdiğer- Tam gelin hanımı koltuga almış, iil( 
lerine bakarken nazarları birbirlerine heyecanla yukardan aşağı gözlerile bir 
hürmet ve muhal:fuet hamulelerini ta - kucaklamış .. harikulade güzel bulmuş .• 
şır. Umduğundan. istediğinden daha' ca • 

Yeş-ilköyde oturuyorlar.. Erkek 38 zib .. o sevincin tevlid ettiği şaş'kınlık· 
sene eski Şark demiryollarında çalı4 - la elini yanlış cebine sokmuş, çil ku • 
mış mfüekaid bir mühendistir. Yapyal- ruşlar yerine 80 altm lirayı boca et • 
mılar .. Kimseleri yok sanmayın! Oğu\- miş gelinin başından aşağı .. 
lan ve sevimli torunlan var .. Fakat Diyor ki: 
onlaır birbirlerini o kadar dolduruyor- _ Bakıyorum, en kibar hanımefen • 
1ar ki, yalnız baslarına, daima kendi diler bile yerde para kapmağa uğraşı .. 
kendilerine yaşamağı tercih ediyorlar. yorlar. Ben bunu düğün parası bere • 
HalA. balayı inzivasına çekilmiş iki a • ketlidir, diye ycrpıyorlar sanıyorduffi4 
teşli sevgiliye benzerler. Odaya girdik. Yüz görümltiğünü tak • 

Dün sabahtı. Ev~n çıka'°ken bana: tım. Sonra kahveye çıktım. Bir de eli
- Bizim ihtiyarlann senei devriye- mi cebime attım, ne göreyim?. Bizim 

kri, geçerken tebrik etmeği unutma! 80 lirayı serpmemiş miyim! .. 
~~~ -~mmcl~~z~? 

Ben onları genç bilirim. İhtiyarlar _ Allah sizi inandırsın ha'yır .. Ba • 
denince anlayamadım. Sonra intikal zan takılır, karı ben sana altın serp • 
ettim ki, her gün evlerinin kapısından tim .. derim. Ondan sonra benim ismim 
geçerken pencere önünde karşı karşı - mirasyedi Nuri bey, kaldı. Herkes ne 
yıı, dizdiZE gördüğüm ak saçlı gençler- bilsin altınların kazaya geldiğini .. 
den bahsediliyor. Onlar her faniye na- Bu sefer sBze refikası devam etti: 
sib olımyan bir saadet bareminin en _ Belki size tuhaf gelir .. Biz elli se-
üst payesine terfi etmişler .. Bu, baş-ka nelik evliyiz. Bu elli sene içinde bir ke 
memleketlerde Mdise adoolunurdu. re bile birbirimizi kırmadık. Aramızda 
Üstelik bir çok da hususiyetleri bulun- en küçük bir kavga geçtiğini hatırla •, 
duktnn sonra... mıvorum: 

Etli yılın doldurduğu hatıralar için • .:_ Bunun sebeb ve hikmeti ne? 
de yaşadıkları köşklerinde ikram et - _ Çok kolay .. O hiddetli olduğu za .. 
tikleri kahveyi yudumlarken bu mes - man ben susarım, ben kızmış olursam 
ud yuvanın dişisi, nurlu yüzünü çer - 0 sesini çıkarmaz. O seslenince h?,n ge
çeveleyen beyaz saçlarını e1He düzel - lirim, ben çağırsam o ko.şa.tr. Boylece 
terek ~öyle diyordu: kav~ daha cıkmadan bastırılmış olur. 

- 1303 de evlendik .. Öyle değil mi Herkes bu s;brı gösterse dünyadan 
bey! .. Bakın bu mangalda<n hatırlıyo - kavga dövUş kalkRr. Ben şimrliki genç
rum. Çeyiz olarak verdikleri mangala }ere daima tw:siye ederim: Aman siz 
vazınışlardı bu t<flihi.. Tam elli sene siz olun birbirini1J kırmayın, hiddetle 
~ldu.. Birbhjmizden hiç ayrılmadık.. kalkan daima zararla oturur. Mr 'ud 

Bay Nuri, birbirlerine olan bağlılık· olmak için evliliğin ilk şartı müteka • 
larını anlatmak için: bil hürmettir, daima kadın kadınlığı • 

- Geçen gün, dedi .. Kızıltoprakta o- m, erkek erkekliğini bilmeli... Birbi .. 
turan oğlumuza gidiyorduk. Sirkecide rinin huyuna, suyuna gitmeli .. Hiç bir 
trenden indikten sonra, vapur iskele - dırıltı çıkmaz. 
sine kad~ tramvaya binelim! dedik. Bu nasihate pek çoklarımızın muhtao 
Ne olsa ihtiyarız; yoruluyoruz. Gelen> olduğumuzu inkar edebilir miyiz? .. 
tramvaylar hep dolu .. Nihayet bir ta- Nusret Safa Coşkun 



10 Sayfa -
Tayyare piyangosu 

27 inci tertibin birinci keşidesi bugün bitti 
kazanan numaral;ın aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

40,000 lira kazanan 21137 34267 39139 6119 31712 8139 
21247 10179 13596 8312 35110 91~9 

37706 29293 36486 8267 11471 39009 , 
19497 38684 34923 9707 11098 25755 

SON POSTA 

Hergun: Sanayileşme 
hareketimizde ikinci 
bir hamle lüzumu 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
içerken ... > diye başlıyan nutuklar, ruh -
lara ateş saçarak bizı yanlış görüşlü bir 
iıleme sevkediyor.Benirr. kanaatimce, şim 

diye kadar bu yolda sarfettiğimiz milyon
lar - bu da henüz yüzü bulmamıştır • 19603 

Sonları ( 03 ) rakamlarile nihayet bu
lan bütün biletler 20 şer lira, onda bir 
llesabile 2 şer lira amort: kazanmışlardır. 

34591 15198 33366 16310 33070 
36191 29427 483 35634 28677 

6501 723 14302 29619 1315 

24555 
30656 

1013 
Türkiyenin, modern sanayi ve iktısad iş -

15, 000 lira kazanan 

39017 
Sonları ( 17 ) rakamlarile nihayet bu

lan bütün biletler 20 şer lira, onda bir 
hesabile 2 şer lira amorti kazanmışlardır. 

12, 000. lira kazanan 
32026 

10,000 lira kazanan 

6833 16402 18599 15888 1161 38208 
22727 29716 29880 31914 20571 22082 
37086 13342 575 6173 37060 20147 
35604 5214 6595 33785 8458 22344 
24277 37827 35084 20574 9760 9499 

3435 1644 24950 6691 37264 25653 
7289 7117 2037 4818 4080 9899 

36497 5294 283fi8 25416 927 28709 
30599 32054 23978 7712 9169 33170 
31369 33663 30155 527 4117 25903 
12736 18240 11569 25460 16514 14243 

7285 9471 5120 11663 15047 24419 
16829 2253 35312 22585 25162 3404 
29731 1673 2069 20685 26952 2982 
31109 2724 2869 16703 346 26194 
39562 22121 7063 22807 4006 22470 
21113 39327 25484 6641 27388 22125 
35659 10225 1589 33058 7194 21927 
35117 15055 23576 372!4 14333 1712 
24169 18787 19418 18352 4924 35211 
20522 17455 37403 10761 6741 25189 

lerini öğrenmesı için ödemesi Jazım gt•i!'n 
acemilik ve bilgisizlik vergisi bakıreın -
dan hiç bir şey demek dahi değildir. Baş-

ka milletlerin, bu uğurd:ı neler sarfctm:ş 
olduğunu bilm:yen cahil bir dernağoğ 

cmilyonlar> diye Ceryad edebilir, fakrıt 

mill<:?tin aklı başında olan insanları bu 

nevi cyangın var!• lara aldırmamnkla 

mükelleftir. Birinci sanayi planı için bu
güne kadar devletın sarfetmiş olduğu pa
ra elli milyon lirayı bulmamıştır. Bu plBn 

bütün ilavelerile ikmal edildiği ve bütün 
tediyat yapıldığı zaman bu miktar. yüz 

otuz küsur milyonu bulacaktır. Bu para, 
mesela, Almanyamn büyük rnüesesele • 
rinden yalnız birine gömülmüş olan ı:er
mayenin yarısı b!le değildir! 

Hangi milyonlardan bahsediyoruz? 
Yapmıya mecbur olduğumuz iş o kad:ır 
büyüktür ki bugüne kadar ödediğimiz 
milyonlar, tedricen sarfetmeğe mecbur ~ 32410 11943 35630 9065 18993 30306 16734 

25752 34288 13690 21233 2538 2016 olduğumuz milyonların yanında bir içim 
9126 12012 fot42 39545 20274 19164 sudan başka bir şey olamaz. Noksan ve 

21542 28454 14003 29948 12326 300.n ihtiyaç büyük, dava muazzam, mali kud· 2,000 lira kazananlar 
23654 13677 5221 5499 22989 28890 19216 retimiz noksandır. Evet, nerede israf var-

1, 000 lira kazananlar 
sa onunla mücadele edeceğtz; nerede ha-20, 000 lirahk mükafat tamızı görürsek oradan geri dönmenin 
çarererini .arıya-cağız. Nerede ciddi bir 
suiistimal görürsek onun kafasını ezece
ğiz; fakat, şunu bHeceğiz ki hata etme
miz, bizi memlekPti yüksek bir iktısad 

6098 8342 

500 lira kazananlar 
29397 23061 19223 28419 38357 33597 
35015 426 1137~ 12452 9191 25446 
12795 31637 12403 23022 33530 19611 

150 lira kazananlar 
2i>990 
14541 
20804 

6033 
25362 

12911 25249 8123 
34290 14687 35702 
20853 11161 22234 
29707 18504 
13971 

9566 

18260 
29751 
14211 

6631 

19567 
2045 

16602 
15114 

100 lira kazananlar 
37542 38694 37749 29362 37126 21937 
,12450 29091 1096 22103 33736 29685 
16986 6804 26641 38soa 21998 22977 
.23570 
32920 

2464 
27087 
11145 
29787 

38544 
24463 
28517 
37674 

34490 36545 2303 35283 
30304 14762 5980 31281 

5ı2 720~ 15507 24580 
2943 15146 39790 34868 

2972 31J25 38319 26453 
34563 

6902 

50 lira kazananlar 

İkramiyelerin hepsi çekildikten sonra 
numara dolabından (40) numara daha 
çekilmiş ,.e aşağıdaki numaralar onda 
bir hesabile (50) şer lira mükafat kazan
mışlardır. 

13738 18724 11742 30826 31460 34093 
4472 38154 11455 145 18745 33366 

30457 1750 22342 13321 2995 366:~3 
17218 36979 33769 25141 14166 34971 
18619 19169 20133 8040 33758 345~0 

7519 210 32537 5098 13261 13125 
35935 28453 395GO 32110 

10,000 lira mükafat 
kazanan 

Numara dolabından en son çekilen a
şağıdaki numara (10,000) lira, · onda 
bir hesabile (1000) lira mükafat kazan
mıştır. 

16448 
....... Hü.~onı01····1abl·G·iarr····· 

arasında nakiller 
.29606 3183 4549 18417 2~506 9364 Ankara 11 (Hususi) - Manisa do • 
39555 19752 17951 18557 24781 37179 ğumevi mütehassısı Etem Antalyaya, 
18587 .,4359 12221 17281 2149.t 1543:; Fatih eski belediye ta'bibi İrfan Sam -
32317 26868 asına 36698 32753 34803 suna, Kütahya Memleket hastanesi o-

6291 22410 36332 22561 29112 193[ı8 peratörü Cemil Kırklareline, Aımenak 
14952 4181 3391 33283 20672 10991 eski hükumet tabibi Nazım Mersine, 

86 6 31831 5876 35571 13208 1B299 Bucak htiktımet tabibi Bahaeddin Es -
25367 36019 4376 13099 7729 27535 refpaş<'ya, Ankara Nümune hastan~ı;i 
23091 31179 18 ?9 21326 11254 20943 müteha'j ı ı Avrıi Diyarbakıra, Diyar-
39768 24880 220 i3 9735 117 900'1 oakır Ni.imune hastanesinden Kemal 

8642 10176 31510 4430 4171 27670 Konyava. Yenişehir eski hükumet ta -
265 28659 35263 21436 6995 6541 bibi Fatin Haydarpa'Şaya, Marmaris hü 

29026 2306 2222~ 7391 8511 10658 ' ıimet tabibi Halid İstanbul Emrazı 
19988 24929 16271 1949 28451 3637~ • hrevive hastanesine, Sorgun hüku -
27356 39218 18846 18589 23218 11926 met tabibi Ali Yozgada, Şarköv hükU • 

5937 17468 26715 32976 20295 29331 met talibi Ragıb Beyoğlu hastane i -
19454 10380 381;;1 12352 28283 113çı111 ne. Kırkl<1r<."li Memleket hrı~tanesi baş-
18908 30092 2621 17206 1!;790 31151 •abibi Bahir Bartına, Çorum Dowme-
32999 22288 6652 22923 4256 5866 \ i çocuk müteha<;Sısı Memduh Divar -
10705 32429 l!Jll5 5658 817 29263 hakırn, Mıdyat eski hükumet tnbibi 
11749 27037 23314 6406 3568;> 33110 I Vilı;fi Çorumn, Haydarpaşa Nümune 
36102 39632 22913 13''>43 270ll5 14369 hnı::t~nf"~·nd n Pf hmi Kocaclıye nak -
22001 16364 7i13 19914 4736 '•n ta) in edılmi -'erdir. 
39767 14443 61~1 32047 289?2 31107 
12481 30~30 2845~ 33931 98~ 32009 
21693 37040 354t~ 30523 36578 249 

30 lira kazananlar 
2231!) 
31145 
18591 
33818 

3111 18014 27686 775fl 37156 
35081 13586 1117 22006 7396 
23112 10501 44073 62~7 1931~ 
39 08 18818 

Yeni ım~n - italy<'n 
mu~hedenamesi 

Paris 11 (A.A.) - Bura\ a elen ba
zı' habPr ere göre halihazırda tanzim 
dılmekte oldn İtn!yan - Aln an mua -

hedename-.i. iki tarrıftan birınin vapnca 

scvyesine doğru mütemadi hamleler yap
maktan rnenedemiyecektir. İsrafa mani 

olmak üzere sarfedeceğimlz bUtör. gay • 
retlere rağmen israf gene olacaktır; bu 

hususta da hülyaya düşmemek Hizım. 

Ancak, israftan korkup yolumuzdan dö

necek değiliz. Hat::ılardar. ve israfüın te· 
vakki ve suiistimale mani olabılecek her 

nevi kontrol tedbırlerinı almakla ve bu
nun için kimin kafasından müsbet "e 

makul bir teklıf çıkabilirs~ bunu meyda
na koymak veyJ dinlemekle de mükelle
fiz. Ancak. bütün gayretlere rağmen 

suiistimal gene olur. Bu da biz~ korkuta
mıyacak, mutlaka, memlekete basit te ol-

sa bir sanayi cihazı ve bir sanayi seviyesi 
vermek borcumuzdur. Elverir kt, yaptı • 

ğımız işler, gi.inden güne düzelmeğe V'J 

günden güne daha iyiye doğru gıden bir 
istikamet takib etsin. 

* 
İşte, sanayi iş~erimiz hakkında umumi 

surette söylenilmes~ ve bilinmes! lazım 
olan esasların başlıcaları bunlardır. Fa -
kat, dava o kadar büyük, mesele o kadar 

derindir ki bunları bilmek ve söylemek 
kafi olamaz. İo:in söylenecek ve tetkik 

edilecek daha binb r meselesı var. Bun
ları da gelecek günlerde bırcr birer bu • 
rrıda mevzu Öhnk kullanncaiiıı. 

Muhıttin Birgi'n 

······························································ 

Tesis tarihi : 1888 · 

• fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkivedeki Subeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenfcamf) 

MERSİN, ADANA Bilrosu 

Yummistandaki Şvbeleriı 

SELANİK - ATtNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

523 
38174 

3084 
20824 
33717 
17071 
16001 

7310 
10481 
15608 
• 7290 

4099 21252 38302 
39441 2213S 350~6 ·1ı herhan •i bır yeni hareketin diğer ta- --------------

3338 
37260 
10197 
19590 2967 

18 !33 
34613 

34399 7238 39639 
32ô60 3749 35567 
21605 39010 31648 
13946 13981 23165 
19420 23740 34555 

rafla istqare mevzuu teşkil edec~i'ifoi 

natık bir maddeyi ihtiva edecektir. Fil 
vaki, Milano,•görüşmeleri eı;na·~·nda İ
talya hüklımetinin esaslı kaygusu, bu 
olmuştur. 

' Akba kitabevi "'"' 
Her ctilcten kitah, gnzete ve SON 

l
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vıııt nınk i nelerinin de acentasıclır. 

Mayıs 12 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
Yıllık muhammen İlk ı 

kirası teminatı 
Çakmakçılarda Çakmakçılar mahallesinde Atikalipaşa 

mahallesinde 18 numaralı Çandarlı Atik İbrahim Paşa 
medresesinde müfrez arsa. 

Babıalide Lala Hayrettin mahallesinde Fatmasultan so
kağında 5 numaralı Hacı Beşir Ağa medresesi. 

Süleyınaniyede Hocahamza mahallesinde Kepenkç.isi

nan sokağında 5 numaralı Seyavuş P::ışa medresesi. 

Çakmakçılarda Ibrahimpaşa mahalle ve sokağında 18 

No. Atik İbrahim Paşa medresesinde baraka. 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 35/37 N o. dükkan. 

Knpalıçarşıda Divrik sokağında 45/47 No. dükkan. 
Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 44/46 No. dükkan. 

Kapahçaşnda Hacıhasan sokağında 16 N o. dükkan. 

Kapalıçarşıda Hac!hasan sokağında 14 N o. dükkan 
Kapalıçarşıda Yağlıkçılar sokağında Camili hanın 4 
No. odası. 

Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilaliahmer so-

120.0() 

300,00 

360,00 

2!,00 
36,0fı 

36,00 
24,00 

30,00 
36,00 

21 ,00 

9,00 

22,50 

27,00 

1.80 
2.70 

2,70 
1,80 

2.2~ 

2,70 

1,58 

kağında Hadım Hasan Paşa medresesinin 1 No. odası. 24,00 1.80 

Cağaloğlunda Cez:ikasım mahallesinin H ilaliahmer so-
kağında Hadım Hasan Paşa medresesinin 2 No. odası. 24,00 1,80 

Cağaloğ1unda Cezrikaslm mahallesinin H ilaliahrner so-
kağında Hadım Hasan Paşa medresesinin 3 No. odası. 24,00 1,80 

Cağaloğlunda Ceztikasım mahallesinin H ilaliahmer so-
kağında Hadım Hasan Paşa medresesinin 4 No. odası. ~ 24,00 1,80 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilaliahmer so-

kağında Hadım Hasan Paşa me~resesinin 5 No. odası. 24.00 1,80 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilaliahrner so-

kağında Hadım Has:ın Paşa medresesinin 6 No. odası. 24,00 1,80 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilfüiahmer so-

kağında Hadım Hasan Paşa medrese.stnin 7 ve sekiz No. 
odası. 48,00 3.GO 

Cağaloğlunda Cezri kasım mahallesinin H ilaliahmer so-
kağında Hadım Hasan Paşa medresesinin 21/1 numara-
lı aralık mahalli. 84,00 6,30 

Yukarıda semti. senelik muhammen kiralan yazılı oian mahaller- ~-eslim tari· 
hinden itibaren birer sene müddetle ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artır• 
maya konulmuştur. Şartnameler! Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16-5-939 salı 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2961) 

"""""' 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan belediye ve hususi idareden müıe· 

şekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 939 sayılı biriııcr altı aylık yokla· 
maları 12/Mayıs/9:.19 dan itibaren başlamıştır. 

2 - Maaş sahiblerinın yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları nahi~'e 
müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi sened, aylık cüzdanı ve nüfus 

tezkerelerile blrlikte Mayıs 939 sonuna kadar aid oldukları Belediye şubelerine 
müracaatla yoklamalarının yaptırmaları ila nolunur. c3320> 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

.liral ve tıcart t.er nevi bank8 muamelelarJ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
50 liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kl.rr'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ar!ed 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

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

DİK.KAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'aJar ıenede 4 defa, 1 Eyliil. 1 Birincikanun, t Mart ve 1 ~ 
tarihluinde çekilecektir. 
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Hesabda ya lı. 
bu netice kor 

k yoksa 
uncdur ! 

Bulgar .. Rumen 
hududunda kanh 

bir hadise 

İngilterenin Filistin hakkında i karan 
Ya ud'leri telaşa düşürdü 

k < Bastnrafı 1 inci sayfada) 
lean~ren oldu. Kırk beş vatandaş zehir -
ndıktcn sonra belediye esaslı faaliyete 

::Çrne~ ~?rarı verdi. İlk geldiği (.in -
nberı sut işin;n cçok kötü• olduğunu 

ısrarla .. 1. Lu soy ıyc!l valı ve bcledive reisi 
b" t:i K.ırchır şimdi süt derdini-hal ç in 

Utun aı ·· d :rn k aırn arları seferber etmiş bulurı-

d al tadır. Bız bıt sfıyin meskıir olmasmı 
ı eyip ·· , -

nı; cum en n de amin dıyeceğ n i t.ıh-
ni .n edfrek, dünk11 gazete havadisleri
dı~ ~rtaya koyduğu bir hakikati:l yar • 
ed 

1 
c Şa) anı d~kkat bir noktaya temas 

eceğız: 

Dünk" 
:fa u cSon Posta. nın dördünrü. say-
sında tS.. . -.: 

ect· ut ışı hakkınd,ı tetkikat devam 
'Yora ba 1 kl h · · b ş 1 ı nvnd•s. okudu ıseniz urada .. l" , 

re . gun uk süt ihtiyacının 4.5 bin !it-
Yi bulduğ · ede k . unu, ~ut mcselesinı tetkik 
n omısyo ı·h· dan ·· ~ nun sa a. ıyett.3.r lısamn • 
ogrenmişizdir. 

Yan· ı 
b 1 .1 stanbulun günlük süt fütiyacı 
li~~~Yedeki bu komisyon:ı göre 45 bin 

ır. 

lialbuki ·· t -
göre 

80 
su çuler cemiyetinin ifadcs ne 

§alu '1 O bin nüfuslü İstanbul şehrinde 
50 b~ an~ırarak hesab edilen sü~ miittan 

ın lıtredir J\ . 
radaki beıı b' l' 

kada h ,. ın ıtrelik farkın pek o 
re emmiyer k' B katim· . ı yo · izim nazarı dik-
ızı celbeden tnraf şudur: 

Gerek b k . 
ceın· . u omısyonun, gerek sütçüler 
tan~~~tınin vardığı neticeye göre, !s . 

ve divan dır 
edilen süt bu . man alarmdan elde 
bin litre.. miktardan çok aşağıdır: 30 

fikrindedir. Halbuki bizzat sütçülerin iti- r 

rafına göre İstanbula Bursadan dahi süt 
gelmektedir. Bu da ayn: itiraflardan an
ladığımıza göre, toplama süttür. Yani on 
kilo bır yerden, beş kilo bir yerden alı • 
narak teraküm ettirilmek suretile İstan· 
bula uzaklardan sevkedılmektedir Ge:lc 
ayni itirafların devamı olmak üzere, bu 
sütlere her el değişt!kçe mebzul mık • 
tarda soda atılmaktadır. 
ş;mdi üzerinde ehemmiyetle durula -

cak bir nokta var: 
Biz resmi makamlarıh sözlerine baka· 

rak İstanbula haricden süt gelmediğini 
kabul edelim. Bu takdirde: 
İstanbula 50 bin litre süt li'izım olduğu 

halde, 30 ibin litre siit elde ediliyor. Hal- ı 

buki sütcüler bütün ihtiyaçlara ccvab ' 
veriyorlar. Yani eksik olan 20 bin lltre -
den dolayı ~ehirde süt buhranı hasıl ol ~ 
muyor. Şu halde: 30 bin litre süt 50 bine 
iblağ ediliyor. Nasıl? 

Bir komiteci tıpt 

Bunu tahmin etmek pek o kadar g!iç 
değildir. 50 binden tarh~dilen 20 b;n kı· 
lo sadece terkos suyudur. Yani hesab -
larda yanlışlık yoksa İstanbul günde süı 
yerine 20 bin litrer,e yakın terkos suyu 
içmektedir. · 

nun üzerine jandarmalar, ateş açarak 20 
komite~iyi öldürmüşlerdir. 3 komiteci 
ortadan kaybolmuştur. 

Havas ajansı bu hususta şu tafsilatı 
Meseleyi diğe:- taraftan ele ala!ım: şa. 

yed aradaki açık haricder. gelen toplama 
sütle kapatılıyorsn. - ki tnmamen kapan
dığına ihtimal verilemez - bayat, katışık, 
ve sodalı sütü, yalnız hastalık vesaire gi
bi sebeblerle, süt kullanan İstanbul h:ıl
kına, sağlık gıdası yerine, biJaki.s hastalık 
dağıtıyoruz. demektir. 1 

vermektedir: 
Komiteciler Köstence hapishanesine 

sevkedilirken muhafızlar taarruza uğra
mışlar ve bundan istifade eden komite -
ciler kaçmağa teşebhas etmişledir. 

Kudüs 11 (A.A.) - İngilterenin is -1 yurdu dctvasının muvaffakiycte isaıı f
tikbı11de Filistinde takib edeceği siya - çin resmi bir müzaheret temin eyle -
set, halihazırda Müslüman ve Yahudi mek üzere Amerikaya gidecektir. 
aleminin dikkat merkezini teşkil et - Müşahidler İn crilterenin halihazır • 
mektedir. daki kararını~ ta~biki halinde dahi Ya 

Siyonist'lerin icra komitesi, dün Be- hudilerin şiddet u sullerine nıüracaat 
yazkitab projesine karşı bir mukave - etmiyerek menfi bir muk~n·emet gös -
me~ planı kabul etmiştir. Yahudi ajan- termekle iktifa etmeğe kclrar vermiş 
sı, Ingilterenin ittihaz etmiş o1dui,ru ka- olduklarına kani bulunmaktadırlar. 
rann tehirini temine gayret etmekte 
olup bu maksadla son teşebbüslerde Arab mehaiilindeki gerginlik. müf -
bulunmak üzere Dr. Weiz.mann'ı Lon- rit ıp,rupun tahrikfıtma rağmen, zail 
draya göndermiştir. olmağa yüz tutmuştur. 

Öğrenildiğine göre Dr. Weizmann, te Verilmekte oian mahkumiyetler, çok 
şebbüslerinde muvaffakiyetsizliğe uğ - siddetlidir. İki Arab, Hacyfa varoşunda 
radığı takdirde Amerikan efkarı umu- dolu ruvelver taşıdıklarından dolnyı i-
miyesini kazanmak ve milli Yahudi dama mahkum edilmişlerdir. 

Tür iye ile F ra sa 
arasında müzakereler 

(Baş~arafı 1 inci sayfad•l) 
mını bildirmiştir. 

B. Daladye, bundan sora, umumi siya
set meselesine geçe!'ek demiştir ki: 

Bugün Avrupada hakim olan ye2aPe 
dava şudur: 

Tahakküm mü, yoks::ı iş birliği mi'? 
Daladye, bundan sonra, sözlerine şöyle 

devam etmiştir: 

Fransız hükfımeti, Türkiye ile, şarld 
Akdenizde sulhün idamesine mrl'.ı.ıf bir 
garanti anlaşması müzakeresine devam 
eylemektedir. Hükumet, Türkiye ile, 
iki memleket arasında uzun zamandan 
beri muallakta bulunan bir meseleyi 
de en dostane bir zihniyetle ha~letJmek 
arzusundadır. General Veygand'm 
Türkiyeyi ziyareti, iki milleti birbiri
ne ba~layan hürmetin ne derece derin 
olduğunu ispat etmiştir. 

Belediye iktısad m"d .. r·;n~ 
itndan İst b u ur U5u şehir dı - Bu çok meçhullu, çetrefil muadeleyi ki-

an ula kat'iyen süt gelmediği , min halledeceğlnı merakla beklıyoruz. 

Bu hadisenin mıntakgdaki komiteci ha 
reketlerine nihayet verece~i ümid edil -
mektedir. Bu· hareketler Bulgar hudu -
dunda bulunan Romanya eşrafının mülk 
]erine ve bilhassa Romanyalı tayyare !ab 
rikatörü Zamfırcskunun mülküne ve 
şahsına karşı müteveccih bulunuyordu. 

İngiltere ile Fransa arasındaki tesa -
nüd, bugün her zamankinden daha zi -
yade sıkı, daha ziyade itimatlıdır. Hü -
kfımet, bu tesanüdün ne entrikalarla, ne 
de yalancı propagandnlarl:ı zayıflama -
sına 'kat'iyen müsaade etmiyecektir. İn
giliz milletinin mecburi askerlik hizmet 
disipTinini kendi kendtsin~ serbest b!.r SU· 

rette kabul ettiği bugün de, Fransız mil
leti İngiliz miUetine kardeş selamını ye
niden tekrar etmektedir. 

Fransız hükfımeti. karşılıklı yardım 
müşterek eserine Sovyetler Birliğinin 
iştirakini kafi surette a'rzu edilir biı 
keyfiyet olarak telakki eyaernektedir. 
1935 Fransız - Sovyet paktı daima 
mer'idir. Rusyanın 

Sovyet} ~Bcıştarafı 1 inci sayfada) 
tniş olan e~ talebı üzeri::ıe tehir edil • 
·· .. ~v..ı.ılletler c · t k . . 
onuınüzdek' emıye ı onseyının 
kfımeun· ıptoplantısmda, Moskova h:i-

ın otemk· edilmesi k ın tarafından temsil 

1 U\>Vetıe 
ngiJiz .. S muhtemeldir. 

t -nd evyet müzake•eleri 
.ı..u ra 11 (Ft 

b~diriliyor: usua\) - Moskovadan 

lngiliz - Sovyet muh k 
g·ı za erelerin 1 ı terenin son tnkl"fl . e ve n-
ı1 " ı erıne te 

ZVestia gazetes·ı d" k' mas eden _ • ıyor ı: 

Sovyet Rusyan 
kornşulan Y l .m garb hududundaki 
değildir B' a nız Poıouya ve Rol1\anya 

· ınaenaleyh b 
Sovyetfer tar iı • u memleketlenn 
istiycn İngilt n ndan garanti cdilmesıni 
sine koınşu d~re, Sovyetlerin de kendi -
tediö· ığer devletler2 verme'l. · 

bı garantiy . . "" ıs -
So e ıştırak edecek m·d· ' vyet Rusya ı • • ır. 

hinı \..4_ Y alakad1r eden en ·· 
no,..ı.a budur İ mu-

ıtıstıı. tem· • · ngııterEnin, bu hu _ 
ına. vermesi lfızımdır.» 

p . Baltıl< devletleri 
arıs ıı _ S 1 •. hafi}~ 1ngT ' a ahıyettar Fransız me-

lonya ve ~ız - Fransız garantisinin Po
taarruz h 

11
°rn_anya aleyhine mütevcccıh 

la a erın~ a:c. ld ğ tmakt d 0 u unu hatır _ a ırlar. 

Şu halde B ı k 
ne olnc ~ a tt devletlerinin vazive1 i 
Yettar ;gı meselesı kalmaktadrr. Sal~hi-
h ransız m "h fil 

USUsi ehe \.! a ' 1• bt. meselenin 
mrniy •· · k tl'ıektedirler . e.ın_ı abul ve teslım et-

dan Polon . Fılvakı Almanya tarafın -
hlas1 halin~aya karşı bir taarruz yapıl • 
!ilmi§ ol e Almanya tarafından çev _ 
lükıe m:: Polonya ckoridor. u güç _ 
Ya kar§ı afaa edilebilecek ve Almanya. 
Yanın şa mkukavemet tertibatı, ~rki Prus 

r ında ya t ·ı· tan~s· ....ıı • nı ngı ız - Fransız ga-
•• 

1 ~ ,tında b · 
\1\icuae . . uıunmıyan Litvanyada 
ö~ getırılecektir. 

61 ertZidiğin .. 
sa bu hale ka e gor: Sovyetler, bilhas-
rudan d ~ rşı Parıs ve Londranın doğ-
""' ogruya te · 
"

1Ckte olu . .~ına~ vermelerını iste _ 
selenin ha~/ımdı~ı muzakcreler, bu me-

1"olotof ıne matuf bulunmaktadır. 
'Pnris 11 Ccncvrcye mi gidecek? 

Lakereieri ~AkA.) - İngıliz - Sovyet mü
l'or ki: a kında Matın gazetesi di • 

l..ondrada s·· J 
~et h . . oy endığine göre yeni Sov-
c: arıcıye k . 

ene•- 0mıseri Molotofun b" t ·•eye i+ ızza 
toflın p g mıesi muhtemeldir Molo 
t azar - · -
ngiitere ha .. günu Cenevrede bulunması 

"a"' ı ıcı'l•~ n . 
.r ~a hakim .r - ezaretıne Sovyet Rus-
tl'ıek irnkftnı olatı bazı endışeleri izale et
lfırrı oldu.ıı. n: verecektiJ". Bu endişe mn-
ea·ı 0 u uzere t 1 tnekı. narruza karşı teşkıı 
Ji>ı.· . olan ce h 
~1nın de . ı· P eye Sovyetler Bir 

ıs ırak · i · t • 1 cın n211tere tarafından 

yapılan teklif!erden doğmaktadır. 
Epoque gazetes de şöyle yazıyor: • 
Sovyet Birliği harıc•ye komiser mua • 

vini Potemkin Ankaradan Sofyaya ve o
radan da Bükreş ve Varşovaya bir seya
hat yaptı. Dün Bek'le yaptığı mülakat çok 
samimi oldu. Polonya. Almanyayı gü -
cendinnemek için uzun müddet M:>skova 
ile yakınlaşmaktı tereddüd gözsterdi. Al
man yanın son taleb1eri üzerme şimdı an
ladı ki Rusyanm yardımını temin için ar
tık kaybedilecek hiç bir zaman kalmamış
tır. !şte bunun içindir kı Varşova ile Mos
kova arasındaki yakınlaşma gitgide daha 
sıkı bir mahiyet alıyor. Bunun bir itti -
fak halini alması için Fransa, İngiltere 
ve Rusyanın sadeCf' anlaşması kafıdır. 

Mfü~külat 
Lonclra ll (A.A.) - Times gazeteı::i 

Sovyet projesinin b!r takım müşkülata 
yol açtığını ve işte İngilterenin asıl bu 
müşkülatı önlemek için uğraştığını ya -
zıyor ve diyo" ki: 

Almanlar Leh hududuna 
yeniden kuvvetler 
yığm~ğa başla(ı 

(.Bastnrafı 1 inci sayfada) 
tedbirleri almış bul•ınmaktadırlar. 

Dançig'rle tevkifler 
Varşova 11 (AA.) - Gazeteler, iki Po

lonyalının Danzigdc tevkif edilmiş ol -
duğunu haber vrmektedir. Bunlardan bi
risi şoför Zaborowski olup 24 Eyhilde 
Alman bayrağına hakaret etmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Diğeri liman idaresi müstahdeminin -
den Orlouski olup tevktfinin esbabı meç
huldür. 

Londra 11 (A.A.) - Dün akşnma doğ
ru kab:ncnin haricıye komitesinin top • 
lantısında nazırların Berlinden yan res
mi bir haber almış oldukları ve bu ha
berin Polonya meselesınin müuıkercsi 
için bir ıbe~ler konferansı akdine dair 

olan Vatikan teklıflet"inın Almanya tn -

Fransız rnilletı, Ruzveltin asil mcsajırıa 
hararetle hayranhk hıslerile meşbu bir 
halde ittiliı. kesbetmiştir ve Fransız hil -
kfımeti, bu mesaja tam surette iltihak ey 
lerken ancak milletin derin hissiyatına 

tercüman olmuştur. 
Fransa, kendi emniyetlerini garanti ar 

zusunda bulunan bütün milletleri umum1 
bir anlaşma ile birbirine bağlamak isti -
yen doktrine daima taraftar olmuştur. 

Daladye, burada, Romanya ve Yu -
nanistaııa verilen garantilerle Polon -
ya ve İngiltere arasındaki karşıhklı 
garanti taa'hhüdlerini hatırlatmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Türkiye ile ınfü.akercler 
Franc:a ile Polonya ise, mutaba'kat 

halinde olarak an1larındaki ittifa~ mu
ahedesinin derhal ve doğrudan doğru
ya tatbiki için lüzumlu tedbirleri al -
m1ş bulunmaktadır. 

Bu anlaşmanın bazı şeraiti üzerinde İn 
gi1tere, Sovyetler Bir!iğı ve Fr:ınsa hü
kumetleri arasında halen bazı fıkir ay • 
rılıkları mevcud bulunsa dahı. müzake
relerin da'ha ilk başlangıcınd:ı, sulhün 
yük~ek menfaatlerlni müşterek bir hare
ketle muhafaza lüzumu üzerinde bir an-
tant kendisini göstermi~tir. 

Bu suretle, Orta Avrupada ve Ya • 
kınşarkta ilk defa olarak, sulhün ida
mesi için elzem olaın bir şart, Fransa 
ve İngHterenin taahhüd birliği vücu
de gelmiş bulunmaktadır. Bu diploma
tik eserin, bütün milletlerin hürriyet 
ve istiklallerini teminden baş1<a he -
defi yoktur. 

Fransız hükumeti. bütün haklara 
hürmet eden bir sulh istiyor ve serefile 
yaşamak arzusundrı bulunan bütün dev 
!etlerle mutaba'lrnt halinde, cebir v~ 
tehdide karşı şahlanmaya azmetmiş · 
tir. 

Daladve. bunda11 sonra dahili siya 
sete geçmiştir. 

İngiltere ne komünistiik, ne de fa -
şistlik için mücadele etmiyor. İngiltere, 
bidayetteki teklülerini biraz tadil et -
mekle beraber i~te bu ciheti gayet a -
çıkça Sovyetler hükumetine b:ldirdi. 

~~~~d:~y1::~:~!~~~:ini bildirmekte ol - Suriyede Kralhk Çinlilerin 
İtalya ise... t • d·ı· b• ff k• t• 

İttifak teldifi niçin reddedildi 

Ayni Ş"'kildeki haberleTC göre. fta1ya, esıs e ı ıyormuş ır muva a ıye 1 
Papanın teşebbüsürii tasvib etmekle kalt- (Başıarafı l ind saııfaca) Çunking 11 (A.A.) - Çekiai ajansı 

Daily TeJegraplı, İngHterenin Scvyet
lerde bizzat İngiltere ve Fransa harbe gi
rişmeden evvel Romanya ve Polonyayn 
Yardım etmesini istemediğinı yazıyor ve 
diyor ki: Eğer Çemberlayn hakiki bir 

mıyarak bu teş::-bbüse müzaheret te e - . . . 
miştir. Maamali!'ı İtalya, A~manya ile bu 1 bloku artık p~~alanmı~. sayı~abıhr. Bır bildiriyor: 
babdaki nok~ai nazar ihtiliıfım meydana takım azaları :stıfa etmış. gerıye kalan - Japonlar 3 defa Han nehıini geçme
vunnamak için bu hattı hareketini bil - lnrı da inhilal devrine girmiştir. Şimdi ğe +.eşebbüc; etmi~lc>ı se ele 500 ölü ve -
dirmekten istinkaf cdecektri. anlaşılıyor ki son nyla.r içinde Fransanın l'erek püskürtülrnüşlerdir. 

ittifak hakkıada Sovyetler tarafından • d f 
yapılan teklifi reddettiyse bunun sebe _ Hazin hır tesa o 
bi mesela İs!)<ınya ve Japonya ile si;o.·asi (Başta rafı ı i~ci sayfada) 

::;~:!~~~.çıkaracak mahiyette bir teklif dığımız rnaJUmata göre şehid tayyarecilc-
D rimiz, Fethi ve Sadık isimlerini taşıyan 
.. aily Herald gazetesi, Sovyetlerin İn- iki gedikli ba~avuştur. MalUmdur 'ki bu 

~ıl~ - Fr~nSlz teklifini reddedeceğine memleketin Büyük Harbden evvel Mı -
a .~ nazarıle bakıyor ve Sovyetleri~ pek sır yolunda verdlği ilk hava şehidleri de 

tabu olarak İngı'lterenin hattı hareketı. · Fethi ve Sadık is;mlerini taşımakta idi -
ni şüpheli gördü"'ünü yazıyor. 15 ler. Hatıralarını tcb'id için Fatihte b'r 

Ümidler N Ch ı abide diki1mişti. 
ews ronicie, dün Çemberlayn ta- Ne hazin bir tesildilf değl mi? 

rafından Avam kamarasında yapılan 
beyanatın Sovyet itirazlarını bertaraf e
deceği ümidinde bulunuvor D. . . 

aıly Mail, İngiliz - Fransız - Sovyct 
pakt~ın . birkaç güne kadar Cenevrede 
aktedılebıleceğinı zannediyor. 

SSO ltalyan daha Korsikayı 
terkettiler 

Bostia_ 11 (A.A.' - Dün de 550 İ . 
tal;an, ltalyaya dönmek üzere Korsi
k~ dan ayrılmışlardır. Bu İtalyanl~r, 
dun akşam Livourne'~ ıkara a ıkm 
lardır. Y ç ış 

Avrupadan Amerikaga 
Gönderilen altınlar 
Londra 11 (HuS"Usi) - Son üç ay wr 

fında Avrupadan Arerikaya gönderilen 
altın, 208 milyon İngiliz lirasına baliğ 
olmuştur. 

Roma 11 (Hususi) - Bugün n~re
dilen bir taminı mucibince bütün fa -
şistlerc kahve kullanma.malan, veya -
bud asgari sarfiyat yapmaları tavsiye 
edilmektedir. 

Bu tedbirden maksad, kahvo iUıalfitı 
için döviz sarf etmemektir. 

Suriyede takib cttıği siyaset bu mcmlc- Çin kıtaatı Hupch - Hunan hududu 
keti siyasi coğrafya bakımından bir ta - üzerinde bulunan Yoçeu'nun 50 kilo • 
kım mınt~alara ayırarnk parçalamak metre doğu şimalinde kain Yanghussu 
olduğu kadar siyasi fırkaları VC' cı•rcynıı- yu mptetmi~lerdir. 
lan da birbirine k&rşı kullanarak bun • 

1 
Hangkong ll (A.A.) - Çekini ajansı 

ların büsbütün erimelermi temin eyle · ı bildirivor: 
mekten ibaretmiş .. S.ın günıcrin had~·e· Tientsin dışındaki altı Japon askeri de .. 
leri al'asmda bütün bu plfın vuzuh ılP. .. .. 

d km S b 
.. b' posu Cumartesi gunu tamamen ynnmış -

mey ana çı ış ;e urıye ugun ır ta- z . 
100 000 

'd' 
kını muhtar mmtakalara ayrıld.ıktan 

başka bizzat merkr>zi Suriycdt! de birb;r
lerile ihtilaf halinde bulunan lıir takım 
şahsi zümrelerinin tesirsiz hareketleri 

elinde kalmıştır. 

Fransanın Suriye işlerine yeni bir is -
tikamet vermek üze~·e bir takım karar
lar almak üzere bulunduğu hakkınd:ıki 
alfimetler son gün 'erde çok arttı. Parıste 
yapılan bir takını müzakereler netices·r.
de Suriyeye yeni bır idare şek!i verile • 
ceğı anlaşılıyor. Bu huı;usta Fransız hü -
kfımeti 1ngfiliz hükumetı ile temas ve 
münasebet halindedir. Bunun sebebi de, 

tır. ayıat . y<>n ır. 

lanmış olan ikinci Arab konfcr:ınsının 

müsbet bir netice vermesi de Fransa ile 
f ngiltere arasındaki temasların lnıgi.in • 
lerde ileri götürülmcsıni mucib olnıuştur: 

Kluvvem rivayetlere görC', Surıyenin 

cümhuriyet şeklinden çıkaın.lar.:ık onun 
Fransa mandası altında bir krnllık ş~k • 

line kalbedilmesi esns itibarile tak~rrür 
etmiştir. Bu husust'l Şer!f Hüseyin nesli 

tarafıııdan temsil ed"len Haşimi sulalesi 
ile Süudi suıa:esi V <;! bir de Mısır hane -
dnnı mensublarından biri arasında bir 

Fransanın Sunye hakkında vereceği kn- karar verileceği kuvvetle rivayet edili • 
rarlarla İngilterenin Filıstin hakkında yor. Bu rivayetlerin hemen pek yakında 
vereceği kararlar arasında bır münasc · I tn~akkuk edeceği hakkında buruda umu
bet bulunmakta olmasıdır. Kahiredc top i mı bır kanaat vardır. 
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/Yedine· nişanlı 1 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tanlığından : 
Mardin Gümrük Muhafaza taburu es~i hesap memuru Kbım Özvural hazine

ye 379 lira 29 kuruş burçludur. 

nı .. nıımnııı .. nnnunıl .. mnmmı .. rm~ Çeviren : Nimet ·Mustafa ..d1fn1 .. Wl~ 
İki senedenberi alakadar makamlarca yapılan araştırmalar neticesinde nere· 

de bulunduğu anhşılamadığından bu borç kendisine tebliğ edilememiştir. 
Mayıs 939 nihayetine kadar Gümrük Muhafaza Gen<:!l Komutanlığına müra· 

caat etmediği takdirde hakkında gıyabi muamele yapılacağı ilan olunur. Matmazel Flori çok garib bir kızdı. Ga
rabet onun halinden. tavrından, yaşayış 
tarzından b~lar, kılık kıyafetinde niha
yet bulurdu. 

Matmazel Flori köşkünde tek başına 
yaşardı. Yaşı otuz beşti. Belki de daha 
fazla. Onu sevmiyenierln iddialarına bakı
lırsa kırkı aşkın olduğuna inanmak icab 
ederdi ve çoklan buna inanmışlardı. Çün
kü matmazel Florıy! civarda sevmiyen
Ier, sevenlere nisbetle yüzde doksan do
kuzdan fazla tutardı. 

Matmazel Flori uzun boylu idi, çok 
zayıftı. Güzel mi, çirkin mi. bunun için 
hüküm vermek ~k kolay değildi. Çünkü 
bazan güzel, bazan da çok çirkin görü
nürdü. 

Senenin altı ayında, yani sıcak ve sıca
ğa yakın ılık aylarda hep beyaz, senenin 
diğer altı ayında yani soğuk ve soğuğa 
yakın ılık aylarda hep gri giyerdi. 

O kimseyle konuşmazdı kimse onunla 
konuşmazdı. Yaramaz çocuklar bile onun 
bahçesinden kaçamak bir çiçek kopar
mazlardı. Ben de bu yaramaz çocuklar
dan biriydim. ben de arkadaşlarım gibi 
onun bahçesinden bir tek çiçek kopar
mamıştım. 

* Bir gün amcam, dağa çıkmak merakı-
na tutufinuştu. Dağdaki pınar başında 
bulunan taşlar amcamın çok beğendiği 
şeylerdi. Neden bilmem ya hani bazıları
nın pul merakı, bazılarının imza merakı, 
bazılarının kartpostal merakı vardır ya .. 
benim nmcamın ela taş merakı vardı. Ü
zeri menevişli. topat'lak taşlara bayılıı·dı. 

Amcama beni de beraber götürmesin! 
söylemiştim. Amcam uys:ıl insandı. Ifa-

yır dediği pek az vakidi. Henten hemen 
her şeye; evet, olur: tarzında. cevablar 
verirdl Bana da, olur, demişti. ve bera
ber yola çıkmıştık. 

Evden ayrıldığımızdan dört beş daki
ka ya g~iş, ya geçmemişti, birdenbire 
bir yağmura tutulduk. Ben böyle yağmur 
ne o zamana kadar görmüştüm; ne de cm
dan sonra gördüm. Birkaç snniye içinde 
amcam da, ben de sırsıklam kesilmiştik. 
Kaçacak yer yoktu. Tam matmazel Flori
nin kapısı önünde ;dik. Matmazelin kapı
sını vurup giremezd'k. Geriye kaçsak ne-
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Dişarıda kırlar, ağaçlar, dağlar, sular 
ve evler, başdöndürücü bir süra1tle göz
lerinin önünden kaçarken, genç kız 
burnunu cama dayamış, dalgın bir 
h alde kendi hayatını, ilk defa annesile 
İzmire gittikleri gündenberi geçen 
ömrünü düşünüyor ve bugünle • 
ri, başka birisine anlatıyormuş gibi 
kendi kendisine tekra'rlayordu. 
İzmirde geçirdiği günlerin en işken

celi olan kısmı, zavallı.bir fakir çocu
ğu müdafaa etmek istediği günden son
ra başlamış ve bu yüzden bin bir acı 
söze ve mahrumiyetlere maruz kalmış
ti; fakat hatırasını son nefesine kadar 
saklıyacağı en ağıt· ceza, zay,if dizlerini 
bükerl'k Feridun beyden, o mağrur ve 
h ain adamdan af dilemesi olmuştu. 

O günden sonra bütün ömrü daha· 
karanlık bir gece içerisine gömülmüş
t ü. KE-ndi hastaJığı ve ıztırabwe her 
saniye biraz daha eriyen annesi, kızı
na karşı reva görülmekte olan zalim 
muameleden dolayı büsbütün harab o
luyordt. Nihayet, zavallı kadıncağız, 

kendLc;inden çok kuvvetli olan bu acı
lara dayanamıyarak genç yaşında bir 
mum gibi eriyip sönmüştü. 

Nerime şimdi annesinin ölümünü 
hartırlarken, ogünden sonra dört sene 
geçmemiş ve annesi o dakika can veri
yor1Y'UŞ gibi kalbinin üstünde kızgın 

bir demirin temasından gelen yakıcı 
1ztırabı duyuyordu. 

Zavallı kadıncağız son nefesine ka
dar kızını yanında ala.koymuş ve eli o
nuıı küçük ellerinde iken can vermiş
ti. Onun vaktinden evvel ölmesine se· 
beb olan o hain adamlardan Nerime 

cl668:. c3171> 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

İdare posta çan!alan imalinde kullanılmak üzere 4100 metre bez alımı tapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26/5/939 Cuma saat 15 de İstanbulda B. Postahane binası alt katta 

müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

ye yarardı. Böyle yağmurda bizim eve - Sevmek mi? Kım bilir, ben insanları 
gitmemiz bir kat daha ıslanmamız ·de- sevmiyor değilim ki .. 

Muhammen bedel 5125 lira muvakkat teminat 384 lira 38 kuruştur. 

mekti. Matmazelin kapısının önünde ha- Amcam bu söze de bir cevah verdi: 
rınmaktan başka çare yoktu. Gerçi ora· ı · - Nasıl söyliy~yi~ matmazel. . ~izin 
ya da yağmur geliyordu amma ne olsa ınsanları sevmedığ•nız h~rkcsın dılınde 
bir saçak altı idi. Sicim gibi yağmura nis- de ... 
betle birkaç damlanın ne ehemmiyeti - Herkesin dilinden bana ne! 

Talihlerin olbabdaki şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatır

maık üzere çalışma günlerinde mezkö.r müdürlük idari kalem levazım kısmına 
eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dahUınde 

hazırlanmış teklif mektublarını yeni sene için muteber Ticaret Odası vesikası. 

muvakkat teminat makbuzunu havi olarak yukarıda sözü geçen komisyon baŞ-
olwdu. Matmazelin kapısına üçümüz bir- Matmazel kedilerinden birini işaret .. et- kanlığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (3315) 

likte sığındık. Üç!imüz. dedim, çünkü ne- ti: -
reden geldiğini görmediğim bir siyah kö- - Adı Rauldür. 
pek te peydahlanmış. o da bizimle bera- Amcam şaşırmıştı: 
ber oraya sığınmıştı. Biz oraaa amcamla, - Raul mü? 
ene yapacağız:a demek ister gibi bakışır- - Evet Raul, niçin şaşırchğınızı bili-
ken birden kapı açıldı, ve matmazei yoru~. Siz de ilk nı.şanlımın adının Raul 
göründü. Her üçün.'.iı: bir an şaşırdılc. olduğunu biliyorsunuzdur. Bu ds. tıpkı 
Kaçmalı mıydık, yoksa orada kalmalı ona benzemez mi? Sarılığına sarı, huy-
mı? Matmazel mütebessimdi: suzluğuna huysuz. 

- Bugün hiç beklemediğim bir şey Matmazel bunu söylerken Raul amca-
karşısında kaldım; dedi. üç misafirim o- nın okşamak üzeı·e uzattığı elini tırmn-
lacak. lamıştı. 

Köpekle bizi de ayni tarzda karşılıyor- - Hakkınız var mntmazel! 
du amma ne diyebilirdik! Matmazel maymunu gösterdi: 

- Buyurun orada ıslandınız. - Bunun da adı Adolf, tanırsınız değil 
Matmazel. bizi evine çağırıyordu. Bu mi? · 1 

hiç ummadığımız, beklemediğimiz bir da- Amcam gene şaşırmıştı: I 
vetti. Amcam benden cesaretli davrandı. - Bu maymunu ilk defa görüyorum. 
Hiçbir şey söylemeden içeri girdı. Siyah - Hayır ikinci nişanlım Adolf.. bu-' 
köpek amcamdan da cesaret!i davran- nun gibi çirkin b!r şeydi. Fakat çok ze- ı 

mıştı ki o daha evvel içeri girmişti. Ben kiydi. Zekasile beni kend:ne b:ığlamıştı. ı 
onları takib ettim ve matmazelın peşisıra Tesadüfen köşklcrimden bir nin ipotekli 
evine. salona girdik. olduğunu öğrendiği zaman bir daha dön-

Matmazelin salonunu ilk defa görüyor- memek üzere buradan gitmişti. 

dum. Hiç te fena döşenmemişt: ve bilhas- - Hatırladım matmazel. 
sa benim hoşuma giden tarafı salondaki Beyaz köpek matmazelin ellerini yııla-

iki kedi, bir maymun, bir köpek. bir pa- maya başlamıştı: 

Yemek!erlıılzl n· 

lezzet ve nera
setı ni, ancak 

ÇAPA 
• 

MARKA 

BAH:.. RATINI 

Kullanmakla 
temin 
edebilirsiniz. 
15 gramlık Salep 
ve baharat 
Paketleri 
her yerde 

5 
kuruştur. pağan ve bir kavanoz içindeki balıktı. 

Amcam da bunları görmüştü.. kompli
man olsun diye mi, yoksa liıf söylemiş 

- Bu da. dedi, Fred, gene tanıyacaksı- 1 
nız, üçüncü nişanlımın ismi, ikide bir c>l- • 
~r~i ~er benden para ~~rdL Onun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

olmak için mi bilmem: 
- Yanılmıyorsam. matmazel hayvan-

ları çok seviyor! ' 
Dedi. Matmaz2l bir kahkaha salıverdi. 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

ne kadar nefret etmişti! Hala o derin 
nefret içini kemiriyordu; fakat şimdi, 

seneler geçtikçe. annesinin son nefe -
sinde kendisine söylediği sözlerin ma
nasını daha iyi anladığı için, bu nef
retin Feridun beye aid olan parçasına 
belirsiz bir zayifük geliyor, hiç olmaz
sa son nefesinde annesini· memnun et
tiği için ona karşı bir minnettarlık du
yuyordu. 

Evet, ölmeden bir giln evvel Feri -
dun bey annesini ziyaret etmiş ve o • 
nun iki dakika bile sürmiyen bu ziya
retinden sonra Hatice hanım kesik se
sile kmna şu sözleri söylemişti: 

- Şimdi artık rahat ölebilirim. Seni 
onun himayesine bırakıyorum; sana 
vasi olacağını ve seni, ona gönderdi -
ğim m"ktubdn yazıh olduğu gibi büyü
teceğini bana temin etti. Bu yüzden on
ları affediyorum; bana çektirdik1eri 
helal olsun; madamki bundan böyle 
sen rahat edeceksin.. . Sen de onları 
affetmiye çalış ve sana vasilik edecek 
olan Feridun beyi kendine bir düşman 
addetme! 

Filhakika, annesinin ölümünden son
ra Feridunun ona karşı olan muamele
si değişmemiş olsa bile gene Hatice ha· 
nıma vermiş olduğu sözü tutması yil -
zünden Nerimenin hayatı tamamile 
de&i~~ ve genç kız esaretten kurtul -
muştu. 

Hatice thanımın 81Umünden birkaç 
gün sonra, bir a~şam sofrada, Feridun 
beyle anneıi arasında cereyan eden 
muhavereyi hatırlamak, bunca sene 
sonra bile genç kızı heyecanlandırmıya 
kAff. ıeliyordu. ·, 

her el öpüşünde istediği parayı verst>y
dim. şimdi aç çıplak sokakta kalacağım Zonguldak Belediyesinden : 
muhakkaktı. Belediyemizce muhtelif eb'adda buz kalıbı alınacaktır. İsteklılerin son fiatla-

(Devamı 13 üncü sayfadrı) rile beraber Zonguldak Belediyesine müracaatları ilan olunur. c3177> 

- Anne, ' Nerimenin bundan sonra 1 rica etmiş olduğu için Nerime hafta 
vasisi benim . .. Kendisini İstanbul<la.J,{i sonlarını da mektebte geçiriyor, hattA 
liselerden birine leyli olarak gönder- bir arkadaşının evine gitmek için bile 
miye karar verdim. mektebten izin alamıyordu. 

' - İstanbula mı? Niçin? İzmir lisesi- Bütün ömrü mahrumiyet ve meşak-
ne gitse olmaz mı? kat içinde geçmiş olan bir kız için, mek-

- Hayır, onu İzmirden uzaklaştır - tebin haricine çıkmamak büyük bir 
mak istiyorum. eksiklik sayılamazdı. Bu sebebten do· 

- Maksadını anlıyorum oğlum, hak- layı Nerime İstanbulun en güzel bir 
kın da var. Böyle bir kızın vasisi oldu- köşesinde olan mektebinde sıkılmak 
ğunu İzmirde seni taınıyanlardan sak· şöyle dursun, bilakis, günler geçtikçe 
lamak istivorsun. orasını sevmiş. hocalarına da kendisini 

Bu sözl;ri söylerken Siiheyla hanı _ :_evdirmek suretile lisede bir aile oca
mın gözlerindeki gurur ve dudakların- gı bulmuştu. 
daki ademi tenezzül, o zaman bile Ne- Mekteb müdürü, Nerimeyi isticvab
rimeyi isyanla kudurtmıya kafi gel - ları neticesinde elde ettiği ma\funat -
mişti; fakat İstanbula gideceğinden do- tan kızcağızın hayatına aid bütün feci 
layı o kad<ır seYinç duyuyordu ki bu sahneleri anlamış olduğu için bu kim· 
~ibi teferrüata ehemmiyet bile vermek sesiz yavruyu tamamile benirnserni§, 
istememişti. Nitekim, annesinin bu onun tahsil ve terbiyesile yakından a
sözleri üzerine Feridun beyin omuzla· Jakadar olmıya başlamıştı. Ancak, tec
rını silkerek: rübeli bir adam sıfatile, bu küçük kızı 

- Alemin ne diyeceği umurumda daha ziyade çalışma hayatına hazırla
değil: bu küçüğü İstanbulda okutacağı- rnak lAzım geldiğini takdir etmiş oldu
ma söz verdim. ğundan, ondaki edebiyat ve güzel san
Dediğini de sonradan hatırlamış ve atlara olan istidadı öldürmeden onu 

bu söz verdiği kimsenin Hatice hanım- daha ziyade ecnebi lisanlarile riyazi -
d:fn başkası olmadığını anlamıştı. yeye çalı.şmıy~ teşvik etml~ti. Kendi 
D~arıda dağlar, bayırlar, dereler bir dilini· pek iyi öğrenmiş olan Nerime

şimşek süratile geçip gidiyordu. Neri- nin, bilahare hayata atılıp kazanç te
me, etraf mdaki yolculara ehemmiyet min edebilmesi için musikiden v e ede
vermeden pencerenin, dlşarısında ya- biyattan ziyade ecnebi lisanlara ve mu
şıyor ve İzmirden 1stanbula gittiği za- hasebeye vakıf olması lA.zım geldiğini 
man, bir kabustErn sıyrılarak rahat ne- ahlıyordu. Diğer taraftan, llieyi bitir
fes alan bir adam gibi mes'ud olduğunu dikten sonra onu yüksek bir mektebe 
düşünüyordu. g-Ondermiyeoeldcrine de emin o1du -

Kandilli lisesinde geçen dört senelik ğundan, öz kızı gibi sevdiği bu öksUze 
leyli hayatı, mekteb bakımından çok azamı istifade temin ettirmek istemiş
rahat fakat aile bakımından pek kim- ti. İşte bu sebebten Nerlme yalnız mek
sesiz ve metruk bir halde geçmişti. Dal. teb derslerile kalmıyor, hocalarından 

ha mektebe kaydedildiği gUn Feridun husust surette lisan ve muhasebe usulü 
'bey mUdireye bir mektub yazarak, Ne- öğreniyor, hattA, onda musikiye büyük 
rimenin her ne suretle oluMa olsun bir istidad keşfetmiş olan müzik hoca· 
mektebten dişarı çıkarılmamasını ve sından şarkı ve piyano dersleri bile s
ancak hocaları refakatinde gezmiye lıyordu. 
gönderilmesini vı kendisinin sıkı bir Fakat, lise proğramı haricinde öğren
dislplin altında muhafaza edilmesini diği p yler, SüheylA hanımla oğlundan 

tarnamilc gizli tutulmuştu. F.sasen on 
!ar da bir defa olsun mekteb müdüril
ne müracaat edip Nerime hakkında 
malumat almak arzusunu iılıar etme · 
mişlerdi. 

İşte şimdi genç kızı, dört sene ken· 
disini bir ana, bir kardeş gibi sevrni-1 
ve öksüzlüğünü unutturmıya çalışnıı; 
olan bu insanların ar<1sından, çantasın· 
da bir diploma ile, ebediyen ayrtlıp ge· 
ne İzmire, gene esaret hayatına döner· 
ken arkada bıraktığ; yabancı fakat te
miz ve müşfik kimseleri hasretle ha -
tırlıyor, bundan sonra geçireceği gün· 
leri korku ile karışık bir helecanla dil
şünüycırdu. 

Ah, on sekiz yaşını bitirip tamanıile 
serbest kalcrbilse ve kendisini vasisinin 
pençel€rinden kurtarıp çalışmıya, b9-

yatını kazanmıya başlasa, ne rahat ne" 
fes alacak, ne mes'ud olaca.~tı! Halbtlld 

İsparteiıların, sırf kendi şereflerini vi
kaye etmek maksadile ona simdi çaıış· 
mak için müsaade vermiyec°eklerini vt 

daha bir sene onların yanında kalı1111' 
mecbur olacağını ve SüheylA hanıJ1l1~ 
kendisini artık kolay kolay rahat bı 
rakmıyacağını anlıyordu. Daha geÇe~ 
sene, tatil gylarında İzmire gittiği ~~ 
man ona bin bir ev ve el işleri yül< 
miş: 08 

- Artık mektebini bitir de btJ~ e
bir işe yara! Bana kalsa, senin va"f)'fe-1 
tinde bir kızı daha fazla okutmaz ve ıc 
hizmetine alırdım amma <>ğlurn Ço 

merhametli! ti· 
Gibi ağır sözlerle ona evdeki nıev-lc 

ni her saniye hatırlatmak istemişti· ıııtı 
Süheyla hanımın cişe yara~lc' bi• 

ne mana kastettiğini Nerime pe~ ıt118rı 
liyordu. İzmirde geçirdiği ta• .. ıl 8~9tıı 
zarfında, bir gün rahat nefes alı118 ırı' 
kfih Süheyla hanım, kAh Nesrin h9

; 1.
için el işleri yapmış, bazan da e'f 

rinde hizmetçilere yardım etntl§ti· ) 
lArkalt oo1 
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Son Po•ta'nın tefrikası: 110 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
Osmanlı topçuları 

Sahte hücum kolları Türklerin topçuları gok de4ildi. Topçu namı altında 
askere alınıp kendilerine para verilmekte olan kırk bin 

lcişi esasen çok kalabalık bir teşkilattı 
Vakit -

Gazi dar, ve vaziyet, nuikti. Battal j 
trıtr ~~abuk helAUattıktan sonra E
c:lenin Usliınenın çadınnı ter ketti. 

1 

Gew 
kaz.a.rg~rin zülmetleri için.de, kendi 

\7 old ına doğııı ilerledi. 
"'veı ; gelirken, d~tiyt>rdu~ Biraz 
da kal ıntr Müsliıneye söylerken ya~ı
l'akara~ a~zleri, iİmdi ateşli izler bı-

Öiürn tihninden geçiyordu ... 
Gazı k.. bu, bh: fey değildi. Battal 
ke~en~ndini bildi bileli, bu bir tek 
IOnrnek ~ ın§nası ilıerinde durup dü
?aınanı zuınunu hissetmişti. Fakat o 
\'ardı ar, heın gençliğin çılgın a tesleri 

•• Ve h • büyük eın de, (sevgi) denilen o 
kalbind ve ilAhi h'1s, bugünkü kadar 
ttıe d e Yerleşmemişti... Vakıa, vak
ltat b: anacığını pek çok severdi. Fa -
disini ':n tabii bir histen ibalretti. Ken
dürrn~ ~ tabu şekilden fazla düşün • 
tıevrniş~i L~nra, zevcesi Zeyneb'i de 
~. ba~t in bu sAf Türk kızının sa
lllnde d i' 'heyecansız aşkı onun zih • 
tQn il a rna tatlı bir hatıra bırakmak
kalbin~rt. geçmemtştt'... miakat şimdi.. 
tan Öylegıb~ll bir ateşle yakıp tutuştu
tırıadık ır sevgisi vardı ki, onu ha-
)'or Ça, başının döndüğü'nu" h' d' .. ~likt ısse ı-
\tücudu bi en daha ınettn ve kuvvetli 
lil titri~r~u~azan yaprağı gibi tiril ti-

İhtirnaı ki bi k 
talesinin 

1 
r aç sa!lt sonra Bizans 

ae sur arı dibi ~ ın· ' 
rt ve kesk' k n , ·.oızanslıların 

tip gidccektiın Fılıçlan altında can ve-
lli o kadar d .. ri akat 0 zaman, kendisi
~n .. zehirlen~· ~ bir nıuhalibetle se -
tarrnak için i ığ zrmıan, hayatını kur-
~ .. nsan ve kad 
lt Yuksek fed kA ın şefkatinin 
~k _Bakireler arn:lıklannı gösteren, 

l~ı, o genç ve d.~ıı_shnnın baş rahi-
nı ktJne t lıuer A~a An erkedecekf' ,....,P sya ası-

\7AkıA h ı .. 
\t k • ayatını ve beU 
a fe~ olan b retını Allc:tha 

arnriinün sonınıa ~a~lza~ asılzadesi, 
inekte devam ar endisini sev-
etke~ edecek.. ve eli h. b' 
ki 6m eline değmede k .' . ıç ır 

le topra~ . . n, endısınin aş-
llıüddet ......... göınill~ekti. Fakat bu 
\1 ~' ıın<la da o h 
en kalbi kiınbnt nun assas ve se-

lttırablar 'çekeoek~·~ büyük acılar ve 
. Battal Gazi· ı .. 

li.IAh Şakırtılaı'.ı gecenın karanl!ğında 
insan kütıe . arasında k<1ynaşan bi; 
tar "'h 51 arasına k&Mc:>1 • 
'"' ga ıııa g~ldiT.t . hi --ı.verınoe, ka-
~ bu A .. ık 5 •nt ssetti. Zi'hnı'nde 
d.. ~ ane dü ü • 
agıııverdt ş nceler tle, derhal 

hisıerı b ... Artık Battalın büt" k 
' ir •nd ili un aş 

o, vaZife u a s nip gitmişti. Şimdi 
1~11 ilerj at tunda aınınu kucaklamak 
dar hisstı :e rn:a hazırlanan; çelik ka1.. 
llıandan b k ş kadar katı bir kahra-

aş a bir şey değildi. 

Cec 
ött'rr.ı MAHŞERİ 

mı.... e Yal'lsını bi 
ı :-tll· Her tar ' r sa11t kadar geç -
~1· l3iza~ af, derin bir sükun içinde 
rı. r okçular:rlatının üzerinde, en ma
lt un gezindı~~~eçilıntş nöbetçi efradı
" Yor., Vakit ' hayal meyal farkedi-
"e t .... _ Vakit o a""- "k'" libt· ıpl\l ateşll bt 5u su unet için-

. r hasta sayıklaması 
-~ -- - --s ırye Eleyso ı 
esıerf n .... 

J3· YÜksellyordu 
l ııanslılar o . 
k; bUYilk ~ gün denizde kazandık
Çil dar fazla UV11.ffakiyettn şerefine o 
btrerın bu ha!~rap 1Çl'n.fşlerdi ki, nöbet
~ ~ duYul n sadalanndan başka hiç 
ıt~ kaıesı :;ıuyordu. Sanki koca Bi· 

}( Röı·Unnyo:a~~ bir uykuya dalmış 
'tttıı Uınandan Mils 
g • Çarçabuk lime, g&Jıte hücunıla-
1nı~1l'lniştı. B hatırlıyıhıık harekete 
':tUlde unlar 0 ~- • .. ,_ .. _ 
ltttı • Yerlefd , ~nn suKunet 
«ar arına bir ~ sürüne ailrUne Bizans 

:S lakarrup 
0 :'11.ıJli kalıncaya ka

~ttaı G e işlerdi. 
~kıertn ~ hi~t efradını gene 
da, h at etttrd~~r;:ıa ı6nderdt. İyice 
~ ü~ıun .. haıırhkeş Y11z kahramana 

b\.._..~tfcenın enırt verdi 
-~ .. i ne ola "--- · 
~ L~~l~, her~::M h_iç kimse bil-

-."'~ idi. B· yük bir heye-
ıraa *>nra, lSliinıiln 

Tercüme eden: HUs~yi 1 Cahi.~ Ya1çrn 
Nihayet iş umumi bir kaviaya müncer 
oldu ve Galatada hu kavgaya bir sa~e 
tefkil etti. 

Artık o çelik kadar hisstı bır kah ram.andan başka hir şey değildi. 

kucağına atılacak olanların sinirleri,, gibi cereyan ettiğnl görür görmez, der
birer yay gibi gerilmişti. 

1 
hal hizmet efradının başına geçerek, 

İt o kadar km~tı k! taraflarda!l biri 
Büyükcaıninin avlusuna iltica ettiği hal
de diğer taraf tüccar gemilerinden bir 
top alarak bunu sürükledi ve caminin 
kapısına ate~ etti. Sokağm her kö§esi bir 
pusu halinde idi. Gece bile aradaki ateıi 
kesmiyordu. Her darbe padi§ahın kula
Ama kadar gidiyordu. Biltün ticaret. bü
tün münakale kesilmişti. Fenalığı esaınn
da menetmeği düşünmemiş olan hilki\
met benim muhafızlarıma vukua gelen 
hücumdan işin azmak üzere olduğunu 
vaktile derketmesi icab ederken asayişin 
en iyi temin çaresi insanların vücudünü 
izaleden ibaret olduğuna kani bulunu
yordu. Bundan dolayı iptida iki tarafı 
birbirlerini mahvetmekte serbest bırak
mıştı. Maaınafih ara bulmak için bazı te
şebbüslere de kıyam etmi.şse de bir fay
da elde edememi9ti. 

Bu rezalet üç gündenbe:i devam edi
yordu. Elliden fazla maktul vardı. Mu
harib1er arasında şiddetin arttığı haberi 
getirlldiği zaman sadrazamın yanında bu
lunuyordum. 

Birdenbire, her tarafta korkunç vel- hendek ile kapı arasındaki ~luğun 
veleler yükseldi. Sahte hücum kolları, süratle doldurulnıasıni emretti. Efra· 

ellerinde çıralı çanı dallctrı ve metale- dm bir kısmı, bu işle meşgul olurken, 
ler olduğu halde, harekete geçmişlerdi. diğer kısmına da, karargahta bulunan 

Vezir dedi ki: Bu gürültü, Bizans surları üzerinde- ağır ve uzun direkleri sürükleterek o
ki müdafaa kuvetlerini ayak'landır • raya !Jetirtti. - Galatada bu kadar fecaat ve Tuna 

üzerinde cebanet isbat ediyor ki Türk
leri korkutacak şey yalnız iapkadan lba-

nııştı. Şimdi orada da koşuşmalar, Vakıa, hendeği doldurmak kolay ol ~ 
b~ğrışmalar başlamıştı. nıuyordu. Bizanslılar, kapının üstünde-

1.Battal Gazi, tek başına, hendeğin ke- ki beden siperlerinden ve iki taraftaki 
nanna kadar yaklaştı. Karanlığa alı _ burc1ardan, şiddetle ok yağdırıyorlar .. 
şan gözlerile, surlardaki nıüdaıfaa ter- hizmet efradına- epeyce telefat verdi -
tibatını tetkik etmiye başladı. .. Bü _ riyorlardı. Fakat Battal, bu efradın ba
yük bir memnuniyetle: şından ayrılmıyordu. Sert emirler ve 

rettir. 
Sonra, gülerek ilAve etti: 
- Biz bunların hakkından gelemiyece

ğiz. Meğer ıki Tott yanına yirmi Fransız 
alıp ta akıllarına başlsrına getire. 

kumandalarla efrada cesaret veriyor, 
- Düşüncemde, aldanmamışım . .. denhal boşlukları dolduruyordu. 

Herhalde kafirleri, gafil avlıyacağım. 

Halbuki işi ciddt surette düşünmek ıa. 
zımdı. Yeniçerilerin diğer ortalarının da 
arkadaşlarının tarafını iltizam ederek 

Diye, mırıldandı. 

Battal Gazinin hakkı vardı. Kendisi
nin hücum edeceği noktada da bir hay· 

li Bizans askeri bulunmak.la beraber, 
müdafaa J..."Uvvetierinin en büyük kı -
sımları, sahte hücum cephesine koş -
muşlar.. on~dan, hendeklerin gerisine 
doğru ok ve taş yağdırmıya başlamış
lardı. 

Bizanslılar bu ani velveleden o ka -
dar şaşırmışlardı ki; uyku sersemliği ile 
karanlıkta hiç bir şey görmedikleri 
halde, boyuna hendeklerin kenarına ok 
yağdırıyorlar .. boş yere oklarını ziyan 
ediyorlardı. 

Battal Gazi. vaziyetin tam istediği 

Yanm saat zarfında, ilk iş hitama gürültüyü fstanbula kadar teşmil edebil-
erdi. Hendek ile kapı arasında , yanya - 1 melerinden korkulurdu. Fakat bu mülA
na beş atlının geçeceği derecede bir haza şiddet istimalinl müşkül bir h11le 
yol vücucie geldi. .. O zaman Ba1ttal Ga· sokuyordu. Nihayet .siyaset yo1u t~rcni 
zi, kalın direkleri slirükleterek kapının edildi. Bu da kavganın mevzuunu ele gtt
önüne getirtti. Bizzat kendisi başa geç- çirmekti. Fakat çocuğu elinde bulundu
ti. Kale kapısını kırıp dt\•irmek için ran taraf onun karşı tarafa teslim edil
yeni bir ameiiyata girişti. miyeceğine dair kıt'! temina~ verilrne

Direk lerc, yüzlerce asker sarılmış - dikçe <Jlinden blı'rakmıyordu. Bu şartla 
tı. Bunları yukarı kaldırmışlar .. 'bil - alınan çocuk asıldı. Biran evvel onun için 
tün kuvyetlerile, tıpkı bir (koç ba'Şı) vuruşanlar pek memnun oldular. 
gibi kapılara vurmaya başlamışlardı. Bu kargaşalık esnasında ben BabıAH 

Bir taraftan bu ameliyat devam e • vezirlerile yeni bir topçu kuvveti teşkili 
derken diğer taraftan da k~pının önil- hakkında müzakerede bulunuyordum. 
ne taşıdıkları çalıları ve odunları a - 'l'W'klerin topçulan yok değildi. Topçu 

(Arkası var) 
t l . l d' namı altında askere alımo kendilerine eş emış er ı. • 

para verilmekte olan k,rk bin kişi esasen 

========================-====ıı 

Hikiye: Yedinci nişanlı 
çok kalabalık bir teşkllAttı. Fakat bun
lar hakikatte kemirici bir kurd dernck
tller. Bunları besl~ek zararlı olduğu 
kadar da faydasız idi. 

Bu kuvvet ne toplu ld!, ne 
(Bnstarafı 12 nci sayfada) 1 Bizimle beraber matmazelin evine gi- de disiplinin ne olduğunu bfllr _ 

Papağan tüneğinden bağırdı: ren köpek amcamın dizlerine tırmanı- di. Yeniçerile: gibi payitahta ve 
- Koko, Koko.. yordu. Matmazel gördü· imparatorluğa yayılmış bir hal .. 
Matmazel papağana döndü: - Bunu da alacağım. de bulunuyordu. Her askerde cesamet 
- Sus! d ı 

Amcam: a ı ver en bir bilet vardı. Buna istinaden 
Amcama baktı: - Adını Maks koyun! aylık alırdı. Bu esameyi biz:r:at irae et-
- Adı Kleman, dördüncü nişanlımın - Maks, sizin isminiz .. bunun sizinle nıeBi yahud bir vekil jle göndermesi mü-

adı. Hani bundan beş sene evvel bura'.'a sav· 'd' H tt* 
ı ne alAkası olabilir.. 1 ı 1

• a ct çok kere bu aylık biletini 
.ge ~n. avukat, çok söylerdi amma. ne söy- st(tar'lardı. Herhalde, askere çnı.ınldı,.., 
ledığ•ni kendi de pek bilmezdı'. - O da benim gibi evinize sınl sıklam b 15 15• 

zaman ayrak altına gitmeler! b&fka d~-Amcam gu" l:; <l geldi de.. h 1 . b' 
... yor u: a yı ır fey yapamadıkJan takdirde vu-

~. Nişanlılannız hakkında verdiğiniz - Olur, fakat sızi ben tanımıyorum kua gelirdi. Yalnız Jn~lalarda oturanlara 
hilkumler pek yanlış o!masa gerek mat- ki.. onun ne huyları varsa sizin huyları- verilen yemeğe f§tirak için bunu tercih 
mazel! nız da ayni mi bilmem! ederlerdl 

- Hayır, hayır bu hususta hiç yanıl- Amcamla matmazel Flori bu esnadn Bu sulfstlmal bilhassa yenfçeri klfla-
mam. Hele şu balığa bakın. göz glSze bakışıyorlardı. Göz göze bir şey lannın manzarasında göze çarpıyordu. 

- Beşinci nişanlınız mı? konuşmuş olacaklar amma ben o zaman YenlçerJ kışlaları lrtanbulda mutena 
d - İyi bildiniz, Valer pek az konuşur- henüz göz göze konuşmak lisanını bilme. mevkiler! işgal ederler. Bunları ln§a et

u. Daha doğrusu konuşmayı bilmezdi diğim için ne konuştuklarını anlıyama- tiren Sultan Süleyman tavanlarda ve ka
F~ka!. güzeldi. Gayet muntazam, kıvrak rnıştım. Fakat sonradan çok iyi anladım. pılarda öyle bir yaldız lOksü gfüıterdJ lef 
hır vucudü vardı. Çünkü o günden on beş gün sonra bizim halefleri bunu dalma muhafaza etmete 

- Haklısınız! köyün papazı amccımlrt matmazelin ni- çalışmışlardır. Fakat Sultan Süleymanın 
Bir Siyam kedisı :miyavlıyordu: kfilılarını kıyıyordu. O günden ıonra bu kışlalarda teru ettiği dissiplin kendi-

. - .~ltıncı nişanlım da bu Siyam kedi- matmazele yenge dedıw. sinden sonra mvam edemedi. Usul ve ka-
sı: Sızın dostunuzdu. , idenin ihmal edllmesı bu askerf heyetin 
Amcanı hatırlamıştı: " ruhunu mahvederek Ocretl1 askerlerfn 
- Fili mi? Yarmki afisluunmla: sayısını 400 bine çıkardı (askere yazılmıf 
.._ Ta kendisi, benbı nfşanlımdı amma Sakalh çocuk olan mlktan hadsiz hesabsızdır). Toplu 

teyzezadenıf görünce onunla n· 1 Yazan: Valantm Katoyev bulunanlar ise 20 bini bulmaz. 
evlendL Bu da tıpkı onun g'b' 

1

~~n anıp ç Şurasını da unutmamalıdır kf bu 81 
gözü hep başka taraflarda.. 

1 1 ır §ey .. \_ eviren: H. Alaz miktardaki kuvvet te hep aıağı derecede 

~-------------~ ... aylık alanlardan yahud aylıklan olma-

dığı cihetle aylığa geçebilmek ıçın hiz
~t ed<:!'t'1erden terekküb eder. Ancak üç 
ay.J" b' r dı:ğıtılan bu aylık üç akçeden 
başlıya1 elı: tedricen doksan dokuz akçeye 
kadar çıkar (1). Askeri hizmetlere bu 
mükafat yolu bizzarure şeflerin keyif v~ 
takdirine bırakılmıştır. Yalnız bu sebeb 
bile bu milis kuvvetinin mahvolmasına 
kafi idi. Her şeyi suiistimni eden hatır ve 
iltimas hasebile bazı yüksek tahsisatlar. 
bağlandı. Askeri tahsisata merbut arazı. 

nin çoğu da hatır ve ilt'mas neticesinde 
verildi. Türkiyede bu mükafatlar mevk.1 
sahibi kimselerin uşaklat'ına bahşettik
leri lQtuflardır. 

Halbuki kanun vAzıı bunları impara. 
torluğun ihtiyacını temin için tesis et. 
mi~ti. Bundan mahrum kalan imparator· 
luk bugün kendisine kalan ufak tefek kı. 
nntılarda en mübrem ihtiyaçları temln 
edecek karşılığı zor buluyor. Filhakika 
padişahın kanuni bir vasıf vererek husu• 
st hazinesin topladığı cebır ve tcadd: mah .. 
sulü olan paralar istisna edilecek olursa, 
defterlerde 500 milyondan fazla gösteri· 
len imparatorluğun varidatı hazineye ha. 
kikatte ancak 74 milyon olarak girer. 

Bu rneblAğ ile askerin aylığı verilecek, 
bahriyenin ihtiyaçları ve hergünkü nıa. 
sarlf ile gayri melhuz masraflar tediye 
edilecektir. Halbuki Sultan Süleyman ta
rafından kalabalık bir süvari kuvvetinin 
ve top çekecek 4 bin beygirin iaşesi, ka· 
lelerin tamiri, yolların bakımı, ilah. için 
tahsis ettiği 400 milyon varidata bunlan 
ellerinde bulunduranların hususi servet
lerini teşkil ediyor. Harb vukuunda, pa. 
dişah derhal bu işlere lazım paranın açı. 
l'ını kapatmak üzere hususi hazinesinden 
sarfiyat yapmağa mecburdur. 

(Ar7cası var) 
1 

(1) Bir akçe altı edenler. tahmin edilirse, 
99 akQe 49 buçuk csob tutar. Fakat parala• 
nn flatı hesab edlllrten 49 sol ve 6 ede· 
nlerı. e indirmek !Azım. Ticarette teessüs e
den şanje bu suretle yaklaşmıG oluruz. Bu 
da paranın ıhaklkl kıymetinden gene biraz 
yitksektlr. Padişahın &1\müş sikkelerinde an
cak 7 edenler. ilk halis maden vardır. 
-···························································· 

Ben dek İcra memurhılundan: 
Eşrnell Rızaya bir kıt'a ipotek senedlle 13~ 

lira ve masarlfln!n ıtasınıı borçlu Hendell 
Derebobzı mahallesinden Sakaların İbra • 
hlmin 339 Mart ve 10 No. lu tapunun 1ht1v" 
ettı~l ve rehlnll bulunan gayrlınenkuliln 
paraya çevrllmeslne karar verilmiş olup ~ 
reboğazı mahalle.sinde ~.kan Mustafa. gar. 
ben Rıza ve yol, şlmalen Ylil'Jbirlerin tarla ve 
bıı;hçes:f, Cflluben yol l1e mahdud ve 150 llrı 
kıymetinde :bulunan 852 metre murabbaın , 
da'kt tarla bu kere birinci açık artırma "• 
816/939 Perşembe günü sanıt 15 de Hendcl 
İcra dalreslnde paraya çevrileceği ve had • 
d1 Jlyıkını bulmadıjtı ta-kdirde ikinci aç~ 
artırma lle 23/6/931) Cuma günü ayni saatt4 
Hendek İcra dairesinde paraya çevrll~i~ 
den ayni haklara irtifak haklarına vesaq 
haklara malik olanlar yirmi gün zarCındi 
evrakı müsbltelerlnl ibraz etmeleri aksi ta'ki 
dlrde pay1aşmadan hariç bırakılacakları. Ttıı 
lJb olanlar yftzde yedi buçuk depo akçası veı 
ya banka mektubu lb~ etmeleri. Artırnıt 
p.rtnamesl bugünden lt!'baren herkese aç~ 
bulunduğu. Daha fazla malfunat nlmak tmı 
Jenler Hendek İcra dairesinin 939/218 N4 
lu dosya.cıına müracaat etm.olerl IUl.n olunut _ ............................. -.......................... . 

Gazoz ve Memba Suları 

lmallthanelerine MOJde ı 
Şişelerin Bğızlannt ka· 
patmak f çln en 6on 
ılstem makineler ile 
imal edilen kapsOlJer 
SEVKO müessesesi ta• 
rafından ihzar edilir 

Oazoı.: fabrikası teste 
edecekler için en son 
ıistem Ortman ve Her4 
bst tabrtkaltırı mamtll4· 
tı maklnalarla her nevj 
malzeme SEVKO mtl• 

eS11esesfnden tedarik edilebfllr. MQt 
racaat: İstanbul Çakmakçılar yokuşta 
Sandalyaoılar ıokak 1/14 numaral1 
Kumrulu handa 8EVKO Tel: 28207 
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BiR iN6ilil CASIJS 1941 Avrupa güreş şaırı· 
piyonasının Türkiyede 

Tercilme eden: B. Alu 

Şlayher pek yakında Almanlann en büyük düşmam 
olan Loyid Corcu öldüreceğini yazıyordu yapılması kararlaştırıldı 

"'··················--·-······················-----········ ............................................. - ...... 111"' r 
İ ~~ynelmilel preı lcderaıyonu rei~ gü:reıçilerimiz hakkında: «o,J~ Zi~ aretçımle iki-üç dakikalık bir ko

nuşma neticesinde, bunun, hadiseleri 
fevkalii.de mantıki bir surette tahlil e
derek Loyd Corcu öldürmek meselesini 
ileri süren adam olduğunu anlamakta 
geçıkmedim. 

Ben muhatabımı biraz da hayretle 
gözden geçiriyordum. Karşımdaki a -
dam hayalimizde ynşıyan katil tipleri
ni hiç de andırmıyordu ... Bu, ufak te
fek bir adamdı. Sonra, ekseriya bu ~ 
şid in anlarda görüldüğü üzere, hiç de 
laubali bir hali yoktu; bilAkis ~k uslu 
ve vumuşak bir görünüşü vardı. Uzun 
bo'" u. kuvvetli iradeli bir kadının bu 
tip erkeklere nasıl kumanda ettikleri -
ni pek kolay tasavvur edebilirdim. Fa
kat bu çeşid bir adamın, ister irade 
kuvveti, ister fiziki kuvvet olsun, her
hangi bir kuvvet gösterebileceğine bir 
tiiJ;lü akıl erdiremiyordum. 
Görünüşe göre bu adam elli yaşla• -

rında kadar vardı; bu yaşlılığına inzi
mam eden ufak tefekliğl. çelimsizliği, 

onun tı.skere alınma~ sebeblerini de 
bana izah ediyordu. 

Şla·yher, kendisine gönderdiğimiz 
mektubun onu kat'iyen tatmin etmedi
ifni 'Uzun uzun anlattı. İlfıve olarak da 
Loyd Corcun, bütün düşman müdafaa
sının siklet merkezi olduğunu, bu sik
let meıkezini yıkmakla bütiln düşman 
müdafaasını da· altüst edeceğimizi izah 
etti. 

Onunla açıkça konuşmak kabil ol -
saydı, fikirlerinin doğru olduğunu, be
nim de ayni kanaatte bulunduğumu 

belki de kendisine söylerdim. 
Şlayher, oı:tada daha• başka sebeblcr 

bulunup bulunmadığını, teklifinin ni
çin kabul olunmadığını benden sordu: 
ileri sürdüğümüz sebeblerin onu tat -
min etmediklerini acı acı anlattı. Ben 
bir müddet onunla münakaşa ettim .. o
nu mantık yolile fkn.&ıa çafü.ştım. En 
sonunda, bütün bu fikirleri kafasından 
atması .ıazım ge1eceğini arnirane bir 
tarzda cma söyledim. GQriinüşe göre 
patriyotik bir psikozla malfll bulunan 
Şlayher'e, vgtanı jçin yapabileceği di
ğer hizmetlerden bahsettim .. 

Söylediğim lMların, ileri sürdüğüm 
esbabı mucibenin muhatabım üzerinde 
iyi bir tesir yaptığına kani olmuştum . 
PlAnının biçhnsizliğine, tehlikeliliğine 
herhalde Şlayher'de inanmış olacaktı .. 
Söylediğim lafların Şlayher taralfından 

makul telakki edildiğine o kadar kani 
olmuştum ki, Şlayher'in :r:iyarettni A
mirlcrinıe haber vcrmJye lüzum gör -
mediğim gibi, Şlayher'i polis nezareti . 
altına aldırrnağı da lüzum görmemiş -
tını. 

Takriben bir hafta sonra ŞlayVıer'den 
yeni bir mektub a'ldığırn zaman ne ka
dar şaşırdığımı ve ne kadar tellş etti -
ğimi tabii siz de takdir edersiniz!. 
Şlay!her bu mektubunda, benim kendi
sine söylediğim şeyleri iyice tartıp biç
tiğini, fakat eninde sonunda kendi fi
kirlerinin doğruluğuna kanaat getir -
diğini yazdıktan sonra, gerek Alman 
umumi karargahınm, gerekse Alman 
hükumetinin böy!~ bir işe karışmanın 
muvafık olrnıyacağını takdir ettiğini, 
bundan ötürü de bu işi resen başarrnıya 
karar verdiğini, ve kendisinin bu şalısı 
hı:treketinden dolayı Alınan hilkO.me • 
tinin kat'iyen mes'ul tutulamıyacağını, 
ve hükumetin he .. zaman için bu hare
ketle herhangi bir a1Akası bulunmadı
ğını ispat edebileceğini 'bildiriyordu .. 
Şlayher, mektubunu bitirirken, İ5Veçte 
konsolos olan yeğenlerinden birl va.si
tasile İngiltereye gitmek yolunu bul · -
duğunu. ve bu mektubunu elimize a'l.
dığımız zaman kendisinin fngllterede 
bulunacağını, ve ~k geçmeden de en 
bilyük düşmanımız olan Loyd Corcun 
ortadan kalktığını öğreneceğimizi bize 
müJdeliyÖrdu. 

Bu mektubu alınca, Alman umum! 
karargahında büyük bir teIA., bafgas-

i ıçın yazılan lııymetli ıeylerin renklerimizi müdafaa eden F inlaıaJı 
i yalılar için de yaılmcuını çok GTJ:U ederdim!» diyor. 

' .. ············ ·····················-··· .. ······················ ............................ ..-.... ......... -----
Helsinki (gecikmiştir) - Finllndiya - 1 

nın belli baılı iporlarından biri de gü • 
reştir. Atletizmin. hemen her tarafta gör
düğü rağbete yakın bir allka kazanmıı J 

olan güre§, Finllndiyada halle tarafın -
dan pek çok sevilmektedir. 

Finlindiyada yirmi beı senedcnberl 
güreş yapılmaktadır. Yavaı ba§lıyan gü
reş bugün ba~ döndürecek bir siira, için
de ilerlemektedir. 

Umu.mi Hcırbde garb cephe.smde ln9ili z ve Fransız askerleri bir arada 

Finlandiya federasyonuna bağlı 210 
güreı klübü vardır. Bu klüJ:>lerin bütün 
azalan yalnu ıüreı sporHe meşgul ol -
maktadırlar. 

Sporun bazı kısımlarında, dünyaya 
hakim bir vaziyet alımı olan FınlAndiya
da sporu idare eden ikt federasyon var -
dır. Hafif ve alır atletızm federasyonları 
namını taşıyan bu federasyonların re~si 

de, umumi katibleri de, azalan da ama -
tör olarak çalışmaktsdırlar. 

terdi. Kıtrargfilıtakilerin hemen hepsi 
de, bu çılgın herifin bu hareketile a
detA düşmana yardım ettiğini söylemi· 
ye başladılar. Şlayher herhalde polis 
takibatının şümulünü idrak etmiyordu. 
Çünkü Şlayher'in Loyd Corcu öldür
miye rr.uvaffak olduğunu kabul etsek 
bile, İngiliz polisi derhal onun İngilte
reye hangi yoldan ve ne vasıta ile gel
diğini tesbit edecek ve işin i)incc bir 
Alman konsolosunun bulunduğunu gö
rünce, f'n ufak bir tereddtid bile gös -
termeksizin, bütiln inkar ve tekziblere 
rağmen Alman hilkOmetini bu işle ala
kadar görerek itham etmekte geçikrni
vecekti. Hakikaten de bütün zevahir 
Alman hükfunetinirı aleyhinde olacak· 
ti .. ortadaki deliller mey<lana çıkınca, 
beşikteki çocuklar bile Alman hüku -
metinin mücrimiyetine inanmakta ku
sur etlniyeceklerdi... 

Bu vaziyet karşısında ne yalpmalı, 
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ı - Kamer - Kırmızıya benı.er renk - J:r

kelt dadı. 
1 - Taharri etmek. 
' - Kuyu kazan. 
a - İlletll - 1noe olmıyan. 
1 - Bir nen pasta - Beyaz. 
'1 - Birinci harfie 1klnc1 'harf arasında blr 

cA• olsaydı ı'köpelı: bağırdı. manMı -
na gellrdl. 

1 - Almak mudanndan emri hazır - Eda. 
ı - Cemi edatı - B1r nota - Çok tyL 

10 - Beyaz - Hayret ntduı - Tekdir. 
YUltARDAN AŞAÔI: 
1 - Memba - ~ iyi. 
ı - Kamer - K~arm tıacın. 
1 - KıymeUl bir tq. 
' - Yedlkuleninkl meş'hurdur. 
& - Eğlence - Bayanın kız kard~. 
1 - Karton. 
'1 - Borçlunun yakasını bıra.kmıyan. 
1 - .Akıllı ifl - Huta.ıtk. 
t - Blr nota. 
ıe - Yalan söyllyen - Ban'at. 
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nasıl bir tedbir ittihaz etmeli idi? Doğ· 
rudan doğruya İngiliz hükfunetile te -
masa geçmek olmıyacak bir işti. Ka -
rargAhtaki zabitlerden bir tanesi, İs -
panya Kra'lı veyahud Holanda Kraliçe· 
si vasıtasile İngiltereye haber verilme
sini teklif etti. Fakat bu teklif de Al -
man yüksek makamlarınca muvafık gö 
rülınedi. Çünkü bu hal, yanlış bir ta -
kım tefsirlere yol açabilirdi. Müza'ke • 
renin hararetli bir zamanında sabık 
şefim Miralay NUrnlayın bana baktığı
nı farkettim. Miralavın bu bakışla• ne
yi kasdettiğini anlayacak kadar uzun 
bir müddet onunla çalışmıştım. Bunun 
için bana herhangi bir teklif yapılma -
sını beklemeden, kendim a'yağa kalk -
tım. Ve İngiltereye giderek bu çılgını 
kendi vesaitimizle zarar vermiyecek 
bir hale getirrneğe talih olduğumu söy 
!edim. 

( A rkas. var l 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Mide ülseri 
Mide filserlerlnin ameliyatsız dahi te -

davisl mümkündür. Mide karbalnrının 
mutlak surette hu.sust bir perhizi var -
dır. Salamuralar, alkollü 1ç'kller, ta
vada kıza.rnıı.ş yemekler, durmuş ctJer, 
sucuk ve pastırma, fazla salata ve baha
raUı ıeyler ve turşular mide karhalıın 

için kat'iyen calz olmıyan yemeklerdir. 
BllAJds haşlama etler, 1.'lkara şeklindeki 
eUer Teyahı.ıd beyaz etli balıklar veya -
hud piliç ve tavuk etleri, haşlanmış seb
zeler, kompostolar, mahallebl, tatlı taze 
yoğurt, ıho§af glbl fel'ler yemek muvafık
tır. 

Midenin hamızlyetinl gidermek tçln 
Jtalvi şeyler mesell bikarbonat dösüd cin 
sinden llAçlar ile doğrudan doğruya mi
de ülserinin beres1ni kapatmak ve t~da
vi etmek için bir takım §iringalar tatbik 
edllmt>si sayesinde ameliyata hacet kal
ma.dan hastalığın şifası mlimkilndUr. 

Oevab .lstlyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak
dirde istekleri mukabelesiz kal&blllr \... . 
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Nöbetçi eczaneler 

FinlAndiyaqa hiç bir suretle profe!:yo
nel spor yoktur. Sporu idare eden teşki -
lat ta, müsabakaları idare eden muhtelif 
spor hakemleri de, nihayet bütün spor -
cular da amatördür. Hülasa Fnlandiyada 
para ile sporun hiç bir nev'ı yapılmamak
tadır. 

Gösterit - FinlAndiya güreş temasın -
dan sonra güreş mevsimi, gelecek son • 
bahara kadar kapanacak ve esaslı atle • 
tizm faaliyeti başhyacaktır. • 

Finlandiya güreş federasyonunun res -
mi olarak iki antrenöril vardır. Serbest 
güreş antrenör!Gğünü Yakinen, grekoro
men antrenörlilğfinü ise meşhur güreşçi 
Reini yapmaktadır. 
.~rki!e, İsveç, İtalya g-lreş sporu için 

Fınland •yalı antrC!lör çalıştırmaktadır • 
lar. 
Amerikanın Harvard üniversitesinde 

Mikkola namında hocalık eden FinlAndi
yalı bir antrenör bulunmaktadır. 

Fransada ııtlefü:m, Vugo5lavyada ka _ 
ya.k antrenörlüğünü yapan iki FinlAn _ 
diyalı vardır. 

BeyneLmı1eı gtlraı federasyonu ,.eli 
Finlandiyalı Smeds rt'I 

Beynelmilel güreş federasyonu ~ 

Smeds Türk gilre§Çiler~ hakkında b 
şunları söyledi: 

c- Türk tak1mmı 1924 te Pariste f, 
düın. Sağlam yapılı vücudlil Tür1'1e' 
zaman nazarı dikkatimi celbetmifti. ;J 

O tarihten sonra Türklerle anc81ı 
beş senedir, tanışıyorum. Norveçte : 
pılan müsabakalarda a!Akam daha ~ 
yade artmıştır. Pariste sağlam v:iCıl . 

olan Türk güreşçileri bugiln İsveç, ~ıı' 
landiya, Almanya gibi güreş yapar 
hale gelmiştir. ; 

Türk takımı hakkınds yazılan JcJ~,_ 
li şeylerin, renklerimi:r:i müdafaa ~ 
Finlandiyalılar içİ':l de yazılmasını 
arzu ederdim. . '/ 

Gerek Finlandiyada yapılacak olifll IJ 
Y:d ~üsabakalar!nı, gerekse 1941#' 
Türkıyede yapılacak Avrupa güreJ b , 
ciliklerini dikkatle beklemek IAzundıt· ıı' 
Güreşi oldu kç.a kısa bir zaman iÇi~d~ • 

kadar ileri götürmü~ olan FinJandıY ,.
larm bu spora karşı gösterdikleri ,ı 
cidden takdire şayandır. J 
Finlandiyanın spor memleketi ol~ır 

hemen her noktasından bakılınca glS 
cek kadar arık ve ac:ıikArdır 

:r ır ~er~ 

Galatasaray, "'ŞiŞiitte ... -------e;;fla yapılacak 
karşılaşıyor futbol maçları . ti 

Galatasaray, Pazar günü saat 10,30 da Beden Terbiyesi İstanbul B5JgeJ1 

Taksim stadında gayri federelerin en iyi bol Ajanlığından: 
takımlarından olan Şişi: ile bir maç ya- Taksim stadı: f 
pacaktır. Maçı hakem Tar.ık idare ede - İstanbulspor, Beyoğluipor • l{as~ 
cektir. ' Galataspor saat 12,80, hakem şasi ~ 

Mektebliler arası müsabakaları can, yan hakemle.ri Bahaeddin tJltl~· 
Necded Gezen. fi 

İstanbur Okulları Spor Bölgesi Genel Hilal, Kurtuluş _ Beyoğlu, T. Y. !~dl-' 
Sekreterliğinden: tul~. saat 14,30, hakem Refik UIY ,J 
Cumartesi gilnU Taksim ıtiıdyomunda Top, yan hakemleri Feridun KılıÇ .,., 

yapılacak futbol maçlan kı Aksay. 
Haydarpaşa lisesi - Işık lisesi saat l!S Şeref stadı: -1 

de, hakem: Feridun Kılıç K.adıköyspor _Beykoz saat 12.SO, b',._, 
Ta~sim stadyomunda kızlar arasında Fikret Kayral. yan hakemleri Şe\f~ il' 

koşu ve atış milsabaklllan: ka ve Halid Uzer. 1,~ Atq müsabakaları (Final) saat 14 de Oalatagençler _ Demirspor saııt • Jı 
manilt ve m!n~lz koJU müsabııkalan: hakem Sami Açıköney, yan ba1'eJ1V"' 
(Final), saat 18,80 da. Ziya Kuyumlu ve SelAmt ,ı,, 

lstanbul gUreş birincilP'i Beşiktaş - Vefa &aat 16.so, h8$t!P il 
!J hi Batur yan hakemleri .AhIJl~ 

İstanbul grl!!koromen ,Ureı birincili~ ~ğdün ve Adnan Akın. 
Pazar günü saat 13 de Şehzadebaıında ftf'I 

Ba reu nöbetçi olan eczaneler ıuntu
dır: 

İst.anbuJ cibetindeldler: 

Şehza.debafında: Cİ. HaUl.), Eminönün
de: (Necatı Ahmed). Aksarayda: (Şeref), 
Alemdarda: (Abdtlllmdir), Beyazıdda: 
(Cemll), Fat.ihte: (Vitali), Bakırköyttn -
de: CMerta), Eyilbde (Arif Beşir). 

Süleymaniye klübü salonunda yapıla • Matbuat takım mm maÇ ~· ' 
caktır. Bu maçlara hakem olarak Ahmed Birkaç aydtt sahada görünJrlİ~ıı f'. 
Gürkan, Refik Hatiboğlu, Yumf Aslan buat takımı, yaz mevsiminin huıOl·aıd/ 
ve Reşad seçilmifle:dir. Pazar günn her niden faaliyete geçmiftir. önliıtl -1''4' 
siklette kazanan güreşçiler aym 28 ve 29 ha,ftadan itibaren meraklılarına 1ıı91 
unda Ankarada yapılacak olan Türkiye sık. sık gÖrünmesi de takarrür ~ -; 
güreş şampiyonasında latanbulu temsil Bu cümleden olarak matbuat t• ~-f 
edeceklerdir. Pazar günü Bakırköyüne gidere~ t ııl' 

Beyoflu clhethıdekller: 
İ.st1k1Al caddestndo: (Galatamu-a,y) 

Cümhurlyet caddesinde: (KUrkcJ.,yan): 
Fi~ada: <Ertuğrul), Şişlide: C.Asun), 
Taksimde: <Kemal), :86§~ <Nail 
Halid). 

Bofaziçl, Kadıköy Ye Adalardakiler: 
Kadı köyünde: <Kadıköy), 'Ô'skUdarda: 

(İttihad), Sarıyerde: (Nuri>, BUyükada
da: (Şinasi Rıza). 

suı . k 1 köym tekaüd futbolcularla ent•~,,, 
8Jm8RIJ8 UpaSI maç arı maç yapacaktır. Müsabaka saat 1" ıJJ'~ 

Süleymaniye klübünün Şehro.mininde kırköy sahasında olacaktır. Jdat:e~ılS"'.JI 
yaptırdıtı sahada geçen hafta başlamıı kımı kaptanlığından aldığıJ'.IllZ il' ,. 
blan kupa ma91arına bu Pazar günü de takım azalarının futbol levazuııl'-' -p,İ 
devam edilecektir. Maçlann programını illete, saat 11 de Sirkeci garı.IldB 
yazıyoruz: bulunmaları bildirilmektedir. 

9 
~ 

Saat 11,30 da Altıok - Eyüb, saat 13,115 Matbuat takımının ayrıca 1 ci' r, 
te Süleymaniy• - Akınspor, saat l~ te idman bayramı günü şeref stadlll -,P 
Davudpa§a - Alemdar, saat 16,SO da Şifl.f .. §f.ktq tekaüdlerile de bir ınac yJP' 
Topkapı ka!lıl.a§acaklardır. ları haber alınmıştır. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umumi idaresi ilanları 

l;>erince Tahmil ve ta liye ameliyesinin tasnif ve Fiatı 

Ameliyenin Nev'i 1 
ı-- . 
la - Arnbar dahilinde supalana hazır-
la tnak ve vapur dahilinde vinçle ıupa-

n Yapmak veya hab vcyahud istif 
r;Prnak lbu ameliyede rıhtım veya silo 
rn ~le&ne veya vapur güvertesine ver
t ke Ve bırakmak ta dahildir. Ve mu-
e abılt=n. 

Maden kömürü 
lkrom ve emsali 

düJone ce,:her 

Ton 

Maden. kömürü ve 
emsali dökme 
cevher. 
Kr<llll 

46407 

Beher 
Tonu 

'-. 
Ku. 

10 
l~. 

Kok kömürü Bdher 
Briket Tonu 

Ton l\.u. 

23 

Muhtelif 
malzeme 
etya ve 
emtia 

Ton 

Beher 
Tonu 

Ku. 

23 

2 ---~-----------------------------------------------------------------rn :- Sup, 1 n 'an açı~ vagona tahmil ve 
d Utekabilen de vngon~a~ supalan ve 

'..earc Vinci ile vagonrl ... n df nize vermek 
• Ya 
-.. rnutekabikn denıi!dtn almak. 26189 ".$ 4992 9 
3 - Vınr ı· k =:.,.,:==---_.:==----..:.:. __ _:.:,:.: ___ ...:_ __________ _ 
" . ~ ış ıra ı ol naksızın rıhtım ve-
,..a sılo isk 1 . . 

9 

tak c e< ıne v t ya guverteclen ala-
kabı~e~ona tahmil etmek veya müte • 
:;---..:.__ 44993 17 4 -su 1 .---:.------------------_:.::.:.,:__ ______ .._ ________________________________ __ 

kıl ve pa andan alınıp açık araziy<> na 
---ıstıf etmek ve m itekabılcn. 

-5526 22 11776 

5 - Silo ısk Vert e1esıne )' naşmı.ş vapur gü-
esındı:n ' • ~ ı cya u:' ıskE.. sınden na-

12325 23 975 23 18 

-. ve 'Er! şt"nn k. 5 

6 - Vın ~ :-----------------~------------------------------ta.hı· ç ı.ştırakı olmaksızın vagondan " 
9 16 

lje Vfı arık 
kil . ~ araz Y P m;:ıgawlara na-
_::c ıstu ve mütc.k bil<'n. 
'l - Vae d . 
Ye tatır .on .' n ıdare vinc"le açık arazi-

25140 8 2103 24 23 8904 

-. ı:ı e, ıs ıf Ve> m\ite k .. b.lrn. 7 
8
-Vı ·· ----- ._..:.;_, ______________________________________________________________ __ 

klerı nç:sız merakibı b hriyeden kü • 
larak e Vt: rk lı'< le \e el ·ıe çıkan-

5 14 475 

v ona t l k ğaz ı m ııçı ar· ziye ma-
kabikn n, k 1 

\C " f etmc-ı< ve m5tP.-

-... . 269 20 195 24 277 . 18 
9 - v ~--------- -----------~----------------------
"."---! nrJan clu · l tahliye. 20411 5 7 9 

o_ s u ------------------------------------------------------------tn<>ıe. " mı..tc hhıttoı alınacak a --.. 
268 18 l1 - Ye 

- - n: "e ıle lın cak t.m !e. 18 120 
(255~h) r - ~------------------------------~--

gorij) n .. a 
9 

kuru muhammen bedelli bulunan 17/4/939 da münakasası icra edileceği evvelce il:an edilen ve bilahare 
kQnnıu ·u~·z~a. mı: bni fc 1olı..r.an Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı zar: usulile . t~krar . e~i~tmeye 
knrn ) nu t lL'll 15/5/fı39 t.ırıhine rnfısadıf P zart<>si günü saat 11 de Haydarpaşa gar bınası dahilınd<! l ıncı ışletme 
korn on k rafında•ı yapılacak ır. Ta1iblcrin (1919) lira (63) kuruş muvakkat teminat ile ayni gün saat 10 a kadar 
\>ar ıı o'ar\C'rnıne tcklü mE.ktublarım vcrmleri lfızımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa liman başmüfettışliğinden 

aıırabil,r. c2807 >) 

Muharnn, n b ıi ı ~ 
ferruatı 20/H 49610

0 'ira olan 62 kalem bakır Iokomotıf ocak.lan ve te-ld c.Zıran119::,9 S . .. 
are bina ında t a.ı gunü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
B . sa ın alınacaktır. 
. u ışe gırmt-k . + vt-nler· - . 

ettığ, vesıkaları ve k . ın. (23.ı94) lira:ık muvakkat teminat ile kanunun tayın 
\'ermeleri Hizımd te lıflerıni ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisJlğine 

ır. 

Şartnameler (24SO) 
dır. (3054) kuruş:ı. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde &atılmakta-

M ~ 
I> uhnmmen bedeli 47?-o 
crşernbe günü saat 15 d .. "> liia olan 150 ton ren~di veya beyaz üstüpü 1/6/1939 

nlınacaktır. ' e kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
Bu ş 

. e gırrnck ist yenlC>ri ,. 
tın et•. 'ı Vrs k la n (354u,75) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta-
~in n VP tE'klifler·n· · .. . .. 

c Vcrm<'ler1 !flzımdır 1 ı aynı gun saat 14 de kadar Komısyon Reıslı-
Şartnarnc-It.>r (236) k . 

uru~n Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(3268) ,.. 

... _,, ...> -.... 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geoen 

Adıma fabrikamızın silindirli 76 ft 
90 santim B. ( J ip 2 çitçi) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedil • 
miştir. Siparişler bir harta içinde 
gönderilir. .. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvarı And 
nparlıman No. 4 daireye müracaat 
edı.mesl. 

Telgraf adresi: Çeşfd - Ankara 

• 

Snyra 3 
c 

Te v· 1ec· ve tor 
A ınacaktır. 

ac 

\. Askeri Fabrikalar Umum l\liidürliiğiinden: 
Kınkkaledeki fabrikamızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyecı v<! tornacı alına

caktır. İsteklılerin imtihanları yapıJmaK üzere Kırıkkale Gr!.lp Müdürlüğü jle An
kara, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarunız Müdürlüklerinden birine müra-
caatları. (3098) 

1 fstanbu1 Komutanlığı ilanları 1 
Dört Mırasile beraber 400 G taksimaltı ı 1584,5 metre mik2bı kum satın alma. 

bir tane Teodolit Zayıs satın a bnacaktır caktır. Pazarlığı 17 /Mayıs/!)3!) Çarşamba 
Pazarlığı 17/May:s/939 Çarş~mba günü I günü saat 10 da yap•lacakhr. İsteklileri. 
saat 14,30 da yap11acaktır. Isteklilerinin nin be11i gün ve saatte Fındıklıda Komu. 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan· , tanlık Satınalma Komisyonun'l gelme-
lık Satınalma Komı.syonun,1 gelmeleri. leri. c3285> 

c3280• -Jır 

* 4 kalem talim ve terbiye malzemesi sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 17 /Mayıs/939 
Çarşamba günü saat 14,30 da yapılac3k· 
tır. İsteklilerinın belli gün ve saatte Fm· 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo. 
nuna gelmeleri. c328l:t 

Birinci topçu a'iayı hayvanlarından o.. 
lup çürüğe çıkarılan bır bn~ Macar kısra
ğı açık arttırm:ı ile 25/Mayıs/939 Per. 
şcmbe günü •;aat 14 de satılacaktır. İstek. 
lilerinin belli gün ve saatte Fındıklırla 

Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. c332b 

* * 1584,5 metre mikabı çakıl satın alına. Muhtelif 13 ton demir çubuk satın sJı 
caktır. Pazarlığı 17/Mayıs/939 Çarşamba nacaktır. Pazarlığı 13'Mnyıs/939 Cumar 
günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilE:• ı- tcsi günü saat 11.30 da yapılacaktır. İs 
rıin belli gün ve saatt~ Fındıkhda Komu. teklilerinin belü gün v~ saatte Fmdıkhda 
tanlık Satmalma Komisyonun~ gclmele.

1 
Komutanlık Satınalına Komisyonuna gel. 

ri. c3284.t meleri. c3322.t 

Selimiye Askeri Satıncı 1 rna Komisyonu İlanl··rı 
Sclimiye Tümen birlikleri ihtiyacı içb 

6/Ma) ıs/939tarih!ndc ilan edilen yeme: k 
masalanna talih çıkmadığından 13/Ma
yıs/939 ~umartt.>si günü saat 9 da pa.zaı
lığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün VP 

saaıtte kat'i' teminat pııralarıle bı1rliktP 
Selimiyedeki Tümm Satınalma Komis· 
yonuna gelmeleri. 

Karadeniz boğazındaki birliklerin ye. 
mek ocakları keşif raporuna göre yaptı. 
rılacnktır. Pazarlığ, 1!5/Mayıs/939 Pazar. 
tesi günü saat 15 dt• yapılacaktır. Mu
hammen kıymeti 679 lira 60 kuruş~ur. İs. 
teklilerin belli gün ve saatte kat'i temi· 
nat paralarile birlikte komisyona gel
meleri . 

Karadeniz boğazındak: alayın Kalen. 
der köşkündeki taburun yemek ocakları 
keşif raporu mucibince yaptırılacaktır 
Pazarlığı 15/Mayıs/939 Pazartesi günü 

saat l6 da yapılacaktır. Muhammen kıy
meti 591 lira 60 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün' ve saatte kat'i tE'mınat parala
rHe birlikte komısyonumuza gelmeleri. 

Selimiye süel !ırınında keşif raporu 
mucibince tamh'at yaptırılacaktır. Pa. 
zarlığı 16/Mayıs/939 Sah g:inü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen kıymetı 611 
lira 65 kuruştur. İsteklilerin bell~ gün ve 

saatte kat'i tem:nat paralnrile bırlikte ko-
misyonumuza gelmelerı. c3318~ 

TASHİH İLANI 
ıf Mayıs 939 günkii nüshamızda Seli. 

miye Askeri Sa•malma Komisyonunun 
45 ton yulaf hakkındaki ilanının pazar;ı 
ğı 16 Mayıs 939 S~h günü olacak iken 
sehven 15 Mayıs 939 Pazartesi olar~ 
neşredilmiştir. Keyfiyet tashihen ilAn 
olunur. 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu lıanları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli cl2000.t lira 

olan c4000ı> metre kaputluk şayak kuma
şın 6/5/939 tarihinde yapılan eksiltmPSİ· 
ne talih çıkmam!§ olduğundan 15/5/939 
tarihine rastlıyan Sah günü saat 11 de pa
zarlıkla alınmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Kat'i teminatı 1800 lira olup şart~ 
namesi hergün komisyondan parasız o., 

larak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona müra-
caatları. c3287• 

,., 
lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 1 

t MuhammC'n bı>deli 71(1 l ~ 
1~re ekktrık tnoıorlü Vr> ır~ ola~ ~ir aded hasta yatağınifn istimal edilmek ü

l0,30 on buçukta }l Ja ır s .lınde oksijen cihazı 22.5.39 Pazartesi günü sa
açık <!ks.Itme usuıü .1,, ay tarpaşada sar binası dahilindeki komisyon tarafından 

OD osta Harb Okulu için on kalem bulaşık yı • 
l===============t kama makinesi parçalan müteahhid nam 

Y•mıl. sı1uı. Handa "' Halk ıueıea& 

3196 metre yastık yüzü ve nevres:mJık 
bez müteahhid nam ve hesabımı alına -
caktır. A~ık <'ksiltmesi 15 Mayıs 939 Pa· 
~nrtesi günü saat 15.30 da Tophanede A • 
mirlik sntmalma komisyonund;ı yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 910 lira 86 kuruş, 
ilk teminatı 68 lira 33 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Bu İ'-' . • sa tn alınac~ktır. 
~in t~e .gırmek bt Yenlerin 53 lir 2"' k 
"tl c tığı Vt.>sikalar ... bı'rl'kt k n \l uruşluk muvakkat teminat. kanunun ta-
" arı·· ·• ı e e·s•Itm ·· ~ 
tad .. ızımdır. Bu ışe ·a e gunu saatine kadar komisyona müraca-

ır a şnrtnamt le k · 
· (3298) r omısyondan parasız olarak dağıtılmak-

------~ 

lıkesir ·ıayetı afıa 
l-B1k. · d ·· rlügttnden: 

trıey a 1 c:sır Hı.ıkumet kona~ Adı· 
2 e konulmuştur. gı ıye kısmının inşaatı kapalı zarf ile eksilt • 

50 ~ Yaptırılncak . 65119 lır 76 
':) ru luk kısmıdtr a kuruşlak heyeti umumiye keşfınin 56.936 lira 
o -13 . . 
/\. - ... ~e aid evrak: 
g ProjPler. 

C - F' nt bordrnsu h 
- Fer i , mes a cc.>tvelı. keşif hülas cetvell. 

b B n 'VC' hu i ~ar nar. e. 
oı aYındırlık 

up 4St erı enel şartnamesi 
l'ebıı 1 eyenı r bu r kı h · B , · 

4 ır t>r, r gun .ıkesir Vılayet Nafıa Müdürlüğünde ~-
tiafı- :,~sıltıne 15/ >/939 C 
l>tla::~:udürlüğünd~ teşekk~~:cl~:u N:;ı~ ~k.~!alı~esir. Hükumet Konağında 

5 ı:t e 01niByonu huzurunda ya-
~n - eklilerin b · . 

lon as:~r~klanna da~r ~=kb:~d ve 4~!;a~;~ul~~=at ktemb inatı Malsandı-
fr gun evvel • me tu u ile ihaleden en 
11n:~!e.ranslarUe Balı~an 7?.000 liralık yapı işini bir defada başardıklarına da-

"e '!'ic.:ıret s1r Vilayetine müracaat ederek alacakları . 
~l.ıyaraıt Ek& Odası vesikalarını 2690 N 1 lk ehliyet vesika • 

lltıne Komisyonuna müra o.tl u a?unun tartfleri dairesinde ha
caa an !lüzumu illıı olunur. c2909. 

.. 

Yerebatan, Ç&t.dçeım• aoltalı::, B 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan y;ı..z.ı ve 
resipılerin bQtün baklan 
mahfuz ve gazeteJnize ır.iddlr. 

-····-ABONE FıATLARI 

1 6 a 
f ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK1Y.B . l•uv ·,u1.1 4ıJO 

YUNANİSTAN 2J~.J j-~1.1 710 
ECNEBİ 27JJ ' 8UO 

Abone bedeli peıindir. Adra 
deiiftirmek 25 kur·.iftur. 

1 
Ay 
Kr. 

}Ov 

~ıv 

:JOO 

Gelen eUTalt wm 11~rilmn. 
llanlaTdan me•'uliyel alınma.s. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAve.sl lhım.:lır. 

f,. .. p:;;;;·k;~··:··~~j·~~;;;;;·, 
i Telgraf : Son Posıa ı l Telef°"' : 20203 

'··············--····························.) 
······························································ Son Posta MRtbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emcı; 

SAB:tPr 11n11• S. Ragıp EM•<; 
~= :..t. Skrem VŞAKUGlL 

ve hesabına 15 Mayıs 939 Pazartesi gümi 
saat 15 de Tophanede amirlik satınalmn 
komisyonunda aç1k eksiltmesi yapılacak-
tır. Tahmin .bedeli 964 lira, Hk teminatı 
'12 lira 30 kuruştur. Şartnamesi komisyon-
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi • 
kalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (646)" (2918) 

(647) (2919) 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryol!arı cer servisinin elektrik şubelerini müstakillen idare edecelt 
mühendise ihtiyaç vardır. Talihlerin askerlik vazifelerini bitirmiş olmaları şart-
tır. İhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde beğenilenlere 208 lıraya kadar aylık 
veriiecektir. Talihlerin hüsnühal ve diploma kliğıdlarile en geç 8.6.939 tarihine 
kadar A'l'lkara<Uı cer dairesine tahriri müracaat etmeleri ilin olunur. c3184:. 
~~~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~----

1 s tan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Muayene ve tedavi evlerine llizım olıın 2000 kİlo birinci nevı tıbbi pamuk açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 13/5/939 Cumartesi günü saat 1i de Cağaloğlunda Sıhhaf ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: kilosu 110 kuruştur . 
3 - Muvakkat garantı: 159 llradır. 

4 - İstekliler şartnamesini hergün komisyondan ıılabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
lle birlilüe belli gün ve saatte komisyona gelmeleri c293011 
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:i Düzce Hava Kurumu 11 

1 menfaatine 1 
- ::il 

1 ~~f~~~~le!~~~~a ı e a ~~~~!~~~~ 1 
günü Düzcede Cümhuriyet ala- livanlann istirahati komite ta- § 
nında yapılacaktır. rafından temin edilecektir. E 

2 - Güreşlere T ürkiyenin en namlı 4 - Güreş başhakemliğini, cihan 
pehlivanlarının iştiraki temin pehlivanının yapması temin edi-

i§ edilmiştir. lecektir. 

1 MÜKAFATLAR 
Başa Başaltma Ortaya Ayak 

100 Lira 75Lira 50 Lira 25Lira 
Hariçten relerek bu dört dereceiik ,Ureılerde yenilenlerin de bqa afireıenlerine 15, Bq

altına g-üreıenlere 10, Ortaya 10, Ayağa ınreıenlere 7,5 lira verilecektir. 
Hakem Heyeti : Baı hakem Cihan pehlivanı, Sabık Milli takım azasından Düzceli Beşir Cen· 

giz pehlivan, Düzceli Nail Pehlivan, Düzceli Mebmed Nail Pehlivan. 

iHTAR: 1 - Güreşte hakem heyetinin vereceği hükme göre hareket zaruridir. 
2 - Pohlivaolar araaında çıkacak ihtilAfı hakem heyeti halleder. 

= 3 - Güref)er ciddi olup yenişmek şarttır. - ,,. -
~ l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il rW 
PAS T 1• L KAT R AN H A K K 1 öksürükleri kökünden 

keser tecrübelidir 

MiSE TRAVERS ALINACAK '
1 iŞ ADAMLARININ 

30. 6. 1939 tarihinde 
lzmit Kağıt Fabrikamız•iskeleıi fizerinde teslim ıartile 

Ana bat lçla : 2800 Adet Normal Travera 

90 • Makaılık ,. 
Dekovil battı için : 2000 ,, Normal • 

90 ,, Makaslık 
" Kapalı zarf usuliyle mObayaa •dilecektir. Eksiltme 29 Mayıs Pazartesi 

gnno saat H> de Ankarada Snmer Bank Umumt müdllrlUğunde yapı
lacaktır. 

stekliJerin şartnameyi Somer Bank fstanbul Şubesi ile Ankara Umu
ınt MlldOrlUk Ticaret servislerinden talep etmeleri. 

TÜRKiYE 

Şişe ve cam fabrikaları 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

• 
iç Hatlar Güverte Kahve Ocakları 

1 Hazircın 939 dan itiharen 11ene ıonuna kadar 1tçık arttırma He kiraya 
verileoelrtir. Arttırma 15 M1tyıs 939 ıaat 14 le Denizbank Kamau servi
sinde yapılncaktır. 

Karadeniz hattı için 400, Mersin 150, İzmir 100, İzmit 50, ve Bıırtın, 
.Ayvalık, İmroz, Karabigıt, B .. ndırma, Mudanya batı rıııın beheri için 
(75) liralık teminnt ıazıındır. Şartları l)ğrenrnek Ozere her gOn mezkQr 

servise mOracant edilebilir. 

, ,. Viyanada Profesör Dr. VAGNER'io formülü ·--

E • 
E ın n 

Yara ve çı banları derhal geçirir. Her ec;z ı ııede ku tusu 50 kuruştur. 

~--• Bayanlar: az masrafla şık görünmek istcrı~niz·.---~ 
Şapkanız ı yalnız ş E N ş A p K A Moda 

~u ltanha rr:amında o. 46 MaOazıısrnda 
1 tıhah Clt ııııı Burada Parısln en son moda modellerinin zengin çeşit
Jf. rinl reknhet kabul llmez fiathrla bulacaksınız. 

• llnnıiş :• Hakikt Avrupa nı odollcri şnpkalarından ikinci partinin geldi· 
~fol s l\'lll rnnşterllerine ınOjdelerlz. • 

% 80 i 

SiN iRLiDiRLER 

ou sinirlerden kurtulunuz. 

bir kasık 

eRnları, 11sabt öksOrnkler 
Bnş dönmesi, Baygınlık, Çarpın-

tı, ve S 1 N 1 R D E N ileri gelen 
bOtOn rahntsızlıklan 1Yt EDER 

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

ilan Tarifemiz 
Tek atıtfın aantıını 

Birinci · eahile 400 lturuı 
lltinc:i aahil• 250 » 
Oçiincii aahil• zoo ,. 
DiirJincii aalaile 100 ,. 
/ ç .ahi/eler ~O • 
Son •hile 40 » 

Muayyen bir mildde' zarfında 
fazlaca mlkdarda illn yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzllAtlı tadfeınizden 

istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :.llnlarL"1a 
aid iıler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılnealık S:olleldU il~ 
X.alıramaıuacı. Haa 

AD.kar& cadd.U 

Kadınlar• 
Rahim has 
tahftından 
koruyan 

SıhhT ve en 
birinci adet 
bezleridir. 

Hakikaten 

Mayıs ıs 

En ince 
elbisenizifl 
altında gö

rünmez vO
cuda bütUll 
aerbestisi11I 

verir. 
Toptan sallf 

depoeu lstanbol 
iş bankası ~ 
Rehvancılar sok.ı 
Can LAboratu~atl 

Telefon : 21989 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz •• .! 
Meşhur Alman rüzellik miıtehaasısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafından formülü yapılan ve dünya 1a mevcut müatahza• 
rabn en mükemmeli olan VENÜS güzellik 

mfistahzaratı kuUanmız. 

Umumi dep 
ltrıyat Deposu lsbtnbul 

İŞTE 

Briyantin . 

ile a ıştırılmış 
saç tuvaleti 

r~<'iğer, böbrek, tq ve ırumıatır 
dan ıriütevellfd sancılarınız, daıD" 
11ertliklt!!rl ve ılfmanlık ılk&yetleıi .. 
llfzi U R t N A L ile geçlrlntz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asld ürik ve ~· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı ti" 
mizler, lezzeti ho,, alınması koı.t· 
dır. Yemeklerden sonra yarım bit' 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 
ECZANESi 

BEYOC.LU - l8TANBVL 


