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C: İhracat piyasamızda şayam dikkat hareketler :J 
• 
lngiliz ve Fransızlar 

bizden mal almak üzere 
faaliyete -geçtiler 

Diğer taraftan Almanların da mevcud 
iktısadi münasebatı daha fazla inkişaf 
ettirmiye karar verdikleri anlaşılıyor 

İngiliz _mütahassısları, buton ihncat 1 Ne şartlarla 
ınaddelerımiz Uzerinde tetkikat yapıyorlar an aşmışız ? 

Dün piyasa Ihraç liManıarımı.z da fcuıliyd 
\te f nuzda bazı t ·u •rm.aıarının m·· ngı z fabrika yapılmakla oldugunu yaı.mıştık. Mute-
nebatt ve zeytinya~messUleri tarafından hassıslardan mürekkeb olan milmessille-

Alman gazetelerine göre 
Türk - İngiliz itilafı 

neticesinde İngilizlerin 
bize verecekleri şeyler 

Londrada çıkan Deyli Ehpres ga
zetesinin Berlin muhabiri yazıyor: 

Hamburger 1',ramdenblatt'ın iddia
lln.& göre, Türkiye, İngiltere ile yap
tığı anlaflllaya mukabil, lngı1tereden 
en büyük i.ktısadi ve 'Siyasi menfaat
leı elde etıni~tir. 

(Devamı 11 incı sayfada) 

-······················································· .. ··· 
Yeni sene 

bütçesi 
Pazartesiye Mecliste 
müzakereler başlıyor 

I 

(Bu gUn 1 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 Kuruş 

Kral Zogu 
• 
Italyanlar 

tarafından Arnavudluğun 

işgalini protesto etti 
Eski Kral Milletler Cemiyetinin önümüzdeki toplantısı 
münasebetile Cenevreye bir protesto telgrafı gönderdi 

Kral Zogunun Tiıanda hemfircleri ve zevcesiıe birlikte çektirdiğ~ ıon reıim 

Cenevre, 16 (Hususi) - Halen İstan- yetin Umum Katibliğine bir telgraf gön· 
bulda bulunan eski Arnavudluk kralı de.rmifti:r. Zogu telgrahnda, Arnavud· 
Zogu, Milletler Cemiyeti konseyinin önü- luğun İtalya tarafından işgalini protesto 
müzdeki toplantısı münasebetile Cemi· etmiştir. 

• 
F r~nsa, lngiliz - Sovyet 
no tai nazarlarıııı telif 

etmeğ 
Mlllet{er Cemiyeti toplantısında Rusyayı 
Londra biiyiik elçi8l Meisky teınsll edecektir, 

bu karar Londrada hayretle karsı/andı 
Londra. 16 (Hususi) - Sovyet hüku- dan temsil ~dilecektir. Toplantıda. Sov 

meti, Pazartesi günü Cenev.rede toplana- yetlerin Maisky'den ba§ka mümessili bu-ar etrafında tetkikat (Devamı 11 inci ıayfcıda) 

A!ınanya ve İtalyanın 
Çıne silih vermeleri 

Encümen mazbatasında çok 1 cnk olan ~1m:tı~r Cc~yeti kons .. yinclc, lunmıyacaktır. 
Londradaki buyuk elçı Maisky tarafın- (Devamı 11 nci :ıayfada) 

T Japonları kızdırdı 
ç· okyo gazeteleri infiallerini izhar ediyorlar 
ın hava ku ti . . l 

anüte ekvv_e erını~ başlıca talyan tayyarelerinden 
'1' .~t hkıl oldugu ve tayyarelerde İtalyan 

u e assıslannın calısnklari bildiriliyor 

çocuklu ailelere yardım 

meselesine temas etti 19 Mayıs hazırlıkları 
Ankara, 16 (Hususi) - 1939 malt yılı 

muvazenei umumiye kanunu layihası ile 
Bütçe Encümeninin bu husustaki mazba- Ankarada idman şenliklerinin son provası yapıldı, 

(Devamı l1 inci 8411~da) bugün de lstanbul mekteblilerİnİn SOn prOVaŞI Var 

Büyük Kurultay 
aym 29 unda 

toplamyor 
Ankara. 16 (A.A.) - Milll Şefimiz 

Cümhuriyet Halk Partin Genel Bafkanı 
İsmet İnönü, C. H. P. Genel Sekreterlıği 
vasıtasile apğıdaki tebliti tamiın buyur• 
.muşlardır: 

Cümhuriyet Halk Partisinin betincl bü
yült kurultayı yirmi dokuz Mayıs 1939 
Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Tür~ 

(Devamı 3 iinctl ıaıtta.aaı 
_ ..............................................•........ , 

I -

Bulgaristan 1 

nereye gidiyor? i 
YAZAN 

i Emekli General 
i H. Emir Erkilet 

Çin Linıa ... 1 i ukıed. nda d- b h ,... n&<ırın.:ıan blTın k l ,,,, ,_~ /. "' ' • • : cSOn Posta• nm Ankaram'ft Jae vı erkek mekteMileri ta rafı n un sa a Mcıanf Vekil!nin 
.uey-u 'l' 1 e çı arı an. ZtrıU41" b~~ba~ha'lto ıa,,fı'rida1;. nııWltdilirken ! bahtsler muharrlrl huzurunda 11apLlcn provadan intıbaltır 

ıtıuh e graf gazet . . H I ~ - ~~ 1 r abiri Ya esının ong K!~g yazılar-, .Ja ıftinn mi~r devletlerine ~ (~azuunı 7 ncl sayfada 19 Ma'" .. hazırlıkları 1'ütUn memleket- ' ve erkek mektebliler dün Maarif Vekili· 
'l' it ı:ıyor· ka l ~ · · _.. : bul --•--·- ,,_ 0 Yo 'iaı:et 

1 
· • rşı '° an ığbıra~ını ve bu iğbirarları- i \ a~) , ~ hararetle devam etmektedir. Ankara· nin hu:r.urunda son provayı yapmışlardır, 

e erınde çıkan bir takın} .LDeucımı ... ll iaci ıayfada) '- ı d "dm ı·kl · · tir le decek kız 1 (Devamı. 11 inci ıa11fada) 
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Z Sayfa 

•• H rgun 

Sanay i işlerimize aid 
Birkaç nokta 

\,, Yazan: M uhittin B irgen _J 
r.==:::a ğcr sanayi hayatımızda sarfet· 

~ tiğimiz emeklerden kabil oldu

ğu kndar fazla veya tam bir randıman al
mak istiyorsak, eğer devlet tarafından 
teşebbıi edilen iktısacli işlerden, ~u~alra 
tahsis ettiğimiz :n:ıddi kuvvetlerı ınkısara 
uğratmıyacak faydalar istihsal etmek fik· 
rinde isek, mühim birkaç noktaya bilhas
sa dikkat edeceğiz. 

Bu noktalardan bazılarını dikkate arze

diyorum · 
1 _ Herhangi bir işe giricmıedt>n evvel 

0 iş etrafında, iyi mütehassıslar tarafın
d:ın yap•lmış geniş bir etüd. 

Bu etud. kabil olduğu kadar g •niş ve 

s1mll Makal • • 

SON POSTA 

Bir mükayese 

muhtelif vecihli olacak~1r. Evvel.i, yapa- Fransızların en büyük hakim ve ediblerinden «Voltai- vatandaşlarını yekdiğeri arasın<ia tesanüde sevıtecten 
c ~ımız iş hakkınd::ı umumi bakımdan e- re» e· garbli hakimin karşısında: 
sac;lı bir etüd: Bu işi yapmak için mem- - Muhtelif eserleri arasmda en z.lyade hangisini be- _ İyilik etıru> kemlik görürsün, diyen şarklının hakiki 
leketin kudretleri, vasıtaları ne1 rdir? ğendi~ıni sormu.~:ardı. 
Bunu Avrupalılara nazaran ne k dar bir _Biraz iyihk yaptım. En iyi eserim odur, diye cevab milliyetile maksadından şüphe etmek hakkunız, türkçe-
n ksan i c> yapabiliriz? Bu \şin bu mem· verd·. yi kötü darbımesellerden temizlemek vazifemizdir. 

r?r.~~~=~~::::::::: ~c=:J=~=~:::::::::::::::CA=:======~~~~==========~~~~@~~~=~:J 
Dnvekuşu da ~-·-········••oo•··-··········--··-·· .. ··--··'-.1 lrandakl muhte-(lem mevzu geniş ve tenkidli bir etüdden geç- r- /r v 

medikçc teknik ve tatbikat etüd projele- Al gi bi kullan ılıyor/ Hergon bir f ra ·=i. Düğüniln davetlileri 
rine teş~bbüs çok yanlıştır. Mçst>ld., çok 
kuvvetle kaniim ki, egw er, kağıd sanayü • 

Dün akaşm ~-teşebbüsü böyle ct-:af!ı bir etüdden geçi-

rilmiş olsaydı bu iş, tatbikine en son~.a g:- Çok şakacı bir ressanıımıı, bir ak- i 
çilecek projelerden biri olurdu. Cunku, şam içki içtiği hir lokantadan çıkar- ! 
bu tesebbüs gerek iptidai madde, gerek ken, lokantada kond:si.ne 1ıiz1Ylet e-
memlekete iş verme bakımından büyük den garsona ba.hşi§ o1ara.1c on kuru§ 
bir iktısadi hareket uyand1rrnadığım ve ı vermiş ve: 
uyandıramıyacağı halde okumaya çok i - Bununla sen de benım sıhhatime 
muhtae olan Tfirkiyede, himaye gümrük-
lerile kağıdı pahalandırarak henüz yü
rümeğe çalıpn Türk kültürünün ayak
larına köstek vut'an bir teşebbüstür. 

Te§ebbüs edeceğimiz işler için gerek 
umumi bakımdan ve gerek teknik ve tat
bikat bakımından yapılan etüdlerin ka· 
bn olduğu kadar geniş bir tenkide arze
dilınesi de çok elzemdir. Bir Denizbank 
tesis etmek, bir fabrika kurmak - bilhıs

sa fabrika kurmak - bac;lt bir iş değildir. 
Bu gibi teşebbüslere bizim henüz yeni o
larak girişmemiz de. kolayca hatalara 
duşrnemiz için ayrı bir sebebdir. Meselfi, 

bir İktısad Vekili, fala!l veya filana iti
madı olduğu için onun kafasında tasarla
nan bir işi. kısa bir tetkikten sonra esas 
it ibarile kabul .:!der ve hayata geçirilme
sini teknik adamlarına havale eylerse ha
t aya düşmesi çok kolay olur. Her iş ace
miye kolay ve ba~it göründüğü gibi me
d niyetin bugünkü i bölümü en küçük 
mevzuda bile çeşi".3 çeşid ihtıs;:ıs sabalan 
vücude gMirmiştir. 

2 - Herhangi bir te~ bb'ise giric:tikten 
sonra da sabırlı al ~ını bilmPmiz, uan. 
yacammız muhakkak olan ilk muvaffa. 
kivct iz iklerden do~:wı t l~a dür.miye
rek etüde ve tenk:Je devam etmemiz ı· -
zımdır. 

1 

· Devekuşlan llltlar kadar hızlı ko~aı -
lar. Fakat, bunlara binmek her halde 
pek rahat olmasa gerek. Buna rağmen 
Capetovndan 600 kilometre mesafede bir 
devekuşu çiftliğinde sığırtmnçlnr, kuş -
lan dolu dizgin kotturmaktan zevk alır

lar. 

içersin! 
Demişti. 

Garson on kuruşa baktı ve söylendi: 
- Diin akşam d:ı sıhhatime içersin, 

diye bana para vermiştiniz amma; 
dün akşam verdiıiinit elli kurı.ıjtu. 

- Olabilir; dün ak~rım sıJıhatın., 1m 

akşamkine ni.sbet1P. beş defa da1ıa fe
na idi. 

patron 
İngilterenin meşhur sanayicilerindı>n 

Lord Muffield bir nutkunda: 

c- Bütün işçilerimin benden nefret et

tiğini bilseydim, bir dakika iş başında dur

maz, istifa ederdim .. > demiştir. 

dar bizim için yabancı feylerdir. ı tün bu mühim şeylere girişirken mem!e-
3 - İktısacil teşkilat ve tesisatımız, kette sade müteh:ıssıs1 arın işlerimizden 

İran veııah<l.lnm eşi Prenses Fevziye -

nin ıkız kardeşleri de düğün milnasebe -

tile, Tahrana gitmişlerdi. Burada. Mısır 

prenseslerinden birisini Kontes Athlone 

ile birlikte düğün merasimini seyreder -

ken görüyorsunuz. Kontes Athlone dü -

ğiinde İngiltereyi temsil eden kocası Lord 
Athlone ile birlikte İrana gitmi,ti. 

l ngilterede kasa hırsızlarının 
karşılaştıkları ilan 

memlekette yapılan etüdleri bir taraftan haberdar olmalannı temin eyliyccek ne~- lngilterede bir yazıhaneye giren hırsız.. 
kabil olduğu kadar genişletip bollnndır- riyatn değil, belki de umumiyetle mille
mağa ve diğer taraftan da bunları meb- tin mütevassıt münevverleri arasında hı
zulen neşeylemeğe ve bu suretle de şu- le devletin sanayi ve iktısad işlerine kal"": 
rada burada katimJ ihtısasların tenkidi- şı geniş bir alaka uyandıracak bir hare
ne arzetmeğe ehemmiyet vereceklerdir. kete de muhtacız. 

!ar, masaların göz1erini kırarak açıp için

dekilerini aldıktan sonra, muazzam bir 

kasanın kenarına yapljtınlımş olan : 

cHırsızlara ilAnh 
On senedenberi yapmaya başladığtmız Bir takım maddelerin fiat!arı niçin pa-

cBu kasada para yoktur. İçinde yanbir takım işler üzerinde basil bir tetkik halıdır? Nasıl ucuzl:ır? Nerede muvaffak 
yapmak için dahi olıa, bugün elimizde olduk? Nerede olamadık? Muvaffak ol- gından vikaye için muhasebe defterleri 
doğru dürüst iki rakam dahi yoktur. Ha- mak için nasıl çalışıyoruz? Blitün bunları I saklanmıştır. diye yazıh ilanı görünce 
len işlerimizin hesab tarafları o kadar za- mcmlekPtin bilmesi lazımdır. Eğer bilir kasaya el sür:miyerek çekilip gitmişlerdir. 
yıftır ki inanılacak rakam bulmakta müş- ve anlarsa dedikodile uğraşmaz. Aksi tal\. 
külat çekilir. Doğru veya yanlış, bu hu- dirde bizim bu işlerimizdeki milli aiaka
susta neşriyata gelince hiçbir şey görmü- mız yalnız dedikoduya münha.5ır kalır. • 
yoruz. Umumt etüd, proje, teknik etüd Bu, eski usuldür; Osmanlı usulüdür. Bi-
ve nihayet tenkid nevinden neşredilmiş zim için Avrupai usul kullanmaya ihtiyaç 
tektük raporlar veya rakamlıır da gel~i var. 
güzel nevinden şeylerdir. İktısadi i~lerlc * 

Mareşal Göring 
kansız kalmış I 

Aşın derecede şişmanladığı için gayet 

Mayıs 17 

Sözün kısası 
-····-

Elli senelik 
Hekimlerin jübilesi 
~ E. T~I J 

D
a stanbul bu hafta güzel bir kadirşina~ 

lık nümunesi gördü. Türk hekimler\ 

meslekte elli yıl ve daha fazla kıdelll 
kesbetmiş agw abcyleri için bi:- ihtifal yaP" 

k fa· tılar, onların insanlığa yarım asırlı 
sılasız hizmetlerini tebcil ettiler. 

Bu kabil hlldiseler, camia nam ve hC5aı 
· t• "ft"h e c:ü krn:rıI bına memnunıye ı, ı 1 an v 1' • 

1 mucibdir. Kadir bilen cen•iyetıer daıJll 
ileri gitmiş ve daima cia b:ışkalarındal> 

·· B- .. kl . sevgi \'I hürmet görmüştur. uyu enne 
saygı gösta-cn hekimlc>rimiz, Türk cfka~ 
umumiyesinin kendi~erine karşı besle~ 
ği iyi duygaları, bu asilane hareketıerı 6 

takviye etmiş oldular. 
Gönül diler ki bu hareket başka meS' 

lek saliklerine de ibret olsun. Çünl.d1 
gençliğinin bütün şevkile atılmış oldu~ğU 
bir yolda, içindeki ideali bir lfihza zafs 
uğratmaksızın, sebat ile, metanetle yiiril• 
yerck müntehaya yaklaşmıs bulunan bll 
insan için en büyük mükfıfat, kendind~el! 
sonra ayni yola çıkanların takdirini, h1!,1;; 
metini kazanmak ve bu kazancın bilwı 
tezahüratmı görmektir. 

d"l"' Bu sefer, genç meslektaşlarının ka 1 

şinaslığı sayesinde, hayatlarının belki d• 
en büyük, ve herhalde en tatlı heyec~· . 
nını duyan sayın tıb üstadlanmız on ~ıf 
ka<:lardı. :thtimal ki, yurdun her bölgesırı· 
de araştırmalar yapılmış olsaydı bu saY1 
bir, iki tane artacaktı. Yarım asır nıüd· 
detle hemcinslerinin ıztırablnrını dindir· 

meğe, canlarını kurtannağa çabalamış "' 
lan bu hekimlerimizin her biri a~Tı aytl 
tevkir ve tebcillnıize lavıktırlar. 
Hekimliğin ne ıfJç bir meslek oJduğıt• 

nu ve bir hekimin bazan ne vahim tehll" 
kelere maruz bulunduğunu biran için dil• 
şünecek olursak, hemen hepsi htıla beŞEl' 
riyctin elemlerini dinclirmeğe koşrr.ıı~t~~ 
fariğ olmıyan bu ak saçlı ve ak yuz ~ 
kahramanların kıymeti gözlerimizin °" 
nünde derhal tecessüm eder. 

t· Elli yılın içinde bu adamların feraga 
le fedakarlıkla kurtardıkları caniarJı'l 

' ha acaba hesabı ne kadardır? Acaba. 
birine kaç aile, evladının, reisinin, kadını• 
nın hayatını borçludur? Yeis ile çırpı~.aJS 
kaç kalb, emellerinin, ümidlerlnin son· 
mesinden endiş' eden kaç genç, hasta 

Yavru.sunun başı ucunda zebun düşıııilf 
·ıiftJ kaç ana b aba, bugün bu mütevazı 1 ·d 

ve insaniyet hadimlerinden teselli, um• 
ve sevinç bulmuştur? . 

Kimi hastanelerde, kimi harbeden or" 
du saflarında, kimi de hem oralard::ı, he11i 

de kürsüde en mübeccel çünkü e~ ~ns~: 
ni ilmin müsbet neticele!· vermesi ıçın 
mür ifna eden ou muhterem şahsiyetlet 
hakkında yapılan -tezahürat, emin o!sun"' 
lar ki, yalnız kendi meslektaş!arının te• 
zahüratı değildir. Buna, yurdun hC'r. tııi 
rafından, yüz binlerce kişi manen iştırıt 
etmek ve onların, daha pek çok devaıt! 
etmesini dilediğimiz aziz varlıklarınd~ 
Türk hekimliğinin de meziyetlerini. fazı· 

letlorini, çalıŞkanlığını ve beynelrıUiel 
yüksek mevkiini ayni zamanda tekrinı e1· 
emişlerdir. 

Bu fırsatı bize verdiği için Türk f1e

kimler Cemiyetine teşekkürler ederiz. 

E. Ta lil .. 
···························································· 

Bizim belli başlı kusurlarımızdan biri 
de ihtısasa nürmet etmemektir. Bizde 
herkes kendisini mühendis, iktısadcı, sa
nayici, idareci zannedebilir. Herkes kendi 
kendisine kulaktan yaptığı ihtısasın kafi 
bir ihtısas, gözüne i!.k çarpan şrılere dik
kat etmfmek te kafi bir etüd teşkil etti
ğine hakikaten in!mır. Hi; de~ilse ckseri
yC'timiz böyledir. Ha 1buki, kendi aramız
da konuşmak, gelişi güzel yarenlik etmelı: 
için kAfi olan bu ihtısac;, hayatta ciddi 'e 
müsbet işlc>r görmek icin hi bir i e vara
maz. Biz kendimizi her ~ydE'n en•t•l ih
t1SZ1sa hil m~t etmeğe ve onun sözünü bol, 
g niş, çok dinleyip ondan sonra harck te 

me gu1 daireler ve müesseseler tarafından 
neşr dilen en lüks neviden kağıdlarla 
tabedilmiş bir takım mecmulan:rı. veya 

İşte. sanayi hayatımızın esaslarına aid 
bazı müliihazalar. Bunlar, bu gibi birçok 
mi.iltıhazaların birkaç tanesidir. En mü
himl{'ri olduğunü iddia edemem. Fakat, 
çok mühim noktalardır. 

Villiyet ve belediye bDtçeleri 
VekSlete gönderildi 

sıkı bir surette zayıflnm!l rejimi yapması ıerl 
İstanbul Vilayet ve Belediye bütçe .. 

neticesinde kansız kalan ve kalbi zayıf Ankaraya gönderilmiştir. Vali ve :nıub91' 

g çmeğe alışt1rrmı'lıyız. 

Sanayi ve umumiyetle iktısad tr bbüs-
1 rimizde bu ihtasac; sesini ferd l :ılind 
muhtelif insanlardan din!cmek kafi g'"l· 
mez. Mutl ucn geniş teşkila+Jı bir tetkik 
ve tcnki'l cihazı vü cud" r, 'irm w (' mO<'· 
buruz. B cihazd e"n bi un u d T\ k · 
bil oldu w derecede g niş istif 
wi7. Bu ci.lıaz. ayni zamand ı bizim rne>n-
1 k timi i l her nevi i'<tısadi işlerinin 
n b:nnı c>linde tutacak ve onun harek t-
1 rini takib edip bize mütemadi surette 
fikirler verE'cektir. 

Bütün bunları yaparken biz s:ıbırlı ol
masını da bileeeğiz. Bugün yanlıc:: yap
mış ta olsak yııptığımızı hemen yıkmak 
yerine onu tedrici surette ıslah etmenin 
y.>llarını arayacağız. Çünkü gırişmeğe 
mecbur oldu!umuz işler güç olduğu ka-

bun benzer nc>sriyatın ekserisi yukarıda 
iza.lı etti imiz gayeye hizmet bakımından 
\Ok noksanlı şeylerdir. Halbuki, biz bü-

düşen Mar~al Göringin İspanyaya yap- sebeci de Pazar günü Ankaraya gidcr~a 
tığı seyahatlerin bu haı:ahğile aldkndar 1 ""ütçe hakkınd~ lAzım gelen makııJJ118 

· izahat verecekbr. _,. Mu1ıiWn Birgen olduğu söylenmektedir. 

IS T ER 1 NAN, 1 S T ER i N ANMA! 
Otobüc;le Ed'rneye gidiyorduk. Asfalt yolun ikmal 

edı miş olan kısmını Topkapıdan b ·yarak ta Lülebur
a kadar, çok mühim olmamakla beraber ff~ne yer yer 
bozulmuş bulduk. Şose bazı nokta1arda çukurlarla dol
muş, bazı noktalarında ise dalgalanmıştı. 
Tanıyan bi:ı: mühendis: 
- Bu yol hem namu~lu, hem de bilgili bir müteahhid 

tarafından yapılmıştır, demisti. 
Bizde hatırlıyoruz, bir tetkik yapılmış. Müteahhidin 

tanhhüd ett!ği miktardan fazla çakıl ve asfalt döşediği 
anlaşılmıştı. 

Bir başka mühendis: 

- Şose in~a~ında su ve silindir çakıl ile asfalt der~e
sinde mühim rol oynar, demişti. 
İnşa esnasında ne derece su döküldüğünü ve ne kadar 

silindiraj yapıldığını tabii bilmiyoruz. Fakat taahhüdün 
mühim kısımlarının yapılrlığı muhakkak olduğuna göre 
diğer kısımlan da elbette :-yapılmış olacaktır. Bununla be
raber eser işte meydandadır. Kısa bir zaman içinde tami
re muhtaç hale gelmiştir. O halde memleketimizde yapı
lan asfaltlı veya asfaltsız yollarda· mesela Alman, yahud 
Fransızlarınkine göre eksik birşey bulunmadığına: 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

·························································· 
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7 Mayıs 

Almanya etrafında 
bitaraf memleketler 
teminine ·çahşıyor 

Berlin 16 ( A.A.) - Berliner Börsen 
~ıtung, bugünkü baş makalesini ehi -

1 ar fl k hal;ı mümkün müdür?• mese
(!sin n tetkikine tahsis eylemektedir. 
k Bu gnzete, Fransa ve İngilterenin 

uçuk devletleri kendi çember 'siya -
seıı"r-ine kazanmr.lk için sarfettikleri 
gayretleri kaydederek diyor ki: 
Avrupanın ortasında bulunan Alman 

Yanın di-"'r h h . b' b"' .. k d 1 ''" er angı ır uyu ev -
~tten · 
~·et z!.~:~de, koffi§uları bulunması ga 
r... tabııaır. Binaenaleyh onun men -
ol.i.fJ•' h 

l erkesten ziyade azami dost ve
Ya b' 
tir. ıtaıaf memleket temin eylemek -

Bılhassa bu memleketlerin Alman -
Y~ aleyhine müteveccih çember siste -
rnıne airm l . 
iade .., ... em~ en Almanya için fevka-
. ınuhimdır. Bu memleketler üze -

tinde yapılacak herhangi bir tazyik 
rnukabıl {~zyikleri tevlid eder. İşte Al-

mcmyanın harici siyasetinin esası ka
bil olabildiği kadar bitaraf memleket~ 
ler teminidir. 

Cenubu Şarki Avrupası ve Balkan 
memleketlerine.gelince, Almanya me
seıa bunlardan Macaristan ve Yugos -

lavya ile smnimi dostluk bağlarile bağ 
lı bulunuyor. Bundan başka Alman -
ya, bu memle'ketlere sıkı iktısadi men
faat birliği ile de merbut bulunuyor. 

" Öyle ki tabii bir hayat beraberliğinden 
bahsedilebilir. Bunun esas şartı da sul 
hün bozulmaması ve karşılıklı hür ve 
müstakil iş birliği yapılmasıdır. 

Çember sh asetçilerinin bilhassa İn -
gilteredekilerin faaliyetlerini bu mm -
takada teksif et.mel'eri bu memleketle
rin onlar için iktısadi bir menfaat teş. 

kil ettiğinden değil. onları Almanya ve 
itanya aleyhinde kullanmak içindir. 

F r ansa -P on ya ar as da 
as 

Polonya Harbiye JYazırı, J)alBt~ye ve Ucneral 
. Gamelin ile mi . ."zaherelerde buluntu 

Paris, 16 en . 
bu · qUsusı) ·- Ba~vekil Daladye 
e~"nt· Polonya harbiye nazırım kabul 

'I ır. 

Bir saat k .. 
dıı., iki adar suren mülakat esnasın-
eden 111 memleketin müdafaasını alfikac;Iar 

eseleler ..... 
P<>lonya. h aonışulmüştür. 

llıhı:ırbiye ~r_biye nazırı, Fransız erka
ayrıc.ı ,.., .. reı 1 General Gamelin ile de 

•uUzaker ı 
e erde bulunmuştur. 

n Danzigde . 
dnzig, 17 (AA vazıyet 

lll:ı.kanıları Daıni ·~a; «.Havasa Danzig 
kıhn:ısını emr t ~ 

1 
udı mabedınin yı

nu~tır. e mış er Vt> işe de ba~tan-
Diğer taraftan • 

veriş etmelerine mani olmak için milli 
sosyalist partisi tarafından bu mağazala
rın önüne muhafız gözcüler yerleştirildi
ğini hnber veriyorlnr. 

Nihayet en mühim 24 Leh gazetesi se
natonun emrile dört gündenberi trıphıtıl
maktadır. 

Danzig, 16 (A.A.) - Poli~. dördüncü 
defa olarak serbest şehre gelen Leh ga. 
zetelerini müsad"'r" etmi~tir. 

lnağazalarınd A gaze.eler, Polonyalı 
_ an lrnan müşterileric ahş-

M ersin alayına büyük merasim e 
ancak vendi, notu ıar söyle di 

Mersin 16 (A . 

Danzig, 16 (A.A.) - Dün Danzigdeki 
Hitlerci teşekkullerin geçi:l resmi tahmin 
edildiği kadar mühim bir mahiyet arzet
merniştir. Geçide hücum ve muh:ı.f.ıza 

kıta'larından 800 kişi iştirak etmiştir. Şe
hirde tnm bir sükunet hüküm sürmüştür. 

20 b' 1 ·A.) - Dun Mersinde verirken, o günlerdeki ~iz kahrama'n ,,;:ı,. ınb. en fazıa. bir halk huzu .. runda bu·· nrled~ Al 
"" , !ığıın gözilmün önü ır. ayını2:m ır ınerasımle 1 .. 
\terUdi S a ayımıza sancak adı, büyük Türk kahramanı ve halas -.ı:_ · aat 16 30 da o · b 
"4lil Ça1 1 ' rgeneral Izzed- karı Ebedi Şef Atatürkün yanı aşın -
güder ~Ş .. ar, Korge~eral Muzaffer Er- da Conkbayırında ve Kafkasın karlı 
o;,, '. umgeneral Ismail Hakkı Ak - şahikdlarında onunla omuz omuza hü-a ... z, ılbayım R .. k 
~·e b ız u neddin Nasuhog·ıu cumlar '.'apan, zaferler kazanan bir a -ırook aske • .. ' 
lialk~~i b rı umera, belediye ve layın ad:dır. 
tıi d . aşkanları ve Parti mensubi-

, eva1r ınüd' Değerli alay, 
lzzeddi _ıranı meydana gelerek Bundan sonra da yurdun paha bi -
&Öyl<:!\'i~d;:Iışıarın çok alkışlanan bir, çilmez sınırlm-ında bu sanca~ı ebedi -
lildi. onra sancak alaya ve - yete kadar dal~alandıracaksın. Buna 

Or ene 1 · güvenimiz vardır. Sancağı alınız. Ona 
lay~ız ra lz~eddm Çalışlar şanlı a- milletır. büyiik mükafatlarını kazan -
lract eta .sa.nccı11 verirken şu hitabeyi dırınız. Onun üzE.'rine kahramanlıklar

mıştır· 
Alay koın~ .. la dolu b!r zaf~r tarhi yazınız. 
11iU' tanı, subaylar, erler. Alav komut.a1J11 Orgeneral İzzeddin 

t. ı varlı ın m·ı1· ' 
Ul'ıcıa}' . • ı ı şan ve serefin Çalıslara cevaben: ._ ı, askerın en k dd 

4<ln ve bü .. , .. mu a es malı o- Değerli alay. 
~·erilen YU.ıt Türk ulusu tarafından Sancak millet tarafından alayınıza 
tu Mılli ~~aV..ı Türkiy~ ~e.~si~üm~.u - emanet <'dildi. S~ncağırnızı canla, baş
li~k Ve 1 mız İsmet Inonunun yuk - la muhafaza {'deceğiz. Muharebenin en 
lftiharıaşatn ı ~dına alayınıza büyük bir sıkısık bir zamanlarında bile sancağı -
,.~ evdı ve tesl' a· s · 
'"<lk, mnı . ım e ıyorum. an mızı hatırlıyarak yurda ve millete kar-
eJ-n1ner a·etın ordusuna en mukaddes şı olan v<lzifc-mizi bütün gücümüzle ya 
tnukad~~r. Bu sebeble de a!::ikerin çok pacağız. Sanc::ıft:mızın müdafaası için 
t'rıan<'r d . :malıdır. Bu mukaddes e - kanımızı son damlasına kadar akltaca-
r... ı aınıa ve h d b··ı·· -"'~di~ t' . er yer e u un mev gız. Alayda tek bir kişi sağ kalsa dahi 
bıuhar ı.nızıe, ha!atıııızı istihkar ederek düşmana bırakmıyacağımıza sancağımı 

ne. e ~ edeceginizden eminim. zın ve milletimizin ve büyük kuman -

Sen ~ ı ~~?Y?. . . . danlanmızın huzurunda and içeriz. 
larca ka~ uyuk Türk tarıhınde as r - Bunu müte~~ıb büt-ün alay hep bir 
~arat&n T~~anlıklarla dolu zaferler ağızdan «and içeriz- diye b''tün mey -
liuri~·e'- dur~ ordusunun mutlu cüm - danı çınlatmı!itır. 

l?h a~ evrınde şanlı bir alaysın. Tekirdağ 16 (A.A.) - Tekirdağında-
l3u an~ nlayı, _ ki 190 ıncı alayın kurulu.şunun yirmin-

hı.ü ~t- al sancagını, Türkün talihinin ci yıldönümü ml.inasebetile kışlada me 
l°rlUha~ebno ~tası olan Sakarya meydan rasim yapılmıştır. Bu merasimde Tüm 
lıul'Ük ~sinde sana 2afer. kazandıran general Kemal Balıkesir, davetliler, a-

:uınandan İsmet Inönü adına alaydaki sübay ve erler bulunmustur. 

Parti Grupunda 
harici siyaset 
görüşüldü 

Ankara, 17 (A.A.J - C. H. Partisi 
~ieclis grupu {16/5/1939) saat 15 te 
Reis Vekili Hilmi Uran'ın başkanlı
ğında toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu, ge~ıı haftaki beyanattan 
sonra siyasetimizin takib ettiği seyri 
izah etmiş ve bazı hatiblerin sualleri
ne cevablar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasv.ib edilen bu be
yana tı müteakıb ruznamede müzake

re edilecek başka madde kalmadığın
dan celseye nihayet verilmiştir. 

Reisicumhur ile 
Kral Karol arasında 
telgr ~ flar teati edildi 
Ankara 17 (A.A.) - Romanya mil

li bayramı münasebetile a~ğıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

~1ajestc l~arol il 
Romanya Krnh 

. Bükreş 

Milli Rumen bayramı münasebetile 
Majeste:erine en hararetli tebrikl~~ -
ıni ve şahsi saadellerile dost ve mut: 
tefik Romanyanın refahı hakkındaki 
en samimi temennilerimi arzetmekle 
hususi zevk duymaktayım. 

ismet fnö-rıü 
Reisicünıhur İsmet İnönü 

Anknn.ı 

Milli bayramımız münasebetile ge -
rek kendi namlarına ve gerek dost ve 
müttefik Türkiye namına izhar buyur
dukları samimi temennilerden dola -
yı ekselanslarına hnraretle teşekkür e
derim. 

J{<ıroı lI 

Alman - İtalyan 
paktı ayın 22 sinC:e 

imazalanıyor 
Ber1in 16 ( A.A.) - Kont Ciano'nun 

21-22 Mayıs günlerini Berlinde geçi: 
receği öğrenilmiştir. Milan'da akdedı
len pakt, 22 Mayısta sabahleyin imza 
edileC€ktir. 

imzadan sonra verilecek öğle yeme
ğinde Hitler·ın ve Kont .ciano'~un b.i -
rer nutÜk sôyliyeceklerı tahının edil -
mektedir. ---·----
Şarki Erdünün 
~iyasi istiklali 

Londra, 16 (Hususi) - İngiliz himaye: 
si altında bulunan Şarki Erdünün si.!nsı 
istiklale doğru inkişafını hazırlamak ~ze-
re b:ızı müsaadeler yapılmıştır. . 
Şarki Erdün Emiri, devletin idares~~e 

nezaret etmek üzere bir kabine kurab~ıe
cektir. Bu <suretle teşekkül eden k~bıne 
de. Arab ülkelerinde konsoloslar ta~ın e
debilecek ve muntazam bir ordu vucude 
getirecektir. -------
İngilizler Bulgarlara 

kredi açtılar 
Londra 16 (A.A.) - Finansial News 

gazetesinin aldığı bir habere göre~ 
Bulgttristana 500 bin liralık bi~ ıo:edi 
açılmasına daır bir itilaf akdedılmış -
tir. Bulrrnristan bu para ile bilhassa de 
miryolu 'malzemesi ve yol inşası için la 
zım olan makineleri alacaktır. 

Avni ga-zetenin bildirdiğine göre, el
ycvm Atinada bulunan Sir Leithoross, 
İngiliz eşynsının ithaline mu~~bil :u
nanistandan tütün alınması ıçın mu -
zakereler yapmaktadır. 

Ancak Yunan tütünleri külliyetli 
miktard~ .Mmanyaya sevkedflmekte 
olduğu için müzakereler esnasında ba
zı müşkülata tesadüf edilmektedir. 

Belgrad Balkan 
Antantına sadık 

Prens ltalyadan döndü, 
merasimle karşılandı 

Belgrad, 17 (Hususi) - Prens Pol bu
gün Belgrada dönmüır ve merasimle kar
şılanmıştır. 

Belgradın iyi malO.mat alan m:ıhfelle
ri, naibin İtalya seyahatinde her ne ma
hiyette olursa olsun yeni hiçbir anlaşma 
nktedilmediğini ve bu hususta baz; ya
bancı gazetelerde intişar eden kombine
zonlann tamamen hayali olduğunu kay
dediyorlar. 

Yugoslavyanm İtalyayı alfikadar eden 
diğer dış münasebetlerine gelince, bu 
münasebetler değişmez bir şekilde aşağı
daki iki prensip üzerine mücsseıı bulun
maktadır. 

Yugoslavyanın her türlü muhalif ide
olojik veya stratejik bloklar haricinde 
kalmak hususundaki arzu ve azmi ve 
kendisini diğer Balkan devletlerine ve 
bilhassa Romanyaya bağlıyan taahhüd
lere kayıdsız ve şartsız riayeti. 

faponyanın 
Avrupaga 

. Karşı vaziyeti 

Sayfa 3 

e " Allea jakta est ,, 
tali bögle tecelli etli 

Yazan: SeJlm Raı:rıp Eme! 

IC5} irkaç gündenberi 'fürk - İngıliz 
U2) anlaşmasını tahlil edici yazılar 

neşreden İtalyan ve Alman ~at.bu~tı bu 
anlaşmadan oldukça hararetlı bı:. lıs.ın~a 
bahsediyorlar. Mesela Berlin, boyle bar 
anlaşmanın uyandırdığı hay.:eti .. gizl~~e
ye dahi lüzum görmüyor. Çunkü dı) or, 
Türkiyeyi tehdid eden yoktu. Böyle bir 
ittifak bağile kendisini bağlaması neden? 

Ayni zamanda. Avrupada bir har~ zu
hllr ettıni takdirde Türkiyenin bıtaraf 
kalmasında hiçbir mahzur olmadığı da 
ilave ediliyor. Berıinin. iddiasına nazar~n 
Türkiye, İngiliz propagnndasile iğfal edil
miş. ona Hatay vadolunmur Buna mu
kabil İngiliz filosu da. harb halin.de, b~ 
ğazlardan Karadcnize geçebilmeyı temın 
etmiş. 

Doyce Algemayne Çaytung d~ İt.alya
nın Akdenizdeki vaziyetinden Türkıyeye 
hiçbir zarar gelemiyeceğini iddia etmek
tedir. 

Bu neşriyat, işi.'1 hararetli ta=-afıdır. Bu
nun haricinde kapalı surette tehöide ka
dar ileri gidenler de yok değil. McselA 
resmi Doyçer Dinst gazetesine göre Tür
kiye ve İngiltere şunu iyi biımelidirler ki 
Almanya ve İtalya ayrılmaı birer müca~ 

Londra, 16 (Hususi) - Bugür. Tokyoda dele dostudurlar. Yenilmez bir st'd vücu-
üç mühim ~plantı yapılmış ve ~u .top- de getirmişlerdir \'e bundan böyle ~i~
lamlarda munhasıran, Avrupadakı sıyasi verin siyasetine zarar verebilecek hıçbır 
vaziyet ile Japonyanm bu vaziyet karşı- kombinezon meydana gelemez. 
sında takib edeceği hatu hareket. görü- Mareşal Göring'e mensubiyeti malum 
şülınüştür. olan Nasyonal Çaytung da şu mülfıhaza-

İlk toplantı nazırlar meclisinin toplan- dadır: 
tısı olmuştur. Bunu müteakib, bütün Berlin _ Roma mihverini çizmclcmeye 
parti mümessillerinın iştirakile müzake- matuf bir siyasete iştirak etmenin tabii 
relere devam edilmiştir. avakibinden Türkiye tegafül edemez 

ög·leden sonra da kabine konseyi bir ~,_ 
ve ilwı .. 

toplantı yapmıştır. Bu neşriyat gösteriyor ki kendi emni-

Büyük Kurultay ayın 
29 unda toplanıyor 

(BG.§rarafı 1 inci sayfada) 

kiye Büyük Millet Meclisi binasınd:ı top
lanacaktır. 

Parti nizamnamesinin (32) inci mad
desine uyarak bildiririm. 

C. Il. P. Genel Ba§kam 
1nnet lnönil 

Bir Alman ekoromi 
heyeti Belgradda 

Belgrad 1 7 (A.A.) - Pamuk, keten 
ve tütün borsalarını temsil eden aza -
dan miirekkeb bir Alman ekonomi he
yeti halen Belgractda bulunmakta• ve 
Alman ihtiyacını karşılamak üzere Yu 
gosla\ry anın bu ham maddeleri daha 
fazla istihsal et!nesi imM.nlarını tet -
kik etmektedir. 
Diğer taraftan verilen maltimata gö

re, üç Alman şirketi Yugoslavyada 
rnevcud olduğu zannedilen petrol rnem 
baını aramak ve işletmek için bir Yu
goslav grupu ile müzakere etmekte -
dir. . 

yetini korumak istiyen, fakot bunun için 
tecavüzi değil, sadece tedafüi esasa müs
tenid dahi olsun anlaşmalar yapmak gny
retine düşen devletlenn böyle bir h:ıkla
n yoktur. Berlin - Roma mihverinin son 
anlaşmamız karşısında ifade ettiği müta
lea budur. Türkiye Cümhuriyeti, sahaSl 
Akdenize şamil tedafüi bir anlaşma yap
mıştır. Bunu böyle söylerken herhangi 
bir korku veya çekinme hissine tabi ol
mak mevzuubah! değildır. Şayed bunun 
manaSl daha çok şümullü olsa idi, o cihet 
dahi açıkça söylenilebi!irdi. 

Zira mihver devletlerini11 malik bulun
duklarından şüphe edilemiyecek olan is
tihbar vasıtaları, mümkündü ki, alaka· 
darların sakladıklarını kendileri çarça
buk haber alabilsinler. Bu sebeble Türk -
İngiliz anlaşmasına, bugiln asıl sahihle
rinin dahi vermemiş bulundukları bir 
şümulü izafe etmekte mana yoktur. Kal
dı ki Balkan yarımadası bir istila sahası 
telakki edildikçe, Bcılkan Birliğinin bir 
uzvu olan Romanya tehdide maruz ka
lınca ve nihayet on iki adalarda fÜpheli 
hareketler belirince, bunlardan mana çı
karmasını bilenler için kendi hattı hnrc
ketlerini tayin etmekte tenhhür göster
menin caiz olamıyac:ığı anlaşılmak ge. 
rektir. Almanya ile vaktiJe silah arkadnş-

(Dcvamı 14 üncü sayfada) 
..... ··················-·-··-····-·--···-····· .. -···-································································ 

Sabahtan Sabaha 

Spor faciaları 
Geçen hafta Taksim ırtadyomunda üç dört bin seyirciyi birbirine? düşüren 

mektebliler maçından çok bahsedildi. İstanbulun iki lisesine mensub takımlar 
arasında yapılan bu maç eğer iki mahalle takımı arasında olsaydı örtbas 
edilebilirdi. Fakat müdürlerile mual !imlerinin önünde tokatlaşan gençlerin 
birer lise talebesi olması Maarif Vck aleti kadar bizi de aldkadar eder. Klilp. 
}erdeki spor terbiyesinin bozukluğu ileri sürülerek buralarla alakaları ke~i
len gençlerin kendi aralanndıt yaptıkları maçın böyle bir facia ile nihayet 
bulması gösteriyor ki kusur klüplerde değil. doğrudnn doğruya ferdlerin 
içinde, kendi ruhumuzdadır. 

Sporu nihai bir vücud ve seciye te karnülü manasında almıyan ve galibiyet
le mağlubiyeti nihayet bir idman üstünlüğü olarak kabul edem.iyen dimağlar 
için spor sahalannı mezb:ıhaya çevirmek kadar tabii hareket olamaz. 

Hatırımda kaldığına göre geçen yıl Ankarada yaptığı bir maçta yalnız F0-
nerbahçenin değil. Tür ki yenin en temiz sağ P.çığı Niyazinin ayağı kırılmıştı. 
Bu yıl•gene Fenerbahçenin değil, bütün Türkiyenin ve Balknnlann en iyi sol 
açığı Fikretin İzmirde yüzü tekmelendi. Topa inmesi icab eden tekmenin su. 
rata ve kemiğe inmesi için futbol tc-k niğl haricinde bir sokak manevrası yap. 

• mak lazımdır. Bu çocuklar Avrup:ıd a yetişseler beynelmilel şöhret olabilirler. 
Bizim sahalarımızdan malul olarak 0anların1 kurtarabiliyorlar. 

Sporumuzun yalnız ıteknik değil, ayni zamanda moral bir tereddi devri ge
cir.dilfüıi itiraf edellm ve çaresine bakalım. 

Bürhan Cahid 



Mayıs t!.., 

Halkalı ve Taksim sulanmn ıslahı 1 ~aziranda resmr . 
• . . daırelerde yaz mesaı 
ıçm tedklkat. yapı il yor saatı tatbik edilecek 928 yılında bir milyon 251 bin ton olan istihsal yekuııd 

938 de iki milyon 668 bin tonu buldu Şehir Meclisinin dünkü toplantısında şehrin. i~~r 
g~eri hakkında verilen izahat dinlenerek şehırcılık 

mütehassısının mukavelesi temdid edildi 

fstanbul Şehir Meclisi diln toplanmış-, İmar İşleri Müdürü Hüsnü Keseroğlu fU 
tır. Makamdan gelen ve Belediyeye aid izahatı vermiştir: 
harab binaların yıktırılmuına aid olan - Şehircilik mütehassısı Prost, senede 
tezkere okunmUf, bilahare rumamenin iki ay burada çalışır. Diğer aylar z~rfın~~ 
müzakeresine geçilmiştir. İmar İşleri Müdürlüğü Prostun dırektıf, 

Memba sularının sah~a çıkarıldıkları dahilinde mesaisine devam eder. Beyoğlu 
kapların tAbi olacağı şerait hakkında za- ve İstanbul ciheti nlzım planı tama~:a~
bıtai belediye taıimatnaınesinin bazı mad- mıştır. Üsküdar meydanı ile Kadıkoyu
delerinin değistirilmesi yolunda yapılan nün nAzım planlan Şehir Meclisinin ge
tcklif münak:şalan mucib olmuştur. A- lecek toplantısına sevkedilebilecekti::-. 
zadan biri Halkalı ve Tabim ıuları hak- Florya. Atatürk köprüsü. Dolmabahçe 
kında makamdan izahat istemiştir. Bele- meydanı, Şehzadebaşı. Bebek, İstinye 
diye Sıhhat İşleri Mildüril Osman Said yolu, Mecidiyeköyü planları hazırlan-
azanın sualine cev:lb vermiştir: maktadır.> 

- Belediye Halkalı ve Taksim sularını Hüsnü Keseroğlunun verdiği izahat 
kontrol edemiyor. Vekllet bu aulann ıs- kafi .görülmüş, Prostun mukavelesi bir 
Wıı için emir vermistir. Tetkikat yap- .sene daha temdid edilmiştir. 
111aktayız. İmkAn bulurl\ak. bu suları ıslah Bundan sonra adı Düşkünlerevine kalb 
edeceğiı. Halkalı ve Taksim ınıları kabili edilen DarülAc~zeye yeni bir isim bulun
filrb !eğildir. ması hakkındaki mazbata okunduğu es-

Prostun biten mukavelesinin temdidi nada Abdülkadir Ziya: 
için yapılan teklif okunduktan sonra aza
dan Zahid: 

- Prost, çok bati hareket ediyor. E!in
den bir tnrlü iş çıkmıyor. Prosttan istifa
de ediy<>rsak ve bu kanaat uır.umt ise 
mukavelesini temdid edelim. demiştir. 

Azadan bir diğeri de, Prostun mesai 
,ekli hakkında izahat istemiş. Belediye 

Df'nlz işleri: 

c- Darülaceza. kelimesini herkes bilir 
ve tanır. Bu ismin değiştirilmemesini ge
ne aynen kabulünü teklif ediyorum> de
miş. Abdülkadir Ziyanın teklifi ekseri
yetle kabul edilerek DarülAcezc kelimesi 
ipka edilmiştir. 
Şehir Meclisi bugün tekrar toplanmak 

üzere dağılını~tır. 

R illtfr işleri: 

Denizyollerı ve Limen Umum Oniversitede yarından itibaren 
MOdOrlOklerl tefki it kadroları . d€rsler kesi'iyor 

Yeni kurulacak Denizyoüan ve Liman-! Üniversitede yarından itibaren dersler 
\ar Umum Müdürlüklerine aid teşkilAt kesilecek, imtihanlara ayın 2CJ sında baş
kadrolan hazırlanmaktadır. Muhabere 1 ıanacaktır. Bu sene Tıb Fakültesinin son 
;e münakale Veklleti Denizyollan ve ı sınıfında 436, Edebiyatta 125, Hukukta 
Liman !ıletmesi idarelerinin 937 ve 938 122, Fen ve Eczacıda 16Q, Dişçide 26 tale-
1'lı bclrolarile teşkilatı haklo.nda rna.- be mevcı.ıddur ki, yekılnu 788 e baliğ. ol
l&nat istemi~ ve bunlar hanrlanarak Ve- maktadır. 
kilete gönderilmi~Ur. 

Yeni idarelerin teşkillt kanmıu liennz 
Büyük Millet Meclisinden çıkmamıştır. 
t'efk.ilAt hazırlıkları bu ay IODuııa kadar 
tamam11e bitirilemediği takdirde, yeni 
Denlzyolları n Umanlar Umum Müdür
~kleri Tenunuz başında faalJyete eeçe
•klerdir. 

Hizmetçi ve mOrebblyeler sıhhi 
muayeneye tlbi tutulacaklar 

Belediye İktaad İşleri Müdürlnğü, 
müstahdem.in işi ile yakından meşgul ol~ 
maktadır Hizmetçilerin, mürebbiyel!rin 
sıkı kontrol altında bulundurulmaları, 
sıhht muayeneye tlbi tutulmaları karar
l~JIU§tır. 

Değerli öğretmen İhsan Şerifin 
cenaze merasimi dün yapıldı 

Yaz mesai saati Haziran on be§inden 
itibaren b~lıyacaktlr. Bu tarihten itiba
ren ttsnıt dairelerde hergün mesai müd
deti 9-12, 13-16 ya kadar devam edecek
tir. Resmt daireler de Eylulü!l on beşine 
kadar bu saatlerde çalışılacaktır. 

·--------
Fon P<pen dun akşam 

B,,rlf ne gitti 
Dün sabah Ankaradan şehrimize ge

len Alman büyük elçisi fon Papen, ak
~am ekspresile BerJine hareket etmiş
tir. 

Şehrimizdeki Alman başkansolosu 
Dr. Töpke ve konsoloshane erkanı, Sir
keci istasyonunda fon P<ıtpen'i uğurla
mışlardır. 

Şahsi işlerini sıraya koymak üzere 
Berline gitmekte olan fon Papen, hü -
kumetile de temac::Jarda bulunduktan 
sonra en kısa bir zaman içinde tekrar 
vazifesi başına dönecektir. -----
Pollafe: 

Ereğli kömür havzasında kömür istih
salMı her yıl mühim miktarda artmakta 
ve bu artış on yıl evvelin~ nazaran yüzde 
yüzü geçmiş bulunmaktad1-r. 

Filhakika 928 yılında bir milyon 251 
bin ton olan istihsal rekunu 938 de iki 
milyon 668 bin tonu bulmuştur. Kömür 
havzasında lstihsııli artırmak için bilhas
sa son yıllarda alman tedbırlerin verimli 
neticeleri önümüzdeki yıilar zarfında e
hemmiyetli surette görülecek ve istihsal 
miktarı büyük mikyasta artacaktır. 

İstihsalin bu şekilde artmı~ olmasına 
rağmen ihracat ta azalmıştır. 

935 senesinde 631,676 ton olan ihracatı
mız müteakib senelerde 478,784 ve 254,975 
tona düşmüş ve yalnız geçen yıl bir mik
tar artış kaydedilerek ihracat yekUnu 
272,791 tonu bulmuştur. ' 

Ayni ek.siliş ecnebi vapurlarına verilen 
ihrakiyelerde de gör!ilmektedir. 

Gene 935 senesinde ihrakiye miktıı.n 

118,284 ton iken bu da her yıl bir miktar 
düşmüş ve geç~n yıl ecnebi gemilere 

Denizde bulunan c•aedln 68,487 ton ihrakiye verilmiştir. 
hDviyeti anıa,ıldı Bu azalış maden kömürü lstihlakinin 

Bundan on beş gün evvel Kazlıçeşme memleketimizde gitti!<çe artma.11ından ve 
ile Zey.tinburnu arasında balık tutmakta günden güne artan sınai müessesc1eri
olan balıkçı Hakkı tarafından denizde bir mizde istüısalin mühim miktarının istih
cescd görüldüğünü ve karaya çıkanlarak lak edilmekte ~lmasından ileri gelmek
zabıtaya rnaltimat verildiğini yazmıştık. tedir. 
Yapılan tahkikat neticesinde cesedin, Memleketimizde sınai müeı::seselerin 

Rasim kaptan adında birinin çöp motö- günden güne artmaktR o'ma.'lı dahilt is
ründe çalışan ve on beş gün evvel mo-
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tihlAki karşılamak ve ayni zamand:ı ih
törden denize düşüp boğularak ölen Ha- racatı da devam ettirmek için kömür is
lil oğlu Receb olduğu an1aş1lmıştır. Za· tihsa'lfüımızı artınnağı icab ettirmekte!-
bıta tahkikata devam etmektedir. dir. 

Şimendifer kaz ; sın!! uörıyan 

kadının hDviy--ti tesbit edlldl 
Yirmi gün evvel Samatyada Etyemez 

şimendifer köprüsü alt1ndR iki ayağile sol 
kolu kesilmiş hüviyeti meçhul genç bir 
kadın cesedi bulunduğunu yazmıştık. 
Zabıta tarafından yapılan tahkikat ne

ticesinde kazazedenin hüviyeti meydana 
çıkmış. Fatihte İskenderpaşa mahallesin
de Tekke sokağı 15 sayılı evde oturan 
Hakkının manevt evladı ve tornacı Gar
bisin karısı ve çarşıda Şen Şapka mağa
zasında çalışan Margarita olduğu anla
şılmıştır. Zabıta tahkikata devam etmek
tedir. 

Bir otomobil kezasındts bir doktorun 
bBcaGı kırı'dı 

Şoför Alhıin idar,esindeki 428 plAka sa
yılı husust otomobil, TarlabaŞl cadde
sinden geçerken Dr. Karloya çarparak a
ğır surette yaralamıştır. 

Kaza esnasında bir ayağı kırılan Dr. 
Karlo imdadı sıhht otomobilile Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Suçlu şoför yakalanarak tahkikata 
ba~lanını§tır. 

Kömür havzaşında çalışan işçilerin dal
mt çalışmalannı temin ve bunun için de 
işçilerinin refahını artırncak ameli ted
birlerin artırılmakta olrr.saı içinde bulun
duğumuz yıl zarfında istihsal üzerind" 
müessir olacak mahiyettedir 

Yapak fiat!arı ehemmiyetli 
miktarda yükseldi 

Yerli ve Sümerbank fabrikalarının 

mümessillerinin Trakyadaki yeni kırkını 
yapak mübayaa etmekte devam etmeleri, 
mahalli piyasaları yükseltmiştir. Bu se
beble mahallinde 56-57 kuruş olan Trak
ya cinsi yapağiler, 61 -62 kurufa kadar 
yükselmi~ir. 

· Bunun piyasada da tesirleri görülmüş 

Gençlik bayramı ve iş Bankası 
Türkiye İş Bankası A. Ş. dan: 19 Mayıs 

bayramı münasebetile Bankamızın İstan

bul, Galata, Beyoğlu şubeleri ve Beyazıd, 

Kadıköy, Üsküdar ajansları 19 ve 20 Ma

yıs günleri kapalı bulunacaktır. .. 

ve hararetli olan yapak piyasasının dalı• 
kuvvetlenmesine yardım etmiştir. 

Bu cins mallar İstanbulda 65-67 kurııt 
arasındadır. Dün piyasada 5000 kilo ın:: 
tarında Trakya malı bu fiatlardan sa 
mıştır. 

Dun muhtelif memreketlere 
ihracat yapıldı 

Dün Almanyaya tift!k, yapağı, keçi de' 
risi, barsak, sigara, meşin, meyva kut11' 
ları ve pestil; İngiltereye mikset. Danirııal 
kaya kuşyemi, Filistine tütün, Ameri~ 
ya afyon, Hataya şarap ve şekerleme ilJı 
raç edilmiştir. 
....................................................... _.,.,,,ıl' 

Bir işçinin dlkkatsizliOI yDzDndell 
çıkan ymngın eEn:!OrOldO 

Dün öğle üzeri Yeniköy iskelesind• 
12 N o. lu ve tüccar Şişmanyana aid bitli' 
da boya işi yapılmakta iken işçi Berna~ 
dikkatsizliği yüzünden budaklarda kal.,. 
ateşler kaplama tahtasını tutuşturJJ'lot: 
tur. 
Ateş etrafa sirayet etmeden itfaiye t•" 

rafından söndürülmüştür. 

Bir Hrhcf iki erkadafını yarala~~. 
Sabıkalılardan Sa!ih Çete, kendaııı 

bilrniyecek kadar içip sarhoş olduktatl 
sonra arkadaşlanndan hamal CelAl 11 

Turhan ile kavgaya başlamış ve cebi:ld' 
bulunan bıçağını çekerek her ikisini 0' 
bacaklarından yaralamıstır. Yarabl•' 

. t• hastaneye kaldırılmış, suçlu Salih Çe 
yakalanmıştır. 

Bir kamyon bir adama çarptı 

Şoför İbrahimin idaresindeki 3867 J'ldo 
lu kamyon Beyoğlu caddesinden geçer' 
ken Kemal adında birine çarparak Y~ 
lamıştır. Yaralının müdavatı yapıltrllfl 
suçlu şoför yakalanmıştır. 

Mekteblere gaz maskeleri daOıtıldt 
Talebeyi hava hücumlarına karşı JıS" 

zırlamak üzere Maarif Vekaleti tarafırı' 
dan satın alınan maskeler mektebler'I 
dağılmıştır. 

Toplantılar: 

Kac'ık8y Halkıtvinde konferan• 3' 
19/Mayıs/939 Cuma akşamı saat 8. 

da Evimiz salonunda Şişmanlamalı ::; 
Zayıflamalı mı mevzulu bir ltonfer 
verilecektir. 

" 
Şehzadebaşı TUR,\ff 

tiyatrosunda 
Bu ırece 1an'atkir 

M0NiR NURETTIH 
TP arlcadaşlan olcu:11'etS 
Burhan Se•yılma:ı içlo .~ 
rilecelc mü .. merey• iıtır 

edecektir. Ayui ~o.:ı ERTUCRUL SADi .,. 
arkarlıı~lan 

KAÇAMA K vodvil 2 P _,, 
Bir yaö deposundnn çıkan 

yangın al5ndDr01dQ 
Dün gece sabaha karşı Asmaaltında 

Kızılhan eokağında Papazoğlu hanında 
yağcılık yapan Kosti Avcpeplosun ardiye
sinde mahlOt yağ yapmakta olan Dalme
nos ile Yorginln dikkatsizliği yüzünden 
kazanın altındaki gaz ocnğı birdenbire 
patlamıştır. Ateş büyümesine meydan 
verilmeden itfaiye taraundan söndürül
müıtOr. 

Denizcaik tarihinin en parlak Gnneşi .... 

Zabıta tahk~kata baılamıştır. 

Alacak yDzDnden bir adem 
komfusunu yaraladı 

Nl§antqında oturan Mehmed Battal a· 
dında biri, kolllfUSu Kadri ile bir alacak 

Deniz Zaferlen'nı'n en · · efsızı ••.• 

T0RKÇE SÖZLO 

Deniz Altı • D -1 
Marmara Film Stüdyoıunun Türkçeye çevirdiği ve 

ıimdiye kadar yapılanların en gll.ıeli. 

Yarın akşamdan itibaren 
A 

LALE SiNEMASINDA 
Tel: 4359~ meselesi yüzünden kavga etmeğe batla- __..... 

lJllf 'Ye alır sözler ı~ylemiştlr. Bundan~---------------------------~-:::..~. 
müteessir olan Kadri eline geçirdiği bir ı • 

demir çubukla Mehıned Battalın ba,ına 
1 vurarak yarah.ml§tır. Yaralının mQda
vatı yapılnuf. suçlu yakalanarak tahld
kata bqla.nmı§tır. 

Yarın Akşam SARA V Sineması 
bntnn muva.ttakiyetlere layık, mnntehap ve bUynk bir mm olup 

CHARLES VANEL - INKIJINOFF 
ERIC YON STROHEIM ve SUZY PRiM . Bir fırının baca kuruml•rı tututtu 

Panga.itıda Halbklrgazi caddesJnd.eld 
_ Cenaze ~ndn iki infıba 251 Ko. hı fırmın baca kurumlan tutu,. 

tanfından levkalAde bir tarzda yaraWan 

HUDUT KORSANLARI 
Vefatım teeanrle bUdirdigimla f8 7ıl- Ce.oau dün 6fleden 10nra, tedavı 9d.ll· muş lee de, l&ıdQrillmUftilr. 

hk deleri. llğretman İhan fertf larunun melır:t.e old* 011.lhane hastaııfffnden Yapılan tahklkatta fınnın 8000 liraya 
eeııa.ze merütml dnn kendfth:d Nftn Ye kaJdınlnut, .w JDMl.ek arkadaflarlle yQJJ- sigortalı oldulu anlıfllmıt n atepn n
ayanlanıı aıbyaalan arumda YcılDMf· leroe talaNlnln ~ ilnrlnde oldulu bebl zuh~ etrafında ıahklkata blflm-
br. (DevanM JJ tacı ıa11fad4) ~ 

l'evkalade aşk ve ıergO.zeit dramını gösteriyor. ilaveten : 

OTOMO Bi L AŞIKLARI 
Etlendlren ve seyircileri cezbeden nefis bir operet 

1 



Akdeniz sahil erinin güzel 
bir kasabası: alkan 

l<alk d ~ı a~ a Umumi Harb yılhuında bir köylü tek ba-
~ na b d .. k ır uşman zırhlısına ateş açmış ve karaya 

ç.ı tnak istiyen düşmandan üç kişiyi öldürmüştü 

Sevmediği adama 
varmamak için 

saçlarını kesen kız 
Bursa köylerinde geçen 

çok garib bir aşk macerası 

Bursa (Hususi) - Şehre bağlı De -
%; (liusus") M mirtaş köyünde Yusuf adında birinin 

Oltıtrak ı - aziden bir harabe sipercik kazarak mavzerile ateş açmış dev 
1 

güzel bir kızı vardır. Bu kıza ayni köy-
f:_d ra ınan Kalkan nahiyesı· vak ve bı"r kaç nefer yer sermı'qt·r Bunun "U1 e, P<!thi . ' e :ı ı · den Halil iki senedenberi aşık ve ev -
l!Iteı 

1 
ye ıle Antalya arasındaki. üzerine düşman gemisi, ateşin geldiği lenmeye talibdir. Fak&t Yusuf kızını 

e er içind llıerkeza· e, en başta gelen faal bir tarafa, makineli tüfek ateşi açmış ve Halile vermemekte, Ahmed adında baş 
il ı. uzun müddet Mıstılmın bulunduguw sa- ka bir gençle ba.şgöz etrneğe çalışmak• 

Ugünk . Abmedl ltütıes·ı u Kalkan, münevver bir halk hayı taramıştır. Fakat Mıstılı, kazdığı tadır. Ayni z~ı:ıanda kız da. . e 
t .. ~ 1 ~ doludur K lk d k d .. t~ d dncnn .1 . evlenmemek ıçın var kuvvetını sarfet-
~kilatı · a an a belediye çu rur a, us un en u..i ... an mermı erı- . 
Rıı .. ._ lb·olmamasına rcigmw en her hu _ . . . . . . . . mektedir. Bu cümleden olarak kendi-
-...,.ı.a nın geçışını ıstıhza ile seyretmiştır. . · ,.('\ k d 1 kt t ·a bn k sev e ır}'w· . sını 5 uya a ın ı an ecrı e e -
kııunası içi~gı e~en halk, nahiyenin kal Memlcketlenni kurtarmağa uğraş - dasına düşerek s1'Çlannı kestirmiş, er-
dır. muştereken uğraşmakta - tıkları gibi, münevver olan ~kanlı - kek kıyafetine girerek evlenemiyecek 

N lar, nahiyenin her sahada inkişafı için bir hale getirmiştir. Bu vaziyet karşı -
~~ . k Park merkezınde güzel bir rıhtım elbirliğile çalışmalarına devam ebnek- sında Yusuf ısrarlarına fasıla verme 

Yapıİınnı.ştuazzam bir ilk mekteb binas~ tedirler. Bu gayretle çok işler başara - mecburiyetinde knlmış, aradan bir se-
ger 1 ır. Radyo ve ca•ıavar d" d" w.. cak~rdır. ne geçmiştir. Bu zaman ufrfınd.a ise kı-

ltlilıni • u ugu zın saçları büyümüş, kıyafeti değişmiş 
faaı· ş ve caddelerin tanzim" . . E k• hl Ç 
b
. 1Yct başlamıştır s : ıçm s ışe r ifteler kadmltk sıfatını iktisab etmeğe başla-
ır YUr<l k"' . · usuz ve agaçsız mıştır. Nihayet babasının ısrar, tazyik 

k-OyUnrl o~esı obn Kalkanda Şidek nahiyesinde açılan ve iknaları karşısında! dayanamıyan 
lll~k i .en demir borularla su g~tirtil _ at Sergisi kı:ıı:, Ahmedle evlenmeğe mecbur kal -

çın teşebb·· l1z usata girişilmiştir. mıştır. Nikah kıyı1mış amma macera 

gö,.;:ıun hcırb yıl!arının sil' . 
1 

• bununla da bitmemiştir. Çünkü henüz 
•1.1 <>n }{ . ınmez ız en 'kt:.h · t..f • dır alkanın, canlı bir . . gelin olup nı tt lısının evme 5.trnemış 
. · Genel savaş • B tarıhı var- olan genç kız, bir fırsat bularak öte -

Utı a~ır Yük alt '\e alkan harbi gibi denberi seviştiği Halilin· evine kaçmış, 
nn . ında d .. 1 erınin müte d . ' uşman harb ge- oturm~tur. Bunun üzerine baba.~ı Yu 
tayan ve rn .. t<> a dıd baskınlarına• uğ _ rufla kocası Ahmed, Adliyeye müra-
tab olan b \ addid işgall<~r altında ha oaat ederek, kızı Halilin evinden al -
rnak içi hu asaha, memleketi kurtar- mış1ar ve evli bir kadını alıkoymak su-
~liği n alkın Avrupaı med . r . çile Halili sulh mnhkemesine vermiş -
göğsun~: et ve kemikten .baenıye mm ler ve tevkif ettirmişlerdir. Halil mah 

nu sipe ı ret olan 'k y f k d'' - ·· il ·· d ~t .. r ~derek n 
1 

pus ı en, usu , ızının ugun nu e 
tır ~os~rdiğini i1 ası mukave - . . yapmış, evlenme merasimi tamamla -

· alkanıı b' elebed unutmıyacak Eskışehırden vnzıbyor: Memleketi - -11_ k Ah d' . k t 1 harb . . ır köy}.. .. . .. - . . . - .. nar<r~ 17: me ın cvıne npa ı mış. -
.. geınısıne k unun, hır duşman mızın at yetıştlrme sahalarından bın tır. Zoraki evlendirilen bu kızın garıb 

~el~ı. buranın arşı tek b~ına karşı olan Es~ehrin Çüteler nahiye merke- sergüzeşti gene hitama ermiş değildir. 
ir Parçadır n~l~"'ref dolu tarihinden zinde bir at sergisi aç·l···.,.~tır. On gün kadar Ahmedin evinde mecbu-
~Uk . .u.a " sa - u..u~ Yaprnakt g ve köyünde çift- Ser: . k kalabalık bir halle kiltl~i rl bir kalıştan so~ra gene bir kola -
Mıstilı a olan 30 çocuk b gı çı:> •• w yını bulan yeni gelın kaydcn de kaça
~ .. Mustafa, ihraç h . abası Ut.rafından görülm~ ve çok begenil - rak, bu sefer de Bursaya4 gelmiş ve bir 

bir d'~zere Kalkan iskeı:::etı yap - ~ştir. Yet4:iri~n atlAr çok kudr~tli tanıdığının evine saklanmı~tır. Nikah~ 
lElr UŞınan savaş gc . . sokulan hır evsafı haız bulınıuyorlar. Resım h bir kadını evinde alıkoymak suçun -
~indeki çal 7:ıne, ~ulunduğu sergide teşhir edilen hayvanlardan bi- dan dolayı hakkında Amme davası a -r-- - ı ı lar ıçinde, bir rini gösteriyor. çılarak sorgu httkimliğine verilen Ha'-
\__ Ç 11.1 hakkında tahkikat yapılmak üzere, 

A N K 1 R 1 1 S T A S y Q N U ~ Bursada ııaklandığ1 evde bulunarak sor 
- _) gu hakimliği huzuruna çıkarılan Yu -

sufun kızı isticvtibdan sonra sorgu h! -
kimliğinden çıkar çıkm&z babası ve 
kocası tarafından yakalanarak zorla 
k6ye götürülmek istenilmiş, adliye ko-
ridorlarında kopll'n kızın feryadı ise 
:ıtabıta v~ müddeiumumlliğin npzarı 
dikkatini celbetmiş. bu sefer de yeni 
güvey Ahmedle, kayın pederi Yusuf 
cürmümeşhud mahkemesine verilmiş -
lerdir. 

Filvosta müessif bir Kaza 
Ç~lağzı (Hususi) - Filyosta ter -

tib edilen at yarışları münasebetile se
fer yapan banliyö treni Çatalağzından 
Zongu1dağa dönerken 9 uncu tünelde 

~ • şeftren Hamid, sahanlıktan vagonlar 
'lo:trıtkırı (liu • arasına dlişmilş vo? ağır suretle yara -
llıya k hayatın~~sı) - .?e~~izin eko- tasyona gelirler. Bilhassa bu tarafların lanarak derhal amele birliği h~ne -
~ n Zonguldak ç~k buyuk hır r~l oy- ağaçlıklı bulunuşu ve hava4sının güzel sin~ kdldırılmıştır. HA<i!se muhıtte te
,.,,, attın eğl~m h Ankara demıryolu olması rağbeti IV\g-altrnaktadı . essur uyandırmış, tahkıkata bqlanıl -
"\#j. o ce ayatında b" .. k T- r 
inll ~·naınakt d uyu bir Şimdi geceleri Ankaradan 23 5 da mıştır. 
la daktan bu: ır. Sabahlrlrı tren Zan- tren gelmektedir. Bundan ötürü d~ bu- . . 

buradan aya gelir Ve 8 e beş ka - rada bu zamana kadar pek az kimse Samsunda hır katıl astldı 
Sabahı Ankaraya gider kalmakta ve bu yüzden eskiden olduğu Samsun (Hususi) - Katil suçundan 

Ve sab h~ı Y<>lcularını uğu. ı 
1 

kadar kalabalık olmamaktadır idama mahkum olan Bafralı LAtlfin Ö· 
a ha r ayan ar Resi ç kın . · 

Vası almak iste 
1 

. 1 m an ısta.syon binamru göe- lüm cezası Saat meydanında infa.ı ediJ. 
yen er ıs - termektedi r ... miştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Simdi de futbola basla
cb.. 

... beı'gü.n stadyomdan ıtad 
Joma~r-

Hasan Bey - Ala, çok Ala! 
K.a~ tane yem küfür ökreııdl? 

Sayfa S 

csamsundan resilrili haberler~ 
. 

Samsun Vitrin müsabakasında kazananlar 

Samsun (Hususi) - Yerli Mallar h&ftası mün:ısebetile yapılan yerli malı 
vitrin müsabakasında kazananlar\ madalyalarının Halkevinde mera9iınle ve
rildiğini yazmıştım. Resmimiz, müsabakada kazanan mağazaların sahiblerl· 
ni bir arada göstermektedir. 

Samsunda tasarruf sevgisi 

Samsun (Hususi) - Samsun ilk mekteblerindeki miniminı yavrular, lasarw 
rufun manasını ve ehemmiyetini tımıamile kavramış bulundukları için kum -
b::fralarını çok sevmekte ve para biriktirmek işine a:...ami it.:~ .... gös·C":l~cl.:te -
dirler. Resmimiz, miniminilerimizin toplu bir halde, öğretmeu.·~r: 1-t• Dirli~de 
bankaya giderek paralarını tevdi ebnelerini göstermektedir. Yarının büyük
leri olan miniminilerin, tasarruf gibi faydalı bir işe verdikleri ehemmiyet 
şayanı tebriktir. 

Samsunda yerli mallar sergisi 

Samsun (Hususi) - Samsunun beşinci yerli mallar sergisinin haztrhkları
na hararetle devam edilmektedir. Malum olduğu üzere sergi 19 Mav.e A1a -
türk günü buyük meraısimle açılacaktır. Sergiye muhtelil büyük ıniiessf'8e
ler, yerli mallarını teşhir etmek üzereiştirak eylemektedir. Sergi, Gazi cad -
desindeki büyük sergi binasında hazırlanmaktadır. Resmimiz, Bundan ev • 
velki yerli mallar sergisinin açılış törenincı.>.n bir safhgyı göstermektedir. 

Samsun yeni P. T. T. binası 

Samsun (Hususi) - Yeni posta, telgraf ve telefon binasının açılış töreni· 
ne nid tafsilatı vermiştim. Resmimiz, bu törenden bir safhayı göstermekte -· 
dır. Yeni bina açıldığından beri halkımız çok rahat etmiştir. Mektub vcyal 
telgraf vermek icin sehrin bir ucuna ızitmek zahmeti ortadan kalkmış bu • 
lunmaktadır. 



1 Saybt SON POSTA 

~e;T·fu~bD~ı 1nizamnamesi
1

~ 
İhtiyatlı olmalı 

fakat ifrata 
1 - Maça iştirak edecek futbolcü

lerin biribirlerine ve hakeme küfür e~ 
mclerine mA.ni olmak maksadile ağız
lrın birer mendille b~lanacaktır. 

2 - Hakemler zırhlı otomobiller i -
çinde bulunacaklar ve maçı öyle idare 
edeceklerdir. 

3 - Her futookünün yanında dört 
tane muhafız bulunacak, futbolcüler 
birbirlerini tekmeledikleri, yumrukla
dıktan zaman müdaha!e edecekler -
dir. 

.of - Maç seyircileri için aynlrnış ma 
hallere bazı husuc::1 tesisat vazedilmiş
tir ki bu tesisat her seyirci için bir pran 
ga ve bir nevi ses örtme maskesinden 
ibarettfr. Seyirci stada dr.~il oıduğu 

zaman bir memur kendisini ayağından 
prangaya raptedecek ve yüzüne ses 
örtme maskesini kapayacaktır. Bu sa -
yede seyircinin s2haya çıkmasının ve 
uluorta küfür ~mec::inin önüne geçil -
miş olacnktır. 

5 - Bütün bu takavyüdden başka 

maç esnasında bir tabur asker süngü 
takmış vaziyette bekliyeceklerdir. 

6 - Futbol sahaSJnda ve saha harl -
cinde ücer tane itfaiye arazözü belde -
tilecektir. 

7 - Futbolcüler ve hakem, stada zırh 
lı otomobiller içinde ve motosıkletli 
polisler nazeretinde getirileoekler _ ~ 
maçı müteakıb gene ayni tarzda~ gotii
rülerekl€rdir. 

8 - Maç esnasında tam kadrolu bir 
hastanenin doktorları, hastabakıcıla -
n bütün levazımatı y~larında olarak 
sahada bekliveceklerdir. 

9 - Gazei'eciler ve gazete fotoğraf -
çılan yalnız tayyareden maçı se~ede
cC'k 1er ve resim alacaklardır. Aksı tak
dirde ölümlerinden mes'uliyet ka~ul e 
dilmivı:cektir. 

1 O - Bütün bunlara rağmen sp~ 
sahalarında intiz.amı temin etmek müm 
kün o'maz.c;a talimatnameve ayrıca 

maddeler ilavesi <ierpiş edilecektir. 
İsmet Huliısi 

ı_ Bunları bi'iyor mu idiniz?~ 
Eskiden ası1zade!er nasıl 

cezalandırıhrdı? 
oJ'a zamanlann garib ade.tlerinden bi

ri de cezaya çarptınlan bir asılzadenin 

köpek taşıtılarak cezalandırılması key -
fiyetidir. Aynca birisine köpek gönder -
mck ona dü§II13ni.ığını ilan etmek de -
mekti. 

* Maisky kimdir? 
'Savyet Rusyanın İngiltere sefıri 1van 

Enerjinin daimi olduğunu 
kim buldu? 

Enerjinin daimi olduğunu keşfeden Ro
bert Mayer iüm alemi tarafından ç<>k acı 
bir şekilde alaya maruz kalmış ve adam
cağız delilik ile itham edilmiştir. Bu yüz
dendir 1ki fena halde hiddete kapılmış ve 

kendisini kaldır:iığı gib; pencereden dışa
rıya atJIU§tır. 

* 
Maisky 1884 1kincikanununda Novgorod- 14 yaşmda bir keman dabisi 
da doğmuştur. Dünyanın en büyük musiki mükafab o-

Sibiryada Omskta büyümüş, O!adaki lan, 1939 senesi 1ngiliz musiki rnükafatı
orta mektebden mezun o.muş. Sen Pe-
terburg Üniversitesinde. daha sonralarl ru kazanan 14 yaşlarındaki Finlfuıdiyalı 

Münihte okumuştur. v.iyolonist Heimo Hatto :mükafat hüküm-
1905 ve 1917 ihtilallerinde faal bir su- Jerince meccanen 3 sene 1ngilteredc ka -

rette çalışmıştır. 17 sene menfa ve hapis lacak, ve konservatuarda okuyacaktır. 
!haya.tı geçirmiştir. Bu menfa ö~nün Müsabakaya 9 kişi girmişti. Hatto bütün 
beş senesini Çarlık zınıanında Sibıryada .. bıkl k- -ğüa- G- .. k 

8 musa arın en uçu ur. ozu em -sürmüştür. , 
Maisky Sovyet hükumetinde birçok rne- nından ve futbolden başka bir şey gö -

muriyetlerde bulunmuştur. 1922 senesin- remiyen, istikbalin bu keman dahisi, Ey
de diplomasi mesl~ğine girmiş, Londra, llıkie derslerine başlıyacaktır. 
Tokyo konsolos!uklannda bulunmuJ. 

1 1929 dan 1932 ye kadar da Finlandiyada \ 
elçilik yapmıştır. O zamandanberi de 
Londra elçisi bulunmaktadır. 

* 

* Zeppelin'in mucidi 
Zeppelin balonunu 1901 de Graf Zep -

SQ liraya b:.f" JUmUrfa pelin keşfetmiştir. Fakat mucid ilk u -
. _ . . manlarda bütün fen adamlarının alayla-İngilterede nesli tukenen bır nevı ak- BilAh t -bel 

babaların yumurtaları epeyq kıymetlen- ril: kal'flla~ştı?'.. a ~e ecru .• er 
h'l.iş ve tanesi 80 liraya satılmaya başlan- musbet netice vennce. dunya kendısıne 
tnıştır. hayran kalmıştır. 
.._;.._ __________ ...... ~~----·······---.. ········-· --············· ... ·····---

varmamalı 

İşkence ile adam Öldürenlerin 
muhakemesine dün devam edildi 

Suçluların inkarlarına ro.ğmen dinlenen şahidler hadi 
seyi leyid eder mahiyette şahadette bulundular 

Silivıi jandaıma karakolunda .ır ı ~şagı gorunen u~ a. amın . ~da 1' b . J h' • .. ·· b d Vit3 li ol 
sirkat hadisesinden suçlu Ramazan ıs- dugu anlaşılınca, hadıse hazıru 

minde birini işkence ile öldürmek, ka - mumi bir tebessüm uyandırznışt·ı~· 1. 
~ab Vitali ve şoför Said isimlerinde iki Bilah<?re dinlenen şahid Sah 
şahsa da işkenc~ etmek iddiasile ağır - şunları anlatmıstır: ti 
cezada tahtı muhakemeye rıbmın ka - - Bir i~ten d1Jhıyı beni karakol~ 
rakol kumandanı Kasım Çavuş, Mus - ğırmıs1ardı. Nezarethaneye koyd tJ 
tafa onbaşı He bek~! Halil ve Yu~uf~n İçeride iki kişi vardı, biri .. Y':.rdc ~~ 
muhakemelerine dun devam ~ılmış- yordu. Yerde vatanın yuzu ın° . ttı 

. d'~l ~ tir. 
Suçluların bir tabanca sirkati hadi

sesinden karakola celbcdilen Ramazanı 
döverek ölümüne sebebiyet verdik -
leri, sonra cesedi bir çuvala sararak, 
Bekçi Halil ile Yusuf ise, Ramazanı 

Çocugun her har<?ketini ihtiyatla ta- denize attıklan iddia edilmekte idi. 
kib etmek çok iyi, çok lazımdır. Bir ço dayak yerken, kol1arını tutmak sureti
cuğun sıhhatine, beraber düşüp kalk - le. suça iştirakten maznun bulunuyor
tığı arkadaşlarına-, oyunlarına ne ka - lardı. Ramazanın 15 gün sonra bir ka
dar dikkat edilse yeri vardır. ya üzerinde cesedi bulunarak hadise 

Ve bu, annenin en mühim vazifele - meydana çıkcmlmıştı. 
rinden biridir. Dünkü celsede, mahkemece dinlenen 
Çocuğun her şeyilc alakadar olmalı şahirfü'r bütün bu noktaları aydınlatıcı 

fakat bu alakayı vesvese derecesine mahiyette şehadette bu'lunmuşlardır. 
vardınnrunak, çocuğu yaşına uygun o- Bunlardan Kara Ahmed, bir mescle
yunlardan mahrum bırakmamak şar - den do1ayı karakola- gittiğini ve Rama
tile. 7.anı baygın bir vaziyette yerde yatmış 

Meselit: Bir g.ezinti sırasında hava \?e inlemekte iken gördüğünü söyle -
bir parça soğuyunca üşümesin diye he miştir. 
men giydirmektense biraz koşturmak Beçen celsede maznunlar Ramaza -
tercih cdi.kbilir. nın karakoldan kaçtığını ve billihare 
Çocukları tehlikeye kaırşı korumanın cesl3di bulunduğunu ileri sürerek, suç

biricik çaresi: onlar: kuvvetli, çevik, lar m reddetmişlerdi. 
becerikli büyütmektir. Bu kabiliyeti Reis Refik Ona')• bu ciheti şahidden 
kazanarak büyüyen çocuk kendini her sormuc::. Kara Ahmed: 
güçlükten kurtarabi1ir. Koşup oyna - _ Kaçmasına imkan yoktu. Zira 
mak, yüzmek, ata, bisiklete binmek, ka verhıden kımı1dıvacak halde değildi. 
yak kaymak çocukla•rı; gözü pek; kuv- ~1ki dört kişl •ardım etse karakoldan 
vetli, becerikli yapacak ve sıhhatleri - çıkarabilirdi; cevabmı vermiştir. 
ne yarayacak en iyi vasıtalardır. Ço - <:::u,.lular, şahidin kendilerine iğbira'
cuğu korku dolu bir sevgiye esir edip n qldu~undan yalan söylediğini beyan 
bu tabii haklarından m<flırum bırak - etmislerdir. 

mamalıdır. BP~u müteakıb, hadisede ma~dur bu 
Bilakis fikri ve bedeni inkisafına ya- lunan Vitalinin kansı Lida dinlene -

rayacak, kabiliyetlerini arttıracak fa - rek: 
aliyetlerae kendisini ydlnız ta,kible de _ Kocamı güç halle ka'takoldan a -
kalmamalı, yardım etmeli, kolaylık labildil{. İsak isminde birivle ben SÜ -
göstermelidir. Fakat bu yardımı onun rüklivcrek eve {?ötürdük. O kadar bit
bizzat yapabileceği jşleri kendi üzeri - kin bir vaziyette :idi, demiştir. 
nize alarak değil, göreceği işin en ko - Buna karşı, suçlular vekili Etem Ru-
lay yolunu öğretmek suretile yapmalı, hi: 
neticede muvctffökiyetlerine Jakayd _ Nasıl olur, efendim. Vitalfyi ge
kalmanıalı, ona işleri kendi kuvvetile çen c'i''c;ede göroük, 150 kilo a~rlığm 
başardığını telkin etmeli ve onu başa - da bir adam. Bu kadın ise 30 kilodur. 
rısmdan memnun olduğunuzu hissetti- tc;ak da 35 kilo. Cem'an yeknn 65 ki -
rcrek miikafatlandırrnal~~!::__- 1o edeTler. Vitaliyi nasıl taşırlar, şek -

linrlf' itiraz etmiştir . 
Pratik güzellik bilgileri Sahid kadın, revaben: 

Farzedelim ki: Su sıralarda cildiniz
de bir yağlılık brı•şladı. Pudranız iste
diğiniz gibi yayılmıyor ve yüzünüzde 
uzun zaman durmuyor. Bu arızayı na
sıl karşılamalısınız? Pek kolay: 

- Kocam, buraida, çıksın meydana 
demis. samiin arasından ljiri heyetin 
önüne doğyu yürüverek. dunnu., ve: 

_ &>nim, demistir. 100 kilodan da-

alnından k~n sı1makta~dı. Ken. 1 ısı' 
konuşwak istedim, ses vermedı· 
ettim, nihayet: .. ' 

c:- Mustafa onbaşı beni dövdu:ıt -
yebildi. Sonra, beni askerlik şu?es bl 
muayene için gö!ürdülcr. 17 Jır9 ~ 1 

yo) parası. borcumdan do1ayı, ~e fi 
rethaneye tekmr döndüğümde, ıçe ~ 
"ene iki kişi vardı. Fakat yerde 1

.:
8 ..aıı1 

q h·el"' bu <kfa nefes almıyor bir vaı .. dil 
ağzından sarı bir su sızıyordu. oı 
ğüne kanaat ettim. Jbi t 

Muhakeme, diğer şnhidlerin ce 
çin talik edilmistir. ,» 
Arkadtlşmı şaka'aşırken ın ·ı~ 
neye iten ame'e muhakeme edt 

Deftcrdttırda Fcshane fabrikası~ 
.. ı-mı.ı ır vukua gelen ve bir amelenin o u. e si 

neticelenen ka1.anın rnuhak~esın dilf 
liye birinci ceza mahkemesınde, 
devam edilmiştir. ldl , 

Suçlu Ömer, makine başın<la ar .. eı 
k U kaZ" ,ı daşı Rıza i_le şaka~.a!ır :~m, on ebiY'Cl 

makinı:~ye ıterek. olumune sebtadıt· 
vermekten, muhakeme olunmak ,.rı? 

Suçlı.ı. kazanın farkına bile va ıı , 
dığım ve hıldisede mes'uliyeti bulu 
madıfüm söyfomektedir. dA 

Dinlenilen şahidlerden Mehmed 

mahkemede: <!.. 
- Ben de Rıza ve Ömerle birlikte_ 

";ı:eı"'i 
lışıyor<ium. Bir ara, su içmek u ld ~ 
dışarı çıkmıştım. Döndüğümde J11tl 

•• • 1 
neden bir seşler geliyordu. omer. -vat~ 

c- Galiba, makinede bir adaJJl ~ 
durdunmk> dedi. Makineyi durdur 111 
ca Rızayı kazanın içetisinde bir 1'~~ 

. a·kıerJYJ kopmuş vaziyette bulduk. Bıl ı 

bunl~rdır, demiştir. ..J 
.. herıdll"'. 

Duruşma, Fe.c::hane başrnu .
0 

, 

Vasıf ne hadiseyi müteakıb mabs.Il~~ 
ı d• üh" endı!öı de keşif yapan be e _ ı:e. m . edil ı 

şahid sıfatile celblen ıçın, talik 
miştir. _ 

Be~gamada fakir çocuklar 
. sünnet edilecek ~ 

Bergama kermesinin dördüncü . ıc'ı 
Her erkeği 
Düşiindüren 
Bir bahis 

onu da pek neş'e ile karşılamam. Fakat 
bu noktayı pek kuıştırmıyalım, ar -
kası pürüzlü çıkar. 

* 

Haftada iki kere, bir parça pamuğu 
(ether sulfürique) e batırıp yüzünüz -
de dol~tırınız. 

f~ir cocuklarm sünnet ettirilmeSl t4. 
zünüze bir soğuk, bir sı~ kompres rarlastırılmıştır. Bu rnünasebetıe;ı 
yaparsınız. Bunu birkaç kereler t.ek - gibi Çocukların tesbiti için mahalle 
rarfor, en sonunda soğuk kompresle işe messillerine tebliğal yapılmıştır-

Bir okuyucum soruyor: Hiç evlenmemiş genç bir erkek, bir 
* nihayet verirsiniz. __ _ 

- İzdivaçta gönül mü haklın olmalı, 
menfaat mi? 

çocuk annesi dul bir kadının karşısın
dadır. yaomalısmız? kit vak1t avucunuzun içine biraz gül - Vatman Ktlzımm idaresindeki 2 fiJO·e 

Yüzünüzün çizgileri pek gergin ... Ne Cildinizin cinsi ne olursa olsun va - Bir tramvay bir çocuOa ç11rpt'~ 

İki (Küwet) den birini soğuk birini suyu dökü~ yüzünüz~ hafifce oğmak tramvay arabası Üsküdarda Toph9~ 
sıcak su ile doldurursunuz. Her ikisi - pek iyi netıceler verı~. .ı:ra sıra da oğlundan geçerke!l 7 yaşında Mükerf Şahsan iki şıktan birini kat'i olarak 

tercüı etmeyi imkansız bulurum. 
Gönlün sesini i!'ittirmediği bir izdi • 

vaç bence neye benzer bilir misiniz? U
zak bir seyahate çıktığınızı farzediniz, 
trende kompartimanın kapısını nçı -
yorsunuz. köşeyi bir kadın işgal et • 
miştir. Kendinizi takdim edıyorsunuz. 

konuşmıya başlıyorsunuz ve tesadüf 
icabı aranızda ufak tefek yardımlar 

teati ederek seyahate devam ediyor -
sunuz. Fakat yekdiğcrinize yabancıS1· 

nız, aranızda his teati edemezsiniz. Ta .. 
sonuncu istasyonun gelip sizi ayıracağı 
zamana kadar işte böyle yaşıyacaksı-
nız.. Bu sonuncu istasyon, hakikatte ö
lümdür, i.s1erseniz onu siz yeni bir ha
yatın mukaddemesı de addedcbilirı;i • 
niz .. Fakat netice değişmez .. 

Hi
0

ç menfaat gctirmiyen izdivaca ge
lince .. Erkete hayatını yapmak kudre • 
tine mali'< aeği!se, iyi yaşamak ve iyi 
7aşatınak imkanlarından mahrumsa 

- Bu kadın kocuından benim için 
mi ayrıldı? Bilmiyorum. Bu takdirde 
onu almamak günah olacak, diğer ta. 
raftan bir çok zengin ailelerin genç, 
güzel, serbest kızJannı bana vermek 
istediklerini de düşünüyorum, ciyor. 

Bana bu 581ırlan yazan Bay cA.:ı. ya. 
- Muadelenin içinde cacımak hissi> 

yer aldığı daktkada aşkın kuvvetini 
kaybetmiş olacağını, söylemek isterim. 

Merhamet iyi bir şeydir. Acıma his
sini duyrnıyan kalbi taşa benzetebilir
siniz. Fakat acımak bahsinde evvela 
kendinizi düşünmeniz şarttır. Evvelfı 
kendinize acıyacaksınız. sonra başka-
sına ... 

Maalesef acımak ile yapılan izdi -
vaçlann çoğunda acıyanın acınacak 
hale ,geldiğini bilirim. 

Genç, istikbali müemmen, evlenme
miş bir erkeksin, dul kadını bırak, acı
dığın için değil, sevdi~in için alacağın 
bir aenc kızt hW. 

TEYZE 

nin ~ içine biraz alcoolat de lavande -g€ne a'vucunuza- bıraz lımon suyu rak hafifçe yaralamıştır. 1 
atarsınız. Bir küçük havluyu -daha sıkıp bütün yüzünüzde dolaştırmalısı - çarpa "d t yapı'·ııfi 
iyisi bir tuvalet eldivenini- sıra ile mz. Bunda da ci1_d1erlr- ayrıbk gayrı - Yaralı çocuğun nıu nvat.ı ) 
önce birine sonra öbiirüne batırır, yii - lığı yoktur. Hepsıne yarar. suçlu yakalanmıştır. ~··· 

__.. .......... -·----·-····-····----······-·----... -· .......... _. ___ _ 
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-Yeni iki ihrac 
maddesi: Güv 

gübresi ve de 

• 
cın 

Bir ziraat mutahassısı güvercin gübresinin 
neden bukadar kıymetli olduğunu anlatıyor 

DEVE iHRACA Ti VE DEVECİLER 
Yazan : Nusret Safa Coşkun 

Şu birkaç gün içinde gazetelerde mü • 
heyyiç siyasi haberler arasına sıkışmış 
iki cüce havadis intişar etti ki, gerçekten 
üzerlerinde durulmağa değer .. Birisi şu: 

Emlaki Milliye idaresi Ayasofya mü • 
zesindeki gilvercinlerin gü.brelerini tam 
600 liraya satmış .. Evkaf idaresi de bu işin 
karını görerek ayni yolu takibe karar ver· 
miş .. Görüyorsunuz ya, mesele pek o ka· 
dar entipüften değil! .. 

Yani güvercin gübresi havyardan daha 
:fiatlı .. Mübareğin istihsali için havyar gibi 
uzun uzadıya uğraşmak icab etmediğin· 
den, oturduğu yerden havyar kesmek su· 
rctrıe bir hnyli miktarda elde etmek müm 
kün!.. 

Almanlar odundan, kömürden tereyağı 
· çıkarıyorlarmış .. Acaba güvercin gübre • 
sinden bir mevaddı gıdaiye mi istihsal e· 
diliyor .. Bu rağbetin sebebi ne? .. 

600 liraya satılan miktar 15 çuval olsa. 
beher çuvalda 75 kilo bulunsa mecmu 
yckfın 750 kilo güvercin gübresi eder. Şu 
halde kilosu 800 kuruia gelir .. Bir gılver· 

duğumuz zaman alacağımız cevab §11 o 
Jacaktır beliti de .. 

- Gü4Vercin gübresinden zengin oluı 
ta yaptırdı .. 

- Sahibi bir güvercin gübresi tüccarlı 
dır. 
Levhalarını okuyacağw 

Güvercin apartımanı .. 
Güvercin palas ... 
Evkaf idaresi de zengin oldu demektir. 

Sofycıdan bir manzara ue Kral Ma;este Boris cinden günde ne kadar gübre istihsal edi· 

I ~ U ağır hav ı .. 1 · B 1 t · lccegwini hesablıyarak. kaç günde zengin 

Bundan sonra Hademei Hayratın maaşını 
vaktinde verir inşallah! .. 

* l;.a s· d a ı gunlerde kendi • rüp .gelenlerle, matbuattan ve Bu garıs - u gan::ıeaum mr DaIK.an Antan ına gır • 
ın en olunabileceğini de anlamak isterdim .. Ne l:an1a~ açık samimiyet ve Bal- tan hakkında orta ve batı Avrupada ol- mesi bizce onun haklı veya haksız iddia • 

ıua barışı k çare ki riyaziyem ve güvercinler hakkın- Nazarı dikkatimi celbeden ikinci hava• liği bekliyen kom o;urnak yolunda işbir- dukça mebzul çıkan edebiyattan iftiharla larını iatmin meselesinden ibaret değil - daki mal.Umatım bu işe yarıyacak miktar· dis te şu: 
l'u \ e h §U arını bırakarak meı:.. takiib cdebı.lı·yo .. um. ıt~a'harla diyorum, dir; Bulgaristan dış siyaset prensiplerini d w.11 • 

aya'ti olrn :.- "' • da egı ··· Polonya Ticaret odası müracaat etmış, 
Buı""rı·stan ıyan bazı hırsları ir-in, çu··nkü" Bulgarlar nihayet Volga boyla • kökünden değiştirmeli ve her şeyden ev- :f k "b h bd ıhh. rtl l "kl"me mn.teham -

b" ı ır Bu çetrefil, a at cazı esa an son· s ı şa arı norma , ı ı u 

;:sı ve ken~in~~;arda destekler ara - nndan, Karadenizi şimalden dolaşarak vel nihayet 5:6 milyon tutan bütün ha- ra. sanırım. siz de işbu nesnenin ne işe mil deve istiyormuş: .. 
Yük devle-tin b' u emadiyen şu veya bu Balkanlara gelmiş ve sonra. Bizans kültü- kiki Bulgarların Balkanlara hakim ola - yaradığını merak etmişsinizdir. Ben de Kısacası ihracat emtiası arasına deve 

nıası kadar ins ır Meti menzilcsine ko • runün tesirile, hıristiyan olmuş Türk - mıyacaklarını akıllarına koymalıdır. İkin- önüme ~elene, güvercin güb.resinin ne .~şe de giriyor. Bu istek bana evvela manalı 
Yana sevked~ce~~ayret, teessür ve is • Tatarlardan başka bir şey değildirler. cisi her hangi revizyonist bir devlete da • yaradığını sordum. Öncelen her~es .. ş~p- ; geldi. Alınanyanın Danzigi deve yapmak 

tBurıdan tak ır Şey olamaz. Onların Sıı'blarla temaslarında, sırf dil yanarak komşulatının zararına arazi kap- heli şüpheli yütlıme bakarak guldu ıse teşebbüslerinde bulunduğu şu sıralarda. 
Bek bir 'Yunanrı~enl .dort sene C'VVcl yük· karabeti dolayısile, kendilerini Slav san- mak siyasetinin çıkmaz bir yol oldu~u - develcd Polonya sembolik bir protesto 
b. aı esıne -en b - .~ft Bütil Balk ·ıı tl · ka d nu kullanacak acaba k•fi ır fabrikat" 1 ... su ınunevver malan ve fakat Macarlarla karşı karşı· na ve onun........ n an mı e crı • ma mm a , c d 

~CUlsaya (ob~ ~ Selanikten otomobiJlc ya gelınelerindc Türklük ve Turanilik nin de selametinin ancak birleşip Bal - devemiz mevcud, yahud deve hakkında 
ızım ki k ı b lik. b ih d ·· d fikrimiz var nu?> demek istiyor; diye dü-Y'orduk· b €S Ağustos) gi:li· kanlann>n oevelana başlaması şeklinde an arda bir ir ir itt' a vucu e 

..: .... _ ' uaradaki iplik ve k f t h.. ed • diki "b t d getirmekte olduğuna kanaat getirmeli - şündüm . 

.. ,li.GSlnı g·· umaş ab- eza ur en şırn acı ve ere - Deve demokrat ve mütevazi hayvan • 0rtnek için s" di 
ristana dönd'" oz nasılsa Bulga- düdlü durumları geçicidir ve Bulgarhk r. cağızdır. cÇöl transatlantiği» vesaire gibi 
fabrikatör Bu ve bunun üzerine dostum ırki şuur ve vicdanının galebe çalacağı Bugün Bulgaristan da iyi bilir ki, Tür- piyasalara, asalet ünvanlarına rağmen 
bahsettikt ulgarların çalışkanlığından gün her halde yakındır. kiyeye, Türk .. Sovyet dostluğuna ve ni· daima kıyıda bucakta yaşar. Bu yüzden 
ka istidad enı 

1
sonra ceğer onlarda politi- Bu scbeblerle Bulgaristanın bilhassa hayet Türk • İngiliz ittifakına dayanarak bulmak mesele oldu. Fatih camisinin av· 

1.. 
0 saydı bür· b' R B 1.... • t Y · t Iusunda kolonı'len· vardır. Burada bazı ol\.İtn olaca.kl dı un Balkanlara ha· medeniyet sahasındaki her rnuvaffakiyeti ır omanya - U115ans an - unanıs an 

~alı olın klar • demişti. Biraz mübaıa _ Biz Türkleri ehemmiyetle ve pek yakın • sulh cephesi bütün iştihalan bozacak ve günler mebzulen bulunurlar. Onlara gene 
1 a a ber be.r orada rastladnn. Büyük bir feragatle. çö-
Cli olan bu '"o··zu" ah· birçok dogwru yer. dan alakadar eder, ve o Balkan yarıma· her türlü hırslan söndfirecek kadar lruv- kk·ı 

o melmiş filozof tavırlarile müteve ·ı ge-

ltanli'iUı"kı'ka Bul lıç unutmam. dasının _,,. .. kez'ındeki temkinlı' durumu vetli olabilir, ve böylece yeniden kuru • de, 600 rakamının belağati beni bu şüp • l rdı D - l . . rtt ğ 
"' uı= viş getiriyor a . eger ennın a :ı ın -la'"'~ gar ar bugün bütün Bal • lacak bir Balkan sulh ve müsalemct it • heden pek çabuk halas etti. Nihayet gü -

ı... ...,, en ınuntazaın ve intizamlı çalışmasile mükemmel bir dan haberdar değillerdi. Sahibleri deveci· 
u.ır ınillctidi ve tcr::ıkki ctmi~ tifakmın. kıskıvrak edilmiş bir Yugos • vercin gübresinin ne işe yaradığını ta - ~ 

1 
k 

1 ,,.._ r. Çoktanberi .. . sulh nmili olabilir. nınmış bir ziraat mütehassısımız bana !iğin öldüğünden şiki;lyet e onuşma arına 
-u Bü\1>'1k 'U gorınedım am - B - Bul 1 lavyaya da geniş bir nefes aldıracağı mu· baş~adılar. so-yledi.klerine bakarsanız tle-

.104 narbd b ugun gar arı fırsat gözeten müs· şo··'l•le izah etti· ·1 

1'e ko'·ylerın'i b.. . e .'.rçok ıı::ehir, kasaba ha1..ı·a.,...ır. Bır· mem"ıe""et ve bı'r millet ir-in " · ı B" · u ük .. tenkif bir duruma sevkeden sebeblerin sa AA .AL n :J G .. • -b • ba .. venin nesli münkariz o uyormuş.. ızım 
beraıı . . y rutbeli zabitlerile ge. hür ve mügt kil olmaktan büyük bir ni - uvercın ıgu .resı, . ne tatın neşvune- ticareti bahriye filosu gibi. ölenlerin de 
tı... etrnı ve b'ılh b .. dece Dobrica ve batı Trnkyadaki •toprak ması. çabuk gelişnıesı ve bol mahsul v~r. k 
•ııın assa ugu 1 b.li . ., v "cle bu yerine yenileri onamıyormuş. 

l'l'lukadd ' n rnemleke· ve Egede nıalıxeç davaları olduğu sanı • met tasavvur 0 una 1 r mı· : 1»'~. • mesi. kalitesinin iyi olması için en mües-
deıı., Veliahdi ~~~ını kral olarak idare e· lır. Bunları ona. bugün farzı muhal ek· nimet bugün Balkanlıların ayagı dıbıne sir bir gübredir. Ziraatte güvercin gübre· Bir deveci diyor ki: 
~ak §ercfı'n·ı 'Jhest~ Bo:~s.i yakından ta- siksiz veriniz; Bulgaristan ağlebi iht:mol. kadar gelmiştir. O halde ·neden durulu- sinden edilen i.otifade cidden mühimdir. - Bu hayvanların ne günahlorı, ne Jta· 
·1..111 b,:, 

1 raz ctt - B 1 lt 1 bahatleri var, bilmem ki .. Az yerler, ce-! "Ültür ·· ıgıın u garista. gene az çok somurtkan duracak ve bu yor ve insanlık tarihine ruıcak a ın a Bilhassa bağlarda kullanılır. Ege mınta • 
atında .1 ' .u~ran, iktısad ve ticaret yol- . faya mütebammildirler.. Çok yük taşır· 

ı <?rı gıtrğ· . b sefer başka kazançlar için gene fırsat gö· yazılınağa üıyık olacak Balkan birliği nı· kasındaki bağlarda burulan mebzul mik- lar. Fakat iptidai imişler guya .. Şehrin 80• 1 

ını, u memleketi gö • zedici bir tavır takınacaktır. O halde (Dev,"'-ı 10 ımcu sayfada) d 1-:: ··k 
.uu tar a ~utu lerin diplerine serpilir. Gü - kaklarında görünmeleri doğru değilmiş!. .. 

İngiltere Kralı Kanadada beşizleri de görecek 

f İngiltere h .. k \Be§'izlerin son rostmıen 
İtlda buluna uBe~darları, Kanadayı ziyaretleri münasebetilc meşhur Beşizleri de "!Örece'klerdir. Takriben ~ ya.

n §ızlor, 1937 Mart ayında kabul edilen bir kanun mucibince, Kral.n hımnye~ine alınmışlardır. 

vercin gübresile yapılan terkibler fev - Yavaş yavaş bir de deve ile kömür naklet 
kalade nafidirlcr. Topnıi:tı kuvvetlendi • mek işini bırakıyoruz. Yazık o1du hay -
rir, dibine konulan nebatı besler. Nebatın vanlara .. Bir gün gelecek tstanbulda eğ
en mukaddes gıdasıdır. Bunu umuzr..iyetle lence için bile bir tek deve bulunmıya • 
ziraatle iştigal edenler bilirler. Ancak el· ı.ı 

caı .. ... 
de etmek ve bir aray.a toplamak .m~şkül _ Aman dedim, sakın ha!.. Şimdi bu iş 
olduğundan .kullanamazlar. Köylüler ve lnyınetlendi!.. Vazgeçeyim demeyin'. .. 
basit bağcılık yapanlar ise güvercin gtib• Bu müjdemi, muhatabım alay ediyo • 
resinin bu meziyetinden haberdar değil • rum, .şeklinde tefsir etti. . 
lC'rdir. 600 liraya Ayasofya rneydnnmda- _Geç efendim .. öldü bu iş artık .. 
kilerin satıldığına pek hayret etmeyiniz. Ona Polonyanın Ticaret Odasına mü-
Böyle mühim miktarda toplanmışı daha racııat ettiğini, ziraat işlerinde kullanmak 
fazla eder. Her halde bunu alan mü· Uzere deve istediğini, badema Polonyavl 
teahhid zarar etmiyecektir. deve ihraç edileceğini söyledim 

.Sordum: Beni yan seviaç, yarı hiddetle dinle -
- Peki ~imdiye kadar bu ticaret niçin dikten sonra: 

revaç bulmadı?.. _ Görüyor musunu, dedi .. demek ki, 
- ~m bilir? .. Her halde böyle toplu bu hayvanların k1ymeU bizden fazla u • 

bulunmanu§tır. Bundan sonra ehcmıni - zak diyarlarda biliniyor. Acaba biz de be-
y.et v.ermeli .. ~demki bulunuyor. raber gidip orada ~ yapabilir miyiz? .. 

Fillıakika ziraat mütebassısınm hakkı - Şimdilik Ticaret odasına deveci ih -
var_ Camilfil', meydanlar birer ıgüvcrcln ı·aç edebilir misiniz, diye bir teklif yapı1-
müstemlek€Si halindedir. Nüfuslan bir mndı .. Anuna develer gittikten sonra bel
hawli dtalabalık olduğu için istihsalin o ki sizi mütehassıs olarak gönderirler. 
ni;bette yüksek olacağı düşünülebilir, Ya- - Şu halde develerin kıymeti artıyor. 
rm öbür gün, §Ohrin :mutena semtlerinde dc2il mi bayun? .. 
yükselecek apartımanların sahihlerini sar (De~amı 10 uncu sayfada) 
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Hayatı cebhelerden 
albay 

cebhe "ere, çöllerden çöllere koşmakla 
doktor Kemal Çulha'nın anlattık1 an 

1 r Bütün hayat nca şansma inanmış 
olan art'st: Ronald Colman ___ .., ,............................................................................................................... : 

emekli geçen 

~ I et ı 1 

' k - l I ··ıh · b · k "ide ne ' 1 b. · B d h kt b l d "ken da 1 h t "'le ·1e geçen yega· ne h"tıramdır Holı"vudun bu mu··nzevıA ıan at arı te gra tan mu ıı ır §e. '. . ··ıJ:,. ı1 Jübilesi yapı1an hekimlerimizden ın en, a a me e sıra ann a ı . · ~ , e~ . . nce ı . .. .. " .. • .. 
olan Bay Kemal Çulha. tath dilli, gmer hili hastalıklara merak ederdim. Bılhas • dıyebılırım. Zıra, butun hay..ıtım mudde· edRr. Çünkü 20 yıl evvel, harbde iken babasına kendısının ° i 
yüzlü ve 80 yıllık ömrüne rağmen çok sa karaciğer. kalb, böbrek ve peritonit has tince cephelerde, :ıt üstünde koştum, dnr· : ğüne dair bir telgraf götürmüıler, adamcağız telgrafı okur İ 
çevik bir zat. kendisi ile karşılaşır karşı· talıklarındı;ın mütevellid istiskayı batın 1 dum. ~ okumaz dii fÜp ölmüıtür. ) 

!aşmaz, gayri ihtiyari: illetinin tcdavisile, bu illetin tedavi ç~ -ı İstanbu:a gelebilmek fırs.~tını da. bul- \ ••.•..•••••..••••••••••••••••.••..•.•... - ................... - ....................................................... . 
- Maşallah doktor, bu ne zindelik. si- relerini araştırmakla meşgul oldum. Şım dukça Eyubde oturdum. Eyubden hıç ay. Holivudun ismi anılmaz büyük san'at-

ze gıpta ettim, dedim! diye kadar elimden geçen yüzlerce has • rılmadım. karlarından biri de hiç şüphesiz Ronald 
B, y Kemal Çulha güldü ve: tanın - bir, ikisi rniıkstesna - hemen he· Sordum: Colmandır. 
_ Siz de benim oğlum sayılırsınız, de- men hepsini de iyi etmeğe tnuvaffak ol • - Niçin doktorcuğum? Birçok büyük filmlerde büyük roller 

di. Onun için şu pederan2 nasihatimi din- dum. Hatta. benim bu sahadaki ihtısası • - Pederin vasiyeti var d:ı ondan ... Hat. yapmış olan bu san'atkar öyle her filmde 
Jeyiniz. Hayatta hıç bir şeyin ifratına var- mı duyan bir mülBzim, kumandanından ta, soyadımı da babamın hatırasını ihya rol almaz. Ancak çok beğendiği filmlerde 
mayın. Arabların darbı meseli meşhur. izin alamamış, Midilli adasından bir ba • için aldım. Benim ailem, cedbeced Çul - oynar. Bu rolleri bulamayınca. Holivud 
dur: Hayre ümuru evsatuha. İşte, ben lıkçı kayığına atladığı gibi Çanakkaleye ha idi. Bu yüzden, yiğitliğe, <Çulha> yı civarında inşa ettirmiş olduğu İngiliz sis
bu sözü düstur ittihaz ettim. Gerek c:alış· geçmiş. oradan cia İstanbula gelmiş. Ken- uygun buldum. temindeki sayfiyesinde rahatça vakit ge-
mak. gerek eğknmek ve gerek istirahat- disine baktım. iyi oldu. Doktor Kemal Çulha, bir an düşündü. çirir. 
te hıç bir zaman ifrat ve tefrite kaçma - İşte, bu muvaffakıyetlerim. bir giln Sonra: Ronald Colman aslen İngilizdir. 
dım. Tophane müşiri ve mektebi Tıbbiye na. - İçimde ukde olan bir hatıram var, Şimdiye kadar elde ettiği muvaffoki • 

Biıim kimyayı uzvi profesörümüz Della zırı Zeki Paşanın ku:iağın3 gitmiş. Yakın size onu da söy1iyeyim, dedi. yetleri şansına medyun olduğunu söyle -
Suda Faik Paşa - mühtedidir - alkol bah- bir dostunun kız çocuğu da istiskayı ba - Balkan harbi esnasında. Rumeliye gel- yip durur. , 
sinde şunları söylemişti: tından rnuztaribmiş. Müşir paşa. beni ça· diğim zaman Atatü-rk ile tanışmıştım. A- Ona göre şansı Harbi Umumide başla -

c- Alkol alan ~ahıs, btinyesine göre, ğırttı, meseleyi anlattı: radan yıllar geçti, talih. beni, onunla tek- ı mıştır. İngiliz ordu~unda as.k:r olan Ro-
en az 30, en fazla 50 gramdan fazla ka • - Bir kere bakayım efendim, dedim. rar yüz yüze getirmedi. I nald Colman Harbı Umumının en kanlı 
çırmamalı!ı> Böylece başladık tedaviye. Birkaç ay Geçen Ağustos ayında, rneb'us Yahya safhalarından birini teşkil eden Ypres 

I kın, ben bu yaşa gelinciye kadar ca- 1 sonra ayakları şişmiş ve yürüyemez bir Galibe rastgeldim. Hazret te Eyüblii ol- mu.hare besine kıt'asile iştirak eylemiştir. 
mm istedikçe birkaç tek atan bi:- insanım. hale gelmiş olan hasta, koşup sıçramağa duğu için, kendisi ile muarefem eski(lir. Bu muharebe sırasında çok ağır hir su
Fakat hocam Faik Pa~anın sözünü hiç bir başladı. Zeki Paşaya gidio teşekkür et • Söz arasında Atatürkün hastalığından rette yaralandığından hemen hastaneye 
akşam unutmadım. 1 mişlcr. Zeki Paşa beni tekrar çağırttı. bahsettim. naklolunmuş, birkaç gün baygın yattık • 

Size bir hatıramı daha anlatayım: Dnha Karşısında esas vaziyeti alır almaz sor - tan sonra gözlerini açabilmiştir. 
Bazı doktor arkadaşlarımdan, Atatür • gençliğimde, bir gece, mehtab safası ya- du: Sözü san'atkarın kendisine bırakalım: 

kün csirüzdofua> dan muztal"ib oldu -pıyorduk. Bizim sazlı, sözl:i eğlencemize c- Sen ne kadar oldu binbaşı olalı?> c- Ypreste iştirak eylemiş olduğum 
ğunu, karnında su toplandığını öğren • iştira-ki arzu eden yaşlı, gün görmüş bir - B~ sene. harbde ölümle karşı karşıya kaldım. Bir 
miştim. Bunları Yahya Galibe söyledim zat, sandalını kayığımıza rampa etti. Haz c- Peki, teşekkür ederim.> an oldu ki artık hayata kat'i surette ve-
ve: ret ile bir iki !Aftan, birer tek ikramdan SeHimı çakıp dışarı çıktım, amma bu 1o da eylemek üzere olduğwnu sandım. 

sonra dost olduk. Bize: sa mülakatın sonunu bir türlü tahmin e · - Delalet et 4e. bir kere de ben göre - Gözlerimi ocapadım... Birkaç gün sonra 
c- Rakıyı zinhar susuz içmeyin!> demiyordum. On beş gün sonra, mera • yim. Çünkü bu hastalığın tedavisinde ben hastanede kendime geldim. 
Dedi. Bu adamın sözü de chikmeb değil kım zail oldu: Kaymakamlığımın iradesi ihtısas sahibiyim, dedim. Yahya Galib: Bu, şansımın güzel bil' tecellisi idi. Ben 

amma, kimya profesörünü'l'l verdiği na - alınmıştı! c- Delalete lüzum yok, yaverleri gör, ians diyorum. Buna, mukadderat, talih te 
t Ufi_. sihatin yanıbaşında yer almak degerin - şte, yarım asrı aşan tababet hayatımda denebilir ... 

Cevabını verdi. dedir. bu kabilden vak'alar - tabii terfi vasfı Harbe beni sürükliyen kötü §ansım idi. 
İşte, insan, her beşeri arzusunda rakı müstesna - doludur. Ömrüm, 27 fırka ~er- Ertesi sabah, Dolmabahçe sarayına git- Bu muhakkak ... Fakat harbden sağ ve sa 

i>ahsinin formülünü unutmamalı. tababeti ile Suriyede, Kuc!üste, Yafada, tim. lim çıkmam da iyi şansım oldu, bu da bir 
Bay Kemal Çulhaya, bu formülü unut- Şark vilayetlerinde. Erzururnda, Erzin - Beni, bir odaya aldılar. Bir saat kadar hakikattir. Gene şans eseri olarak sahne-

mıyacağımı söyledim, güldü: canda, Rumelide, Arabistanfüı geçti. Mü. oturdum. Fctkat saraya .sefirler geldiği de Lena Ashwell ile rol yapmağa başla -
- Öyle ise hakimane mütaleaları bir tcaddid kolordularda başhekimlik yap • için, o gün Atatürkle görüşmek kabil ol- dıın. 

yana bırakıp hekimanc hatıralarıma ge· tım. Bir kere de Almanyaya, kardeşim mıyacağı anlaşıldı. Bana: Şansım sayesinde İngilterede ilk san'at 
çelim, dedi. Sabit Paşanın yanına gittim. İşte bu seya· (Devamı 10 uncu sayfada) hayatun ve muvaffakiyetlerim ba§ladı. 

fR\ urgun gecelerde, ağaçların ve 
lb::U çiçeklerin ıtrı sevilen bir güzel 

kadın nefesi gıbi müheyyic bir hal alı
~ordu. Hiç bir sanatkar kimyager bu 
kadar çeşidli ve nefis kokulan mezce -
Herek bir esasn vi,icuda getiremezdi. 
İnsanın maneviyatına nüfuz eden bu 
ıtırda tabiatin ruhu vardı. 

KA 
Yazan: 

EdebT Romanımız: 5 

ES V RD 
Erciimend Ekrem Talu 

Ronald Colman p.rct 
Şansım sayesinde 1920 senesinde dıı11· 

rikaya gittim. San'at alemine katıl 11,ı)°' Hoş Amerikada şansıma rastlaY1 
kadar çok kara günler geçirdim ya ... •ııl ' 

Bana Holivudun en esrarengiz 5811• sı~ 
karı sıfatını verirıer. Eğer kendirtı' ı.:1 
sık halka göstermememden dolayı de' 
doğrudur ... Holivuddan hoşlanmıyor ~ 
ğilim... Bilftkis çok hoşumu gidiyo;· 

11
r • 

hayli de aııkadaşlanm var ... Fak~0111şı· 
kadaşlarımla boşunsı sağda solda ·rtf.e' • 
cağıma beraberce evimde vakit geç• 
ği tercih ederim. yo'j ' 

Sonra H.olivudda eğle.~c~ ha~aı;ki b ! 
tur ki ... Bırkaç gece klubu .. Bır • ) 

(Devamı 10 uncu sa~~. 
a· ,o! 

ğil misin? Beni ne diye teşvik e ı) 
sun? . ~ef 

Ahmed Ercan burasını cennete ben- .rullflhJllulllllı!illllı 
ı:etiyordu. Harici alemden tecerrild et- diye söyleniyordu. 
miş, hi!katin en sevimli, en münis ma'n- Bu < Karlı dağ > 

- Beş parmak bir değil, beyım: ııl· 
kesin taiihi başka başkadır. IJ_e~~~ql: 
mmda öyle yazılı imiş: EvlılıK ,

3
r9! 

yaramadı. Amma, sana belki de i 11ıı • 
Yarın, öbürsü gün daha da )'2'': ~d~ 
caksın. Bakını istersin. Bir can )':., 
şı arar::;ın . O zaman ne yapacaksı · 

O gün bugündür el - Allcıi kerim! J)' 
Jcapı~~da rızkımı a~, Bu muhavere burada1 kalınışt~ , 
rar, ır ya~dan <ia kin bilahare Ahmed Ercan bu ~1'.' 
kederimi avutmağa üzerinde durmuş, düşünmüştü· JJıı ıı 
uğraşırım. katen hir insanın dünyada bir e~lıfı 

tarasile karşı karşıya yaşıyordu. teşbihini diline do -
Yerleşeli bir hafta olmuştu. Kendini lamıştı. Hoşuna gi -

gitgide daha iyi hissediyordu.Baş dön- diyordu. Yanın asra 
mesinden, kulak uğultusundan flkA - yaklaşan hayatın -
yeti kalmamıştı. da, bu b~~ı, bir dağ 

Doktor Şerifin tevsiye ettiği gibi e- d~ruğu gib~ da~a 
line ne kitab alıyordu ne de gafzete. yuksek, daırna dık 
Sabahleyin güneş doğ;rkcn uykudan tutmamış mı idi? 
U) anıyor, yatağından farl<#yıp, ayağına « Elbette kar lana · 
keten bir panta!on geçirdikten sonra cak!.> diyordu. 
kendini bahçeye atıyordu. Yağmurlu bir gün. 

Her ağaca, her çiçeğe bir ad vermişti. d~,. ihtiyar hizmet 
Hiç birini, kıyıp ta koparmıyor, incit- çıyı karşısına alrnı.ş 
miyor, yalnız reyirlerine bakıyordu. onula konuşmuştu: 
Havuzdaki kurbağalarla, koca ceviz a- - Nerelisin Ha -i 
ğacmın dallarında yuva yapaın kuşlar- fize hanım? 
la ahbab olmuştu. Bunlar onu görünce - Ben mi, beyim? 
kaçmıyorlar, serptiği yemi, yanına ka- Koca'mustafapaşa -

- Bir daha ne - arkadaşa muhtaç bulunduğunu bll!1 
llen evlenmedin, Ha yavaş yavaş ta'kdir ediyordu· .. ~~Jl~ 
f'ize hanım? on, on beş yıl önce neden duşu ,0ıJ 

- İlAhi, beyim! ğine, hatıra getirmediğine kızı~ere•°' 
Evlilik demirden Kendini vazifeye, mesleğe, bU rı ~ 
leblebi. Rabbim in .. niçin kaptırmıştı?. Bir kadın, ontl tOf ~ 
aanı bir gün güldü~ yatını ne kadar dolduracak; ne ).11 
rürse, bir yıl ağlatı- değiştirecekti? Kırk bu kadrıır 11ıı f. 
yor. İlkinden ne ha- ömründe. yalnızlıktan tad nafil~tı 

5 
görmüşüm ki bir bulmuştu? Evet: Belki o da bed fjte~ 

ncisini deneyim? lacaktı. Belki o da ihtiyar Ii~ıı bl. 
k, gönlümde bu - tattığı acıları tatacaktı. Fakat 1'11' 
n beş yara bir - le sinirlerini sıhhatini bozan ye ~ 

dar sokulup kapışıyorlardı. lıyım. 

Bazan, keçi yolJarından yürüyerek - Kimin, kimsen 

~en sızlıyor. Hiç saklıktan evla idi. İnsanı irıS~9ıı1~. 
jdünya evine girme~ hayatın değişik vakıaları, heY rı1'1 1, 

Bazan keçi yollarından yürüyerek kırlarda dolaşıyor ~ydim şimdi bu a - sevinçler, acılar değil midir? ;a ııe~ 
cıları duymazdım. sırlık bir zamani hangi bak 8 "ıJıl 

1 kırlarda dolaşıyor, Bakkal köyünden •rı:ır mı? 

Kayişdağ1 eteklerine, suyun aktığı ye- Zavallı kadın içini çekmiş ve ona, 
re kadar uzanıyordu. Orada, sedln ü - basit olduğu kadar elim bir macera hi
ı:erindeki gölgelikte oturuyor, uzakta1 kfıye etmişti: 

dalgalanan M~rmaranın, Adaların ilAhl - Vaktinde çok iyi, çok rahattım, 
manzarasını temaşaya dalıyordu. beyim. On altı yaşında beni ere verdi-

Erenköyüne geldi geleli, hizmetçi ler. Kocam varyetli a'Clamdı. Zanaat sa
kndından ba~ka inc:an yüzü görmemiş- hibi&j idi. Uzunçarşı~ı İsmail efendi 
ti. Komşularının kimler olduklan~ı derler<li. Beşik falan yapardı. Koca -
bilmiyordu. Köye de inmemişti. Böyle, mustafapaşada babamın evinden onun 
rahat ediyordu. Konuşmak için de yo- Çarşarnb~al..ı e\'ine ~Un gittim. ne 
rulrnak lazımdı. O yorgunluktan dahi yalan söyliyeyim? İsmail efendi yaşlı, 
vareste kalmak istiyordu. titiz, sert idi amrnl\ beni el üstünde tut-

Her sabah traş olurken, aynanın kar- tu; kuş sütile besledi. Bir defacık ol -
11sında, gilmüşlenmiş saçlarına gülüm- sun: cGö~üniin üstünde kaşın var!» de-
myerek bakıyor ve: medi bana. 

- Eh. koca daill Sen de karlandın.. Seneıine, Cenabıhak bir evlad verdi. 

Nurtopu gibi bir oğlan. Ertesi yıl bir 
daha. İki sene sonra da ikiz -doğurdum. 
Kurban olduğum tanrım her doğan ev
ladımın rızkını da beraber gönderiyor
du. Kocam işini bilyüttü. Saraylardan 
siparişler alıyordu. Boynuma sıra sıra 
beşibirlikler dizdi. Derken, nazaıra gel
dik. Önce evimiz yandı. İsmail efen -
di kahırlandı; üstünüzden irak şifası 
olıruyan bir derde uğradı. Tam on yıl, 
sattık, yedik. Sonunda eceli geldi, öl -
dü. Ben, d<Srt çocukla dul kaldım. Tah
taya, ç~maşıra gidip oncağızlan bü -
yütmeğe çabalıyordum. Meğerleyim o 
masumların da ömürleri yokmuş. Beş 
yılın içerisinde dördünü de, rabbim bir 
kula vermesin. arka arkava ızömdüm. 

Değil mi, beyim? etmi~ti? Bugün etrafında· dtJ. bıı$~. 
- Öyle, Hafize hanımcığım! boşluk; hodgamlıf{ınm cezasındrı11

01ııı~ 
- Ya, sen neye evlenmedin bu yaşa bir ~ey değildi. Başına buyurulC erli ,r 

kadar? nın yalancı hazzım, şimdi katt11 , 
- Mesleğime bağlandım.. daldım.. tırabla ödüyordu. sSiı 

öyle şeyi düşünmeğe vaktim olmadı. _ Acaba; çok mu geç ka1dıtJ1 
- Şimdi? lır? . e ~,4 
Ahmed Ercan gülümsedi.: Bu sualin cevabım kendisırı Lı 
- Şimdi .. ab alan Üsküdffi'ı geçti.. tv 

vE>riyordu. 111 
başım karlandı artık, görmüyor mu - Her fikir nmclesinde olduğı\ı!!ıı' 
Sun? . çı " 

d. - ı v derın re 11 
ıma,.,.ının yorgun.ugu '\ 

- Sen erkeksin .. erkeğin yaşı ol - etını·c:ti· ıf' 
halinde alnında tecelli " 11 maz. O başındaki karların gönüle ne .

1 
. .. . d k saçııırı "~ 

tesiri olur? ası ~ımanın uzerın e; a pif ,. 
- Ey! Oluyor zahir.. hem, demin _ Jadırdıi" yor~ı· hnc:, hakiknterı 

denbcri evliliğin kötülüklerini. demir- lı ~ahika gibi duruyordu. rırİ 
den leblebi olduğunu söyliven sen de- <Arkası ı> 
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. Köylerimizin a 1r eselesi 
f ······· .............. __ ··················································································-~ 

' ~ö~le~izin pek ~funda evle ahır ayni çatı altınclada. Anrlardan· 
en aırlip galen 6a göreneği değiıtirebilmek için evvela yurdun 

rnuhteJil bölıelmndehi malzeme ve ıartlara uygun ahır tiplerinin : 
teablti l6%ımcl~. : 

[ Madam Ruzveltin bir makalesi J 
" Avrupa adın arı 
Hareket Geçiniz!,, 

. 
····------·-y;;;;;;;··;:;;;;;;;;;;;;;· ...... -·-·· ............. - ........... ; "Madem ki kocalarınız üzerinde 0 I o 63, 

çocuklarınızda 0/o 12 nisbetinde tesiriniz 
var, o halde h rbe mini olabilirsiniz ! ,, 

Amerikan Reisicümhuru Ruzveltin zev-1 
oesi M.lste.111 cFranklen Ruzvefü tarafuı
dall Avrupa kadınlarına hitaben bir ma -
kale yazılmıftır. Bu makale şudur: 

----- .. - cAvrupa kadınlan! ... Her hangi mil • 
l~te mensub olursam:ı olunuz vatanınızın, 
ülkenizin mukadderatı ellerinizdedir ... 

Yalnız mükemmel ev kadını, mükem -
mel ana olm&k bu.gün kafi g~lmemekte • 
dir. Bugünkü devir sizden başka PY -
ler de istemektedir. 

Bugün yalnız ailenın bekçisi olmak de-
M· Model bir ahıf': 1nan!ı aygır deposu ~l, ayni zamanda sulhun bekçisi oltnnk 

rarı~~-Şef İamet ~ö~ünün sık sık tek oereleri küçüitmüşler, .ımni pencerele- l.Azımdır ..• 
..... u.. _ ıgı yurd gezılen, bIDıassa köylü- ri büsbütün yok etmişlerdir. Eldeki ke- Dünyanın her tarafındaki kadınlar gi -... z ı"in d . \_ 1 .. 
tih ~ aınıa yeni yeni kararlar it - reste yetişmeyince kalan odanın biri - bi Bizin de muhakkak Koca arınız uze -
isı·'::"1a vesile olmuştur. Cümhur Re - sinil tavansız bıralonuilardı.ır. Ocağa rlnde tesirini:ı vardır. Belki .siz bu tesir· 
ıa:.:ıne seçildiği günlerde yaptığı Kfls uyar taş bulamadıkları için soğukta den bilıabersinizdir ... 
ten::~seyahati, ~ akislerini gös - kalmayı da göze almışlardır. Zahireyi On dokuz a.ırdanberi kudretinizin e -
letin· b devan... edıyor: Dahiliye Veka- koydcak bir yer, öteyi beriyi yiğacak hemmiyetini idrak edemediniz, yahud id· 
nan~~ u s~y~hat intıbalarına daya - bir kfüse uydurmaya bir türlü vakitleri rak etmek ~temedi~~ ... Arhk ~u kud-
«Köyl~~ınıınde e.zcümle deniyor ki: olmamıştır. Aptesane diye bahçenin bir 17te ehemınıyet ver?11z ... Artık ~ız 
daha tnü ZUnff Y~yqını dclha rahat, kenarındaki çitli çukurla iktüa etmiş- ki eğer arzu edersenız .ortada ne kin ka • 
huriyeı· re e~ bir hale getirmek Cüm- Terdir. Aylarca uğraşmı.ş, didişmiş an- ' lır, ne harb kalır ... Bunlar mümkün de 
lidir· b ın belli başlı gayelerinden bi - cak bu kadarcık yap1-'hilınişlerdir. (Köy olamaz ... 
gaye~e ~~un için ne lhıınsa yapılacak, de çatı kurmanın bu zorluğu, hep ba- Düşününü2 bir kere ... Avrupa memle -
karlıktan aş~ak uğrunda hiçbir feda - hadan kalan evlere bağlanmaya sebeb ketlerinin bir çoğunda sizler erkeklerden 

Son çekınilmiyecektir.ı. olmuştur.) Artık bu şekilde hayvanla- çok fazlasınız ... Ekseriyet sizdedir ..• 
§~le/~ 0 lgezide göre ça\:pan birçok rın yerini soramazsınız: Onlar evin al- Bundan başka annesiniz.·· 
rile ahırlce ~merek bir aralık köy evle- tında karanlık ve basık olsa da bir sı- Yirmi yaşında olan gjzel delikanlılar 
tnektedir~ın .?urumuna da temas edil- ğınak buldular ya? Ona şükretsinler! size medyunu filkrandµ-lar. Bu filkran -
lerde ahırıc.aKo~ ~vlerinin birçok yer - 2 - Şimdi bu şartlar altında kuru - lannı size her veçhile göstermektedirler. 
r lllU ,_ ek · 1 d b"l w. • İ1:1te bundan dolayıdır ki bu müstakbel ın sıhhati k ŞıA:r olınası, ınsan a - l~n bir evin ne erece ısına ı ecegını :r 

batini tehdi ada~ hayvanların da sıh - biraz düşünmek Jazımdır: Tavan talı - askel'lere kardeşlik hislerini siz ajılıya • 
d ~ d ediyor 'D.. k 1 caksııuz... Columbia üniversitesi psika
egi.ştirmelr ko·· 1~~· U'\l kötü itiyadı tasız, pencere camsız, öôşeme ap a -

a, v \Uiltı:ı .~ h d naliz profesörü Dr. R. Owens yirmi yaşm-
Yırct etn'\L>k 1.. • e cuıırla evi a - masız, hülasa her taraf i tiyatsız ır. 

uro;; uzumunu ben daki delikanlılar ile elli yaşındaki erkek-
2Imd __ ır" "~-!yor. inısetınek lA Bu yerde çaresiz s1kı sıkı örtünmeye h kk d k d kk kik ~u ler a ın a ço şayanı i at tet at-
Şu phe yok ki b . ihtiyaç vardır: İnsan kısmı için küçülen ta bulunmU§tur. Tetkikatından makııad: 

kalı, evle ahı ' u enın alan her alfı- pencere, httyvan kısmı için tamamen Erkeğin fikirleri ve kararları üzerinde en 
VaZife "'din rı a?'1nnak temennisini bir kalkmal·: insana gerek göril1en hava 

"' ecektır De mühim nüfuz amillerini tesbit etmek idi. 
doktoru b!Yt•t · vlet ~kilatının delim, hayvana büsbütün tıkanma1ıdır. 

, ~J arı z.ı ~ King Testo istediği neticeye varDU§tır. 
ayrı ayrı he ...ıt' raatçisi, köycüsü Ve bu kanaatle evin altındaki ahır, şey-p cuyU ""'n.lr Profesör ebevey'\nleri nezdinde ta.til 
kötülüI~l"'rı·nı· b" b" Y-~ bu göreneğin tmıın bile giremiyeceği karanlık bir " ır 1 müddetlerini geçirmiş olan orta yaşta er-
dir. Fakat acaba .r sayıp dökec€kler - sığmak halini alır. Köylü hayvanını an kek çocuklara yüze yakın sual irad et • 
da hiçbir k şırnd1ye kadar bu yol- cak böyle tSitabilrniş, kendisine de bir 
Köylü.mü eme harcanmamış mıdır? nevi k~lorifer (!) temin etmiştir: Çün- :~ştir. iBu suallerin içinde şunlar da var· 

olınamtş ınzeıdbu?yolda bir öğüd veren ku·· ha'-'\·anlardan sızan sıcak buğu ve 
ır J - En fazla sevdiğiniz tatlı hangisidir? 

Bir köy evi · k koku. üst katı da ısıukaktır? - En fazla &evdiğiniz devlet reisi kim· 
nın havrer 1 ne onuklayan ya~ancı - Diğer taraftan yığılan gübreyi de bu d" ? 

tü ev,,..· ha ın çeken ilk şey, akşam üs- ı"tibarla sık sık atmaga~ lüzum görmez. "'· "' yvanı 1 - En fazla ..evdiğiniz san'atkAr kimdir? 
Pıdan girişidir ar.a ~irlikte ayni ka - Kanaatince gübrenin mevcudiyeti hay- - En fazla ~evdiğiniz muharrir kimdir? 
keskin bir k k Geceyı alt kattan gelen vanları ısıtınaoya olduğu kadar, keneli - - En fazla aevdiğiniz radyo merkeıJ 
geçiren mis ~· unun rah~tsızlığı içinde !erini de ısıtmaya yarayacaktır. hangisidir? 
l'nerhabad a ~r, sabalıleyın ev sahibine 3 - Yoksulluğun zaruri kıldığı bu - En fa:ıla sevdiğiniz film hangisidir? 
öğüd·· . an önce ahırı evden ayırmak barınma şeklinde daima miic:te:rek bir 

~ unu verir. Kald ki , ~ 
dıgırn dokt 1 

' yukarıda say- düşünce hakimdir. Bazan köylü hayvan 
dürü or, tar!l'llman, nahiye mü - nefes ve gübresinden fa~dalandığı ka-
Yılla~J: ~e ?u gi~\ alA.kalı kiınS€ler de dar, kendi ocağından da onları hi8SC -
geri kalmn en bl u ıtiyddı kötülemekten yab etnlek ister. Ve evi bir yer çatısı 

ı:..-. amış ardır: 
.l)..JJn\ıi bunu . altında iki bölmey~ ayırıp bir kısmına 

tını kirnt . n ıruıan sıhhatine zara - çocuklarını, bir kısmına hayvanlarını 
11ınİerı sı hayvanlann sıhhat ve ve - yerleştirir. Böylece geceleri çocukları
~Phesı: ~lan tesirini, kimisi bir başka na baktığı kolaylık kadar, hayvanlan
~iını d ep söylem.işff?rdir. Yeni köy na bakmakta da kolaylık bulur. 
tu de~ı e ahır mesel@lt · yeni bir mev- 4 _ Hayvan köylünün yan canıdır. 
herdbe .bpek eski bir derddir. Bununla Onu e.mniyette görmedikçe rahat ede
Vanın r ir b~ deha ele alınması, da- ınez. Yakın bir maziye kadar köylerde 
ltibart1eh~rniyet1ne btr işaret olması gözden uzak kalan hayvanlar ya CMıa
v.eıınekı--ı11& Y•al bir tıetkik vesilesi varlara yiyecek olur, ya hırsız1ara &er-

1'·· ~ır. 
~oyı · maye olurlardı. Binaenaley'h. evıe mliş-

ln..ıan 8~~~de ahırlar niçin bugünün terek ahır biraz da bu hissin icabıdır. 
larına a ı: ve hayvan bakımı icab - Asıcların yerleştirdiği bu korkudan 1ny 
den ni ~ ndır! Kaylthnüz göreneğin- rılınası kolay olmuyor. 
~Yd ç aynlanuyor! Bir defa bunu S - Nihayet kt5ylü.ınil2:e şimdiye ka
llınct:4 koymalıdır ki, derde ne ya - dar veıilen ağiltıer bir türlü tatbikata 

1 çare buhmabllece~ kestirilsin · 
~,.-1 .... aKhayli\mtb; fakirdir; bu yüıd~ elverişli olmamıştır. Bugü.n klSylttye 

v "" ınn bi nasıl &\mokin elbise tavsiye edemiyor -
~henGe d r arada ohnası zararını sak, kl!slk şekilde ahır da taıvsiye ede-
kışaına ~ ikt ayrı çatı kurmağQ kal· meyiz. Şöyle pencereli, böyle yemifkli, 
1'ıtsa? ~ ~9 t! IOPBaıuz da size an - şu ende, bu boyda bir ahın sağb'k ve -
l'niştir: İlk Mrt Hftede çatabil - rirken biroz da köylUnOn durumunuJ 
Ci ~ t.&ft sene a~ getirmiş, ikin • köyön halini 6üşünmek zorundayız. Bu 
lan eksikl nı .tafurut. tıçfincü sene kn- bahiste hem köylünün takatini he.sab -
c:iüncu ertnı tamamlamış, ancak d6r lamak, hem köyün mevcud malzem.esi
'-'ln büt:e ustttyı ~ğırabilmiştir. E - ni düşttrunek, hem de iklim şdrtlarını 
k~nan~ri iş!Ertnde çoluk - çocuk hep ve hayvan bakım şekillerini gfü.öniin -
Çer~ve ırgadlık etnıitleıadir. Cam ve de bul'Undurmnk lAzımdır. 

l>al'a8ı 8rilrcak ~ kimi pen- (Devamı 10 uncu mıyfada) 

Madam Rtıt.ttveıt 1ton_fenın. "eriyor 

.- En fasla 11&vdiğiniı bahk hanglaldirt 
Veril<m her ceY"aba izahatın llAvesi 

§artları 

ProfeaOr Dr. R. Owens bu auallerln ay. 

Amerika Cümhur rei8i 1'~ uvceai 

Madam Ruzveıt telefon ba§ında 

j desinde olduğunu meyaana çıxanıc;:rgı : 
~muhakkak ... 

Kan ve kocaya yUıe yakın sual soru • 
nuz.. Sualler ayni oımalıdır. Fakat ayıı 
ayrı aorulmalıdır. 

Cevablarm üçte ikisinin müşabih oldu· 
ğunu göreceksiniz ..• 

ı 
Kadın tercihinin ıebeblerini izah ede· 

cektir. Fakat erkek kat'iyetle izah ede • 
mez ... 
cŞundan dolayı ...• demekle iktifa ede. 

cektlr. 
l Bwıd.an da anlaşılır ki: Psikanalistle " 
rin dedikleri gibi kadının erkek üzcrindq 
hakinı bir tesiri vardır. 
Şimdi meseleye gelelim ... Bu tecr:ibe, 

lere binaen Avrupada cereyan etmekte 
olan bütün vak'alardan cAvrupalı kadın~ 
lıı.rın. mes'ul bulunduklarına _bükmeyle· 
mek icab eder mi? 

Medeniyeti altilst eden şimdiki :fikirle " 
rin müşevviklerinin kadınlar olduğu hak... 
kında hilküm verllebilir mi? ... 

Hayır! Kadınlann cpotansiel. tesirler{ 
azim ohnakla beraber bunlar bu tesirle ~ 
rini temamile istimal etmemektedi::-ler ... 

nini çocukların annelerine ayni zamanda Avrupalı kadınlar! Vaziyeti tetkik edi• 
göndernıiJlir. niz. Kocalarınızın üzerinde siyasi nüfuz, 

Neticede profesör çocuklar tarafından ların elAn hAkim bulunduğunu görecek ~ 
verilen oevablarm yüzde seksen ikisinin slniz ... 
anneleri tarafından verllen cevablarm Fakat onlann kalbleri ve fikirlerı iize. 
ayni ol.duğ'Unu görerek hayret içinde kal- .rinde gene siz h~kim bir mevki işgal ey " 
:mıştır. Çocuklar üzerindeki ana tesirini lemektesiniz! Bu hakimiyet on dokuz a " 
öğrenmek için cevablann karıılaştırıl - sırdanberi devam edip durmuş.tur. 
ması kAfi idl. Sizler bu hakimiyetten istifadeye hiq 

MeselA anne bir kltab hakkında tercih kalkışmadınız ... Amma hiç!. .. Kabahat '\ 
fikrini uzun uzadıya anlatıyordu. ]isiniz ... 

Çocuk hıe aynJ ldtab için: Kocalarınız üzerinde hazan icrayı te ... 
cArzuma uygun olduğıından dolayı sir ettinizse de bu iyi şeyler için olma \ 

beğeniyorum:. demekle iktifa ediyordu. mıştır ... 
Annenin tesiri hemen her ıahada görü- Kadının erkek üzerindeki tesiri yal ' 

lQyordu. nız ppkanın intihabı, otomobil iştirası 

Mtişabehet: Renklerde, kolcularda Tiz- meseielerfne inhisar etmemelidir. 
de doluıan tktyi buluyocdu. Her hangi millete mensub olursanız ~ 

Slyasf &lrlerde yüzde sehen dokus lunuz, aahlb olduğunuz kuvveti istimal e~ 
idi!" diniz ... Varılacak gaye hakkında hepinia 
Diğer tecrübelerden elde edllen neti • esasen mutabıksmız ... 

celere göre delikanlılar ü~rinde ana - Bu gayeler: Sulh, mesai, saadettir. 
larınm t.ıfrtnden sonraki testrler de he· Fakat bu gayelere erişmek için bütün 
men bltbirlerinbı ayni idi. kuvvetlerinizi istimal edeceğinize, çok ta .. 

Bunlar atollej, klüp, .sinema arasında rafgir bir kocayı, çok sinirli bir oğlu tes. 
tehalüf ed!yordu. kin edeceğinize ... 

Yirmi Y&flildakl delikanlılarda politika Sevgilinizin siyasi fikirlerini tadil eyli• 
biç bir teatr icra etmiyor gfbl idi... yeceğinize bunlar ile alitkadar dahi olmu· 

Profesör Owensin tecrübeleri birçok er yor gözüküyorsunuz! 
kekler ve zevceleri nzerlnded e tatbik e- cSfyasf işler erkek işidir:. deyip dur:..ı. • 
dlhni~lr. Neticede §&yanı dikkat nlsbet - yorsunuz ... Bu çok yanlış bir fikirdir .•• 
1ere rastgeUnmişttr. Bu bir kadın meselesidir ... 

Elde edilen neticeye gôre zevceler ko.- Çünkü cemiyetin ve istikbalinin boşlı
calıı.n üzerinde yüzde 63 nisbctinde tes1- ca unsurusumız ... 
re maliktirler. Bundan dolayıdır ki istikbalin saadeti 

Bu tecrllbeyi siı de tatbik edebilirsiniz .. ne alakadar nlma.nız icab eder ... Bun ... 
Bu suretle 40 ile 60 yaıındald karı koca - dan sarfı nazar edemezsiniz... ,· 
1ar aramıda kadının tesltinln ücte iki rad IDevamı 1 O uncu ~a.) • 



10 Say{11 SON POSTA 

Bulur ri stan nereye gidiyor? Köylerimizin ahır meselesi 
(Baştarafı 9 uneu sayfada) IM, usta, şu ve bu en bücra yerlerde dl 

ve Bulgar anla.şama.mazhğı buna !erine k5le etmeğe de çalışırlar. G DALGA UZUNLUliU _ 1'na ~yle bir tavsiyede bulun.malıdır hi kolaylıkla bulunur feyler oıuncBY' 
m.Anidir değil mi?! Fakat bu pek ağır bir Türkiyenin ötedenberi istediği ve bu _ ki, o bunu kolaylıkla yapabilsin. (At- kadar ahU' :mefhumunu kara )dtabd 
m.es'uliye't. tir; bir .gün ·b_unu biz mazur gu"n de husulüne çallııtıııh Balkan ittihadı, 1639 m. l83 Kes. 120 Kw. tesha:n.Eleri açıkta olan bir köye dl:Srt klAsik tarifine tıpatıp uygun tutaına • 

:r &• .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. •• 
gcmnek istesek bıle tanh aUedemiyecek Balkanlardan yabancı büyük devletlerin .A.P. 31,79 m. 9485 Kes. 20 Kw. yuz liraya mal olabi1en kilmes örnekle- yız. Köylerimiz için bugün ı~ olaJlı 
ve Bulgaristan bu hatasını belki dı Çar tesir Ve•nüfuzlannı uzaklastıracak ve bu- ri tavsiye etmek hayli gülünçtür!) insan sıhhatini haldldar etmiyec~ 
Slmonun oğlu Petro zamanında (963-972) ralarda sul:lıü ebedlleştire~ek tek rnües- ÇARŞAMBA _ 1'7/5/ 39 HülAsa, köylerimizdeki ahır me - hayvari sıhhatine da elverişli gelece) 
olduğundan daha beter ödiyecektir. s· yd" N k ki B 

1 
. t b 12.30: Proğram. 12.35: Türk mllz\~. ı - selesi fantezi bir tavsiye halinden çı- mahalli malzeme ve ihtiyaçla'ra uygut'ı 

. ır çare ı. e yazı u gans an u- Udi -... n .ıı +- ~· Fakat bi3 Bulgaristanın nfuayet yola nun. t k k çla .. h i ~·e n uzzam peşrevi. 2 - Ahmed u- karak evvela etraflı bir etüd mevzuu basit yapılı ahırlardır. Bu da ancak~ 
1 ğ .. üm.d k. ı: On opra azan nna murecca ' ay- soyun hüzzam şarkı: CHatınnda kalsın.) 3 - 1m Je ece mı ı etme ıs~yoruz. un yo Ralrnnın htizzam '""'kl: <._km bana blr ""z- o . alı.. sonra bundan çıkacak esas!ar ra~niz kıyıları için başka, Orta Arıbf,sita • 

:t- 11 elem.) 4 - Faiz Kapancının prkl: (Seni aıresın e en muva'ı.ıA u şe e utıg - dolu için başka, Ege için başka 1a gelmesi demek kom•:nları"le uyuşması, dalarını bugüne kadar anlamak isteme- ..,_ ~ &• d d .L.
1
- b'- kl l..~ -

onlarla sevişmesi ve tehlike karıısında on di; fakat fırsat henüz tamamile geçmiş gördü o ,arak saçlaro..> 5 - şfı1cr11 Şenoza - lanmalldır. şekillerin bir fen heyetince tesbiti 'fi 

larla birleşmesi demektir. Balkanlılar d~ğikli~ ve Amavudlukta vaziyetin de • nın ma.bur şarkı: (Bu se'fda ne tatlı.> 6 - Türldyenin ~r bölgesinde ildim şart bunların benimsetilmesine çalışı1ınak" 
varlık ve hürriyetlerini, benlik ve istik • ğışmesıne rağmen Balkanlarda sulh ve mcaz tftrkfi: <Ba~a girdim ilzftmeJ 7 - ları, rncvcud inşaat malzemesi köylü - la olacaktır. Yoksa alelihlak ahırın ef" 
IAllerini ancak birleşmek sayesinde te - süktn tesis edecek bir Balkan it~ihadını Halk ttırktt!ü. <t;;u dağları delmeli gBnıtı eR- nün bilm k za zi ı· b k b den aynlmasmı k~"-üz pek ,..o1Bf lemell.) 13: Memleket saat l'ı.ynn ajans ve :'>· ve 8 nç va ye ı ~ 3 aş- l-'.1'1u.uı ~ 
mhı edebilirler. Yokııa bugün birine Se- kurmak imkanı hiild mevcuddur; eh'e - meteoroloji hnberlerL 13.15 _ H:' Milztk CRI- kadır. Ağacı bol yerlere çimentoyu ö - bPCerer.ıiyecek ve müoerred tavsiyeı.r 
1Aniği ve ötekine Dobrica ile batı Trak - rir ki Bulgar aklı mhayet bu işe yatsın. ynseti Chmhur Bandosu - Şef: thsnn Kiin - ğüdlemekte, yahud tek tuğla bulun - hep boşa gidecektir. TanmnıaJl 
yayı viideden büyük devletler yarın yal- H. E. Erkilet çer.l 1 - J . Bt.mchel - Marş. 2 - J. Lavrov1- mıy<'n yerlere bunu sağlık vermekte i

cl - Tunc dalgaları. 3 - Rosc:tnı - Oulllaume sabet yoktur. Nasıı ki tezek yakan köy Yeni iki ihraç maddesi : 
Namlarına jübi1e yapılan Tıb 
Ustadları 11 Son Posta ,, ya 

hatıralar1m anlatıyorlar 
(Baştara!ı 8 inci sayfada) 

c- Yann sabah erkenden gelirseniz. 
hem yaverleri, hem de Atatilrkil görme
niz mümkün olur> dediler. 

Ertesi sabah, "'ekrar gittim. Yaverler -
den birisi ile görüştüm. Ziyaret makaa -
C1ıını anlattmı ve: 

- Ben. üçüncü ordu sıhhiye milfot -
tl§liğinden emekli. albay Kemal Çulha -
yun. A't'atürk ile tanışırun. Arkada§la -
nmdan rahatsız olduklarını duydum. Ben 
bu ihususta ihtısas sahibiyim. Bütün 
emelim, Atatürkü bir kere muayene et • 
mektir. Buraya, başka hiç bir arzu ile 
'elmedim. Sırf vicdani bir saikle sizi ra
hatsız ettim, dedim. 

Yaver: 
c- Adresinizi verin, kendilerine arze • 

delim.> 

Sözünü söyledi. dediğini yaptım. 
Arndan iki, üç gün geçti. Ben, vazifem 

icabı Ereğliye gittim. Orada. radyoyu 
dinlerken, kara haberi aldım. 
~te bu hatm:.ım. içimd~ ukdedil'. Eğer 

Atatürke, M. Kemalin baktığını bilsey • 

dim, ona müracaat eder, ~dü~ önümeı. 

der ve mutlaka kendisini glSrGrdfim. 
Fakat ne sö~l::-sek boş: Mukadder de -

ğilmiş! 

Bay Kemal Çulhn sustu, derin derin 
ailşündü ... 

- Bana artık bir şey sormayın. dedi! 
Bu seksenlik tıb adamının gözlerinden 

Sinema: Bütün hayatmca 
şansma in nmış oran artist: 

Ten Uvertürü. 4 - E . Grleg - Peer Oünt 1. el .. .. · . . 
sültl.ıılnden No. ı. 2. 3. 4. 18.30 : Pro~ram. luyu de, bu hareketmden dolayı tayı- Güvercin gübresi ve deve 

(Bcı§tarafı 1 inci sayfada) 
- Elbette .. Bir deveyi kaça satacak"' 

18.35: Müzik <Vlrtfio2'1tır - PlJ 19: Kamışına. be hakkımız yoktur. Yakacak başka 
1915: Ti.irlt müzllU <Fasıl heyetU 20 : Mem- şey bulam1yan köylü elbet yanacak her 
leket saat lyan, nJan.c: ve meteoroloJi ha'ber- şevi yakacaktır. Bunun gibi ahır mese-

( Baştarafı 8 incı sat/fada} lert 20.15· Türk müziği. ı - U~ak peşrevi ıesın· d d I* 1 he h ıı· nız?.. ı ... k d 1 2 Ari · e e i:lzırn ° an r ma a ın - O zaman itina edece,.iz, iyi deve "" 
o a ar... nsan oralara bi• iki defn git _ - f Berin usşnk şarkl: (Mey'hane mJ bu d . k''nl d hiİind f ı lS bil 

Ronald Colman 

tikten sonra artık bıkar. Gidesi kalmaz ... bezmU 3 - Rakımın u.ş.şa'k şarkı: mana hiç ~~vcu . ım a a~ a e enn şe- yetiştireceğiz tabit.. 100 liraya satanı 
Ben vakti · dawl da. kırl d yf' yatışmryur-böyle.l 4 - Cevdet Çnfla: Ke - kılde bınacıklar ınşasıdır ve bu pekala tekini.. 

. mı . g ~ . ar a, sa ıye man takslmt 6 - Udi Zekinin uşşak şarkı: mümkündür. 
evlermde geçırmeğı sevenm. <Bir gün geleceksin diye.) 7 - Halk tilrkti - . . . . - Pahalı değil mi? .. 

Ailem hakkında gazetelerde. mecmu:ı- aü: (Karam.> a _Mahur şarkı: <HA.lA ka _ . Bunun ~çın .hır. fen heyetı. ~leke- - Etini satsanız daha fazla eder .. So9' 
larda bir sürü yazılara tesadüf ~diyorum nayım knlblml aşk ateşU 9 _ Rakımın h1 _ tın her bölgesı içır husus1 bır tip tes - ra develer öyle pek çabuk büynınezlef• 
Bunların çoğu masaldır. · cazkAr ştn1tı : (Bekledim tA fecre lrndar.l 21: bit etmeli ve hükumet bunlardan birer Bu işte yüzümüz kara çıkmaz ba~ 

Bugün ingilterede iki k k d . 
1 

Konuşma <Haftalık posta kutusu.) 21.15: l'!B- tanesinin ötede beride inşasını temin İyi deve yetiştiririz .. Bu ifte raklb otacı' 
. - ız ar eşım e ham, tahvilat. kambiyo - nukut ve ziraat ı d h ~r erkek kardeşim vardır. Bir kız karde. borsası CUatl. 21 25 : Ne.ş'ell plfl.klar _ R. ıı.so: etme i ir. A ın evden ayıracak olan, kimse yoktur. şım de Avustralyadadır. Anrıem beş altı 

1 

Müzik (Küçük orkestra _ Şef: Necib Aşkın.) fakat bu ayrılışta uzun boylu blr kül- Muhatabım bir iki saniye durdultt .. 
sene evvel Avustralyada ölmüştür. Ba • ı - Helnz ~-elnfel1 - Eve gel yavnım . 2 _ fet gönniyecek olan köylü. muhakkak sonra_ aklına gelen şu fikirleri ileri .snrd4' 
bam ipek ithalat tüccan idi. Yirmi sene M:ılnzcr - Du~fın töreni. 3 - Ktıtzlader - ki tavsiyeleri tutrnağa temavül göste- - Yalnız nümune için gönderilecek~~ 
evvel Londrada -ıd- öı- - b b b Hııydl bana bir ha"3 daha çal. 4 - J . Stra - recektir. Bu u~rda köylilye ağıl in - veleri ya yalnız erkek. yahud yalnız 019' 

nl
. _ _0 • _ u. u~une se e e- u'-'s - Polka. 5 - J . Strauss - Bi7.de vals. 6 -
m harbde olduğume daı: alınış olduğu Bareu~r _ İtalv:rn ::ırkısl. 7 _ Leopold _ Çi- şaatında olduğu gibi kerestece veya olarak göndermeli! .. 

telgraftır. gan oyunları. 22 : Müzik <Melodiler _ Pl.l 23 : başka suretlerle azıcık daı müzahir o - - Se'beb!. 
İşte o gün bugündür hiç telgraf al • son nJans haberleri ve yarınkt proğram. lunursa arzumuzun tahakkukuna md - - Sebebi şu .. hiri erkek, biri dl~ oltlf' 

mayı sevmem 23 ıs .r24: Müzik <Caz'band - Pl.> ni kalmaz. sa. orada bunları bil'leştirlp ürettrıet~ 

retBeazıtelagrrkaafldaa.şldaanvemt beedneirlyeerm. eğB<>u, zdi)a'vaeı- ·········Ma···:;·a···m········R·U···Z···V ... e ... 1.f .. l;n········-· Bazı eörenekleri yıkmakta ifrat doğ- Sonra b~ka almazlar .. Halbuki hep bit 'J ru olrnadı~ı gibi bu göreneklerin da - cins gönderirsek mecburen. hep bizden •• 

tarzlarına sinirlenirim ... Esasen hatırlar- b • k 1 . yandığ! cihetleri ihmal de doğru de - lırlar. sınız belki ... Harbi Umumiden evvel tel- ır ma a esı ğildir. Köylümözü yeni şekillere ted - - Aklınla yaşa!:. Senin kadar devri 8'" 
graf ancak hastalık ve ölüm vak'alar~ i~ın ricxm aı1ıştırmalıyız. Düşünmeliyiz ki bıktakiler de düşünseydi bizim Anlcıır• 
kullanılırdı... (Baştarnfı 9 uncu sayfada) kövlünün yasayJşı biraz da kazancı ile tiftik keçisi, din değiştirip Avustralyad• 

Bir mobilye, bir araba, oğiunuzun el - JcUll 
Gelelim san'at b:ıhsine, san'at [ı!Pmine: bisesi için kat'i bUrette rev sahibi bu • alfik::>dardır. Memlekette yol. malze - bize rakib olmazdı. Nusret Safa ~ 
San'atımdan memnunum. Rol almam lunduğunnuzu kabul ediyo;sunu:ı da ko - İstanbul 4 üncii lem Mennırluğundan: 

i~n ~u rolleri mu•tak beğenm 'm s rttır.. canızın ecnebi bir devlet reisi, yahud bir Tan ve Son Posta gazetelerinin 2/4ı/039 
Şımdı~e ltada: çevirmiş oldu um fi'm _ ecnebi metl"Jeket hakkındaki sivasi fikir- tnrihll nüshalartıe 4/5/39 t.arlhlnde bl.rtnc1 
lerdeki rollenmde muvaffa 'c olduğumu l Ierine k 1 k 1 ve 19/5/939 tarlhln~ ikinci arttırması ya -

u a asmıyorsunuz -· pılm:ık suretile 2281) No. lu ununa tevfl -
~nıyorurn. Bund~n son:a rol yapacak o • Ey Avrupa kadın!arı, harekete geçi - kan satılacağı ntuı olunan 3372 lira kıymeti. 
~rsam gene aynı prensıplere rıayet ey - niz... muhammeneH Bo1'azlçinde Arnawdköyün -
lıyeceğim tabiidir. 

6 

Be,.end·g·· , t,_ ... 
1 

···7 ......... Y ......... :·············:··-···········)····- de Kilise soknğındn e..~I 4-4 mükerrer 6 ye-
6 1 ım sana !Ulr ar şunlardır: \.. enı reşrıyat nl 14-14-14-14/2 tapı No. lu lki kuyuyu muh-

Erkeklerden: Clark Gab!e, Spencer - tevl zemini ahır &til samanlık kflgir blr a -

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler f111I " 

tardır: 

İstanbul clhetindekHs: 
Şehzadebaıjında: et. Ha.lll). EminôntlJl'" 

de: (Necatı Ahmed), Ak.sarayda: (Ba .. 

Trancy, William PowelL Charles Langton Cihan harb'n"n Sarka aid hır ile tttısallnde eTVelce ,cğurthane hA.len 
( A T'kaBı VCT') Charles Boyer. ' ' kAğlr mutfak yeri .,e evvelce kahvehane hA.-

Yazan: Sabih Alaçam Kadınlardan: My:rna Loy, Greta Gar- menşeleri len amele odası olarak kullanılan tek kallı 

.vaşlar boşanıyordu! 
nm), Alemdarda: (Bırn Asım), JJe1& .. 
zıdda: <Belkls), Fatihte: (HQsa.ınedd!n>• 
Bakırköyiinde: (HllA.l), Byilbde: ~ 
sultnn). 

Ayvalık yolile yapılan lzmlr 
saferlerinde deöişlkllk 

Dcnizbankın Ayvalık yom.e İmılre i~
liyen vapurlarının gidiş ve dönü' aef erle
rinde bazı deği~1dikler yapılıruJtır. Bun
aan sonra Ayvalık ve Ktlçükkapıdan f z. 
mire giden vapurlar !stanbuldan Ayvalı-
1.a vardıktan soara, İzrnire gitmlyerek 
geri döneceklerdir. 

Denizbank Mudanya hattı yaz ıartfe

slnin tatbikine de önümüzdeki Pazar ,a
günden itibaren başlanacaktır. 

bo, Katrin Hepburn, Marlen<:! Dietrich ve Son Postada Hüseyin Cahid Yalçmın ahşa.b o.ç b1na lle bahçesinin bir kısmı bos -
dilerleri... kalemile Jean Pirhon'da t" k tan, çllel: tnrlMı w bir kım\1 da gayrlmez -

'l k kl d'ld'k n ur çeye çev ru arazı olan ve tamamı 25.548 m/2 den lba-
Prodilksiyonlara gelince: Başta Ameri- r.ı ere na e 1 1 ten sonra kitab ha - ret bulunan gayrlmenkullln 1'k.1ncl arttırma 

kan prodüksiyonu gelmektedir. Ondan lınde neşredilmiştir. Kitabı neşreden tarihi olan 19/5/39 cuma güntınfin tatile te
sonra menşe memleketi zikredemem. Her Kanaat kütübhanesidir. Şarka aid si _ sadfif ettiği anlaşıhnasına binaen mtlddeUn 
:memlekette sırasına göre güzel filmler yasi esaosları gösteren ve Avrupanın fiç gün daha uzatılarak ihalenin 23/5/39 Sa
yapılmaktadır. Yakınşarka hulfı!ünü izah eden bu e- h günll 8aat 14 den 16 ya kadar dairemizin 

Beyoğlu clbetlndekller: 

İstiklfil cadde.sinde: (Oalata.sara7. O&" 
rihl, Kurtuluşta: fKurtulut), ~ 
(Maçka), O ala tada: Chiyoll, BeşikUfu.: 
{Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardaldlel": 
Kadıköyünde: (Kadıköy), üst~: 

(ömer Kenan), Sanyerde: (Osman>• /Y 
dalarea: {Şinasi Rıza>. ..•...• -........ K····:,·r··a····,··,-k... e ... v ................ _ seri bilhassa münevver Türkler oku - 34/4346 No. su ne ve evvelce llft.n olunan 

malıdıriar. şartlar dairesinde ııatılacaRt tavzihen llfı.n 

t 
A olunur. 

nsanlar filemi - Gene Kanaat kitab c:==================================--~ .... Suhanahmedde park karşısında tram
vay caddesi tızerinde 48 numaralı evin alt 
katı mutedil fiatla kirahktır. İçindekilere 
mdracııat edilmesi. 

evinin güzel bir kapak için~ neşret _ N f V k" 1 t• d 
rniş olduğu bol resimli, fikir açıcı ve a ıa e a e 1 n en : 
m~lfunat vericı kıymetli bir kitabdır. Eksiltmeye konulan iı: 
Kitabın muharriri Faile Sabri Duran - 1 - Susurluk çayının sulaması hafriyat ve sınai imaliltı keşif bedeli ,447341• 

( Boğazda bahk akını başladı l dır. Tavsiye ederiz. lira ,45. kuruştur. r·························· .. ····················· .. ·····- 2 - Eksiltme 19/6/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Nafia 1,/e"' 
kaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usıı
lile yapılacaktır. 

Son günlerde Boğazda balık akını .:baş

lamıştır. Bu vaziyet üzerhıe balıkçılar 

faaliyetlerini genişletmişler ve mOhim 

miktarda balık tutmuşlardır. 

Bu arada balık sürülerini kovalıyan ve 

balık tutumunu güçleştiren köpek balık

larına da sık· sık rastlanmaktadır. 

Dün Boğazda ba1ıkçı:ar bir hayli güç
lüklP iki kÖJX'k bahıp. yakalamışlar ve 
bıınhn Bebekte teşhir etmişlerdir. 

Tutulan balıklardan bir milttan ııma
ıumııda beklemekte olan İtalyan ve Yu-

naıa balık vapur ve ıemllerlne aatılmıı· 
tır. 

Balığın fazla miktarda tutulması balık 
ftatlanna da tesir etmlştt'. Bir kısım ba
lıklar satış olmadığından denize dökül
mtıftilr. Bu arada çiroz Amilleri de ehem
miyetli miktarda bııhlc almışlardır. Re
sim dQn satılmak üzere Balıkhaneye ba
lık getiren kayığı göstermektedir. 

1 

Son Posta 
Yerebatan, Çatv.lçeşme ıotak, IS 

ISTANBUL 

Gazetemizde -;ıkan yuı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıauWnize t..iddir. 

ABONE FıATLARI 

1 e a 
~ ena Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. --

TORıttn t~ı.ı '41>\1 iW 
YUNANİSTAN 2-UJ 1--\I 710 

~CNEBİ 27J 1 14 800 

Al>on• bedeli pefincllr. Acina 
deliftirmek 25 ku.r;Jftur. 

-·--

1 
Ay 
Kr. 

ıw 

27ıJ 

lJOO 

c.ı- eorcdı •eri Hrilmn. 
ilanlardan ma'ııliyel alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruf1U 

Pul il!vai llıım;fu. 

' 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projeGi, bayındırlık işleri gent· 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c22. lira c40> kuruş mukabilinde sııtst 
umum müdürHlğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekiilerin 21643 lira 65 kurusluk muvalck
9t 

teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gtİn evveı eııerift
de bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekAlctine müracaat ederelC 

bu işe maıhsus olmak üzere vesika alına~an ve 'bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır.13' 
müddet içinde vesika Uılebinde bulunmıyanlar eksiltmeye işfü-ak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklit mektublorını ikinci maddede yazılı saatten bir saa~ evVe
line kadnr Sular Umum Müdürlnğüne makbuz mukabilinde vermeleri ıAzıJJld•' 

Postada o1an gecikmeler kabul edilmez. cl838> c3402> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__..,.-

ktan.bul Defterdarlığından: eıi 
Muhammen ıoytfl 

Lira -Beşı1rta~a: Abbasağa mahallesinde Ihlamur Yıldız caddesinde kAin 
2-4-6 kapı numaralı eski .J'andarma hastanesi binası. 13~0 
Beyoğlunda: H68eyinağa mahalle.sinde eski İmam. yeni İmamad -
nan &0kağında ee\:i 23, yeni 21 sayılı ev. 4500 
Beyoflunda Tmrtım mahallesinde Yeniçarp caddesinde kAin eski 
64, yeni e6 aayıh n. 1625 6, 

Yukanda mevti ve numaralan yazılı gayri menkullerin millkiyeti hlzaıarırı tıf 
yanlı mWıammen loym.tler üzerinden açık arttırma suretlle satılacaktır. sa 
bedeli nakden n pe§indir. İhale 29/~/939 Pazartesi ıgünil saat 14 dedir. TaUbler: 
% 7,5 pey akçeleHnl vaktt muayyeninden evvel yatırarak mezldlı gün ve saat 
defterdarlık Ml1ll EmlAk MQdllrUlAftnde mütejekkll komilyona m11racaatlart1·) 
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J7 Mayıs SON POSTA ~ayfa Y 

Yen· sene b ·· tçesi Almanya ve italyanı~ 
p 1 b 1 Çine silah vermelerı 
aza~~~~?~ inci .~!~~~te 1 b~~:~~~!ıı~~m1!.!.!!~~b•· Japonları kızdırdı 

Fransa, İngiliz - Sovyet noktai 
nazarlanm telif etmeğa uğraşıyor 

ta~ı basıldı, bugün Meclis azalarına tevzi kar yaşayanlardan vergi alınması gibi (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ed 1d' nın da Alınanya ve İtalyanın Çine harb. 
l 

1
' 1• Meclis umumi heyeti Pazartesi top- bazı tedbirler hatıra gelıniştir. Encümeni- 1 ant malzemesi göndermekte devam etme erı 
ısında müzakeresine başlıyacaktır. mizce hükumet tarafından bu mevzu ele k E .. yu·· zünden ileri geldiğini ortaya koyma -

v .ncurnen 1939 bütçesini 261,110.000 lira alınarak lüzum ve ihtiyaçları karşılayıcı 

ba:ıdat ve 261,064,192 lirn masraf olarak bir tedbir düşünülmesi ve bu hususta i- tadır. il · · 
agı Japon Kokumin gazt!tesi daha en gı-

19 annu~tır. Encümen mazbatasında cab eden kanun layihalannın Meclise 

Pıl38 ınali yılı varidatının bir tahlili ya. sevki arzu edilmiştir. derek: 1 · k 
rn cBu politika1annda ısrar ettik en ıa -

tın ~u~~~ ayın s~~una ~a:;;l tahsil~ Encf menin arzuları dirde totaliter devletlere karşı olan dos-
tnil . en vnn ata nıs e ye Ankara Hukuk Fakültesinin Maarife tane hissiyatımız kaybolacak, sönecek-
ce/on lıraya yakın bir fazlalık arzede- bağlanması ye:ıi yılda bu hususun hüku- tir> demektedir. 
tne 

1 

kanaati kaydolunmuştur. Varidat metçe temini hakkmda encümen mazba~ Japonyarun mu-~~addid müracaatlnnna 
rnbalannın ·ı · Tb ·1 b f 1 w: lık rn nevı en 1 1 an e u a7 a-

1 

tasında arzusunu iz.har etmiş ve mecbu- ve mütekabil tataflann da teminatına 
ile .. ua~ele, kazanç ve istihlak vergileri ri hizmete tabi hakim yetiştirilmec;i için rağmen Alınanya ve İtalyanın Çine hala 
§ah!~::~;:~nhisarlar hasılatında mü- adliyenin bir pansiyon açabileceği derpiş esliha gönderdikleri bir hakikattir. . 

1
j•ll". olunmuştur. Mihver devletlerinin yolladıklan esli-

1938 Sanry:Ieşme hareketi Dair'!lerin otomobill~ri hanın miktarı bilir.emcz. Maamafih bu 
lira yılında ithalatımızın beş milyon Bazı dairelerin hizmet nakil vasıtalan sevkiyatın 5 milyon ingiliz lirasından fa~ 
tna~a. ~~~ın ~ir P .... if ile kapanını~ bulun- adı altında aldıkları otomobilleri binek la olduğunu söylemek yanlış bir hesab 
tasındışı uzerınde duran encümen mazba- otomobili olarak kullandıkan hususu değildir. Almanyanın geçen sene Çinle 
sana .~ buna istihlak eşy sından ziyade mazbatada işaret edilerek vesaiti nakliye aktettiği, çakı, gözlük vesaire gibi eşya
kinet eşrne hareketinin icab ettirdiği ma- kanununun daha izahlı tarzda tadili te- nın, Çin ham maddeleri ile mübadele an-
saitine~le ha:1> rnal:zemesı gibi eşya ve ve- menni edilmiştir. !aşmasına faz1asile riayet etmiş olması 
ı:nn lda~a ıthal edılmiş bulunmasının a4 münakaşa mevzuu değildir. 
ll'li:zdo ~gunu işaret etmiştir. Memleketi- 19 May•s h~zırlıkl~ rı Anlaşmada ismi geçen cvesaire nin di-
ka~şlıyan sanayileşm.? ve umumi f ('!. ~· kenli tel demirı1yolu malzemesi, mitr:ıl· 
trıilletirni _h~e~etlerinin neticesi olarak (Başt:ı1'Cljı, 1 inci srıv.fada) yöz, tanklar ve ha{if sahra toplan oldu-
nin art~n ıştıra ."c tediye kabi.iyetleri- Bu prova şehrimizde de bugün yapıla4 ğu, Kantonun zaptı üzerine meydana çık-
kayded akta .. oıdugunu mazbatasında caktır. Jimnastik şenliklerine iştirak ede4 ı'nıştır. Çünkü Hong Kong depolannd!l bu 
tanzirn en encum•?nin doviz vaziyeHnin cek kız ve erkek ~alebeleT bugün öğ1eden gibi harb malzemesinden külliyetli mik· 

ve ıslahı ·,.· h" •-~-derpLQ ed'l 1:.ın UAumetçe alınması I sonra hususi vapurlarla Kadıkövüne gi- tarda bulunmuştur. 
ı... ~ 1 en tedbir1er· b' ı · Ü hf ld '1i tatbik k • lll' ıran evve mev- decek, Fener stadında son provalarını ya- stelik. gayet mevsuk bir ma e en 
tedir. e onulnıasını temenni eylemek- pacaklıırdır. bildirildiğine göre Çin h!.ikfımeti Alman-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Savyetlerin bu kararı. Londrn mahf el

ıerinde hayret uyandırrruştı~. Zira. Mas. 
kovanın talebi üzerine konsey toplantısı 
bir hafta tehir edilmış ve buna sebeb ola
rak. Potemkinb Balk.an turnesinden he
nüz dönmüş olduğu gösterilmiştir. 
Başvekil Çemberlsyn ise dünkü beya

natında, Cenevrede Lord Halifaksın Sov
yet mümessillerile şahsan gö:üşmeğe im
kan bulacağını söylemişti. 

Maahaza, Sovyetlerin son muhtırasına 
İngilterenin cevabı Cumartesj t;ününe 
kadar Moskovaya bildirilecek.tir. 

Çemberlayn ve Lord Halifaks, Mosko-
varun son tekJifierini bugfü1 tekrar tet
kik etmişlerdir. 
Diğer taraftan Fransız hariciye nazın 

Bone de Paristeki İngiliz sefirini kabul 
ederek, Sovyet teklifleri hakkında mdlfı
mat almış ve Londra ile Moskavanın nok
tai nazarlannı teliİ edecek imkanlar hu
susunda seiırile istişarelerde bulunmuş
tur. 

Parjste mOzakereler yapılacak 
Londra, 16 (A.A.) - Lord Halifaks, 

Cumartesi günü Parise muvasalat ede
cektir. Nazır, öğleden sonra Daladye ve 
Bone ile birlikte İngil;z • Sovyet müzake
releri hakkında görüşecektir. 

Fransanın İngiliz ve Sovyet tezleri anı 
sında bir anlaşma teklif edeceği öğreniL 
miştir. Bu anbşmad:ı derpiş ediler nok
talar şunlardır: 

1 - Sovyetler esasen Fransa ve lngw 
tere tarafından garanti edilmiş olan kom· 
şularını garanti edecek1erc1ir. 

2 - Sovyetler Birliği Fransrı ve bgn. 
tere tarafından garanti edilmemiş olan 
mertıleketlere karşı giriştiği taahhüdleı 

yüzünden bir harbe giriştiği takdirde 
Londra ile Paris Sovyetlcr Birliğine yal'-' 
dım etmeği taahhüd edeceklerdir. 

Mevzuubnhs olan garanti ediimernie 
devletlerin Baltık memleketleri olduğu 

öğren ilmi~. 

Londra, 16 - Havas: Diplomatik mah-1 
fellerde söylendiğine görl', İngiliz teklif· 
lcrinin ilk noktai nazarında ısrer eden 
Sovyetler Birliği tarafından fiilen redde
dilmiş olmnsilc iş bitmi~ değildir. Fransıı\ 

pJanı sayesinde müzakere imkfını ve an.. 
laşma ihtimali mevcuddur. İ 

Birçok nazırlar Fransa. İngiltere ve1 
So\.-yetler Birliği arasındr. bir ittifak akta-, 
dilmesine muarızdırlar. 
Moskovanın son cevabı, yeni rnüzake· 

1 
re .kapılarını kapaınamakla beraber azami 
menfaatler temin etmek gayesini istihdaf 
etmektedir. 

Ne şa rt' arla anlaşm,şız ? 
MQs f b" . 19 Mryıs ve rrsmi d.,ir .. 1 er ya ile yeni bir mübadele anlaşması yap-
llük~ . utçesıne ilaveler yapıldı Gençlik ve spor bayramı münasebetile 1 mıştır. Bu anlaşmaya göre, 6 aydan az (BaştnTcfı 1 inci sa1ıf11daJ 1 ~~t İn~~~ ~e~ie~etin~n e~~ıye~ 

ciirne etın teklif va ta1ebJ üzerine en-ı 19 Mayıs Cuma g:.inü bütün resmi dnire bir zamanda Çin Almanyaya, Alman em- Türkiye, Çanakkalenin munzam takvi- gosterdıgmı, Turkıyenın buyuk lnıd ~ 
Veler n nıasraf bütçesi projesine bazı ila- ve müesseseler Üniversite ve mektebler tiası mukabilinde iiç m!lyon altı yüz bin yesi için 30 milyon İngiliz lirası, beş yüz reti ac;keriyesi sayesinde İngiltere Mı• 
sasıarıYap:mıştır. Bu ilavelerin başlıca e- 1 tatil yapacakla~ır. Bayramın ertesi gıi- İngiliz Hrahk ham madde temin ede· harb tayyaresi ve Irak petr-0Barı istihsa- sır, Filistin \•e Suriyeyi muhafaza e .. ~ 
EbedF~~d~: .. nü Cumartesine rasladığı için dair:! ve cektir. ıatından altı<la bir hisse istemiştir. Ayr_.ı· d?biJec:eğini, mıl~ma İtal!.anın ~~ 

anıt kab . ~~z Ataturk için yapılacak mektebler Cumartesi günü de kapalı bu- İtalya da, Almanya kadar olmamakla ca, 1ngilterenin, Türkiye ihracatının mu- nızdekı mesnetlerınden mutevellıd tell 
için 250non ıs~mliık ve proje masrafları lunacak ve Pazartesi açılacaklardır. beraber, Çine harb malzemesi vermekte- him bir kısmını almasını şart koşmuştur. likeyi mühim mikyasta azalttığı gibi 
b. • 00 lıra · a· t •nası i · • yenı yapılacak Meclis ır. Gazete gene şöyle demektedir: Bulgaristan ve Yugoslavyanın vaziyet-! 
k • Çin daha r:13 8"0 · Q "" •· " lh $ c· h k tl . R t l . 1 aletin tek•. ;) ' IJ Jı .. :ı. yenı bir ve- 3ger.1 ög"etmen san . Eritin ın ava uvve crı U'i ayyare en cHiç şüphe yoktur ki, Türkiyenin, tn4 lerine de tesir ve ngilterenin Rusya i--
leri için ·s~ ılatına 886,287 lira, Halkev- . . d I" müstesna _olmak ş~rti1e. ~,a~lıca .İtalya~ giltere cephesine girişi, Frans9. tarafından le anlaşmasını teshil edeceğini, bunun 
lira, nau\ ~~~n tahsisata ilaveten 261,120 cenaze merasımı Un yapı l& I tayyırrelerınden muteş~l~kııd:r ... Çın ka)- Şimal Suriyesindeki trıpraklann Türk le- yanında Romany~ - İngiltere anlatı"Jlla. 
~acağı ıC:kn:at için posta idaresinin ya- (Hnşturnfı 4 iincii sayfada) naklanndan gelen malumata gore de, bu· re bırakılması demektir. !ının teferrüatı kabilinden :kıs1dığı~ 
lira. ta yardım olarak 25,000 halde Sultanahmed camisine getirilerek tayyarelerde İtalyan ~.ü'eha~c;~sları ,_<;a· Londra Orta Avrupa ve cenubu şark9 yazıyor. 

Çok orada namazı kılınmıştı_:-. ! lıc:maktadırlar. Gene sovlendığıne gore, i asalarında huzursuzluk yaratmak için Waşington Star ise gene anla'.)manınl 
Büt Çocuklu ailelere yard'm Cenaze merasimine, Istanbul Kültür ftalva Çinlilere mühim miktarda silah, ~ y dil kt d Bunun tek bir he- ehemmiyetini ka'\'ld ve Türkiyenin roJ. 

cukıuçe EncüınPni maz~ t d \. Direktörü Tevfik Kut ile maarif memur- mitralyöz. el bombaları, hafif toplar ve drefi 
1 

crdaçmMa ak tT: d 1 tler~ ka-ı si- lü harb halinde hec;ab edilmiyecek kaJ 
aill'ler . a asın a ço. ço- 1 . ..w 1s "h· . . e ı vaT ır: er ezı eve - •"'( · I 

llıiyetı d e Yard1rn i i üzerind" h - arı ve bırçok ogretmenler, tanbul er- mu ımrnat vermıştır. yasf ve askcrl üsler vücude getirmek.> dar miihim olduğunu izah etmektedir. 
tafsilfıte ve :~~eve bu mevzua -d:ir eı;.ı kek lisesi, Erk~k Mualli~ mektebi, istan- • • Deyli Ekspresin siyasi muhabiri de şöy- Japonyada ' 

.Sı'bh • atta bulunmuşt . bul erkek San at rnektebı, Beyoğlu mer- f hrflc~f J' JV3~~mız~~ le demektedir: T k l 7 (AA) _ D N B 
hı aile} at Vekaleti bütçesine "o~r k kez kız Rum okuiu talebeleri iştirak et- , cFransa ile TilTkiye. ihtimal ki önü- Ro yoi J . . hf« 11. . . İ .> 'li 

ere yardırn 1 .. ~ çocu - . 1 rdir d•kk t h k t' esm apon ma e e:ı ngı z ı 
ra tahsisat konulmo mak uzcre 75,000 li- mı:.,_ e ·r'v k"l r b' k k l1 t şaya4nı 1 a are e .er müzdeki hafta beynelmilel ih"tilfıflA.rm Türk anlaşmasının akdini Ingiltcrenmı 
CUd ka · uştur Bu pa aan e a e 1 ve ırço o u .ar ara- sulhperver vasıtalarla ne şekilde hal\edi- İtal Alı 1 hi "t ~ı 
berha nununa göre G v~ya dahra .mev- fından çelenkler gönderilmiştir. fBfl.<:tnrafı 1 mci saufada} lebileccğini göstereceklPrdir. Fransamn . ya Ye ı man~a. a e~ n~ mu ~vec-
clı'l.,,,,,..;,:.ı Çocuğu olan val'ıdele at zıyade Cenaze namazını müteakib, İhsan Şerif rin tetkikatı dün de devam etmiştir. Tü' .. k1erı' cıh çerııb~r.e_me sıyaset~ne hır delıl 0 • , 

'"""""' H re ev vaziyeti uzun zamandanbPri . 1 k t 1_, k ekted ı 
göre . ır.. ükumetçe verilen . ~ e- Sarunun tabutu, tekrar talebelerinin eUe- Bundan başka tütün mütehassısların- memnun etmiv~n Hat:ıvt Türkiyeye hı- ara e al{ 1 etm . ~re:·. /( 1 
lira ö~~rndıye k~dar bu validelere 

1~~ a!: ri üzerinde olduğu halde ağu, ağır Bcy;ı. dan mürekkeb bir he~·et te. tütünlerimiz rakma.c;• beklenmektPdir. Müzakereler ~un~mla beraber, Nı.şı Nış_ı, To~o ·ı 
dolay bll.!nekte ıken tahsisat n ks J zıda gidilmiş ve orsd:ı hazır bulundurulan hakkında tetkikata başlamıştır. neticesinde bu arazi Türkler!? do~tane 'bir s:1h_ı Şımbun gazetelen, ~ngıliz sıyase 91 

bund~ ~miktarın :io liraya inodi ;~~;. anı cenaze arabasına konuiarak Asri mezar- Haber aldığımıza göre İngiliz firma la- sekilde verilecektir. Hatav meselesi halli).- tını.n a~cak muva~lrnt _bır muvaffald c 

dar te~bit~~ anca:t 1932 yılı 80~
1

u~a 1 k:~ ! lığa götürülmüş ve dostlarının, mes1ek- rı bu sene memleketimizden mühim mik· lunur olmaz, Türkine ilf> Frans:ı arasında ~~ ofarak k~~de~tıkl~_:ı bu a~~laşm.;:~ 
anla ılın ılenlere tediya• a ıl b' .. taşlarının ve talebelerini:ı gözyaşları ara- tarda tü-tün almak kararındadırlar. bir as'kP""i anla!:'ma ilôn ediıecek. bu an- sır ve a. ıs ennc. ~zum~n an. z ı 
bir ~ ı~ır. Bu tahsisatı ih~ p a ıld~ğı sında ebedi istirahatgahına bırakılmıştır. Söylenildiğine J?dre İrgiliz firmalarının lasma Türk _ 1nJ?iliz muahedesinin esas- kıymet yenlmemesını tavsıye ediyor • 
l..~·e ereceye çıkaramadık b vaca.. kafi Kabri önünde talebeleri tarafından hazin salahivettar mütı>hac:sı.c:l:m muhtelif ti- lar. 
'-'\::Ll nıcvzu e .. · u munase- h' bel 

1 
. . . ları dµ'hilinde olacaktır.> 

Yi rnucib olrn n~urnende U7.un milzakere4 ıta erde bulunul~uştur. _ .. c~rı ve sınat madd~lerımız hakkında gc- B ir f n!!iliz smzPff'~inin bo~Jcsi 
de Yol .. uş .ur. Rem bu şekild h Yanm asra yakın b.r zaman kultur ha- nış mikvasta tetkıka~ vapmaktadırlar. Düm•anın en ,.0 k satıla.., gazetesi olıın 
len y ~ukellefıyeti kanunu ile t e.' ~~ yatımıza hizmet eden İhsan Şerif 1283 te 1 İngilizlerin ilıraç mallarımızla daha ya- Devli Ekspres, Tiirk • ln,ı?iliz anlaşması 
rrı;:., .. ~rdırn ve himayenin 

1
·,.,; estıs el 1

: doğmuştur. Tahsilini Tıb Fakültesinde 
1 
kından aHikadar olma!arı önümüzdeki " b 

"'l<Uıe e d ,;- ne ıce en mu,.,ac:e- etile ru ~atıl'!an vazmıştır: 
tını1 gerek~e ilrn~ktedir. Gerek nüfus ar- ya.ptığı halde k~ltür sah~sın~ intisa~ et- ı ihraç mevsiminde fazla mik.tar~a müba- 4 tnı:ıiltere eski bir mii+tefiki ohm Tür· 
lllaiŞet ve ida ço

1 
~o.cuklu vatandaşların ~ış v~ ~zuhn_ muddet derın bı;- sevgı ilo 1 va;ı.t yapmak arzularından ılerı gelmek- kive ile veni bir ittifak yanıvor. Tiirkive, 

?rıernıekeı dalı;: erını temin bakımından l u sa a a ızmet ederek memlekete bin- tedır. her zaman t nj?iltere il:> ıfost ı:recinmistir. 
tand1ıuı ı ınde bu gibilera d'ğ erce faydalı uzuv yetiştirm iştir İhsan Dilter taraftan Frnmnz refüi de mem4 Hsıtti\ Umum! Ha,.bde b: ıe. Tfırkl,,.r bı'z. 
!rıası -;;,:~n fark!ı bir mua~el~ '~ra;~~ Şerif, İstanbul erkek bolgP. san'at oku}J.a. 1eketimi7n°n milhim mik~;ırda tütün :ıl- leri Almanlardan· fazla 'ı:;avarbrdı. z;_ 

bulunrnaktadır. nnın tann öğretmenliğini ve Beyoğlu mak tMavvunın-ianır. "R11 Te1inin bir !Ylii-
n BckArlardı1n Yer • merkez kız Rum mektebınin yardirektör- messili tütün finnahrımızla temasa geç-

ten ~l 1babda bu gibiler· gı . . lüğünü yapmakta idi. mistir. 

ma:rrın<lrlnn, onları bMm alevhimiz"'. ve 
": .. bııkıma, bizim liderler d<> bizleri on
ların alevhine ha• h" sürükledi1er. ırıa Zi At Yapılrnası çok ~~:uk~:rgılermden Ziyadan dolayı eilesine ve bütün dost Fransanın önumih1°ki av zMf•nda 

a.şlarına ilaveten tahsis t :.ı me~urla~ ve arkadaşlarile beraber talebelerine en mühim bir parti tütün alacağı muhakkak 
HaTb tarnamile I:lzumsuzdu. 

a verılmesı, samimi taziyetlerimizi sunarız. görülmektPdir. 1Q?1 de asai'h yukar• avni hatayı iı:le
dik. fakat o zaman Dailv Exnressin fıü
fuzu sivaset aıe~inde ilk dPfa olarak 
kı>nnini eöstprn; 

GARiB MANZARALAR 

'l'rarn 
ltl vay arnb · 

ltlıahirirniz d .. a.smı e~ zanneden bu misli .®rillmemis Ll'amvay l'olcus411a foto 
un tesaduf etmistir. 

Bunlardan bac:'ka AlmaTt finnalım son 
t!iinlerdı> ihracat mü"'"~"'"PleTimize yeni 
teklinerde bulunmuşlardı!.'. 

Almanva İC'İn m11ht,,.1;r ilıraç maddele
..; istenilmekte ve angaJmanlar için fiat 
sorulmaktadır. 

Mevsuk olarak öğrendi~rııiı:e J:!Öre Al
man permi dairesi yeni ihraç mcvsimlnciC' 
şimdi~ kadar bazı rnaddelC'rİ'l birk;ıç 
mah{'lud firmaya tahsis etmiş olduğu ithal 

1 
müsaııdelerini genic:leterek birçok firma
lara teşmil etme'!c kararındadır. 

Bu şekil. ötedenberi ihracatçılann mii
teaddld müracaatlarının bir neticesi 014 
makla beraber, ayni zamanda Alınanh
nn ihraç maddelerimizden daha faala it
hal etmek arzusundıın fleri gelmektedir. 

r:ıı .. Pte>mi7~ Yunanlılar namına 'l'üı·lci
vPvP kal"q haTbetmeği protesto etti. H~
dic;eler bu fa\•SİVPT'İn jc: .. h<>tini (?ÖStf'rmiı; 
bulunuvnr. O :>:nm~mki tn1Ti1i,. bit,,raflılh, 

bumin İnrriltereye l)ir dost kazandırm~k
tadır.> 

Amf"--i1'n~A ::ılr;.,l,..,. 

Vnc;in"'t(ln 16 - A '1adoltı ni:ınc;ınm 
huc::uc:i muhabiti bHnirivnr: 

Amerika da ?l(><;rPC!il"'n t c;tanbul tel -
ı?Tafları an]aımıanm ~<"mm;vethıi te
barüz ettirmekt('dir. s;mrli bu huı;uc::ta 
bir basmakale npcrpd"n Ac;c;ol'iAt~ "Fhl 
timores bun'Qll 1'1'Finih'tenl>fıri tncrilt" -
renin Pn bilvük lT'U .,..rfa'kiveti ve rn;h-

Yunan Kralının seyahati verin ıtfü:aını menPl'lr.>r<.>k E'TI mühim 
tedbir olduğunu VP fncrfltpl'f'nin KE'n -Atfna l6 (A.A.) - Kral Georges, ba 

k <linin ve veni müttefiklerinin vnzivet-a ·şmn Trakya ve Şarkt Makedonyada . . . . • . · 
bir scvahate çıkmışt Ke disi d lenm cok tn'kvıvc pthmm ve anl;ıc;ma 
miryoİınrı nazırı Nik1rİa..:ı: _ n _ .. _~ e - TUrkivenin o kadar dei'iilse de fnnil -

Ô UUI Tuı;aK.ı;ı..t C!Y - t • h ld w • lemcktt:dir. , erenın mu taç o UE"U muavenetı te-
- t.n cUJlıini haritanın Atatürk ve İs -

Lehistanda 
Varşova 16 ( A.A.) - Anaoolu Ajan

1 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bütün gazeteler, Baş:rekiliıniz Dı\ 

Refik S~Jdamın Türk - Ingiliz aniaş İ 
ması hakkındaki nutkunu nakleyle • 

l 

mekte ve bu nutkun B. M. Meclisince 
l 

müttefikan tasvib edildiğini memnu • 
niyetle kayd€tmekte<lir. 1 

Gazeteler. bilhassa. bu anlasma ile 
alakadar olarak İh.llvanın Akden17.de
ki vaziyetinin mü~'külatını da tasrih ey 
lem ektedir. 

Gazeta Polska, Türk - İngiliz anlaş • • 
masmm Avrupa merkezlerindeki ald1-
leri hakkında Pms. Bcrlin ve Roma 
hususi muhabirlerinin telgraflarını da 
ncşrevlemektedir. Bu telgraflara gö"' 
Paristc hududınız memnuniyet mevcmi 
dur. Paris ma1bnatı. bazı fednkarlıkld 
mukabilinde Franc::ız1ann dn yakında 
hu ittifaka dahU oıa<'a~mı, ma::.'maflli 
İnn"iliz - Frınc::ız doc;thı(ju münasebe • 
tile c::imdiden l"l~iliz - Türk itiJUfından 
ic::tifadF.: edece<rini yazm:ıktadır. Bcr • 
linde efkarı umumiv4"' c:;a-şkın. matbua' 
kızrmş bir haldedir. t•n'v~.ın mahfelll&o 
ri ic::e. bu ittifakı fevkalade bir hadi , 
se olarak nörm<.>lclc> ve İtalyanın çemı
berl<>nmcc;i !=tıretinde mütalea eyle • 
mekte<lir. 

Yunanistandn 

Atina 16 (A.A.) - Gazeteler Türto.: 
fn~iliz müst<.>ı ek dek1 arac:;yonıı hakkın
a~ bir çok tefsirler \'(' telgraf haberleri 
ve avni zamanda Reisicümhur İsmet 
İnöniinün ve İn~iltere ile nnlasma~ 
müzakere eden Tiirk nazırlarının fut.oa 

raflarını neşretmektedirler. 
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61ilm n11mn111 .. nnn1tmı .. mı"" Yazan : Mua,·zç·ınzeevzlen~~~smiu·~ku··1Bb·ırerva~y~:~~g-a ~şlanu! ,·sTı.RAPTAN 
Arkadaşım Osmanın evlendiğini geç deblleceğimi anladığım & ~ 

haber almıştım. tki sene kadar Anadolu - karar verdim. ' yalnız kuşkularımla iktifa etmiyerek ken- e.. O .ı ~ A • • . 
nun muhtelif şehirlerinde .dolaşıp İstan • Şü'kran kocasının bu sözlerindeki küs· dimi vicdani bazı vazifeler karşısında gö- ~ n 
bula döndüğüm zaman, beldir arkadaş tahlığı anlıyamıyacak kadar onu çok se • rüyor, bu vazifeleri yapmadığımdan do
grupumuzdan üç kişinin, bunların arasın- viyor, onun ağzından çıkan kelimelere e- layı için için muazzab oluyordum. 
da da Osmanın cdünya evine> girdiklc - hemmiyet vermeden yüzüne ve gözlerine Osmana birçok nasihatler etmiş, dostlu 
rini öğrendim. Ötekilerııı vermiş olduk • hayranlıkla bakarak dalıyordu. ğumuzun verdiği salahiyetle onu ikaz et· 
lan bu mühim karar beni şaşırtmadı. Fa- O gece, onlardan ayrıldığım vakit ba· meğe çalışnuştun; fakat bunların kar et-
kat Osman... şımda birçok fena düşünceler vardı: fa. mediğini görünce. Şükrana karşı olan va-

Onunla Üniversiteden tanışmış ve dost kat ertesi gün bir buçuk senelik karı ko • zifemi yaparak onu kocasına karşı mü • 
olmuştuk Çok iyi kalbi, iyıliği seven. cö-1

1 canın şirin apartımanını. temiz sofrasını teyakkız davranmağa davet etmeli dP- -
merd. ho~arda bir adamdı v~ bana karşı v~ neş'el.i kahk.ahalarmı hatırladığım va- ğil miydim? Bu genç kadın kocasının al
olan haki.ki dost1uğunu birçok ·wsilc!erle kıt .kendı kendıme kızdım: dattığını bu derece taassuhh görmemekte 
isbat etmişti. Onun bir tek kusuru vardı: - Sen böyle müvesvis olmakta devam devam ederse, başma en büyük felaket -
Hercailiği ... İşte bu no!<tada ı•nunla an - eder, her meselenin sonunda bir fenalık, leri çekmez miydi? 
!aşmamıza imkan yoktu. Ben, kadınlarla her aile hayatında bir dram tahayyül e- Bunları düşündüğüm halde Şükrana bu 
olan münasebetlerimdc, ne kadar hassas, dersen ömrünün sonuna karlar rahat yü· hususta bir tek kelime söylemeğe cesa • 
t itiz ve hatta mağrur isem Osman CI dere- zü görmez, mes'ud olmazsın! ret edemiyor, onun saf ve temiz ruhuna 
ce tasasız, çapkın ve hercai bir adamdı. Bu sözlerle kendime gayret verdikten siyah bir leke akıtmaktan çekiniyordum. 
İyi kalbliliğine ve dürüstlüğüne rağmen sonra içimdeki bulanık ve hazin düşün · Osmandan bana bahsederken onda o ka
kadınlara karşı biraz hain, biraz hoppa, celeri elimden geldıği kadar uzaklaştır- dar derin bir aşk. lcocasına karşı öyle son
biraz fazla cdaldan dala konan kuş• idi mağa çalışarak Osmanla Şükranı sık sıit suz bir itimad seziyordum ki böyle sağlam 
ve bu yüzden. belki de istemiyerek bir ziyaret etmekte devam ettim. bir binayı temelinde'!l yıkmağı en büyük 
çok kadınlann canını yakmıştı. ŞüJ4ran ço'k. sevimli, güzelden ziyade bir cinayet sayıyordum. Halbuki, Şükra-

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir. 

Onun nazarında kadın, erkeği eğlen - şirin ve şakrak bir kadındı. Ve kocasile na koşmak: 
Bir bam.ede n~zle ve gripi geçirir. Harartjti sür'atle dOşQrür. 

Baş, diş, sinir, m1tfsal, adale ağrıl rı ancak. N. ~ V R O Z 1 N 
ıılmak suretile çarçabuk defedilebılır. dirmek için Allahın dünyaya' gönderdiği benim aramdaki hakiki dostluğu ilk ham- - Gözünü aç, Osman binbir kadının ar 

güzel, sevimli ve şırin bir mahluktu ve lede anladığı için bana karşı çok samimt kasından giderek yuvanızı ve saadetinizi 
erkeğin bu mazhariyetinden azami istifa- bir arkadaş tavn takındı ve evini tek • uçuruma sürüklüyor, bir gün müthiş bir 
de etntesi çok tabii ve meşru bir haktı. İş· lifsiz ve tekellüfsüz bana açtı. O kadar hnkikatle karşılaşacaksın! demek benim 

Kat'ı Tesir 

te Osman bu nazariyesini geniş bir mik~ ki, iki gün görünmesem telefona sarılıp için bir vazife değil miydi? 

İcabında günd e 3 kaşe alınabilir Ol 
1111111 1111111111111 11111111111111111 111111111111111111 111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

yasta tatbik ederek gördüğü kadınlar i.;in Osmn~ı~ ;.e .~endinin kinayelerini, şikii- Bunu yapmadım. yapamadım ve saz 
de kendisine yüz verenlerden istifade yetlennı soyluyor, mutlaka 0 akşam ye· benizli Şükranın renksiz dudaklarile, fa -

. "k' b' I meğine beni beklediklerini ısrarla tekrar 
prensibini güttüğü içın onun ı ı sene gı ı d' d kat gözlerinde hummalı bir ~teşle bana 

. b- b-tü d ğ" e ıyor u. O kısa bir zaman içınde us u n e ı - kocasından bahs~tmcsine razı oldum. s-
y Keşki bu davetleri kabul etmeseydim, 

şerek hayatını bir tek kadına baglamış k k" k d . b k d k g· manın beni yemPğe davet ettikten sonra • . . • eş ı ar a aşımın evıne u a ar sı ı-

olrna~ına hayret ettim. Ha~ta. niçı~ ınk.ar derek hayatlarının yakın bir şahidi olma- evine gelmediği akşamlar, ben de Şiikran 

ruru namına oymyacağı mukaddes bir 
komedi addetmiş .. 

Birkaç ay için tekrar Anadoluya dö -
neceğim gün veda ederken bana: 

- Sizin dostluğunuzdan uzak kalınca 
bütün bunlara nasıl tahammül edeceğim! edeyırn. bu hab::!r bende bıraz endışc bale saydım! 0 zaman, ilk akşamki vehimle· la birlikte, onun mahirane uydurulmuş 

uyandırdı. rimin yavaş yavaş bır hakikat, korkunq yalanlarına inanır gibi görünr:Jüm ve za- demekle bana en büyi.ik ve feci hakikat-
B d. b" O b · 11 k d y ut k · ·n ona Os !eri bile öğrenmic: olduğunu anlattı. u en ışem, ır gece sınan enı zor- bir hakikat olduğunu görmez. zavallı genç va ı a ıncagızı av ma ıcı • '$ 

fa evine götürerek karısına tanıttJğı za • kadının ıztırablarını yakından anlamaz- manla geçen mekteb hayatımıza aid ha- Ben gittim; aradan altı ay geçti ... Belki 
man büsbütün arttı: Saz benizli genç ka • dım. tıraları - başka hiç bir söz onu bu kıı.d:ır de garib bir tesadüf belki de bizim anlı -
dının gözlerinde kocasına inanan. ona bil· Hayır, Osman deği~memişti, hıl.lfı eski alakadar etmiyordu • uzun uztı 'l an iattım. yamıyacağımız kadar büyük bir kuvvet 
tün varlığile bağlanan bir ışık, Osmanın- çapkın, hercai ve tasasız adamdı, ham Gözlerimin karşısrnda müthiş bir !acir'. I b.~~~ bir .~n. vaktinden evvel, İsta?bula 
kilerde ise biraz küstah bir lakaydlik var. kendisini cezbed~n her kadının pe~inden oynanıyordu. Bu facianın sadece seyircisı surukledıgı zaman, sab:ıh gazetelerınden 
dı. Biraz sonra yemekte bana evlenme - gidiyor. onu elde etmek için. hatta ba • kaldığıma, eli !rnlu bağlı durarak bu dra- birinde şu elim haberi okudum: 
sinde amil olan SElbebi kısa bir cümle ile zan en adi çarelere baş vurmaktan çe - mın son perdesine k9.dar oynanmasına ra-I •Şehrimizin tanınmış mühendislerin -
izah etti: kinmiyor ve sonra başka ufuklarda, baş· zı olduğuma lanet ediyorum şimdi... den Osman Beyin kansı Şükran Hanım, 

.. 
ikide Nişantaşındaki evinden kaldırllat ali 
namazı Teşvikiye camiinde kılın~~ , 
sonra ebedi medfcnine tevdi edilece~if· 

Şükrana karşı c;on vazifemi ya para}:; 
nu mezarına kad:ır götürdüm, fakat 

t•· manın elini bile sıkmadan, ona bir tek 

ziye kelimesi bile söylemeden oradan 1l • 
dS" zaklaştım. Ve o günden sonra da arka 

şımın yüzünü görmek istemedim. saz bf' 
~ı· 

nizli, soluk dudaklı bir genç kadının go 
nr• lerine hummalı bir ateş koyduktan ııo 

onlan ebediyen söndüren o alçak adaıtl1 

affetmeme imkan yoktu. 

Yum.ki nüshamızda: 

- Şükran tanıd!ğım genç kızlar arasın- ka güzellikler ve zevkler aramağa koşu- Meğer r.avallı kadın cidden mahir bir birkaç aydanberi müptela olduğu hasta- Ne sanmış? .. 
Çeviren: lbrahim BD11' da bana yüz vermiyen, bir haftalık sıkı ve yordu. Evle~mek, arkadaşı~ı_:'l b~ k~t? komec··.acı imi~; .~eğer kocası~ın. ~aya-j Iığa tahammül ede~yerek pek genç _ya

maharetli takiblerime baş çevirmiyen ye.
1 
tarafını belkı de daha da kotuleştırmışti. ı tını en ınce teferruatına kadar bıldığı haı. 1 şında yavaş yavaş sonerek hayata goz • \,_ 

gAne kadındı. Onu ancak nikahla elde e· Bu 'karı koca ile olan samimiyetim beni de bunu anlamıyor görünmeği aşkı ve gu !erini kapamıştır. Cenazesi bugün saat '-------------
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Yazan: GÜZİN DALMEN 

( mış, bir sandalya alarak onun ku::şısı
na geçmişti. Bu vaziyette genç kızın 
yüzü taınamile güneşte kalarak parlı -
yordu. Bir tarı=ıftan bu parıltı, diğer taL 
raftan karşısındaki adamın kendisine 
ısrarla bakan gözleri altında Nerime -
nin kirpikleri titriyordu. 

- Sabahtan akşama kadar annemin 
sana ne iş gördürdüğünü lutfen söyler 

Yalnız bu kadar değil, Nerime onun teriyordu. Hele masanın üzerindeki ya misin? 
bugün her vakitkinden başka olduğunu zı takımı ile teferrüatı, bir san'at şa - Bu sualden, vasisinin kendisine ta -
ve yüzünde müsaid bir mana olduğunu heseri denecek kadar güzel ve kıymet- allfık eden şeylerden tamamile biha -
da anlamıştı. O halde, kendisi için çok li idi. her olduğunu anlayan genç kız, biraz 
mühim olnn fekat Feridun bey için hiç Babasına gelinceye kadar, fabrikayı ter.eddüdle fakat hakika'ti gizlemeğe lü 
haizi ehemmiyet olmıyan teklifi onun idare eden hiç bir cİsparta1lı» böyle gü- zum görmiyerek kısa cümlelerle konak 
tarafından kabul edilecekti, o halde zel bir dekor içinde çalışmamıştı ve Fe- ta geçen hayatını anlatmağa başladı. 
fazla ko.,.kmıya ve telfış etmiye bir se- ridun be)i tanıyanlar, onun bir göste - Yalnız ne Süheylfı hanımı ne de Ncs -
bcb yoktu; çalışmak ve hayatını kazan- riş merakile mi yoksa etrafında güzel rini hatalı gösterecek bir tek kelime 
mak arzusunu bildirdiği zaman Feri • şeyler görmek zevkini okşadığı için mi söylemcmeğe, böyle bir im.atla bulun
dun bey mutlaka muvafakat cevabını sabahtan akşama k&dar içinde yaşadı· - maınağfı gayret ediyordu. 
verecekti. ğı bu odayı bu kadar zarif bir şekilde o anlatırken Feridun kolunu sandal-

Maamafih, muayyen saatte yazıhane- döşettiğini anlayamamışlardı. yesinin kenarına dayamış, kendisine 
ye doğru ilerlerken, kaJbinde gene bü- Genç adam, filhakika·, hergün muh- söz söyl€rken kızarıp bozaran, heye -
yük bir helecan ve endişe vardı ve bil- telif lisanlarda gazeteler, mecmualar canlanan fa&at sadeliğini muhafaza e
tün vücudü sinirli bir heyecanla tit- ve kitablar okuyor fakat, harice karşı den bu güzel kızdan gözlerini ayıramı
riyordu. Tabiaten hiç de çeking:en ol - kendisini tam rnanasile ve yaıntz bir iı yordu. O bitirincP., sesinde her zaman
madığı halde, bu koridorlardan geçer - adamı gibi göstermek istediği için, ne ki soğuk ahenkten çok uzak bir ifade 
ken büyük bir sıkmtı duyuyor, bunu da edebiyata, ne güzel san'atlara, ne de ile cevab verdi: 
birkaç sene evvel ilk defa, zavallı bir kendi hususi zevk ve arzularına aid _ Sana ad~ta bir besleme işi gördil • 
çocuk için şefaat dilenmek ümidile bu- kimseye bir söz söylemiyordu. rüyorlar. Bugünden itibaren bu hale 
rl1ya geldiği zaman maruz kaldığı mua- Nerimc yazıhaneye girdiği zamıftı nihayet vereceğim ve sen de bundan 
melenin hala canlı olarak içinde yaşı - Feridun bey masası başında oturmuş, sonra günlerini serbestçe ve.kendi is -
yan hatırasıııa hamlediyordu. O zaman çenesini eline dayamLf duruyor , yanya tecliğin gibi geçirmeğe başlıyacaksın. 
bu yazıhanede kücük bir kızla genç bir kadar inik perdenin bir ucundan sızan Bundan başka, husust masrafların için 
adcımın gururu birbirlerile çarpı.şmı.ş, bir güneş fUaı kısa kesilmf! kumral de sana ayda yirmi beş lira vereceğim. 
ikincisinin kuvveti birincisini ezmişti. saçlan üzerinde oynaşıyordu. Hiç beklemediği bu sözler karşısın -

Feridun bevin yazıhanesi zengin ol- Beş sene evvel, bir aqam, gene bu da Nerime bir iki dtfkika şaşıı:ı:nış kal-
du ~u kadar aihr başlı bir adama yakışa- varlyette, mağrur bakışlı, alev alev ya- dı. Soğuk bir muameleye maruz kala -
cak derecede itinalı döşenmişti. Odanın naklı küçük bir kızın kendi.sine yak - cağını beklerken böyle harikulAde bir 
dm "'rlar• tavanı döşemesi ve perdesi Iaşmasını seyretmiş ve onu tahkir et • sürprizle karşılaşmak onu hayretler i -
gc c1

{ renk gerekse cins itibarile bir - İnişti. Halbuki bugün, gene 0 m i~- çinde bırakmıştı. İyi işidlp işitmediği -
birl rine çok uyô'un olduktan başka gö- ye girince genç adam yerlndeı kalla • ni anlamak maksadlle Feridun beyin 
ze de hoş görünüyordu. yor, ona ydkıaşarak otunnaa için bfıı yüzüne baklyor, g6zlerlle onıt cNe dl -
G€niş maroken koltuklar, üstü kris- koltuk göderiyordu: yorsumız? BlSyle bir şeyin imkAnı var 

talli büyük bir masa, birkaç dosya: do- - Şuraya otur Nerime ... BUa d!n • mıdır?• diye !Oruyordu. 
labı, yC'Şil DJarokcn cildli kitablaıi& !endin v. rahatlandm mıT • Bir iki saniye durup lrendtsinl topla-
do1u bir kütüphane ve birkaç sigara - Teşeklib ederim etendJm. dı.ktan ı1onra cevab vıerdl! 
masası bu odavı 2öze pek sevimli gös • Peidun m HH1 ND bapıe ctvmw • - Tesekkür ederim efendbn fakat 

ben istiyordum ki... Bu parayı kabul 
etmek bana çok müşkül gelecek efen -
dim ... 

- Niçin? 
- Çünkü artık hayatımı kazanacak 

bir yaşa geldinı. Ve .. bunun için sizin -
le görüşmek istemiştim. Kandf1li lise -
si müdürü beni İzmirde tanıdığı bir 
sirket mi.idiirüne tavsiye edeceğini son 
mektubunda yazıyordu; kendisinden 
bunu rica etmeme müsaade eder misi -
niz? 

- Ne münasebet! Yirmi ya,-ına ka -
d~r burada kalacağına göre para ka -
zanmak için çalışmakta bir sebeb gör -
mü yorum. 

Nerime bütün mevcudiyetinin titre -
diğini hissetti, halbuki Feridun beyde 
gördüğü değLcıiklik ona büyük fimidler 
verm~. arzuc;unun kabul edileceğini ih 
sas etmi~ti Şimdi o. yalnız on !ekiz ya
şına, yani reşid oluncaya kadar değil, 
yirmi y~~ın::ı kadar burada kalacağını 
söylemekle bütün ümidlerlni bir sani
ye içinde kırıyordu. 

Sukutu hayali o kadar bilyük olmuş
tu ki bunu gizlemeğe muktedir olamı -
yarak biraz evvel heyecanla kızaran 
yüzü birdenbire sapsarı olmuştu. Du -
dakları titriyerek cevab verdi: 

- Fııkat efendim; hayatımı kazana -
cak bir yaşa geldiğim için h AIA size yük 
olmakta devam etmenin benim 1ç1n ne 
kadar ağır olacağını tahmin etmelist -
niz. Emin olunuz ki, beni evinize ka
bul ederek sıhhatime ve tahsilime itl
ntf gösterrnenizden ve beni sefaletten 
ve belki de ölilmden kurtamıl4 olma -
nızdan dolayı size ömrilmiln sonuna 
kadar minnettar kalacağım. 

Bu son cümleyi söylemek için ken -
disi~ cebretmiştl; çünkü onu sefalet 
ve öUlmden kurtardıklan halde işken -
celer içinde yaşattıklarını unutmasına 
lmkAn yoktu. 

- Kendi emeğinle kend1ni g~ndir
mek istemeni çok meşru bir hak gibi 
görüyor ve bunu anlı.yorum fakat M -

nelerder.beri vasilik ettiğim bir ~kJ11~ 
kızının dışarıda ç::ıllşmasını ınüJl8 

görmiiyorum ben... . 
Düşünrneğc vakit bulmadan ve g~t 

ri şuuri bir kuvvetle hareket eden 
rimc birdenbire bafürdı: 

1 
- O halde beni fabrikada istihdBJXl 

diniz. 
- Fabrikada mı? tc • 
Hafifce doğrularak genç kııı disas· 

katle süzdü. Zavallı Nerime ise bll t1J 
leri söyler söylemez pişma!l olJYluŞrst 
cNe yaptım? Bu tek!ifimi kabul ede, . 
kendimi nasıl bir amirin pençeleri dl 
rasına sokacağım! Eyvah; nasıl oldll 
bu sözler ağzımdan çıktı!» el' 

Feriıiun bey, bir iki saniye sont' 
vah verdi: .,. ... 

- &mi amele gibi çalıştıramam 1~ 
DaktilC',graf kadrosu doludur ... ~· 
de muhasebede sana bir iş bulabtl t' 

Cemil bey çok yaşlandı; ona yardıfl1 
debilirsin. Hesabın kuvvetli mi? d~1' 

- Oldukça ... Fakat şimdiye JcB 
1

• 

bir yerde çalışmadığım için bitt~ııı 
cemiyim. İsterseniz birkaç gün t 
ediniz. }l s1· 

- Pekala .. tecriibc ederiz. SıtbB rB dl 
at dokuzdan on ikiye, öğleden sarı~ 
ikiden beşe kaod:ır büroya ~1~., 
Pazartesi işe başlarsın ... Oldu :;~f1' 

- Evet efendim ... Teşekkür ~ })it 
Biraz şaşırmış ve sersemlef!l iŞ ol• 

halde yerinden kalktı. Demek bll bf. 1'" 
muştu? O qa. yüzlerce kimse gt lf1l1* 
büyük müessesenin bir cfiz'il 0def11t' 
bu zalim ve müstebid amirlerin rıd'fl 
pençeleri nrasına düşmüştü· a;,ı .,. 
sonra t'nlara daha büyük bir i 
hürmeie borclu idi. 

1
,. 19tr 

- Büroya gelmek için, konıı~ddefl 
rika arasındaki bana mahsus g ~( ' 
geÇ€rsin. Fabrikanm kapısınddrlstlretlt 
mene li.izum yok. Hem de bU )<fTlıtÔııll 
soğuk havalnrda sokağa ~a çı oe1 sı· 
doğruca evden büroya geiırsln· 
na geçidi göstereyim .,orJ 

(Arka" 

• 
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BATTAL · 
' ' 

GAZI 
j~ron ~J;şg:.l!!t~C:~M 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Battal Gazi teslim oluyor! 
Devıade Aşk 

:kılan 9elik b"ar, kurulup kurulup bı-ı Bu halde ne istenir?.. Canımıza kıy - - Birkaç dakika, sabredin .. haşmet-

Korkunç bir cinayet 
Makedonyalı, Türkün karnına ateş etti ve kendisini yere 
yıktı. Bunun üzerine karşısındaki Türklerin seksen 

kurşunu 'VÜcudünü dt!lik deşik etti 

Tercüme eden: HUs1fi11 Cahid Yalçm t!ıYor .. elind" ır !ay gibi orada\ı oraya mazsan•z, teslim olmayı istiyoruz. lti imparator hazretleri, uzakta degı· ·ı. .. 
"'"lfladi ekı kıpkızıl kılıcını mü-~ he Yen. savuran Battal Gazi 

0 
··r - Kılıçlarınızı kınlarına koyun. Hiç Şimdi gider, vaziyeti kendilerine anla- Bu iş ile iştigal henüz bitmediği sırada. ! Türklerin tevcih ettikleri seksen kurşun 

_ Y~tli sesi ile: ' gu kıpırdamadan durun.. haşmetlu impa- tırun .• ve, silahlarınızı bize teslim et - vezirler geldiler. İlk işleri ilk taşın ko • altında helak oldu. Fakat bu· yaylım a. 
l)· SUrün .• sürün... rc1tor hazretlerinden sora yun... Fakat mek şartile, hayat:nızı bağışlcrtacağımı nulması için işaret etmiş olduğum nok - teşi yirmi bir Makedonyalının dikkatini 
Aii~' bağ~~yordu. e~veıa ~n~ bilmek lazım .. Bu askerle- umarını. taya gitmek oldu. Taş ta ve harç ta ha· celbetmi§tl Arkadaşlarından bir tane~ 

~.tn'a ~· du~man _ saflarını, Hipod _ rın en hu:uk kumandanı kimdir?.. Diye, bağırdı. zırlan.mıştı. Defterdar bir elinde münec- eksikti. Silfilıları:ıa sarılarak sahile koş • 
tiiJtsek j dogru surüyorlardı. Oradaki - Benım. - Açılın .. yol verin... cimin kağıdını, diğer elinde saatini tu - tular. Oraya varınca arkadaşlarını bh 
'1tının uvarlarla, BizaM maliye na - - Adın ne?. Diye haykıra haykıra, Bizans asker - tuyordu. Dakikalara gayet mutekidane Türkün yanında yere serilmiş gördülerı 
duruvor:ayı arasındaki boşluğa dol - - Battal... terinin arasına daldı. bir itina iLe bakıyordu. En son saniyede Bir şey sormadan. düşmanlarına hücu"' 
ın.....d.an Bdiı. Hiç c::üphesiz ki bu ku"çu··k - Battal mı?.. Allahın ismi telaffuz edildi. şu gülünç ettiler. Dokuz tanesini vurup yere dü " 
.-..Y ~ ' Bizanslılar, hücumlarını durdur -teı olaca'~ zans askerlerine bir mak _ - Evet . . .::ı merasimi nihayete erdiren işareıl hu oldu. şürdüler. diğerlerini denize doğru sür • 

""" mu'ilaruı. Korku ve ihtiyat ile, mızrak- d'"l B 1 d ıA 1 k F'al.-t · Battalın verdiifi bu son kısa cevab, İlk işim zemin ile meşguliyetten ibaret u er. un ar o ka ar te aşa açıyorlar. 
\' 'it tanı larınm uclarını daima ileri tutarak bek d k' k - k kıs dall t.ıt?ıyolu) ta fo sırada, -şimdiki (Di - yalnız Bizans zabitini değil.. onun bu olmak icab ediyordu. Zemini düzeltmek ı ı ısmen yuzere ' men san arı 
1ı1}.ı, n_ ra ından bı"r 

1 1 
. . liyorlardı. ve hisarların inı::aatı >r;n iktiza eden mal- binerek kayıklarına iltica ettiler. zinclr1 

~. ~ri.1- - w ve e ışı - sözlerini işitenlerin hepsini hayret ve :ır -~-Ilı ,.. kalan tsııı.- ·· 
1 

Zabit, askerleri11 üzerinden atlaya zemeyi oradan tedarik etme"- ı~zımdı. kestiler, denize aıddılar ve ancak bu suc 
lllda: Alil suvari eri a - dehsete garkı:!tmişti. • 

11 

:S rak, imparatorun nezdine gitti. İnşaat yerine de bin beş yüz Ma· retle ya.kalannı kurtarabildiler. ı 
~ lakın var düşman li Battal, teslim olmdk QStesin .. bunu, _ Haşmetmeab!.. Size, çok mühim kll<ionya.Iı topladım ıve bunları burada Bu macera pek ciddi olduğu içir. dert 
'ba~~l· Yiiksel·di·. ge yor. hiç kimse aklından· geçirmiyordu. Kı - b. barakalara :,,.kan" ett:..... Makedonyalılar hal bana haber vennemezlik edemezler. 
.o •ı.a ır t~bşirde bulunacağım. Maiyetim - ""' uu. 

Otak is~a~, evvel& bu habere inan _ lıçlarını kınlarına koyarak, atlarının deki kuvvetle, Battalı 
0 

kadar mehe _ Türkiyede Frarısanm SllVergnatlan lfİ· di. Murahhas olarak bana gönderilen ~ 
~ ~ f edi. Gelenleri, Emir Müs _ başını çeken şu adamların, artık Bi - retle sıkıştırdım .. ve bütün mukaw _ ni görürler. Makedonyalı ' İfİ anlattı. Vezire vuku bll" 
~y~ kıt'8a1~an gönderilmiş olan tak- zans mızraklarının çemberi için~ gir - . . .. Topçu şefi, dökümhane ve yeni hisan her lacak llıbardan evvel ona keyfiyeti ken • 

-cı metını oyle bir kırış kırdım ki· artık dim hikA t · · ted·~· · · <l h-'· ~ ÇeVf~rek zannetti. Hatta, başını miş olmalarına rağmen, oradakiler da- • 1 gün bunları birbirinden ayıran altı feraah • ye e meyı ıs ıgım ıçın, er u 

ın=:- İşinize b~kısertBbtr sesle: ha halfı kalblerinde derin bir korku ~ırnıldıryacak hali kalmadığını bizzat mesafeyi katetmeme lüzum gösteriyor - birinci vezirin nezdine gittim. Kale am• 
-..ıdaıı, diri k n.. u ine sokulan dil§- hissediyorlardı. Birbirlerini ite ite ge- ~tiraf •.iti... Bütün maiyetindeki efrad !ardı. Padişah bana aaray lrayıkçılannı lelerlııe vukubulan tecavüz ve hakaret • 
lıiye fiddetr ~ı:tulnııyacak. ri çekilerek, iidetn Battal Gazi ile ara-• ıle teslım olmayı teklif ediyor. Ne fer- vennesini. bostancıbaşıya eınrettt Devlet ten dolayı davacı ve şil<iyetçö vaziyetiQ 

d 
Lakin, &radaın ırb.emirk verdi. . l.ınnda bir mesafe bulundurmak ı'stı· _ ınan buyurulur?. Onu huzurunuza ölü hazinesi bu kayıkçılara ayrıca bir para baldım. Vezir sözlerimi dinledikten sonrt 

"1 h ır d 
1 

verecekti. Artık benim kayığım tersane - aridane fU cevabı verdi: 
, akikıırt b" .. aç akika geçme- yorlardı. o arak mı, yoksa, diri olarak mı geti - p kll.A rt k b 

gösterdi. :Satt u
1 
tun ~orkunç çehresini z reyim? de padişahın filikasının yanına çekilmeğe - e · a ı u işten bahsedilme ' 

tı b' a Ga · abit, ilk hayret dakikalarını geçir - başlandı. sin. 
b~ta 1:~~~~ Bizans ::.~ri b~t!~:!~~a i: dikten ·sonra, içinde büyük bir rneser _ Dedi. Yeni dökümhanenin ilk işleri Türklerde Vak'adan haberdar bulunduğunu bil ı 
Beş YÜ ret dalgası kaynadı. Demek ki, Battal İmparator Leon, naşını yanındaki sa- mevcud olmıyan sahra toplan imaline mediğim için, bu cevabı kafi bulmuyor • 

~beri t· .atlı, fiındi müthiş b' T' Gaziyi kendisi teslim alacaktı. Ve bu ray erkanına ~virdi: inhisar edecekti. Yeni teşkil edilen topçu dum. Israr etmeğe kalktım. Bunun üzeı 
~tnağa k~d'!,: ~~ış~p kalmıştı. ~:~u: umulmaz hadisenin kahramanı olarak - Bu zavallı zabit, ne zaman çıldır _ kuvveti bunları kullanacaktı. Vezirilzam rine, izahat vermek mecburiyetinde ka • 
&1np .... uernı .P"'"' d d" d d ? Ç ı.. k b · k. · y · ordudan yazdıgvı bütün mektublarda bu lan vezir heyecanlı bir surette: 
•·r arator T --n• r zırh giymiş o1an a, unya a eşsiz ve emsalsiz bir şeref ı. aı..u unu gerı çe ınız. erme, 
..,, hlı "'ı ...... ~ask un '-·-andasındakı' kazanar.•"'ktı. kl b yardımı tal:ebden hali kalmıyordu. Padl- - Ne istiyorsunuz? dedi. Yere !erilm~ 

n -... &wn '° a ı aşında bir kumandan gönderiniz. d k 'Jl"ft,_ - erl rt B şah beni kundakları ile beraber dört ran... 0 uz mOslüman sizce bir kafirin inti • 
'h - ·"""1'01 ... _ e : izans zabiti, sevincinden titreyen Diye emir verdi. , ~ k ı ak vurun!.. -\&il, ci"---ıa V 

1 
bir sesle: lık 50 top imaline memur etmışli. Bunlara amını a m için kAfi kurban teşkil d 

D
. ""'t'IUlil r ..• urun.. (Arka.~_,,11.,.> miyormu' ıye bağu, mektebde yetiştirilen üç yüz süra1çi refa· · 

lrlızraıtıa YorJar. ı · · N f v k" J • d kat edeceklerdi. Araba imali fazl:.ı bir it Bunun üzerine yumuşadım. Her hald~· 
lınde il rla, korkun~ ~~rındekı u zun a 1 a e a e tJ 0 e 0 ! teşkil etti. Hisarların inşaatı büyu-k bir i.s- inşaatın rahatça devam edebilmesi içit 

~ri atılı ,, ~r kütle ha• - t ·ad tli 
Sl

·v..: yorlardı. Ek tical ile devam ediyordu. Çünı...n padı"•ah gaye §1 e emirler verilmesi ]Azım ol' 
41 

siltmeye konulan iş: J\.u :ır d ~. -
ltla"' ... kave keskin mızraklar b. alçak 'bataryaların bitirilmesini ve topla- ue; ... nu BUyledim. Gülerek: 

.... , ""'·- , ır and 1 - Adala rcgüliitörü inşaatı keşif bedeli c376027a lira ctr'L• luruştur. - PekllA dedı' B'n beş ·· M k d tabı • •-uıı pa lı a rının yerleştirilmesini görmek içın pek • · 
1 

yuz a e on 
!ar :n

1

an hayVanıa: ~or .. can acısile 2 ·- Eksiltme 17/6/ 939 tarihine rastlıyan Cumartesi gün5 saat 11 de Nafia Ve- sabırsız davranıyordu. yalınız ile memleketi fethedeceksini:a 
Ç nd... 

1 
Şllemelerı' ka kaleti Sular Umum Müdürlügu· ·· s:ı eksiltme kom·ısyonu odasında kapalı zarf usu- Kendı'nı·zı· muhafaza husus d l"k , , ~?)radı ..-; Yer ere 1erilen .. • n Fakat, zeminin tesviye edilmesi, malze- un a ma 

1 
o,., 

BattaalrıGnaa_!'arı;ıyordu. suvarilerin lile yapılacaktır. me tem;n etmesine de bu taşlann Ilıtlva duğunuz wsait benim temin edebileceli• 
'-- .c.ı 3 - İstekliler eksiltme §artnamcsi mukavele projesi. bayındırlık iş- ettikleri porkır kütleleri en keskin iletle· !erimden daha çok iş görür. 
uasarak ' t17Jengilenn· ·· leri genel !:.ı:ı t a · f · rt B "'-. y{lkseld" ın uzerine . r-r n mesı, ennı şa name ve projeleri cl8> lira c8f). kuruş mukabi re bile mukavemet ederek işlenmelerlnl unu ~n de vezir kadar biliyordum 
~Zdırdı' V . 1· Etrafına su·· r'atl ·· linde Sular Um M'" d" l" v.. d ı b ı B d •tr · azıyet 

0 
~ e goz um u ur ugun en a a ilir er. pek zor hale sokuyorardı. Maamııfih, Ma- en on an yalnız Makedonyalıların biı 

'8kafı~ı alan bu bi le vahim idi ki, 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c 1879h lira clO> kuruşluk muvak- kedonyalılann yorulmak bilmez kollan cezaya uğramamasını temin etmeyi düşü• 
hl erıne karşı en k~ ~ zırhlı düşman kat teminat vermesi ve eksiltmenin yap!lacağı günden en az sekiz gün evvel el- bu müşkülün uhdesinden geldiler. nüyordum. Müzakereden memnun biı 
~ hile ~rnin tın çük bir muvaffaki- lerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müraı:aat Padişahın gösterdiği büyük ıstlcale rağ- halde çekı1dim. Lb ortasının tehdidleri • 
.. ~ hiç şüphesi~ kJ ~ :mümkün değildi. ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri men, bir istirahat günü kararlaştınlmıf ne rağmen, işin neticeleri hakkında ta •· 
~burada beyhud ınatyetindeki aUı - §arttır. Bu müddet içinde vesika talebi:-ıde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ve amelelere Pazar günleri civar köye gi· rnamen mtısterilı olmuştum. Lazlardan. 

klerdi. e yere cttn verip gi- edemezler. derek eğlenmelerine müsaade etmiştim. hiç biri tehdidlerini icra cür'etini kendi • 

.__()d laınan, bfrdenbt 5 İst kl"l · klü Rumeli tarafındaki kalede çal .. anlar bu sinde •bulamadı. 
'"'! - e ı erın tc · mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev- ....,... 
h..,~~larında acı fa: Battal Gazinin veline kadar Sular Umum Müdürlüğil"'le makbuz mukabilinde vermeleri lAzım- serbestiden istifade ederek Fanaraki - Padişah kendi hesabına kiralanmış bh 
~ belirdi ' t manalı bir te _ dır. ye (1) gidiyorlardı. Yirmi iki Makedonya. köşkte ikamet etmemi temin lutfünde bu. 
dt ed Duran· ~kQ aklına, vaktile Postada olan geciitmcler kabul edilmez. , 1841> , 3405• lı, ıtüfekler omuzda, oraya gitmişlerdi. lunmuştur. Bu köşkü Ta:-abyada deniz ke• 
tihı' Bu :rne~~~ ;rzlediği bir ~öz gel _ Bir meyhanede oturarak İskenderin za • nannda idi. Yazın oraya taşınıyordum. 

konuşurken· 8113 pehlıvanı bir lstanbul Defterdarlı_ğından: ferlerini terennüm ediyorlardı. Bu sırada. Köşkün mevkiini İstanbul ile yeni hi • 
~ ........ Bizlnı B' · Vama için cephane ile dolu büyük bir ka- sarlar arasındaki mesafeyi kısalttığı için 
~bı :mesel v~~~nslılarda meşhur bir • Senelik Kira müd- yık. muhalif rüzgAr dolayısile, köyün lS- mükellef olduğum sair işlerle meşgul ol• 
tt. , <>nda doku ır. Yiğitlik denilen şe- muhammen deti nünde bir kayanın ırlperi arkasında de • mağa vakit bulabiliyordum. 

rb derıi!r. lU hile, biri de cesaret _ kirası mirlemiş bulum.ıyordu. Kayıkta bulunan (.4.rkası var) 
e:rn~i Lira ' doksan Türk askeri karaya çıkmışlardı. -·······-·········-···••••••••••••oo••••••••••oo• 

tlıan hı ··· Made-l-1 Toph d N A 1 1 d b ~t ~ Yapnı "ır:ı ~ı sıkıldığı za- ane e: ecatibey caddesinde kışla altında 345 sayılı me e er en id biraz hava almak için Ankara borsası ta1 Gali· ak Bımnslılarca adetti. dükkan 200 3 sene arkadaşlarından aynlarak kıyıya yakla9-
....... Şu ha. Tophanede: Necatibey caddesinde kışla altında 357 sayılı tı . Orada, tepeden tırnağa kadar mOeel· 

lfllJııa lde, ben dıt b 
1 

dükkan. 72 3 lalı bir halde karaya yeni ,..,ı.-. •• a•k•r -
l\,. ::ti. le lldatırun. un arı, kendi > ,& ..... ~ .. "' ~ Tophanede: Necatibey caddesinde kışla altında 337 sayılı lcri gördü. 
\1e h dükkan. 240 3 , Bu askerlerden biri, kalabalığın temin 

bu'~~ etrafındakilere: Büyükçamlıcada: Setler kahvehanesi. 600 3 , ettiği üstünlükten mağrur bir halde, Ma-

~ ~ap a ·ben ne yapa Maslak civa d z· kedonyahya yırkla•tı ve bütün Jruvvetne 
l 

&ocak rsam siz de 0 ... rın a ıncirlikuyuda Levend çiftli~ müştemi- '$ a~ sınız. b ' - latınd B.. 5 • suratına bir ıtamar indirdi. Makedonya-
l'\_"~ bnuı · u emrimi, kulaktan an uyükdere yolu üı~rinde 252800 metre murabba - y ~~lltten. 1\ arkadaşlara söyleyin. iık arazi. 400 1 , lı uğradığı hakaretin intikamını alacak 

li,,~ı. Jı.:ıınde~~a, Aşkan sürerek ileri stinyede Balaban nerede 5870 M2 tarla. 18 8 > bir sil!htan mahrumdu. Türkçeyi de iyi 
...,,l'lııl 1 .l\Ilıeı -·'l.ft k ld Yukanda mevki ve 

1 
. . bilmiyordu. Kendisine hücum eden ada-

Açlllf • Iapanlf flatlan 16. 5- 939 

ÇEKLER 

.... ı n- httab .J~n a ırarak, numara arı ya , kull h ı a 1 ~n"' lley 4:._ en. ınüddet ve muhammen s l"< k' z~,ı JI gayr~ me~ e.r ıza arın a yazı ı ma biraz beklemesi için i~aret etmekle 
~ d ·· aıııbabler! Hti lik k. b . ene ı.:t ıra euellen ilzcnnden ıcara verflecektlr. Sene- iktifa eyledi tekra g 1 ,.. 1 1 t ll:trnıırMt 

bt Urdu ··· . curnu bir da - y lıra kedellerı nakden ve peşinendir. İhale 29/5/939 Pazartesi günü saat 14 de ' r e ece5ın an a ıyor-h,:e seaı~nndi· .Bent dinleyin. apı aca tır. Talihler· ,.,. 7 5 . . . . du. Makedonyalı oradan hemen meyha -

Açılış 
fi.93 

126.6'25 
8.3ö50 
6.6625 

28.4815 
t8.25 
60.8160 
21..6~ 
ı.0025 
U6 

14.036 
28.7875 
2'.9675 

Kapanış 
5.93 

~6.6416 

3.llili() 
6.8625 

28.4625 
68.25 
50.8150 
21.6öS 

l.09'.llS 
1.66 

ı4.oas 

28.7875 
24Jl675 

~"' "'"'- tırarak mezku .. • ın ıv ,. temınat akçelennı vakti muayyenınden evvel ya- neye koştu, al'kadaşlarına hiç bir teY 
Ilı~. ~. rntıthı. kil k . r ~~n ve saatte Defterdarlık Milll Emlak Mlldilriyetlndc müteşek- 1 ed 1 
)\ ~!tttıal\ :Sı..... ., bir deniz dalgası gibi omısyona maracaatları. (3312) slfy em en ve on ara belli etmeden tü-

-.nslılan lJ__ feAfnl yakaladı, Türklerin bulunduğu ta-
b .,.. 'geldi. wucuı durdurma - 1 ·~.<! t b } D f rafa doğru gitti. Bunların arasında, ken-

l\lt L en, bir Bı· . . s an u e terdarlıg'"' ıDdan : d' 1n t vn d d k ......._ ~~utJna,, ı...~ zabıtı ileri atıla _ ıs e eca z e en a amı far etti. Ona 
~ ~,, İlti J a uaşlaldı: Beyoğlu, Şişli, Feriköy ikinci kısım mahallesinin Haeımansur ıokağmda kAin yanağuwı ~ererei tecavüzünü tekrar 

(\.tı0o0 

2.8925 
84.62 
80.5425 
23.902lS 

0.9060 
2..8926 

84.62 

80.5425 
2SJl025 ..__ tta.ı ~?sun?.. 25 mükerrer eski, yeni 41 sayılı aphrtıman ('1500) lira muhammen kıy.metle ve etmesini tıaretle anlattı. 

'~b "'rdt~ bunabııat bir adam gı'bi kapalı zarf ~sulile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve ı>etlnendir. Mezkilr apar- TabancHt elinde bulunan Türk h«men 'ı. ı+....:-· tımanın 935 ılA 938 vakıf icaresi borcu olan (112) lira (-«) kuruş ile bina ve buh- at~ ettiyae de isabet ettiremedi. Make - 1---l_S_T_t_K_R.-A_Z_L_A_B __ _. 
• ı..:·'lllllrtııı ~ le ran vergisi ve fener ve çöp resminden borcu olan (S>91) lira (56) kuruı mn•teriye donyflı dedıal ku1".ınunu dftnT'lanının ~ldanc.ır Y bir Af14 sardınız ....__ ~ y··· Açılıı Kapuıı 

~l) ...._-:---...::. hal1mia kdlınadı aiddir . .ıııale 29/5/939 tarihine miisadif Pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. karnına yerleıtırdi ve kendisi de diğer T6rk borcu I ı>etln 
'~ ... Taliblerln % 7,5 teminat makbuzlarını havi teklif mektublannı 2915/939 günü • • . ıı , 

"""""" Bultaııahmed saat 14 de kadar Defterdarlık Milll Emllk Müdtl.rlü.Jiln.de mütepkkll komla~- tll(l::cı!":n~= :':;: t!1:11 ~ • • 1 

na tevdi etmeleri. (3313) kolımut olan ı.nerdm aJmmJIN'. 
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Avrupa güreş şampiyonasmda 
1 

T9reimw iden: a. ..-

1 n g iliz Basvek'li Loyd Corca gönderilen puro sigaralan güreşçilerimizin derecesi 
müthiş bir zehirle doluydu 

r·· ..... -----········· .... ······----··-·-................................. ---······· 
S Giirq F ederaayonu ikinci reisi Tayyar: «Güreıçilerimiz idmatlı JI 
E karJVet ve enerji bakımından en yak.eh hasımlarından geri oln' 
: larını yaptıkları gürqlerle iabat etmiflerdir» diyor 

, Ben. sigaraları görünce, gfıya şeytan 
dürtmüş gibi: 

- İşittiğime nazaran Mister Loyd 
Corc puro sigaralarını pek severmiş?. 
dedim. 

İ~ile meşgul olan hizmetçi başını 
kaldırarak: 

- Evet, sever, dedi. Fakat bu puro 
sigaralarının nereden geldik?erlni bil
miyorum. Böyle bir sipariş vermediği
mi ben gayet iyi hatırlıyorum. Herhal
de Loyd Corc'u sevenlerden biri gön -
dermiş olacak. 

Hizmetçi hem bunları söylüyor, hem 
de siP,arrt kutusunu açıyordu. Sigarala
nn cinsini görünce tekrar söıllerine 
devam etti: 

t \.. ............... -... -.................... ...., _____ _ 

\ \ 

- GörünüŞ€ göre sigaraları gönde -
ren zat mister Loyd Corc'un zevkini 
ç-0k ivi biliyor. Çünkü bu sigaralar, 
~yd Corc'un en sevdiği puro sigarala
rıdır. Fakat tuhafıma giden bir nokta 
vro-: Sigaraların arasında en ufak bir 
tezkere de yok. Halbuki bu gibi vazi -
yetlerde adet olduğu üzere dalına ya 
bir 1-art, veyahud küçük birer tezkere, 
iliştirirler.. hayret doğrusu.. acaba Londnı sokaklarından geçen lM.oç askerleri 

bunları gönderen kim ol'a gerek 
Hizmetçi, kutunun sarı!dıığı kAğıöı 

evirip çeviriyor, onu iyice gfüden ge
çiriyordu.. paket elden geldiği için ü-
2erindc herhangi bir mühür talan da 
yoktu. Nihayet hizmetci kapıcıyı çağı
rarak sordu: 

istiyorum. Siz lütfen bana kapıcıyı ça
ğırır mısınız? 

Kapıcı gelince: 
- Corc, dedim, siz bu sigaraları ge

tiren hamalı tanıyor musunuz? Eşka
lini bana tarif edebilir misiniz? 

Corc: 
- Corc, bu sigaralar buraya nasıl 

geldi? Bunu getiren adam, bunlarla be- - Sigaralan getiren adam bizim 
mıntakanın hamaI.m;rından biridir. 

rabn bir kağıd fdlan vermedi mi? 
Kapıcı, hiç düşünmiye ltizum gör _ Bunların Trofalgar - Stver'de bir bü -

meden: rolan var. Herhalde bu hamal da o bü
roya mensub olsa gerek. Ben bu ha -

- H~yır, dedi. hiç bir kAğıd bırak - malı sık sık on~lnrda görmüş olaca -
madılar.. sigaraları bir adam getirdi: ğım .. Fakat ismini hatırlaınıy.orum. 
cMi ter Loyd Corc için~ diyerek der - Resmi polislerden birini çağırtarak 
hal çekilip gitti. Tabil b111 bunları al
oığıma dair ufak bir makbuz vermek ona şu emri verdim: 
mecburiyetinde kaldım. İnşallah bir - Yanınıza Corc'u alarak bizim mm 
noksan falan yok ya?. taka hamal bürosuna gidiniz ve bu si

garaları buraya getiren hamalı bulu -
Loyd Corcun hizmetçisi kapıcıya bir 1 B · 1 k' ·n tarafından 

k 
nuz. _,u sıgara arın uru 

aç sual daha sordu. Fakat ben artık x d 'ld'kl · · t bit tm ·z mut 
O> Acomlt: Kurt boğan, veyahud kaplan 

boğan tabir olunan korkunç blr zehirdir. 
Milterclm. bunları dinlemiyordum bütün dikkati- lgukn el:ı ı dıerını es e emı -

· b 1 · k~ w d - a n azım r. 
mı, arın a aJ e;ı~ı ı uzerindcki adresi ==::;~:::;;:::;;~~:;:::;:::;::~~~~~~=;='.'-;,;;;;;,;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;,;;:;,;;:;,;;:=: 
tetkike hasretmi~tim. Sigıaralan ı~ - -""'""""'""""""'"""'""""""""'~~""""" 

istanbul muhleliti ile 
mektebler muhteliti 

karşılaşıyor 

Bir Vugosla! 
takımı şehrimıt8 

geliyor marlıyföı zat, paketin üstüne Loyd 
Corc'un ddrcsini yazmış ve bir hamalla 
bunları göndermişti. Bu malum. Fakat 
benim dikkatimi çeken, büsbüttın baş
ka şey idi. Bir insanın milliyetini tayin 
etmek için en güzel, en emin va.sita 
onun yazısını görmektir. Çünkü, hemen 
hemen her milletin kendine hb bir ya
zı ö ;rcnme tarzı vardır. MeselA, bir İn
gilizin yazısile bir Fransızın yaı.ısı ara
sında d:iğ kadar fark vardır. HattA 
'bunlar, ayni dilden, ayni kelimeyi bile 
yazsalar gene bu fark g~ze çarpar. 
Çünkü bir tek kelimede bile, o memle
ketlere has yazı hususiyetlerini akset -
tiren harfler bulunur. Ayni ~y İngiliz 
ve Alınan yazıları için de variddir. İşte 
sigara kutusunun ambalajı füıerind€1d 
yazıyı tetkik ederken kafamda bu ftklr
ier doğdu .. Adres, matbaa harflerile ya
zılmıştı .. fakat buna rağmen yazıdaki 

ufak bir .iki a'lamete nazaran bu yalı -
ının bir Ingiliz tarafından yazılmadığı 
kanaatine geldim .. hattA daha ilm gi
a'erek bu yazının bir Alınan tarafından 
yı!zıldığına dair ben~ ba11 şüpheler 
belirmiye başladı .. artık daha fula dil
şünrniye lüzum görmeden hizmetçiye 
döndüm: 

- Bu sigaralarla ben meşgul olaca -
ğım, dedim .. onları ben tasnif eder, 
yerlerine ben yerleştiririm ... 

Benim bu mii.dahalemden hiç bir şey 
~lamıyan hizmetçi: 

- Ne münasebet?. dedi. 
Benim müdahalem hizmetçinin ca -

nını sıkmıştı. Anlaşılan bu çeşid işler 
kısmen onun kar membaını te.şldl edi
yordu; 

Ben tabii ısrar ettim: 
- Bu si garalar benim hiç hoşuma 

gitmiyor, dedim. Bunların kimin tara
ll:ndan Qönderild:fklerlni tesb1t etmek 
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8ol4an sata w 111kantlan a.ş:ıtı: 

• -
-
-
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ı - İskambllln dört neT'inden blrl 
ı - Fakrüddem - fiztim ağacı 
B - Marmela.t - Almalı: masdanndan em

riham 
t - Pratik - 8tfatıanıı sonuna getirile -

rek isim yapmaya yarıyan lfıhika 
6 - Bir ıramm binde biri 
1 - Sa71 
'f - Piliçleri kapan k114 - Taharri et 
ı - hkambllde blrll - Bir şeyin mum -

kün olabtımesi fU\ı 
t - Sakil maadar llhlkaaı - San'at - Hay

ret nldaaı 
ti - Arının yaptıtı - Fabrlka•yon 

l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 
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Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Raşitiznı - kemik 
Hast"lığı 

Çocuklarda altı aydan ıt~aren 1ki ya.. 
şına kadar geçen bir devre vardır. Bu 
devre iskeletin n~vüneması için fevka -
llı.de faaliyet sarfedllen bir samandır. Bu 
faallyet bnzan o kadar hız alır k1 Tii -
cudde mütera:klın bulunan tlreç ve f08-
fat eml~hını:-ı stoku kalmaz. Ve kalsyom 
mllhlnln kemiklerde filtsasyonu vaki 
olamaz. o zaman kemHtlerln alması ll -
zım gelen sertllkler yerine mütemadi yu
muşak kemik devri devam eder. Bittabi 
bu yumuıink kemik üzerine mütekAslf 
vücud azasının taeylkl onun eğrilmesine 
sebeb olur. Bundan t~üd eden swte -
şekkilller o kadar fecidir ki amudu fıka-
11 eğrilikleri, kaburga kemiği eğrilikleri 

derhal ç.ocukta tamburluklan mucib <r 
lur. Ba:ı:an bu suiteşeltküller, kafa ke -
miklertnde olur, kafa büyilıı: n blçlıMtıı 
bir manzara göaterir. Ve çıoculı: dört bet 
yaşına kadar geldiği halde hlll yürüye
mez. Ve yerlerde .sürüklenir bir hal~. 
Raşltl:rnı batılmadı{tı takdirde Uerlsl 90lı: 
vahhn lklbetler meydana getirir. 

<Ra.4ltlzm-den ft teda'Yialndeıı ye.nn 
ba.bsedeceğlz.) 

cevab ı.stlyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Ab1 tak· 
dirde istekleri mukabelesiz kala.blllr. 

KİR.ALI)[: Büyük bir demir etYa a~,. -

Beden Terbiyesi İstanbul 
Futbol Ajanlığından: 

1 - Spor ve gençlik bayranu olan 19-
3-1939 Cuma günü saat 17,30 da Ka
dıköyünde Fenerbahçe stadında 1.stan
bul kulübleri muhtelitile İltanbul okul
ları muhtelit takımı arasında bir futbol 
müsabakası yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakanın hakemi Şazi 
Tezcan, yan hakkemleri Ahmed Adem 
Gögdün ve Adnan Aklndır. 

3 - Müsabaka galibine- Beden Ter
biyesi İstanbul Bölgesi Başkanlılı t.a -
rafından bir kupa verilecektir. 

4 - İstanbul muhtelit fudbol takı -
mmı teşkil edecek idmancıl.arm ,L,1m - Belgradın kuvwtli 
leri ve kulüpleri aşağıya yazılmı~ır. Jedin.stvo'nun 20 Mayıs JJ 
Bu idmancılar yalnız fut'bol aya~kap - ra, 21 Mayıs Pazar Şifll !•~ 
larile o giln saat 16.30 da Fenerbahçe Salı günü Galata-sarayla-~ 
stadının idmancı1ara mahsus soyun - dında kartılaşacaktJr. Jed1l» .. ..J 

m! yerinde ajanlığımı:r:a mülA.lrl ola - 1937 senelerinde Belgrad 
caklardır. ğunu kazannllf kuvvetli bit 

Beşiktaş: Mehmed Ali, Hüsnü, Şeref Oyuncularının büyük bit ~ I 
ve İbrahim. gençtir. En Ya.tlı oyuncuları 6', 

Beykoz: Şahab ve Mustafa kını kaptanı, soliç Sekuliç, 2' ti 
Beyoğluspor: Barnbino ve Etyen ternasyonal olmu.,.crtur. Sol bal 
Şişli: Vila5tardi, Di"rr ~ Arşavir haf!!.an da Yugo!lav ınSf ·~ 
IDlAl: Hakkı oynamış oyunculahiır. "YııY",, 
Anadoluhisaır: Mehrned şehrimizde yapacağı m.Bçlst' 
Demirspor: Mustafa öz. beklenmektedir. 

Siyaset Aleminde VezirköprUde halk dersli' 
• (Baştarafı 3 üncü sa'J/fcıdo.) 

sine mllsald ıt:>lna veya tadil edllmet üzere lığı etıni§ olan bu milletin evlidtarı biz
ambar acele aranı7or. Tatrıben 200-300 m/! ıer, kendisi için. ~ok g!Srmediğıni ba§ka
satha malik, İstanbulun milııaid bir semtm- sından esirgememekte mana olmadığını 
de, ka.bllse büro daireleri de beraber, yeri be- takdir etmesini istemek hakkımızdır. sı
tonlu ve makine vaz•ına mü.saki ~ri olan - yaSt cilve bugftn böyle tecelli etti. Bunun 
la.nn aoele eski Loyd Han Gala.ta Rıhtım avakfbine elbette ld katlanacağız ve kat
karşısında Rosenbauıı 'firmuına m11rae&M - !anmasını blleceltz, alıea jakta eat. 

Vezirköprü - Veıirköpr~ 61 
Halk dershanesinin Cezaevill~ 
ğı. Ulus okulunda dört ay d;,,f'/ 
kurs sonunda 49 vatandaş ~ 
ma öğrenmiş, yapılan inlti . .Af 
vaffak olmuşlardır. s'-'t 

Geçen ders yılında da J!aUC ~ 1 

lonunda açılan Ulus okulutl 
tand8' mezun olmuştur· ıan. Selim 8-U> &net 



MEY TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl gaz, 
sancı, mide bozukluğu, ·barsak ataleti iNKIBAZ 
Sarıhk, Safra • ekşilik ve yanmalarında ve bütün Mi D E, 
Karaciğer 1 BAR SAK bozukluklarında kullanınız. 

H O R O Z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzar
lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

Ter- • 
~yccı cı 

• 
l<ırıkk 

1 
Askeri Fabrikalar Umum l\födürl\iğündcn: 

taktır. İs l d ki fal ıkall'ızda çal t nlınak üzere iy. tesviyeci v~ tornacı alına
l'.ara, h:rn kl er n mtıl-ıan an y pıJmaK üzere Kmkknle GrJp Mtidür~ügü ile An· 
caauarı ır \'. ~ . bu :'lU Sılah fabrıka lanmız Mudürlukle: nden bırine müra
~J098) 

1 I.~-a-a-rU 
· • o.ur g nUle : 

l-ç ~ . 
arnaıtı tuz• · · . 

Palı ıarf 
1 

"
1 ıç n şartname~ı mudb nce cl60.000. Kg. ağır dizel yağı ka-

usuil!C ek 1• n - l ·meye konmuştur. 
Muhamn • d 

lU _ Ek . ' n De di 11200 mnvakk t teminatı 840 liradır. 
tf ·· , sıltmc 2:> 'V /919 p 
Udüriyetınd k ' erşembe g inü saat 14 de Kabataştn Levazım Şubesi 

e ·Alım K · lV _ Şa · omısyonunda yapılaca'.ktır. 
rtn m !er hrrgü ·· ·· V - İst kl , n ~ozu geçen şubeden parasız alınab:lir. 

t e 1
• o lvı · 

el'll.lnat rn ktı:.b nunı ve a·kle 'Cı 7,5 güv<'nme parası makbuzu veya banka 
line ı.._ ınu hfüa ed k k ' .-...ıda1 rr ece pah z rflnnn ·ha"t> saatınden bir saa~ evve. 
dır. 3203• ı. kom }on ba,. i.an:ığına makbuz muk .. bıllncie vermeleri l:izım· ..______ 
Nafıa V kA' . 

J\"ık e a~et_n e:ı: 
" arttırın 

l - Çub .. ı- a~n konulan i~. 
~bar· 

likte icar1 aJı ~azıno ve müş•emila tının billımum demirbaş eşyalarile bir -
sen(' rnud;erı me ,i, tahmin erlı'en senelik icar bedeli 1200 liradır Üç 

t - Arttırma etle icara verikcektir. · 

Vekfıleti ~/~hıirar./919 tari~ine r aslayan Cuma günü sant 11 de Nafia. 
I arttırnıa u~u ir lJrn1:1m Hüdtirliiği.i su eksiltme komisyonu odasında açık 

- Arttırın 1 Yapılacaktır. 
~e . ava gir bilrnek . . . kl" 

sı, Ticc.ı l't Oda _ ıçın ıste · ı lerin 270 liralık muvakkat teminat ver. 
~en en az 3 gün e~vv~ ikas~ ibraz etmesi ve nrttmnanın yapılacağı gün 
IBtida i~e Vek·ı • e .. ellerınde bulunan bütün vesikalarile birlikte bir 
:rn l d eLe rnurac 

a _an Vt> bu vesika . aat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al· 
t ~~~ınde bulunmı yıl ıbraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta -

- ~ k1 yau ar a tt e il€rin bu i~ i . h r ınnay a iştirak edemezler. 
lıır uınum rnüdur;·~ğü. azınla_nmış olan mukavele ve şartname proıesini Su-

u ne muracna Ua görebilirler. (1825) (3398) 

I ' 
I 

il 1 il ı ııııı 

Dt lomah Ebe 
• 

rany r 
Anadoludn mOhhn .ıir sanfl'yl mn
~ssesesi rev.rındo Ebelik mDnbııl· 
clir. Tolip OHınJann 'l'llrk, yaşı 

35 - 50, gbe mektebi mezunu v~ 
umumi ameliyatlarda asisto edebı 
ıecek l::abilıyette olması ıa.zımdır. 
1'ahsil wsıkası, Fotoğruf, ailevi 
vnziyElti, Bonservis ve doğruluk 
kttğıdı ile bırl kto taıep edılen maaş 
mıktarını Ist. 176 No. P. Kutusu 
ııdresine "Ebe,, ru nuzuna tabr;
ren bildir neleri. Mesken Mne..ssese 

tıırufmd ın temin edilecektir. 

fstanbu~ Komutanlığı 
İlanları 

TaşkışlJıda yaptırılacak tamirat için se· 
kiz kalem yapı malzemesi satın alınacak
tır. Pazarlığı 23/Mayıs/939 Salı günü saat 
11 de yapılacaktır. 1stekli1erin belli gün 
ve saatte Fındıkhda komutanlık satın -
alma komisyonuna gelmeleri. c3426> 

Bir S1h 
r 

em uru 
ıycr 

Anadolurta mntıim bir Sanayi MU
csc;E's sı ıJe Sılıh ıt .l\leınurluğıı 
ıııtınh I 1ır. Talı p olanların 'l'nrk, 
vaşı 30 • 45 kUçDK srnhnt memuru 
tnel\ tebi mezunu ve hastanelerde 
çalışmış olması ltlzım '1r. Tahsil 
\ e tkası, Fotoğrafı, ailevı vaziyeti 
bonservis ve doğruluk kt\ğıdı ile 
tıirlıkte tnleµ edılen maaş mıkta

rmı lstanbul 176 No. P. K. c Sıh· 
hctt ,, rumuzuna tahriren bildirme
leri. Mesırnn mnessesa tarahndan 

temin edilecektir. 

111111
1 

C:ııı 

1 Harici Askeri Kıtaab ll.ipları 1 
10000 çift fotin alınacaktır. Tahmin 

bedeli 48000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesı 25/5/939 Per
şembe günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Satınalma Ko. da yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi 240 kuruşa alınabilir. 

Ve nümunesı görülebili!'. İsteklilerin ka 
nunun 2, 3 eti maddelerinde yazılı Yesaik. 
le birlikte ilk temim\t ve teklif mektubla . 
rını ihale saatinden bir saat evveline ika· 
dar Ankarada Ko. na vermeleri. 

c982> c3138> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Hanları 

40.000 metre hartuçluk ham 

ipek kumaş alınacak 

Tahmin edilen bedeli 34,500 lira olan 
40,000 metre hartuçluk ham ipek kumaş 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonunca 27 /5/ 
939 Cumartesi günü saat 11.30 da pazar 

lıkla ihale edilecektir. Şartname bir lira 

j 73 kuruş mukabilinde komisyondan veri. 
lir. Talihlerin muvakkat teminatı olan 
2587 lira 50 kuruş ve 2490 No. lu kanu 
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle V• 

komisyoncu olmadıklarına ve bu gibi i~ 
lerle alakadar tüccardan olduklanna da
ir Ticaret Odası vesi'rnsile mezktır gün 
ve saatte komisyona mfö:acaatları. 

c3375> 

Devlet demir alları ve limanları işlet'llesi Umum idaresi ilanllrı 
. 

A apazarı - Sapanca Gezinti Trenleri 
HaydarpaŞa • Adapazarı - Hnydarpaş:ı gezinti trenleri 21.5.939 Pazar günün. 

den itibaren işlemeye başlıyacaktır. Kalkış ve varış_ saatı~ri aSP,.ğıda gösterilmiş 
tir. :litas:vanlardaa fazla tafsilat alınabilir. (3331) 

( 1 nci tren ( l nci tren 
( 6.55 ' ( 18 00 

Adaoazardan hareket ( Adapazardan hareket ( 
( 2 nci tren ( 2 ncı treı: 
( 7.30 ( 18.56 

Muhammen bedeli 47250 lira olan 150 ton renkli veya beyaz üstüpü l/6/1939 
Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (3543, 75) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (236) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(3268) 

r İ!:tantul l eledh·esi l:anları . 1 
Yıllık mu- llk 
hammen temi· 
kirası natı 

Beynzıtta Koska mahallesinin CQmhuriyet caddesinde 18-20 N. 75.00 5,62 
ev ve dDkktln 

• • • • 2~ dükkan 
• • J) • 112 D 

» • D D 60 ev 

• Veznecilerde • tramvay cad. sokağında 9- 84 N. 
dükkan 

Oedlkpaşa Tiyatro caddesi sokağında 10- 24 N. ev 
Kadıköy Halinde 51 N. dOkkAn 

• • . 5-25 • 
• Caterağa mahallesinde Muvakkithane caddesinae 

8 - 5 N. bahçeli dOkklln 

192,00 
120,00 

60,00 
120,00 

120.00 
90,00 

120,00 
840,00 

14,40 
9,00 
4,50 
9,00 

9,00 
6,76 
9,00 

63,00 

• Halinde 3-21 N. dükkan 156,00 11,70 
• • 4-23 > • 122,00 9, 15 
::t ::t 53 :t D 144,00 10.80 

Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde Hnsfırın sokağında N. 11 dUkkAn 40,00 8100 
D » • • J) 6 D 48.00 8,60 
• • » » » 7 • 48,00 8,60 

Tepebuşında Meşrutiyet caddesi sokağında N. 6 dükkan 120,C'O 9,00 
» .D .D :D D 8 » 270,QJ .20125 

Şehzadebrtşında Fevziye caddesi 11 n 15 ev 480,00 86,00 
Mercanda Yavaşca Şubin mnhallesinde Uzunçarşı sokağında 66,00 4,95 

242 numaralı dükkan 
Süleymnntyede DOlcmecilerde ı N. dnkkan 
Gedikpaşa Tiyatro caddesi sokağında 10·24 N. Ev 
Eminönünde Şeyh Mehmed OeyH\ni mnlıallesin n Balıkpazan 

sokağında 9f>-142 N. dUkklln 

54,00 4,05 
168,IJO 12,60 
815,00 28,87 

• Şeyh Mebmed Geylani mahallesinin Arpacılar 1980,00 148,50 
sokağında 1-3 ve 39-41 N. dOkkt\n 

OrtakOyde Muallim Naci c11.ddesi sokağında 1 N. dOkklln 
Sirkecide Hocapaşada Tramvay caddesi » 11 • 
Oıllutada Fermeneciler sokağında 15-165 N. dOKkAn 

G4,00 4,05 
300,00 22,50 
400,00 30,00 

Yukarıda semti, senelik muhammen kir.ılurı yazılı olan mahaller teslim 

tarihinden itibaren birer sana mOddetla kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MndUrlnğUnde görUlebilir. 
istekliler hlzalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 
18-6-939 Perıembe gnnü saat 14 buçukta Daimi Encnmende bulunmalıdırlar. 

(3041) lB.) 



16 Sayfa ) SON PasTA 

6/j ................... ,,~ .. .J•_ .. _ ................................... ~ 

lttanbulun en gUzel gazilos11 Bir tek tüp sizin de bu neticeyi ~ 
almanıza kafi gelecektir l 

Bugün ilk iş · 
olarak bir ,.·· 

RADYOLIN 
alınız ve bitinciye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddet sonun-
da diılerinizin evvelkin
den daha çok parlak, çok 
daha beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu görecek-

• • 
ıınız. 

RADYOLIN'in oeill başlı iti hosaılyeU vardır. Evvela dlolerdekl kir taba
kasını sOker, yemek içki ye sigara dumanıllln husule getirditi lekeleri çıka-

nr, sonra dişleri yıkar, parlahr Te mikroplan % 100 OldQrQr. 
Sabah, öğle ve •kŞ•m, .her yemekten sonra günde 3 dela 

DIŞ MACUNİLE DİŞLERİNİZİ MUNTAZMIAN FIRÇALAYINIZ. 

IZ'l'IRAB ...• 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVİ 
Kelimeler, bunu ifadeden Acizdir. Bay M. A. 

zevcesinin ne yaptığını bilmiyorum, diye anla
tıyor. 

Yakılarınıı olmadan sırt ağrısından 80n de-
~ rece ızttrab çekiyordu. Nihayet ağrıyatn yere 

bir ALLCOCK yak.ısını koydu. Yaptığı ant tesf-
ROMATİZIA r ZAiL OLUR rr ri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle 

ifade etmek gayrikabildir. 
Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asabın sancı

larına t<Ülammül etmeli. Hemen bir dikenli ALLCOCK yakısile bu ıztırab
lara nihayet' veriniz Bu yakı bütün ağrıları defeder. Delikli ALLCOCK yakı
sı, kanın cereyanmı . tahrik, ağrıyan mafsallarda kanın terakümünü men 
ve sükfın temin eder. 

DELİKLİ ALLCOCK YAKISI Fiatı 27% kuruştur. 

en s çlann en İ)~idlcı J Göz hakimi , , ~ l Dr. MURAT RAHMi AYDIN ar a Ç Taksim - 'J ttlirııhııne. 1'arlabnşı 
caddesi No. ıo Urfa avt. 

sHç ımyuclur. . Tel: 41553 

Venikap1 
Sandıkburnunda 

MiM Gazinosu 
F evkallda bir programla 
18 Mayıs Perşembe gUnU 

açıhyor 
BGyOk fedeklriıklerla te,kll 
edilen 14 klfltlk muhtefem 

uz heyeti !5 muganniye 

Güzel manzara, mükemmel 
servis, ucuz fiatlar 

ViKING 
Markalı 

SÜT MAKlNALARI 
hem çok iyi, hem 
çok ucuz Oslelikte 

ikramiyeli di r. 
Türk - A nu pa ud. Ş. 

Galata Partambapazar 61 

ilan 1·arifen1iz 
Tet ritnn aanttml 

Birinci aahile 400 lturuı 
ikinci aahile 250 » 
V~üncii aahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç ıahileler 60 • 
Son aahile 40 • 

Muayyen bir müdd~' zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak• 

Jar ayrıca tenzllltb tıtı ifemlzden 
fstifade edeceklerdir. Tarr., yarını 

ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmlşttr. 

Son Posta 'nın ticari lan tart.ıa 
aid itler için ıu adre~e müracaat 
eoılmelidir: 

Danca.ilk Kollelıtlf Şlr"'6 
&a.branıanuıa. li&a 

·•···························································· 
Neır yat Mu~ı.irü: Selam P..apı'!> Em.ı~ 

SAHJPLERİ· S. Raqıp EMEÇ 
• A. Ekrem USAKI ... IGlL. 

~lllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllll~ - -

T otan aatıı deposu : İstanbul iş Bankası arkaaı Rehvancılat 
aokak Can liboratuan Tel: 21939 

SAC EKSİRİ 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvet• 
lendirir, dökülmesini önler, ke· 

peklerini giderir. - Du .. zce Hava Kurumu~ 
- INGİLİZ KANZUK 

f t• 5 ECZANESİ 

.men aaıne 1~-Be-~-~--~~-b-~---~~ 
Alaturka yağlı güreşleri 1 
1 - Güreşler 19 Haziran 939 Pazar- 3 - Halkın ve iştirak edecek peh- ~ 

tesi günü Düzcede Cümhuriyet livanların istirahati komite ta- ~ 
alanında yapılacaktır. rafından temin edilece .tir. § 

2 - Güreşlere Türkiyenin en namlı 4 - Güreş başhakemliğini, cihan § 
pehlivanlarının iştiraki temin pehlivanının yapması temin edi- ~ 1 edilmiştir. lecektir. 1 

!5~-'== MÜKAFATLAR I~ 
:::! Haşa Başaltm~ Ortaya Ayak 

• 

İl 10 J Lira 75 Lira 5 ) Lira 25 Lira 1 
§ Hariçten gelerek bu dört derecelik güretlerde yenilenlerin de başa gürqenlerine 15, Bat- -1== 
i5 altına gürqenl'!re 10, Ortaya 10, Ayağa gürqenlere 7,5 lira verilecektir. -== Hakem Heyeti : Baı hakem Cihan pehlivanı, Sabık Milli takım azasından Düzceli Sqir Cen· == i giz pehlivan, Düzceli Nail Pehlivan, Düzceli Mehmed Nail Pehlivan. § 
i iHTAR: 1 - Gürqte hakem heyetinin vereceği hükme göre hareket zaruridir. 1 
5 2 - Pohlivanlar arasında çıkacak ihtilafı hakem heyeti halleder. ~ c.cza, aıat ve 
E 3 - G!ireşler ciddi olup yenişmek ıarttır. ~ 
§'§ 4 - Bu güreıler 19 Mayıata yapılacak iken o gfinün Gençlik Bayramına teaadüf etme-- E .._,_._ _____ .--..;~~-----------...,... 
!§ sinden dolayı gürqler 19 Hazirana bual.ılmııhr. §iS 
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