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Parti biiyii urultayının Paris görüşmeleri 
ruzrl81

mesi hazırlandı lngiltere - Fransa ve .. 
• Rusya arasında askerı 

Umum Reis Vekilliğinin Başvekilden ittifak zemini hazırlanıyoı· 
agrı bir şahıs uhdesinde bulunması 

lıususunda teklif gapılıgor 
Parti Umumi Reis Vekilile Umumi Kltibinin partinin hUkQmet üzerindeki 

· ntürakabesini daha iyi işler bir hale koymak için Devlet Vekili olarak 
kabineye dahil edilmeleri hususunda da bir cereyan bafgösterdi 

Dün Pariste Daladye, Lord Halif aks ve Bone arasında 
iki saat süren bir JJ'Ülakat yapıldı, Fransızlar 

yeni bir plan teklif ettiler 



Her gün 
' -···--

Devletçilik prensipimize 
Muayyen bir tatbikat 

l S- temi 'Oer mege mecburuz 
Yazan: Muhittin Birıen _ 

Rsst ... ıı MeıkeJe: 

Mayıs~ 

= Eski bir ders .. Sözün kısası 
-····--

Ağaoğlu 
• 

\.. 1!. Tılu 

T ürkiye Cümhuriyetiniı:, Türkiye 

hayatını tanzim ve milli kuv

... etlerin inkişafını temin bakımında:ı ka· 
bul etmiş olduğu bir takım prensipler 
var. Teşkilatı esasiye kanununa dahi gir
miş olan bu pren.siplerden biri de Türk 
devletine verilmiş o!.an etatist vasıftll'. Şu 
halde biz ehtistiz. Fakat, bu etatiıml 
nasıl anladığımızı ve ne tarzda tatbik et· 
mek istediğimizi henÜL tesbit etmiş deği
liz Etatizm, içtimai ve siyc1si hayatta mü
·cerred bir mefhu:ndur, bir hukuk mefhu
'mu. Fakat, bunu hayata tatbı:t etmek fi. 
zere ona konkret bir şeki' vermeK 1A· 
zım geldiği zaman, 1) nrtık bir hukuk mef. 
humu olm:ıktnn çu~ıp bir teşkilat sistemi 
nlm:ıya mecburdur. Biı, buı;tüne kauar 
hukukt mefhum bakımındJn etailz~ 
k ndimize mal etırckte - hern"n hemen -
ittifak derecesine gelmı~ olduğumuz hal· 
de bunu şu veya bu tarzda ... bi!.' teşkilU 
sistellli şekline sol;maktn henil~ ıh.ilH 

halindeyiz. Ha.ttl, ihtilAf halinde bile rl~
ğifü: Büyük bir meseleyi ihmalde devam 
mevkiindeyiz. Yani, hukui: mefhum~ ola
rak tayin ettiğimiz bir pren.sipir .. tatbika
tını si5temleştirmek ıöyle dursun bunu 
düşünmüyoruz dahi. Ortada, tesbit ._,dil· 
miş bir sistem yoktur ki, ara yerde ihti· 
lAftan bahse imkan olsun. 

Yaydan çıkan okun katedeceği mesafe mahduddur. A2. 
sonra yere <iüşer, bulunur. Bir cisme tesadüf etti ise ~tı
ğı yara c:b ekseriya tedavi kabul eder. Fakat ağızdan çı
kan söz tutulamaz, açhğı yara da tedavi edifemez
(Hora!)· 

.. Tercümanı Hakikat:> te sekrett>rlilt ~ 
yorum. Meşrutiyetin ilk yılı. Gazete 
hayatımda bu derece mütecanis bir ya'IJ 
heyeti nadir görülmüştüı·. Başmuhıırrit 
Hüseyin KaZ\mtlan devairi resmiye :rnub'" 
biri Ahmed Bab~ya kadar hepimiz .. csncl
ğer kuzu sarması)) yıı. Patronlarırotl 
~üzhet (eski pul müdüıü) ve l\fuhtaf 
Seyid Beyler bütün mnnasile cefenJidc~' 
1damlar. Gaz~teni.n sü:.-ümıi fenn dı>ğil· 
Hüseyin Kazım, başnıakcılelt>rini ek ~ri· 
va iyi yazıyo:-.. okutuyor. Fakat lriilt.İr 
bakımından biraz ya'\ian olduğ'ı.1 i~llı 
Tercümanı Hnkiknt, C~hid, Bab~nz.-ırlc ts; 
ınail Hakkı, Diran Kelekyan ve hatt 
Wevlanzade fiyannd~ki diğer ba~'lluhar~ 
rir 1E>,.in gazet lerilc yarıc:amıyor 

.24 saat evvel hi~detli bir z~~a söylediğin bir sö- Günü" birind<>, patronlar b•ma 1:-ir yazı 
zil 2.ıf saat sonrfi bır defa daha duşunürsen dalına fazla, . ~öhderdiler. Üz.;!rinc: cBaı::m" cıla • 
ateşli ve mevsimsiz olduğunu görürsün. O halde yaptığın "ak• diye iş:ırct koymu ıar Aman Allahı 
hatadan ders al. Biraz sonra s<syllyeceğin sözü 24 saat ne kötü bir yazı! Karg:ıcı'< burgacık. O • 
sonraya tehir et, o zaman dn bira'IZ dahn düşün. kuyabilirsC'n, oku! Fakat birinci s1tırı. bS· 

Bu, feı11 bir çalışma usulüdür. Bundan 
k ndimizi mutlaka kurtarmak ve etat•z.. 
m1n hayata geçirılVinde, sistem bakımın
dan, herhangi bir şekil üzerinde birlP§
meyi temin etmek e~ müstacel vazifelcrs
mizden biridir. 

* Meseltl, fU Denizbank meseleslni ... ala-

Bir genç aşlı yüzünden !,.-.. 0 

..... --....... • .... -·--"' 

10 ııra para cezasına ~ Hergon bir fıkra 
Mahlıüm oldu ~ 

Londrada bir ln;iliı delikanlısı, bir 

. . . Kazma kıhfı 

Na.sreddin Hoca hc..''Lü:z çorukmtL§, 

arkadaşlarile bir arsada O'Jtı-ı•larken 
bir çizme bu.Zm~!a.r. Biltt"ln çc•cuklar 

o zamana kadar çizme görmemişler • 
mif. Hepsin• olaca!Jını düşünmüş, fa.
kat bir tiirla bulamamışlar, Na.STed -
dine göstermı,Zer: 

- Bunun nt olduğunu ıen a~fodm 

mı? 

NaBTeddin çi::?meye bakmır, gillmil~: 

parkta ievgili8i ile birlikte oturduğu n- - Anlamıy11Ca.k ne var, demi§, ka~ 
ranın arkasına bu ipretleri çizdiği için : kıl fı' 

.'114 ı. 

17 çoculı ve 
51 torun sahibi 
Bir kadın 

lım. Denizbank. bundan bir sene evvel 
kuruldu. Etrafında bir mü dedikodu o1-
duktan ve birçok tetkikler yapı"dıktan 

sonra, bu bankanın ıslah edilmesi lAzım 
gelen kusurlan olarak. bir takım .!llemur
lann bankadan çıkarılmac-ından başka 

milhim bir neticeye vanlmı'} olmadığtnı 
z nnediyorum. Eğer kusur bı.~dan ibaret 
idiyse, her kadı kızında bulunabilecek t>u 
nevi kusurlardan dolayı Denizb2nkı ()ar
çalamaya ve onu başka. bir idare şekline 
s kınaya ne lüzum vardı? Bu ukdeyi be
nim zfi'ınim henilz izah edebil.mi; değil.!ir. 

mahkemece 10 lira para cezasına mahkiım \,. 

edilmiştir. -·-----------..! Yeni Zelandah Bayan Managın 17 ço. 
cuğu, 51 torunu ve 11 de torununun to
runu vardır. Kendisi '11 ya§ındD. bulun
makla beraber, dipdiridir. HergUn ev işi
le meşgul, pazardan ahşveriş eder. 

Denizban'k, Celal Bayarın İktısad Ve
killiği zamanında, tedrici surette kendi 
kendisine teressüm eden bir anlayışın ve 
gene ayni tedriç ile şekil alarak, yeni bir 

teşkflAt sistemi halinde haya·a geçen bir 
tatbik usulünün son yarnttı~ı müessese
lerden biri idi. O sistem~ göre, dc·ıletçili

in t:ıtbikat şeklinı, biz bankn sistemi ile 
anlıyorduk. Bu sist"m. deviEtçi bir işlet

Zenci atlet Owens iflô:s 
halinde 

1936 Berliıı ollmpiyadlannda Amerika· 

ya 3 yeni rekor kazandıran ve dUnya~n 
§imdiye kadar raslamıdığı cHarika adamt 

diye anılan aürat kofu.cusu Zenci Owens. 

mahkemeye müracaat ederek hali illaaıa 

olduğunu bilclirmijtir. Zenci koşucunun 

410 İngiliz lirası, malı ve 1778 İngiliz lirası 
borcu vardır. 

me nizamına büro~Jatik de~il. ~icari bir ========:::z::====== 
mahiyet vermek gavesini güttüğü için ben Eğer, devlet işletmesini, banka sistemi va· 
bu sisteme çolt taraftarım. Aksi sabi~ o- sıtasile, ticarileştirmeıt sistemi fena ise, 
uncaya kadar bu taraftarlı nmı da mu· biz bu fenakğı. yapt~ımız birkaç seneHk 

hafaza edeceğim. ÇünkG. memlekette tecrübeden anlamt§ bulunuyorsak bunla
erhangi bir fktısadi işl~r zümresini bir nn memleket efk1nna bütün tafsllitile 

takım bankalar şeheke:;i elind..-? toplama· arz ve izahı icab eder. Bir sene evvel kur
nın birçok faydalan vardır. İktısadi teş. duğumuz bir müeneseyi bir sene sonra. 
kil!t işlerinde hayli emeği ve tecrül:>em mucib .sebebleri etraffie ızah ctmeksj.zin 
geçmiş bir vatanda~ olarak. be.ı bu siste- bozarsak, sistemli bir tarzda çalıştığımıza 
min çok iyi neticeıer vereceğini i~ zan'I)(;· kimseyi inandıramayız. Nitekim, inandı
diyorum. ramıyoruz ve ben mütemadiyen bu Levl 

suallere maruz kalıyorum. Faknt. mümkündür ki ben hata edeyim. 
Ancak, nerede ve niçin hata ettiğimi, bir Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki, bu 
takım tecrübeler, maddeler V" bilhassa sütunlarda, bir zamandanberi, iktısadi lf· 
rakamlar üzerinde görmedikçe fikrimi de- !erimizin eşaslı bir tetkik!en ve açık bir 

Dünyanın en uzun 
Çeneli adamı 

Dünyanın en iyi, fakat en 
talihsiz u·şagı 

G€çenlerde, elll sene çalıştıktan son
ra işinden aynlan ve Londranın en us
ta ve kibar uşağı diye anılan bir İngi
liz hizmetk!rınm, kazandığı pat·alarla 
satın aldığı çiftlik~ son günlerini ge
çireceğini bu sütunlarda yazmıştık. 

Son ~len İngiliz gazetelerinde, oku -
dl.ığurnuza göre bu ihtiyar uşak, kalb 
sektesinden ~lmüş, Ye vasiyeti muci -
bince çiftliğinin en mutena yerine gö
mülerek mezar taşına şu satın yat'. -
dırmışhr: 

cBurada ayak ve alın terile 50 yılda 
ka:r.anrllğı paranın tek kuru.şunu bar -
camıyan, ve topraktıtn gelip toprağa 

gideceğini bildi~ için, bu parayı top -
rağa yatıran şerefli uşak yatıyor, Tan-

• n onu takdis etsin.> 

Musikiden ne/ ret eden 
adam tenkidden geçirilerek muayyen bir tatbi· 

ğiştirmeğe temayül etmem. Çünkü siya· kat sistemJ l,.inde mütalea edilmesı· lüzu- Dünyanın en uzun çeneli ad:ımı Lon- l 
~t işleri kellmP ilt.? pek mükemmel S'J• ~ Bir gemi ile Cebe üttarıka gitmekte o-
rette yilrilyeblllr; çünkü siyaset bir ha- mundan bahsediyorum. Böyle bir siste~ dradadır. Bir gazete müveZ7.iidir. Bundan lan ve musikiden müthiş bir surette nef
vadır, bir istikamettir. bir cereyandır; ik- tatbiki bir iktısad ilminin bizi riayetle mü. dokuz sene evvel, daima gazete sattığı ye- ret eden meçhul bir yolcu, bir gece }t3. 

kellef tuttuğu en baait kaide!erı"nden biri- 1 ktan :~fade edere~ el ayak reL ·ı h!adt işlere gelince bunlar mad-ll"ıiir, he- rln biraz ötesinde bulunan bir gazino gar- ran ı ~"' Ao ... ı.ı -
d Ş h ld dir. Bu kaidelere riayet etmezsek, bllhaıt· dikten sonra. tayfnlara aid 2 keman, bir sabdır, rakıım ır. · u a "'· Denizbank sonlarından bir genç kıza vurulmuş olan 

O - rı ,_ sa erbabının gözünde, kendimizi rastgele banco, bir :r:urna, bir saksofon ve müte-
kkında hfikm muz!.ı verme'\. vr- bı,has- ralıayormnc gı"bı· ,...:trünmek•"" kurtula- uzun çeneli delikanlı, ııimdi onun:a evle· 

~ :w- - •"' ı.uu ... addid davulları denize etmi§tir. Vapurda 
a alelfımum banka sistemi hakkmda sa- mayız. necektir. Müvezziı:ı arkadaşları cÇiklet sn- ı bütQ 1 
mı bir fikir edinebilmek için ciddi tetkik- yapı an n araştırma ara rağmen 

Muhittin Bı·rgcn kızı Con> demektedirler. suçlu bulunama:nıştır 
rin mahsuiü olarak elinıi"•d-ı bir takım c;:;::;;;;::;;;;:;;;:;;;;;:======================:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;'==;;· ;;;;;;;;:;;;:;;;;::;;;;::=.;~ 

ddelerin ve hes:ıblaru bulunması ~a- ~ ~ 

ırndır. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
* Denizbankı bozm~it. bunun yer!ne hük· 

t şahsiyeti haiz id reler getirmek Türk 
vletlnin iktısadi trc;ebbils!ere giriştiği 

virdenberi. tedrici surett ... şt>kil alan bir 
emi beğenmlyerek bu yoldan g"ri dön-
k mana.c;ını ihde ed"'r. Belki bunun, 

aklı olarak sebeb'eı; de vardır. Fakat, 
lar henüz rnemlc·ket efkfırınc:ı göriil

ilş, bilinmiş, anJnşıimış olmadığına gQ. 
, işlerimizin tam bir sistem çerçevesi 

jinde mütalea ediidiğini iddia edemeyiz. 

Evkaf Müdürlüğü İstanbul camilerinckm birçoğunu sı
ra ile tamir ettirmeye karar vermiş. Bu maksadla 250 bin 
liralık bir bütçe yaptığını gazetelerde okuyoruz. Esal3en 

istanbulda faaliyete geçtiği muhtelif eser1erile görülü -

yoröu. Şimdi faaliyetini daha ziyade can1ılandıracak de
ğildir. Fakat kaba yapılacak iş sırf tamire mi inhisar 

edecek? ' 

Geçenlerde yeni tamir edilıniŞ, mimari kıymeti cidden 
büyük bir caminin önünden geçiyorduk. Avlusunu yam
ruyumru taş1ar araSl::ıda et bürümüş buldlfk. Tamamen 
metruk bir şehirde tamamen metruk bir Abide tesiri ve
riyordu. Binaenaleyh yeni yapıl~ak tamir işi cami av -
lularını da bahçe1eştirm€k, güzelleştirmek işile birlikte 
yürütülın€?.Se pek yarım bir eser olarak kalacağına biz 
inanıyoruz, ey okuyucu se.-ı: / 

iSTER iNAN, iSTER INANMAl 

·ımı gözümü yarıırak bir defa söktükten 
ı;onra kendimi ifadeye kaptırdım. FeV .. 
1·alfide ihatalı, olgun bir makale idi. tm " 
"'aya baktım: Ahmed Agayef. 

O günden ıtibare:ı Kazım ikinci rlfıuda 
kaldı. Hem gazetede, hem de kariler na" 
-ıannda. Agayefin makaleleri nazarı dik., 
kati celbP<iiyordu. Nafiz bir nazan, dürüst 
bir muhakemesi ve drrin bir kültı1rü var• 
dı. İfadesinde, İstanbul lehçesinin henü2 

Karabağ Iehç";;ine gaiebe edememi!. 01ma• 
c;ından, bir sııkat.lık, çetr""fillik mevcud 
olmasına rağmen, pişkin bir gazetecinin, 
rıe dernek istndiğini bı·en bir efkarı umu• 
miye rehberinin iktidar ve ehliyeti belli 
..,]uyordu. 

Dost olduk. Hac;bıhallerimizden, beil 
kendi payıma çok istifade ettim. Jif.disc .. 
leri, gazeteci gözü ile görmeyi, gazı>teci 
kafasile muhakeme etmeyi belki de bira3 
Ağaoğluna borçluyumcur. 

Balkan harbi sıralarında, Bekir&~a lıÖ .. 
lüğüne tıkılan Türk mütefekkirleri arıı· 

sında o da vardı. Biz, hepinıJz mukadde • 
ratın bu cilvesini lakavd karşılarken. 0 

fevkalade miltPe~:>irdi. Çünkü içimizd-:? aıı 

çok tuzu kuru olmıyan bir o idi. İstanbul 
surlarına civar viran v;;> ufacık 1 i'!" evde. 
kimsesiz, lohusa bir karı, ve zaruret içeri• 

sinde bir iki evlad bırakmıştı. Tcessüriinii 
buna hamlediyo::-duk. Sonradan anlndık 
ki vatanın o felaket günbrinde, çoluk ço• 

cuğunun elim vaziyeticrini kale bile al • 
mamış. Onun elemi, vatanın elerninfleJ1 
ileri geliyormuş. 

İşte Ağaoğ!u Ahmed bn seciyed'.? bit 
Türk, o kıymette bir gazeteci idi. 

Daha sonralan, inkılfıbm ilk yı:Iarın .. 
da, gene Ağaoğlunu, ayni seciyedL>. n~I 
kıymette •ıe ayni dürüslülı::te sabitkadenı 
gördüm. Bilhassa hayatiyetine ve fikirle .. 
rinin ciyadetine hayrandım. Bircok nok '" 
talarda ayrılıyorduk. Fakat kar~ısındıı 
hürmetten başk'i bir his duymuyordu111· 

Bugün, va~ifesini sonuna kadar sürçme .. 
den, şaşmadan ifa eden b;r fikir amelesi· 
ne yakışan süktın ve vakarla dünynd811 

ahirete intikal ed2n bu de~t>rli üst:ıdı ge" 
ne nyni hürmet hissıfo teşyi ve y{ıdcdiyo· 
rum. 

E. Ta/O . ........................................................... .. 
Bugün 450 seyyah geliyor 

Alman bandıralı General Fon Şteil'" 

berg vapurile dün limanımıza mubte" 

lif milletlere mensub 450 seyyah gel· 
miştir. Seyyahlar bugün şehri gezdilt• 

ten sonra akşam Rodosa gidecekler .. I 
dir. 
............................................................... t 
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Hatayın kurtuluşc 
günü: 5 Temmuz 

, jBelçika - Holanda 
askeri işbirliği 

t>prak Mahsulleri 
Ofisi ay sonunda 

liğvediliyor 
Ankara. 20 \Hususi) - Toprak M:tlı

sulleri Ofisi aY sonunda faaliyetine niha· 
yet verecektir. Ofısin uhtesinde bulunan 
buğday işleri Zir:ıat Bank.asına d~vrolu
nacak, afyon işi ıse Ticar<:t Vekaletinde 
kurulacak bir büro tarafından tedvir edi
lecektir. 

e 
e Türk- lngil.z anlaşması 

ve gar:b bazı neşriyat 
Yazan: St'lim Rıu~ıp Emeç 

Hatay Millet Meclisi ayrıca 2 Eylul gününü de 
kurtuluş bayramı olarak ·kabul etti 

An~k· 20 . 
topıa .ya (A.A.) - Millet Meclisi' Antakya 20 (A.A.) - G?nçUk ve 
be il~aıak nna vatr.ın resmi günleri - spor bayramı burada zengin bir prog-

>'a gir~~~?l~rak Türk ordusunun Hata- randa lise sahasında kutlularuru§tı.r. 
tfeclisi~gı Te~uz günü .kurtul~ ve Bayram münasebet!le Hatayın bütün 
luluş ba aç~ldıgı 2 Eylfil gününü kur- şehirleri Türk bayraklari~ d<>n~
hiecr YI'~nı olarnk kabul e~tir. t 
bin ~s, ~undan başka Hatay şehidleri- ır. 
llı v ~!erinin bir yere toplanması- İskenderun 20 (A.A.) - Devlet re-
hı k:r hır şehidlE>r abidesi kurulması- isi Tayfur Sökmım şehrim.ize gelmiş, 

aı'laştırmıştır. dün geceyi Orduevinde geçirmiştir. 

• 
Italyan - Alman aSkeri 
Paktı yarın imzalanıyor 
1ki __ kumandanlık yalnız umumi bir harb halinde 
egıl, taraflardan b iri askeri bir harekete giriştiği 

andan itjbaren birleşecektir 
Rorna, 20 (A 

katinde G .A.) -- Kont Cian~. refa-
~rline h enkeral Pariani olduğu halde 

ara et etm· t· N nü B<'rline ~ .. ş.ır. azır, Pazar gü-
l<:ont c· muvas:uat edecekLir. 

t ıano He Vo R"bb esi sabah n ı entrop. razeır-
tını irnza 

1 
:lman • İtalyan askeri pak

Ront Cian: :~~klerdir. İmzayı müteakib 
lecektir. ' tiıtler tarafından kabul c1i-

Pans, 20 (A 

garanti sistemlerinin faaliyete ge~mc;ıni 
intaç ettiği takdirde İtalyan - Atman it
tifakı otomatik iJ:r suratte tatti.~ sahası-

na geçecektir. 

Japonyanın vaziyeti 
Tokyo. 20 (A-'\.) - Jap~!l resmi me:ı:ı

fili Japonyantn harıci siyasetinde tam 
bir istikrar mevcud olduğunu teyd eden 
tebliğin ehemmiyefr:ıi tebarü.ı. ettirmek

tedir. gazetesine b'ld:.t~.~ - l:lomada"l Le Jour 
İt ' •:-ılıyor: . a.yan - A. Japon hükiımetini."l kararı Homa ve 

lık olacak • •man askeri paktı on serıe- Berline bildirileceğinden ve bu h~s·Jsta 
da· · ve askc • · · tı '~ı askeri ist.· rı ıstışare ve belki de herhalde müznkereıcr yapılroası ltızım 

r. ki kurn ışare prensipinı k::ıyac.ık- geleceğinden 22 Mayısta İta'yan - Almtın 
h~rb halin-Je1~d~~lık yalmz umumi bir ittifakının imzası ~ıcrasimine Japonyan:n 
l'ı bir harek eJıl, tamflardan biri aske- fiilen iştirak edebilmesint> ihtimal veı·\J-
birl ete gırişt·1r· , · b ec;ecekr •{,ı annan ıtı v:en miyor. 
basile •te~r k Bununla berabpr tam ma- Maamafih Alınanya ve İtalya, ittifakm ar urn::ındaı> m l . 

edildiği anı 1 ese esinin b 0 rta· imzasından evv"'l Japonv. anın vazıyetin-
1'-iih .işıunaktadr 

tl 1 ayet, bazı haberler -·" den haberdar edilecekierind~n mezkOr 
~n birinin diğer b" e gorc, tarafrır- ittifakı şu veya bu suretle Japonyanın da 

iı bir ihftlfıf d ır memleketle girışece- iltihakına imkan verecek bir tarzda tan
emokrasilerin ittifak "e zim edeceklerdir. 

Fransada askeri 
tedbirler 

Prens Pol'ün 
Berfin seyahati 

Holanda Kraliçesi Salı 
günü Brüksele gidiyor 

Brüksel. 20 (A.A.) - Holamla kraliçe
si Wilhelmine. üç gün sürecek olan :-es. 
mi bir ziyarette bulunmak Uzere Salı gü
nü buraya gelecektir. 

Bu ziyaret. geçen sene kral Leopold ta
rafından Holandaya yapılan resmi ziya
rete bir mukab~!e mahi;>etinde telakki e
dilmektedir. Bununlst beraber, diploma· 
tik müşahidler beynelmilel vaz:yet dola· 
yısile iki memlek~ti!'l birbirine daha zi· 
yade yaklaşma:{ istedilderi ve bazı mah
fellerin Holanda ile Belçik:ı ar &sın da as
keri bir işbirliği yapılmasına taraftar ol
duklarının söylendıği şu sırada bu ıiys.
rete hususi bir ehemmiyet atfetmekte· 
dirler. 

Anıasga 
Köylerinde 
Çek,irge af eti 
Amasya 20 (A.A.) - VHlayetimiz 

dahilinde elli altmış hektarlık sahada 
5 gündenberı külliyetli miktarda ve 
müstevli ;şekilde çekirge afatı başla -
mıştır. l\faham vasıta ile yapılan mü
cadelenin azlı~ı sebebile Ziraat Veka
letinden acele yardım istenmiştir. 

Evvelce 14 köy m~sulünün dolu ne 
ticesi mahvolduğunu bildirmiştim. Son 
raporlar bu miktarm 28 e çıktığını gös 
termektedir. 

On gUn içinde 2 00 den 
fazla d"lcnci yakalandı 
Emniyet Dircktörlüğa tarafından ıhthıs 

edilen dilenci!il{ i e mücadele bürosu fa
aliyetine şidde'le devam etmektc:iir. On 
gün zarfında ı!ci yüzden fazla dilcncı ya
kalanmış ve 1ı.akiarında kanuni takibn.a 
tevessül edilmiştir. Bun1arın kısmı az nı 

kadın ve velileri tarafından ::Iı:rnciıi~e 

teşvik edilen çocuklardır. 

Buyuk Okyanusta bir 
ada kayboluyor 

Manil. 20 (A.A.) - Nüfusu 4000 kişi ve 
genişliği 15 kilometre murabbaı olan Bü
yük Okyanusta Manilin 100 mil cenubun
da kilin Yeşilada vukubulan zelzeleler 
dolayısile kaybolmak üzeredir. 
Adanın sakinleri ufak sandallara bi'le· 

rek civardaki adılıra iltica etmişlerdir 

Japon yanın 
Avrupa siyaseti 

Tokyo 20 (A.A.) - Kabinenin bu -
günkü içtimaı esnasında J aponyanin 
Avrupa: siyaseti hakmda cNihai karar» 
ittihaz edilmiştir. 

Karar. derhal İmparatora bildiril -
miştir. Fakat henüz ha1ka ifşa edilme -
miştir. 

Bir polis 12 y?.şırda bir 
çocu 7u kurtardı 

A kdenize münhasır ve ted:ıfw 

mahiye:.tc oıara~ lngilten· ile 

yaptığımız anlaşmada~ .dolayı it:ııy:ın 
matbuatı kadar Alma:ı maLbuatının da 
hakkınuzda dostane olmıyan ne~riyall 
devam ediyor. ~u noktayı nazarı dıkkn:C 
koymak lfıı.ımdır ki Türıt matbuatrndan 
muayyen ideolo~ılere kendilerini begla -
rnış görünen baz! gazetele!' müstesna. di· 
ğerlerinin hiç biri AlmanyJ. ve J~.ılyaya 
karşı uluort:ı hücum ettikleri ve ıehdid 
lisanı kullandıktan görülmemiştir. Bun
dan dolayıdtr ki, onların bu neşriyatını 
esefle telakki etmemek biı.ce mümkün ol. 
muyor. Bu noktaya böylece işaret. c!.'.i.k· 
ten sonra son günlerin bazı yazıları üze • 
rinde durabilinz. Me.-,cla Berliner ~or • 
sen Çaytung on yedi Mayıs tarıhli sı • 
yısında diyor ki: 
Şimdiye kadar takib ettiği harici p:> -

lit.ikayı İngiltere ve .l<'ransanın yüksek 
menfaatleri uğurunda terketmeklc T'1r • 
kiyenin hata edip etmediğini araştırma1' 
için kafamı;ıı yoracaK degiıi.ı.. Mc.:oelc ~u-

dur: 
Türkiye. binnihaye Ballcanıarın hari -

cinde ve bunun neticesi olarc:.ııt kendi ken
dini Avrup.ının dı~ma m~ koyuyor? 
Şimdiye kadar Balkan Balkan.ıların 

prensibinden ılham alPn bir nokt..ıi n~;ı.:ı-
Gümüşane 20 (A.A.) - Bugün 12 rın şampiyonu oıar:ık göı un:.ı}'ordu. !,.i -

yaşında ilkokul talebesinden bir erkek tun büyük devlet!erin dostlu·~unu tahsil 
Harşit ırmağında yüzmekte iken su - ve aralaı rndaki ihtiiailardrın uz..ıkt.ı ka· 
yun cereyanına kapılarak 200 metre Jar.ık bu mrnt.ıKacla sulhun muh.ıtr..w.:
kadar ~ürüklendikten sonra boğulmak na ça:ışıyordu. lngi'.terenin tazyiki ı'.l' n11 

üzere ikrn polis memurlarındo.4n Mus- hattı harek.:!ti terl<elti. Bal~aıı devlctle
tafa ÇE>tinkaya. Alaeddin Tağan Emin ri, şimdi. yeni vaziy~ı öni.ındc Ba!kı:ın .. rın 
yurdda~ mnağa atılarak bu genç ta - müdafaası m~scil'sil~ karşllaşmış buiu • 
}ebeyi kurtı:ırmışlardı:_:_ __ nuyorlar. Ba1.kan!arır. İngilı... d"v1e,iıı1:ı 

kontrolü altın.ı girme.sini.! manı ?im.ılı • 
d.rlar. Zira. bu k...ıntt"l)l, onl.nı, Mı.ıver Karaya oturan Alman 

vapuru kurtarıldı devietlerine kaışı şüphr:lı bir vaziyet.! k'.>· 

Köstencede"l St:.ttine giderken sis yü- l yaca~tır. Aynı ,z.,ın:and~ Rusyı:..n_ı ı tH m 
· d ş k · d I b .J sıjt1:sı, hem de Jır ıhtılaı ku\ \'Ctı ol 11k 

zun en ar o ı cıvarm i n::..: urı•n .... a 
h 

· ıı· d. d k t !'l"UO Ba1k nlarda arzı v.ic~'t etmL.,inı hc:.-.ıDa 
e ernmıyc> ı \!rece e ·araya o uran • .., • 
ton tayyare be:ızini hamulPli Aıır.:m ~ ı ,. katmaları laztmclır. 
dıralı cMittel':'Tle-ra v:ıpuru. Türk G.!T'li İspanyada ~ö:üJdügu veçhilc irı~i!.c>re, 
Kurtarma mil~s<;e::;t·Einin A~cmü ır, Ih.r a herhnngi bir mcınlch<'ti Sov) et:crııı tt:si· 
ve S. ros kurta.-ma gemilerin;r bir h;f- rine terketmet<ten çckinmiyen bir dt. v • 

lPttir. Bu bahiste kendilerine mur caDt 
talık geceli gü.ıdüz.lti :ne.·mi::.iıo- kurı'i.rı~

mış ve Şarköye gı>+i'!"ilmi::ir. GEmi ve h1-
mulesinin kıvmeti 600.000 TlirK lirnsı t.-ı}ı

min cdilm.!ktedır. 

Fraısanm yeni harb 

edilmek unutulmuş olan B::ılkaıı dl\' .et· 
leri, Balkan istiklUlinın koncrıln=-ı .., · ı1\ r. 
kezi Avrupa ile y·ıpı.a::ı ikt1s::ıdi te::nk! 
mesai neticelerinin mahvolmamdst ıçıı 

vaziyeti gözde.1 geçirmelidirlN.• 

Paris 20 (A 
l!an 12 40 a 

1 
•. dA.) - Bugün saat 1 O 

~ 
' \a ar Re· ... mh aseu altınd ısıcu urun ri -

l, htıricty a toplanan nazırlar mec -
ıiyeı hak.kenndazırı Bone'nin umumi va-

Gerek erkek ve ger•.!k kadın dilr>ncılPr· 
den ehliyeti ccı:ııy•!yi haiı. olanlar, b0 le
diye işlerinde. aid oldu~u mahk<'meden a
lınan karar mucibine"'. çalıştırılacakJ .. ~
dır. Dilenen çocukıarın da velileri hnk
kında takibatı kanuniyey..? tc\'"'ssül <•dil· 
miştir. 

Belgrad, 20 (Hu:msiı - Geçen hafta 
Romayı ziyaret etmiş olan naib Pre.1s 
Fol, bu ayın sonunda da Berline g.decek- Emniyet o:rck•.0rlüJ•i nezdiı~d·~ yaptı-

Bordeaux, 20 (A.A.) - Gironde ~pz

gfıhlarında inşa ediıcr. 1800 tonluk 
.ıansquent» muhribi bugün dcıııze inoi
rilmiştir. 

Bu haksız mÜLaleaL.ı.rdrm sonra bir ci· 
ğer Alman gazetesi de ingil•er('nin g:mın. 
ti ettiği devletleri domi:1yomlara benzet· 

mektedir. 

~ı-· 1 a ve div. wuuenuştir. r gı etraflı izahatı 
Reıs· · .. ıcumhur b" 

ltnzaıamıştır n takım emirnameler 
hassa bir be . . ~unlann arasında bil -
~ şıncı asken ~ Cezayiri mınta1t-ı i'ldıls1 
ftıevkUen dn tekrar ikinci sınıf harb 
L. _ erece · 'lllda iki e . sıne çıkarılması hak-

mırname vardır. ."' 

lngtlteredf' 
llavacılık gün ü 

· Londra 20 < A 
.. ~\!acılık .. :. .A.) - cİmparatorluk 

· gunu• bütün İngı'ltered b"" 
meras· 1 . e u-

te s.ooo~ e .. tesıd edilmiştir. Her 
-. eden 78 ıh muteca'Viz tayyareyi ihti
'9. açılını t ava meydanı bugün hal -

ş lr. 

~tlantık •ıırı 
ava Be/erleri 

E
N'evyork 20 
lııntık ' (A.A.) - İlk munta?.am 
e.knee ~:rı sefer, bugiin yapılacaktır. 
rt.w~pper, tayyaresi bu sabah 

'9cektir. T gtondan Hortoya hareket e
"1ldir b ayyare, 100.000 mektubu ha-
• · nort :ı QOUtha 0 an Lizbon. Marsily:ı ve 

ınptona gidecektir. 

llii~h halta. içinde Amerikaya 
1i al edılen aUm miktarı 

t 
evyork 20 
A.rner'k (A.A.) - Geçen hafta içın-

.l ~etin~ aya 10~ rnilyo:ı 700,000 dolar 
}'lllat b'lhe altın ıthal edilmiştir. Bu aı-
~ 1 as • · l!'al~a ve y sa. Kanada, Ingilterc, Av;ıs-

l', enı Zelandadan gönderilmiş· 

tir. ğımız tahkika• t1 nazaran, şehrin ba~!ıra 

Naibin bu ziya.-eti rcsm· mahiyette oln- kalabalık rnıntakaları dilencilerden ta-
Bu mütale'1ların ne derece haksız ci• 

caktır. mamen ari bir hnle getirilmişti.:-. 
Adana da zirr at mektebi duğu kendiliğind.?n göze çarpıyor. T·.ir • 

kiyenin. emniyeti ve hududlarmın mah • 
talete!erİnİn şark seyahati fuziyeti mevzuu bahs~:madıkç~ ne Al -

ltalya 
resmen 

iz mir fuarına 
iştirak ediyor 

İzmir. 20 (A.A.) -- İtaly'i milli iktmıd 
nezareti harici ticaret enstitüsü sergiler 
müdürü Profesör mimar Petrod:ınte İz
mir enternasyonal fııarınc1 İtalya h:jk 'ı
metinin resmen istira ~i dolayısil~ yc:ni 

pavyon hakkında etüdler yapmak i.ız~ı-e 

şehrimize gelmiş ve Belediyi! Rei~i Dr. 
Behçet Uzu ziyaret eylemiştir. 

Kültür Parkı tetkik ede:l profesör ge
rek parkın ve gerek sergiııın Avrupada 
emsaline az tesadüf ednir bir tarzda t~r
tib ve tanzim edildiğim ve bugünkü vazi
yeti itibnrile gelecek yıllarda inkişafa da
ha çok müsaid bir halde hazırlandığını 
söylemiştir. 

Hitler hududlardan 
Berline döndü 

Berlin, 20 (A.A.) - Httle:, gRrb hu
ducflarında yaptığı teftiş seyahatinden 
bugün öğleden sonra Berline dönınüştUr. 

Ka ... adenizde sis 
Sinob 20 (A.A. )- Karadeniz sahil

leri 1 O günden beri kalın hır sis taba -
kasile örtülüdür. Vapurlar sis yü -
zünden yollarına zorlukla yollarına de 
vam edebiliyorlar. Dün akşam lima -
nımıza gelmesi beklenen Cüınhuriyet 
vapuru gene sis yüzünden bu sabah 
liınanımmr gelebilmiştir. 

~~~~~~---- ---
Ben"'{e suikasd mı? Adana 17 {Hu.,usi) - Adana Ziraat manya, ne de İtalyaya karşı bir tecavüze 

Vaşing on 20 (A.A.) - Eski Çeko - mektebi son sınıf talebeler;, başlarında kalkmıyacağı b~dihidir. Bundar.. dolayı. 
Slovakya l\eisicüınhuru Bcnes, tertil:I öğretmenlerindon dörciıi olduğu hald• Nr 

1 

ihtiyar ettiği hattı hareket hakkında ken
editldiği haber fi l:nan bir suikasdden grup halinde hugün şark seyahatin<• çık- disine isnad olunacak her tasavvn, sa • 
korumak içın polis ciddi muhafnza ter- mışlardır. Taleoc?Ic.-, Gazinnteb. Mnıdı:l, dece bir vehim.den iba~t kalacaktır. Şa-
tibatı almıştır. ve diğer cenubu ~rki bölgcic:-indc zi • yed tamam1yetinin mah~uııyeti için Tür· 

- rai tetkiklerde bııiunacakıardır. kiyenin aldığı tedbirler gayri rlostane sa· 
Amerika...,ın deniz rilice-i yıııyorsa, o zaman. dostane oı.nııyan bır 

Bursada Hava şehi dleri ihf fa'ı" hattı hareket !htiyar ediimiş olur. Al • 
Vaşington, ?.O (AA.) - İki meclis tara- İ Bursa (Hus"··i) _ Du' n saa·. 

011 
bı·.~de manya ve taly~ devletleri, kendi emııi-

fından kabul ~dilmiş ola'l 773 mılvon do- ....., vali muavini, Tug·· b:ı•J, Beleclı""·"' .Pe·, ... ·, ·, e yetleri için bazı tedbirler alırlarken, İn -
larlık deniz bütçe;i :Reis:ic:ürnhu!:' Ruzveı. ,, ,, ... ' daireler müdürleri, kurum ba ... k ... nlaıJ, giltere ve Fransadan yükselen bazı se.;le· 
tin imzasına arzedilmi;:~;r. ., "" halk ve mektebliierin iştirakilc hava şe • ri bir müdahale sayıyoriars'i, Türkiye -

Bir tayyare kaybo~du 
Stokholrn. 20 (A.A.) - Terre-Neuve

den İsveçe doğru Atlantik aşırı bir sefere 
çıkmış olan tayyarr··i Charles Backmt1'1, 
kaybolmuştu:. rayve.:.-c~·;rıin lıir kaz:ıya 

kurban gittiği zanneılilnıektedir. 

Samsun yerli mallar s "rgisi 
Samsun 20 - Samsun beşinci yer1i 

mallar sergisi bugün törenle dçı1dı. 

Ankaradaki Milli Küme maçı 
Ankara, 20 -- Bugi~n 19 Mayıs stP.dın

da milli küme maçı için Veh ii~ Demir
spor karşıhşh!ar. ilk ciev:e 2-2 berabere 

netice lt>ndi. 
İkinci devrede üslün bir oyun tutturan 

Demirspor Vefaımı bir golüne karşı dört 
gol tarak mo.çı 6-3 gıbi büyük biı· farkla 
kazandı. 

hidleri ihtifali yapılmıştır. (Devamı 11 nci .:ray(ada) 

······························································································································ 
Sal ahtan Sabah. 

B ir çınar devrildi 
1:4'ı'kır ve i'im dünyamız kemalini bulmuş bir insan daha kaybetti. Ağaoğlu 

A~med yeni fikir alemi içınde kudretli ve olgun bir baştı. Sağlam bir kafay
dı Yahnkat alımlerden değildi. Kültüründe cevher vardı. Bilhassa fikir İ:'\ -

kılablarını iyi takib etmiş. iyı hazınetmiş ve bilgili kafasında pek güzel tasnii 
etmişti. Mü~slealan üstünkörii değildi. Oturaklı idi. Münakaşafannda demir 
gibi idi. Davasını öyle üstünkörü kelime oyunu ve espri mnnevrasile müdafaa 
eden çürü:~ fıl:mlerdcn değildi. Son zamanlarda kaybenip yerini doldurama

dı,ğımız kuvvet:i kalemlerden bıri de Ağaoğludur. 
Bu ayarda mü~efekkir1crin aramızdan birer birer ~ekilmeleri bizi şu nokta

dan da•mütees.,;ir eder kı Ağaoğlu gibi tam bir feragatle ve metanetle ken· 
dilerini fikir hayatına bağlıyar.lar gittil~çe eksiliyor. Yeni nesiller ideal olaraı. 
'kendilerine daha bışka mevzular bulmayı tercih ediyorlar. İlmi gayeleı 
adeta hayali birer efsane gibi görıinüyor. Onlar daha ziyade elle tutuluı- V(l 

çim tohµmu gibi bir haftnd :ı y<>~criiJ göz alır şeylere heves ediyorlar. Ağa.
oğlu gibi ulu ~marlor yetiştirmek ihtiyacında olnn bir millet için yeni neslin 
ümid verici olmadığtnı itiraf edelim. ,r Bitr7!an Cu1~id . 
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Vilavete ve Dahiliye Vekaletine müracaat eden heyet 
- tarihi binada esnafın ipkasını rica etti 

Mı.sırçarşısının Belediye tat-afından 
iltiml&k edilerek hAl teklinde kullanıl
masına karar verilmesi üzerine iki bi
ne yakın çarşı esnafı arasında haklı bir 
tıellş ve endişe başgösternıiş ve alela -
cele aralarınd~ 6 kişilik bir heyet se
çerek evvela Vali ve Belediye Reisi 
Ll\tfi Kırdara müracaat ve çarşı esnafı 
na.mına tanziın ettikleri bir mazbatayı 
tevdi etmişlerdi. Çarşı esnafı bu maz -
hatada, nesillerdenberi çarşıda yaşayıp 
geçinmekte olan ufak sermayeli mülk 
pahibi ve esnal vatandaşlar, maişet 
kaynaklarımız olan buraların ellerimiz 
den alınmasına karar verilmesini bil -
)':Ok bir teessürle karşıladık. Şehrin 
imar plAnında Mısırçar.şısınm istimli -
ki mevzuubahs değildi. Çünkü çarşının 
fstim.IA.kinde kanuna istinad eden bir 
aokta glSremiy<:>ruı. Be!edi~ye vari -
da't arzu ediliyorsa bir kaç m!l
~n lira ile yalnız MısırçaillSlmn ~ğil, 
phrln bütün piyasa mahallerinin is • 
timl!k ve inşası işten bile değildir. LA -
kin, o zaman memlekette ufak ıerma -
7eye yer ka!maz ve herkes belediyenin 
müsteciri ve eciri vaziyetine düşer. 

Çarşının eSki eserler noktasındahı kıy 
metine gelince, bu gibi kıymetler yal • 
nız zarfiJe, yani binasile değil, ayni za-

Temizlik işlerinde motörlü 
vasıtalar kullanılacak 

manda mazrufiler de, yani içindeki es
nafın bekasile kaimdir. 

Peri.şan olmaklığJmıza meydan ve -
rilmemcı;ini, hukukumuzu teşkilatı e .. 
sasiye kanununun 7 4 ve 82 nci madde
leri muribince mahfuz kalınası istenil-
mektedir. · 

Belediyece tetkik edilen bu mazbe .. 
ta ve Belediye Reisile yapılan görüş .. 
meden müsbet bir netice eMe edile -
memiş olduğundan, 6 kişilik heyet va
ziyeti Dahiliye VekAletine bildirerek 
önüne gt:çilmesini istemek üzere bir -
kaç gün evvel Ankamya gitmişlerdi. 

Sepetçi Ahmed, yorgancı ve pamuk • 
çu Hasan, Attar İsmail Hakkı, Şefik, 
Halid ve Cevaddan mürekkeb heyet 
Ankaradan dönmüştür. 

Heyete riyaset eden attatr İsmail 
Hakkı kendisile glS~n bir muharri -
rimize şunları söylemiştir: 

- Belediyenin Mısırçıarşısını istim
lake kalkışması sebebi şudur: Bir müd
det evvel Balıkpazarmın istimlaki do
layısile açıkta ve yersiz kalan bir ta-

kım pastırmacı. peynirci ve yağcı esnaf 
belediyeye müracaat ederek Mısırçar
şısının istimlakile bir hfil şekline so .. 

(Oe<'amı 10 uncu sayfada) 

Heşiktaş atelyesinde 
Yapılan tayyareler 
Beşiktaşta Nuri Demirağ tayyare a-

SON POSTA 
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Birçok evleri soyan 
sabıkah bir hırsız 

yakalandı 
Zdbıta tarafından, dün, aZJlı ve sa

bıkalı bir hırsız yakalanmıştır. Bir müd 
dettenberi muhtelif semtlerde yapılan 
hırsızlık hAdiselerinin, yakalanan Re-
ceb Kızılağaç tarafından ika edildiği 
anhtşılıruş, çalınan eşyanın pek çoğu is 
tirdad olunmuştur. 

Bunlar meyanında, Beş.ik~ta Diki
litaşta Saatçi apartımanında oturan 
Mehmed Alinin üç manto iJe bir battal
niyesi; Nişantaşında Emlak sokağında 
Halil Kamil apartımanında oturan Şe
fiğin esvabları ve mayosu; Nişantaşın
ds Halilp~a caddesinde 2 3 numaralı 
evde oturan Neş'etin pardesü, kostüm 
~ fotoğraf makinesi; Bostanbaşında 
Defterdar yokuşunda Kınalı apartıma
nında Adaletin elbi~. kumaş ve sair 
giyim eşyası, Beşikt~ta Sakızlıağacı 
caddesinde 52 numaralı evde oturan 
Erninenin küpe, yüzük ve dikiş makine 
si; Beşiktaşta Dikilitaşta Büyükdere 
caddesinde 2 4 numaralı evde oturan 
Saadetin yatak, yorgal'n, battaniye ve 
esvailan bulun.arak sahfulerine iade 
olunmuştur. 

----------
Kanalizasyon inşaatına 

devam edilecek 
Kanaliz<!.syon şirketinden belediyeye 

devredi!en Kasımpaşadaki kanaJizas -
)'On boru fabrikasının be!ediye tara -
fından işletileceğini yazıruştık. 

1939 mali senesi zarfında belediye 
kanalizasyon işleriJe esaslı surette meş 
gul olacaktır. Bundan sonraki inşaat 
herhangi bir şirket€ devredilmivee<?k ,. , 
belediye· tarafından yaptırılacaktır. 

Mayıs> 

iritmlK•llt•JllfM 
lsveçle ticari münasebetimiz son 

senelerde ehemmiyetli nisbette art11 
lsveçte krom sarfiyatının artması bu münaseba~O 
ehemmiyetli surette inkişafında mühim bir amil ol ıJ 

'!l ~,r' Son yıllar zarfında ticari münasebatı- rine talebler artmıitır. Bu taJ.eblerı derl 
mızın diğer yıllara nisbetle ehe~miyetli şılanması neticesi olarak mevc~d eril , 
surette arttığı memleketlerden hırı de İs. stoklan azalnuştır. LAypziga gond çitd 
veçtir. mekte olan tilki derilerinin beher sıııd' 

Evvelce bu memle:!tetten 168 bin lira- cinslerine göre 4-5 ve 10-12 lira ara 
lık ithalat ve 41 bin liralık ihracat Ya • satılmıştır. ~ 
pılırken bu miktar son senelerde 2 mil- Bu deriler Almanyad:ı boyanırıakti , 
yon 300 bin ve bir mily,on 776 bin lirayı bilfilıare diğer memleketlere ihraÇ edil 
bulmuştur. 

Bu ticaretin inki~afında İsveçte daima 
artan refah 8mil olduğu gibi bilhassa bu 
memlekette Krom sarfiyatının büyük 
mikyasta artması ve memleketimizin scın 
senelerde büyük mikyasta krom satıcısı 

o!arak dünya pazarlarında ehemn,iyetli 
bir yer alması müessir olmuştur. Bu su • 
retle bir sene zarfında 46,113 ton krom ih· 
raç edilmiştir. 

mektedir. 1" 
P k d ·1 . • • d .. ma.ı• tsle 

orsı.ı en erı açan e mute ııı ~ 

ler ve siparişier devam etmekte oldU )le , 
dan bu derilerin stoklan dı. hcıneıı I 
men tükenmiş gibidir. Amerikadan d• ~ 
him miktarda tavşan derileri istenme r 
ve tavşan derilerinin beheri 17-18 kUrıı~ 
tan satılmaktadır. Bu yıl yurdun bet • .J 
rafında kış az olduğundan av deriletı 

Bundan başka bu memlekete t~tün, si- mwniyetle noksandır. 
gara, incir ve fındık ihracatımır: da art - k8 
mıştır. İsveçliler memleketi~zden Sam- Yunanistana 20,000 tene 
sun ve Bafra ayan yüksek kalitede tü - peynir ihraç edildi 
tün almakta ve miktarı 378 bin lira kıy • " 
mette 228 tonu bulmaktadır. Ayrıca !s • Son üç ay zarfında Ayvalık ve Mar~1' 
veçe bir senede 2602 kilo da sigara ihreç ra sahili mallarından Yunanistana 1'll 
edilmiştir. miktarda beyaz peynir ihraç edHJilİ§~ 

Kuru meyvalanmız için pek iyi mah- İhraç edilen mallar yanm yağlı cinsle! 
reç olan İsveçe ayni maddeler komşu den olup bu müddet zarfında 20,000 .te~ 
memleketlerden daha ucuz gönderilmek- keyi bulmuştur. Peynirlerin tenekesı 3 
te olduğundan bu şartlar dahilinde bun- 350 kuruş arasında satılmıştır. Yeni Jilab' 
lar daktha fazla arttırılması mümkün ola- sul tam yağlı peynirler piyasada ıeııe ' 
mama adır k · · esı 450-470 kuruştur. 

İsveçten mem!ekctimize bilhassa de - p· . hs 
1 

k nirll"~ 
mir ve çelik mamulatı, makineler, kAğıd, ıyasay~a yenı ma u ~şar pey 

5 
ji1 

mukavva ve seUüloz, fenni alAt ve saat de gelmege başlamı> ve kılosu 40-4 
ham deri ithal edilmektedir. ' ruştan muamele görmüştür. • ..... 

Memleketimizle İsveç arasındaki me • -··-······-·········-.. ·······-·-·········;:Ü;A,. 
d h ·1· d h 'k' tlyatrosun s a r ın e er ı ı memleket arasında ti • ZO 

· h · . . . BugUn her yer 

Belediye Rebliği, üç se~lik temizlik 
itleri motorlaşma programı hazırlamış 
tir. Hariçten temin edilecek yardım -
!lıarla motörlü temizlik vasıtalarının aa-
7Ml 90ğaltılacak, asfalt yollar diğer 
J!Ollardan daha b~ka şekilde sulana -
aaktır. 

telyesinde yapılan on tayya'renin ya -
kında Türkkuşu Umum ~üdürlüğüne 
teslim muamelesi yapılacaktır. Ku -
rum, ·tayyarelerde bazı tadilat yapılma
sını teklif etmiştir. Atelye bu tadilA.tla 
meşgu!dür. 

Yakında Kasırnpaşa<l<ı'J<i boru fahri -
kası faaliyete geçirilecektir. 

Kurbağalıderenin temJz'Ienmesinde 
boru fabrikasının malzemesinden isti • 
fade edilec~ktir. 

safe uzaklığına rağmen mE>vcud şartlar • Şehzadebaşı d 

caretın er yıl gıttıkç~ ınkışaf edeceği . -'ar toO 
kuvvetle t • · dil k d. paradı 10 locıu anmın e me te ı::. 1 .a5A,. 

Asfalta çevrilecek yolla'ruı sayısı Q -
çOncü 1ene ~unda bir hayli miktara 
baHt olacağından. bu y<:>llann ırüpürü
IOp yıbnma91 için llzım <&n YeSaitin 
fbndiden tedariki kab etmektedir. 

D · f • • d . . DEBREL H" 
iŞ pıyasa ar IÇID ay SrlSI ve KÖR 

(Şehir haberlerimizin devamı ~ 

6 ncı sayfadadır.) 
Ayrıca Ka~mpaşada, Unkapanında, 

ve diğer birkaç yerde umumi kanalizas 
yon çukurları inşa olunacaktır. 

Saflşfarı yapıldı Bu gece Ç 1 N 1 Ş 1 
= Son hafta Almanyadaıı av derileri üze- okuyucu Aysel Macar varyeteB:_,_.

1 

Ağaoğlu Ahmedin cenaze 
Sıhhiye Vekaleti, İstanbul Beledi -

yesine g<Snderdiği bir' te1.kerede şehir
de imar faaliyetine hız verildiği şu es
nada kmıalizasyon ihtiyacı ile ehemmi
yetli surette meşgul olunmasını iste -
mektedir. 

Bfitün Amerika Donanmasının iştirakile yapılan 
en büyük Deniz muharebesi filmi 

sene o in 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
• • 

• merası mı dün yapıldı İstanbul Sıhhiye ve Beledive mü -
dürlüğü milştereken bu işle uğraşmak
tadır. Kanalizasyon inşaatı senelere 
taksim edilmek suretile ikmal oluna -

DENiZ ALTI D 1 
memloketimizde şimdiye ksdar yapılan TUrkçe filmletin en gnzell 

Bugiln L A L E Sinemasında 
caktır. 

İlaveten: Renkli Mickey WALT DlSNAY ve METRO JURNAL 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilAtlı matineler. -----

Trabzon meb'usu Bu Film Ankarııda Yenitehlrde U L U S 
Sinemasında da glSaterllmektedir. 

SijJeyman &rnnın cenaze~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
merasimi yapıldı 19 Mayıa 1939 

Evvelki gün vefat eden Trabzon G EN ç L I K ve s p o R B A y R A M 1 
rneb'urn Süleyman Sırrı Gedik'in ce _ Kadıköy ::,tadında 10 binlerce talebenin idman şenlikleri tekmil teferrnııtil8 

nazesi, dün öğleden sonra Kadıköy Mü T Ü R K Ç E $ Ö Z L Ü f 1 L M 
hürdar caddesindeki evinden merasim-
le kaldırılmış ve motörlerle 1stanbula 
geçirilerek Yenicamide namazı kılın -
dıktan sonra Edirnekapı şehidliğine 

ve 50 •enedenberl TOrk Tersanelerinde ilk defa olarak 
infa edllen gemimiz 

defnolunmuştur. DENiZ AL Ti ATILA Y'ın 
Cenaze memsiminde şehrimizde bu

lunan rneb'uslar, VilAyet, Parti ve Be
lediye erkA.nı, birçok dostları, asker ve 
polis müfrezeleri hazır bulunmuşlar -

Denize indirme merasimi filmi bugün Matinelerden itibaren 

TAKSİM - LALE ve SÜMER 
DOnli nfttbaıruada vefatım te.mlrle alınmıı ve eller iminde :ı~JVIK~ ...ami- dır. Merhumun mezan üzerine muhte-

.. ber verdijfıniz tbtad T• mCittt.fekltir A- .rine i6tüıi1lmüfttlr. Cenaze namaıını lif çelenkler konmuştur. 
•inemalarında programlarına lllveten gBaterllmektedlr. 

faof11ı1 AhmedJıı ceaz9Si din lıaziıt me- müteakib tabut, otomobile konulmayarak ··-... - ....................................... _.___ Bugün 1 P E K 
nsimle Nlfantquıdati •vind-. kaldırıı- gene mezarlıja lradu eller üstünde tap.n- TEŞEKKÜR 2 gUzel bUyUk Film bird~n : 
11Uf ve TeşvikJyı oamillnde naman kılın- mıştır. z 1 b b ...__ a.. tfi f tı ,. DAN 1 E L L E 

• eTC m a amız ı.ruıan ~r n w a mu-dıktan IOllra, Feriköyilnde nvc~ınin bu· Ağaoğlunun mean baıında Dr. Fethi, nasebetlle bizleri telgrafla taziye n teselli F E N A 

Sinemasınd~ 

DARRIEUX , 
Y O L lunduğu makbereye defnolunmuftur. Edib İsmail Habib ve muharrir Peyami etmek batırnevazlı~nda bulunan aayın Ma- BOy-Ok &fk ve sergQzeşt Filminde ve 

Cenaze merasiminde Vali ?e Be!ediye Safa birer hi~bede bulunmutlar, merhu- a.rlt Vekll.lm1z Bay Hasan Alı Yücel'" Maa- 1 N A T Ç 1 A R K A D A ' L 
lleiai Ut.ti Kırdar Bolu meb'usu P'et1'1 mun meziyetlerinden. ilme Türk--ım• rtf Vetlletı ertlnı muhtereme8tne, merut - Fransızca sözlQ bOyUk Komedi Filme il!ve olarak 

' ' ..,.. ıse me bizzat gelen Teya teseıı.ı TerlcJ yamlarla 
Okyar, Kütahya ıneb'usu Recf'b Peker, ve gençllfe olan büyük hizmetlerinden acmuza uzaktan lttırak eden lfttutklr dost_ 1 - ATILAY Denizaltı gemimizin Denize lndlrllitl. 
eski w yeni birçok meb'ıalar, Villyet, bahsetm~ler ve A~aoğ!unu::ı ışıklı hah-' la.ra, merhuma ta.rJı besledl.k.leri candan sn- 2 - TAHRAN'd• IRA~ v.ellahdının DDO~nO. 

A 

Parti ve Belediye erkim, 'Oniventte ralar:ının dalına cönüllerde Y•iayacağını gide oınun tıedftn hlmıetinl bilfiil ıta ede _ 3 - NEVYORK Sergıalnı!' açılıf TlSre~a V. S. • 
~ -•- 1 b pro- ıöylemiflerdir. oe:ıc kadar ııert .aran n bize minnettar röz- Bugtin ıaat 11 ye 1 de tenzilltlı matineler. 41--~~ ~fthe~~-·~~~~ Mh ... 1~~~~~.~~ ~------------~---------------~ 
rff erklnı, kız muallim metwM muallim A ~r:l umun me:ıan Qzenne ttnıver51te, talebe yanv '"kardef}&rtmtze yanan bl - Aşk GJl y ı 
ve talebeleri, asker w poHs ınO.freul~d, B na o~ ajanm, Galatasaray ıpor klöbO, bımıstn en derin f111cranlanıu lblA# eder, a:r- J ın UZ aş arı 
•kt Valf tl'ıtündal ve bir ok dosttan asın urumu, Ankara Hukuk FakiUte- nı amanda eski bir auetecı olan merhuma L 

ç ye ai ve doetıan tarafından ıo ,. :r••ın ce- b.111 pteı'dJli Jakm allbda.n dol&,J'l l&1Dl 22 Mayıs Pazartesı·den ı·ıı·baren merhumun Y•tifUrclJtl talebeler nazır ba- lenk .konulmu,tur. ~ ~tktlr etm.etı TU1te bütrbı. 
amuflardır. Merhwnwı aflffinıe tuiyetlerimizl al• Merinuınm leTceıd ÇooaMan . Kl E 

Merhum.un tabutu ıaai ıı ele •vlııden nanz. • · · lul7e K&m.raıı lerlf, ham.ad. R/ KK.AL Sinemasında 
ferif BlllU 



Eski Cell8dovası tam bir 
Sağhkovası harne geldi 

Bir sivrisinek ve sıtma 
kaynağı olan Cellad gölü

nün suları tamamen denize 
akıhldı, meydana Çıkan 

arazi köylüye ve 
göçmenlere dağıtıldı 

Bir köylü karısını ve 
karısının dayısını vurdu 
· Boyabad (Hususi) - Yaylacık !ldS
yünde bir köy muhtarının vazifesini ifa 
etmemesi ve bir sene evvel evlenen 
bir karı kocanın evlenme muamelesini 
tekemmül ettirmemesi yüzünden feci 
bir hadise olmuştu. -

S.yfa • 

CErzincandan resimli haberler:=] 
Erzincanda spor hareketleri 

Yaylacık köylü Hasan Dudurga kö -
yünden Fatma Akkaya isminde genç 
ve güzel bir kızla evlenrneği tasarla -
mış ve bu fikrini kızın ebeveynine de 

---------____,,..-~......------.· ı.çarak bir h~yli para sarfile onların da 
muvafakatini istihsal etmiştir. 

Hasan muhtara da evlenme muame
lesini yapmaııı için p&ra vermiş ve böy
lece H~smıın Fatmayı almak için sarf 
ettiği paranın yekfuıu 150 lirayı bul
muştur. 

Buna rağmen muhtar evlenme mua
melesini tekemmül ettirmemiş ve kan 
koca da nikahlannın yapılmadığından 

İzınir Cel~H gölünde kurutma fcuıliyeU 
1. (Hususi) - Dev'et" b ·ı d • · n.e.d • ıra sarfile ku v 

1 A 'n -~~.mı yon ovası >8 ı verılm.iı ve ce i:l ıstasyon~n-
lakasınd ka ruttu!,'l.l Cellad golu mın - daki cCelltıdıı levhası indirilerek yerme 
ltıiştir c:llAdnalların tahkim işleri ilerle· cSağlık istnsyOnUıı levhası konulmuştur. 
t lın · a suhn tarua a 1. -l ış ve ın·· b" men enızc akı- Sağlık ovuında meydana çı•aa m•.ım-
Zlleydana çı~rn ıt ve mahsuldar bir arazi bit arazi kısmen topraksız köylülere 

Türk .. h mıştır. ı borçlandırma suretile verllmij: kısmen 

1 bihaber olarak bir sene birlikte yalja
!1U.flardır. Bu vaziyeti öğrenen ve bun
dan istifade ederek güzel Fatmayı elde 
etmeği kuran Yaylacık köviinden Meh
med adında biri, kardeşi Murad vasıta
«tıe Fatmanın dayısı Rifc>..a kırk lira 
vadederek genç kadının kanchnhnası
m istemiştir. 

Erzincan (Hususi) - Kayseri vil!- decek ve bu meyanda avcılar tarafın • 
yetinin Erciyeş futbol taftwni~ dan canlı hedeflere ate.ş edilecektir. 
bir maç yapmak istiyen Erzincan spor Gençler de tertib edilen spor bölgesinin 
bölgesi futbolcuları Erciyaş takımını atlı gezisine elli binici iştir<J< etrni.ş ve 
davet etmiştir. Mayıs içinde bu takımla gidiş, gelişi 2 kilometre olan Yalnızbağ 
karşılaşacak olan futbolcularımız şiın- ötelerine kadar atla yürüyüş yapılmış· 
diden hazırlığa başlamışlardır. Sporun tır. Spor bölgesinin teşekkülündenberi 
her kolunda büyük bir çalışma sabası Erzincanda canlanan spor hayatı gün
açan Erzincan böJgesi önümüuieki hal- den güne hız almakta ve gençlerde de 
talar içinde baharı tes'it maksadile spora karşı çok büyük heves uyanrnak
Fırat adasında muhtelif spor eğlence - tadır. Re!im Erzincan bölgesi futbol 
leri tertib ederek balkı spora teşvik e- takımını gösteriyor. 

Erzincan kayakçılarının faaliyeti 

gölü ku~~disıeri~in, koskocaman bir de göçmenlere tevzi edilmiştir. yerli halk 
sıncta ald ,s~retı:e kanalcılık saba _ ve göçmenler bu araziyi ekmişlerdir. Bu 

tannedildiği\:·tıklerı bu muvaffakiyet. mıntakada bire on mahsul alınacağı ümid 
!ad mıntak d:ır kolay olmamıştır. Cel- edilmektedir. Bu mıntakny:ı buğday, pa.-
duğu için i~ı bır sivrisınek kaynağı ol • muk ve kısmen tütün ekilmiştir. 

1 

~ za:nanıarda al t db" 
1 

rağmen sivri·" · k- ınan e ır - Ziraat VekAleti, Celladdn kalan nrazi-
~lc Çalışan tnüh:~~ _ ıer, modern .usul - de bir zirai kombin:ı tesisine karar ver • 
b etmekten halik 

1
14 ve amelelerı teh - ıniştir. İstanbul Yeşilköy deneme istas -

" en.disle bir aıneıe a ~amış; bir genç mil-
1 
yonu müdürü Mirza ile İzmir ziraat mı1-

l 
aı.ife Uğrund h 81 maya yakalanarak dürü Refet Diker mahalline giderek ku-
ardı a aya'"a gözl · · r. • en:ıı yummuş- rulacak kombina yerinde tetkikat yap -

'l'ahkirn işl . mı§lardır. 
lllal edilecek e!"i 94n YJlı sonbaharında ık- ----·-----

;:ni 940 Yılıvc .~a~ııo~·asının açılma tö- Bir çoban kendi çiftesile 
.. Pılncaktır CUmhurıyet bayramında 

lüyu sıtına ~ A.sırlardanberi yüzlerce köy kazaen öldü 
eden CellM e su b:ıskmları altında imha Lüleburgaz (Hususi) - Evvelki gün 
satırı 1 • şu anda c·· h · · f · ı· · · · ~ atında c um urıyetın eyıi' t Karaağaç merasında fecı bır kan oldu. 
ti:/d~ su bas~::e;~~~lir:.Artu bu mm- Pınarhisarın Ceviz köyünde oturan Tur
t' 

1 ekıl'!1 bu kış ınevs~ın;!~;;ı kalmamıştır. gudbey köyünden Kavu Alinin çobam 
,:ında CelUıd kurut 

1 
e su baskını sı- Bilal oğlu Rakım koyunlarını otlatrnak

suı tıirnaınış olsaydı u mamış ve denize ta iken sol koltuğu altına dayadıj. çifte • 
;: ~lında kalırdı' gene, sekiz, on köy sinin tetiğine sol elindeki sopa düşmüş ve 

.\t ~lad kurutuldukt çifte ateı ı.ılmtJtır. Koltuğu altına giren 
b aturkün sağlud adn sonra, Ebedi Şef kurşun üzerine ağır ıurette yaralanan za· 

UYurd kl dnn a emir · u arı gibi C l1A ve ışaret vallı genç çoban bir mi1ddet sonra haya· c e ~ovasına •Saalık ta gözlerônl kapam~ır. 

'tt~r (lfususi) - H Ik . . . ta Ceıı:: d a evı Avcılar ce mıyetı azalan, iki grupöt ayrılarak bu 
nt a ve Yenik·· d ·· k erkez gr oy e sure avlan tertib etmişlerdir. Yeniköyde avlanan 
dom upu on yaban do b" k - · 

Rifat. Hasanın fenalığından ve onu 
istiyen Mehmedin iyiliğinden bahsede
rek nihayet Fatmayı da iğfale muvaf
fak olınu~ ve Mehmedle Fatma'I bir gün 
ev1enmek üzere kasabanın yolunu tut
muşlardır. 

Bu vaziyeti ha her alan Hasan gerek 
karısının elinden almıya ça11şan Mch
medin kardeşi Murooa ve gerekse ka .. 
rısının dayısına yalvararak kendisini 
kansından ayırmamalarını, onu sevdi
ğini ve bu uğurda da 150 1ira sarfetti
ğini söylemiş ve fakat muhtarın evlen
me muamelesini yaptırmaması yüziin
den karısını elinden kaçırmakta oldu
ğunu görerek bu i~ kat'i bir şekilde 
ha11etrneği kurmustur. 

Hasan bütün bu hadiselerde hainane Erzincan (Hususi) - Şimdiye kadar l lı yamaçlarındaki talimlerini bitirerei 
bir rol alan Fatmınun dayısının yolunu 
beklemiş ve değirmende Rıfatı tabanca kayak malzemesmin tedarik edilmeme

si yüzünden Erzincanda bu spora ehem 
ile vurmuştur. miyet verilememişti. Bu defa beden 

Bundan sonra Hasan kendisinden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden gön 
ayrılan Fatmayı da köyün yaylasınd'4 derilen on beş çift kayak bütün malze
bularak onu da fabanca ile karnından mesile gelmiş ve hemen faaliyete geçil
ağ'ır surette yaralaımıştır. Yaram ağır ıniştir. 16 Nisan günü başta spor böl -
dlan F.atma Sinob hastanesine kaldır- gesi başkanı vali Fahri Özen olduğu 
nlm~ ve diğer yaralı da tedavi altına halde tüm komutanı, vilayet jandarma 
alınmıştır. v• mıntaka komutanlarile költür di -

Hadiseyi müteakib kaçmış clab Ha- rektörü ve merkez jandarma bölilğü 
sanın yakalanması için jandarma taki- komutanı, bölge başkanı, ticaret odası 
be baş1amıştır. 'I'ahkikata müddeiurnu- reisi ve daha birçok ileri ge1enle~n 
rnt Kadri Özin el koymuştur. mürekkeb büyük bir kafile kayak tali-

Mudanyada iki yeni bina 
yapıhyor 

mi yapacak olan gcnç1erle birlikte şeh
re 50 kilometre mesafede bulunan Gir
levik civanndaki Kalecik s1rtlarına gi
derek üç saat kadar bu karlı tepelerde 
ve kayak ajanı Halid Asalın idaresinde 
muntazam ta1imler yapmışlardır. Da
ha ilk defa tatbikata baslıyan gençler
de bu spora karşı çok büyi.ik bir heves 
uyanmıştır. Biriı::i bayan olm~ üzere 
on altı kgyakçı Munzur silsilesinin kar-

neş'e ve sevinç içinde geriye dön • 
müşlerdir. Bu dönüşte sporcuların şar· 

kı seslerini duyan yol üstündeki Ccn· 
ciğe nahiyesi halkı müdürlerile birlik· 
te davul zurnalarla bu kafileyi kar. 
şılarnış ve köyleri namına müke1lef bir 
çay ziyafeti vennişler<lir. Buradaki ~a. 
mirnt ağırlama sporcularımızı çor • m 

nun brrakmış olduğundan bu köyün 
misafirperverliğini takdirle anmakta • 
dırlar. Resim kayal~çı bir genç kız]a di
ğer kayakçıları istirahat haf.inde gös · 
teriyor. 

Kaşta haoisaneden krçan bir 
katil yakalandı 

Kaş {Hususi) --Hacto~lan kövür 1le 
65 lik bir kadını parasmı tamah cıl0n it 
boğan katil Durali, Kaş ceznevinin du · 
varlnrından aşarak firar etmiştir. 

Jandarma taharriyata başlamı? ve ka · 
tili yakalamıştır. 

Mudanya (Hususi) - Mudanyada 
modern ve büyült bir yaprak tütün iş
leme ve bakımevi insasına karar veril
diği hnberi büyük bi~ sevinç uyandır -
dı. Bu suretle kazamızda büyiik bir iş 
sahası kurulmuş olncak ve şehir güzel 
bir binaya sa11ib bulunacaktır. 

Orhane1inde şUpheli bir ölüm 
( __________ ç __ a_n_k_ı_r_ıd_a ___ B_a __ h_a_r _________ ) 

Uz itlafına muzu ve ır ça al, Celadda avlanan B. grupu ıse beı 
)orsunuz. ınuvnffak olmuştur. Fotoğrafta Yeniköyde' avlanan grupu görü -

Orhaneli (Husıısi) - Evvelki gljn Bur
sa tıbbı adli doktoru kasabamıza karan -
lık bir hfıdiseyi aydınlatmağa geldi. Bun
dan iki sene evveı ölen bir kadının aga
beysi tarafından dövülerek öldürllldüğii 
kocası tarafından iddia ile mahkemeye 
müracaat edilmişti. Mahkeme otopsiye lü
zum gördüğünden doktor keşfe geımişti. 
Maalesef mezımn yeri bulunamamıştır. 
IIAdise karanlığını muhafaza etmeJı:t~dir. 

- liasaı:: B 
aeıdi ie • ey, ~rıık yaz 

~ııır ... 

Pazer Cla Hasan Bey Diyor ki: 

. .. Bu sene pliıllar bele· 
diye~in sıkı bir kontrolüne 
tabi tutulacakmış .• 

•.. Sebeb de plljlarda 
fazla Dara alınmuı imif. 

Hasan Bey - Desene bo
ğulm.'l vak'alarına bu sene 
fahid olmınca.bzl, 

Çankırı (H~usi) - Bu yıl bahar çok ı rnışlardır. 
güzel bir şekilde gelmi~tir. Resmimiz. bahar bayramlarını çayır -

Her taraf birdenbire yeşermiştir. Ta - lar. çimenler, bağlar, bahçeler arasında 
biatın Ani uyanışı cidden şehri çok iiriıı - neş'eli bir halde geçiren müşahedeler ya
leftirmiştir. İlk okuliar hayat bi.gisi mev- pan Gazi okulu tiı;ünd sınıf çocu~lar.nı 
sularını tabiatın içinde işlemeğe ba~la - çiçekler arasında 2öst~rmektedir. 



V enicnminin önünden Köprüye 

doLrru yürüdüm. Tam Köprü -
nun yaya kaldırımına ayağımı basa -
cağun znmaıı sağ tarafta bir kaldbalık 
gördüm. Acabn ne olabilir ki? diye bak 
tım. Bizim meraklı kalabalığın orta -
sında duruyordu. Epey Z" andır ken -
<li ini görmediğim için yanınn sokul -
dum: 

- Tnm ınmanında geldin!. 
- Cknc ne var? 
- Merak ettim. 
Yıkılmış para toplama kulü~sin -

den baki kalnn kaideyi gösteriyordu. 
- Bu nedir? Buracid1 bulunan ço -

cuklarn, şuna buna sordum. Hiç biri 
~rakımı tatmin edemedi. 

- Ne dediler? 
- Biri heykel kaidesi olacak, dedi. 

Biri canl·urtaran, d~di. 
- Cankurtaran mı? 
- Evet. Otomobiller, trtırYıvayl , 

clrabalar oraya çıkamazlarmış da .. 
- Zannetmem. 

- Ben de ihtimal vermedim. s~n söy 
le nedir? 

,,__ Ec:kiden burada bir kulübe vardı. 
- Kulühe mi vardı? 
- Evet kulübe vr.Tdı. 
- Kulülx>dc kim otururdu1 

- Kurübede o zaman ne yapı!ırdıi 
- Para bozulurdu. 
- Sonra ne oldu? 
- Köpril parası kaldırıldı .. Bir zn . 

man kulübeleıi tütiincülere kiraya ver. 
diler. Sonra da nasılsa kulübelerin çi'ı 
kin birer manzara arzettiği nazarı dik
kati cclbetti, vıktılar. 

- 'Üstünü yıktılar da niye altını bı-
raktılar? 

- BtJmem! 
- Herhalde bf r se™-bi olmalı! 
- Zannetmem. 
- H~le düşün! 

- Ben de düşündüm ammb, bır se -
bcb bulamr.ı.dım. 

- Hini hacet•c lazım olursa? 
- Nc\'e lazım olacak? 
- Kim bilir. 
- Lazım olmaz can•nı. hC'm bnmm -

nn ne çirkin duruyor. Üstelik yolu da 
kapıvor. 

- Övledir de neye yıkmıyorlar? 
- Bilmem' 
- KirnS<'!ntn gözüne çarpmıvor mu? 
- Bilmem! 
....... Accıba daha ne kr.<:Iar ka1acnk der· 

sin? .. 
- Bilmem! 
- Bu knido buradan kaldırılırsa 

SON POSTA 

hlak zabıtası bazı 
yerlerde arama aptı 
Ahlak zabıtası teşkilatı, fuhuş ile yap 

tığı mücadeleye şiddetle devam et -
mektedir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde birer ran 
devu mahalli haline gelen bazı istira -
hat ve yi:vecek, içecek dükkanları dün 
akşam sıkı bir nezaret altına alınmış
tır. 

Dün, sehrin muhtelif sokaklarında 
dolasan uygunsuz kadınlar da yakalan 
mıştır. 

Bir kadın tramvaydan düşüp 

yar:ılandı 

Yedil<"ulede İmrahor mahallesinde 
Kuvulub:ıkkal sokağında oturan Aliye, 
tramvaycl~n inerken acele etme<>i yü
~ünden vere cliiş.müc;, basından yttra -
Janmı.ştır. Aliye. tedavi altına alınmış
tır. 

Bir hususi otomobil Karaköydc bir 

ndamn çarptı 

Beyoğlunda Mesrutiyet caddesinde 
Nur apartımanının 9 numaıralı daire -
f'inde oturan Alb<.>r Nohan. kuHandıf:tı 
5 59 numaralı hususi otomobili ile, \{a
r kövdc>n Beyoğ!unn çıkarken Nuri 
Çilingiı'n carpar;ık basından yardlan -
ma<;ma s<.>behiyet vermiştir. 

Nuri Cilin"ir tedavi tı1tına alınmış, 
suçlu Albel' Noh:lr. yakalanmıştır. 

- O zamanlar köprüden gecenler 
Köprüden geçmek için parn verirler -
di. 

köprü nıü yıkı1 1r? Bir tnotosikJd bir kndınn çnrptı 

Bir sarhoşluk suçlusu mahkemeye 
giderken adliye. koridorundan kaçtı 

Sarhoşlukla bir bekçiye hakaret ve tecavüzde bulunaO 
suçlu mahkemeye sevkedilmek üzere aranıyor 

Dün adliyeye scvkedi!en azıh bir suç., vazife halinde hakaret iddiasını tetkik ei• 
lu, tam mahkemeye girmek üzere iken, miştir. J~ 
firar etmiştir. Hadisenin suçlusu bu~unan b:::ıkÇl ot' 

Firari David isminde bir Musevi gen· rayer, Balıkhane resim memuru ~bd ~ 
cidir. Suçlu, adamakıllı sarr.oş olduktan rahman ile bir rneseicdc:ı dolayı munıı 
sonra, sokağa çıkm~ ve Sirkecid~ Demir- şaya tutuşmuş, Abdurrahmanı ağır. ve 1" 
kapıdan geçerke!l, bir bekçiye takılarak, kışıksız sözlerle tahkir etmiştir. 
görültüye başlamıştır. Balıkhane memurunun şikayetçi ol~ 

Bekçi sarhqş genci teskin•:? çnlışırkerı, o sile, hadise derhal polısı:? ve ora:Ian .c~. 
büsbütün işi ut.ıtmış. Bekçiyi tahkire bı:ş· mümeşhud mahkemesınc intikal etnııŞ~ 
lamış ve üzerine hü::um il~ ustünU başını Yapılan muhıkem~ sonunda, mJ~ke at 
parçalamıştır. Jiray~rin .suçunu dc!illerlc sabit gorltl 

Bunun üzerine Dııvid yakalanarak, ve tahkirin vazife halintl<:! oluşunu da n.a• 
derhal adliyeye sevkolunmu~ v~ cürmü- zarı dikkate almıştır. Bö) iece suc1u baJ~ 
meşhud müddeiumumi:si tarafından istic- çının l ay müdtietle hapsine. 30 lirıı ~rl 
vab edilmiştir. cezası ile tecziyesine ve derhai tevki!ı.'11 

Suçlu, ifadesi alındıktan soııra mahkı:-- karar vermiştir. 

meye sevk için koridor1 çıkarıldığı sıra- Tramvay biletçisine hakaret 
da, muhafızı hulunan bekçiye görünme-
den, firar etmiştir. eden adam üç gün hapse 

Firari suçlu aranmaktadır. mahkOm edildi 
Bir şoför 8 ay hapse - ZRnnctmem! 1 

- Ben köpril yıkılır zannediyorum. Feril<ö~·ünde Orta kız soka -..,nda otu-
E"er öyle olmamış olsaydı: kuliibenin r.an Mes'ude, TJa .. 11llskarırnzi .. cadd. esin - B b' 

undan ır müddet evvel Şişli Bom011-üstünil v. ıkıp altını bırakmazlardı. ı o.en freoerken. Su cvm~ıı Döncrın kul-

- Co~ eski ?.amanda olacak. 
- Eh epcv eski. senesini bile şimdi 

rnahlrQm ed'ldi 
Beyazıd tramvsyınrla biıct yüzUndeJI 

çıkan bir kavgad~. biletçi Akifi tahkir ~ 
den Mehmed isminde biri adliyeye verıl 
miştir. ' 

ti Durak yerinde bi:.- otobi.is kazası olmuş, isınct Huliısi landıi!ı motosik1etin sadmesine ma ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mahmud ~minde bir ndam k~arak hlr j-- "' = ruz kalarak yüzünden ve dizlerinden 

1 Un rarl blı ı'yo r m~ •d ı ı " 1 y rı]anmıc;tır. yol ağzından çıkarkM, şofbt Habibin ida-

doP'ru dlirüst hatırlayamadım. 
Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh cczad• 

yapılan duruşması sonunda, suçu s~tı 
olarak, 3 gün müddetle hapse mahkCı11 
edilmiştir. 

l 1 nJ Z ._. resindeki otobüse başını çarpmış ve dü· 
1 ]vfes'u<lc trdavi altına alınmış, suçlu şüp ölmüştü. 

_...... •1111111-• Sülcy.rr:an Döner y~kalanmıştır. Asliye 3 üncü ceLa mahkemesine inti-

f dam cezası olmıyan memleket Yat kit vagon'ar içinde sergi 1 yaşmdo ııır cocuğn tnunvny çnrptı kaı eden bu hadisi', cürrnnmeşhud kanu- Bir isim iltibasmı tavih 
FinJandiyada HeJinski'de bir suç ~ 

tan dolayı 12 sene ağır hapse mahklım 
edilen bir hır ı1, muhkeme reisine: 

- BaJ hakinı, diye yalvarmıştır. 
l.lıtfcn, bir defavn mahsus ve şahsıma 
'.karşı bir lutuf olmak üzere beni idatna 
mahkfun ediniz. Zira beşinci defadır 
ki hapse giriyorum. Artık bıktım. u -
sandım Bnri idam edileyim de kurtu ~ 
]avım! demişlir. 

Hakim bu talebi reddetmiştir. Zira, 
Finlandiyada idam cezası yoktur. 

* A' man ada içki sarfiyatı 

n ·· .. d'I ı. • d Dünkü gazetemizde Mahkemeler sfılll İngilterede Aksminster'dc 1866 se- Tophımede Karabaş m:ıhallesinde o- una gore ruyct e 1 ere~. netıce e şofô· b .. 

1 
:rün suçu görülmemi~ ve bcraatine ı>arar nunda bir milcellid dükkanında vuku u· 

n inde bir sergi açı:l:mış. günlerce ya- t ran :Mehmed Alinin oi?'lu 7 yaşında 1 lan bı'r ha·dı's~yı' ynzmtş ve matı..a.,cı 13Ur 
~ • • d N veri ~is'i. Temyizin bu karan nakzet- - :.ı ... 
gnn yngmur büyiık ziyanı .t. a sebebi _ P •1 red in. ı ecatibey caddesinden .ge- haneddı'n "'dınd:ı bı·r·ını'n buldu)h• A(\l) lira• 

1 59 İb mesi üzerine yenidl':l muhakeme C'lilcn ... . l'" "t'r yet ver.ıniş, sergide teşhir edilen eşJn- (Y"r •en 11 sayılı vatman rahim H b'b b yı zabıtaya habı>r vcrmemeı... su\·unda!C 
ı b' • l d a 1 • u defa R ay müctdetle hap."'c mnh- - ... arın ır çogu su altında kalmış id'. T ncu11 ku lan •ğı tram\ravın sadme- kum edilmiştir. mahkum edildiğini bildirmişti!<. 
Bu yıl da ayni yerde sergi açılınca ser- ıe mtıruz kalmış, sağ dizinden yara- V Hadisede ismi geçc•l Ankara cld<f PSı:ı• 
gi komiseri 1806 vak'asını hatırlayarak 19.nmıı;;tır. ~zife halinde bir memura de Bürhnneddin mııtbaası sahibi Bürhıı· 
yl1taklı vagonlardan istifadeyi düşiin - Havrf'ddin tedavi altına alınmış. suç hakaret eden hahkçı mahkOm neddin Eren!cr değildir. 
miiş. açık hava. scırgisini, YQllarn sıra .. :vakalanmıs•ır. Bir isim iltibası dolayısi'e bu %attn sa" 
}attığı V3gOn1arm İljin<f" kUTdUrlnllŞltlr. oldu nıJmaması İÇin .'"eyfiyCtı' bU (:Pktld"- tavrih 

* 
Bir odnnı ınctrc ini bıçakla ynrnl:ıdı ~ r-

Asliyc birinci ceza mahkeme...-i d!.in !..ir ediyoruz. 
ruva ~ lngi~renin nUi, . Ta~im~.Ço~a~ mhaın& o~r~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

1 aıaa Haynyc. ıkı senedir beraber ya<;adı~ A lltef errlh: ~ hl l l 
plA:l.arı lsmail Yıldız tarafından, dün saba'.ı bir ye r ş erl: 

İngil.iz gazeteleri yazıyorlar: . kıskanrlık meselesinden dolavı sol bn· . • . . -:--::--.-. - - • nd 
Nazi liderleri Almanlara az alkol «İngılterenin civaya ihtiyacı vardır. ca~ndan bıça'ldn yaı·aJarımrntır. Anupa tkspresı rofarla geldı Eminonu meydanının maketi hnzırla 

kullanmalarını tavs;ye etmektedirler. ~iva, kumba·rafar, torpiI ve bombalar i- Hayrıye. vücudünden kahlar sıza< sı- Dün sabah 7.20 de g lınesi icab e _

1 

. ~inö~ü meydamnın alaca~ı son şel 
Buna rnğmen geçen sene, 23 milyon !jın pek lüzumlu bfr maddedir. Dünya zn t'.>olis merkezine kos:tnuş. bu sırada den Avrupa şark ekspre-ıi bir saatten 1ı ~osterır maket _hazırlanmıştır. Prô' 
dokuz yüz bin şişe şarap, içilmiştir ki, civa istihsalatının yansını tcmın eden <'i kaçmak ~tiy""n suclu İsmail Yıldız va- ftızla rötarla ancak 8,40 taı Sirkeciye fcsor Prost maketıe bilhassa alakadal' 
bu rakam, '.harb öncesi devrelerinde i- va madenleri Frenkonun elinde> bulun kalann1'.Ştır. Tahkikat d(.:!vnm etmekte- rnuvasnlat edebilmiştir. dır. 
çilcnlerden iki misli. 1937 senesinden maktadır. Franko. İngilizlere ıciva sat- dir. Tren:n bu teahhuru, Alınan ve Ma - Plfının son şek!i vakında tasdik edil 
4 milyon, 192 3 senesinden de 18 mil - maya bilir. Bu ise İngilterenin rnüda _ mek üzere Nafıa Vekiılctine gönderi • 
yon daiı~ fazladır. f"'" olfi11Jn it" t d Rir otelde yangın cıkh car hududlarındR yapılan sıkı kontrol- lecektir. Bu plann göre, Ycnicami et. 
--·-·······-··-·-··-·- rını a ns e er . ., lardrın ileri gelmişlir. 1 ı - ---.................................................................. B0voğlunda Asmalırnesçi<ldt> Yeni - rafında altı kolonatlı büvük bina a 

Sualin ce1Jabıııı 
Kendi si bulan bir 
Olıugucum 
Bay «S. H. • çok lfıtufkar bir oku

yucudur, bana sual soruyor, sordu -
ğu sualın cevabını da kendisi veri -
yor. Anlaşılan b<lna müracaat edişi -
nin rebebi teferrüat kabilınden bir -

kaç noktnyı da anlamak arzusudur. 
Ne yazık ki. koyduğu teşhiste kcn -
disile hemfikir değilim. 

Bay .s.H. • diyor ki: 
- Bir genç kızla iki sene seviı:;Uk. 

O zamanlar bana- yazdığı b'r mek -
tubda: 

cDıinyada yalnız sizi sevmek için 
yarablan bir kalb sizden başkasına 
eş olamaz> diyordu. Sonra rıTamız -

daki münasebet rnuhitce işitildi ve 
kız da o zamandanberi beni sevmez 
oldu. Şimdi sizden soruyorum: 

«Beni sever gibi görünüp aldatmn
sının sebebi nedir?> 

Biliyorum, siz: 
cSeni seviyordu. Fakat işitilince 

vdekilerden kor'karak vaz~eçti.• 

~vee<>k~iniz. Fak~t «seven korkmaz> 
{,erlf'r. Unutmayınız ... 

Sonra merak e.diyorum: 

- Acaba maksadı nevdi? 
İlahi çocuk, basit suajin cevabı da 

bas t olur amma bu derecesinden de 
pek hoşlanılmaz. Bulduğun cevabın 
ilk cümlesinde seninle hemfikirim. 
Evet hJ',ı;ikateıı seni sevmişti, ammn 
cevabın ikincı kısmına iştirak etmi -
yorum. Senden J.'azgeçişinin sebebi 
hadic- işitilince aiJesinden korkniuş 
olması değildir. 

Çocuğum, her genç kız müstakbel 
bir yuvanın hanımı, muhayyel bir 

bebeğin annesidir. Sever, sevmekten 
~evk "l1ır. Sevilince gurur duyar, fa
kat hedefi hiç d~"işmez; gözleri hep 
o müstakbel yuvanın hayı;.hndedir. 

Çocunun, sen sevdiğini söylemiş -
sin, sevjJdiğini işiterek koltuklan -
mışs•n amma, esası ihmal €1mişsin. 

Kız dn bakmış ki -0rtada evlenmek -
ten bahsecl€n yoktur., soğumuş, o a
rada annesinden babafsından da bi -
raz rr.antık dersi almış, çürük yolda 
yürümekten vazgeçmiş. Bunda hay -
ret .edilecek ne var? 

Bu Vaziyette bana sorduğun ikin
ci sua~in cevabını da dımış .oluyor
sun. Ümid ederim ki, yeni bir ser -
güzeştk tarzı hareJwWıi değiııtirir -

TEYZE 

c tir'iası sok:ıifm<la. Britanvn <>telinin Kasırnıınşa camisi tamir edilerek yapılacaktır. Ayni zarnand; MısırçarŞI· 
7 numaraJı oda~ında oturan Elize Bur- Tcrsanevi Geliholudan Halice nakle- sı tamamen meydana çıkarılınış ola " 
je, pencfre önünde ga.z oc1 ~ ı vakark.on caktlr. 
1 oirtol?r n ıev almış, perdeler yanma- den Gi.izelce Kac:ımpaşaya aid ta ·ihi Mısırçm-şısının camiye bakan ceph' 
ğa baı:;Jt1m•sf ır. Ka~ımp ~a camis~niıı icab eden aksr.. nı duvarlarının açılması ve revakların.ıl 

O'<?ldP bulıman~·"r atc>c;i bi"vü!l'Po;i _ üzerinde Evkaf tarafından tamirat rya- meydana çıkarılması da düşünülmek 1 

nP meydan "c,.merlen söndürmüşler _ pılac ktır. toedir. 
dir. Ayni zamanda caminin etrafında ba- Havagazi tesisatı ıslah edilecek 

Dikk~1s:1'i nndrn do lavı Fli1<- Bur- zı istiml.fıkler yapılarak bu saha ge • İstanbul Havcr~azi Şirketi bir sene 
je hakJ.- rıda takil:>at yap1lm1k1adır. ni-'?letilecektir. sonra beledhreye geçecektir. Be'ediy-8v 

havagazi tesisatına aid ıslahat proje • 
Bir s.adıos kuyuya düsfü Vali llllfi Kırdar sini hazırlamağa başlamıştır. T<'sic:nf 

Fenerde Carncıyokuşunda e1.!ktrikçi ,, devredildikten rond derhal 1sıahnt' Ahmed. i'az]a sarhoş ol~rak bahçede An1t.•ara,.,a pidipor geçilec<:ktir. 

g.ezınirken kazaen kuyuya düşmüş, Vali ve Beledi~ lfoisi LOtfi Kırc?ıır .f's- Şehrin birçok semtlerinde ha\'M!nzf 
feryada başfomıştır zartesi günü Ankaraya gidecektir Bele:- tesisatına ihtiyaç vardır. Kazalarda • 

Ahmc<lin sesini duyanlar hemen bir diye Muhasebecisi Muhfar da Vali ib An- ki Parti kongrelerinde bu hususta tes " 
ip tedarik ederek kendisini kuyudan Çl karaya gitmiş olaCJK., bütçeyi tesbit ede-. bit -edilen dilekler de, v~ni ıslahat esns• 
kannış1ardır. cektir. sında naz~ı itibare alınacaktır. ··--··-··--· ........ -----.......... _.. .. __ ···········---............. _ ........................... ___ ._ ........... _......_ ____ ·-··----···----

__.,E3 __ a_c __ a_k_·s __ ı z_ı_n ___ nı __ a __ s_k_a __ r_a_ı_ı k __ l a __ rı_= _________________ Ç~a_ı_n_a~şr_r_t_e_k_n_es_i __ ı 
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. 

Ankara 1 Mayıs Bayr mı 

Yukancla: Gen9fk Ebedi Şef A tatürkUn muvakkat mHfeııiDe 
çelenk koyduktan sonra 

İsınet İnönü 

S.Tcia: MJM Şef gençHifa jimnastik 
hareketleriııi taın ecliyc 

' Bayu İnönü ve Abdili halile llenda Seref trlbb.ün• 

---------------~~~~--~.,..--~~~·-·~"--~ 

. llarb1Jelllerba jimnadlk lla......,_ 1111 ....... 
t 

Türk sancağını tafıyan ~ Büyük 
ve Ebedi Şefin batmam» 

taziz ediyor 

S.. 1B Yüeel nutkunu söylerken 



SON POSTA 

Leh ordusu. nasıl 
~uruldu, Alman ordus 
ile boy ölçüşebilir mi ? 

:-...................................................... Y A Z A N ......................... -........................... .. 
: . . 
~ Emekli General H. Emir Erkilet 
: "SON POSTA,. NIN ! ASKERT MUHARRiRi 
................................ -............................................. t·················-····· .. ··· ... ··· .... ····· ................... .. . 

~1 arf!§al Pilsü.d.ki Leh b111u-iyeli!erini tefıif ederken 

Bundan os. fiti sene evvel, 1927 yılının Lehliler, memleketlerinin dördüncü Pilsuda1d tarafından vücude getirileıı bir 
yaz mevsiminde, Leh~tan orduslle ku • de!a taksime uiradığı Viyana kongresL"l- Leh avcı Jut'ası olmuştu. Harbde, bu kü
manda heyetini yakından görmek ve mes den (1814-15 den) beri tam bir asır Rı:ıs çücük t~l üzerina bir takını Leh lej -
leit hayatımın iki haftasını bu eski dost Slavlarile Prusya ve AvuıSturya Alınan • yonlan tqkil edildi. Fakat bir gün tehi.i
kavmin silah tqıyanlan arasında, ıah - !arının hükümleri altında yaşadıktan son keli olabilecekleri Alman ve Avusturya • 
sım ve memleketim için, pek çok istifade ra, Büyük Harbde bir taraftan Ruıyanm lılar tarafından anlaşılan bu kuvvetler 
lerle geçirmek saadetine ermiştim. yıkılması ve diğer cihetten Almanya ile IAğvedildikten başka Pilsiıdski de Magde-

0 zaman yeni Lehistan vücud bulalı A vusturyanın maj'lılb olmalarile 10 tkin- burg kalesine nefyolundu. 
ancak 9 yıl. biz de istiklal mücadele ve citeşrin 1918 de yeniden iatiklallerine ka • Fakat onu:ı her zama:n yardımcısı olan 
harblerimizi bitirip Cümhuriyetimizi ku - vuşmUJ]ardı. Geçe!l. sene yirminci yıldö-

( o vakit miralay ve finıdi mareşal) Smigralı daha dört Jene oımuştu. Biz ve Leh- nümü tes'id olun.an bu tarih ayni za. 
liler müşkül harbler ve fel!ketlerden manda Leh ordusunun da teessüs günü - ly - Rydz Lehistanın Rus: Avusturya ve 
sonra çok emek, didinme ve kan pahasına dür. Alman mıntakalannda gizli Leh askeri 
yeniden birer devle~ kurmuş, çetin bir Şimdiki Leh ordusunun meniei Büyük teşkilltı yapmağa devam etti; bu teşki -
tanzim ve imar devresine girmiştik. Harbden evvel Avusturya Galjçyasmda, (Devamı 10 uncu sayfada) 

~ 

Namlarına· jübile yapıl•~ 
doktorlar "Son Posta,, Y' 
hatıralarını anlatıyorlar 

k 
Arab çöllerinde, Anadolu steplerinde dolaşır' 
karısını ve üç çocuğunu kaybeden doktor 

Refet Demirgök'ün hatıraları 
Jübilesi yapılan 17 hekimden biri o

lan Hasmı Refet Demir kök: 
- Sire, kısaca hal tercümemi anla -

ta yun, dedi. 12 7 4 de İstanbulda doğ
dum. 1305 de yüzbaşı olarak tıbbiye -
den çıktım. Diploma numaram 1242 
dir. Babamın adı Şakirdir ve arkadaş
larım beni, Refet Şakir diye tanırlar. 

Doktor olduktan sonra Haydarpaşa 
askeri hastanesine asistan tayin edil -
dim. Orada tatbikat görmekte iken B· 
dad ve havalLtjnde kolera çıktı. O 
doktor arkadaşım ile birlikte oraya gön 
derildim. 

Hastalık Ane kazasına da sirayet e -
dince, diğer bir arkada!.şımla birlikte 
adı geçen kasabaya hareket etmekli -
ğim, ordu sertebabetinden telgr.afla 
emrolundu. 

Bir müddet sonra hastalığın önü a -
lmdı. Ben de fstanbula döndüm, Mal -
tepe ha'Stanesinde vazife görmcğe baş
ladım. 

1 308 de kur'a muayenesi için Anka
ra ahzıasker şubesine tayin edildim. 
Ankarada bir sene kaldım. 1309 da ef
radı cedide ile bjrUkte Hudeydeye git
tim. 13 1 O da sağ kolağalığınai terfi ve 
6 ncı ordunun 48 inci alay birinci ta -
buru hekimi oldum. Beş sene Kerkük
te oturdum ve ayrıca belediye hekim
liği vaıifesini de yaptım. 

BilAhare, taburumu Revandize ver -
diler. Orada da dört sene kaldım. Re -
vandizde, hayatımı tehlikeye sokan bir 
hAdise oldu. Kumandanın ernrilc tek -
rar Kerküke gönderildim; oradan da 
Musula .. 

Bir müddet sonra mezunen 1stanbu-
1a geldim. İznim bitince Samsun ka -
lesine tayin olundum. Kaledeki teşki -
Ut lAğvedilince Malatyaya yollatıdım. 
Malatyada üç sene kaldım. 

O sırada Asirde, fırka merkezi 
olan Ebha şehrinin muhasarasını rere 
memur kolorduya iltihak ederek Eb -
haya gittim. 

•]c 
Doktor Refet Demirgo f ~ 

- ter 
İki sene sonra binbaşıiıga }il)~ 

fstanbula döndüm ve nişancı 9 

hekimliğini yaptım. deJl , (i 
Artık, mütemadi seyehatıer dir1 r 

rulmuştum. Tekaüdlilğümü iste te~ts' 
kat Harbi Umumi başlrıyınc9 ~ 
orduva çağmldım. J{B' 

Cihan Harbinin sonuna kada~ı;l3 ~ 
müstahkem mevkiinde, TaŞ 
Maçka hastctrıelerinde çalıştı?\nı9c# 
Hayatımın işte size kısa bır b cır9-'! 
Hatıralarıma gelince: Mekte 18tfl1' 

rmdaki yaramazlıklarımızı ~stil~ 
lüzum görmüyorum. Onların wb-1 , 
bir sünger geçtikten sonra, 

1 
,,e e 

hayatıma aid birkaç heyecan 1 

lemli vak'ayı söyliyeyim: . . ··ıiiJ'lo6 
Revandizde, iklimin tesırı ~i)'or,, 

refikalmı kaybettim. Bu acı ~e bı ti~ 
.b. . d ·r·~,..., ıca " muş gı ı, evım en; vazı =·· ğtltJ'l 

kaldığım sıralarda iki kız çocu 

öldü. .. .. te:tıU~ 
Revandizde, ben de bir olu~ ıerifl ', 

si atlattım. Mahalli aşiret reıs ıe tBı 
birinin oğlu, muhtelif iltimas f:cf') 

. (Deva,mı 10 uncu saY ıe't 
- e - Zahmet etmeyin ... 

Yeni Edebi Romanımız: nokta nisbeten serindi. Kay~~~,9 ~~ 
Sözü Ahrnedin ağzında kaldı. Ser -

semlemişti. Hiç o ana kadar böyle 
sehhar bir gençliğin ve gilzıelliğin tesiri 
altında kalmamıştı. 

Kız ortadan kaybolmuş; bhve pişir
miye ve babasına haber vermiye git -
rnişti. Bununla beraber salonun içinde 
halA onun varlığı hissediliyor, sesi dal
galanıyor. taze bir leylAğın ıtnnı andı
ran kokusu duruyordu. 

KARLI DACA GÜNES VURDU 
lerinden kopan temiz ve latıf ·~ 
rada cPreyan yapıyordu. ıade 1 , 

Sofranın manz~.ra~ı .. D<?~k:rille tıCJ 
Sakız. gibi ~~y<i'z ortunun uz Jııfl· çP.' 
ceriklı ve ıtınalı eller, tabak .ere. I 
bıçağı zarifane dizmiş, orta .~et~ 
nadide, antika bir vazonun 1 rtt11ıı· 
bir demet gül ve karanfil otu itJ'lt 

Ahmed Ercan kendini oracığa, di -
vanlardan birinin üstüne bırakıverdi. 
Şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor, öm -
ründe ilk defa olarak bir cyuva>nın 

manasını idraık ediyordu. 
Ömrünü ne boş, ne tatsız geçirmişti. 

Kendi bekar evi ile burasını zihnen 
mukavese edip, ilk d1?fa, sefaletini, za
vallılığını duyuyordu. 

Bu temiz, baklmlt ve güzel tanzim 
olunmuş eşvanın üzerinde nazarlaTı -
nm adeta dinlendiğini farkedfyor gibi 
idi. 

- Buyurun beyefendi kahvenizi! Ba
bam da şimdi geliyor. 
Kız tepsiyi uzattı. Sakız gibi örtü -

nün ü1.erine oturtulmuş zarif nncenı 
alırken. Ahmedin eli titriyordu. 

- Teşekkür ederim.. diyebildi 

ev sahibi, kolunda 
toparlalk. bir sepet, 
bir elinde de bir 
bahçe makası ilıe i -
Ç€riye girdi. 

- Safa geldiniz .. 
affedersiniz, sizi 
beklettim. Fakat, 
tab'an titizimdir. 
Size ikram edece -
ğim m~yvalan ve 
salatalıkfun bizzat 
seçmek istedim .. 
dedi. 

Ahmed Ercan mü 
safaha m.aksadile e
lini uzatmıştı. Ra -
miz bey kendi elle -
rini geriye çek -
ti 

- Kusura bak -

Yazan: ErciJm~nd Ekrem 

,ıe güzel şeydi! Temizlik ve intizam zaırafetle c:ıdl r 
.. 1 b. "ara te .. • ıı ' Buraya, bu eve ederek goz a ıcı ır man ...... l;)e)'ıv-

geldiğine, bu haki _ yordu. Muallim, takdir!erını ff 

katleri :keşfettiğine mekten kendini alanındı:. . bti~ e--
nadim oluyordu. - Küçük hanım efendıyı te .. ).0!1 

_ Ramiz beylere ceğim amma, kendisini görJ11U 
gidersem rahatım, dedi. 
h k Ramiz bey cevab verdi: . ~ uzurum açar... ıır 

Demekle ne kadar - Mutfaktadır. Şimdi ge · e 
haklı düşünmüştü. mız birctz acemi de, ona yardıfl'l fC' t 

Sanki bilmiş gibi Ve bir de, İtaly~.n n:a~a~n~~·~e ı:· 
söylemişti bunu. lade yapar. Buı:{Un sızın ıçı r 

İÇ€riden, burnu _ sa onu pişirecekti... ıırt ~ 
na leziz, nefis, işti - - Ne zahmet, eföndim? Ş~ ~·~ 
ha açıcı bir yemek sınız beni .. alışırsam, sonra 5 

kokusu geldi. He- hc;tsız ederim. çı1't ~ 
men arkasından, 0 Bu sözlerin ken.di ağzındaJl :r.ıfıılı\ ~ 
şen ses çınladı: artık hayret de etmiyordu: ·defl i 

- Baba! Babacı • hava kendisini fethetmiş, ıyı 
ğım!. Neredesiniz ? kavramıştı. f 

Bu esnada, cins bir kurd köpeği ka-
pıdan içeriye atıldı. Kız ona seslendi: 

- Bob! Buraya gel!. Yat!. 

mayın.. toprakla 
oynadım da, size onun için el vermiyo
rum. 

Yemek hazır, sizi Ramiz bey: ~1'i Jıl 
Kız tepsiyi uzattı bekliyor. - Aman, efendim! dedi· J{esiıli . ~ 

nırn? Bu cBabacığıml• ııayhası, Ahmed Er- gün buyursanız. Bizi ihya edC:çiıld~ 

Ve misafire dönüp: 
- Korkmayın, efendim! dedi. Isır -

maz.. bir şey yapma'Z, salacağı insanla-
rı tanır.. çok dirayet1idir. · 

Hayvan, altın bakı.;!ı göz.tlerini ha
mrnına muhabbetle tevcih ederek, gös
terilen yeıe gitti, yattı. Başını ön ayak
larının üstüne d~ayıp, öylece hare
ketsiz kaldı. Ahmed Ercan bir yandan 
kahvesini yutum yutum içiyor, bir yan
<Jan da bu köpeğin psikolojosini tahlil 
ediyordu. Şüphesiz ki, hayvan da. bu 
taravetin "ve bu güzelliğ1n sihri altında 
kli. 

Bahçede meyva: top1amaktan dönen 

Yüzünde bir asalet, tavırlarında bir 
kibarlık vardı. Ezici askerlik hayatını4 
ve yaşına rağmen gövdesi dik duruyor
du. Vücudünün in<:eliğinden ve çevik
liğinden hiç bir şey kaybetmemif, yir
mi y~ındaki bir delikanlıyı imrendi -
recek bir endam tenasübü arzediyor
du. 
Güneşten yanmış yüzünde: sağ kaşı

nın hizdsından dudağının kenarına 
doğru inen bir yara izi bu simaya baş
ka bir ASalet, bir azamet vermekte idi. 

Sepetle- makası kızına uzattı. 
- Al, evl~dım! dedi. Bunlan içeriye 

götür. Bak, sofrn hazır mı? E mi, yaıv-

Sesinde Mr an ta.şnıAk istiyen derin canın yüreğini bir ok gibi deşti. O, böy- Minimini bir buz kovasının 1
1

to1 

ve sonsuz bir baha sevgisinin ba1Awti le hitablardan ilAnihaye mahrum ol - çük bir şi~e soğuyordu. J{ıı / 
seziliyordu. Tekrar Ahmede döndü: mıya ma'hkumdu. Halbuki: cYaşadım!• sordu: fşti~, 

- Bir dakika mlisaade edin de yı - diyebilmek için bunlar ne kadar l'dzım- - Bir rakı trlır mısınız? ~ 
kanayım .. olur mu? d.ı' açar li''cl" 

- Ta bil efendim! Ramiz bey ellerini, yüzünü yıkamış Şi~eyi eline almış, emir ~ ~ e ı/ 
Gefıe eıalonde: yalnız ~alınca, Ahmed gelmişti. ' Soğuktan buğulanmış, b~ll~ bill~! J 

Ercan, bu 9efer de babahk zevkinden - Buyurun, beyefendi! dedi. den s~zan dam!alar da erırn:!ı ıtc~ ( 
mahrum yaşadığına esefle:ndi. EvlA.d Bahçeye çıktılar. Sofra, yabancı ve ~e1erıne benz!yordu. Mm ıfl !' cı. ~ 
sahibi olmanın ne payansız bir haz ol- müt~essis nazarların erlşemiyeceği ağzı sulandı. Ömr~nde, rakıtl 9ıııJ'l' , 
duğunu acı acı dÜfÜndü. «Karlı dağ» kuytu bir yere kurulmuştu. Kimbilir sini tatmmnış oldugu halde, Y ,~~ 
biraz diba karlandığı ve eğiidiği, vü - kaçar yaşındaki ulu çam ağaçları, güne- ledi: di111! ·,r 
cud hayatiyetini kaybeylediği halde ,ın kızgın şualarını süzüyor, orada o- - Maalmemnuniye, efeJ1 ıcı 1,C 

şuurun, hislerin zinde kardıkları zaman turanları rahatsız etmesine mani olu- mekten eyvel bir kadeh r9 r1 
kendi varhğmm başka bir varlıkta de- yordu. Bahçenin hiç bir tarafında ne- şeydir. ka51 11-' 

vam eylediğini görebilmek, kimbilir fes almak ka.'bil olmadığı. halde, bu. '.Ar 



_ llolioad modellerinden: • 

Sokak kıyafeti 

' 
Bakınız ne d . 

1..-eket y &a e fakat ne cieğifı1t bir 
··· aka ,.,ı. L \re.saire ok. Y--. &Ollarda bilezik, kapak 

Ve hah 1 Belden lflılısı hiç bir yaz 
de uzunar 0~odelinde li>ıiilmedik derece-

. oentUr;ı 
kadar gellif . 'fİ!te u rastlanılacak 
Çine sıkıtı · Bun.tar lllDuıni bir sadelık i· 
Rastgele ını.u. İllce deği~ikliklerdlr. 

Ceketin~odelde görfilemH. 
tek ne \aıia u huauaiye\lerin• mukabil e
rı bir §lkJılt: d~mdüL Bu da modele ay-
1tğe bir t&kun triyor. Hem cekete, hem e -
t~nse ktllfeUi ~nUUr.\er toplanmak is • 
di elbisenin =~ hal alarda. Halbuki pm· 
te >Al parçası bir b. ril 

zad yapıyor. Biri ö - - ı e tam bir 
tebarüz ett• • biriinun yeniliğini 
... &nyw. 

.Etekler bollaşırken 
beller inceliyor 

Yeni catleden tonra> roblannın bat • 
lıca hUSU8iyetleri fWllardır: Kısa ve bol 
etekler yani yerden itibaren 38-415 ıantim 
kı.talıkta, bözgiilü, pliaeU, ,Unet plni, 
klot etekler ... 

hıeedt bir bel... :Etekler bo1la§tıkta 
beller inoeliyor. O .kadıı.r ld eski sımsıkı 
hait! baıtnah lr.orsalır bile meydana çık
tı. Bunlar ~~aün altma kadar Mtü' 
belt sıkıyor, inceltiyor. Daha da ince gö
rünmesi için omu~lu ıeniı w köıeli bıra. 
kılıyor. 

Bütün bunlar bugünkü kadın ıllüetme 
Adeta btr dfabols ıekll veriyor. Tıpkı o -
mm gfbi orta yeri ince, kenarları geni§ ... 

Yeni robla.rm. bir ltwrusiyeti de bPyaz 
söslerl... Havalar ı.mıdıkçn kadın &lbfse
slndekl beyuhk da artıyor. ReverleP, ya
kalar, plaatronlar, ,enpler, hattA bluzlar 
h_epsl beyaz ... 

Yazın meeell: Biri llciverd, mavi, un 
veya çilek ret18i tistft. beyaz benekli bir 
mahl emprtıne robun ~tefme aüneı pll
.. yaptldığmı, kona.tının ince beyaz: tu
mqtan, kenarları Yala1\lfen dantelli bir 
yua ~ .c5.alendi~nl gareceğlz. 

Beyaz jfle ve bluzlar gün geçtikçe ço -
jalacak. Bu gldi~le yakında, beyaz olmı

yan elbt.wleri hemen ltemen yıadırgıyaoa
ğlz. 

Epey zamandır unutulan dantel modaeı 

gene bfttihı canltlığtle ortal1fı aldı. Fa

kat jabo, yaka vesain ne te1d1de n elhi· 

senin nere.tııde kuilamlırıa kuUanılsın 

bualar el değme~ gibi aörünıneltri 

Yaz ve bahar elbiseleı-inin çoğuna yarapcak ııevimli bi1' modet Kendi ıan 
payyason'dan, garnitürü natürel renkte uzun bir tiiy .,. koyu renk bir k5çt1k fi.. 

yonga. Billıassa tayybrıeıin üstünden pelt gibel görfuııö1'. Şapka ufacık. kıvrak 
bir şey ... Garnitürünü fazla gösterifli bul\ll'NJlll fWlU unutmayınız: Bu sene fllP- şart •.. Bunu na.sü Japabilil"!inl:ı: 

Beyaz -.. yeni danıelleri bozmadan 
kalarda sadelikten, praUk olmaktan ziyade fantezi ve neş'e aranıyor. iu son ay -

lara kadar pek beğendJğimiz ağtr beılı modeller bugün artık düne karışmıt bu· 
f6yle temlzl~yini2:: 
Kaynaınıt ılık ılitıe yıkayınız. İçine, 

lunuyor. Yeni japka modası çiçekleri, 1.6.yleri ff zengin renklerile yalan modayı lltM blljına iki ieker atıimıt ıuda ça~ka- Kıymetli fak.at hırpalanm17 dantelleli 

0 
kadar gölgede bıraktı, o kadar unutturpu ti arbk fazla •delikte 11rar etmek !ayınız. Nemli nemli. terainaen, oldukp bir kavanozun dörtte üçünü doldura:1 ço1ıC 

biraz da düne .saplanıp kalmış gibi görinü)llOI". Şlk kadın bUAa hiç bir f8Y pıUıa- ~':k ~ örtü Grllnde, az ııcak Jitti sıcak ve sabunlu suya koyunuz. Kavano-
1 eyın ?>. zun kapatını kapayıp hafif hafif saUayı· 

sına razı olamaz. 

ÔnlQk modayı alt ast eden 
ı.roa bir yeniliktir 

Aıcıbaşı 
D . k., 
ıgor ı •. , 

Yeni blıJut, kıymetli dantelltri yu- nız. Sonra danteli bu sudan çıkarınız. Ay· 
mu.pk bir yere ya1111u. Altına bir taba- D.i sıcaklıkta duru suda (suyu ü~ kere de .. 
ka kAğıd koyunuz. 'Ostüne biru ıteaıine liftirecekıiniz) çalkalayınız. Beyaz bir 
serpiştiriniz. Daha ibtüne bir klfıd par- bezin üstüne serlniz. Şurasından burası."1-
çu:ı seriniz. Pek aıoak olmıyan bir itil ·dan beze ili§tiriniz ve asınız. Ütülerken al· 
ile ütüleytnlz. KAjıd kiri emer. İcab e-- Qııa nemli, üstüne kuru bir bez koyunuz 
d81'9t k&tıdları dejiftirwek tekrar tek- Dotru yüzüııiln altta kalmasına dikkat 

lnodas;~~~t eden bir yenilik: Önlük 
transada oldu orta~a aUıtı bu moda 
?ikada da i. iu &PJİ İnl(ltere ve Ame ... 
t&niler gflı:cın:ok ta?'aftar ~uldu. Büyük 
f.azıa bu t ve ilk't! •lbıselerinde en 
birine be arz. üzerinde duruyorlar. Birl
Ceket et~Y•n blft tQ.rfü Qtılüklü rob, 
Pılıyor. vue tuvaleti yapıldı ve ya-

ÖnlUkler taıa ltib 
inile · - 1 arQe iki kısım· Tama-
. ış onUlklerl gibi '-- · 
•ğreti Önlük} u.ılden bnğlannn 
\1e ondan 

1 
·~.elbise ile beraber biçlleı.n 

aYni dere : 1 mı yan linltıkler ..• İkisi de 
bazıları b~ . e rağbette.. Moda evlerinin 
ha .. nncl ta"'" b• ... Ian n.· . • d Ustü • .. ., <U.4 uuncıyı 3-
Çeşid bi~:~tuyorlar. Bazılannda her iki 
delini iyi gtSzde. · Bi!'O sorarsanız mo
hepsi de sek çrnek ltttfle V6 yerine göre 

fl ... 
En göze çarp 1 . . 

ceğiz. B· . . . an ardan Ikisıni tarif ede ... 

Ş. ırısının de l"e3mlni veriyoruz: 
• ıaparelll 11 ah 
~ğleden Y krepten yapılmış bir 
!rıaştan b:;;:;:-• robun Onftne gene o ku
~a tı k çilk lMıttık takmış. Tıpkı, 
d P ı. JUvarlak bir •· ö lfi.ıH: On an bir f rkı "t n 5u ••• 

lanın 1 
V&rK 0 da bele iğreti bağ • 

Bilhassa genç kııltt modasne meşgul 
olan bir moda evi de §U güzel modeli ya
ratmış: Liclverd fulardan plili bir rob. 
LAciverd tpekli jerseyden yakası var. Kü-

'-at ıyor, dotrudan doğruya dikili.. Fa -~ tar
11 

ltlbarn • çücük önlüğü tamamile i~reti. Cekethı al-

$ebl)t pifirlrken ıunlan UJlutmamalı -
<br ti yemekin hem tadı hem de manza -

l'lıll ~ oı..m: 
1 Enginarı ve karnabaharı iı.iç btr vakit 
kuvvetli awp pifirmemeli. Renkleri ka-

ranr. 

* Enginen taze aklamak İ('İn !tplan s<r 
ğuk suya daldınlmış olduğu halde aerln 
bir yerde taklamalL 

* Besleyici ha1SaS1nı mümkün oMuğu ka-
da.r çok muhafaza. edebilmeic için havueu 
sıoymamalı, fu.-ttlnt\. kazunabdll·. Fakat ta. 
bti pek kart olursa soymak lazım geHr. 

* İ'9 bez~lye plJireceğiniz vakit, kabukla· 
n soyulduktan sonra ağırlığının yüzde 60 
,kadarını kay)>cdeceğini unutmayınız. Son 
radan az, çok dememek için kaç kilo ala· 
caitnızı ona söre hesablayınız. 

* !çanağı iyi temizleyebilmek için yap-
rak yaprak kopanp, bir gece bol suda bı
rakmalıdır. Kumlar suyun dibine çBker. 
Ertesi gün 1Uyu süze:-ek değG, ispanakla
n bir bir sudan çıkararak bir iki kere da
ha --blldiğiniz tekilde- yıkarsınız 'bir 
teYoik kalmaz. Yanılır da suyu süzerııe -
niz kabın dibinde kumlar kalır. Gecwki lılı""' • ilreü önl~klerden sa • tından bağlanıyor. Bu önlük ipekli mavi 

Jvr, 
lleshnde sa jerseydendir. emekleriniz bota gider. 

:rı.ı rdllğtınDıc ikinci ıekil de ya- Bir başka moda ynratıcıgı da morum • * 
1
-.Yan. elbbe ........ &tıtaL tarzındadır Bo- K b et köft · K b d d ... ıo ~ıe .1-ı ·~ • su m · kt bir t 1 ı· . ti Uf aşı esı: oyun u un an 

1 c-"4 l.- avı ren e gece uva e ının s • ndix.: '-·d lr. •• ~- t 1 Sud lU 
1 

.._..., .. e ~azer ince, Uciverd btr Jstenı 6 • - ar -~ı..mşı e a mır. a 
n Üden ~ lın tüne parlak pembe satenden küçük bir yenecek kadar haılınır. Süzülür. Suyu et 

"·~' .Japı ıftır. Bu ikt parça, beyaz "ğ ı· ı: lü """•une kı 1 re 1 un "k il!ve etmiş. Kumaşından baş suyu gibi kullanılır. Etler köfteye a,,rılır. 
-.. nrua benekli fa1ar bir rob nstıı- J .. e geyUtyo ka eş önlüklerine ben~mlyen hiç bir ta- Btr kapta ywnurta,arın sarısı beyazı 
l"ob r. Ete~n yanları açık, alttaki rafı yok. bir arada oalkanır. İçine bir bat Eıojan 
\.a, u g6sterlyor. Ve hpkı bir önlük gıibl B dAT.t. B" da k l T hi ~ t unları yazarken hatırımıza gelen en- ~4anır. li"az may no& ıyı ır. uz • 
ea~ ::;ııyor, lrfth çıkanlıyor. Elbisenin teresan bir fikri de söylemeden geçemi _ ber katılır. Sulu bk bulamaç haline ge· 
~t arile •&ılükltı modeller> arasına yeccğiz: Seve seve geyllmek için ufak bir linciye kadar un ve bir kahve ka§ığı kar
kuı~lmasına aebeb de budur. (Beraber emek bekllyen dünkü elbiselerinizi ne - bonat ilAve edillr. Pi~miş etlar bu yumur. 

anılan \efrrll t ıe halitasına batırılır. Kızgın yağda köfte 
lt l&ctv a çenta, eldtven vesaire den ştk bir küçük önlükle yenilcyiverme- gibi çevrile çevrile kızartılır. 

erd. ya lldverdlidil'.) meli? Sıcak ta, soğuk ta yenilebilir. 

rar ütülersin.iz. ediniz. 

Parisin en tanllUDlf bir moda evi yeni mevsim içiu fU iki güzel modeli veri ·or 
(Sağda) biri: Styah Xrep Bayar'dan 1&denin sadesi bir rob. Parlak bir keme 

ri, ve natürel renkte hasırdan bir yaka.on var. Omuzları. kollarının sivri di im 
leri andıran çıkıntılarile genişletilmif. En· orijinal tarafı yakası ... Ayni hasır bur 
da bulunmazsa bu· yakayı m'.ltıakıı değ~ik bir kumaştan yapmalı. Yoksa but· 
güzelliğini kaybeder. (Solda) öbür model; lıiciverd kumaşa emprime astar ve 
rllere'k yapılmııtır. Güzelliği, astarının etekten, yakadan, birer parça gorunü 
§ündedir. Her ikiBi de son derece sade, sadelikleri kadar da orijinaldir. ikısi 
&7llİ eaytde birle§mii: Genç görünmek ... 



SON POSTA 

_leh ord~su nası! k~.ruld~! Alm.an ordusu ~ Namlarma jübile yapılan doktorlar "son 
ıle boy olçuşebıllr mı? Ankara Radyosu Posta" ya hat1ralanm anlatıyorlar 

'(Bacıtara[ı 8 inci sayfnd_a) . du. Lehistan böyıeUkle. 1 Haziran 1919 (Baştarafı 8 inci sayfada) ı zorluklarının verdiği giderilmez iıti • 
:ı: bi r d 1639 m. 183 Kca. 120 Kw. 

DALGA UZUNLUÖU J 
lwtın 0 

zamanki adı Polska OrganızacJon da, 10 piyade fırkasile r avcı ıvasın an yiklere rağmen, askere g}}ruruştı. Ha - rabl.ar ile çevriliyordu... ~, 
a h b lm t B T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. hlW 

Wojskowa idi. . A • mürekkeb bir orduva aa i o uş u. un ' T.A.P. 11,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. dise; cinayetle neticelendi: Ahzıaskcr Bilhassa sıcaklar değil baytltıcı, .• 
Harbin, merkezi devletlerın mağluba - lar 42 P,iyade, 15 süvari, 12 sahra topçu. reisini. kama ile on altı yerinden vur - tA öldürücü bir raddeye gelmişti· :Bı.I 

1 
.. 

yeti ile bitmesi üzerine Pi!sudski de men- bir ağır topçu alayı yapıyordu. Ayrıca PAZAR - Zl/5/39 d'ular. Zavallının başucuna gitti$imiz tün gün yürüyüş yapıyorduk. Su b~ 
fasından 10 İkinciteşrin 1918 de Varşova- birkaç süvari topçu taburu ile kale top - 12.30: Proğram. 12.ss: Müzik <Kli~ük or - zaman ölmek üzere idi. İfadesini zorla mak ise, :mkansız gibi idi. Kuyular 

Y
a dönmüş ve Leh n:illi hükumetini te.ş - çusu ve birkaç da en ağır topçu batar - kestra - Şef: Necib Aşkın.) ı - Lindner - alabildik. tahrib edilmiş; ya zehirlenmişti· :!ıs.le 

h h P 1 yası vardı. Şarap DAbı Bakiis şerefine dans. ı - carı B .Ik k b d .. 1.. ttigırıUS 
kil etmişti. Onun için bu tari em 1 • Rydahl _Melodi. s _ Lehar _ Göt~atte u ı ur mı an sonra; o um sırası yerlerden bin müşkülat ile getir 
südski'nin, hem de Leh devlet ve ordu - 1919 yılının ikinci yarısmd:ı devletin operetinden potpuri. 13: Memleket sa.at A. - bana gelmişti. Bir gece yarısı, köpeği - sular· ci~erleri yanmış neferlerin a .. 
sunun milşterı:?k bi: günleri olmuş ve bu dahili teşkilatı tevsi edı1mi7 ve Ver:say ynn, ajans ve meteorololl haberleri. 13.15: min acı acı havladığını duydum. Ta - ğızla;mı çalkalamalanna bile yetrai .. 
suretle milli kahr:ımanın adı gerek Leh muahedesile Posen ve bugünk'.1 Leh - Al- Müzik CKftçftk Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) bancamı alarak hemen dışarı fırladım, yordu!. 

Ordusundan ve gerek Leh devletinden man ihtilafının esasını teşkil eden ve Le- Devam: 1 - Hanns Löhr - Büyilk Vals. 2 - peşimden de neferim yetişti. Bahçenin . erd ~ 
k Carlo Thomsen - Dua. s - Wlnkler - DOnna Bir gün; Türk askerinin cıvanın 

ayrılmaz bir hale gelmiştir. histana Baltık denizine çıkmak i<>in o • Chtquita <İspanyol üvertilrü). 13ı;0 _ lUO: etrafını çevreleyen çitlerin arkat;ında liğine tercüman olacak ulvi bir sahnfd 

Pilsudski yeni ı.eh ordusun.-ı kurmak ridorluk )lapan Pomranya vilayetleri Al- Türk mmığt. ı _ Hicaz ~. 2 - eŞrlf 5-6 gölge gördük. Ben de ateşe başla - ile kan:ılaştım: Küçük oğlum Mus~ '. 
rçin vasıtasız ':leaildi. Onun elinde evvela rnanyadan kesilerek Lt!histan:ı verilmi? - İçllnln hicaz şarkı: <Derdlml ummana dök - dun, neferim de... ,....,1..tt ~ ih ır.ı· h ,.., kı susuzluk-tan baygın bir hale geJ.J .. ~ ... eski Leh lejyonlarının müc:.>rreb .sübay ve lerdi. Doğu Galiçyada Ukra:ıya ı ti a ı, tfim.) 3 - Şekib Memdu un •ucaz ŞSI'. : Bu suretle taarruzdan kurtulmuş ol- sed-
crleri vardı. Harbde yıkılmış üç impara- silnhla yatıştmldıktan sonra yegane müş- {Mahvolsun o tali.) 4 - Udi Fahrinin hicaz duk. İki gün evvel yaralanmış olan ve 

hl t t kü'l"t Leh - R"• budu~ ve cephesinde kr..1- .şnrkı: (Bahar olsa clmenzar .. ) ~ - ............ y ye ile nakledilen bir nefer; çocuğuı'lluıı 
torluğun ordularıııda. yeti~miş. zme <' - a. ...., " CTa~lm.) 6 _ Halk türküsü: dnee çayır Hadiseden sonra, ordu kurnandanlıgı 
miş ve har'!:> görmüş her rütbeden mil - mıştı; çünkü burad:ı neri geri muharebe- blçlllr mi.) 7 _ Karcı~ar türkü: (Benllyl al- Rcvandizde bulwunamı mahzurlu gör- bu vaziyetini görür görmez, matrasııı
kemmel ve tecrübeli bir çok Leh sübay, ler oluyordu. 1919 sonuna doğr•ı Bnlşe - dım kaçaktan.> 8 - Saz sematsı. 15.30: Mllll dü. Birkaç gün muhafazA altına alm - da bulunan suyu; §.deta zorla; Musta .. 
üssübay ve generalleri de J~ehistana ge- viskler müzakere teklif ettilerse 1'le masa klime mtisabakaları 09 MaY13 stadından nak dun ve gene bir gece yarısı Kerküğe faya içirmek istedi. Yaralı askerin b1J 
(erek Pilsudski'nin emrin~ girmişler:U. başında müsbet bir kara!'n varılamadı. len.) ı7.so: Program. 17·35: Müzik (Pazar gitmek üzere yola çıktım. yüksek ruh asaletinden o kadar müte-

0 ~- 1 d k k- "k d çayı - Pi.) 18.15: Cocuk saati. 18.45: Müztlı: x ıeritıl 
Ruslarla Avusturyalılardan ve Alman - nun için Pilsu~:ci e in e i uçu or U· (eŞn Oda mliziğl: İbrahlm ÖZgilr ve Ateş _ Refikamın ve iki kız çocuğumun ö - hassis olmuşdum ki adeta guz 
iardan kafi .;ilah, mühımma! ve techiuıt ya güvenerek Lehtstanm do~u hudud böceklen.> 19.15: Tilrk müziği CP'Mll heyeti.) lümünden sonra; yetim kalan iki erkek 
lia ele geçmişti. meselesini silA.Ma halle teşebbüs etti. 20: Memleket saat flyan, ajans 'fe meteoro- çocuğumu, fstanbuldaki akrabalanmın 

Pilsudski evvela gönüllü küçük bir Onun hedefi Lehistanı:t, 1772 doğu hu- loJl ha.berlerl. 2o.l5 : Türk mlizi~. 1 - Nlha- yanında bırak:ın&k istedim. Fakat ço -
Ordu VU"cude getirerek kumandasını eski, dudunu kazandırmaktL Muharebe bi1a • vend peşrevt Osman beyin. 2 - Osman Nı- kla ek ı· · t kl · hadın nlhavend şarla: (Yine bu yıl Ada sen- cu run, c e ıının e e erme yapı.şı-
tecrübe edilmiş arkadaşı Smigly -· Rydz'c yette iyi gitti ve Leh ordusu Smigly - sız.) 3 _ eŞmsedd1'1 Ziyanın şet.araban şa.r- yarlar: 
:verdi. Bu kuvve-:: her şeyden evvel Le • Rydz kumandasında olarak 1920 senesi ıo: (Oklu şep mahmurun.> f - Halldumm c- Baba; baba; biz senden aynlma
histana dahilde bir temel olmuj ve son - Mayıs bidayetinde Kiyefi işgal etti. Fakat suzinAk şar'kı: CSôyle ey canan.> ti - eŞm- yız!• 
ra, pek erlten, rlcvıcfüı dı' tecavüzlerine ondan sonra, üstün bir Bolşevik ordusu seddin Ziyanın hicaz şarkı: (Anıl.sın ylr ne.> Diye ag~laşıyorlardı. Rikkatirn onla-

6 - İsak Varaım: bestenlgtır şarkı: (00n1ll w' 
karşı korunmnsında kullanı~ıştt. Evvela önünde Varşova kspılanrta kadar daya - sana çoktan.) 7 _ Blmen Şenin besten1glr n da, benimle ber~r her gittigim ye-
Galiçya Uk.ranyahlannın bir i.!lyanı kuv· nan fena bir ric'at ba~ladı. Leh ordusu şarkı: CDerdlml ummana .. ) s - Şilkrli os - re götürrLekliğime sebeb oldu. 
:vetle bastırıldı ve sonra da cenubda te- ile beraber yeni Leh devleti de yok ol - manm busellk şarkı: (Gönnı harareti .. ) 9 - Bu iki küçük ve sevimli yaramaz, 
§ek.kül eden ye.:ıi Çcko - Slovakya ıiev!e- mak üzere idiler. Fakat Piisudski kendi- Artaklnln nlhavend şarkı: <Koklasam saçla- Ebha şehrinin muhasarasını ref'e me -
tinin Lehistan zararına hududlarını tev - ne ve ordusuna olan lt:.ınadını kaybctmi- nm.) ıo - Neveser saz semııJsl. 21 : Neş'ell mur olduğumuz zaman da yanımda i -

. plll.klar - R. 21.10· Milz1k CRlyuett Cümhur 
şie kalkışmasının önüne geçildi. yerek Smıgly kumandasmd;ı topladığı Bandosu _ Şet: İhsan Klinçıer.> 1 _ Sousa _ diler. 

Maalesef Versay bir Lehli ekseriyetle bir taarruz grupile Varşova önünde Bol - Marş. 2 - J. Strauss - Cenub gilllert va1!1. O zaman Mekke Emiri bulunan Şe -
meskıln Teşin'i Çeko • Slovakyada bı • şeviklere hücum etti. Artık Vistül mud- s - Cezar Franck - Re minör senfonisinin rif Hüseyin de üç oğlu ile - Faysal Ab
rakınış ve bu. o zamandapberi Lel:istan- zesi olmuş ve Bol~evik ordusu bir daha Lentosu. t - Korsakotr - Hind şarkısı. 5 - dullah ve Ali - beraber askeri hare -

la Çeko - Slovakva arasında bir ihtii.af düzeleıniyecekleri bir inhizama uğramış- Tschakowsky - İtalyan lkaprl81. 22 : Anadolu ketlere iştirak etmi•ti. ·.; ajansı (Spor servisi.) 22.10: Müzik (Caz - 'j 

:ve anlaşamam~ıztık kaynağı olmuştu. Ver tı... band _ Pl.) 22.45 - 23: Son ajana haberleri On dokuz ~lük bir yürüyüş yap -
say muahedesi yapıcılarının bu hatası Bunun üzerine 1921 Martında kurulan ve yannkl proğram. tık. Müsademe ba§ladıktan sonra, bir 
geçen sene Çeko - Slovakyanm kırpılma- Riga sulhünde I .. ehistan gerçi 1772 doğu -·····--··-············ ................... _ .......... - kaya parçasının veya bir kum yığım -
B1 ve sonra da p:ırçalannıası meselelerhrle hududlannı alamadı fakat şimdiki doğu Mısırçarşısının nın arkasında yaralılan tedavi 
kendini göstermiştir. Yani eğer bu Tcşin bududlannı elde etti ki, er. ziyad~ nikbin ediyor, bütiln günümü, çalışma -
Lehistanla Çeko - Slovakya arasında cir olanlar bile bu kadarmı umm11yorlardı. l•SIİmlAkİnO ğa veriyordum. Bu sırada henüz 5 ya-
rekabet ve zıddiye! sokmamıı olsa idi, Bu hudud Litvanyaya aid Wilna şeh- Cl şında ve çok yaramaz bir afacan olan 
~lmanyanın, ön:.ine di\tilece.k bir Fran - rinln i§galile hem geniıledi hem de dü - es f ·ı· ed·ıyor küçük oğlum Mustalfa -Mlen İstan -
ta • Lehistan • Çeko - Slovakya blokuna zeldi; burası Pilsudski'nin memleketi idi. na ( ~raz bul belediyesi tenizlik Lş.leri müdüril-
~arşı bir harekette buıunmağa cesa~et O burasını anavatan.\ katmadan rahat e- , (Ba.ştarafı 4 üncü sayfada) dür- harbe giren askerlerin arasına 
•tmiycrek Çeko - Slovakyanın parçalan - demezdi. Bu zaferfor ve muvaffakiyetli karıJ::ffiı"· boc:: kur<::un kovanlarını top 

kuimasını kendilerinin de bu çarşıya -ı ·•• 'j ·-j -

maktan kurtulması pek muhtemeldi; !a - hareketlerle hükfunetini iç ve dııa karşı 1~; bunları bir d€ğnek parçasına ta-

yaşarmışn. 

Ebha muhasarasmın rerinden b\r -
ne sonra İstanbnla dönüyorduk. Mih3

• 

il denilen bir kasabada konakladık· O
rada Siileyman adındaki kabile şeyhi" 
ni tedavi ~ttim, iyi oldu. 

Bana minnettar kalan şeyh smey .. 
ınan; yollarda maruz kalabileceğimi• 
müşkülfıttan bahsetti ve tehlikeli ının· 
takaları adamlarının refakatinde ~mı-
mızı sövledi. 

Ydı.ct;luğuınuzun ikinci gününde: bil 
yük ol!lumuıı sar'ası tuttu. Çocuğu11 

Revandizde aldığı bu menhus hastalık. 
bir türlü yakasını bıralanıyordu. f[e .. 

men yere inmek; kendinden geçmiş bir 
halde topra)hn üstüne serilen yavru .. 
mu kucaL:runa almak istedim; hayva • 
nıının dizginini çektim. 

Bu sırada bir tüfek patladı. KurŞUıı.; 
bıyıklarımı sıy1rarak geçti! 

Böylece. yani oğlumun sar'alansrak 
yere düşmüş o1masile hayatımı kUr .. 
tamı~ bu1undum! Fakat ne çare 1d ~ 
ni ölümden sıyanet eden bu tesadüt; 
sar'a nöbetlerlnin tekerrürü ne, hain .. 
ce bir fidyei neca~ aldı: Büyük oğıuınu 
da kara topraklara gömdüm! 

-SON-kat Lehistan rna~ud Teşin'l geri almak kuvvetlendirmiı v~ itıöar sahibi etmişli. yerleştirilmelerini istemişlerdir. kıp aklı sıra muharebe oyunu oyna -
için Çeko - Slovaklara karşı Alınan - Ma- Bunun üzerine Leh - F"ransız ve Leh - Ru Belediye bu talebe istinaden Mısır - mağa başlamış! Baktım ki küçük Mus- Yaz.an: Sabih Alaçaıll 
:!ar hareketine iştirak ettt men ittifak ve rnuahedelerinin akdedildı- çar.şısını istimlake ve h!l şekline sokul- tafanın ele; avuca sığmasına imkan -···················· .......................... - •• --

Pilsudski 1919 Martında Lehistancbl as- ğinl ve Lehistanın biT çok komşulari!c ıyi m.asına karar vermiştir. Beledlyeninı yok. Beline bir ip bağladım; böylece 
terliği kanuni bir şekle koyarak gönü1~ü politika münasebetlerine giriştiğini görü • bizi- çarşıdan çıkarmtık için bulduğu se bir köşeye olurtabildim! 

Toplantılar: 

ılstemini mecburi hizmete çevirdi. E~ki rüz. beb de şayanı dikkattir. Çarşı temiz de- Mustafanın, korku nedir bilmemesi; Bugün Kemerburgazda bir ihtifal 
t'a, grup ve muhtelif askeri teşekkül • Bundan sonra Pilsudskl ordunun da • ğilmiş, bakımsızmış, tamirata muh - gerek kumandan Ne.ş'et paşanın, ge - yapılacak 

er Iağvediler~k muntazam ' ttlmen lef - ha bQyüyüp kuvvetlenmesine çalıştı. taçın.ış, sakaflarında otlar ve dğaçlar rekse o zamanki Mekke Erniri Şeril Bugün Kemerburgaz köyünde Mtıta~ 
IAtı vücude getirildi. Ve bunlann iyi (Smıu. yann) bXm.iş. Hüseyinin nazarı dikkatlerini celbet - zamanında işgal kuvvetleri tarafından şe • 

;eslih ve techizine azim ve gayret olun - H. E. Erkilet Bir lc::timlfık için tabit bir hak teşkil miş! hl<l edilen jandarma erbaş 1'e erleri ıom b6" 
~==========-~===--~=~~~~~~~~~~=~i~kclan~~brş~~ Bu~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ha ta Y da l· ık m eden f n ı· kah 1 biz de, her türlü tamiratı yapacağımızı kucaklarından ayırmıyor; kıymetli he- Merasim programı Eyüb Balkevi tar&tlll • 
tadhhüd ettik. Esasen arzu ettiğimiz te- diyeler vererek teviyor.lardı. dan tertlb edllml§tir. 
mizliği yapmak için derhal işe başlıya· Fakat bütün bu haller, birer eğlence İhtifale Eyüb kaymakamı, VU~yet Jan:;. 
cağımızı bildiroik. Ve ancak belediye- vesilesi olmak.la beraber, karşrlaştığı - ~~u~:~cİ~~Cl~~ir: :;u JUJ· 

Antakyad.1 Hk meaenı nik4hlan yapı lan Ramazan ve qi n.ikdh dairesinde 
davetliln arasında 

Antakyadan yazılıyor Hataydı mede-1 merasimde Beledi,-. Rebi B. Filip, Halke
kanunun mer':ye~e girmesi üzerine me- vi Başkanı B. Hamdi ilt Parti ve Halkevl 
~i nikAh için Belediyeyi? müracaatbr azaları, gazeteciler hazır bulunmuşlardır. 
;pılma~tadır. lık müracaat eden çiftler Bu ?Adiseyi tebarüz ettiren Antakya
~hurıyet Merkez Bankası odacm B. da 1!1Ünteşir Hatay arkadaşı.J'!UZ ~unları 
\unazan Sodanbay ile Çay mahallesin- yazmaktadır: 
n Bayan Mehrirnan Gillaçanın nikiih- M 

1 
. 

-ı Belediye dairesinde evlenme memu- eden nıkAhın sadelik ve kolaylığı, 
B. Remzi Cerrahoğlu tarafından yapıl- bunu henüz görmem.it olanların bayran
ştır. lığını mucib olmUJ. Kemalist rejimin yük

~atavda yapıl::ın ~v ilk mPdent nikfth sek mana ve karaltteri bir kere daha te
lediyenin içtima salonunda ya1>1lmı1. barüz ettirilmiştir. 

~n bir tamirat projesi istedi'k. Çünkü mız müşkülleri be1:8raf edecek ~i- km uaalle Kemerburgu köyil halkı 1§U .. 
çarşının tamiratında gözetilecek en bü-1 yette olmadıktan içın; hayatımız fk1ım rak edecektir. 

yük mesele, çarşının evvelemirde he -
yeti asliye.sinin muhafazası şartbr. Ak-
si takdirde eski eserleri koruma kuru ~ 
mu tarafından müdahale edilecektir. 
Bu suretle yapılan görüşme neticesin • 
de bizi tatmin edici bir vad alamadı -
ğımız için Ankaraya g1tmeğe mecbur 
olduk. Ank~rada cvve-ltt C. H. Partili 
merk~l umumisine müracaat ederek 
şikAyet ve dileklerimizi anl~.ttık, ayni 
zamanda Dahiliye V eddllle de görüş .. 
tük. Vekil, şfkaye! ve dileklerimizi din
ledi. Esnaf ve mal sahiblerl naınma 
çarşıda ic$ eden her şeklin yapılaca
ğına dair söz verdik. 
Sayın Vekil bize müsterih 01.maınm 

ve İstanbul Belediye Reisine bu husus 
ta ica b eden direktifleri vereceğini vl
dettiler. 

Şimdi bu haf ta zarfında cMısırçar .. 
şısı esnaf cemiyeti> nam.ile bir oemiyeı 
teşkiline b~lıya~ağız. Resmi makam· 
lar!a dalına temas halinde buhınmak tı
zere böyle bir teşekküliln ~cudiye .. 
tine şiddetle ihtiyacımız vardır. 

Çarşının tamirat meselesi içtn de işe 
başlamış bulunuyoruz. Mal sahihlerin· 
den ica:b edecek miktarda para temin 
edilmiş ve müteahhid bulunmuştur. 
Belediyeden tamirat projesi gellliği 

takdirde tamirata derhal b~yacağız-> 

( _____ v __ a_li_n_in ___ T_a_r_a_b_y_a_d __ a_k_l_ç_a __ y_ı __ __,) 

Vali ve Belediye Reisi Lôtfi Kırdar ve ı yan salonlarında karşılamıJ ve büfeye d.,.. 
refikaları. Şehir Meclisinin bu seneki fs- vet etmişlerdir. 
aliyetinin sona ermesi münasehetile dün Davetlı1er arasında şehrimizde bulunan 
akşam Tarabyada Tokatlıyan salonların- Orgeneral Fahreddin, İstanbul Komuta
da üç yüz yetmif kişilik bir ziyafet ver- nı Halis Bıyıkby, Şehir Mecli.'ii azaları. 
ınişlerdir. şehrimizin tanınmış doktorları. m.ntbu1 t 

Davetlileri Köprüden alan Şirketi Hay- erk!nı bulunmakta idi. Geç vakte kadar 
riyenin 73 numaralı vapuru doğruca Ta- eğlenilmiş. saat yirmide Tarab,vadan knl· 
rabyada Tdkatltyanır. önüne yana~mış- kan ayni vapur, davetlileri Köpl"ilye ı:e· 

tır. Vali ve reflkatan davetlileri Tokat!ı- tirmiştir. 



1 it .. _ 
AQJl)'ll • 

görüşmeleri· .. 
"SON POSTA 

1Parti buyuk kurultayının 
ruznamesi hazırlandı 

(Btı§tarajı l mci sayfada) 

Sayfa tt 

Göbbels yağ, kebab yemedik top 
yaptık diyor 

Paris 
lngiltere -

askeri 
Fransa ve Rusya arasında 

ittifak zemini hazırlanıyor 
tile gerek progranun, gerek niıamname
nin lisanı her yurddaşın anlıyabile:.eai i<'-
kilde sadeleştirilmektedir. (Battarafı 1 inci sayfada) yet hukukunu ihltıl ettik mi? .Avusturya 

dta fie <Bastaraf1 1 inci sayfada) Sovyetlcriıı Londra sefiri Bolle ile Programda yapııması teklif edile"ck - İngiltered~ bu kadar açık konuş • ve Südet rnemleke!i Almanyaya ıaihak 
ll1ekte ~osko~a arasında cereyan et _ ıörüştü değişiklikler bugüne kadar tahakkuk •t- marnıza ha}'l'et ediyoriar. Bu kadar açık için cebredildiler mi? Bohemya ve Mo-
&Ütiin ° an ınuzakcrelerin bu suretle Diğer taraftan bu ıabaiı Parisc gelmiş .irilmiş olan csa.s!arl1l birer prensip ha- konuşabiliyoruz. Çünkü üç yıl kendimizi rnvyada Alman himayesinin ihdası ma.-
~ 4edıneye düşmesinin sebebini ge- olan Sovyctler .Birli~inın Londra sefiri ıindc pro&\;amda muhafazası ve hen:iz tereyağından ve etten mahrum ederek takbel bir harbe haz1rlık mı, yoksa b11" 

haı._.., nl tcfdan alınan başka bı'r telsı·z hududlarımızı muhafaza eden tahkimatı sulh hareketi imi idi? Memel topraklan 
~., Maisky, derhal dün Bone tarafından ka- tahakkuk ctmem;ş esasların i.se Jynen , 
_ 'M~ ikaınamiıyalım ve izah edelim: bul edilmiş olan Sovyet,erin Paris sefüi ipkası suretinde i"?ah efülmektedir. yaptık. Daha az yağ ve kebabı yemem~z- itiraz götürmez bir surette bize aid deli\ 

giltere : ovan•n son teklifi Rusya, İn- Suriç ile gôrüşmüıtür. Nizamnamedeki değişikliklere gelin- den hiçbir kiJTuıeye fenalık gelmedi. D:in- mi idi? 
<i<>m-u c J.'ransa arasında doğrudar Moskova müzü .. erel.?ri hakkındaki ce bu, C. H. Partisinin merkez ve vi1a- ya ile tamamen açıı: bir surette konuş•- Paris, Vaşington karışmasaydı 
~A-)'na siyası , . ._ askeri bir ittifakır bilmek zamanının gelmesi için top yap-~ mesil h Fransız ve İngiliz noktaı naıarları hak- vetler teşkilatında esaslı bir tahavvü- tık, meselelm birbiri ardınca hallettık. Halen, hiç davet edilmedikleri halde 
lnukabıİ lngielt illtısa edebilir. Bun~ unda mal\ımattar olan ikt Sovyet dipio- 'ü derpiş eden bir tekili mahiyetini h~ Bu çetin bir devre oldu. Versay muahe- Danzig ve Koridor meselesi yüzünden Aı. 
hernh d erenın arzusu Rusyay" matı Moskova ile telefonla konuşmu~- 'z bulur.maktadır. manya ile Polonya arasındaki ihtill:fli 
taf.._du ttd olup İngiltere ile Fransa mc u . . -1-!IJ w de.sini sayfa sayfa yırttığımız zaman Av- - dah l di l H 

.. , ltl d h ardır. ınumı reıs vauı igi rupada yeni bir vazıye! teessüs etti. mu a e e yor ar. T erkes biliyor Jd 
lan nıern ~ a ~vvel garanti edilmiş o- Maisky bu akşam Cenevreye hareket Bugüne kadar Parti umumi reis ve- Danzig Almandır ve Leh hariciye nazııı 
~nden t ~<'Jt~tlere Rusyanın, kendili - k 11 v Danz.ig meselesi d b f E'K ta ~miştir. ·i igil~ Başvekillik ayni şahıs üzerin- Hatib biraz ötede şu suretle devam et- a unu itira eyler.ruştir. Herus billyo1 
dit. 13 raflı bir garanti vermesi - de birleşirken bundan böyle umum! re mı·C!'f·ır.· ki Almanyanın Dogvu Prucıva ile diğer Al-
l:\. u su~ue R FTMsnnın teklifi 'J• "'J 
"'ransa t usyanın dış siyaseti is vekilliğinin ayn bir şahıs uhdesinde Eylr.lde ha b d k k t"k n man toprakları arasmöa irtibata ihtiyaet 
n Ü ve ngiltet'E'n' 

0 
. Paris, 20 (Hususı) - Salahiyettgr mPh- - u • r e o ·unara geç ' ... -.;ıu • • 

l \razı ,.,n ın ış sıyasetlcrilc k bulunması teklif edilmektedir. Bu ye- k t hl"keı· b" d" H' .. h . b 1 varoır. Londra, Par:s ve Vasıngtor.UJI 
vıarak ·· ·· 2 fellerde temin edildi~in~ göre. bu a şam ço e ı ı ı.r şey ı. ıç şup esız azı . A .. • . 8Ytı.ca bır it . yuruy-ecci~ınden arada 1 ni vaziyet k~rşısında Parti umumi re- ııeyler n"ske ettı·:r. Fakctt muvaHa1.1·y~. sulh ımalatçılan mudahale etmek ısteme.ı 

tn.-._ • tıfak kd" Lord Halifa'ks ile Fransı·~ nazı· arı ara- .,. "' a ~-~ 

t-... e ır Şura dal ~mda ngiliz - Sovyt't münkerelcri h:ık-
-··..:ınekt a· a ıne lüzum görül - t is vekili ile Parti umumi kfıtibinin Par- meydandadır. 1 selerdi, bu iki mesele de böylece hallolu• 
~lr kl R. sı tasrih edilmek- inin hükumet üz<.>rindeki murakabe- Nazır A,__..~an·.n bugu-nk\-1 kuvvet·rn- nup gidecekti. Polonya tahrikMında• 
'h- . ' usya t f d kında cerey<tn ede l görüşmeler netil'e- "' .... ..,, ·~rnnU<lud d &ra ın an kendisine 1 k '!ini daha iyi ı.şler bir hale koymak için den de bahsedere,_, .. cİşte bu emn'ıyet ha- , bahsetmek istemı. ·yoruz. Zir.· a bu. mesel.ı 
ı- "" evletlere verilmesı' istenı· 'iinde. bu müz~kerelere müteal i ı ı<ı d 1 k hi A d p 1 J ~., .-;arantf - d ev et ve i1i olarak kabineye da ·ı e- va ..... içindedir ı..! Hitıe .. Danzı·g ın"selesını· e o onya Wı ehemnnyettedır. Eğ91 

... ~ ngil *- f dilınelerl husu~unda da mühim bir ce- ortaya koydu• dem.iMir. diş erimize kadar silih!anml§ olmasaydl an .... L t nin bir tehlike vukuunda 1evletin n9kıa1 naza-:brı arasın a tam •• Al, .. ~ ' 1 j 
~, ....... , h iz - Fransız garantisi .:saha 'ıir mutabı:ıka1 hası: olmuştur. b . j• b 1 b" . hal 1 •y..,, ar k u 

1
• • 1,.f rcyan aşgöc;termistir. Hatı'b esasa."l mur.ıaAk olaı: vazı·yeti·· b·ır un ar ızı ne . e. ge.tirir erdi? F11kıı . 

ol-~ ...... 
1 

Loe etde gclmek şartı"le muteber Frans•z nazı!'ian yenı bir p an ~e ~.ı v·ıA 1 de Ei Lo dr b 1 b -qııa._.. t l a· B lk ~· L d ı avf'f er kat daha gergin1e;;ıirmek irin bundan 1 n a çem ercı en ıze taarruz eder, 
tin,__ n ra kah· . be .. miş er ır. u p .. n m'i.cıuıncc r.n r:ı - l " , 

autbul etnıi§tir.. ınesı rvechipe - Paris _ Mcskova arasında bir askeri i~ti- Vilavet1erde Parti reisliği v: 'ilerin bahsetmiyeceğini söylemi~ fakat Alrnan- l lerse dişlerini granit.?. ~arpaca~rdır. A1! 

k b b 
. . uhdesinden alınacak ve bazı merkez - yanın serbest ,chı·r u-zer"ındekı' ha'·,·ıru man ordusu Jl31a yerını terketmıyecelt~1 * ra ın akti dc"piŞ edilmekle cra er. ıtır • a.n 

1' Londradan alı . "akın tatbiki hazı ~artlara mualUlit kılın- lcrde mansub. bazı merkezlerde rnünte- teyid eyledi:ten sonra demiştir ki: Batı hududumuzu beton. ve çelikten bl! 
İgrafı da §Udu ~an dığer bir Frans17 maktadır. hab reis1er teşkilatrn başında' vaz:if.e gö _ Demoknstlerin son saa• çaldığı zn- knle muhafaza e~.mektedir. Bunun için 

on.. - 1ngilte~ni~· F Fransız planı CenevrC'de, Sovyet S('firi receklerc.'ir. man bizim kadar ncfcs~er: olacağını zan- Londranm tasavvur ettiği çemberlem~ 
~urkin gibt ransa, Polonyaı ve Maisky'nJn de iştira.kile yapılacak olan Viltwc+lerden ff<>

1en rek rok dilek -
1 
netmiyoruz. Demokrasiierin göğüsleri za- bizi korkutamaz. Avrupada horbi istilz~ 

l
lerj garantı· .. 1•5;-~~ı. Ve eski müttefjk _ 

1 
k . k 'er tasv;h 0 1unmuo:tur. Büvük Kurul - , y:ıftır. Digvcr m-:?mlekeflerde gö~ülen p&- eden hiçbir ll!esele rnevcud olmadı~nJ 

., V<;.IJI de görüşme er csna'3ınd'.l tet ik edi.ec~ tir ı 6
' "ft~ Yapmağa ın çok biivük akis- •avın tPc;kil cdec<>7ri bir komisvon bu di nikten dolayı müteessifü. Bu panik biz- bir kere daha kaydediyoru1_ Hitler ·baılj 

Usya lnilzak namıed olan İnı!iltere _ l..ondra, Çnr.şamba günü 16'\"'Urmı 10~1er üzerinde tetkiklerde bulunacak- de mcvcud değildir. Endişed~ olmaklığt- istiyor. Fakat Almanyanı"l hayati hakla· 
ltiın Olduğu k ere}(>rinin neticesini müm verecek tır. mız için hiçbir scbeb yoktur. Alman mil- rını teminat altına alan bı:- barış i~liyor. 

~un olac8~~r stiratle öğrenmekten Çarşamba gunu toplanacak olan leli Bitlere kcrkörünP. itimad · e"debilir. 

c!Oakova h~kQAnnı. i?sas etmişlerdi. ".>lan İngi iz kabinesi. Cenevreae yapıll'n Mussol'nı· dun bı·r (a. a.) Ge
10

edede şap h?sta!ıgı r ktı 
ev:recıe de ~tinın müzakere1ere müzakerele:in neticesine mutlalı olduk- ' ~öbbf.'ls soruyor ' Gerede (Hususn - Kaza merk zinde 

Cl.y~ 'k:omis~ de\'aın e~ için hari· tan sonra. Fransız planı hakkında kat'i k d h b r dı• Berlin. 20 (A.A.) - cD. N. B .• Göb- sığır ve manda hayvanatı aras:r. i l c:ao 
lleVı--. muavini p t k' ,. c il u u a a s y e b ı v · k 1 . ., . ~ · ·~3e Yol1ıy11e . o em ın ı e - kararını ~ildirerektir. , es, oı ·isch~r Bcobahlcr gazetesinde hastalığı çıkm!ş ve kasab.1 kordon ı: !tına 
hi ~:nevre to tk ıken ve bu maksad- Londra 20 ( A.A.) - Von Sittart. dün O\aı.tarnf1 1 inci !mvfadn' intişar eden bir makalesinde Londra, Pn- alınmıştır. Çatal tırnaklı hayvanların k~ 

rını isteını t antısını.n bir hafta te- saat 19 da Hariciye Nez:ır~ inde M1is1'v ile ve lnsanları i!e sulh istiyor. Fdrnt ris ve Vaı..ingtond!:ıkı harb amillerini 1a'k- sabaya girip çıkmalar! muvakkaten ır.e .' 
l'rla.ktan '•a., ş en Potemkin'i yolla _ bih edi) or ve diyor k"· ed·ım· k b h ııef\ti Y '-~l'ek k d' . • Lo d vi kabul ederPk, mumailevhip. sant 22 muhafazakar ve mürteci demokrasiler . '· n 

1 ış ve asa aııın ayvan p azan d• 
k \'as11asi1 . en ısını n ra de Parlc;e harekeHnden evvel bazı ma- onune geçılmez yürüyüşümüze mani ı ~han hnlkma sor·.ıyor: o.nla~~ ne ya~- ge~c muvakkaten kapatıımıştır. Kaza vt 
~~~ .. son. ~a~~sll ettirmesi müza- ll\mat almak istemiştir. olmağa te~ebbüs ettikleri takdirde bu t~k. ~u SU'iıın ceva.bı anc.a~ c~uç" olibı- tenneri Hayati, hayvanata aşı yapmak • 

~.-.~~h·. Yeti ile alakadar gö- V sulhu on~ara cebren kabul ettirmcQ'e de lı.r. Hıçbır tanft.ı d:~er1rmnm menfaatle- tadır. Şap hastalığı balihazırdıı. svnmelı! 
Pt an Sitlart, sefirden 15 Mayısta ya- hazırdır. • {A.A.) j nne ~okunmadılı:. Ren mıntakasını tekrı?r ı üzeredir. Köylerde vcterınerler tsr;ıfın • 

l> llnsanın lıufd • pılan Sovyet tekliflerinin Sovyetlerin nskerı bir haıe koymakl:-ı onların takimi- dan taramalar vapılmak!ndır. 
'lis 20 ugu tarz halli son sözünü teşkH edip etmedigı~ ·ni sor- ,J 

«ö~ 'liusust) 1n .1. 
ı...... farkların - gı. ız ve Rus muştur. Çünkü dfin tevdi edilen Sov -
UUJdu~ " l te1tf için Fra 1 5 M h 
dl:r. "'-·nsoyltanen. tarzıhal yeni nsd!~:1n_ yet notası. avıstaki noW.hın mu -
"lıl_ .(' ra Slz ..ı 1 ..,gı teviyatımr. teyidinden ibarettir . 
.(' ran.sa uıp omasisi .. t d . 
193 nın muhte 0 e enben Maiski. hükumetinin esas addedilen 
.c... 

5 tarihli J'r mel müdahalesini nokta hukkında kanaatini deöistirmi -
·aııın Y • ansJz _ Rus mu hede ..,. 
•ine ba~e1nı fartlar3 göre t~cU· ad"l - veceğini r.anneltiğini söylemiştir. O 
l g ama t • e 1 rre - nokta da s.udur: 

ıonya ile Ro~anekl'if eUrıekte idi. Po
?lgiıt ... yan cMüşterek emniyet mütekabil yaır -

h ere ile F ın müdafaası için dım taa'hhüd1erıne girisilmediği tak • 
Usulü Yeni b' rı~sa arasında anlaşma 

la bu ır Sl:Vatet a ·ı·d· dirde kabili tabak1mk detpldir.> 
~ .. 1 vazivet~ h.e mı ı ır. Fran- t 

" llgflterentn .. m Rusyanın. hem Bunun üzerine ngi1'.ere hiiklııneti, 
~ ile nusya ınuttefiki<lir ve İngilte- derhal VaT~O\'a ve Romanya ile temas 
tat Vs.zifesintrıı::mda birleştirici bir ~eçerek bu iki memleketin tarzı hare-
4~.l?ll'te~ ın.o .. !or1;1ektedir. Maamafih ketile üç taraflı bir yardım pd{h ve 
j1dıtfine Ru "-.-n:::lelın bu şekilde ham bunun neticeleri hakkında bu lki nvm
:r~ tek taraT11ın hu.dud hil'ltfırnet _ leketin itiraz1annın nelerden ibare1 
t 1 t~rcfh etnu 1 ga~ı:tnti vermesi şıkkı- oldu~nu ö~renmeğE: karar vermiştir. 

Subayların evlenme 
muddetleri 
(Baştarafı l inci .sauf act.ı) 

aldığı ~ni şekle gôrt! ~vlenmede "53S 

yaş değil rütbedir. Bazı sübaylann ev
lenebilmek için yaşlarını tashih yoluna 
gittikleri ve bu hare~ctin istikbalde alevh
lerinde tecelli ettiği g3rülnıüş, b.ı s~beb
le yaş usulü i<aldm~mıı;~1r. Üstteğmr>n 
rütbesinde bir yıl geçire-:1 sübay evlene
bil~cektir. Askcrl memurlara gelince 
bunlar için bir yıl kaydı konnıamı'i- üs:
teğmcn rütbesinı ihra: ettikl~ri Eamau ev
lenebilmcle..Y"i cs:ısı lt:ıbul edilmıştir. 

Si}'a~el a1en::n~e tınediğj noktaştl ki. Rusvanın kabul İngiliz hükumeti mahfe'llerinde söy -
bu noktadır. loendiğine ~öre İngiltere. Sovv€'t ta1oo-

An1n'1na t 'erinin bir miktarını daha is'af ede - (Baştartıf& '3 ünl"'1 "l!ufada) 
})aris 

20 
ernfn edilecek cektir. nin de, her türld tecavüz fikrinden :iri o-

~~!ls~!ni dec::U~si) - Rusyanın dış Ayni rnahfeller, şarki Avrup~a harb larak aldığı tahaffuz !ikirleTiM ses çıkar-
~~ ıne ştırerek Almanya.ya yak- vulmuncla 1ngiltere ile müttefikleri _ mamaları 'azımdır. Aksi takdirde, başka
t~11lıl!hnn~ıv~ bahJOlmadığl.ına göre nin harPket serbesfük1erine ha'lel gel- sına atiettikle:i sa.mimiyetsizliğ~ bizzat 

g{lfz - lt o'krat mahf~erinde meden Sovyct1er1e umumi bir anlaşma kendileri .düşerler. 
'd!ı~_ği kus anlasmasmın ergeç temin yapılabileceği kanaatini izhar eylemek- Sel.im Ragrp emec 

llaı-r anaati hakimdir. tedir1er. • ........................................................... _ 

,.,. ~ar.is 1
..,a
0
ks'1n Pariste temaslan ( Y E'nİ resıivat ' 

"41 ı. • ~ (b V armvamn nz.iyeü J 
t'l nıe .nususi) - Cenc\'rE·yc git-
~~I 

0
,r:n h

1
u sabab Lonaradrın harek~t Londra 20 - GaT.etelere Varşova - Koçi Bey Risalesi 

·ıa1:a '<et n T dım verilen malfunata ~re, PoJorıya 
• 1ab, b" ii ız hariciye l14zın Lo"d ~ \te ('\_, -=ta berinde hukuk iı:}eri müdÜ- hükumetinin hareket hattında -da :mah- 'Bilecik Val!Hflnden mtitelta\d An KemaU 

"'llltı "l1a Av -s sfis bir istihı:ılc mevcuddur ve Varşo - .AksOt, şimdiye kadar ~Ide edllmesı SJ1" olan 
~ hald .. rupa dairesi §e.fi Strang o1- . di S 2İhni et" ..... ırııa bu tar1hi eııerlD tamammı tahşiye .ederek 
t. at l3one .oğle üzeri Parise varmıc: ve va şı.m ovyet y ıne 'az>,;. ş - neşrctmlştlr. 
"'!'af e ıle l 1 r maktad1r. -?~~dan ka :ıgi İ? sefiri Sir Erik"l'ips Koç1 BeJ', o.mwııı inhitat devrWn eıı .l7! 
ile~ lıaı· rşılanmıştır. 11D1if1tb Celtfl'Vl'ede müverrihi addedlllr. Rlsalesirule imparator-
}) 'bir~lcte ~ks, akşam saat 5 de Boı:e Paris 2 t (A.A.) - İngiliz :narlciye lu~un 1nlı1taıı sebeb1erını ~ rtızeı 1zcll et-
~lad~e il ~elt1..?~t daires;ne giderek nazın Lord Halif&'ks bu akşam saat melrtedir. 
.. tısı it...1

1
• e buiu.r:1nuştur. Üc nazırın top~ 21,30 da Cenevreve :hareket etmiş ve Hikayeler - Yalntt "tüçüt lrtkAyeler ıteş

•1ı h l'i sa t t_ • ~ reden ıbu restmıı mecmuuwı :ıtınel •Jlıll 
tia atiC:iy a Kad;ır sürmüştü:-. Fr~n- istasyonda Bone tarafından a1Am1an- .çıiı;mıştır. Bu .say:uk traıı.mm., 1talyanca. 
)ı l.tJe, 1 e netareti umum ktıt.ı'bi Atek- mıştır. rusçadan ıtercüme Ye yeril hlk.lyeler ftl'dır. 
~ "e ıı~~·frenin Paris sefiri Sir E~k Ayni trenle Sovyetter Birli~run bü- Detlls _ Bu aylık .mealek mecmuaauwı 4T 

lıı d~ lft· ah" refaka~ eden müşavirle yük e1çl!i Maiu'ky d~ Cenevreye !la - nci 6aYlll dolgun mtmdertca\ .e gilze1 remm-
tı~Üı • sll'akne yapılan bu toplantıda. re'ket etmiştir. !erle ~r ~tmt,ttr. 
4 ~luk~Yet ınüzalterelerind~ ras•la- Ülki - ıMHra "Htlktmmnın ba ay'lıt 
» l'ıtı 1'-ale . ~ tetkiıt edibniş ve bu zorh:k- Arazöz adedi 17 ye çabı1laeak killttlr &rıP;bıbı 11 

Dc1 •JUi :ııen&bı •iill-
"'h'I..... sını t!nU! derlcaU& tıkJm!ltır-
)}~hn1ıŞttil', !'le matuf hal çarelE'ıi İ.sta~bul. .sokaklan gündilzlerl yal Qooü _ Qocü Sıtirreme Jtvumun• w 

ta~ rı~ hükO. ruz dör:t arazlSz1e INlanmakta ve bu haftalık 9QCUk mecmuuınm l! ıQnctt a,.w 
~a:ıeıetinın ;eti İngüiz - <)ovyet mü- dört araz.özle trmway caddtierinin .ıu renkli -.r bpak 1ı9tnd• 1nUtar etm\§tlr. 
~ le arzu t an evvel neticelenmesır.i lanı]masına çabfılmaktadır. Haziran _ Ana - Tli1't anaı..n 1tdn Qocuk ~·.,.......,e 

i•~t e rn~e ve bu husuata aza- dan sonra araza& .-yısmm 17 ,.,,,.._ Ennmıu t.arafmdul ı;ıbnluı bu m«mua-
8arfttnıektedir. ı'llJnuı kaml•pnlfh"\ ,. ~ ::ı:r~ ua ~ 'IOik cbel Mr fll1Jde Git -
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12 Sayfa SON POSTA y 

rımıull"· "Son Posta,, nın Hikayesi ~mımınıın~nııı•ıııııııım"! 

~· MUZU YARALI HAYAL 1 
Mudanya Belediyesinden: 
iş arayan sermayeliler için karlı bir teşebbüs 

Mudanyanın denize yirmi, otuz metre mesafesindeki münhad bir arazi ~ 

Lı•nııınnııı•nnnunıı•ıııı1111ı•ınııı.. Çeviren : Hatice Ha lib ..t11111~ 
havuz - plaj tesisi:ıc müsaiddir. dal" 

Bursa halkının yegane banyo ve sayfiye yeri olduğu halde yazı:ı eıcs7rty.ı ~ 
galı olan denizinden pek te istifade edile miyen Mudanyada böyle bir tesi54tıJl tıli
karlı ve faydalı olacağı yapılan etüdlerle anlaşılmıştır. Bir buçuk metre deri bit 
ğinde gayet müsaid bir kum takabası bulunan bu arazide yapılacak btıydk)11 . havuz civarını da su birikintilerinden kurtarmak suretile kabili istifade ve ıerı 
metli geniş arazi hns!l olacaktır. Bu arazide otel sabit veya portatif kiralık"' ,,.ı 

On bir kişi idik. Gece sahranın bir kö .. 
~esinde çadırlarımızı kurmağa mecbur 
olmuştuk. 
Burası sahranın ağaçh vahalardan u • 

zak bir yeri idi. Vahşi hayvan korkusu, 
bir gece evvel !tonakladığımız yere na -
zaran az sayılabilirdi. 

Tomi Peters, ~adı:-ının içincle horlaya -
rak uyuyor. Parlak bir ay ışığı kumların 
üstünde pırıl pırıl yanıyor. 

Gradula ile Matatavi arasında yaptığı
mız bu seyahatin gayesi Matatavi'ye sıh -
hl yardım götürmekti. 

Gradula'da.1<l sıhhiye merkezi Matata • 
vi'dç salgın bir halde çıkan koleranın ö
nüne geçmek için bir sıhhi heye~ yollu -
yordu. 

On beş kişi idik. Dört gündenberi yo • 
lu kısaltmak için çölii katederek gidiyor
duk. Matatavi'de fildişi ticaretile meşgul 
bir Avrupalı lcolonisi vardı. 

Her şeyden evvel onların hayatını kur
tarmak gayretile yılmadan yollara çık • 
mıştık. 

Tomi Pctcrs uzun seneler müstemle -
kelerde yaşamış o1an bir insandı. Bura -
!arın iklimine, kendi doğduğu yerlerin 
iklimine alışık olduğu kadar· alışmıştı fa
kat genç Paulsen'in böyle yerıerde ilk 
bulun~uğu aylardı. Gradulaya geldiği -
nin h'1Jllcn, hemen üçüncü ayı bu sıhhi 
heyetle birlikte lçıere doğru gitmek üze
re emir almıştı. 

Londradan henüz birkaç ay evvel ay -
nlmış olan bu genç ve n:ıhıf delikanlının 
bu müthiş giineş ai.tınd:ı ve alışık olma -
dığı bir hararet derece-5i jçinde yaptığı 
seyahat, hem Asabını, hem de bilnyesini 
bozuyordu. 

Nôkabili tahammül bir sıcak kumlar • 
dan yukan doğru yükseliyordu. 

Tomi Peters horluyordu. İlerde iki yer
li, iki de bizim muhafız ateş yakmışlar, 

yaktıklan ateşin sönmemesi için yaki • 
ninde oturmuşlar, aralarında kim biHr 
hangi lisanla mükemmel anlaşmışlar ko
nuşuyorlardı. 

Ben Paulsen'in yatağmm karşısındaki 

portatif karyolamın üstünde bunalmış 
bir halde yatıyordum. 

Uyumuyordum, amma harar~tin yor -
gunluğun harab e!tiği vücudüm garib bir 
uyuşukluk içinde idi. Birdenbire Paul • 

.SOn Posta» nın edebi romanı: 22 

Çünkü yalnız altı kişilik ailesinden 
başka, büyüttükleri iki öksüz torunu 
için de son dakikaya kadar çalışmaısı 
ve mümkün olduğu kadar çok para ka
zanması Iiizımdı. Kendi dört çocuğunu 
büyüttükten sonra kızlarından birisi 
ölmüş, iki çocuğu da, büyük b<loaları
na iltica etmişlerdi. Zavallı adam, bir 
söz bile söylemeden bir şikayet etme
den sabahtan akşama kadar bir makine 
gibi çalışıyor, patronun bütün sertlik -
lerine büyük bir tevekkülle boyun e -
ğiyordu. 

Cemil bey iyi kalblf, sessiz, çalışkan 
bir memurdu. Karanlık bir yazıhane -
nin duvarları arasında geçen saatler 
yüzünde yeşile yakın bir iz bırakmış, 
gözlerine derin bir hüzün vermişti. 

Nerime, omı bakarken, fabrikadaki 
memur ve amelenin sert bir el tarafın
dan idare edildiklerini ve kendilerine 

sen'in sıçrıyarak yerinden kalktığını gör 
dilin. Gözlerimi açtım. Çadırın içinde ya
nan fenerin ışığında. yüzünün aldığı ma
naQ.an ürktüm. Gözleri yerinden uğra • 
mıştı. Şakaklarındaki damarlar &işmiştl. 

Demin içim geçerken beni uyandırdığı i
çin artık benim uykum tutmuyordu. Dı
§arıda garib bir fısıltı halinde nöbetçile • 
rin ve yanan ateşin çıtırdısı bana geliynr 
ve bu zayıf .;es uyumama mani oluyordu. 

Gözlerim açıktı. Çadırın tavanına ba -

gazinolar vesair tesisat vücude getirilmek suretile çok geniş bir varidat metil 

elde edilebilir. ı~ 

- Ne var? diye sordum. 
Titriyerek: ' kıyordum. Mattavi'de bizi bekleyen sıkı 

Mükemmel bir aı:ıtalt şoseden başka §i mendifer ile de bağlı olduğu. tçin allt 
bin nüfuslu ve pek Çflk da ecnebi ve yerli seyyah celbeden Bursanın bfr ınah lfl 
si halinde olan Mudanyada asgari elli bin lira sermaye konma~ suretile bdri1' 
girişeceklere plaj, otei ve gazino ve kiralık ev yapmak ve işle~mek imtiyazı~~ 
cek ve belediyece bir çok teshilat gösterilecektir. Taliblerin belediyemize taııı"-

- Görmedin mi? diye sordu. 
- Hayır ... Bir şey görmedim. 
- Duglass diye kekeledi. Duglass şim-

di burada idi. Burada! 
Arkadaşımın yüzüne hay:etle baktım. 

Bizim heyetin içinde bu isimde kimse yok
tu: 

- Hangi Dugl~ diye sordum. 
- Hangi Duğlass mı? diye kı:?keiedi. 

Duğlass Mc Pinta. 
- Doktor mu? dedim... Rüya görm:i~ 

olacaksın ... Onun burada işi ne? ... O za -
vallı şimdi Mattavi'de hastalarının ba -
şında bulunuyor. 

Paulsen anormal bir halde idi. Elleri 
titriyor, şa'kaklanndaki damarların attığı 
ince şeffaf Anglo Sakson teninin al~ından 
görülüyordu. 

- Hayır dedi; uyumuyordum ... Göz -
lerimle gördüm .. Ka'!'şımda duruyordu. 
Karşımda duruyordu. Çmlçıplaktı. Ve o
muzunda bir yara vardı. Kanlı bir yara ... 
Arkadaşımın )iizüne bakarak güldüm. 

Bir genç kız kadar taze, körpe ve nahif 
olan meslekdaşıma: 

- Bir kôbus dedim. 
Şimdi yataktan fırlamı:;tı. Çadırın or -

tasında ayakta duruyordu. 
- Hayır·cfodi; gördüm diyorum sana! 

Kımıldamıyorı:lu. Yemyeşil bir rengi var
dı. Gözleri cam gibi parlıyordu. Teşrih 
masasında otopsi yaptığımız kadavrala -
ra benzeyen bir hali vardı. 

- Biz ilim ve fen adamıyız. Bir hayal 
gördüğünden, bir ho:tlaktan mı bahset • 
mek istiyorsun. Duğlass'ın telgrafile biz 
yola çıktık, olsa, olsa bugünlerde ancak 
koleradan ölür. HalbtLl;.i senin kanlı o -
muzun, her nevi hortlak ltikayesini de 
büsbütün manasız kılıyor. 

Diye şaka ettim. 

* Yeniden yatağına uzandı. Kenlıısme uy 
ku getirecek bir ilaç almasını tavsiye et
tim. Sözümü dinledi. Biraz sonra nefes a
lışının intizamından daldığını anladım. 

mücadele günlerini düşünüyordum. Uyu
muyordum. Dalmamıştı:n. Birdenbire ne.
reden geldiğini anlamadığım serin bir ha
va vücudümü sardı. G3zlerimi g.ıyri ih -
tiyari çadırın itapısm::ı doğru çevirdim. 

veya şifahen müracaat etmeleri ilan olu nur. c3530> ~ 
~~~~~~~~~--..,.~~~~~~~~~~~~--~~ 

Heycanım ve dehşetim o kada~· kuv -
vetli oldu ki ses da'hi çıkaramadım Bu i
nanılmıyacak hir şeydi fakat bu bir h-ı -
kikattı. Orada çadır kapısının önünde 
vücudü çırılçıplak bir adam duruyorclu. 

Beyoğlu 

Semti 
----

Pangaltı 

:t 

> 

> 

Vakıflar DirektörlUgU il Anları 

Caddesi No. su Cinsi 

Cümhuriyet 87 Apt. 1. inci Da. 

• • 87 :t 2. daire 

• 87 > 5. inci Da. 
Elmadaf 43 Ev 

Bu adam Mattavı·deki sıhhi teşkilfıtıı: dık 
toru ve bizim nrkadaşım~z Duğlass'dı. O
rada yemyşil bi!' çehre ile camlaşmı~ gez 
}erle hareketsiz duruyordu. Ve omuzun -
da kanlı bir yara vardı. 

:t :t 51 • ) 
Yukarıda yazılı emlak 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek tıı:ert •9' 

arttı.eıaya konmuş!ur. İsteklilerin ZJ/5/ 939 Salı günü saat 14 dl! müraca•:) 
(~ 

Bir hayal 1Jlsaydı, belki biran sürer ve 
kaybolurdu. Halbuki korkum bana geçen 
zamanı o kad:ır uzu!'\ gösterdiği halde o 
yerinden kımı!dgmıyordu. heyetin en yaşılsı olar. Yack µyanma -

Ben de bir hareket yapmıyordum ... Tıp- mıştı. Yatağının üstünde arkası üstü ya -
kı kabustan bir adam gibi elim ayağ1m tıyordu. Ellerile yüzümi kapamıştı. Bir 
bağlı idi. Yalnız korkudarı gitgide b~yü - sektei kalbden ölmüştü. 
yen gözlerle )n:ı b'.lkıyordum. * 

Bir heykel gibi camiddi. Sedirin kapı • Onu kumlara gômdükte:ı sonra iki gün 
sında ayakta duruyordu. daha yolumuz devam etti. 

Bu manzarayı görmeğ~ tahammülüm Ertesi gün anlattıg!mız hikaye To'Jnl 
kalmamıştı. Yerimden sıçradım: Peters'den başk:ı bütün diğer tabib ark&-

- Fred!. .. l<'red!... daşlarımızı bile sinirlendirmişti. Hele o 
Diye dostum Paulsen'e seslendim. Bu gece, o hayalin ınr~fımızdan görünüşünü 

hareketimle hayal göz:.imden 'kayb'Jlm:.ıs- takib eden Yac~'ın, hem de ellerini yü • 
tu. Fakat Paulsell aldığı ilacın tesiri]e züne örterek ölmesi bütü'l heyet içeri -
mışıl mışıl uyuyordu. sinde bir panık yaratmıştı. Yalnız 'Iomi 
Asabım fena halde bozulmuştu. Tiı.ri - Peters bu hikayeye inanmıyor, bize: 

yordum. Ar'.:adaşıım uyand1nnanın im - - Kocakarılar diyordu; hayallerle uğ .. 
kfuıı olmadığını anladığım için ~:ıda·dan raşacağınıza ciddi şeyie: düşününüz. 
dışarı fırladım. Biz de onu yapmak istiyorduk. Bu ha-

Tomi'nin ç:ıdırından hôJa horultu ge - yali unutmak onu s1cağın, yol yorgunb
liyordu. Gece luırikulade bir gece i:Ji. Ay ğumuzun yarattığın.1 inanmak istiyorduk. 
gökyüzünde iyi yontulmuş muazzam bir Şüphesiz Paul:;en bir hayııl görmüş, o 
pırlanta gibi. ışık saçıyordu. hayali bana :ınlatmı~, ben de ayni telkın 

Nöbetçilerin yanı:-ıa kadar koştum. On- altında o hayalin tıpkı eşini gönnaştüm. 

- ... 111'. bit 
Mattavi bambod:ın evlerile kü~---tl fi 

merkezdi. Buranın bütün eheınnure 
aişi tüccarlarım.ı'l karargahı olması ~ 

Bir gün akşam üz~ri Mattaviye "la ,~, 
Evvelô sıhhiye merkezina indik. or 1' 
olan insanların hepsinı'l yüzü aolgıı' 
matemli idi. O 

İçeri girer girmez Duglass11 aradı~ 
zaman bize anlattılar. ti' 

Daha içerlerde koi.:!ra çıkan bir ını"ııı' 
kayı temizlemek için bütün bam.bo JcU İ' 
belerin yanmasını emrettiği ve ya~tığı 

0
, 

çin iki gün evvel bir yerli taraf·.n~811 Ut 
muzundan bıçakla vurularak öldür°"Jlı11 
tü ... 

. * ~~ 
Bu haber Paulseıı'in Asabını JP

11 e1' 
bozdu. Kendisini bir ay sonra 1nJ?ilte! efl 
yolladık. Ve o zamandanbe.d T:Jıni pet • 
artık hortlak hikayelerinden baıısedeJi 
lcre: 

lara biraz evvel buradan bir insanın geç- Mattaviye yaklaşırken artık bütün kor- - Kocakarı demiyor. ıı> 
tiğini görüp görmediklerini sordum. Ha - ku havasındı;ın kurtulmuş, hakikf bir re- Bana gelince, ben bir fen adaıJll~ 
yır görmemişlerdi. Buralardan kimsa gtç el korkunçluğuna karşı mücade~~ ede - Dostum Duglass'm öldüğü gece baY 1' 
memişti. bilmek için soğukkanımızı kazınma~a görmüş olmaklığıma hall bir :ı:naıı• 

Gece bütün heyeti uyandırdım. Yall"ız çabalıyorduk. izah vermiş değilim! 

aklına bile getirmediği için beyaz blu- Feridun bey bira-z öfkeli bir sesle an- zelliğini bütün cazibesile meyd8Jlll
1
:: 

zile siyah eteğini ilk giydiği gün onun nesine cev:ıb verdi: karmış olduğundan Ya<ilı hamın oğ 1'' 
kendisini paylamasına h~yret etmek - - Neler söylüyorsunuz? Neler uy- nun bu şirin ve güzel kıza sık ınk bB Ç' 
ten kendini alamadı. duruyorsunuz anne? Bir genç kızın te- tığını, gözlerini ondan ayırmaktB ~1' 

- Bu lüzumsuz süs ve şıklık nedir? miz ve zarif bir şekilde giyinmek iste- lük çektiğini görünce bunun bir celr 
Bu esvab1 nereden aldın? mcsi en tabii ve haklı bir şeydir. Bu olmadığına kendisini inanchrnUY8 
Süheyıa hanım tekdiri, bermutad ye- yüzden Ncrimeyi tekdir etmek doğru rediyordu. J1Bır 

Yazan: G'OZİN DALMEN mek saatinde yapıyor ve oğlundan teş- olur mu? Az bir şey boynunu ve kolla- Feridun mu? Adam sen de ... O ,t· 
vik ve takd~r bekliyormuş gibi gözle - rını göstermek de bugün bir cinayet gi kadına ~hemmiyet veriyor }ci ••• ~i~ 

kaç söz söylüyor, Nerimenin varlığın - rile onun yüzünü deliyordu. Genç a - .sayılmaktan çok uzaktır. Hangi devirde ta bütün Izmirin parmakla gesste .. ~ 
dan haberi olduğunu belli ediyordu. drun, an.nesinin bakışlarındaki manayı yaşıyorsunuz anneciğim? Maamafih, güzel Semiha hanım& bile, onun bU çt' 
Ancak, bütün bunlara rağmen genç kız anlamamazlıktan görünerek: bunları bir ta'rafa bıraksak bile, bu ce- hile ve hüd'alarına rağmen, başıJl1 
onun karşısında büyük bir çekingenlik :- Ne var? Ne olmuş? diye sordu. hennem sıcaklarında onun biraz açıl - virmivordu. ,df 
duyuyor ve çocukken ne kada!' cesur - _ Şuna bak! Ben sana onun kendi ması çok tabii görülmek icab eder, Filhakika, bu soğuk ve rnağrUf .,. 
sa şimdi o derece korkak ve mahcub N · b ks b f tta i tif d 1. · ld v fak. b. \...-bB vaziyetile mütenasib bir şekilde giyin- esnnc a anıza, u ırsa n s a e mm ve ısı o ugu ır ır aıu.. .,., 
bir tavır takınıyor, Feridun beyin ken- d k k d d k It bl~"" · · ·1 f ı lAk d ı ""k şe.r mcğe muvaffak olamıyacağını söyle _ e ere ne a ar e o e esva ... , gıyı- zı e az aca a a a ar o ması ,.- gr 
disile meşgul olduğunu hissettiği için rnernis mivdim? yor. nı hayret bir şeydi; falkat buna ~~; 
büsbütün çekiniyordu. D li~k İ .. d kkik d . .. Süheyıa hanım cevab vermeden ev- beb, bu müteazzim adamın hes:,J 

Nerimenin yeni vaziyeti pek parlak e mı mm mu e ve erın goz- vel dudaklarını ısırdı. kendisini saydırmak ic;temesi, ~berı-ıJ 
leri, genç kızın boynunu hafifce göste-

ve şayanı gıpta olmasa da gene onu - Nesrinle Nerimenin bir olmadık - kendisine münkad etmek a 
k ren ve bileklerini açık bırakan sade 
ısmen olsun Süheyla hanımın tabak- larmı ve birincisinin yapaca~ı şeyleri beslemesi degril rnivdi? -" bluzla ön tarafından ince plilerle ge - ~ . ~ · 1<1?" 

kümünden uzaklaştırdığı için faydalı nişletilmiş siyah etekliğin üzerinde u- ikincisinin yapamıy.acağını seri. de iti- Işte Süheyla hanım oğlun~ bak~~cV 
idi. Yazıhanede geçirdiği saatler bari - raf edersin. bunları düşünüyor, onun gibi fU ... ~~ 
cinde serbestti. Feridun bey ilk aylığı- zun uzun dolaşh: Feridun göz ucile Nesrinin kuru ve bir adamın alelade bir kızac bu fc~çi~' 
nı kendisine peşinen verdiği için bu - Ne demek istediğinizi anlamıyo - kara boynuna.kemikli uzun kollarına, ve fettan kıza"> ehemmiyet vereceğiıcor
para ile yavaş yav~ kendisine birkaç rum anne. Nerimenin kıyafetinde ten - sert d-erisine bakbktan sonra dudakla- tiınalini bile aklına getinnek~..rll~ 
kat çamaşır, bir çift ayakkabı vesair u- kid edecek hiç, amma hiç bir şey bul - rında hafif bir gülümseme ile cevab kuyordu. Böyle Mr şüpheye (JUor: ft' 
fak tefek şeyleri tedarik ettikten sonra muyorum ben. verdi. bile, azametli ve kıskanç kadını çıJdı 
hafif elbisele: dikmeğe b~lımııştı. - Nasıl, nasıl? Sen onun böyle şık- - Hakkınız var, Nesrinle Nerime bir mıya kafi gelirdi. 

Çocukluğundanberi annesinin ve mü laşarak dolaşmasını münasib görüyor değildir. Ancak Nerime çok sade ve * jıt' 
d. · · t ·k·ı b · tl k musun? Bu gı'bi israflara ve lükslere k ·f b. b · d.ği i · k d' A · ·· .. vl d N ..:-e yaşamnk hakkı bile verilmediğini dü _ ıresının eşvı ı e ve mec urıye er ar ço zarı ır esva gıy ı çın en ı- ynı gun, og e en sonra eı.ıı-· ıd"' 

§{inerek bir gün gelip kendisinin de şısında dikişe merak sardığı için bir heves etmesinin yarın kendisi için çok sine hiç bir tenkid yapamıyorum ve şad beylerin evine gitmişti. Pazar 0 ı'f' 
meseıa bu cemil bey gibi ihtiyar ve gün Zerrinle birlikte İzmire inerek ken büyük fenalıklar doğurabileceğini dü- maalesef sizin fikrinize iştirak etmiyo- ğu için arkadaşlarile birlikte ~~ 
kanbur olacağını, renginin sararacağı- disine biri pembe biri beyaz olmak ü - şünmüyor musun? Sonra bu ~ık saçık rum anne... gideceklerdi. Reşad bey ailesi, be 1ıı~ nı, s<?çlarının ağaracağım düşünüyor zere iki bluzluk kumaş ve bir de siyah kıyafet yakışık alıyor mu sanki? Bu son sözler üzerine mesele kapandı de. sık yapraklı bir ihlAmur ağıCıJ<i' 
ve bu düşünceler kalbini zehirliyordu. yünlü kumaştan bir eteklik kestirmiı Elile genç kızın hafifce açılm~ ya - fakat yemek esnasında Nerime, Sühey- g(;)lgesinde oturmuş, kimic;i dildş d f't' 

Feridun bey muhasebe memurların- ve bluzları yavaş yav~ kendisi dike - kasını ve yalnız bileklerini gösteren ıa hanımın kendisine bir dfu:iye kindar yor, kimisi kitab okuyor, kimisi de geı· 
dan birisinden bir malfımat almak is _ rek eteği de, Zerrinin ısrarı üzerine, kollarını işaret ediyordu. nazarlar fırlattığını görüyor n bUAih- kı ~öylüyordu. Fahriye Nerimeııl11 0rıl 
tedi~i zaman, zile basarak onları çağı _ dikmek üzere ona bırakmıştı. Bilhassa bu son hücumdan büsbü- tiyar titriyerek «benden ne kadar nef- di ılini görünce yerinden fırla}"Prıi el' 
rır ve muhasebeye nadir uğrcırdı. Öy- Çocukluğunun ilk mes'ud zamanla - tün mütehayyir olan Nerime, sllkUn.et- ret ediyor ya'rabbi!:ı· demekte!]- keneli- doğru koştu ve genç kızın ild eli t ~ 
le iken, Nerimenin işe başlamasından rından sonra yeni bir teY giymemiş o- le w her zaman bir haksızlık karşısın- sini alamıyordu. Ieri arasına alarak ona muhabbe 
üç gün sonra Feridun bey bir sabah lan zavallı kızcağız bu bluzlan, Zerri- da kaldığı zaman yaptığı gibi soğuk - Evet Süheyl! hamm ondan nefret e- hayretle baktı: f' 
muhas~beye girerek Cemil beye bazı nin verdiği modeller üzerinden büyilk kanlılığına muhafaza ederek duruyor, diyordu. Fakat bilhassa bu akşam - Aman ne kadar güzelleştn~de' 
talimat vermiş ve bir defter üezrine e- bir sevinç ve itina ile dıkınq w s8'cl8 bir söz söylemeden dinliyor<kı; fakat müphem bir üzüntü ve merakın bir yı- kerim! Bugün sana pek bayıld111\,e11ıi' 
ğilmiş olan Nerimeye uzun uzun bak- oldukları kadar zarif bir şekilde ltlsle- güzel glSzleri, btiyök bir yelıtle w b11l- lan gibi kalbine sokulduğunu hiueder t! peri masallarındaki prensese oeri· 
tıktan sonra omr hitab etmeden çıkıp mişti. Bunların, bütün sade1tk1erlne ihtiyar Feridun beye bakıyor ve bu gibi oldu. O güne kadar Nerim.enin gft- yorsun, hani arkasındaki hayv8~t gibi 
gitmişti. rağmen gene Süheyll hanımın tenkid bakışlarlle cbütön bwM.ar dıQbu mu- zelliğinbı farkında olınmuş g!blydt Bu sini fırlatıp atm-ak dünya gnr.e ~) 
Şimdi artık ·vemek esnasında ona bir v• tekdirlerlııe aebebiıet Yerec&jlnl dur?• diye soruyordu. ~zel ve .uırif e!bise onun tıehlfkett ı«- meydana çıkan prensesi ... (ArJodl 



21 ... 
b....._ uıayıs 

SON POSTA Sayfa 13' 

ı So1ı Postanın tarihi romanı: 78 Son Pcı•h'nın tefrikası: 116 

BATTAL GAZİ 
ıaron t;~gt~~~ı~ı~ıg;::ş; 

a Yazan: ZIYA ŞAKIB 
SOveyş kanah projesi 

islim ordusunun hali' 
Aç v - . 

Jl(;k e Ulnıdsiz kalan s n d 1 . lt 
1 

cesur olanları bü '"k b~rye ı er en sınden görülebilecek tepelerin gerile- büyük bir hararet ve samimiyetle sıkı-

Mustafa bu işe teşebbüş etmege vakit bulacak 
kadar yaşamış olsaydı, bu en bugük inkılabı 

başarabilecek kolaylık •. ar bulacaktı 

ı ıyorlar ' yu ır maceraya rine yerleştirdi. 
avdet .. ınem!eketlerine karadan B · 

yor: 
- Koca Türk! .. Sana nasıl teşekkür 

Tercüme eden: HUsJfi 1 Cahid Yal~ı 1 
Yol etmek için d w d d w • u ı~e yaramaz askerler, bu lduklari-
... ~ ~ra düzülüyo;lar ~d anB agda gıden le p;eçınecekler.. oralardaki tarlalarda 
~~retk· ı. u erecede mahs l ı· ı· kl 1 k Vekk~ ar olınıyanlar ise d . . u ye ış ırece er .. avcı ı ve ba-

edeceğimi bilemiyorum. 
Diye, söyleniyordu. 

~ . uı ile netice i.. ve' h erı~ ~.1~. t~~ lıkçılık edecekler:fi ... Bunların da baş-
i!Yorlardı. y atta? olumll lı~~ vazifesi, bulundukları tepelerde ve EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR CÜR'ET 

b;.. lanlıır, tamam·ı r·ı . muntazam bir hat üzerinde daima ate.ş .. haıa 1 e se ı ve perısan k k n· . 1 Battal Gazinin tedbirteri, yalnız or -
:tile . e yaşıyorlardı 

0 
d A • ya ·ara , ızansıı ara, ordunun mev -

re rınae, taşlardan · : ugahın g:- cununu çok gösterereklerdi. dunun bozuk vaziyetini düzeltmekle 
r k ı· ve agaçlardan b D kaimi lı. Bizanshlar üzerinde de, ümid 

]erin u libecik kurmuşlar .. bu k .. ı- ahı:t sonra .. Battal Gazi; Bizanslı-be . etrafını kazıyo 
1 

t ulube- ların. casus kul!andıklan9ı ve bu sa- edilmiyecek derecede büyük tesirler 

bir lliyorlar.. ellerin: ar.. . opr~k~arın~ yede bir havli işler€ muvaffak olduk - yaptı. 
"i er avuç tohum b tgeçırebıldıklen larını iyi biliyordu. Bu zeki Türk kah- Evveıa, muhasara hattının aldığı son 
~ Yorıar u u opraklara ser - ...ı B" .. . k"l ·· · B' k 1 ·ı·ne haricden ~ki ·· sonra, kulübeler· . .. . ram:-ııını. ızans casusl1annın cur'etıni şe ı uzerıne, ı~ns a es 
kernle~k. ekilen toh 

1 
ının koşesıne kırmak i<'in, mühim hileler ve tedbirler geren erzak, şarap vesaire gibi şeyle -

du al~ ermesi için um arın çarçabuk aldı. .. Halic snhillerinde yal\alattıih rin arkası kesildi.. E: aşağı yukatı, bir 
; edıyorlardı. ' yana yana Allaha bec; on Bizanslı il~. Yedikule açıklarına seneyi geçen muhasara dolayısile, şeb-

,,,. da.kat tabiat ~-anun d w çıkan birkaç Bizanslı Ba lıkcıyı vaka _ rin depolarında ve halkın ambarların -
""r u \T ' )\ unu egişt' · · · k S\ıl.. · e bu dualar bekl . ırmı - lattı. Bunları. Bizans surlarma en va _ daki hayat ve gıda mcidde1eri de artı 
~· Vaktinden evvel yetie~ıle~ mah- kın ver1crde ~ ;tlrdı . Makşadı, BizaTJs tük'enmiş .. birçok ihtiyaçlar başgös -

d~ b~ar, develer, katıtıar·ş rmıyo~.,au. casuc:larına korku ve dehc:et verf'r~k termişti. 
ge. ~rer bi~r kesnm· ' mer~e'\Xer onların ayaklnrını bu tar;ıft:ln kec:rnek· (Galnla) kalesinde oturan Ceneviz -

ÇırıJrni ıye ve mıdelere k 1 B. , w •• ' Yaln Ye paşlamıştı. H· ,. az uvvet e ızansh.arrı v;rn'ıc:Tı nıırrıa- ler, vakit vakit Bizanslılara yardım e-
ka~z etlerini değil d ~ta .b~nların vi~Yerin içyüzünü, onlardan gizlemek- diyorlar .. hariçten getirttikleri erzak, 
ı atıp Yiyorlard 'K e:ııerını bi1e ti. d, c:arap. kumac: gibi ~eyleri, yüksek fi 
ar altında ı. emıkleri de taş- ' " ., 

lardan da ç e~rek un ediyorlar bun _ * &tlarla 'komşularına satıyorlardı. 
. Bu ordu,~: a pi~iriyorlardı. ' P ~tal G1 .,iııin bu tedbir!erı, de·h~l Battal Gazi evvela Cenevizlilere a -

lirdi?. §eraıt altındaı ne yapabi- tesirini gös+erdi. dam gönderdi. Bizanslılara yo.ftdımda 
- lii H<'r sevden evvel, iaşe meselesi dü _ bulunmamalarını teklif etti. 
Bu hiç... zeldiği için, askerlf'r arasındaki sika _ Cenf'vizlilcr, evvela bu teklifi kabul 

takd· Çe. herke t 1 • . r ltf· ı~ etınişti. v: ~. e~el Battal Gazi yetler ve isyan tehdidleri azaldı. Son- etmis göründüler. Fakat gece erı gız ı-
Uslınıeye gele k bır gun kumandan ra da. ordunun vaziyeti, büyük bir in _ ce kavıklarla gene Bizansa yiyecek ve 
- 'Ya ""-- re : tizam halini aldı. i~-eCX"k şcyl<'r gönderdiler. 

hale g ,di' • .a;,ın!r ... Ord . . So e. \i· be unun vazıvetı o Kumandan Müs!ime. neticesi felake- Battal. bu kahhcliğe son derecede öf-
raialarıa kaled n on Bizanslı, ell~rinde k doğru sürüklenen feci bir akibetten kelendi. Derha•1, De\'Zade Aşkara atla
la a saldırsalar e~· fırlasalar .. ve bu t~- kurtulmuştu ... Battal Ga•zi ile her kar- aı. ...... 
fe~\rnukabeıe ~~~ek adam bile bun- ~ı1aştığ! zaman onun ellerini tutuvor .. I ( Arkas. wıT • 
~e~~a~zk~ıy~~ ... Büyükb~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~~.llİtedbirJe:·::a~i~~c~~. ta - Pazarlık Us~ _li e E~§iitme il "nı 
E:uınana Nafıa Vekaleti Sam cun Su işleri St. kizir:ci f_sube 
~ ~·· ar. Müs1iıne k 
lıktanut~ssir bir hald~ ~di ~~ar meyus M:.ihe .. 1disliğinden: 
ITTldi ' hıç bir şey d .. _ ı. şaskın _ Pazarlığa Irnnumn iş: 

· UŞ'Un~k halde de-
- Battal! y~ 

~len · a ahit n .. ·· 'l1 ne kadar •·· uşun.. aklına 

1 - Hamzalı bataklıklan ıslahı kaMll arı ile Aptalırmağ: ıslah kanah :ızeriııe 
yaptırılacak altı adeci. betonarme köy yolu köprüsünün in~cıatıdır. Ke~ıf bedc:i 
35544 lira 77 kuruş olan bıı iş 25/4/93!) ta rihinden itiba:-:m bir ay müddetle pa
zarlık suretile eksiltmeye konu:::nuştur. b

ek, düştüa;;_~:y varsa, ha~sini yap 
en· h o ...... uz u . . .. 

1 aysiyet § gırdab içinden 
biye ce~ab :e ~refimle kurtar. ' 2 - Eksiltme vahidi fiyat üzcrır.tlen ve pazarlık usu1ilı1 yapılacaktır. 
l3att , erdı. 3 - Pazarlık 25 Mayıs 939 tarihine ra stlıyan PerşembP. günii saat 15 o•"' Sa'n· 

aı Gaz· §avir)i gibi bı •. esasen Müslimenin (mü sunda Su işleri seki'Zinci şube miihenüis liği binasında eksiltme komisyonu oda-
<>rdu~- ır Vaziyette 1 - sında icra edilc'?ce~tir. 
ı.ı... Y<t büyük bı"r ,. . o duğu için, . "Vnra .. ordu salflhı~ti haizdi Ve 4 - Istekliler: Eksiltm.: şartn:ımesi, mukavele projesi, h:ıyındı_rlık işlcrı genel 

~:ak Yeri ~~:gu:n .k?vvet]i bir d~a- şartnamesi, umum su işleri fenni şart··amesi hususi fon:ıi şartnanı':! Vı.! projeımi 
f -=n kurnand 

1 
ıçın de, ona hased 180 kuruş mukabilinde Samsunda Su ış1c ri sekizinci şubz mühendisliğinden ::la-

~r gibi ona ~ ar bile, adeta birer ne- bilirler: 
~~~· .. Onun ~ı:zneBt ve itaat etmekte- 5 - Pazarlığa girebilmek için istcklı!e rin 2665 lira 86 kuru~luk muvakkat te-
""-'ı..ı.erın' . \.:_ ~ın attaı Gazi a·· .. minat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesik"l ibraz etmesı ve eksilt-
~· ı UJrer b' , uşun---~\ıkınedi. ırer talbik etmekte menin yapılacağı günde:-ı en a:: sekiz gun evvel ellerinde bulunan bütün ve~ika-
h .. ~attaı G larla birlikte bir istida ile idareye müracaat ederek bu i!'".e mahsus olmak üzt?rc 

Tek bakışı bile en cesur insanı titrete· 
bilecegk olan vezir bu mucizleri:ı her biıi
ne dörder cseguin> vererek işin içinden 
çıktı. Benim hizmet~ilerim ona karşı hiç 
bir hürmet gö.:;termez.ken ben onun hiz -
metçilerinden şikayet edebilir miydim? 

Karakteri hakkında yukarıda muhtasar 
bir fikir verdiğim bu .sadrazam devletin 
dizginlerini Reis efendinin eline terket • 
mek suretile mevkiini muhafaza edebi -
liyordu. Reis nfeııdin\n ince ve kurnaz ze
kası hükumeti o kadar lakayciane id:ıre 
ediyordu ki bir lf.in onunla konuşurken 
bahis 1stanbulun Türkler tarafından Rum 
lardan zapta ve en kudretli imparator • 
lukların bile istikrarsızlığına intikal e -
dince, bana muvaffakiyetsiı: bir harbin 
kendilerini nasıl bir neticeye isal edebi
leceğini sordu. 

- Karşıya, dedim. 
Derhal pencereden baktı, Asya sahilini 

tetkik etli ve güler bir yüzle başım çe -
virerek: 

- Dostum, dedi, çok latif vadiler var 
orada. Güzel köşkler yaptırırız . 

Bu cevab İsmail Beyin doğrudan doğ -
ruya iştirak etmediği felaket1erden pek 
az teessür duyduğunu, her gür.kü işleri 

tesviye ile meşgul olduğunu, kendisini 
mes'ul bırakabilecek mesPleler hakkın -
da daima padişahtan emir aldığını, va -
zifelcrinden ziyade rnevkiine ehemmiyet 
verdiğini anlamak için kafidır. İzzet Bey 
ile münasebeti onu yükseltmişti. Bu mü
nasebet onu mevkiinde tutmağa yarıyor~ 
du. İzzet Bey~fendisi padişahın te\·eccü
hünden memnun, muvaffakiyetten ra -
hatça istifade ederek. harsıciıha kapılmı
yor. entrika yapmıyor, hayır yapmağa 
çalışıyor, fakat kafi derecede bilgisi ol -
madığı için muvaffak olamıyordu. 

Ben İzzet Beyle pek dosttum. Efcndi~i 
ile benim aramda bir irtibat vasıtası idi. 
Muhaverelerimizi ona anlatırdı Bu saye
de bilvasıta teikinlerdP. bulunmak imkA
n•nı temin ediyordum. 

Padişah ta İzzet Bey vasıtasi1e benim 
fikrimi sorardı. Her giin bilgisini ziyade -
leştiren ve görüşleri mutad ufukları aş -
mağa başlıyan bu Padişah Süveyş kanalı 
vasıtasile iki denii'.in birleştirilmesi proje
sini büyük bir alaka ile karşıladı. Hat -
ta bu hususta malik olduğum mnlumat 
M•sıra gönderilmiş, müteaddid komiser -
lerin malumatını da ilave etrec1c istedi. 
Bu hatıralar arasında, aşağıda, görüle -
cektir ki eğer Mustafa bu işe teşebbüs et
meğe vakit kalacak kadar yaşamış ol • 
saydı, siyasetin müsaid olduğu en bü -
yük bir inkılabı başarabilecek kolaylık -
lar bulacaktı. ~adı: azi, bu mü}ıün işe, şö~e vesika almaları ve bu ves!kayı ibraz etmeleri şarttır. B~ mtiddet içinde ve,ik:ı 

~\rv talebinde bulunmayaniar pazar1ığa iş!i:·a k edemezler. (295 l) 
~ ela .. ordud Zahiri bir kar tamahın:ı kapılarak sik-

~~e~\ri~eartı~nbod ZUlmaın}a gen~. :~~:e't '~een~ 4'JllllDUllllflllllllllllll•llllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllİÜUlilillllllllllllll lll_l!::. kelerin in ayarını ta ğşi~ ettiği zaman, ·~t' J v '""'- iif' TÜ şüphesiz ki şimcliki bu vukuf derecesin • 
~top]adıe ~an efrattan otuz bin § rk Hava Kurumu ~ den çok aşağıdn bulunurdu. Mustafa -

~~~i·~~i~~og:~~iı!~n~.~'.;;;\~~ı ==== B u· · y u· . K p 1 y C OSU =-=_=~ ::n s~~~:~~~:~n~na:aa~~~w;~a~~:~a:: ~h Clsara hatt ş~kıde yerleştirdi kiı eminliğine gelmiş olan Tahir ağa isminde 
'1lt~ Ziyade ya~] em kale bedenlerine biri ona bu hatayı irtikab ettirmişti. Öyle 
)a tından d" aşmış .. hem de, Bizans - İ . . . - tahmin ediyorum ki hakiki menfaatlerini 

sağlam bir şekle soktum. Ben bütün bu 
ameliyeleri yapbğım sırada o talim et -
tiğim işçiler, köşe!~rin bozulmasında men
faatleri olduğu :çin, işin temizliğine ve 
iyiliğine itiraz kabili olmamak dola)ısile, 
çeliğe .su verme ameliyesini ıslah husu • 
.sunda kullandığım çarrlere itiraz etmek 
istiyorlardı. Onların kullandığı su yerine 
idrar kullanmamı, bu kadar pis bir mayiin 
içine sikkeyi batırarak padişahın is:ninl 
kirletmek arzusuna hamlediyorlardı. 

Bu gülünç tahmini etrafa yaydılar ve 
kanuni bir şikayet şeklinde padişahın ku .. 
lağına kadar götürdüler. Bu kadar ma -· 
nasız bir sözün bir tesir yapması zordu. 
Fakat batıl fikirler o kadar kuvvetlidir 
ki padişah meseleyi bizzat tetkik etmeğı 
lüzum gördü. İhtimal ki bu ithamı hü • 
kümsüz bırakmağa muvaffak olacağım .. 
dan şüphesi yoktu. Meseleyi bana tebli~ 

ettirerek cevab istedi. Ben bu cevabı 
beni ithama kalkanların yazılarında bul· 
dum. Vak'anm doğruıuğunu ve impara .. 
torun isminin ehemmiyetini tamamen tas
dik ve teslim etmekle beraber, bu isin' 
ne kadar muhte:em olursa olsun, insan
lar için bu isme Allahın isminde:ı ziyade 
hürmet gösterilerniyeceğini anlattım. Çün 
kü. Allahın ismi her gtin bir takım bez 
parçalarının üzerine yazılıyor ve bun • 
lar da sonra çamura atılıyordu. Bu cevab 
padişaha işin içinde kendisine karfı bir 
hakaret bulunm.adığı kanaatini verdi1 

hatta iftirayi gülünç bir hale soktu. 
Sultan Mustafa idarenin her şubesini 

berbad eden fenalıklara muvakkaten ça· 
re bulmak üzere bazı faydalı mefhumlar 
ve mahlmathr istiare etmekle iktifa et -
rniyerek \'Ukuf ve manevi neşir Ye ta • 
mim etmek ve hunları bir riyaziyat mck· 
tebinde temerküz ettirmek istedi. Bu 
mektebi tesis ve idar~ işini benden rica 
etti. Sultan Süleyman tarafından tesis e
dilmiş olan riyaziyecilcr heyeti derhal bu 
bid'at aleyhinde kıyam etti. Çünkü bu ye
ni mekteb mevcud mtihendislerin cahil 
olduklarını tazammun ediyordu. Mühen
disbaşı onlann tahsilini temin etmekte 
idi. Padişah mühendislerin imtihana ka • 
bul edilmelerine karar vereli. tmtihanı 
bilhassa komiser olarak tayin edilec~k iki 
vezirin huzurile ben icra edecektim. 

(Arkası 1·arl ......................................................... : ..• 
Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun -

lardır: 

İstanbul cihetinde kiler: 
Şehz:ıdebaşmda · ıHamdl), Emlnönün

de: !Hikmet), Aksarayda: (Sarım), A -
lemdarda: (Sırrı Asım), Beyazıdda: <Bel
kis), F11tihte: (Vıtaın, Bakırköyünde: 

(Merkez), Eyübde: <Eyübsuıtan). 

Be)· oğlu cihet indekiler: 
İstiklal caddesinde: <Kanzukl, Tepe -

başında: CK!nyoll), Taksimde: (Taksim), 
Tarlabaşında: <Nihad), Kurtuluşta: 

(Necdet), Beşlktaşta: <Nall HaUd). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

.. Kadıköyünde: (Büyük, Yeldeğlrmenl), 

Usküdarda: CSel!nılye), Sarıyerde: (Nu
ri), Adalarda· (Şinasi Rıza>. da Ca}t Vaziyeıışanya .~ bile uçurmı _ 5 kncı Keşıde: 11 / Hazıran / 939 dadır. ===~ daha iyi takdir edebilecek bir hale gel • 

~ lialiç sahe ge~mişti ... Ayni zaman- ~ • •• 45 ~oo miş olan pad.?3h sulh devri,nde bütün \>art~t) dedi~~~~ndede-, -bugün (Def - §§ Büyuk ikramiye: . • , :1 Liradır ... --~ sikkeleri tekrar erittirecek ve yeniden #Aiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
\~ . erden rn- yer en seçme sü- 5 - darbettirecekti. Fakat bu acelenin icab 
~~ 1;sis ett~r~kke?. bU: devriye mer- § Bundan baıka : 15.000, 12.00J, 10.000 liralık ikramiyelerle ===§ ettiği fedakarlık harb esnasında ihtiyar e
~te~l'inae, lJ~ K~w suvanler; Eyüb ü _ 5i 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükAfat vardır... dilemezdi. Nasıl olursa olsur. paraya ih-

~ (()~Şı sahrne~~a: deresini ge- 1 Ye~i tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de §5 tiyaç vardı. Hazineler tükenmeğe yiiz 
~~rı.s"'ıkYdanı)na ·ka~'arecekler .. k hat- iL pıyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş oluraunuz. E ~utmuştu. Da~b~~ne gece gündijz sikke 

~d Re~~. bu cihetten ııe:kle~~ •ff lllllllllllllllllUIUUlff llllllllllUlllllff lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llF. m•~;;;~dl~~.::ı~::ş ;:~~ağ~a~iı~;:t ·diişb~ 
~ ı\ta1 .Gazi,ı:d~e~ece~hlerdi. . Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlıgı"" ndan yüzden ka.ybo.ıuyoı·clu. Bu yüzde,n, ilk 
~ b~' ışe y rarga ındakı er- darb amelıyesınde. çeliği iyi hanrlanma-
)ı. ır t.. aramaz ı...L~·anıarın b'" ı Tahminı· bedeıı· •·k t · t · · "'{,(~ b ._lSınını a uo~ v . u - Cinsi' .ı.ı emına mış ve ı 'ı ~u verilmemiş köşelerini ezi -
Set~ <lşında b 

1 
yırdı. He~. dakika va- Kalem Lira Lira yordu. Hiç teahh:ir kabul etmez bir a _ 

l't>ı. 1• tahsis ett·UBunan bu guzide asker- Jeolojı modelleri 10 800 meliyeyi geciktiren, hatt~ durduran bu 
l.;,,. P i ı. u ask ı ·· ta 60 "l( ı._ Çecekl~ . . er er, mun zam T k "k Ok mahzur çabuk bir çare bulunmasına ıu _ 
~ti::ay6\lsu rkın .. 1Y• beslenecekler, aç - e nı ulu ihtiyacı olan )'UKarıda cins, miktar. tahmin bcdelıyle ilk temi- zum gösteriyordu .• 

~11 ·r çe ed 1n · natı yazılı Jeoloji modeli · · ih 1 · ~L ı a a.ı-..... ,..:
1 

en, ya ız vazıfe - P erının a esı yapılmak üzer 22.5.939 tarihine rastlı- Bu çareyi benden istediler Cal• 'ıllere 
11 

"Ollra '"~ver;. erdi. yan azarte · ·· ·· k · · f)~~ " artık ku . t 
1 

51 gunu ı;aat (14) de Glimüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebinde .arşı,. yapılan ~eylerden dolayı bir mn-
ttı~. Yaşlı, za ·r ru ~kalabalık haline op an:ca~ olan komisyonumuzda açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şart- zıyet ıktlsab edilmek istenirse. hilinrniyen 
~ g~ ~·lrruı k Y!_' maneviyatı bozul - nameyı gormek ve ~lk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmed"' .. n hır· gu··n evvelı'- işleri de bilir görünmek prensibini tatei'k 

ti ç k ' orl\.ak a.Skerle · t · k d Y ld d k b e tı. .. B n1a ~; amamı- bne a
1 

a.r 
1 

ı ızdn bulunan okulumuza ve eksiltme gününde şartnamede yazılı e ere u vazifeyi kabul ettim. işin pren-
u n da; Bızans kale- elge erıy t YüUek Mühendıs mektebine gelmeleri .(3124) siblerini tetkik ettim ve biraz sonra sikke 

darbı amGliye.sini arzu edilen dC'recede 



T9rethne ed~n: il. Alu 

in.'irdiğim şidC:etli bir da~be ~le Şla)her, havada 
~-birkaç perende atarr k tepetaklak yuvarlandı 

Adeta pehlivanlar gibi birbirimizi ruk indiriyordum. Boks kaidelerine ri
«el ense• ederken, birdenbire hasmı - ayet edecek sıra değildi. Maamafih o, 
Çn kollarından kurtularak ağaca doğ- gene bir fırsatını bularak, ve ıslık gibi 
ru birkaç adım geri fırlamıya muva~ - soluyarak, iki elile midesini tutmuş bir 
fak oldum. Sırtı.mı ağacın gövdesine halde, dizleri üzerinde doğrulma'ığa ça
aayıvarak, kuvvetleri tükenmiş pehli- lıştı. Herif, dizleri üzerinde, adeta yal
van ların çok iyi bildikleri ve tatbik et- vanr bir halde dururken ben, son bir 
tikleri eski bir usulü tatbik ettim: darbe He onu cnakavt> ettim. Artık o -

Benim geriye doğru fırlamamla be - nun bir daha doğrulamıyacağına kafi 
nber Şlayher de kuduz gibi üzerime surette emindim. 
dtılmıştı. Ben sağ ayağımın dizkapağı- Ben de fena halde yorulmuş, bur -
m, sert bir haııeketle onun iki bacağı nuından soluyordum. Ne olur ne ol -
arasına sokarak şiddetle yukan kal - mm gözümü Şlayherden ayırmaksızın 
:clırd•m. Şlayher kuduz gibi uluyarak dinlenmeğe çalışırken, birdenbire, pa -
bir an için hücumlarını gevşetti. İşte tikanın diğer ucundan bir ayak sesi i
'ben bu andan istifade ederek onun çe- ~ttim. Başımı çevirip de Marşalı gör -
nesi altına şiddetli bir ckroşe• indir - düğüm zaman sevincimden yüregJm 
dim. Ona öyle siddetli bir darbe indir- ağzıma geldi. Marşa\, bir bakışta vazi
miştim ki, bu darbe değil Şlayher gibi yetim.in fecRatini kavradı. Ve çok meş
ufak tefek bir adamı, fakat ağır sıklet um neticeler verebilmesi mümkün o -
boks şampiyonunu bile yere yıkabilir- lan ihtiyatsızlığmdan ötürü kendi ken
fü.. sıayher de, kocaman bir kütük gi- dine lanet okumağa başladı. 
bi yere devrildi. . Neyse, Şeksper'in dediği gibi: cİyi 

Uzun uzadıya düşünmeğe ltizum gör biten her şey iyidir»; biz de vazifemizi 
meden üzerine atlldım. Herha1de bu muvaffakiyetle başarmıştık. Gözleri -
(iefa ".lnu zarar vermiyecek bir hale .mizi Şlayherden ayırmaksızın. Marşal, 
ıg.etifmiş olsam gerekti. Bu fasıladan muvakkctten yaralarımı sarmağ'a ko -
istifade ederek, şimdiye kadar niçin yuJ~u. Doğrusunıı isterseniz, ikimiz de, 
görün~iğini bir türlü anh"tnadı~ırn bilhassa boynumdaki yaranın mahive
Marc::al'ı görürüm ümidi1e patikanın u- tinden şüphe ediyorduk. İkimiz de ku
zun lu~unca bakmaqa başladım. Şimdi duz köoek ısmğının tehlikelerini bili -
:artık mutlak olarak onun yardımına yorduk. İhtimal ki kuduz insan ı"ırığı 
dhtiyacım ol~caktı. Herhalde VoJton - bir kuduz köpek ısırığından daha az 
Hets'e böyle yüzüm gözüm kan içinde tehlikeli değildi. İşte bundan ötürü, 
ıgidel1l('zdim. Fakat arkadaşım görün - yaralarımı süratle teddvi ettirebilmek 
ımemekte adeta inad edivordu. Bir-den- için. Şlayheri mümkün olduğu kadar 
!bire hatlrıma korkunç bir fikir geldi: çabuk ch·ar köylerden birine naklet -
iYa Sla.yher'in yardımcıları vardıysa? meğe karar verdik .. Fakat Şlavheri ye
IYa bunl~ Loid Corc'un muhafızını öl- rinden kaldırmağa teşebbüs ettiğim zaL 
~ürdülerse? - man, tamamen kuvvetten kesildiğimi 

Marşalı görürüm ümidile patika bo- hissettim. Bu kudretsizlik ısırıklar hu
~unca birkaç adım yürüdüm. Artı'k bu susunda gösterdiğim merakın ve üzün
(:lefa Slayher'in uzun bir müddet için tünün bir neticesi miydi? Yoksa Şlay
,Yerinden kalkamıyacağını ümid edi - herle yaptıi"p.m mücadele beni hakika
yordum. Halb11ki, maalesef, bu nokta- ten bu kadm- kuvwtten mi düşürmüş
(]~ da yanılmışım .. Çünkü birkaç adım tü? bilmiyorum .. 
atar atmaz, arkamda bir kıpırdama ol- Açıkça söyle~k lAzım gelirse bu 
Bu. Ne oluyor diye geriye dönüp de mücadele, bilhassa Şlayherin deliliğine 
baktığım zaman Şlayher'in tekrar kalk kat'f surette hükmettiğim andan itiba
mağa davrundığını görmiyeyim mi? ren, benim için hiç de arzuya şgyan bir 

Şlayherin manzarası cidden korkunç şey olmamıştı. Marşal, enerjik, ve ayni 
idi .. Bu ana kadar onun deliliği hak - zamanda güçlü kuvvetli bir çocuktu. 
kında bende ufak bir iki şüphe kaldıy- ( A r1tası var J -·-···························-···························· sa bile, bu defa Şlayherin gözlerini 
gördüğüm zam<!rl, kat't olarak bu saha
~a bende artık hiç bir tereddüd kal -
rnamıştı. Bu adam cidden deli idi. Ba -
na bakmakta olan gözleri, bir insan 
gözü olmak'ian ziyade vahşi bir htty -
van gözünü andırma'kta idiler. 

Ben bu düşüncelerle meşgulken Şlay 
her tekrar bir kuduz köpek gibi bana 
saldırmağa başladL Bu defa onu hiç 
bir suretle kendime yak1a~rmamağa 
çalışıyordum. Kollanın onun kolların
<ian daha uzundu. Bu suretle ona, her 
yaklaşma t~ebbilsünde bulmıdukça 
Ciarbe üzerine darbe indiriyordum.. Ar
tık ok yaydan çılomştı. Sağ yumru -
ğumla indirdiğim bir yumruk netice -
sinde burnunun kırıldığını farkettim. 
Bir~ sonra, bir başka darbe ile göz -
[erinden birinin altında kocaman bir 
yarık açıldığını ve oradan kan fışkır -
mağa başladığını gördüm. Bilhassa bir 
ijefasında indirdiğim çok şiddetli bir 
Ciarbe ile Şl~her, havada birkaç pe -
rende atarak tepetaklak yuvarlandı. 
Fakat yetişip de üzeri~ çullanıncaya 
kaidar tekrar ayağa kallonağa muvaf -
fak oldu. Kapana kısılm~ kuduz bir 
kurt gib! acı acı uluyarak, yıldırım sür 
atile üzerime atıldı. N~fes bfle almağa 
vakit bulamadan, çılgının demir gibi 
kıskaçlın-ı içine girdiğimi hissettim .. 
Tıpkı cRagbi• maçlarında olduğu gibi, 
birbirimize kenetlenmiş bir halde, .iki
miz birlikte yere yuvarlandık.. 

Fakat bu yere yuvarlanış onun aley
hine oldu. Çünkü malfun ya, ben ona 
nazaran ağır siklet şampiyonu sayıla -
bilirdim. Onun için, bütün kuvwtim -
le onun mide boş1uğuna son bir dar -
be indirdiğim zaman, herif iki kat ola
rak kıvranmağa ba_,ladı. 
Ş1ayher şoluk almağa uğraşırken, 
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ı - Kusurlu. 
t - Açık olarak - Btr " halkı. 
S - Yer değlştlrmek - İşaret 
' - Hatırlıyarat - Tanm baş. 
1 - Salatalık - Atacın kolları. 
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ı - Sonunda bir clb olsa çlrt doğan kar
deşler - Umumi. 

7 - Kaya - Böyleeeıı.. 
a - İslmlerdeu .sırat yapmak için isimle

rin sonuna ıetırilen llhlka - Sonun
bir ıMh oLııa fatrüddem. 

ı - Dütmeleri illtlerine eeçirilınLs. 
10 - Cefa - cİle. nln llhlka şeklinde kul -

lanılaıu - Sporcu altıfı. 
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ben, en ufak bir merhamet bne glSster
meksizin rast.eele ö~sine berlıhıe yum- BweDcıl bulmacam. 11.GUedUmif sekli 

ı·········-.. ·········· .. -· .. ··-···· .. ·--......... "'I 
Bugunku spor s 

hareketleri 
Tak!im btadında: 
Yugoslavlar - Şişll saat 10.30, (Top~ 

pı, Arnavudköy> - (Beykoz, Kurtuluş) a.
at 14.30, Cİ.Spor, Beyoiluspor) - CKa -
sımpaşa, O.Spor> saat 16,30. 

Fenerbahçe stadında: 
Boğııziçi iL-resi - Edirne l1'e&l saat 13, 

Anadoluhlsar - Galatagençler aaa.t 14,30 
Fenerba.hçe - Galat.asa.ray saat 16,30. 

'··························· ... ········-··--·-··--" 
Dünkü .atletizm 
müsabakaları 

Atletizm Federasyonu tarafından tertib 
edilen üç şehir atletizm müsabakalarının 
üçüncüsü olıın nihai müsabak.alar dün 
Kadıköy stadında yapıldı. 

Dün bir saatten fazla süren müsabaka· 
larda sekiz yüz m~trenia iki küsur daki-
kalık cereyanı stadı dolduran halkı heye. 
candan heyecana sürüklcmi~ Galata.c;a. 

Süvarilerin AvrupadlJ 
aldıkları dereceler 

~ı···------ ·····----.. ··· ·--·-···--·-·························.,,..., : • iJılİ' i 12 attan dördlJniin dalaa ilk glirılerde topallaman yüzünden ~kıp Jıibl 
~ kuvvetinin üçte birini kaybetmifti. Geri lıalan aekiz atla 13Z ra 
! lrartı mücadele etti ve gene çalı mühim dereceler aldı 
• 
'·······--··· ................................. ___ ........... --······ ................................. ...ııı.ıır 

raylı Cemalin bu mesaieye yakışan tam 
bir hesabla !<oşması uzJ.n müddet alkır 
!anmasına sebel:ı olmuştur. 

Üç şehi.r atietizm müs:ıbakalann:n lta
panışını ilan eden 4X100 bayrak yırıp 
sürat koşularınm yenilme7. atleti meşhur 
Semihin verdiği işaretle başladığı andan 
itibaren tam kırk dört saniye tahammül 

Kııtmetli binicı'T\iz İhsan i11ca Zın Rom.ada bir nıania atlarken .,,,A 
Süvarilerimis bu aene de en büyük mu- rillıniyen 1. ı, 3 ve 4 cüJUk d__.,, 

vaffakiyetlerinden birini daha kazanarak hep birden kazandılar. Bundan. ~Jdll 
döndüler. ğer m\Uabakal.ardan da ekip~ıf.ill..;.,; 

Filvaki bu sene Nis ve Romada, Mer- dereceler bizi en iyi 4 milletm 
kezi Avrupa kudret şampiyonu olmadık, sokmuş oldu. e'JIİ'.. 

edilmez bir heyecan içinde geçmiş ve yeni Mussolini ve Polonya kupalarını kazana- İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar ıı il 
uzun atlama rekorcimeniıni.~ Muzafferin madık, fakat sporda bazan öyle hldiseler rini binlerce at ve yüzlerce yıldıZ~~f -
ikinci olarak aldığı bayra~ı uzun bir fark- vardır ki muvaffaidyl~t. behemehal faıki- tiler ve biz onların karşısınch 5 tU 
Ja üçüncü ark:ırlaşına teslim etmiş olman yet, kudret demek deJildir. Bir şan!., bir 8 atla durduk. , 
fstanbulun son zafer işareti olmuştur. tesadüf en kuvvetli bir rakibi bir müpte- Bu bakımdan ekipimizin bu serıt ~ 

İzmirli atlet Va~m"lln atlama havuzun- diye dahi en kole.y şartlarla mağlüb etti· müş olduğu işler bir MussoJini kUP -1Jf 
daki pek az tecrübesine rağmen elıie et- rebilir. Nitekim düz at yarışlarında oy- ,kazanmaktan çok daha yüksek \f;uJ" 
tiği on üç küsur m~trclik derece karşısın- nanan bahsi '1'1lilştereklP.r sp0run tama· metlidir. BiniciJeri:n\z hiçbir sene. t~, 
da dikkatle durmak lazımdır. mile bu temeli üzerin.~ yapılmıştır. lilde bu derece mıicade:ı? etn1enıı~ il~ 
Alınan neticeler: ~ ~ Ekipimizin, dünya kon kurculuk tarihin· Süvarilerimiz Haziran basında B d• -
200 _ İrfan (Istanbul) 23, Mustafa {İtı· de kolay kolay tesadüf edilemiyccek vazi- hareket edeceklerdir. Umalını ki o~a d~ 

tanbul). Cemil (İzmir). yetler başına gelmiştir. Evvela 12 att:ın aksiJikler zuhur etmesin ve ekipirll'~tte .,~ 
dördü daha ilk günde topal!aymca kuv- ya binicileri için r.e büyük bir tchlı ~Y 

800 - Cem:ıl (İstanbul 2.4.06, İbrahim ı ı b" dah8 vetin üçte biri elden gitmiş oldu, geri ka- duğunu daha iyi şart ar a ır 
(İstanbul), Akhe:J (Ankara). lan 8 atla 132 rakibe karşı mücadele et- etsin. 

5000 - H~ı;eyin (İstanbul> 16.09.8, Ali tiler ve hiçbir yerde, hiçbir konkurda gö-
(Ankara), Artan (İstanbull. ...... ... .....______,... ... """" 

Cavid s. TUW 

Üç adını - Vakur (İzmir) 13.54. se. p y ı t k J1) 
re~;:/st·:::ı'>eı:;:~~.::·~;::.n~ .• ru era, ugos av a ımı 
(İstanbul), Atıf (İzmir). d •• 2 O v l A b tti 
Sırık - Muhittin (Ankara) 3.21, Viça- Un - m a g u e 

ropulos (İstanbull, Şerif'Cİstanbul). ~ 
4x100 _Neriman, Muzaffer, Şerif, fr- Üç maç yapmak üzere şehr\"l'li:ze ge- İkinci devreye Yugoslav.lar sılCl Ull' ,_ 

fan (İstanbul} 41.8, Ankara ikinci, İzmir len Yugoslav Yedintsvo takımı dün ilk larla başladLlar ve devrenın son ('J~ 
üçüncü. maçını Taksim stadında Perroya karşı dar hakim oynadılar. F~t fo ~ 

Puvan itibarile İstanbu~ 232 biriııci, An- yaptı. Sahada pek az seyirci vardı. mütemadıyen pas yapıp, şut ateJYl d!ı,t· 
kara l04 ikinci, İ?.mir 93 üçüncü. Oyuna saat 18 de başlandı. Ilk daki- yüzünden bir türlü gol çık~rert1~ ı' 

" kailarda Yugoslavilar hA:kim bir oyun Son dakikalarda Peralüar bılh85 ıı,,. 
Musabakalardan sonra derece alan at- t tt d 1 B.lh h be lm" ,...,\r1 1 tıklan sen· _,__...,larJa ~ 

F h 
u ur u ar. ı assa yaş yne ı - ~ar a yap &UUJ• ,. '· letlere Mmtaka Spor Direktörü et i da ~ : • 

. lel oyunculan Sekuliç'in mükemmel ıniyeti tekrar ele aldılarsa Y 
Ta~ın. ~aşaran tarafındın msdal~alar pas :tevziatı g~rülüyordu. Bir defasın _ yı yapılamadığından maç Peraııııı 
verılmıştır. Ôrmr Besım da bu oyuncunun enfes bir frlkikini g3lebesile neticelendi. ~ 

Galatasaray bugun bugün cidden güzel oynıyan Pera ka - Yugoslavlar vasat bir tak_1111 ~ 
lecisi güçlükle kurtardı. ru bıraktı. Kaleci ve beklen, san 'fi 

F 1 k 20 nci dakikadan sonral, Yugoslavla- lan Sekuliç en iyi oynıyanlan ıd(~ en er 8 arşı 13Şf yor rın bir türlü gol atamadığını gören, Pe- goslavlar bugün soot 10,30 da~ 
Sade mllll küme maçlarının detu, memle- ra açılmağa başladı ve seri, enerjik a- de Şişli ile ikinci maçTannı ya 

tet tutbornnün en heyecanlı blr ka.rşılq _ kınlarla Yugo~lav kalesine inıneğe baş dır. ~ 
ması olan Galatasaray - Fenerba.lıçe tatım- ladı ve Culafi aldığı ara pasını köşeden Pera dün şu kadro ile sahay• 
lan bugün Kadıköy atadında bilmem kaçın- sokarak Peranın ilk golönü attı. Bt!Ş tı: ~ 
cı defa ıene karştkarşıya geleceklerc:Ur. dakika sonra gene Culafi sol açığın or- Çafantino - Civelek, Hirist<> -~ 

Galatn.sa.ray, ve Fenerbahçentn renklerini tasını ikinci defa Yugoslav kalesine viç, Etyen, P'edun - CambU, 
.sırtlarında taşıyan futbolcillerln. hangi ve - soktu. Birinci devre 2 - O Pera lehine Mesineri; Bambino; Tudori. 
ııe ile olu?'88. olsun, karşılaşmalan meTZUu neticeiend.i. Hakem Şazi Tezcandı. ~ 
bahsolduğu zaman çarpmıyan blr tet t.alb, ~ : 

heyecan dul'Dl:1yan bır tet aporcu tasanur ( lstanbul - Edirne bisiklet musabakası neticelendi 
edilebilir ml~ iki tıilbün futbolü ortaya çık-
tığı zaman iki taraf idarecllerl tek bir ftldr 
etrafında derhal Htıfalt ederler. 

Her bakımdan bu tadar büyü bir allta 
uyandıra.n Galatasaray, PeM?'ba.bc}e ma.o.ta-
n tçln senelerce evvel ba§le.yıp, tıueünıe ı•
llncfye tadar yazıln'.114 o kadar bol ft 9«>ık , 
müt:ılealar vardır ti, bugün bunun blr )'en1-
sin1 1cad etmek cidden cilçtür. 

İtiraf ve kabul etmeıı: JAzımdır t1 bUl'lbı · 
Galatasaray hiç umulmadığı, hattl betıen
medı.tı halde çok kuneUl bir takım 01UI1-
cuhı.rla takTiye edi.lmJşt.ı.r. 

Şu halde bu maçı Galata.san.Jlll kaza.n
ması tunetle muhtemeldir. 

Ancak böyle lddlalann blrçok defalar kt.
~d fizerinde kaldığı 'Ylli olmUftur. 

Galatasaray için kuvvetJt demet, aan-ll -
clverd formanın za11f olmasını lddJa olma-

' llltlıabaA:cıfttA birinci, ~ınc4 üçünci va aördüncüıiı ~, 

İstanbul - Bdlrne aruında lkilş, pJJf mü- Bu müsabıklar, blliiln iki~.: ""'• 
sabakala.n db nlh&J•~ .-ınlftlr. Bir trün cülü için 10 kilometrelik bir -~~Ot 
enel Bdlrn97e lidtn sporoular, dtm Bdlr - caklardır. İstanbuldan M1hal doro-- ' 
neden btanbula dönmüflıerdjr. Mtıaa.ba.k& - mirden Ba.yram be,,ınc! oımuşıardlt· ~,tJ 
1ar QOk :nevtıı.,. h~oanh olmuştur. Blrlnctye motostklitt, 1t1ncly~ -~!:, ~..d' 

NetlceleL": sltlet, üçüncüye kronometre ·~hlt IJP~' dığına ıöre ihtiyatlı bulunmak ll.sun reıtr. 

Hilllsa. bu düiüınü anca.k bUsÜD 'Wltalı:klı, 

blraıı da t&llhll ola.n taraf çözmilf olacak -
tır, Ömer Besim 

Umumt t.asıı1.tte Es1d§8h1.rden Clam&n ırt - verilmiştir. Takım ltlbarlle, ~ 01fJ' 
dlt, gelJ4 ola.n bu mesateJ1 lB.3-0 saatte ya - cl, İstanbul tklncl, Kocaeıı ilç{lılC 
parak blrincl, Ankaradan Orhan. İ.stanbul - tur. ııııJ'tJ" 
dan L~bo 1t.lnal olmUllardır. Topkapıya ı~ müsabık birden ge 



r 
ir doktorun günlü 

notlarından 
Devamlı ve sinsi sinsi 
Ateşler ( figevrler) 
Bazı kimselerde vazlh olarak sebebi 

taayyün edcmlycn ateşler görillür. Bu 
hummanın dereceleri yükselmez. Mese
lft. nihayet 37 - 38 arasındadır. Ekseriyet-
le 37 - 37 1/2 üzerinde seyreder. Hastada. ı 
umumi zft.f alameti ve kansızlık gorül -
mekle beraber kat'i olarak ate.şin sebe
bini herhangi bir uzuvda oturtma.k müm
kün olmaz 'eyabud Çok milşkullcşlr. 
Böyle vak'nlarda ilk akln rrelen şey giz-
li seyreden veremlerdir. Filhakika bazı 
tUb<'rkilloz!ar vardır k1 ağır, bati ve sin-
si sinsi seyreder. Kulakla ve rontgenle 
çok vazih ve aşitfır ıblr afet tesbit edi
lemez. Vl'remden sonra dişlerin kokle -
rinde zuhur eden ksitleri düşünmek çok 
makul bir hareket olur. Hakikaten ge -
ne böyle zahiren sebebi kestlrllt'mlyen 
flyovrlerde di~lerin ve çene kemiklerinin 
rönt"'cni yapılır yapılmaz derh 1 dişle -
rirr köklerindeki bozukluk, apseler, ksit
ler ve diş etlerindeki milmlln 11Uhablar 
!tendL'li gösterir. Ve bunların çıkartma
slle veynhud tedavlsllc fiycrvrler yan! 
ateş de derhal kesilir ve hasta kendlnl 
toplar. 

Sebebi pek bclll olmaz gibi görünen 
flyevrlerde veremle bu dl~ meselesini der
hat.ır ebnek faydalı bir öğfiddür. 

Ccvab istlyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarını rlcn ederim. Aks! tak
dirde istekleri mukabelesiz kDJabUlr. 

··························································--
Akba kitabevi ~ 

Her dilden kitab, gazete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vu 1 ı ınki ıelGrinin de acentasıdır . 

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

Tek 11Utun 11antıml 

Birinci •ahile 400 kuruı 
J kinci aahile 250 » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
l~ sahi/ela 60 » 
Son sahile 1$1} » 

a 
Çıkarılıyor. 

Muayyen bir müddet zarfında 

f azJaca mikdarda ilan yaptıracak .. 
Jar ayrıca 'tenzflatlz tatifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmlştir. 

Son POita'nın ticari :Unları:la 

ıid i§ler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlincılık Kollektlf &iruU 
Xa.lır&manzade IlaA 

Ankara caddesi '\ 

-
&o.oao ., H rici Askeri Kıta h İlanlan 
~~e k ' ı ., Yoğurt kn 1 
lira onulll'uştur pa _ı zarfla eksilt. ı lerden bir saat evvel kanuni vesikalarile 

0•Up ilk torn· · Tahmın bedeli 180001 teminat mektublarını Lüleburgaz Ko. 
i " ınatı 1350 1" ~ 2/6/939 C ıradır. Eksilt- başkanına vermiş bulunacaklardır. 

2en.'.lt?ney€' . uma günü saat 15 dedir cl008> c3417» 

Miktarı 

~ gırecekkri k . · 
ti sayılı k n e sıltme günü tc 
~e · anunun 2 3 tt •• B" l'k · · 

r; rst~11·1 ' uncu maddele ır ı ısını 
""ti ı en b ı ~i ~ S<ıı:ıtind e gelerle birlikte ihale 
t ar , en en geç b. 1 "•r ·~trıinat ır saat evveline ~.im anban 

ll<!a ve teklif k 'i'e~ Lv. knirı· . rne tublarını An- SV. alayı !05000 
el<:ri ığı Satınalım Ko. na Hayrebolu 405000 

~· cl007> c3416> Kaynarca 405000 
ll'.ilt İsnıi * Babaeski 54-0000 
~ Miktarı M. Bedeli » Top. Tb. 405000 
~ı~t(;---_ Kilo Lira İlk teminatı Ek. tarihi 

ha Lira 

Kilo 

180000 

Lira 

5400 
12150 
12150 
12150 
16200 
12150 

Saati 

llah esti 234000 58500 
lı-~ eboıu 72000 18000 405 7 /Haziran/939 11 

1:( tıa~(l 37000 8250 912 7 :t > 11 
l.i te~iııatı 32000 gg60 912 7 > > 15 
~ }( Ekı>iltmc Saati 912 7 > :t 15 
~ --u. tarihi 1215 8 > > 10 
b· S-o - ~ 912 s 

JQ 5/6/939 :t > 11 
eıe oo 11 12 taksitte birlikler anbarlanna tesllm 
~., 75 6/6/939 11 rı k \>,'.2 

00 
6/6/9

39 15 
şar 1 e uru ot ihtiyacı kapalı zarf usulü 

"~ t <la 5/6/
939 15 

ile eksiltmesi yapılacaktır. Yukarıdaki 
YBl!llı • cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve 

1 ks·1 sıgır <>tlerı kapalı zarf saatten bir saat evvel kanuni vesikalarilc 

da~ 1:ı 1 
tm 1 Y pılaca • ve muk -na k birlikte teminat ve teklif mektublanm 

l' t c tır. Ev f ve şart rı 1"kJiı . Lü. burgazda Ko. başkanlığına vermiş 
i 1i . rın :.vuk rıdaki cnt'Vel· bulunacaklardır. Evsaf ve şartları Ko. 

Den· ~e belli gün ve saat- dadır. clOOg> c3418, ı 
ı....... ız liarp Ok 1 V L. . K ı 1li beniz,. u u e ısesı omu•anlıgı" ndan 

t a~t .ısesi 9 v 10 Qs19
39 

Cl?ı/939 tari . e uncu sınıflarına okur kayıd ve kabulü muamelesine 
< ....._ tarı'hine k hınd('n itibaren başlanacaktır. İstekliluin en geç 10/Ağus _ 

trı.14- ~Yld ve adar okula m:lrncaatları. 
~aatları. (k

3
abul §artlarını ö~erunek istiYenlerin bizzat veya yazı ile okula 
350) • 

GOz hekimi •iZi••-.. 
Or. MURAT RAHMi AYOIN 

Taksim - Talimhane. Tnrlabaşı 
caddesi No. 10 Urfa apt. 

a:m:ıı_ı:a_· Tel: 41553 

Yorebatan, Çat'ilÇetm• ıoka'I, n 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yp..n ve 
resimlerin bütün hakları 
mahf\ll ve gazeteJnize ı.iddir. 

ABONE FıATLARI 

1. !n 6 3 
Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TO'RKIYJ: l!VJ ·, "" tUJ 
YUNANİSTAN 2JiJ 1~-U 710 

ECNEBİ 27 ı J 1, 800 

Abone bedeli pqindi.r. Acirft 
deliitirmek 2~ kutuıtur. 

1 
Ay 
Kr. 

lwJ 
2'iJ 

30J 

Gelen cvralt ~m verilme&. 
ilanlardan m••'11liyct alıruıuu. 
Cevab .fçln mektublara 10 kurufluk 

Pul ilJ.val llzım;ia. 

, .. ··;;~;~:·1::ı;;;:ı··:··;~;·ı;ı~~b·::ı···, 
i Telgraf : Son Poata 1 
\ Telefon : 20203 1 
-............................................. ··' 

9ioD Posta Mflthaası 

Ne§l'iyat Müdürü: Selim Ragıp ~mcı 
8. Ragıp SM~ 

IABtPU'Jd: ~ .llmt• VŞAKLJGUi 

~~~~~~., 

lstanl:ul Le ediyesi İlanları 

Nafia Vekaletince tasdiıc edilen Atatürk Bulvarı, Gaiata yolcu salonu ve ci. 
varı; Dolmabahç~ · Ayazpaşa, Şehzadcb aşı, Bebek. İstinye yolu kısmı ileri plan

larının birer sureti İstanbul belediyesi kapısına ve birer sure!i de aid olJt.iğu. 

belediye şubeleri krıpıların;ı talik edilmiş tir. Yapı yollar kanununun üçüncü mad~ 
desi mucibince herkesin malumu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(B.) (3353) 

Silahtarağa, Kemerburgaz yolu için lüzumu olan ve beher metre mikabına. 3 
lira 69 kuru§ bedel tahmin edilen 217 metre mikab ham taş pazaılığa kon;,,ılmuş

tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler en 

az 800 liralık bu· i~e benzer iş yaptığına dair vilayetten alacakları fen ehliyet ve 
939 yılına aid Ticar~t Odası vesikasile 60 lira 5 kuruşluk ilk temina~ makbuz veya 

mektubile beraber 24/5/939 Çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi Encümende l 
bulunmalıdırlar. (İ.) (335'1) 

~ 

_1sta~bul belediyesinde, şehrin muhtelifmıntakalarında, her biri gündC' on b~ 
bin kılo ekmek çıkarabilecek kudrette' asri fırınlar kurmaqa karar verilmiştir. 
Bu işle alakadar müesseselerin tekliflerini en geç 20 Haziran 1939 akşamına 
kadar belediye iktısad işleri müdürlüğü ne tevdi eylemeleri il5n olu.'lur. 

(B.) (3527) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan : 
Bakırköy akliye ve asabiye hastanesi yirmi birinci pavıyonu için lazım olan 

5774 lira 94 kuruş keşif bede!li kalorifer malzemesi ncık ek ,iltmC') P konulrr.u.,tur. 
1 - Eksiltme 27 15/930 Cumartesi günü saut 11,30 da c~ğ,,Jo~.unda Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Müdürhiğii binasında kurulu komisyond:ı )npılacaktır. 

2 - Muvakkat ğaranti' 434 liradır. İstekliler şartname, ke if ve bun ı bağlı 

diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. 
3 - İstekliler 1939 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesi· 

kalar ve bu işe yeter muvakkat garanti. makbuz veya banka mektubu ile bi"Clik

te buna benzer malzeme verdiklerine dair dairelerinden alacakları vesika ile 
birlikte belli gün ve saatte komjsyona gelmeleri. J3325) 
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SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

YALOVA Kaplıcaları 
açıldı. 

l'81rva kftynaklArının cHyperthermale• cr1tdto - aetrV8• ve mQsekkin 
devai suları, romatıznıa ağrılurı, siyatik, hertnrıu asabl elemler ve 
nevrlteler ile nikriz, şişmanlık, ve şeker hastalığı gibi tegaddl arızaları ve 
hPzım yollan bilhassa em 'tı ile sııfra kesesi bastalıkltmnın ağrılı şekil· 
leri (Kolit mllzmin ve muannit isal Spasmodiquelerle inkıbaz iltislAkAt 
elemleri) müzmin sancılı rahim ve tenasol guddeleri emrazı gibi mütenev
vi hflstalıklann tedav;sinde çok mQessir ve asırlardRnberi mocerrebdir. 

Termal kür Te rejım yemekleri mQtebassıs doktorların daimi nezareti 
altındadır. 

Kaplıcada su altında veyahut kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle 
tedavi dnhı tatbik edılır; her tOrlD tıbbt tahliller yapılılr. 

FIATLER: 
Termaı otelde (pansiyonla beraber) bir kifi için 

650 kuruştan 770 kuruşa kadar 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar 
Huauıi banyoiu odalu Ye aalonlu husuıi daireler fiatleri 

1210 kr. la 1750 kuruş arasındadır. 
Fiatlerde st!rvia yüzde onları dahildir 

Haziranın 15 ine kadar otel ücretlerinde % 20 tenzilAt Yardu. 
Müracaat mahalli Denizbankta Yalova kaplıcalan Bürosu. Telefon: 
44678 dahili 83. 

MUDANYA ILA VE. PAZAR POST ASI~ 
21 Mayısdan itibaren Pazar gnnleri saat 20.00 de lııtanbul'dan Mudanya'ya 
ilave bir posta kaldırılacaktır. 
Gemli~e kadar gidecek bu posta Pazıutesı sabahı 8.30 da Mudİmya'dan 
kalkarak saat 11.85 de f stanbula dönecek ve saat 13.UO de tekrar Mu
danya'ya kalkttrak Mudanya'dan 17.00 de mutad dönQş seferini 
yapacaktır. Bu itibarla Pazartdsl gUnleri lstanbul'dan Mudanya'ya yalımz 
13.00 de vapur kalkacttktır. 

Köylü Elbiseleri 

s •• 
r 

llbllamu peralleade olarü , 
{ 

Atatıdald ııaoarıa satılmaktadır. 
Beden 
ıumaruı 

~41 

"6. 
48 
50 
Sl 

Çolakiden 
Kuruı 

ince Kalın 
ıayaktaıı pyaktan 

Kurut Kurut 
360 520 545 

' ~()() 585 620 
~()() 685 620 
435 640 675 
435 640 675 
450 655 700 

Ba ell•lıeıer lçla Tqrada 

Damalı 
pyaktan 
Kuruı 

MO 
625 
fl25 
885 
685 

~ 100 

ZIRAA T BANKASI ŞUBELERiNE 
mlracaat edilebilir. 

.. Gazinocular, lokantaC1lar ve bahçe açanlara müjde ! 
Avrupa mallarındıın daha sağlam, Avrupa malından daba 

zarif ve Avrupa mallarında daha ucuz olan 

K A R T A L 
sandalyelarfnı hrcih ediniz. 

l ] 
Slpariflerlnlzl Mafvnutpafa - KGNçG iç han No. t2 r• vermeniz 

re-

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GOGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

Te BÜTÜN AGRILARA KARŞI 

Minimini yııvrunuzun sıhbatini dU· ı 
şnnunnz. Onlara çocuk arabalarının 
kraliçesi olfm ve en iyi lmnl edilmiş, 
en razla tekemmuı ettirilmiş en sıb· 
hl arabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi vttrdır. 
Her yerden ucuz fiat ve mUnid 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

Tatr• Satış Yerleri: 
Ankara aceqtamız : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana • Ömer Başeğmez 
Konya > Mehmet, Şükrii, Necati Kqtk( 
Ceyhaa • Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoflu M. Şakir Öz,eker 
Erzurum > Neş'et Solakoflu 
Polatlı • .Süleyman Uzgeneci 
Eskişehir • Alanyalı Abdurrahman Şerel 
l'rabzon • Polathanell kardeşler 
Trnhzon • Kurumahmut oğlu Hafız Salfb 
Bolu • Mehmet Yönder 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KAtibler, Mektebliler velhasıl bQtOn 
mllrekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akm11sından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
Almanyttnın bu icadı ıoUrekkebli 

Açık b~ 
dığı halde ~-" 

şekilde dururt',. 1' 
sun mllrekk6b aklP~ 

kalemle yazı yazmak roec
buriyetinde olan halla 
hakikaten bu eziyet
ten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mu
rekkeb alır 

kuvvetli 

kurumaz. TIKU en ~~ 
ve en kullanışlı Dlnre 

kalemdir. ~ 
SfyRhtan maada yeşil, mavi ve r J,ı 

renkleri de ayni fiatta ıatılmaktadl ;;· 
yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 

11 

basılırsa 

3-4 kop
ya çıka-
rılabilir. 

Cep - Kol. Masa ve duvar sutleri, k _ ,.,J, 
oıücevherat, kalemler ve saire... 

0 
.,. 

Deposu: Rıkardo Levl halefi FillPP ~ 
Havuzlu han No. ı, İstanbul. T~ 

Taklitlerinden sakmımz. Kırmızı halka üzerinde 
Markaya dikkat e<ııniz. Taşruya posta ile göııderiJ.it· 

~-• Siparişlerin bedeli olan 3 lira evvelden gBnderlfmeHdll' 

• • 
inşaat ilanı 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : ti 
ı - Karabük demir v~ çelik fabrikaları müessesesi memur ve iicileri itJP 

tırılaca~: 
Bir odalı 100 
İki > 100 
tJç • 50 
Dört > 30 J" 

evın inşaatı vahidi fia! esasne ve kapaıı zarf usulile eksiltmeye k0"'° I 
2 _ İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 897.106.20 liradır. . 41' 
3 - Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde Sümerbank Muamelat ŞubeSifl , 

nabilir. , oJ-' 
4 _ Eksiltme 2/6/9:l9 Cuma ('\nü saat 16 da Ankarada Sümerbank uınıJ J 

dürlüğü binasında yapılacaktır. .,cı .,.. 
5 _ İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmı~ oldukları dtı•.;I 

işlere bunlarm bedellerine ve hangi bankalarla muamelede buturı 
dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 _ Muvakkat temin·ıt miktan 39.635 liradır. e ~~ 
7 _ Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günii saa! 15r#,ıtıf 

Ankarada Sümerbank Muhaberat şubesine teslim edilecektır. ıt I' 
gönderile11 tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evvele }cad ,J, 
ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 1' 

8 - Bu inşaatı Banka taliblerden dilediğine vermek veyahud müna1'•
51 

kümsüz saymalçta tamamen serbesttir. cl863. c3465• 


