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L:c:::::: Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 2 - HAZİRAN 1939 

l(urultavda vatandaşın 
bir ev sahibi ·oıması 
meselesi göriişiildii 

Nizamname ve program kabul edildi 
garın son toplaRtı gapılıgor 

bG 
llltii toplanbda birçok hatibler söz aldılar, ilk tahsil meselesine temas edildi, 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel beyanatta bulundu 

~sanımızda kullanılan Bif.-in-gil.i_i_ .. __ 
()- azı ecnebi kelimeler denizaltı gemisi 

Ull hafbl 
tcııeb· 1 ~rden biri son zamanlarda kullanılan . 7 3 kİŞİ İl8_ baff 1 lo kelınıeler üzerine nazan dikkati celbetti, 

RKÇEYE HÜRMET edilmesini istedi Londra 1 (Hususi) - İnşası üç ay evvel 
taınaınlatıDUf olan İngiliz donanmasına 
mensub cFitisı. denizaltı gemi!i, Birken
hed açıklannda bir dalma tecrübesi yap
mıt. fakat mutad saatte deni;ı: uthma çı~ 
mamıştır. 

Denizaltımnın battığı zannedilmekte • 
dir. Sivil mütehassıslar da dahil olmak ü
zere, gemide 73 k.işi bulunuyordu. 

Sekiz di!Jtroyer ve diğer tahlisiye ge
mileri cFilisı. in dalmlf olduğu sulara ge
lerek, gemile irtibat tesis ctmeğe çalış • 
maktadırlar. 

Altın kıymeti 
düşDyor 

f Bu gün 16 "Sayfa 

İdare işleri telefonu: 20203 Flatı 8 Kuruf 

Şeni bir iftira 
Alman elçisi, Turk Öİzetelerinin inglliz • 

Türk anlaşması aleyhinde neşriyat 
yapmaları için bir milyon sterlin dağıtmııl 

---··---
Türkiyede sahlık üzüm vardır, incir vardır, fındık 
vardır, fakat satılık gazete yoktur. '' Garblılaştık, 

Avrupalıyız!,, diyoruz amma bukadarı dej'ill 
Londrada çıkan cDany :Mıilıt in 

Cenevre muhabiri bildiriyor: 
cCemiyeU Akvam mliukereltri 

için buraya gelmi~ olan yi1.ksek ma
kam ıahibi bir Rus bana, Almanya-

nın. İqiliz - 8ovyet anlapna11nın 
vücud bulmamasını temin yolunda 
elinden gelen ıayreti aarfetmekte 
oldulunu söyledi. 

(Devamı 3 üncü ıaılfada) 

Belediye yeni kadrosu 
ile çalışmıya başladı 

Açığa çıkarılan memurlardan başka maaılan 
ücrete çevrilen veya ücretleri kesilen memurlarda 

acı acı fikiyet ediyorlar 

~ ~a ı (}f Kµr-uı'!-<'y he6ab enctlme ni toplantı halinde Yeni bir kararname ile iç memlekette 

~tuıtayı CuınUsust! -:- Büyük Parti ~ Genelbaşkan Kurultay azalan şe - altın alım satımının serbest bıraloldığıru Dün ganô bir sessizlik içinde but unduğu görülen belediye binan 
t~lı art.esı gunij çalış.mala - refine Marmara köşkünde bir gardeıı - h~ber vermiştik. Kararnamenin çıkması . . . . . .. 

il Yacnktır. Ayni gün değiş- (Devamı 11 iTlci sayfacLı) ı üzrinde Ankarada baz.ı sarraf dükkan - Beledı)enı,?- yem kadrosıle 145 me - ler kadroda kalan memurlarla gorül -

1 • farında altın görülmiye baslamış ve kıy- murunu açıga çıkardığını dün yt&dık müştür. n g 11 • ı M ı t f meti de evvelki zamanın I~fzi k,ıymetine ve bunu doğru bulmad1ğımızı lbildir - Dün belediye binası ~b bir sessiz. 1 z er o o o un nazaran derhal 20 kuruş düşmüştür. Ma- dik. Yeni kadro dün tatbik edilmiş, i§- (Devamı 11 incı Bayf.WS) 

nutkunu tekliflere il meh•:~~~~~~'.U:n!u~~;f~~~ret kal- C M IE SEL~ L ~ R ::J 
t..cd e\tab saymıyorlar Dairelerde yaz Beden terbiyesi teşkilatının yeni 

tatili yok 

d geçen yıl olduğu gibi bu yıl yaz tatili tat- ı' ~ Spo~ ta~•i•atını~ beıte dördü m?. aı ve ücretlere, beıte bırı •por ı 

Bu karara göre 15 Hazirandcl tatbiki 1: yurumıyen •porumuz, ıımdı para oldugu halde aynı 

P
anada teşkı·ı edı·ıecek bik e~ilmemesi kararlaşmı~tır. ~ faalıye~.ı~~ ~ahsı6 olunuyor. ~U Y_UZden eVVe~ce parcısızlJı !Üz.llnden' 

beklenen dtı saatıik kıc;a mesai usulü ~ akibete uj rıyacaktır. 1 u artı· Mu~·fettı·şıı·gv ı·ne tatbüc edilmiyeC'k, daireler şimdiki grbi \..·---·--·-·· ... - ...... - ........................................................ - -' l"l mesailerine devam edeceklerdir. -

atay da dahil olacak Litvinol-un -

~ ~clatıa 1 Kuruııaya iştirak eden Ha tay delegeleri bfr arada 

':il~~li~susi) - Yurd içinde teş-ı na olcıcağı buraya gelen haberlerden 
ltaiarın~ an .2? ~arti müfettişlik~ anlaşılmaktadır. Bu müfettişijğe Sey -

an bırınm ~rkezi Ada- han, İ~l ve Hatay dahil olacaklardır. 

Amerika seyahati 
Paris 1 (Hususi) - cİntransigeanh ga

zetesi yazıyor: 
ttngfli:zı, Fransız, Sovyet müzaı'kereleri 

neticelendikten sonra, eski Sovyet bari -
ciye komiseri Litvinofun husust bir va -
zif e ile §imali ve cenubi Amerika ya gön
derllecoği bildirilmektedir. 

Bu haber, bütün siyasi mahfellerde 
büyük bir al~ka uyandırmıştır. 

r-····· .. ·y;;~i .. ;~·;·;~~·~·~;·· .. ····, 
Mısır incisi 

1 

Merak, heyecan ve lezzetle 
okunacak tarihi bir eser 

Beden terbiyeB& geneı direktörü, direktörlük erkı'inı ile lsıantnıl stadmın 
pliinlarını te~ kik ediyor 

Gazeteler ıgeçen1erde beden ıterbiyesi hükumetimiz dünya vaziyetinin bu k;:ıu. 
genel direktörlüğünün bütçesini bildirdi- şık anlarında hakikaten fedakarlıkta bu· 
ler. Spor i§lerini ehemmiyetle ele alan (Devamı 11 incı ;;a:;jac!cı) 



2 Sayfa 

Her gün 

Türk milleti için 
Hakiki kurtuluş yolu 

Yazan: Muhittin Bircen 

B undan otuz beş sene evvel, va • 
tan, millet, hürriyet. demokn· 

si gibi kelimeleri işittikleri veya okuduk· 
lan zamnn yürekleri çayır çayır yanan 
bir nesil vardı ki bwıa mensub olanlara 
Avrupalılar cGenç Türk> derlerdi. Maa
lesef. o zamanlar her Türk genci yüre • 
ğinde bu mukaddes ateşin yandığını duy· 
mazdı. Fakat, hE'rhangi bir amilin sev -
kile gözleri garb dünyasına açılını' ve o 
zamanlar yegane moda dil olan fransız
cayı öğrenmiş bulunan gençlerin hemen 
hemen yüzde doksanı bu kelimelerin yük
sek manalan ile titrerlerdi. Ben o zaman, 
idadi sıralarında idim ve f rnnsızc2yı yeni 
öğrenmiştim. Çok iyi hatırlarım ki, o za· 
m.anki Osmanlı imparatorluğuna dair ya· 
zılmış fransızca kitablardım bu neslin 
hemen hemen umumiyetle öğrenmşi oldu
ğu bir Fransız sözü vardı: 

Apri.y moi le deluge! 
Evet, Fransızlar, Abdülhamidin bütün 

siyasetini cbenden sonra tufan!> manası· 
nı ifade eden bu sözlerle hülfisa ederler
di. Abdülhamid, devletin o zamanki vam· 
talarile bütün memleketi .smısıkı tutmuş, 
onun yarınını hiç düşünmeğe- l:lzum gör
mel-.sizin, yalnız kendi günlerinı hoş geçir
mek endişesi içinde, her şeyi günlük bir 
tedbir~ile idare ederek, imparatorluğun 

hayatını birkaç sene daha uzatmıya ça -
lışıyordu. 

Benden sonra tufan!.. Fransızlar ta· 
rafından Abdulhamide atfedilen bu siya. 
set, bizim, o zaman 'd genç ve heyecanlı 
kalblerimizde daimi bir dehşet duygusu 
uyandırır ve bizi uzun uzun düşündürür· 
dü. Ondan sonra ne olaca'ktı? Kim gele -
cekti? İmparatorluğu nasıl tutacakh? Et· 
rafımıza baktığımız zaman, bu suallere 
verecek bir cevab bulamaz, sadece yü • 
reklerintizin yandığını duyardık. O dev -
rin en genç unsurlanndan biri.benim. Be· 
nim neslim ve benden evvelkiler, bu 
cbenden sonra tufanla sözünü çok iyf bi
lirler. 

* Ondan sonra da tufan hakikaten geldi. 
908 de başlıyan t~f an on beş sene de· '11 

etti. Bu on beş sene içinde, acemi bir nes
lin bütün gayretlerine ve iyi niyetlerine 
rağmen, tufan imparatorluğu silip süpür
du. Az kalsın, bu tufan Türkiyeyi de gö· 
türecek ve Türklük. bu tarih selinin için
de boğulacaktı. Nasıl kurtulmuş oldu • 
ğumuzu hep bniyoruz. 

Tufnn devrinde on sene devlet maka • 
mında otdrarak. taşıp gelen dalgalara 
göğüs VC'rmek için fodakarc~ çalıcınıak -
tan hii.li kalmamış olan İttihatçılar, bu 
iş için her bakımdan hazırlıksızdılar. Bu
nun için, 10 T mmuz inkıl·bını en yük
sek demokrasi ideallerile Jıar kete e çir
m~ olan İttihatçılar. tahtından indirdikle
ri Abdülhamidln y('rine, ancnk oligarşi 

hakimiyeti koyabi'diler. Çünkü, Os • 
manlı parçaları arasında bir ittihad te • 
mini öyle dursun, Türkle:- bile aralann
da anlaşacak vazivette değildiler. Anar· 
il ne oligarşiden birini seçmek zarure • 
tinden kalan İttihad ve Terakki, süratle 
otoriter bir oligarşive doğru yürüdü ve 
nı1ıayet onu tesis etti. 

Ben o zamanlar, bu inzıbatçı oligarşiyi, 
iyi niyetlerle hareket ettiği miiddetçe. 
parçalayıcı anarşive müreccah tutanlar 
arasında idim. Fakat, benim e hemfikir 
olan bir zümre ile birlikte istrrdim ki ye
ni bir c benden sonra tufanl» siyasetin -
den gitmiyelim. Memleketi, hürriyet ve 
demokrasi havası icinde idare edebilecek 
bir nesil yeti sin: Kafası sistemle işliyen, 
Tilr'kiyeyi modE'rn bir millet haline getir· 
meğe kadir bir nesil. Bu nesli VE'tiştirmek 
f ttihad ve TE'rakklnin vazifesi icli. Biz onu 
f ttihad ve Terakkiden daima istedik; onun 
başında bulunanlaır da bu zarureti anla
dılar, fakat, yetiştirme işini yapamadılar. 
Belki, bunda mazur ve hatta çok mazur 
idiler; fakat. mazeret boş:ugu doldur • 
maz, boşluk, boşluk olarak kald\; 

O zaman, harb sonu büvük tufanın 
ikinci dalgasını getirdi. Oınlanlı impara -
torluğunun hududlannı aşan dalgalar, 
Tfrrk yaylfisına kadar yükseldi; değil, im
paratorluk, Türkiye bile istila altında ka
lıyordu. Kafi bir terbiye !;nl•bı içi 1de mu
avyen bir şekil alamanuş elan milli mu -
hiı bir aralık, yeis içine düştil ve herkes 
cil yavrusu gibi dağıldı ! 

. * 
Atatürkün yaptığı hamle Türkiyeyi 

SON POSTA 

Resimli Makale: ~ Söglemigenden korkunuz. 

Dikkat ettiniz mi: Fakir servetinden, korkak ccsare -
tinden, hırsız düıiistlüğünden lbahseder. İnsanın ikendi
sinde mevcud olmıyan bir hasletten dem vurması deni
nilebilir ki, kaçı:ru.IDıası çok güç olan bir hat"talıktır. 

nuyorsunuz. Ayni yolda yürüyen bütün arkadaşlarmıızı 
geri bırakmak mı istiyorsunuz. Mütemadiyen bağınp ça
ğırıp söyleyene hiç balanaıyınız, hazır bu1unan1arın en 
zayıfıd:ı:r. Fakat hiç söylemeyenlerden korkarsanız hak -
k•nız vardır. Bir mecliste muhtelif rakiblerin karşısında mı 'bulu -

Kadın ayakkabılarında /'·-···· .. · .. ·--·····-------""-
Yepyeni bir moda ~ ergOn bir fıkra 

Londra sokaklan yepyeni bir moda
ya şahi.d olmaktadırlar. Cici, zarif ka -

dın ayaklarmda türlü türlü hayvanla

rın yüz.lerıni andıran papuçlar görün -
mektedir. ~te bunlar da bir domuzu 

tasvir eden, değeri de 20 linı olan a 

yakka btlardır. 

Arkadaşımın annesi 
Muallim talebeden birine sordu: 
- Vatan nedir? 
Talebe ayağa kalktı, cevab verdi: 
-Annemdir/ 
Muallim başka bir talebeye döndü: : 

.. - Sen söyle vatan nedir? : 
i O da ayağa kalktı: • 
i - Demin size cevab veren arkada,. ::: 
i şımın annesi! 
\,. __________ ../ 

Haritah kazaklar 

Banyoda 
iskambil falı 

Bayanlar, ba.İıyo y a\>arken canınız 
mı sıkılıyor? .. Hem suyun içinde !kal -
maktan zevk duy uyor , hem dıe öyle ha 
re.ketsiz bulunmaktan sinirleniyor mu
sunuz? Hiç durmayınız, hemen bir des
te sellikıyld iskambillerden !smarlayı -
nız.. Banyonuzu yaparlten, pıEyansı a
çar, fala bakarak mükemmel eğlenir -
~iniz. 

Kör annesini .öldüren 
amele berael elli 

kurtardı; o zaman. Türklük kendi ken -
disini buldu ve yarını hazırlıyabilmenin 
imkanıarı:nı elde etti 15-20 senelik bir ha
yat terbiyesinden hayli ders almİş bir 
münevverler kütlesi ve onunla birlikte 
Büyük Kurtarıcının etrafında toplanmış 
bir millet. elele vererek Atatürk devrini 
yaşarlarken, acıklı tecrübelerden geçmiş 
olanlar, daima bu cyarını hazırlamak> 

işini düşündüler. Atatürk gibi bir şefle 
idare edılınck çok güzel bir şeydi; onu 
kaybettiğimiz zaman onun yerine bütün 
rnill tin ayni hürmet ve sevgi ile bağlan· 
dığı 1 met !nöntine sahih olma\ ta büyük 
bir saadetti; fakat, daha sonra? Daha son
ra? Millet, kendi hcltimiyetini kendi ken

Bundan 8 sene evvel, çok sevdiği 
hastalığı esnasında 1 dakika; bi1e ya -
nından ayrılmadığı, kör olduğu zaman 
da arabasını çektiği annesinin çekti ;,i 
ıztırablara dayanamıyarak onu öldüren 

Bu genç, kazağına, resimde göroü - İngilterocle Clamorgon'da bir maden 
ğünüz ıtibi, dünya haritasının bazı yt~ amelesi, mahkemece suçlu görülmemiş 
!erini i5kmiştir. Orijina~ bir güzellik ve bcraet ettirilmiştir. 

arzcden bu örgüler, şimdi birçok genç 

kızların en şık süslerini teşkil etmek -

tedir. 

Konuşmamzya ahdtclen 
72 rahib 

disine kullanmıya kadır bir siyasi terbiye =============== İngi1trede -4 senedenberi kapandık -
seviyesine gelmediği müddetçe. değh tam görülür ki yeni devrin en esaslı davası lan manasbrda, hariçten gelen hiç bir 
hürriyet ve demokrasi, hatta istiklal bile ve en orijinal manası, milleti, geniş bir ı insruıla temas etmiyen, tek bir kelime 
tehlikeye düşebilirdi. hürriyet ve demokrasi havası içinde yaşa- konuşmıyan 72 İngiliz rahibi, bundan 

İşte, son on beş senelik devir içinde, bi- mıya alıştırmaktır. Asırlardan beri hal • 100 sene evvelki meşhur katolik mi -
zi endişeye düşüren bu yegane meseleyi, kın haricinde ve onun üstünde, hakim bir marı Pugin'in eseri olan bir kilisenin 
Milli Şefimiz, en mühim bir millet mcse· kuvvet olarak yaşamış bulunan dfwleti, in.~sı nihayete ermiş bulunduğundan, 
lesi olarak ele almış bulunuyor. Kurul • bu asnn istediği veçhile, tamamen hal- 1 O giin için konuşacaklardır. 
tayda irad ettikleri son mühim nutuktsı kn maletmenin yolu da işte budur. 
şu cümleler vardır: 

cSiyaset hayatında tecrübe geçirmiş a
damlar olarak memleketimizin ihtiyacını 
ve bünyesine en uygun olan halk idaresi 
usulünü kemale getirmek idealindeyiz. Bu 
yolda temiz yürekle çalışıyoruz; bizden 
sonra gelecek vatandaşlara milletimizin 
siyasi hayatında ilerlemiş bir seviye ter
ketmek başlıca emellmizdir.:a 

Bu sözler, ayni mahiyette olarak bun· 
dan evvel söylenilmiş diğer birçok sözle· 
re ilave edildiği ve yedi avdanberi siyasi 
kadromuzun geçirdiği ve halen de geçir • 
mekte olduğu istihalenin mana ve he • 
defleri gözönüne getirildiği zaman, çok iyi 

Bu yol, Türk milleti için hakiki kurtu
luş yoludur. Benim neslime ve daha ev -
velki nesillere mensub olup ta bugün, bu 
y.Ôla girilmiş olduğunu nihayet görmüş 
olanlar için bu o kadar büyük bir müjde
dir ki bunu burada tebarüz ettirmevi bir 
vuzif e bildim. Bu yolun uzun ve dikenli 

olduğunu bilmekle beraber Türk mille • 
tinin bu merhaleyi de çolt az bir zaman
da çok muvaffakiyetle katerlebileceğine 

kani olanlardanım. Bilhassa. Milli Şefi • 
mizin başlıca ideali bu memleketi bu yol
da yürütmek gayesinden ibaret olduktan 
sonra! 

Mııhittin Birgen 

1 S T E R 1 NA N, 1 STER 

Londradaki Derbq garzşlarz 
Londrada her sene yapılan Derby at 

yarışlan fevkalAde heyecanla karşılanır. 
Yanş günü y!iksek sosyete mensubları 
yanş yerinde bulunmayı en birinci etiket 
vazifesi sayarlar . Mevsimin en nadide. en 
Şlk ve yüzlerce liraya rruıloıan tuvaletle· 
rini burada görebilirsiniz. Aynca, gene 
sosyete dedikodularının en tatlıları bu
rada kaynatılır. Derby yarışında birinci 
gelen atın ismi bir kahraman gibi diller
de dolaşır. Sahibi de keyfinden ziyafet 
ziyafet üstüne verir. 

Bu seneki yanşı kazanan mavt Peter 
atı, en yakın rakibini 4 at boyu geçmi~ir. 

iNANMA! 
Gazetelerin verdikleri bir hclöerc göre: 
c- Semplon Oryan ve 'J.'oros ekspresleri için müşterek 

bir tarife yapmak üzere alakadarlar şehrimizde bir top -
lantı yapacaklardır. Bu toplantıya iştirak edecek olan ec
nebi murafiıhas1ann sayısı 5 00 dür.• 

Bize öyle ge1iyor ki böyle basit bir toplantıya iştirak 
edeceklerin sayısı bu kadar çok olamaz. Bu 500 rakamın
da herhalde bir tertib sehvi vardır. Aksi takxfirde İstan
bul otel1crinde bu kadar yabancı misafiri iskAn etmek 
için 5 00 tane konforlu oda bulun.abi1eceğine: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Sözün kısası 
-····-

Muharrir - Kitabcı 
Da'Vası 

'------- il. .,... .-

M uharrir • kitabet davdl··.1:,.ı 
zeli yılan hikAyeeine ye'JJJ ~ 

ıerh yazar gibi, gerek meslek arka .. tr 
rımın ve gerek sayın bay kitabCJ .teki il 
bilerin son günlerde, gazeteınil da, fff 
enkete verdikleri cevabları burt 
kın şaşkın okuyorum. ,, !>" 

. 4a\fa·· tM 
Dava ediyoruz amma, bangı .,a P"' 

va bir hakem huzurunda oıur. ])~• M' 
hakkın ihkakını ümid eder. Butı 

1 
~1" 

bir vaziyet, öyle bir umut var 'tfl bDf" 
Boşu boşuna çene yoruyoruz. ~ iı' ' 
na. biz emekçiler, kapitali xendilP 
ha da düşman ediyoruz.. -' 

Anketi yapan arkadaş bana da b.'1 
tevcih etmiş olsaydı. kendisine ~ 
raktan. şu fıkrayı naklederdiın: ·rt ,; 

Mirasyedinin biri, yanında zUJil ş. ti 
kavuğile caddede piyasa ediy~r~. -,, 
aralık, on adım kadar önde, l~ ydJ ~ 
caman ve ablak enseli bir herif pe 
muş. Mirasyedi, dalkavuğuna: • wJl!ı' 

- Ahmed! tlemiş; fU önde gıdlll 
görüyor musun? 

·-Evet. 1' 
- Şimdi, gidip te onun ensesine 

şaplak atarsan sana beş lira var. yut, 
Beş lirayı duyar duymaz. dalk.t .,r 

ğirtmiş .. herifin arkasına sokulm~~ 
radana sığınıp enseye şaplağı aıka~ 
Herif. pürhiddet dönmüş. fakat d "rtl' a' 

- Affedersin, birader .. benzetti · 
yerek yakayı sıyırmış. d~ 

Mirasyedi, bir iki dakika sonra. 
vuğa ayni enseyi işaret ederek: . 

0 
~ 

- Bir şaplak· daha at .. bir beş lifli 
ha var .. demiş. e-. 1" 

Dalkavuk gene dayanamamıJ, g tla_.,. 
kulmuş, enseye tokatı gene P'sı."1• ~ 
Herif bu sefer dalkavuğun yaka 
pışmış. 

- Ne bu edebsizlik. be! 
11

,, lf" 
- Ne yapayım, yahu? Bizim fi d rııt" 

arkadan öyle benziyorsun 1ti, al 
8 

rum. Kusura bakma! da111 

Gene kurtulmuş. Birkaç adım dl1' 
yürümüşler. Mirasyedi bir beş lifli 
çıkarmış. dalkavuğa ~östermiş: ıat. )d 

- Haydi, Ahmed! Uçüncüyü pP 
para da senin! n, 

Zavallı dalkavuk dayanamarrıı~· fa )it' 
cü tokatı da yapıştırmış. Ve bU e 
rif döner dönmez, ona: 

1 
~ 

- Dur! demiş. Söyliyeyim bak·nde 6' 
bu ense. bizim beyde bu para: be li;,,cı
bu züğürtlük varken, sen benım e 
kurtulamazsın!. b~yıe#' 

!şte bizim halimiz de aynen ° at~ 
Biz, Türk muharrirleri çok ç~lı~ır. ~ 
zanır. daima müzayaka içerisınde çı edtd'. 
zavallılarız. Teşkilatımız, himaye ilb, 
miz yoktur. Sayın bay tabiıerin 'lfl ·bi _, 
desti şeriflerinde sağmal inekleı:. ~ 
fümara mahkCımuz. Ysni dUzceSI· -ret t1 
da bu insafsızlık, bizde de bu ıafll dftd" 
dukça, bu gidiş böyle devam ede!•Yortı" 

Gene de Iıltfediyorlar .. çok verira tff' 
Allah ömürler versin! Ya hiç pa ~ 
meseler. bizlere danışmadan alıp~ 
lar ne yapanz, ne diyebiliriz? gan 

8 
~ 

avukat tutacak, haftalarca, aytarc t;O""' 
keme kapılannda sürünecek gnç, 
vr? ·yi~ 

Onlar yapar. Dükkanda, m!lş~erıblr ,-,. 
lıyacak tezgahtarları vardır. Bit~~ 
masa başından ayrıldık mt, 1 
yüzüstü, çoluk çocuk aç kalır· •' ti' 

Bu çok acıklı bir hikayedir. yec~, .-; 
kımından, kurdla kuzu massltnl..Aa ~ 
çer. İkide bir tazelemekt'! ne fa1...-., 

Muharrir olduk diye talihiJ11118 
lim. Bakisi güzafı binihayet! f i ti,. 

E~ -························-·········· .. ·-
ltalyada tuğyall ~: 

Torino 1 (A.A.) - Sula~~ 
bire yükselmesi üzerine Po z:xıil ~ 
rinde ve Torino'ya birkaç .. ril yr 1 
de kain Moscalieri'de bir köP~ r 
mıştır. Bir kişi ölmüştür. 30 - / 
rah vardır. ~...ııııl ................... : .............•......••. 



İngilizler Molotofun 
nutkunu tekliflere 

Ankarada Sovyet kitab 1 Dol~aba~çekde cev~~.!~!~~~~~, 
• • v beynelmilel bır ongre hususunda, hiç bir işaret mevcud değil -

ve artıstık fotograf toplanacak :: ı::~.~.!t ::ı:ı:: .:;:: 
S • • • ı ı d Ankara ı (Hususi) - Bu yaz 1stan - ted ru·. mah. . ··ı d b . L 
ergısı merasım e açı 1 bulda tarih kongresi ~~ğll ~e~elmilel ~~ P;is \araf:;~ c;;b: v:ntes~: 

Antropoloji ve arkeoloJı Preıstonk kon- edilmiştir. 
SoYyet b .. .. k 1 • • T .. k b • t k .. l d• •k • gresi toplanacaktır. EylUlde toplanacak Baltık devletleri 

uyu e ÇiSi Ur çe ır nu U soy e ı, l l olan kongrenin hazırh'klan başlamıştır. Garantinin, Baltık devletlerine teşmni 
memleket arasındaki dostluğu Şimdiden 100 ecnebi il.im iştirak edecek- hususuna gelince, bu keyfiyet bizzat Bal-

tebarüz etti d. M ·ı V kil. tk b d. ıerini bildirmişlerdir. tık dev1etıerınm müracaatıanna bağlı -r t , 8811 e 1 D U a ceva ver 1 Kongre azaları Anadolu hafriyat mın- dır. 
~~ra. 1 - Bugün saat 16,30 da \ ıere elzem esaslı unsurlardan biridir. takalarında on bet gün sürecek tetkik • Bu devletlerin temayüllerini anlamak 
\"e So sal~~ında cSovyet kitabı;. Bu serginin vücude getir11mesi yolunda lerde buluna~~r. üzere İngiltere hükfuneti demal hare • 

ÇıhnıştJ.vyet artıstık fotoğraf sergisi a • göstermek ICrtfünde bulundukları kıy • Yenı· barem proı·eıerı· kete geçmiştDünküir:. .. temaslar 
I<o r. metli yardımlardan dolayı sayın Maarif 

sun·a~ ~e. dost memleketin teknik, Vekili Hasan Ali Yücele. Halkevi ba~ - Diğer taraftan Moskavadaki Ingiliz se-
&in~ t ve fıkır sahalarının hemen hep • kanı Ferid Celal Güvene, HalkP.vi arka - Ankara 1 (Hususi) - Bütçe encümeni firi Vilyam Sids, bugün Potemkin ile ya-
~ ö ern~~ <!den neşriyatından 1300 gü- daşlarına samimi minnettarlığıml arze - barem projelerini tab, teksir edilmek üze- rım saat süren bir mülakatta bulunmuş -
ı... Illeg;ıı V"" So tl B li- ~ re matbaaya vermiştir. Projeler yarın tur. Sids, bil~ı..are 'C'-..--- .. efiı:ile de gö-~ı~-rı'n· h "' vye er ir · gi mil - derim.:. cuı .c ıö.Llb.lL ., 

ın a t "'d meb'wılara tevzi edilecektir. rüşrnü...tu··r. tnı.ıhtelif ya , a et ve faaliyetlerinin l\faarif Vekilinin nutku -s• 
fotofh- f saflıa.Iarma: aid 2-00 artistik Hasan Ali Yücel, Sovyet elçisinin söz- f İngiliz • F'ransız teıklifieri 
açılrnaa ~n__ ~şbir edildiği bu ser~nin lerine bir nutukla cevab vermiş ve demiş- Posla lelgra SaJfilıiyettar mahfellerde söylendiğine 
Saydam .enm~e Başvekil Dr. R.€fik tir ki: Vm11m müdürlilğ;; göre, Sovyetlerin cevabı alınmadan İn -
~1 b· ' Maarıf Vekili Hasan Ali Yü- Muhterem Başvekilim, sayın ziyaret - At1kara 1 (Hususi) _ İstanbul tram- giliz - Fransız teklifleri neşredilmiyecek-
ll. • • ll"ÇOk rneb'uslar H · · M il "[.. d · · tir. Mnahaza, üç mühim noktaya istinad tıf v, k" , ancıye ve a- çı er. vay, elektrik idaresi müdürü n.a rın_ın. 
L_ ~ aletleıi il€ · ı :r • k d" 'Iü k. - h · t' i1 ~ t ettiği anlaşılan bu teklifler şundan iba -c.unıatiği . r. ge en:ı.erı. o:r: ıp- r ıye cum urıye ı ı e ... ovye sosya - posta telgraf umum müdürlüğüne tayıı:~ 
Otiinevv~ı·lbırçok ~sı, birçok Türk list cümhuriyetler birliği arasında öte • kararla~ıştlr. Ayni idaren~n fen h. eye_ .ı rettir: 
1 "' en v t t~ h b d d l .... - betl . y··· 1 - Üç akid devetten her hangi bi -Ul}tnu<rl e gaz~ ecin::r azır u- denberi mevcu ost U.I\. munase erı- şefi Emin telgraf idaresi ihtisas işlen reıs-

'i~ur. · · b. h .. - 1 b g· · bu risine karşı Avnıpada bir ~aarruz yapıl -nın yenı ır teza uru o an u ser ının - liğine getirileoek.t~. 
Sovyct b .... k gün Halkevimizde açılma törenine bü).:.ik -~ dığı takdirde. diğer ikisi taarruza uğrı -

uyu elrisinin nutku • b• ·ı · yana yard d kt· So ~ bir memnuniyetle iştirak edi)roruz. Kom- ş e I ır 1 f ra ım e ece ır. 
te~ti~~e~:.r Birliği büyük elçisi Te - şu ve dost memleketin tekni!oc, ve fikir n 1 2 - Aki<l ckvletlerden birisi, Av -
•ıi bir İtiiıu·~k - Sovyet dostluğunun ye sahalarının hemen hepsine temas eden (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) nıpada garanti ettiği devletlerden bi • 
lnı ~er~ }iir~ı tezahürünü teıjkil eden kıymetli neşriyatının iburad~ teşhir ~di • Almanya, Moskovadaki mümessilleri risinin yardımına koştuğu takdirde, 
llutuk ~ ı aça_rken, türkçe olarak bir len güzel örnekleri, Sovyet dostlarımızın vasıtasile. Sovyetlere gayri mahdud kre- diğer iki devlet de derhal buna iştirak 
ki: Ylernış ve ezcümle demiştir bu sahalarda ne kadar ileri adımlar attık- dilerle türlü mal ve çok menfaatli, uzun edecektir. 

Ank Jannın müsbet delillerini bize getirmiş bu müddetli ticaret anlaşmaları teklif et - 3 - Akid dev1etlerden hiçbiri tara-
kiiıtur ~~n en yük.sek ve en kıymetli lunuyorlar. Bu eserler. ayni zamanda miştir. Bununla berabe& Moskova bu kan- fmdan gannti edilmemiş olmakla be
~. bugü~ !arından birinde, Haikevin- dost ve komşu memleketin basım tekni - dırıcı tekliClere aldanmamıştır. raber, Avnıpada hücuma uğrıyan her
'-': :ırt.?st·k açı~ bu cSovyet kitabı• ğinde elde ettiği yüksek baş;ınları canlı Ayni Rus diplomatı bana şunlar. da hangi bir devletin t:ilebi üzerine akid 
~ırliği \l ı ~otograf sergisi. Sovyetler olarak bize göstermektedir. Bn sergive zi- anlattı: devletlerden biri harbe giriştiği tak -
lki dost e Turkiye Cümhuriyeti gibi net veren artistrk !otoğrafiler komşu ve Almanyanın Ankara sefiri fon Papen dirde, dığer iki devlet buna yardım e
ltuttUr~ı ~ ~~ınşu memleket arasında dost milletin. hayatın muhtelif ve mütc. 27 Nisanda Ankaraya vardıkan sonrıı, decektir. 
tnahiy~tı· ırlıgi zinririnin mütenevvi nevvi cqpheleı'ine şlm.il. gt-niş faaliyet son (Türk _ İngiliz) anlacşmasına muha • Molotof'un nutkuindan anlaşıttdığına 
etrn~~~· halkalarından birini teşkil sahalarının güzel ve alaka verrci sahne - Iefette bulunmaları maksadil~ gazete - göre. Sovv~tJcr bilhassa Baltık devlet-
. Bu ser~~· !erini göstermesi itiban1e bizim içir. büyük lerde müessir olmak için bir milyon İn • !erinin sarahaten garanti edilmesini 

~ırJi!}jni c.ı. he.r şeyden evvel, Sovyet1er bir kıymeti haizdir. Büyük bir takdi:.- ile giliz lirası nakid para harcamıştır (!) ~ istem.okt.;ıdirier. 
~~tini g~t<!~rivat faaliyetinin ma'hi - temaşa ettiğimiz bu eserler, fotoğrafçılık Son Posta _ Bu haberin biz Türkleri Nutuk ccvnb te13kki edilmiyor 
;r &an'at ~~~~ektir. Diğer taraftan, san'atı~ın dı:st n;e.ml~kette n;azhar old~- alakadar eden kısmını sö~l~mek ve yaz~ LondrP. 1 ( A.A.) - İngiltere hükii -

ki ~cudü ' h:r Şeyden evvel haki- ğu genış ölçudekı ınkışafı da ısbat etme~- mak için Türkiyeyi ve Tur!< gazetelerını met melıafili, Sovyetlerle icrasına giri
larak göı;t oldugu gibi ve objektif o • tedir. tanımamak lazımdır. Dost Sovyetlerin şilmic; olan müzakerelerin, Moskova ta 
l'i.ir\ zi '. eren. artistik fotoğraflar ise, Senelerdenberi sıkı bir dostlukla kom- bir diplomatının Türk matbuatına böyle rafından :;on İn~liz - Fransız teklif.le -
lllinetk~~:etçılerine SovyeNer Birliği· şu olduğumuz Sovyet sosyalist cümhur:-1 çirkin bir iftirada bulunabileceğin~ aklı - rine cew:b verilmedikçe. devam etmi -
~di<i ceı~ hayat ve adetlerini, mü- yetler birliği ile aramızda mevcud ve mız yatmıyor. Budalanın veya garazkfırın vecevim beyan etmektedir. Bu mehafil, 
dereoeYe kp elerden, hiç olmazsa bir stilhün devamına matuf olan siyasi rnür.a biri tarafından böyle şeni bir iftira sav • divor ki: 
.SQ~tl ada~, ~nıtacaktır. sebetlerimizin, bug-:in burada güzel bir rulmuş olduğunu kabul etsek bile bu MolotoI'un nutku, hiçbir zaman Sov 

'l'urk tnil~~i ~ırlıği mi~letleri, .. ?<>st örn.eğ.ine ~hid olduğum~z kültürel .. ~:e herzeyi neşretmek._ dost İn~iltcrcnin vetler taraiındaın verilmiş bir cevab 
lerakkiie .. nın ekonomık ve ikülttirel artıstık rnunasebctterle xuvvetlendırıl - Daily Mail gibi ciddı tanınmış bır g,1Ze - tclfı'l\ki ~dilemez. 
Y'iik m~ını, .derin bir alaka! ile ve bü mesini memnuniyetle telakki cJıyoruı. tesine yakışmıyacak kadar gülünç ve <ı· Molotof'un itirazlarından hiçbirinin 
tedir. İki nunıyet hislerile takib etmek İki komşu ve dost mniet arasında böy!e nşağılık bir hafifliktir. bir Hilaf cıkdine karşı izalesi mümkün 
Şılıklı ol :rn~mleketin başarılarının kar yeni bir dostluk tezahürüne vesile ha - Türkiyede sat.tlık üzüm vardır incir olmıvan bir engel teşkil etmemekte ol-
buyük ~.ra tanınmasında 'bilhassa zırlamak IUtfünde bulunan Sovyel bü • vardır, fındık vardır, fakat satılık gaz<'te duru sövlenmektedir. 
tiireı iş 1\i e~~~yet va:&r· Kül- yfik. elçisi sayı~ B .. A.leksey Tere~t'.~"': yoktur. cGarblılaştık, Avr~~a!ıyız> di • Hüklimetlc yakından alilkası olan 
~ns'iPhıi rlıgı sıyasetlennin esas samımi teşekkurlenmı sunarak sozumu yoruz amma bu kadan degıl! mehafil. lıu a'hval ve şerait altmda mü 
~ltil d SUih için mücadele bitiririm. - - -- 1..akeratı tcgıi etmenin en iyi usulün 
rntinaseb ~.:~ dost hükOmetlerin Maarif Vekilinin alkışlar!a karşılan3n Altm kıym eti düşüy,, r Molotof'un bizzat tekliflerde bulun -
~an~ rınde olduğu gPoi ayni bu nutkundan sotra sergi gezilmiş ve (B~tarafı J inci '°yjcıda) ması olduğu mütaJeasındadır. 

Benı.ereıeri _çalışrnaıanıun ve başlannm bilfilıare davetliler zengin bir büfede izaz mıyacağı kanaati hakimdir. Düşme mik - -----
~ toplıya'bilıneleıi için millet- olunmuştur. tarı kısa bir zaman içinde en aşağı bir Mekt '!bte infilak 

Prens Pol Berlinde 
lirayı bulaca'khr. A'kron - Ohio 1 ( A.A.) - Ba lberton 

Kararname İstanbula henüz gelmedi - kasabası:ıda hir rnektebde vukua gelen 
ğinden İstanbul sarraflarınd:ı altrn alış bir infilak neticesind~ 6 ila 11 yaşındrl 
verişi henüz başlamamıştır. · 42 talebe ile 2 muallim yaralanmışlardı:-. 

Sayfa 3 

e Harp tehlikesi 
karşısında Amerikanın 
gardım vadi I 

Yazan: Sellin BaııP Emet 

O ünya ahvalinin aldığı karanlılıl 

vaziyet karşısında yeni dünya. 

dan büyük meded uman insanlar var. Za· 
man zaman Amerikadan demokrasileı· le-o 
hine yükselen bazı sesler bu ümidli in .. 
sanlara hak verdirmiyor değil. Fakat 
§imdiye kadar yalnız söze inhisar eden bu 
manevi müzaheretin maddi hiç bir tecel
~görülmedi. dense mübalağa edilmiş ot. 
maz. 
Şüphe yoktur ki yüz seksen milyona 

yakın nüfusile, çok kuvvetli mali imkan
larile ve tamamen modern iktısadi ve sı -
nai techizatile Amerikanın sulh cephesine 
getirebileceği yardım büyüktür. Fakat gö
nül, bu yardımın remzi bir sahada kal -
masına hiç bir suretle cevaz vermek iste -
miyor. Bu arzu, Amerikan hariciye işle
rile meşgul M. cCordell Hulh ün son 
nutkunu okuduktan sonra daha fazla şid
detleniyor ve hararetengiz bir hal alıyor. 
Çünkü: Bir demokrat memleketin h:ı.ri' .. 
ciyc nazırı olan cCordell Hull>. bir harb 
vukuunda Fransa ve İngillereye, prensib 
itibarile sillh ve mühimmat yollanmasın' 
iltizam ediyor. Bunda ısrar da gösteriyor. 
Fakat bu memleketler, harb halinde. de
nizlere hakim olacakları için. alacaklan 
silbhlann paralarını da peşin ödemiye 
mecbur tutulmalıdırlar. diyor, Amerikan 
hariciye nazırına göre. bu suretle hare -
ket edecek olan Amerikanın manevi mü
zahereti bu devletlerin lehinde kendini 
göstereceği için büyük ehemmiyeti haiz O· 

lacak ve binnetice ha~bin kazanılması im· 
kanlarını temin eyliyece!dir. 
Amerikanın bu büyük yardım teklll\ 

karşısında hüzünle tebessüm etmemek 
mümkün değildir. Denizlere hakim ola -
cak devletler denizlerden para çıkarmak 
suretile mi Amerikadan satın alacakları 

malzeme ve silahın bedelini ödiyecekler! 
diye insan kendi kendine sormak ihtiya • 
cını duyuyor. Amerikanın hakikaten A -
merikaya has olan bu mantığı karşısınd• 
bir Amerikan müzaharetine güvenilip gü
venilemiycceğini sormak, artık, bir dava 
olmaktan çıkmıştır, sanının. 

Resmi Amerikanın bu tehlikeli günler
de yükselttiği sesini dinledikten sonra 
ihtiyar Avrupanın kendi kuvvetinden baş
ka bir şeye bel bağlamaması lazım gel -
diği de böylece, bir defa daha anlaşılmıt 
oluyor. Tüccar Amerika, Büyük Harbin 
bakayaya kalan taksitlerinin kırgınlığı ilı 

yalnız müstakbel harbde yapacağı yardı· 
mı peşin tediyeye istinad ettirmekle kal· 
mıyor. uzun müddet ümid içinde kıvran· 

dırdığı Avrupa halk ile adeta istihza edi -
yor. Bir büyük hodgfilnlık örneği olara~ 

ele alabileceğimiz bu zihniyetin önünde. 
h§Ia ümid besliyenler varsa, kendilerine 
artık avuçlarını yalıyabileceklerini söyli· 
yebiliriz. - Selim Ragıp Emeç 

Yeni Balıkesir valisi 
Balıkesir 1 (Husust) - Yeni valimiz 

Recai Güreli bugün şehrimize gelrni~ va
zifesine başlamıştır. 

!İ· tezahüratla karşılandı 
ır Bel 

bizi .g~ad gazetesi: ''Yugoslavlar Alman dostluğunun 
( Fransız karikatüristler~ne · göre İngiliz - Franstz görüşmeleri 

nı ıçın ne demek olduğunu pekala biliyorlar,, diyor 
~tlin 1 ( 

t\a.t tı.aib· Hususi) - Yugoslavya salta-
ia "e h~ ~r:ns Pol, refikası prenses Ol -
'aat ıs,ao rtcıye nazırı Markoviç bugijn 

1'.tısanrı~n Ber~ine vasıl olmuşlardır. 
llunn g· dJ hamtl tren Lerther istasyo· 
t'' ır ğ' 
•ng, fon :a/ sırada Hitıer, mareşal Gö • 

Ve }{'a.,,· ıbbentrop, Alınan ordu erkanı 
,ı_ ... Parti · 
"'· sı Şefleri hazır bulunuyorlar-

fı. litısUsi tre d . . . 
lldan k n en ıner ınmez Hıtler tara-

t\J.rnan a:~ıanan prens Pol, Yugoslav ve 
lhtiraın ~ılh mal'l§lannı dinledikten sonra 
::r:ı. .

1 
ıt'asını teftiş etmiş ve bilahare 

~-ası e b· I"k n .Beı ır 1 te kendilerine tahsis edi -
J:laYr \>U.e şatosuna gitmiştir. 

0!cı.n h~~ar~ ~slü caddelerde birikmi~ 
larn~1 ' lnisafırleri tezahüratla alkış • r. 

~dda ne .ı:: .. ·· ··ı·· ? Jleı~ u~UDU uyor. 
ti, '!:>rad l (-

l.'ugQ 
1 

A.A.) - Yugoslav gazetelc-
s av kral naibi prens Pal ile prcn 

ses Olganm Berline yapacakları resmi zi
yaret hakkında birçok haberler neşret -
mektedirler. Gazeteler, bu tezahürün e -
heınmiyetine işaret etmektedirler. 

Samoupravn ga2etesi, başmakalesinde, 
Almanya - Yugoslavya münasebatının bir 
tarihçesini yaptıktan sonra şöyle demek
tedirler: 

Yugoslavlar, Alman dostlu~unun bizim 
için ne demek olduğunu ve bu dostluğun 
yalnız bizim için değil, Balkanlardaki ve 
bu itibarla bütün Avrupadaki bütün dost 
ve müttefiklerimiz için bir sulh zamanı 
teŞkil etmekte bulunduğunu pekal.i bi -
liyorlar. İtalya ile olduğu gibi Almanya 
ile de çok tabii ve dostane komşuluk mü
nasebetleri idame ediyoruz ve bunu ya. 
parken hattı hareketimizde evvelce te
sis edilmiş olan direktiflerden ve tesbit c· 
dilmiş bulunan yoldan inhiraf ettiğimiz 
takdirde büyük bir mes'uliyet altına gi
receğimize kani bulwıuyoruz. 

l•kemle kali gelmedi. Bunun üzerine Daladye ile Bone bir merdiven bulup getirdiler. V e neticede Lord 
Halilalu ik Mai•ki lıonuıabildileı. 



4 Sayfa 

Atatürk köprüsüne inen yonann 
istikametleri değiştirilecek 

lstanbul ve Beyoğlu cihetinden köprüye inen 
volların tramvayların geçmesine müsaid olmaması 

yüzünden meyilleri azalblacak 

Şehircllik mütehassısı Prost. ıabah ve 
akşamları Karaköy köprüsündeki izdiha
mı dağıtmak icab eden tedbirleri alacak
tır. Şehir planında ticaret müesseseleri 
muhtelif semtlere dağıtılmış, bilhassa Ata 
tü.rk köpri.i8üne yaklaştırılmııtır. 

Atatürk köprüsünün iniaatı tamamlan· 
d.ıJrtan .sonra Karaköy köprüsünden istifa
de edenlerden yarıs:ı.nın bu köprüden geç 
melerinin teminine çalışılacaktır. 

Mukavele mucibince Atatürk köprüsü
nü i.nfa eden müteahhid köprüye tram -
vay rayı döşemek mecburiyetindedir. Fa
kat köprüye İstanbul ve Beyoğlu cihetin
den inen yollar tramvay arabalarının sey
rüseferine müsaid değ11dlr. 

Şehlrcllfk mütehasmsı Prost bu mahzu~ 
nı ortadan kaldırmak için Beyoğluna çı -
kan yolun istikameiini değiıtirecek, mey-

Saldırıya merasimle 
sancak çekilecek 

Alınanyada yaptmlarak bir müddet ev 
vel limanımıza getirilmiş olan ay smıb -
na mensub Saldıray denizaltı gemisinin 
donanmaya iltihakı münasebetlle önü • 
milzdeki Pazartesi g(inü Kasımpaşada de 
nh kumandanlığında merasim yapılacak
tır. M~nısime donanma komutanı amiral 
Şükrfi Oka.n riyaset edecek ve Saldıray 
ıemlsJne Tilrk sancağı çekilece-ktlr. 

Matef errllı: 

Evrakı ıUrlincemede bırakanla:r 
tesbit ediliyor 

Mülkiye milfettfş-Jeri belediye umuru 
hukukiye müdürlüğü muamelAtmı tef
tiş ettfklerl eınada baz:ı evrakın vak -
tinde netloelendırflmemiş olduğunu 

gftrmüşlerdlr. Müfettişler, evrakın sü -
rOnoemede kalmasına sebebiyet wren
terl tesbit etmekted'h1er. 

Rm kon!llolosu Valiyi ziyaret etti 
Dün, Rus konsolosu Vafli ve Beledi -

ye Reis:! LOtfi Kmları ziyaret etmiş -
tir. 
Şehircilik mUtehassuıı Ankaraya gitti 

Şehircilik mütehassısı Prost, dün ak 
f8.mld h enk Ankaraya gitmiştir. Prost 
bend:>erinde şehrin kabartma harita -
!arını w Eminönt\ mAketini götürmüş
tQr. ~rada şehirol1erln Jştirakne bir 
toplantı yapılacaktır. 

Vail muavinleri ve polis m.OdUrlerlne 
verı1en makam ncretlerf kaldın)dı 

VaAf muavinlerlle polis müdüderl -
ne her ay verilen 100 tin makam ncre-
tt Dahfliye V.ekAletinin emrile kaldı -
nlmıştır. Ke.ymakarn1'ar her wy ellişer 
Hra makam ücreti *1lakta ~am ede
celderdir. 

Pollıt": 

Alacak yftzttnden kavga eden iki kişi 
blrlbfrinl yaraladılar 

Ferik<5yünde oturan Necati ve Ser -
ld! adlarında iki arkadaş, aralarında a
lacak yittünden çıkan bir müımzaakla 
birbirlerini taşJa yara~. 

Her !ki suçlunun m11davatlan yapıl 
mış, haklarmda talJd'bata baş1anmıştır. 

Kale duvanna çıkan bir çocuğmı 
başına ta§ dil§tft 

lini azaltacaktır. Yeni yolun istikametini 
tayin etmiştir. Köprünün Azabkapı ci
hetinden başlıyan yol, Havuzların arka -
sından geçecek, kıvrılarak Tozkoparana 
çıkacaktır. 

Köprünün Unkapaıu cihetinden başlı -
yarak Şehzadebaşına kadar imtidad ede
cek olan yolun istikameti de, bu maksad
la değiştirilmiştir. 

Köprünün inşaah Ağustosta bitecektir. 

Atatürk bulvarının lnşasına harcanacak 

paranın yakında belediyeye devredilecek 

elektrik. tünel ve tramvay idarelerinin 

karından aynlması muvafık görülmek -

tedir. 

Bulvar tamamlandıktan ıonra yollara 
tramvay rayları döşenecek, 1stan bul ikJ 

tarikle Beyoğluna bağlanmı~ olacaktır. 

Liman reislikleri 
faaliyete geçtiler 

Muhabere ve Münakale Vekaleti te~ -
kilat kanunu mucibince Deniz Ticareti 
müdürlüğü evvelki gün - akşam lağvedil

miş v.e biri İstanbulda olmak üzere mem

leketin altı yerinde teşekkül eden mın -
taka liman reislikleri, dün sabahtan itiba
ren faaliyete geçmiştir. 

İstanbul mıntaka liman reisliği kadro
su dün Muahebere ve Münakale Vekale. 
tinden vilAyet vasıtasile, telgrafla al! -
kadarle.ra bildirilmi!Jtir. Yeni kadroya gö
re İstanbul mıntaka liman reisliğine, lAğ
vedilen Deniz Ticareti müdürü Refik, li· 
man reis muavinliğine, Deniz Ticareti !ı -
tanbul liman reisi Hayreddin, kontrolör -
lüğe de, Bandırma llınan reisi Zühtü ta
yin edilın~ir. Deniz Ticareti müdürlüğü
nün diğer bütün memurları ayni maaıla 
yeni mıntaka liman reisliğine devrolun · 
muşlardır. 

Yeni mıntaka liman reisi Refik, dün 
keyfiyeti bfr tamJm.le bütün memurlara 
bildirmiş ve müşterek mesainin muvaffa
kiyetle dolu olmasını dilemiştir. 

Mıntaka liman reisliği memurları bu -
gün yeni kadro üzerinden maaşlanru ala
caklardır. Mıntaka liman reisliği vazife 
ve sallhlyeti Deniz Ticareti müdürlüğü 

vazife ve salahiye-tlerinin aynidir. Mülga 
İstanbul deniz tican!tine bağlı bulunan 
mülhakat liman reisl~ri de, yeni tefkj
IA ta ba~lanmıştır. 

İzmir, Mersin, Zonguldak. Samsun ve 
Trabzonda kurulan mıntaka liman reis -
liklerine aid kadro da, Muhabere ve Mü-

nakale Vek~letinden bu mıntakalara teb

liğ olunmuştur. Yeni liinan mıntaka reis· 
leri doğrudan doğruya Muhabere ve Mü
nakale VekAletine bağlı bulunacaklardır. 

Şehir iş lerl: 

Suyun metre mikabı 15 kuruştan 
verilecek 

İstcvrıbul Belediyesi şehir suyunun 
metre rnikabını 15 kuruşa dağıtmağa 
karar ~rmiştir. Şehir Meclisinden bu 
hususta karar alındıktan sonra tatb!lka 
geçilecektir. 

Belediye kooperatifi Beyoğlmıda 
lokanta açıyor 

İstanbul Belediyesi kooperatü mü -
dürlüğü Beyoğlunda bir l<>'kanta aça -
caktır. Lokantada tabldot 35 kuruş o
lacak w her istiyen istifade edebile -
cektir. 

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

Rllltllr işleri: 

Davudpaşada çöp iskelıes1nde oyna -
makta olan çocuklRTdan Kadir isminde 
bir çocuk, o civardaki kale duvanna çı 
tarken başma taş düşmü' ve ehemmi -
Jetli wrette yaralanmıştır. Yarah ço
cuk Cerrahpa.şa hastan.esine kaldırıl -
mıştır. 

Bir kadıne. otomobil çarptı Maarif VekMeti imtllıaıı suallerlııl 
Yepldirekte oturan ..fO yaşlarında E- gönderecek 

mine adında bir kadın Taşçılar~ - Liselerin olgunluk imtihanlarından 
11.Dden geçmekte iken toför Melınıed1n fizik, k:t:ın7• ve tarih, coğrafya denle
f daresindeki 2J6A numarah otaroobttin rlnin sualleri Vek.llet tarafından gön -
E<imeshıe uğrıyarak ~ .urettıe pJ - derileoektir. Diler dersler t1f.ah! olal-
ralanm.ıştır. caktJ.r. 

ôON POSTA 

- Sanayi odalan teşkili hakkmda 
tetkikat yapıldığı asılsız? 

Böyle bir teşkilat yapıldığı takdirde dahi ticaret 
ve sanayi teşekküllerinin hemahenk olarak çahŞ" 

makta devam edecekleri ll'Uhakkak görülüyor 

ı ~ 
stanbul - Bükreş seferleri Memleketin muhtelif mıntakalarında 1 hirlerimizde bunlar bütün ticaret ve dıl' 
için de Romanyadan bir yeniden sanayı odaları teşkil edileceği nayi erbabını kucaklamış bulunrna~ta d~ 

ve bu maksadla yapılan hazırlıkların ik- Memleketimizde ticaret ve sanaY• 
0

1dl 

.. 

heyet geldi mal edildiği hakkında bazı neşriyata te- lan 1882 senesinde ve ilk defa İstanbU 111 
İstanbulla Berlin arasında tesis edilen sadüf edilmektedir. tesis edilmiş ve bugün İstanbul Ticaret si" 

yeni hava hattının ilk seferini yapmak i.ı- Dün buhusta yaptığımız tahkikata na- Sanayi Odasına 12,000 tüccar ve 2000 . 
zere evvelki gün Berlinden Yeşilköye ge- zaran, bu haberler henüz mevsimsiz te- na~ici iştirak etmekte bulunrou~tur·alitı' 
len Lufthanza şirketinin tayyaresi dün likk.i edilmek icab eder. Sanayi odaları ayrı bir teşekkul b ge
sabah 7,55 de Berline hareket etmiştir. Bu Evvelki gün Resmi Gazete ile neşre • getirildiği takdirde sanayi erbabının -
tayyare ile evvelki gün şehrimize gelen dilen ve mer'iyet mevkiine giren İktısad niş bir teşkilatı takviye ve inkişaf ettir~it 
Berlin sefareti müsteşarı Galib ve üçün- Vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakkındaki bilmeleri de nazarı dikkate alınacalt ıe , 
cü katib Cemal ile Lufthanza şirketi mu- muaddel kanunun yedinci maddesinde, keyfiyettir. Maamafih alakadar ~eki da• 
dürü ve Alınan gazetecileri dün Berline Vekfiletin Ticaret ve Sanayi odaları hak- tin böyle bir lüzum gördüğü takdirde ııı.· 
dönmüşlerdir. Tayyare postasile üç yolcu kındaki kanun hükümleri dairesinde müs hi, ticaret ve sanayi teşekküllerinin bet~ 
da Berline hareket etmiştir. takil sanayi odaları kurulmasına müsaa· ahenk olarak çalışmakta devaınlar1Il1~. 

Evvelki gün Berlinden kalkan mukabil de edebileceği müsa.rrahtır. min edileceği muhakkak görülmekte ır• 
yolcu tayyarecıi de, dün akşam Yeşilköye Böyle olmakla beraber Vek!letin müs- Piyasada içfmdık ve ceviz 
gelmiştir. Tayyare seferleri, Pazar gün- takil sanayi odaları teşkil edeceği ve bu k d 
leri hariç olmak üzere her gün yapılacak- odaların vazife ve aalilıiyetlerinin ne o- sto u kalma 1 ~ 
tır. lac.ağı hakkında henüz takarrür etmiş Son hafta içinde piyasamızda iç fıJl 

Türk.iye ile Romanya arasında tesis e • bir feY yoktur. ve ceviz satışı olmamıştır. '()' • 
dilecek hava seferleri )ıakkındu hükfune- Vekfiletçe buna karar verilmeden ev _ Ordudan 15120, Trabzondan 5000, ll 

timizle temaslarda bulunmak üzere Ll - vel bazı tetkikat yapılacağı ve bu tetkikat yeden 4640 kilo iç fındık gelıni~ir. 1eııl 
rens Romen .trketi mümessillerinden üç net'ce · de · dal t kil. 1.. Bu mallardan Kanadaya 10,000, .1 ( 

s· 1 sın sanaYl 0 an eş ıne uzum Zelandaya 2000 kilo ı'" fındı..,. ihraç ed• 
kişilik bir heyet dün sabah şehrimize gel- görüldüğü takdirde bunların vazife ve ~ ... 
miştir. Rumen mümessilleri bugün An ~ salahiyetlerini tayin eden birer nizam - miştir. 1'11 Piyasamızda · b dık ceviz sto 
karaya giderek iki memleket arasında a- name ihzar ve Devlet Şurasına gönderi - ıç n ve 
çılacak hava seferlerine aid mukavelena- leceği tabiidir. Henüz böyle bir tetkikat k~a..,lm_a_,m.ı.;.şt•ır•. ________ .,,,,,_,--
meyi imza edeceklerdir. Mukavele imza • yapıldığına ve bir nizamname projesi ha. 
!andıktan sonra İstanlbul - Bükreş arasın- zırladığına dair de bir maltımat olmadı -
da tayyare seferlerine bu ay ortalarına ğına göre, bu husustaki haberler, İk.tısad 
doğru başlanacaktır. V ekfiletine verilmiş olan salahiyetten ile

Ankara borsası 
Açılış • Kapan-;-;~~~n 1 - 6 · ~ ' 

Azıh bir hırsız 
Bursada yakalandı 

Bundan bir müddet evvel Balıkpaza -
nnda bir hırsızlık vak'ası olmuş. meçhul 
bir hırsız Mihalin 
bakkal dükkhuna 
girerek 400 lira pa
ra ile altın ve mü· iJl!!M!!l!I~ f •• 
cevherat ça1ını4' 

ortadan kaybol • 
lntıfhı. İsta~bul ~ 
bıtası hırsızın ba~ 

kabir yere kaÇDllf 

ri gelmektedir. 
Memleketimizde sanayi odalan teşkili 

tasavvurları yeni olmayıp bu mesele 930 
yılında sanayi kongresinde de mevzuu ILondra 
bahsolmuş ·ve yapılan tetkikler sonunda 
ticaret ve ıanayiin birbirine çok kuvvet
li allka ve münasebetlerle merbut bulun
auğu ve ticaret ve sanayi meslekleri me
nafiinin ticaret ve sanayi odalarının §ah
siyeti maneviyesi, ve hukukiyesi içinde 
pek güzel temsil ve müdafaa edildi~ ne
ticesine vanlmıştı. Bilhassa bugünkü ti
carvt rejimi içinde bir fabrikatörün ayni 
zamanda bilfarz iptida! madde bahsinde 
ithalltçı ve mamfil malım dış ve iç piya
ula.rda sürebilmesi için tüccar ve ihracat-

Nev - York 
Par13 
IMll!.no 
Cenevre 
Amestera~ 
Berlln 
Brükııel 

Atin& 
Sofy& 
Madrld 

ÇEKLER ___,. 

Açılış Kapanıf 
6.93 '·

9
' 

126.6' 126·64 

S.3600 '·
1660 

6.66 e.66 '16 
28.~76 28.6:2 

<s. ~:ao15 
ı 60.8076 o1,6626 

21 .1>626 " , '"'" 
1.osıs 1·~ 

K6 1.116 
1.u $ 

14.036 14•
08 

28.902fi 2s.90Z6 

u.842S 24.&426 

O.G050 ~:~ 
2.892fi 

olması ihtimali'nf çı olmak zaruretleri Tardır. 

Vartova 
Budapefte 
IBWcreı 
Bel.gt'a.d 
Yokohama 
Stokholm 

• 84.62 :~:~ 
80.M ()26 

düıftnerek yakın Buna binaen fabrikatörün me1"1Re ıaha-...,. M03kova 23.9021J ~ 
viliyetlerl hldise • detn.amesi almak, gillnrük işlerini tanzim 
den haberdar .ı .. etmek ve mümasili işlerde Ticaret odasile t S T t K R A Z L A B ___.-
mişti. al&kası çok kuvvetlidir. J Açılıı JC•p .. 

1
1 

Dün ıehrimize Halen :RH.ınlleketimi%in büyük ıehirle • Türk bo~cu I pe§ln - -
gelen bir habere rinde birçok ticaret ve sanayi odaları mev • • !n • _ -
göre bu azılı hır - Hırsız Yani cud olup 1.tanbul, İzmir, Mersin, Sam - • • I vade - - ~ 
sız Bursada yakalanmıftır. 8Wl, Ankara. Bursa ve diğer büyük şe - .. ~ 

20 yaşlarında ve Yani adında olan bu y d k b 1 . hırsız; bir iki gündenberi Bursada do • e 8 SU ay arın yoklamalara daveti ~" 
!aşmakta iken zabıtanın nazarı dikkatini Fatih Askerlik Şubealnden: l - Fat1h şubealnde kayıdlı bulunan yedek süJ:>ayııw-
celbetmiş ve hüviyetinin tesbiti için em - JOk:la.malanna l Hazira.n 939 da ba.şlcyaea.k, so Haziran 939 da bitecektir. # 
niyet müdürlüğüne götürülmüştür. 2 - Yedek sttbaylann bu gösterilen tar1hler 1çlnde (mesai harici müstesna> 

Yaninin üzerinde yapılan araştırma- me.sal 6Utlerlnde aaat 9 dan 16 ya kadar yoklamaya gelebilirler. 
da 140 lira para ile bir altın yüzük, ya _ a - Her yedek sübay bizzat nü.fuBu lle fubeye gelecek, yo~amasını yaptırac~~· 
nm beşibiryerde, bir altın kordon, ve bir ' - Şu.beye ırelemiyecek derecede hasta olanlar çifte etıbbadan aııne.ca.k ve 

ıh. yece ta.9dikll bir raporunu şubeye gönderecektir. ,,sıJ' 
kelebek ig .. e bulunmuftur. 5 - Gerelt basta olanlar ve gerekse İstanbul ba.rlclnde bulunanlar aşağıdaıd 21 

Yani yapılan isticvab neticesindg SUÇU• satı mektub ile ıubeye malO.m.at vereceklerdir. 
nu itiraf ederek. Mihalin dükkanım ıoy - a) Hallhazır lkametglh ve memuriyet adresleri. . .. uf,. 
duğunu söylemiştir. b) Bir müessese veya memuriyette müstahdem 1Bc aldığı maaş veya ttcret ~.,...... 

S c> Sicil veya kayıd numarwıı. . 
uçlu bugünlerde şehrimize getirilmiş d) Şube defter kayıd No. rütbesi ve sınıfı. 

olacaktır. e) Açık yazılmış aoy adı (remiz kullanılmıyacaktır). 
--·----·········-----·--···-··---- 1) Yabancı dillere vükufu tekellüm ve tercüme derecesi. ~•f" 

Şehzadebatı TURAN g) Topçu ve fen .sınıflarına mensub fed•k süıbayların yabancı dlllerden 1>ıı§1'& lll"' 

" 

tiyatrosunda la.rmm hangi kısımlarında lhtısa.ıı sahibi olduğu. 
Bıa gece h) Doktorların ihtüwı ıubelert ve 1hti8as vesikalarının tarih ve numarası· 

lıer yer 20 paradi 10 1) Kimyagerlerin ihtı.cıa.s şubeleri. ..ıbl 
• localar 100 n Denize mensu!> yedek sübaylarm da .sınınarınm hangi kısunlarda ibtıss.B p.sv· 

( K A p A N ) oıdutu. ddeP 

Yeni pzel Her 8 Perde Okuyucu Ay1el 

ISTANBUL HALK ITYATROSU 
Kenan Güler ve arkadaşlan 

2 Haziran Cuma günü akşamı Üsküdar 
İnşirah bahçesinde (İlletli) pi~s 3 
perde. Aytıca 1 perde komedi. Macar 

varyetesi, te'lepeıii ve illizyon 
tecrübeleri 

Ankara 

1 
Tlyatroau San'atklrları 

Bugece: 

Yedlkule Pınar sinema-
aında, yano BoyacıkOyde 

Bl1yak tarihi piyeı : 

HARUNORREŞID 

8 - Yoklamaları zamanında yaptıİ'mıyanlar 1076 sayılı kanunun 10 uncu JJ1& 
mucibince ceza görecekleri ll!.n olunur. ~ 

Fatih Kaymakamlığından: 1 - Yedek aft bayların 1-6-939 dan başlamak ttzef6 a..ASl" 
G-939 & kadar senelik yoklamaları yapılacağından nüfuslarlle b1rl11tte asker111' ~ 
ne mftracaatlerl. 

1 - Hariçte bulunanların da mektub göndermeleri. e• ı# 
1 - 306 doğumlu emekli 8 inci 8llllf muamele memuru Osman oğlu Etrerxı s:a.t1' 

er'ln §ubeye müracaatı. ~ 

.t L A. N» . ~et/ 
OSMANLI BANKASI Glllata İdare Merkezile YenicamJ, Beyoğlu şubeıerı 93' 

nelerile kiralık kasa daireleri, 15 Haziran 939 Pazartesi gününden 16 ]!:ylt11 ıf 
(dahil) Cumartesi gft.nüne kadar qağıda yazılı saatlerle açık bulunacakıard ' 

VEZI\"'E SAATLERİ: 
Saat 9 - dan saat 14 • e kadar ••.•.•.....•.••••.•.• 
Saat 9 - dan saat 11,80 - za > .................... . 

) Adi günler ti 
) Cumartesi günle 

KİRALIK KASA DAiRmt SAATLERİ: 
Saat 9 - dan sa.at 18 - ya kadar 
Saat 9 - dan aaat 12,30 - za > 

) Adi günler ............... .. ..... . ··nıeti 

•••..•.•.•••••••.•.•• ) Cum.artesı gtJ 

la~ 
)'~ 

da 
hn 
kuı~ 
Yiiıt 
~ 

d<! 
tin 
d.ir. 
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Si'Vasın büyük ve güzel 
r bir kazası: Yıldızeli 

iki yavrusunun· ölDmUne 
sebebiyet .vermek suçile 
muhakeme edilen kadın 

ıldız I" ta.ı 1e ıdl<e imar çalışmaları her yıl biraz daha artmak- ,.2_~r 2K8 (~wmst) A Atı"_c~:: ~adhe-
~ t. a b k d .l!•Cl.Ult::ın, UŞcauafS!nlll C8r..ııa.ı. AUyuD 

sa a ya ın a bol ışığa kavusmuş olacak iki yavrusunun ölümüne sebebiyet ver 
mek suçile Ayşe Bahar adında genç 
bir köylü kadınını muhakeme etmiş 

ve kararını vermiştir: 
Genç kadın müdafaasında demi~tir 

k:l: 
- Çardağın önünde Ç<lma.şır yıkı -

vordum. Biri üç aylık, di~ri ü~ yaşın
da olan iki yavrum bu sırada çar&ğın 
için~ .uyuyordu. Çamaşır yıkarlren yol 
dan geçen bir adam benden bostan is
tedi. 

,,_, _______________________________________________ ___ 

Yozgad alayına merasf ]le 
sancak veri idi 

- Bu s~akta bostan kopanlmaz, de- Yozgad (Hususi) - A.layımıza san- mişlerdir. Merasim çok parlak olımı+ 
tur. Bütün halk ve mektebler de lbı 
bu merasimde hazır buluıunuşlardl. 
Generalin bir nutkundan sonra sanca:. 
alayımıza teslim edilmiştir. 

diın. Israr edince kopanp verdim. Bu cak vermek üzef'> Orgeneral İzzeddin 
sırada çardağı alevler sarmıştı. Derhal Çalışlarla Korgenedl ve Tüın Komu
~ saran çardağa girdim. Yavruları - tanı okluğu halde şehrimize gelmiş -

.,,~iıvas h.Uh . Yıldıteliden. gilzel bir görünil§ 
ma atıldım. Veca içinde bağırışıyorlar- lerd;T· 

,~, 4ll dbırlın.i 
~~' ~lalarına z. !~zıyor: Sivasın ayırmış buflun -
laf r. lStni "'i ıldı a~ ~ınsı de y enihan, maktadır. Şimdi
~· 45 kil zelıdır. Sivasa olan me- ye kadar bir be -
' Çal, 

0
:tr:dir. Kasabayı Çam- lediye binası. J S 

dı. He)e küçüğürnün, üç ayhk yavru - Şehir halkı ve askert kıt'alar genera
mun gözleri korku ile büyümüştü. İn - ll şehir haricinde karşılamıştır. Gene -
ga, diye ağlıyordu. ra1 doğruca askeri garnizo.nıi gelmiş ve 

Bunu müteakıb muntazam bir resmi 
geçi8 yapılnuştır. Akşam şereflerine 
Halkevtnde güzel bir balo wrilmiştir. 
General bugün sabafu Arikaraya müte
veccihen hareket etmiştir. 

~ ·• Güren dci~ag, Bulamur Bilenir, ten fazla dükkan, 

Onlan kurtarmak isterken vücudüm teftişler yapmıştır. Spor bahçesinde 
yandı. hayılmışırn. Meğer beni bir jan- şanlı 'hyrağı merasimle alayımıza ver-

"el'i~~elce kas b gları kuşatır. bir gazino yaptı-
darml'! neferi kurtarrnı.ş. ·---------------------

l Yeni lzmir valisi işe başladı -) ''leSi dörd~. a~~ Yenihan isminin rılmıştır. 
~ ~muş olan '::cu Murad zamanında ·Son aylar içeri 
~ ılerı geldi~. ır .. hanın mevcudiyetin- sinde de kasaba 
lat~~ Oldukça g~s~?Yle~e~tedir. Kasa- ihtiyacını karşı -
~ ~ nıevcuddur 1 de~!1ebılecek bir de 'ıvab!~e<:dk ikıi 
ta ra:;lıniatacak ·hi ~in b~ hu~s - park yapıhnış, 3 

la.nlnaınaktadç bır esaslı vesıka- bin meyva fida - Yıldızeli Belediye 
ı.. ır ır. d 'k ·rın • 
•\Clsah "-llsaba ı m ı ti mış, Reisi Muzaffer 

ları kasa Çevresinde su arı .. vedi 'ki1ometre -
~esinin ah~a birle er!::n, K~mbet s:u- den 80 l?ev~ir kuvvetinde elektrik te -
da \7e Selamet, s! k ~erk~z nahı - rnin edebilecek su getirilmiştir. Kasa -
l:ıı ı,._ 1t;nteŞe k .. ~.ren koylen arasın- banın yıllar<lanberi beklediği ışık ihti-
~U "11~rn oyu araz' · · · d K liir ~ adını alanrlk ısı ıçın _e ~- yacı da bu yıllar içerisinde halledilmiş 
~k lf· liabanın .. Kızılırrnaga do- olacaktır. Bunun için de sarfedilen bü-

llu ~Çİik ırt.. kuç nahiyesinde de bü vük çalu~rnalar ilerlemektedir. Kasa -
d UT\k.. ·•ıa lar dd enın . ·U haıa mevcu ur. banın müstakbel imar planının da ya-
tin ~1nın & :... e kasabaya Yıldızeli . . .. . . İ 
.:ı: e Y,ac-ııt elJehi y ld d v teki pılması 1çın t*bbuse geçılmıştir. çme 
\l!r "' nrna ı ız agı e e - 1 b, 81lldan ileri gelmekte _ su arı da bol ve tatlı, içmeye elvert, • 
nı~h lerde dest Hdir. Kasabanın göze çarpan bütün 
Uzan Ur :Ya:yıağ aÇ olan Köroğlunun caddeleri kildırunlanacaktır. Bu yıl -
terin~· l~roğI~u:ılıbeı _bu çevrede ki belediye bütçesi 9355 lira olarak 
al"ni ~ e:11r Ve gelen ~:esı de yol ü - tesbit edilmiştir. Elektrik işinin ikma -

I<a 0rntkıa için· . en yolcuların linden sonra belediye kendisine büyük 
rt,. •• saba 1' ı serınletir 
;:-~ıt. Cii-~kad - Sivas ş ·· . .. . bir varidat membaı temin ederek büt-
~ --uıu · osesı uzerın-
aı.J0Iu si" rıypt hükumeti . d _ çeyi 14.000 liraya çıkaracağı kuvvetle 
"tll c-. ,,asasının b·· .. ' nın e 

)'ı ı:... '>l\7as _ S uyuk hatla'1'ından üınid edilmektedir. 
ı. •\ara.d arnsun d · ~. enize b ~ıryo'lu yaylA- Halk ziraatle meşguldür. Arp~ buğ'-
~ u Yol uzerinden bağ - day işlerile uğraşır. Son yıllarda şeker 

I' asab . 
~ anııtt~ ~ı\7arında Sıcak ç· 'k ..J pancarı ziraati de köylünün ve halkın 
"Ytıca. . sıcak su ırını auı ··ıd ·· kted' Kas b d ~1e . tki saat kaphcnları vardır. yuzunu gu urme ır. a a a 
b v tinde karha me~afede Çrı: nlıbel e _ 2000 dönüm arazi üzerinde pancar e -
lıaı· arsa da b nat]ı sıcak su kayna _ kimi yapılmaktadır. Halkın toprak rnah 
ıı ı~ urası an k .., getir:ıece . ca bu yıl banyo sulleri Ofisi tarafından mühim mik -
lso <;ır~ır B .ktır. Kat5abanın n· k-k" • e'cık ıre tarda buğday işinden ticari vaziyeti de 
~ Oyij Vard adı ile ÜÇ nahiyeli 
,,. en f ır. Urn • .. 
~ ~.. azladır K umı nufusu 48 

~61,ı ~V'lii dava~ı .. asaba köylerinde ,köy 
bUtu <ılkınrna uzerinde çalışılarak 
ı.. · il h . Pro~ram 
'il.., ızııe tatb'k . ının a'tna hatları 

iyidir. Ayrıca yağ, yapağı, arpa satı -
şından da istifade edilınekte ve bun -
dan dolayı da ticari durumu iyi git -
mektedır. ----------~ e köylün.. 1 

.. edılmektedir. Hal -
~. ~ı1a artanu~.~t~.ırnre karşı da yıı _ Konyada faydah vagmurlar 
il-~ 'lU enç ve 1 uyuk bir alakası var • Konya (Hususi) - Geçen Pı:lzar gil-
~lali~Çer'in ~e;ka~ Kaymalkam Hil - nü akşama doğru batıdan esen lodos 
"1!'1 ' e kasab am 1 gayret ve uğraş- rüzgaruıın kamçılamağa başlamasından 
"- tah: l anın her tu" 1" 'ht' b w ~ , ı ;ı,..._ k r u ı ıvac - ir iki saat sonra sagsınak halinde, o -

'Ctzl ~1.1rıa ta· Y 1 t l ~ 
~ il bir h ' 0 • e efon işlerine tuz beş dakika kadar süren bir yağmur 

~. ke:uy~ te~k;1!1mivet verilmektedir. yağmıştır. Yağmurun bir, iki def'a da
~ -~had 1 atı l 305 de kurulmuş- ha yağması mahsulü yüzde elli nisbe -
~h: l'ıüfus a 480 hanede 2000 den tinde yanmak ve mahvolmak tehlike -
~li ~1 1'1 !.nıa~~:a;aktadır. Belediye ka sinden kurtarmış olacaktır. 

l\şattt i 1 . eketlerine hız vermek Alınan lıa'berl4!re göre kazalara da 
ş erıne d "h' e mu ım bir yer ayni şekilde yağmur düşmüştür. 

Hiçbir Türk fL'nası, yavrularını ateşte 
yakmakla muhakeme edilir mi? Benim 
acım, kendime kafi değilmL~ gibi bir de 
A11ahın huzurunda esen neden çocu -
ğunu yaktın• diye hesab istenir mi?> 

Mahkeme heyetinin, çocuklM":ına ta-
1\5SU b derecesinde bağlı olan bu ana 
hakkında verdiği karar c'beraeb dir. --------

Devrekte bovok at 
yarışları ve güreşler 
Devrek (Hususi) - Önümüzdeki 4 

Haziran Pazar günü kasabamızda bü -
yük .ıt yan~ları ve pehlivan gür~leri 
yapılncaktır· Bu müsabakalar Halkevi 
menfaatine tertib edilmiştir. At yar* 
larında ikramiyeler şu şekilde tesbit e
dilmiştir: 

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

Çok a1filtalı ve heyecanlı olacağı tah
min edilen at yarışların<la!n başka gü
reşler de tertib edilmiştir. Bu güreşle -
re tanınmış pehlivanlanmız iştirak e -
deceklerdir. Başa 150, b~altına 80, or 
taya >O, küçük ortaya 15; destenin bi -
rlncisi~ 1 O lira mükAfaıt verilecektir. 
Başa vadedilen mükafatın verilebil -

rnesi için tanınmış b~pehlivanlardan 
hiç olmazsa ikincisinin yenilmesi şart
tır. 

Gebzede ş!ddetli dolular 
bağları harab etti 

Gebze (Hususi) - Bura"j•a ikişer sa
at mesafede bulunan, Köseler ve De -
mirciler köylerinde 45 dakika devam 
eden fındık cesametindeki dolu De -
mirciler köyünde 90 ve Köseler !köyün
de 180 bağı mahvetmiştir. Dolu yerde 
4 santimetre bir tabaka teşkil etmiştir. 

Sarah bir köylU suda boğuldu 
Adana (Hususi) - Adananın Ko -

zan kıızasının Çukurömer köyünde feci 
bir kaza olmuştur. Bu köyden Aziz oğ
lu Kazını adında birisi balık avlamak 
için girdiği 35 santim kadar bir suda 
88.r'ası tutarak dlişmüş ve ka'lkamıya -
rak boğulmuştur. 

Pazer Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Her içkili gazinonun ka.. 
pısına .. 

... fi atlan easteren birer ljs-, 
te asılacakmış, 

Hasan Bey - Bostanlara 
bostan korkııluğu koyarlar. 
Lokantalann kapısına konu .. 
lan bu listelere de lokanta 
korkuluğu mu denecek! 

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

Vali Etem Ay kut makamında 

İzmir (Husus1) - Yeni İzmir Valisi ı ki bütün daireleri teftiş etmiş, çalış -
Etem Aykut Balıkesirdeki vazifesin - malan hakkında izahat a'lınıştır. Vali -
den ayrılarak İzmire gelmiş ve yeni miz, bütün vatandaşlara viı.Ayet ma -
vazifesine başlamıştır. Etem Aykutun kamı }tapısınııı açık bulunduğunu ve 
tzmire gelişi gayet habersiz olmuştur. her zaman, her türlü müracaatleri din
Dün sabah saat 7 buçukta vazifesi ba- lcmeğe hazır bulunduğunu bioldirmiş
şına gelen mektubcu Avni, Valinin gel\ tir. 
diğini öğrenmiş ve bu haber derhal ya- Yeni Gazirmteb Valisi Cavid Ünver, 
yılmıştır. Cuma günü Gazian~ebe hareket edecek 

Etem, İz:mire gelir gelmez vUôyette- tir. 

Adanada esrarengiz 
cinayetin yeni tafsilatı 
Adana (Hususi) - Birk~ gün ev

vel !burada 'bir cinayet işlendiğini, Ye
ni eczane sahibi kimyager Ahmed Rı7.8 
işcanm Asfalt caddedeki evinde e!ra
rengiz bir şekilde öldürüld'liğünü kısa
ca bildirmiştim. Bu cinayet k~alıh -
ğınt el'an devam ettirmektedir. Evin 
daimi bekçisi İbrahim, hAdiseyi şöyle 
anlatmaktadır: 

c- Gece yarısından sonra saat ü~ 
doğru ddi, ben bnhçede yaltıyordum. An 
cak acı bir feryad ile uyandım. .Ahmed 
Rıza cyetişin öldürüyorlar!> diye ba -

ğırıyordu. Hemen koştum, fakat bu ~ 
nada meçhul bir hayalin evin caddeye 
olan cephesinden kaıçtığıru gördüm. E
ve girdiğim zaman Ahmed Rımyı mer 
divene yaslanmış buldum. Ne oldun 
diye sordum; böğrünü gösteriyor ve: 
cÇabuk İbrahim Ağa, çabuk ol, lSlüyo
rum!• diyordu. Silah sesine poMs v 
bekçi de yetişmişlerdi. Fakat kimin ta
rafından vurulduğunu söylemeden lil -
dü. İşte benim bildiğbn bundan lba -
ret ... » 

Cesed, otopsi yapılmak üzere Mem. -
leket hastanesine kaldınhnıştır. 

Gene bekçi İbrahimln s5y00diğine gö 
re evin enstitüye bakan kısmında bah
çede kilçi.ik bir tabanca bulunmuştur. 

izmitte yıldırım iki 
köylüyü ö'dürdu 

İzmit (Husus1) - İzmitte yağan müt 
hiş bir yağmur ve dolu ehemmiyetli 
zararlar ·vermiştir. Eşme köyünde dil -
şen yıldırımdan Emine isminde bir ka
dın olmüştür. Davulcular köyüne de 
bir yıldırım düşmüş, 2 manda telef ol· 
muştur. Bir samanlık da yanmtŞtır. 

Bu arada 3 kişi ağır, 3 ik1şi de haf' 
surette yaral1arunı.şlardır. 
Yağmurun İzmitte zar:an büyük c 

muş, bilhassa İnhisarlar İdaresinin 
lunduğu saha tamamen su1.ann ist · 

sına maruz kalmıştır. . ..................................................... . 
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[ Hldiıcler Karıısında 1 

KO KUVORUM 
S u1tanahmedden tratnvaya bi -

nip vatmana on kuruş, yirmi 
beş kuruş, bir lira uzattığım zaman kon 
döktör: 

- Yfrmi paranız var mı? 

- Sen ısan'attan ne anlarsın! 
Diyeceklerini bildiğim için: 

- Bu ne biçim resim! .• 
Demeye korkuyorum. 

* 

Yaşlılara yaraşan 
iki model Bir genç k za tecavüzde bulunan i~I 

kişi ağır apse mahk • edi diler 
Sualini sorarsa ona: 
- Hayır yok! 
Demeye korkuyorum. 

Manası aınlaşılmıyan · yazılan, Kafi - ,ıtif t 
Uzun müddettenberi Ağırcezada ka- sulh C<?za hakiminin kararile te\ 

* 
yesiz, vezinsiz şiirleri okuduğum olu -

yor. palı celsede muh~~eme edilen iki taar- dilınişlerdir. {ta 
ruz suçlusu haklarmdaki dava netice - Dokuz dilenci birer ha - Birşey anlamadım. · Haydarpaşada trenden indiğim, vapu 

ra binmek için acele acele yürüdüğüm Demek dillinin ucuna kadar geliyor, 
lenerek karara bağlanmıştır. de 

Aleni olarak tefhim edilen bu şaya- belediye hizmetlerin 
zaman vapur iskelesi binasının önün - fakat benim bu sözüme ikarşı: 
de duran ve bir teviye düdük ça1an - Sen okuduğunu anlamıyacak ka-

memurun: 
- Sen ayağını biraz atasın, diye ne

fes tüketip düdük çalıyorum, hala an -

dar cahilsin! 
Derler; diye korkuyor, susuyorum. 

* 

nı dikkat karard&tn anl~ı<l<l.ığına gö - çalıştırılacaklar el) 9 
re, vak'anın mahiyeti şudur: d diJetl ~_J 

Zabıta, yen:den sokaklar a se'J'' 
Evgeniya isminde henüz 15 yaşını bi dilenciyi, yakalıyarak atUiyeye 

tirnıc.miş bir kız çocuğu bir gu" n Dol - · · 11. mıştır. ·ıe!l w 
mabahçE:de Gazhane yokuşundan ge - Sulh ceza mahkemelerine vert 

5 
r.~' 

laınamış gibi yüzi.ime bakıyorsun! 
Diyeceğini bildiğim için yüzüne 

Belediyeden yüz kırk ~ kişinin çı-
çerken. Hamid ve Celal isimlerinde ikİ lencilik suçluları, duruşrna18~ ·e }l ı • 
'kişi birdenbire önüne çıkmışlardır. Mü da birer hafta müddetle beiediJ ~ 
tearnzlar, Evg€niyrfya hücum ederek, metinde çalışmağa mahkiıın 1 

söylemek istiyorum amma: ıerdir. • ter 
karılma'SI hadisesi kıarşısında, fikrimi 

ba.lınıaktan korkuyorum. 

* Dört lira etmiyecek bu malın üze -
rine csekiz lira> etiketini koyan ma -

- Bövle işlere burnunu sokma! 
Tarzında düşünecekler bulunur diye 

çığlık ve çırpınmalarına rağmen, sü -
rükliye sürükliye civardaki bir dere 
çukuruna götürmüş'lerdir. Ve orada, 
çocu~ V-Cavüzde buJurunuşlardır. 

Muhakeme edilen bır 00 

beraat etti . ,,015uı: 

* 
korkuyorum. 

ğaza sahibine: 
- Bu malın değeri ancak dört lira -

dır. Asfalt yollardaki binaların ayni rcn-

n:yeroiyorum, çünkü beni pazftrlık- ge boyanmaları kararına itir&tt edece -

5''7 "ab.ş kanununa muhalif hareket et- ğim, 
m~ş olınakla itham edeceğinden kor - - Ayni renge boyanmış evler oör -
Irnyorum. mek çok zevksiz birşey olacak! * Diyeceğim amma: .,. 

- Güzel bir resim! - Çok 7..evkli o1acak! 
Diye gösterdilderi kolunu bacağın - Demelerinden korkuyorum. 

Mahkeme, yapılan duruşma sonun -
d~ suçları delillerle sabit olan maznun 
lardan Hamidin 14 sene, şeriki cür -
mü Cein1in de 1 O sene 6 ay müddetle 
ağır hapislerine karar vermiştir. 

Metres hayatı yaşıyan evli 
bir erkPkle bir kadın 

tevkif edildi 'er 

Daire!>inde vukubu1an bır t'll ~ 
lukta ihmali görülen sabık Fa.:e ı gf 
teri Şükrü amrrezanın kararı t' , ~· ·~ ~ 
müeccel h:1pse mahkiım ediltnl\i t ~, 

Bu karar temyiı umum~. h~Yeberıı ' 
fından nakzedilerek, Şükrunun 
tine karar veıilmiştir. gen~ 

Stad bekçisini yarahvan 
mahl'Om edildi a tıit 

~ 
1 rınd· ~ 

~ .. ) 
Salah<ıddin isminde 1 7 yaş 8 prJli 1 

Şehremininde oturan bir kadınla• bir genç, Beşiktaş stadın~ bedava J118Jl' ~ 
=============================== ~~mMdci~~i~ müra~~~i~~~~b~~S~~~~~~~ 

B [ b 
1 "' • • d • • ? ~ zevç ve zevcelerinin bir müdrlettenbe- muş, hiddete kapılan ~.aı~~ad biicııtıl 

dan tefrik edemecliğim resimlere: İsmet Hullısi 

u arı ıyor mu 1 mız ı __J Yaşına göre giyinmek bir hüncrdiıı. ıi metres hayatı yaşad>lllannı, ihbar ~alk~~~:~~\~:'!~~ı~stunel (}~ 
Ve belki şıklığın en mühim tarafıdır. ctrnislerdir. Adliyeye ·teslim edilen suç 110ı1~ 

1 

r"' fazla sUr'atten en fazla 1 Amerikada yeni bir sür'at Genç kl.Z, genç kadm, orta yaş ve Ywı- Niyazi ve Miizeyyen isimlerindeki asliye 4 üncü rezad9! yapılıUl uddC 
1ı k~ın hepsi kendi çağının icablarmı iki suçlu, derhal yakalanarak at:Iliyeyc ması sonunda, J ay 5 gün :ırı 

yavaşhga... rekoru bilmeli ve ona göre giyinmelidir. Bu, sevkedilmişıer ve Sultanahrned birinci hapse mnhkfım ecilmiştir· 
Bir Amerikalı ~ 1 A 'k h" b. o kadar ehemmiyet vcrilmeğe değer • 1• filim en fazla sü - ~ ~ mer• a •Ç ır bir meseJedir ki kısaca genç kızın gi - Bir d 1 .ikan'ı muhakkak lzmir be!ediye reıs 

.:. memlekette emsa- yinici ~öyle olmalı, kadınınki şö'-·le de- "tt' 
rat ile, en fazla ya r t d"f d"l "'"tA ., J b' ·o·ıu den kurta ld A k a gı 1 

d b. ıne esa u c 1 - • yivermcgv e imkan \.•oktur. Anccak yaş, . 1 r m rı 1 n ar ay . "e·ıı;;. f)! 
vaşlık arasın a ır ıl ~ · · b" - t P - -.Al 
mukayeseli ced - / '/. , ~ :ıyen ır s~~\ re.. daha do.qrusu çağ, farklannı şu umu - Isnirck>n yazılıyor: Geçe.n Pazar gü- İzmir (Hususi) - Be1ecliYeştir J'ıtl"~ 
vel tanzim eyle • · f{-...._ 1 orun~;n; 1 u - mi çizgilerle birbirinden ayırabiliriz: ni.i Kontuz köyünden 18 yat;lannda Ce- Behçet Uz, Ankaraya gitmi . fll~· 
ıni~tır. . . u~:or a ~~hibleri Genç kız sade olmalıdır. DcJıa kapa- ıaı isminde bir genç, muhakkak bir ö- kongresinde bulunduktan sonraad ~t' 

Elektrik cereyanı sanıyede 11690 kılo • w·ır B' h lı, daha düz biçimleri, fakat eksantrik lüm'den kurtarılrn~tır. Celal yüzmek aid işler için Başvekalet ve fktıs 
metre süratlc intişar eylemektedir. d 1 dıam elli ıs 0~ a- ve değişik süsleri seçmelidir. Genç ka- için dPnize ginniş. fakat biraz açıldık- kaletile temas edecektir. t~ 

K ılangıç saniyede 67 metre uçmakta- 1~ a /.
1 
Y~ ~~l • dm biraz daha süslenebilir. Daha açı - tan sonra yüzme bilmediğinden suyun H<ttay hükfımcti, dokuzunc~tl9r ı.-tı 

dır. Adi bildiğimiz karasinek saniyede 53 nogra. 1 1 e d a ' 0 labilir. Daha canh renkleri seçebilir faı icinde çırpmmai?a başlam1ştır. Satıil - fuarına resmen iştirak kararı!ll 9~ 
metre, .güvercin 27 metre. şiddetli bir şampıyonu ur. . .. . kat eksantrik. çok değişik, hoppa süs - den bu vaziyeti 1tören halle ise hiçbir mitesine bildirdiği için. Hat8Y; pıı'1' 
yumruk saniyede 8 metre sürate malfk • Geçenlerde Amerrkanm en muhım sı - leri genç kıza bırakmalıdır. yardım yanarnamaktan mütevellid a - bir paviyon yeri ayrılımşbf· 131 ıeri ~ 
ir. nai teşekküllerinden birı olan ci~ fcderas- Orta yaşta süs artmalıdır. Fakat hop c:iz icinde bu hadiseye seyirci kalmış - yonda Hatavın mahsul nüırııınc 
1n~mı tabii yürüyüşü ile saniyede 111 yonu> nun cçclik kumpanyasınaı. karşı pa bir süs değil aı.ğır 'başlı ve itinaya tır. Celfü nihavet suvun üstünde kay - bir edilecektir. ---- .rd 

sant' netre yol alır. delfı1et eden si.is ... Mesela: A'fr1r ku - oolmuştur. Delik:.mlının boihıl.duğu sa- 1 rı V" 
İn::;:m merdiven çıkarken saniyede 15 açmış olduğu davada durmadan beraber- ma~ar, pahalı garnitürler, daha zor, mldıih sırada kahvede tav'la oymyan Borsada bir araba ata dS 

&"ntimetre ilerler. ce 6,462,500 kelime, 32,775,000 işaret yaz- daha karışık biçimler... tüccardan Kara Ali oE!lu Hüseyin Ça- arabacısile Nilüfer çayı fi 
Fransada sahilde m,ed ve cezir hareka1ı mağa muvaffak olmuşlardır. Yaslı<la renkler göz almamah. kibar klr <1-erhal koşmuş, elbic;elerini Çlkara-

saniycde bir miliıntredir. olmalıdır. Bic,imler s<kle olmalı fakat rak denize atlamış ve 20 dakika kadar kayboldu ·tJ1iıd1 • .. c:ehrl t' 
Barnbo ağacı saniye~e bir milimetre 0 • Bu eser 21,850 sahife tutmuştur. Bu ~if- genç kmnki gibi güzelliği orijinal gar- suyun dibinde duran çocuğu sahile Bursa (Hususı) - Du~, " aıse 0 

, 

l:ını;,. büyür. tin yakında reisicümhur Rüzvet tarafın • nitürüne veya orijinal bir tarafımı in - çıkarmıştır. Hükfunet doktorumuz Mu- hayli teessür uyandıran bı~ b~i rJı~ 
Tırnaklarımız saniyede csantimetrenin hisar etmemeli, her. tarafında hususi 

7
.afferin çok yerinde müdahalesi~e Ce- muştur: Nilufer çayı üzerınd çift 9;1' 

milyonda ikisi• nisbetinde uzar. --··~~.~ •• ~.~~~:~ .. :~.i!~~.:::.~~!.~~~.~.:~~~~-~: ......... bir itina sezilrr.elidir. Bütiin giyinişe lal canlandırılmıs ve hayata avdet et_ rablıköprüden geçmekte olaJl bııcı~ Ot 
gösterişten ziyade titiz lbir intiznm ha- miştir. bir araba, hayvanlarile ve alil pePSI ~ 

Zengin kadın, 
Fakir erkek 
Adanada oturan bir kadın okuyu

oubı, Bayan cS. Y.>: 
- Size ~imdiye kadar iki mektub 

gönderdim. ikisine de cevab ala.-r.a
dım. elinize değmemiş olmalarını dü
EUnerek bir üçüncüsünü de yazıyorum, 
diyor. 
Hatırlıyorum, bu okuyucum gerçek

ten bana iki mektub göndermişti, fakat 
ikisinin de cevabını vermiş, arzusuna 
uyarak posta ile yollamıştım. Bu üçün
cü mektubunun cevabını da ayni yolla 
vereceğim. Çünkü çok mahrem kalma
sı Uzun gelen bir noktayı ihtiva et· 

mekteclir. Fakat bir parçası var ki, 
mektubu yazıp postaya vermeye inti
zaren burada bahis mevzuu yapabili, 
rim. 

Bayan cS. Y.>: 
- Bir insan servet bakımından ken .. 

disine nazaran zayıf vaziyette birisile 
evlenirse mes'ud olabilir rni? Ondan 
daha fazla sadakat beklemesi mümkün 
ınüdür, makul görünür mü? diyor. 

Sual karşısında mutlak bir hüküm 

vermek doğru olamaz. Alakadarın er
kek veya kadın olduklarına göre ır.e
seleyi ayrı ayrı cephelerden tetkik et
mek lazımdır. 

Alakadar erkekse: Mantık ve akli 
selim nisbeten az varlıklı. yahud fakir 
bir kızın zengin kocasına karşı minnet
tar olmasını icab ettirir görünür. Amell 
hayatta kaidenin aksine tesadüf ettiği
miz çok olur. Hele zevc ile zevcenin a
rasında y~ güzellik, seviye, bilgi fark .. 
ları da varsa. 
Kocasının zenginliğine karşı kendi 

fakirliğini hazmedememeyiş gibi hare
ket eden kadınlar az değildir. Kendi 
hesabıma müsavatı tercih ederim, fa
kat nihayet zengin olan erkek ise mü
savats1zlık bir dereceye kadar hazme. 
dilebilir. 

Buna mukabil alakadar kadın ise· 
demek istiyorum ki, zengin bir kadım~ 
fakir bir erkekle evlenmesi mcvzuu
bahs oluyorsa, !>una hiç taraftar deği-

_lim. Bir defa erkek kendini satmış va
ziyettedir, bu vaziyette bir erkekte ise 
moral yoktur. Ruh asaleti hatıra bile 
gelmez. İzdivacın iyi netice vermesi 
mümkün değildir. 

TEYZE 

kim olmalıdır. beraber suyır yuvarlanmış ve'S"8rı ıı , 

Yaşlılnrın silsten. zarafetten ellerini genç kızın tazeliği giileyebilir, ne de kay:bolmuştur. Hadise, ~!19 Jı111itı ~, 
çekmeleri lazım geldiği fikri tamamen yaşlının yaşı haklı gösterebilir. ürkmesinden vukua &e1digı tn pıtıııl 6' 
eskimiştk. Yalmz bunların itinasında Bugün yaşlılara mahsus mevsimlik dilmekt('dir. Şimdiye kadar yn eı<fe d 
gençliğe bir özeniş ve hasret duyulma- iki model veriyoruz. rarnalar& rağmen hiçbir ern~hiİ'ıi~.e, 
ma1ı, ~endi çağlarının olgun zarifliği Sağdaki: kruaze bir (rob manto) dur. di1emediği gibi arabacının ~tı111ıı~ ti 
görünme1idir. Sfü·lü piislü tuvaletlere Reverlerine beyaz krep birman geçiril- tesbit edilememiştir. Müd<le~]<atfl ~ 
heves eden bir genç kız göze nasıl garib miştir. lik hadiseye el koymuş, taltlti 

görünürse gözü yaşmdan çok gerilerde Soldaki: Ayni tarz bir mevsimlik lanmıştır. ____ __..; , 
Jlanlar da insanın o kadar tuhafına gi- mcıntodur. Yakas1z oluşu ve uzunluğu- MnradJıda bir yarıı.laJılıı tl t~el' 
debilir. Ve belki de olduğundan daha na çizgileri rahat giyilmesine ve boyu Yavaşça çiftliğinden kuru ~u ı5rii;1 1 

yaşlı görünür. En iyisi çağından ne i - düzgün göstermesine yardun etmekte- ınağa giden Murndlının Aşağıs tJ51l S ~, 
leri, ne de geri gitmemek ve herhalde dir. Ali Osman o~ıu All, çiftlik koruc: ıil1"ıı~ı!# 
hiçbir yaşta ihmale sapmamak lazım - Bu modellerden vakit vakit verece - ınan tarafınd?.n atılan siJ{lhln yn llPı 
dır. bunal öyle bir şeydir ki onu ne gıv'z, dan hastancy~ kaldınlmış, :ıı::orucu / 

takibata başlanmıştır. ~ 

Bacaksızın··--;;-~~-;;;,;~·;~;·--·----·····--- Çayhatı?'l 

; 



SON POSTA 

Alman - İtalyan· askeri 
ittifakının içyüzii 

r·····~··.................... Fransız gazetelerinde ortaya atılan iddia ............ ~ ................ .., 
~ 1 talgan ordusu zaten çoktanberiAlmanların birkol-i 

1°,.du.,u haline gelmiş, Almanlar İta/yada askerlikle 1 
I , alakadar her şeye hakim olmuşlardı. Son itti/ ak İ 
\..: ..... _ vaziyette hiçbir değişiklik yapmamııtır,, . J .................................................... -............ -.-................................................................. .._. ___ ......... ..-. ..... -

İngiltere kara ordusuna binbqı tayln edilen eski İngmz hariciye nazın Eden, 
sivC olarak. kıt'asının atış talimlerinde ha zır bulunmuştur~ Resmimiz eski nazırı, 
talimler esnasında ~o~ 

"Bekirler, niçin 
evlenmiyorsunuz ? ,, 

İstanbullu bekarlar, ''Son Posta,, nın 
sualine cevab verigorlar 

müdiri umuminin knrısının giyineceği 

şekilde giyinmek istiyor. Evde peynir ek
mek yemeğe razı .. fakat ille ayağında yı
lnn derisi iskarpin olacak.. her bütçe bu
na tahammül etmez. Başlıyor bittabi mü
nakaşa, kavga.. derken i~ mahkemeye 
düşüyor. Mahkemeye düşmek dahn fa. 
cia .. malfunu filiniz boşanma davaları se
nelerce sürüyor. Hayat insana zehir olu· 
yor. Bunları düşünilyorum. Tek başına 
daha az gaile ile yaşamak ban:ı daha eh
venişer geliyor.> 

e Sermed Kiihyaoğla (Taksim, 
Sıraserviler 10 numara) : 

c- Benim evlenmekten çekinişim üç 
sebebe dayanır: 

1 - Aradığım hayat at'kadaşını bula• 
mı yorum. 

2 - Bulduğumu sandığım zaman, SU• 

kutu hayale uğramaktan korkuyorum. 
3 - Aynlınak çok müşküL adetn im

kansız. bu beni düşündürüyor. 
Ben titiz. asabi bir adamım. Kalabalık

tan hoşlanmam. Dansı, eğlenceyi sev
mem. Sinemaya, tiyatroya pek az gide· 
rim. Bu zamanda btSyle kadın az bulu
nur. İlk defalar bunlara katlanır gözü
küp te, sonradan dayatmağa, sızlanmağa 
başlarsa, bütün hayatım altüst olur. Ay
nlınağa kalksak işi gücü bırakıp mahke. 
mc koridorlarında senelerce sürünmek 
icab edecek! Külahımı önüme eğiyorum: 
Gene bekarlık sultanlık birader ... > 

e Servet Bozcalı (Aksaray Hor
hor cadde•i, Akarçeşme •okak): 

c- Geçim çok pahalı.. kazancım ez. 
Başımda kalabalık var. Elli beş lira ile 
dört -kişilik bir aile geçindiriyorum. Ev
lenmeğe kalkarsam. masrafım artacak. 
Halbuki bu para ile beş nüfusun geçin
mesine imkan yok. 

Sonra annemi. kardeşlerimi düşiınllyo
rum. Bir kaynana ile üç görümce a!"a• 
sında bu kadın rahat edemez. Ayrı ev 
tutmağa malUm vaziyet müsaid değil! ..• 
Ben de şöyle elime, mese!fı piyango gibi 
geçecek yüklü bir para bekliyorum. O 
zaman belki dünya evine gönül rahııtlı
ğile girmek kısmet olur.ıt 

e Kemaleddin Hüsnü Bir ( adre.. 
sinin yazılmasını istemiyor): 

c- Ben beknrlık taraftım değilim. Fa
kat görüyorum ki, izdivaç yüzde doksan 
boş çıkan bir piyango. 

Belki en bedbinim. l<"'akat herkesten \şl
tiyorum. mes'ud aileler gittikçe azalıyor. 
Buna hayat şartlarının zorluğu deyin. iç· 
timai hayattaki tezebzüb deyin, gayri 
meşru birleşmelerin çoğalması deyin, ne 
derseniz deyin .. bu sebebler haklı göster
mez. bilnkis böyle bir neticenin mevcud 
olduğunu isbat eder. Bekarlnrın çoğal

masındaki ikinci ar!'il utanarak söylOyo
rum, snydıklarun?r. ilri,.rlsidir. Yani ı::cr· 

best hayat yaşamak. 'kad•n1 ı hı •bir rcsmt 
bağla bağlanmamak. Berı bi• ·' ı bu dü • 
şünce ile değil. evvelce söyledii'iim sebeb
lerle endişe ederek evlenmiyorum.> 

* Bekarlan iki giL'ldüi:: dinliyoru:r. Bil-
mem bunlara vergi taraftarları ve evliler 
ne derler? 

Nu. ·Sa.· Co. .............................................................. 
Hataya tutun ve sigara 

gönderildi 
Hatayın tütün ihtiyacını temin etmekte 

olan reji şirketi bir müddet evvel faali • 
yetini durdurmuş. Hatayda bir tütün ve 
sigara buhranı baş göstermişti. Bu vnzi -
yet üzerine İnhisarlar İdaresi tarafından 
Hataya Türk tütün ve sigaraları gönde • 
rilmiştir. Ana vatan maınulfitı Hatayd~ 
çok rağbet bulmuş ve buhranın önün~ ge 
çilmiştir. 



1 Sayfa 

Müzelerdeki eserlerin yerlerinden 
kaldmlması mahzurlu görülüyor 

ATke oloji müzelerinde bir varlık olarak görülen 
eserlerin Ayasofyanın mabed tesiri albnda pek 

sönük kalacağı ileri sürülüyor 
Çinili köşk ve Türk - İs1Am eserleri 1 

müzesindeki Türk ve Selçuk eserle -
rinden mühimlerinin Ayasofyaya kal
dırılarak, yeni bir müze teşkil edilece
ğini yazmı:tık. Asarıatika mütehas -
sıs1an müzelerimizdeki eserlerin yer -
}erinden kaldırılmasllll müze tekniği 
bakımından mahzurlu görmektedirler. 
Bu hususta Müzeler miman Kemal Al
tan şunları ~öyleme.ktedir: 

- Üzerindt taşıdığı Türık sitiline, 
İslam .mimarisinin Hind, İran tesir -
leri karışmış olan ve İstanbulun fethi 
tarihinden yirmi sene sonra İnşa edi 
'len güzel san'at eserlerimizden cÇinili 
köşk> bin~ı;ı, şimdiki Asarıatika müze
si yapılmadan evvel ilk Türk müzesi 
olarak kullanılmakta idi İçeri8inde, 
eski Türk devirlerine aid İmik ve Kü
tahyada yapılını.ş çiniden mamul muh
telif avani takımları, kollebiyon ha -
linde Türk minyatür işleri, i!k Beykoz 
mamulitı cÇeşmi bülbül• tabir edilen 
zücact kolleksiyonla beraber Konya -
dan ~en meşhnr Selçuk rahlesi, şa -
heser seccadeler deha bir çok kıymetli 
ve zen~in eşyalm- bulunmaktadır. Bun
lar ... mütehassl.i hevetler ~rafından e -
saslı sekilde tasnif edilmekle beraber 
kata1oğları, rehberleri tanzim edilerek 
dünyanın bütün ilim müesseselerine 
gönderilmiş ve tanıttınlmıştır. 

Çinili köşk mil7.esinin eşyalahnı yer
lerlnden kaldırarak muh~lif müzelere 

rinde temaşasından bir 7.eVk duyulabi
lir. 
Ayasofyanın nartekslerine, mabed 

kısmına bir takım heykelleri, 'l.Ahid ve 
sütun taşlarını doldurmak, yerleştir -
mek iki işi birden bozmak demektir. 

Ayasofyanın mabed tesiri altında bü-

da~ıtmak doğru bir hareket o1amaz. tün bu eşya yığını sönük kalarak sın-
Gelelim Arkeoloji müzesinin Bizans tacak hatta belli başlı bir müze dlaı o, 

salonundaki Bizans yadigAn eserlerin yüce mabedin loşluğu içinde, Arlteolo
AyMOfyaya nakli keyfiyetine: ji müzelerinde, bir varlık olarak görü-

Ayasofya bugün büyük bir mabed - len eserler kaybo'lup gözükıniyecektir. 

dır. Bu mabedin iç ve dışında Türk mi- Ayasofyaya yerleştirilecek olan eşya 
marlannın elile yapı'lmış Türk san'at asla diğer bir mil7A mali o~ıdır. 
ekleri, tahkimleri mevcuddur ve ken - Şurada, burada serpilmiş, imhaya 
di esasında bir müzedir. . maruz bir halde henüz müzelere nakle 

İçindeki fresk~rin, nakışlann, ince dilmiyen bir ~k taş, sütun, kitabe gibi 
oyma işlerin, mermer ~ıh kaplama1a- taşlar mevcuddur. Bu eserleri topbya
rm, duvar mozayiklerine mahsus blr rak Ayasofyanın açık avlusu :zeminine 
taklm resim ve tasavirin ancak yerle - rekzetmelidir.> 

SON POSTA 

( Serbest sütun J 
Muharrir - kitabcı 

davası 

Kitabcı Ahmed Halide 
bir cevab 

Kıt.abcılar araaında, cMuharrtrlert ııı.tls
mar ediyoı'mtMJSunuz?:t suallle blr annt 
yapn]fttk. Ankete cev&b veren kitabcılar
dan, .Ahmed Halid sözleri arasında: Biç.bir 
muharririn latı.mıar edildiği iddia.smda bu
lunamıyacatını, şayed böyle bir kimae varsa, 
hakıkını aramanın kendilerine d~n bir va
zlfe oldufunu söylemişti. 

D1ln Birecikten bir mektub aldık. Bir oku
yucumuz Ahmed Halide cevab vermektedir. 
Bazı yerierlni Matbuat kanununa muhalif 
oldutu için çıkararak, geri yanını aynen 
neşrediyoruz. İllve etmek isteriz k:1, bb bu 
münakaşada tamamlle bltarafız. Bunun için 
okuyucumuzun mektubunu neşretmekte bir 
mahzur görm llyoruz: 

c:H Mayıs 939 Çar§amba tarihli gazeteniır:
de .ıotabcılar arasında anket.. ı.flı.lı:Iı ya
zıyı okudum. Benim de bu mesele etrahnda 
ufatc bir hlklyem var. En fazla yüksekten a
tan kttabcı Ahmed Halide bir ceTab olan bu 
bltlyem bbmem gazetenlzdıe bir J'V bulabi
lecek ml? 

TOrlı: harfler1nln kabul edlldtt:t malarda, 
huırladıtım alfabeyi ben de talim terbiyeye 
eönderml.ltlm. Antaradatl dostıanndan, 
tabu! edilen alfabek'r lçtnde benimtının meo
slyetlerinl otrenen Ahmed Halid telgrafüı 
beni İat.anbula çatırdı. :blı: defa :btanbul~ 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

No. 7 

Tarlıuncu Alımed Pal' 
300 sene evvel Türkiyede ve bütün dünya~ 
defa bütçe yapan bir devlet adamı. Y apbğı büt f-" 
evvela, saraydaki gözdelerin masraflarını 

gürdüğü için kafası kesilen vezir 

gellyordum .,, kitabın aslı benden evvel ten- A 
dine gelmlftl. Bu lştn Te Babılll caddesln1n ~ 
tamamlle acemi.si tdlm. Beni ltarf]lıyan bu, Tarhuncu Ahmed Paşa, on yedinci ml-1 tek olmasile bu bütçe açığını, :,.,,..-· 
gtller yQzlü, tatlı dllll adamın me.9huru ol- lldt asır ortasında, dördüncil Mehmedin larm ve israfın önüne geçerek 
mutt1m1. Derhal kendi el yazıslle blr tatmı -A.,., 
p.rtıar karaladı. Fakat ı.tlertnin çotıutu. ıı:ı- zamanında dokuz ay kadar aadrazamlık idi. e'fll'1::.Jj 
tabı nıı: yetlştırmelt endlşMi, Ttır1nde benim etmiş büyük bir Türk veziridlı'. İlk tedbir olarak ta. saraY 111~ 
utere gitmem ve bllhaasa <benim t&A; bin Devlet malt bir buhran içinde kıvranı- nnın, bu arada bilhassa biZ1• g ~ 
nftsha bastırdıtum naaıl tahkik Te Jı:ont.roı yordu. Girid harbi yıllardanberi devam lilks masraflannı kesil. ŞirndiYe ar.: 
edersin, lşl bana bırak) deylfi bu mutaft- ediyor Giriddeki orduya para gönderile· devlet hazinesini soyarak ınua~~~ 
le'Ji noterle§tırememlş ve beni tendi.sine blr . ' · . rd ıı u-
atabeyden fazla batlamı.ş inandırmı.ştı. mıyordu. Donanma ve ordunun sılah ve- servet yapmış olan kimsele e ~ 

o yıl !çlnde, alfabemi lated1A1 gibi tadil- aair ihtiyaçlan temin edilemiyordu. Tar- miktar para alarak açığı kapa~~ 
ıerle müteaddid defalar bastı ve nlhayet bu huncu Ahmed Paşa. doğru ve namuslu Pek tabii olarak ta Tarhuncu k r. 
tadfilerle ktta.bımı kasten öldürdü. ÇQnkil bir vezir olarak tanınmıştı. Nitekim sad- şa, hayatına kadar kastedebileee~ 
eline gene tstedlği gtbt istJsmar edecetı, lld razam olur olmaz ilk işi devletin gelirle- çok düşman kazandı. Şöhret ye içiO 'fi:. 
arkad&fln ba,ka bir alfabeııl geçmişti. Bu rini ve masraflarını tesbit etmek cisraf> nı halk nazu.ında da lekelernek ;-_tttf 
arkadqlar çot teşekkür etsl.nrer kl, benden . ' d ld flP"~ 
oot &kıllı çıktılar, bir mukavele yap&blldller. saydığı bazı lüzumsuz masrafları k<'serek pagandalar başladı. Aleyhin e 

1 
~ 

Netice , 0 oldu. devletin masraf ile gelirini denkleştirmek, ti bilmekle beraber Ahrned Paru,-..1 
Kendisinin de itiraf ettıtı gtbl, tarih olan yani bir bütçe tanzim etmek oldu ve yap- netini kaybetmedi. Bir taraftan ~ 

ıo yıl önce, Türk harflerinin tehalükle öl- tığı bütçeyi padişaha verdi (*). Defterde masrafları kesmekte ve Jsıstnak~ ~ 
nnllıd111 o heyecanlı günlerde 1&-20 k1ll"Uf8 devletin açılını bütün dehşetile gösterdi. etti. Bütün gayreti ile Giridd~ ~ 
satılan cBenbn Alfabem> den eoo binden fu- Ahmed P8§8, genç hükümdara bu def- para, zahire, cephane ve 1D1da ~ .. 
la bastı. Ben 1.ae, ukerliğim lmtldadınca 0 teri verirken büttın ümidi. dördüncü meğe çalıştı. Donanmanın ]01'/\'U~~-. 
da, bin mtlşkillltla, beşer onar 900 Ura ala- ' . f a r· 
bUdlm. Nü.aha başına bana 80 para hakkı Mehmedin gözünü açarak bundan böyle si için tersanede hummalı bir 8 

tenf .adetmlf n 80 bin ba.atmı demlfU. masrafın fazlalaşmuma razı olmamaaı- lAdı. Diğer taraftan da. devle~) 
(Det1cımı ıı inci aayfcıda) m temin etmek, padiphın kendisine des- (Devamı 10 uncu~ 

- Hiç! Döneceğiz zahir. 
--.... veni EdebT Romanımız: 20---

Kadıncağız sordu: A 
- Riitubet içinize iŞler .. basta olur-

IUllUZ. 
- Sade ben mi? Siz de ıslandınız. 
- Bana bakmayın. Ben alışıjım. So-

luktan, rütubetten bana hiç bir zarar 
ae1mez. KDtra ile . cif9nizdıe gaerken 
b6y le kaç defa tepeden tırnal'a kadar 
ulandım da bir teY olmadım. 

- Karı, koca mısınız? ~_;.~ 

KARLI DACA GONES VURDU :-~~~~~ 
Ercilmend Elır.. T•la -------.1 

bey derim kendisine. J':. Yazan: MlllHHIP.:~ . Bir azıcık, öteden beridell =~:.~ 
- O halde beni de merak etmeyin. koltuğa hemencecik 

Acı pathcanı kırağı çilJnas. çöküwnniş, afal a -
- Öyle şey olur mu? Siz zaten ra - fal etrafına bakını -

hatsmınız. Nakahat halindesiniz. Mut- yordu. Neriman, va
laka b1: çarenize bakmalı~ . kıt kaybetmeden, 

- Lüzumu yok. Vaz~ Şimdi gü- &araylıya sordu: 
neşe çıkınca- kururum, bır teY ka~z. - Acaba bir ütü 

- Hayır .. hayır!. Bakın, şurada, ileri- rica etsem 1' 
de köşkler var. Bir tanesinin kapısını _ Hay ha tı • 
çalar, bizi birazıcı'k içeriye alınalannı , ş· di y,i 
rica ederiz. Orada e.'lbiselerinizi çıka - zı:n. ~ ... get re • 
nrsınız, kurur, gene giyersiniz. Ostü- yun. ~ mut • 
nüzde onları kurutmak doğru değil. fakta, mangalın için 

- Canım, ne lüzwnu var, hanımcı- de hazır ateş de var. 
ğım? ElAlemi ne diye rahatsız edelim? - Çok teşe1driir 
Hem, bakalım: Tanımadıklan adamlara ed~rim size! Ver 
kapı çaralr mı? diğim zahmetten do-

- Açar11ft'. &n açtırırım. layı da affınızı dile-

Açarlardı da hani ya! Nitekim açtı • rim, hanını teyze -
lar da, içeriye de aldılar. Nerimanın ciğim. 
sempatik çehresi, azimkAr tavn her ka- Koca karıyla kırk 
leyi fetheden parola yerlne geçiyordu. yıllık ahbab, ger -

Kendilerini misafir eden köşkün sa• ~-ekten ~raba gibi davranıyordu. 
hibi, yaşlı bir saraylı hanımdı. Neriman Saraylı ütüyü getirdi. Neriman onu 
kendisine: elinden kapıp, mutfağa gitti, i9ine ateş 

- Kuzum, hanım teyzeciğim! Ben de, koydu, ge1di. Kapının yanında bir ma
ağabeyim de yağmura tutulduk, sırsık- sa duruyordu; üzerlni boşalttı, oracıkta 
lam olduk. Uzak yerden, ta Erenkö - elioo geçirdiği temiz, beyaz yaygıyı da 
yünden ~eliyoruz. Ne olursunuz? Acık y~dı. Ahmede dönüp: 
bizi içeriy.e alın da üstümüzü başımızı - Cekdinizil dedi. 
kurutalım. - Canım! Nasıl olur? Vazgeçin! 

Der demez, o mütebessim dudaklaT- - Ceketinizi! 
dan çıkan bu istirhamı, kadıncağız O güzel ağızdan çıkan emre muhale-
reddetnıek kudretini kendinde göreme- fet imkanı var mı idi? Ahmed, utana u
miş: tana ceketini çıkarıp uzattı. Saraylı, 

- Buyurun evlAchm! Safa geldiniz. nezaket göstermiş olmak için ortatian 
Oturun.. t\inlenin! cevabını vermişti. kaybolmuştu. İhtimal ki, tannnın gön
Kızm bı.,, "Ür'etine ve bu becerildiği- dermiş oldu~.ı bu misafir'lere kahve pi

ne hayran olan Ahmed avludaki bir şirmiye ğitmişü. 

ouz, ne llicenab ka- lar. Veda ederek, çıktılar· ~ ~ 
dm?! Evini tamami- ı seme dönmüştü. NerimanJJl dl ~ 
ıe biı.e bıraktı, ~ • kuvveUi seciyesi önünde teıı ~~ 
kildi. sinin zayıfladığını farkediY0~ , 

Nerimalı Ahmedl emirlerine derhal itaat edfve }et ~ 
bainşlarlle adeta af- kendi fikri.~c~ ~l~yaca~ ~~tt ? 
sunltlyordu. Tered _ .mıştı. Henuz ıki gundenoer--J"'! f 
düdüne rağmen, ğı bu genç kıza, nasıl olup~ il 
··· ·ıaUim ayağa kalk nunu vererek ütülettiğine ,:~ 

~. emre itaate ha- şıyordu. bit.,,_, 
z1rlanıyordu. Bu ne acayib hilkatte ıl e~I 

- Çabu'k olun Hakkında iyi bir kanaat bas~,.) 
Ahmed beyi Rica ;_ cek hareketlere pervası~~ eıfl ~ 
derim! diyor ve bunlan kendi, şuph ,,_., '~ 

Adetli aıttasındatn ta bit görüyordu. Bununla ~~ ~ 
itercesine onu odaya ıned düşünüyordu da, NeriJıl ~ 
soktu. Aralıktan u. ye kuvvetinde bir başkalık bil ~ 
atılan pantalonu teslim ediyordu. Hayır! JCa a 
a'ldı.Onu da ütüleyip kimse bu kıza hoppa, iffet.9fı 
iade etti. Müteaki _ di. Erkek gibi bir kızdı. 'Ve ~ 
ben ütilyö de yay .. onda bir zaaf değil, bilakiS ~~ 

Hızlı hı.ılı, BulguT"ltı idlkcımetiftde gtd~ gıyı da alıp kaybol- Bakış1arile, k~şısındakine b 
Neriman, hafif hafif bir türkü m.!.ıl- du. Ahmed, gi:.untı kuşamh, slvluya kin ediyordu. 

danarak, ceketi ütülüyordu. Kızgın de· dandüğü zaman onu orada göremeytn- - Ne düşünüyorsunuz? / 
mir u1ak kumaşın üzerlne de~çe, oe merak etti. Gene ayni koltuğa otur- - Hiç. Kendi kendime kl 
çıkan beyaz buhar, malanın üstüne e- du, bekledi. - Nede: .? ~~ 
ğilmif o taze başın etrafında incecik bir Biraz ~nra Nerimen da kunmıuş, ü- - Terbiyesizlik ettim ~e ~ I 
hile te.~kil ediyordu. tülenmış elbüıesile avdet etti. O esna - - Elbiselerinizi ütülediIJl ~JI 

- Buyurun! ceketiniz oldu. Şimdi, da, zavallı fakir Eatraylı, bir teneke tep- Ne çıkar. Arkadaş arkadaşa~ 
fU odayı:.. girin. anin içinde, bahçesinden kopmuş bir mez mi? Sizi köye ıslak dlS __ ı 

- Ne olacak? mfktar meyva ile geldi; ikram etti. ta mı edeydim? ~ fY 
- Aya~aki pantdl<mu ç*anp, - Buyurun. Yeyin, afiyet~! Bi- - Hayır, amma .. bu kad81'1 ,c:t"'f 

kapının aralığındaı bana uzatın. mm yanifler hasiyetlidir. Başka bir - Hangi bakımdan fazla ~ ~ 
- Olacak iş değil! '8Y bu1amadım sizlere ikram edecek. - Ne bileyim? ~~ 
- Haydi, diyorum size! Islak pant.o- Kusura babnay:m. - Susun, o halde! :Bu eli ~ • 

lon giyilir mi? Romatizma olursunuz. O kadar hultls ile konuruyordu ki, çehre size hiç yakışmıyor·J:,1 fJ'I» · 
- Bir kere o odaya girmek doğru de- NddedemedUer. Neriman: kftti1ik? Gelirken bülbül ıY ~• 

ğil. Ev sahibi ne der? - Teşekldir ederiz, hanım teyze! de- dunuz. .. ~ fi"' 
- Ne diyecek? Hiç! Görmüyor musu- di. Çok makbule geçti. (ıu--
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are oş· of 
Eski çoban ve amel~, 
n Baş kumandanlığına 

Yusuf İzzeddinin 
gaptığı delilikler 

Sovyet orduları "Veliahdde bir boğaz kanserine tutulduğu vehmi 

1 •• k Jd•? başgöstermişti. Herkesin ağzına elini sokuyor, kendi 
nası y u se 1 • ağzJna benzeyip benzemediğini muayene ediyordu,, 

1:-.ayenıokrat cephenin istilAya karşı kur
Sov a teşebbüs ettiği sed münasebetilc 

idi! Bir taraftan Çar ordusunun çavuşla· Dr. General Ha~ım Bellisan '.~e ~aptı- J 

rından olan Budienny ile süvari kıt'asını 1 ğım müsahabeyi fırsat bildim. Çunku, 6a
teşkil ediyordu. yın muhatabım. uzun bir müddet cOsYet Ru 

dilın ı. sya ordusundan sık sık bahse-
t' C5e başlandı. Bahriyelilerin kıyamını bastırmak için 

KTonştad'a çağınldı ve Troçkinir: emri 
tahtında kuvvetli bir tedib hareketine 

manlı imparatorluğu veliahdi Yusuf İz
zeddin efendi» nin beraberinde bulun
muş, ayni zamanda Prens Seyfeddin ile 
de çok yakından temas etmiş. 

}Ük akında İngiltcrede yapılacak olan bü
Sovy nıanevralarda hazır bulunmak üzere 
l.iar et Rusya orduları Başkumandanı 
tafı~rl Voroşiloff İngiltere hükfuneti ta. 

'V an resmen Londraya davet edildi ... 
l(~roşiloff kimdir? Nasıl yetişmiştir? 

~Usy:~~teA Efremoviç Voroşiloff Sovyet 
biridir. ukumetinin en nafiz azalarından 

girişti. 
General Hazım Bellisan da Çamlıcada Eski çoban, eski tornacı, eski amele Kı-

oturduğu için Yusuf Izzeddin efendi ile 
zıl Ordunun bir generali olmuştu ... 

komşuluk yapmış. Bu komşuluk, Gene-
ral, doktor olmasına mebni, mliteaddid ve • 
sile ve fırsatlarla dostluk derecesine kadar 
ilerlemiş. Dr. General Hazım Bellisan, bu 
hatıralarına temas ederken şöyle diyor: ıı~~lka kendisini fevkalade sevdirmiştir. 

S ona c-Klinı. ismini vermiştir. 
taüne · 

Ve nihnyet on üç senedPnberi işgal ey
lemekte olduğu mevkie tayin edildi. Bu 
arada erkanıharbiyei umumiye akademi
sinde askeri malumatını t~'kemmül ettir
di. - Yusuf İzzeddin efendinin oturduğu 
Mareşal Voroşiloff çok gıJzel ata biner. köşk, Mahmud II nin 3 üncil kadın efen-

Bindiği atlar hep siy.ahtır. disi cTiryalt ındır. Bilahare Osmanlı im-rır1 ,,, ase onu daiina cŞilo> diye çağı-
... :c.ılli k• 

ludllr. 1' se ız Yaşındadır. Uzunca boy-
?tıav· ~ ıknaz fakat çok çeviktir, güzel 
dır. \l0

ileri, hafif öndllleli saçlan var
Ç0k 

11 
aş~dan pek çok genç gözükür ... 

}ilııua~ş eU bir adamdır. Daima güler 
Yatı bu~. Şaka yapmaktan hoşlanır. Ha-

Resmi merasimlerde çok şık giyinir... paratorluğu veliahdi olan Yusuf İzzeddin 
Avrupalı generallerden hiç farkı yoktur. Çam'lıqada yerleştikten sonra, o civar 

aş 1 başına bir romandır. 
Mareşa_ı 'V 

Yizi Vardı . oroşilo~jun bir vufı mümey-
halktan r. ~a~ı:: ı.. k.rnıştır. Yüzde yüz 
dernekt· Yetışrnıştekl"fi llk demek kendisi 

ır... ı . 
'tıkranYada ~aıne üz 

bir kö lü ~ E nizaınnslav eyaletinde 
ll'ıakıa Y be nun oAı~a kabhıbası köylü ol
tası Yokt taber ÇQlkışlanıildi. Çfinkü pa
tyliy0rdu~· Çob:a progrp'laişetini temin 

l<Uçijk \1 iz alan B 
hayatına i ~roşi~~.(' .:ıoabasının sıkıntılı 
kadar 0~ak eyliyordu. On iki yaşına 
Yaşında t 

1 
~ Yazma öğrenmedi. On iki 

Şılaştırdı auııı onu bir köy hocası ile kar-
0. lta.dar!. ç sene tahsilde bulundu. İşte 
ği] Yaın1~·· liocasının kanaatin~ göre de
Zek; talebe ~e~tebinin, fakat muhitinin en 
hul'iYet· Si •di. Mektebden çıkmak mec· 
d· 1llde lt ıne t~ı.. aldıktan sonra kendi ken-

V oro;ilof ve Stalin 

Mareşal Voroşilof 

dıı "'1Silini tek ül 
· }(ıasik ed • ernm ettırmeğe koyul· çekmediği meşakket kalmadı. Menfada 

Y~kılld ebıyat ve lçthnai eserler ile madam Davidora adında ihtilalci bir cer. 
On :n alaka peyda eyledi. rah muavini ile tan~tı. Onunla sevişti ve 

.\rneıe ~ ~.a~da btr fabrikaya yazıldı. evlendi. .. 
du. Itend~. ı~ınden çok büyük zevk duy· 1910 senesinde Sen PetE'J:sburga avdet 
~tılgan h~Qi herkese fazlasile sevdirdi... eyliye bildiler. 
rad ' akikat· 

a vuk 1 sever bir çocuktu. O sı- Herkes işine koyuldu. İhtilal harekatı 
tuta cağ ubulan bir hA.dlse onun hayatta ile kimse meşgul olmuyordu sanki ... 1 Yolu · d' 
ına?nııı çız ı! Bu hldlse vukubul- Voroc:iloff kanaatkAr bir amele haya-bi y olsayd b -.ı 

Kabine arkad~ları kadar halk müvace
hesinde nutuklar vermez ... 

Fakat mecliste olsun. Kremlinde olsun, 
parti içtimalarında olsun, nntuk söyleme
ğe başladığı •Vakit tok sesi ile ağır bnşlı 
hitibelerde bulunur ... 

*** ..... -.._. ___ ......._. ........................ _... 

Ko'onyalarm derecesini göste
ren etiketler vaz'ı ·duşunUIUyor 

Piyasada ispirto derecesi düşük kolon
yaların günden güne çoğaldığı ve bu su
retle halkın aldatıldığı alakadarların na
zan dil&:atini celbetmiş ve bu hususta ba· 
zı tetkikat yapılmağa başlanmıştır. 

Dün de İstanbul Ticaret ve Sanayi Q. 

dasında kolonyacılardan bazılarının işti -
rakile bir toplantı yapılmış ve kolonya sa
nayiini yakından alakadar eden bazı me
seleler görüşülmüştür. Bu arada açık ko
lonya satışb.(ının mahzurları etrafında 
durulmuş ve satışa çıkarılan kolonya §i
şelerinin etiketleri üzerinde alkol derece
sinin gösterilmesi imkanları tetkik edil • 
miştir. 

Haber aldığımıza göre kolonyacılar, 

memleketin muhtelif mıntakalarında çcık 
noksan dereceli kolonyalar satıldığını ve 
bunları almakta olan halkın matltıb isti
fadeyi temin edememekte olduğundan, 

bazı tedbirler ittihanmn zaruri olduğu -
nu ileri sürmektedirler. 

r köy}fi birı ugün ismi bil~ anılınıyan tı sürüyordu. 

ı .. li'abrik~da anıeıe olal'ak kalacaktı. Umumi Harb patlak verdi. Voroşiloff Yapak fiatları yeniden yükseldi 
"§tık ık§anıa ~ d d'd" ~ mensub bulunduğu fabrikada kaldı. Mü-t~. tan sonra ak aa ar 1 ınerea ça· Dış piyasalardan Ani talebler vuku bul-""§a""k §aın ark d .1 ·ı ka dafaai milliye hesabına çalıpyordu ..• 

•et Sok ğ a a""arı e fa - makta olmasından yapak fiatlan yeniden 
Çıkıyordu ~ a çıktı. Her kafadan bir ses * yükselmiş ve 63.64 kuruş bulmuştur. 
~aoerası~ erkes başmrlan geçen aşk Bazı mmtakalarda ıap hastalığı bulun-
İkle k 1 anıatıyord11 G ı b" le cLenin> iktıdar mevkiine geçti. Vorocıi-

ar k · enç e!' oy • "' ma.sı malların ihraç iskelelerine sevkine Strad a olun önOne ~-d ld'l o loff ihtilA.lci ordunun ilk askeri oldu! 
a d -. ar ge 1 er. mani teşkil etmekte ve busebeble taleb-<>laıı ""'-a Voroşiloff sevgı"lisi Nataşa ile Askert hnyatı burada başlamaktadır. \ ··""cer ler tamamen karşılanamamaktadır. 

araıt01 asıııı anlatıyordu. Delikanlı Teşkil eylemiş olduğu ilk tabur hep Antalya mallan 55 kuruc:.tan 250 balye 
~ Unkapıs ö- -.ı 

a ça\'u§ ı nunde duran jandar· kendisi gibi işçilerden mürekkebdi. 640 yapak satılmı~ ve bunların Sovyet Rus • 
~n en il~ Prekoru görmedi. Prckof kö- mevcudlu bir taburdu. Dahili harbin he- ya için olduğu anlaplm~rr. 
0 tırkes ona ::len hilkfunet memuru idi! men bütün safhalarına kıt'asile birlikte Ceyhan mmtakasında da yapaklar 60-
I ndan korku uyU:ıt hürmet gösteriyordu, iştirak eyledi. 61 kuruşa yükselmiştir. 
'tıtıın Yordu ... Voroşiloff, arkadaş- Çaritçinde General Denikin ile çarpıştı. Yerli fabrikalar istihsal mıntakaların -
bıı 0rıa sel A 

e \'a.rrn anı verdiklerinin farkına En sevdiği silAh arkadaşı Joseph Staline da mfibayaata devam etmektedirler. 
~~%~···0m~~~ına~r~I====================~=========~ 

"'1;~,t~1~":t..,rııı:;dt~=:t:::'~~ ( Nevyorkun en cazibeli ve istidadlı kızı ) 
ıt-~ ka ç aydan fazla bir yerde kalına
!~ti~~e ~dik! eHne. b~ klğıd verildi. Ser
~ ~çlık aşladı. Hiçbir tarafta iş bulama-
~ ona fena geliyordu. 

ihay 
~~lar1n et ihtllfilcf tefek.küller ona ku-
ra11 iht~AJ.açtııar. o da kendisini knrşılı
aııclı... d il"Upa b(ltün kalbi ile bağ-
\'· 

'ıa lt'tni lk. 
bıı sındaıı 1 ~şındt idi ... Bolşevik fırkası 

reye tfuildı. Gorki ve Lenin ile muha· 
1905 JU. 

dan ısenesmc1e bo 
~ lond lfeVlk fırkası tarafın-
~ drada ~a gizlice gönderildi. O vakit 
a 4rı[n il r kongre toplan!yordu. Ora. 
" ı e tanışt Qu ta ı ... 

~tinde~ onun hayatı ve istikbali ü-
0~~ oıa.11 ~ bir rol oynadı. Bolşevik 

U. 1nin en sadık bir arkadaşı 
İ..oıı<lr 

~'lt adan R 
<liı ~landı ve tısyaya avdetinde hemen 

~ı. Uç Şimali şarkf cihetine nefye-
sene kaldı. Bu üç sene içinde 

Nevyorkte 1939 yılının en cazibeli ve istidadlı kızı olarak seçilen Kobina Rayt, 
seçimden sonra meşhur ressam Dana Gib ~mm atclyesine giderek resmin! yap -
tırtrnıştır. 

halkına iltifata başladı. Faka~ henüz Ab· 

dülhamid II padişahtı; Mehmed Repd 
V te velinhd. 

Yusuf İzzeddin efendi bir gün hasta Yusuf lzzeddin 

lanmış. Hususi tabibi doktor Nuri Pa§a, ise de, ne mümkün! Nihayet veliahdı 
benim çağırılmamı tavsiye etmiş. Gelen doktorlar muayene ediyorlar ve endişe.-, 
harem ağası, beni, gizlice Yusuf tzzeddl; linin beyhude olduğunu söylüyorlar am· 
nin köşküne götürdü. cEfendh yi muaye- ma kim dinler? 
ne ettim. Rahatsızlığı ehenun.iyetsiz idi. Yusuf İzzeddinin cevr.bı hazır: 
Bu suretle muarefem nerlemiş oldu. Ar· c- Uzü.Imiyeyim diye inktır ediyorsu· 
tık cefendi> ile sık sık, bazın gizli, bazan nuz!> 
aşikar bir surette görüşmeğe başladım. Veliahd, işi o kadar azıtıyor ki dilini':: 

Dr. General Hazım Bellisana sordum: 
- Veliahd ile çok yakında!? dostluk, 

ahbablık. hatta arkadaşlık ettiğinize na
zaran, bilmeniz icab eden bir meseleyl 
soracağım: Yusuf İzzeddin efendi intihar 
mı etti, yoksa bazı zatların iddiası veç
hile 'katil mi olundu? 

General Hazım Bellisan, şiddet ve kat'i
yet ifade eden bir jest yaptı: 

- Hayır, hayır! İntihar etmiştir. Ken
disi, anormal bir adamdı zaten ... 

- Halbuki bu hususta muhtelif riva
yetler çıkmış ve dedikodular yapılmıştır. 
OOya Enver (Paşa) ile ar:ısı açıkmış ta ... 

- Ben, bundan malumattar değnim. 
Fakat Enver (Paşa) ile aralarında hiçbir 
hadise geçmemiştir, diyebilirim! 

Kanaatimce, Yusuf Izzeddin intihar et
miştir ve onu bu felAkete sürükliyen l
mil de ikidir: 

I - Kansere tutulduğundan fÜphe et· 
mesi, 

Il- Mehmed Vahdeddine cveliahdi sa-
ni> denme.si! 

Esasen, Yusuf İzzeddin, yukaırıda da 
söylediğim veçhile anormal bir insandı. 

Hatta, 56 yaşında, 20 yaş dişleri çıkmı§ 
idi. Ayni zamanda, babası Abdülazizin, 
intihan, oğluna miras bıraktığı-:ıı söyliye
bilirim. Yusuf İzzeddin de bu mesele ile 
va'kit vakit zihnini yorar, sırası düştükçe 
de bana: 

c- Paşa, biz soyca böyleyiz. Biz, ken
dimizi öldürürüz!» 

Derdi. 

Fakat, veliahddeki anormalliği körük
llyen hadise şudur: 

O devrin meŞhur simalarından cSakız 
Ohanes bey. vardı. Bunun damadı Şarl, 
Yusuf İzzeddinin fransızca muallimı idi. 
Şarl, bir gün, Yusuf İzzeddin ile g5rü
~rken, bahis Sakız Ohanes beyin nasıl 
öldüğüne intikal ediyor. Şarl de, kayın
pederinin boğaz kanserinden vefat etti
ğini söylüyor. Yusuf İzzeddin merakla 

üstündeki pürtükleri bile, kanser başlan· 
gıcı telakki ediyor. Kaziyenin aksini isbai 
için mumaileyhe, herkesin dilinde pür -
tükler bulunduğu cevabı veriliyor. Yu. 
suf İzzeddin, bu sefer de: 

c- Bakayım dilinize!, diye tutturmu• 
yor mu? 

Böylece, bir ağız muayenesidir gidiyor
« Veliahd hazretleriı> maiyet inde ne ka· 
dar insan varsa, kimler ile yakmdan te· 
masta bulunuyorsa, hepsinin ağzına par. 
mağını sokup pürtükleri araştırıyor! 

Dr. General Hazım Bellisana sordumı 
- Bu meyanda, tabii sizin de diliniz ... 
Sayın muhatabım güldü: 
- ·Sorma, sorma ... .Ben, muayene edi· 

lenlerin ön safında bulunuyordum! La• 
kin, ne dedikse ili etmedi. Veliahdin 
kanser vehmi, cinnet derecesini buldu! 

HattA dahası var: Yusuf İzzeddin, bi 
gün, herkesi sıraya dizmiş, gene muaye 
neye b~lamış. Bu sırada, maiyetinde bu. 
lunan müteverrim bir harem ağsı.mm 

ağzını. boğazını fazlaca karıştırmış! Za• 
vallı adam, zaten hasta olduğu için, artı} 
mukavemet edememiş, tavus kuyruğunl) 
koyuvermiş! Hem de nasıl, sade yerler( 
olsa iyi! Veliahdin ne üstü kalmış, nı 
başı! 

Hadiseyi bana haber verdiler. Hemen 
Yusuf İzzeddinin köşküne koştum. İçen 
girdiğim zaman, yerleri kir içinde ve onu 
da telaş ve heyecanla muayeneye devam 
eder bir vaziyette buldum! 

Halbuki, Yusuf İzzeddin, şahsan tenıiı 
ve titiz bir adamdı. Gayri ihtiyari: 

c- Efendi, bu ne hal? Sana ne oldu? 
Rica ederim. bırak bu vehmi! Git, te:niı· 
len ... > 

Dedim. 

Yusuf İzzeddin gözlerini üstüme diktl. 
biran hareketsiz kaldı. Sonra: 

c- Evet, doğru ... Bu ne hal? Beni, bu 
menhus meraktan kurtarın! Bana acıyın, 
merhamet edin Allah aşkına!> 

Sözlerini söyledi ve adeta gözlcrindah 
yaş geldi! 

soruyor: Tabif ben de çok müteessir oldum vt 
c- Kan.ser nasıl başladı, anlatsana?, kendisini güç hal ile teskin edebildim. 
Şarl de şu izahatı veriyor. Tam bu sırada da Mehmed Vahddedina 
c- Kayınpederin ağzında ufak bir bu- cveliahdi sani. adı verilmesin mi? İşte, o 

ton çıktı. Çıban gibi bir şey ... Hastalık, zrur.an Yusuf İzzeddini görmeli idiniz! 
yavaş yavaş boğazın:ı geçti, ilerledi.> Vahdeddine yapılan bu tevcilıten mana· 

Tesadüfe bakın ki bu sırada Yusuf İz- lar çıkaran veliahd, müthiş endişe ve 
zeddinin 20 yaş dişleri çıkmış, tablf, ağ- şüphelere düşüyor; hiç hoşlanmadığı 
zında ufak tefek bereler hasıl olmuş! Vahdeddinin yapacağı bir istirkap hn -
Şarlın verdiği izahat, Yusuf 1zzeddinin rcketinden korkuyor ve padişah olamı' 

vehmini körüklüyor. Böylece bir ağız yacağım diye zaptedilmez bir hale ~eU. 
muayenesidir başlıyor! Çıkan dişlerden yordu! 
mütevellid olan berelere parmağını do- Aı adan aylar geçti. 

kunduran Yusuf İzzeddin: Bir gün, Yusuf İzzeddirun intihara te· 
c- Bende de kanser var!• j şebbüs ettiğini, fakat hun:. imkan bula-
Feryadını veriyor. Maiyetinde bulu· madığını duydum. Nihayet 1ttihae ve Te-

nanlar, kendisini teskin etmek istiyorlar, (Devamı 10 uncu snyfada) 



10 Sarfo 

Dr. General Hazım Bellisanm hat1ralan 
'(Baştarnfı 9 mıcu sayfa ) r yana seyahati de önllyemeıniş! 

rakki hükfuneti, veliahdin, berayi tedavi Nitekim, avdetinden sonra, bir gün, 
Yiyanaya gönderilmesi karannı verdi ve maiyetine, yalandan: 
Yusuf İzzeddin, böylece yola çıktL c- Yann. tekrar Avrupaya gideceğiz. 

Halbuki, bu sıralarda, iııtUıar etmek Hazır olunla 
fikri, vcliahdde, cidefiks> haline gelmişi Diyor. Bu suretle herkesi yanından u· 
Nitekim, Köstencede trene bindikten son- zaklaştırıyor. Ben o mada Yusuf İzze(i
r:a, kendisini pencereden •fağı atmağa din üe dargın idim. Maiyetinde bulunan
lfulkmış! Yanında bulunan Bay cN. K.> lar gafil davranıp, veliahdi yalnız bırakı
güç hal ile Yusuf İzzeddini yakalıyabll- yorlar, o da bu fırsatıl kaçırmıyor. Ber· 
tniş ve böylece büyük bir skandalin önü- berinden çaldığı ustura ne dirsek mafsa
D.e geçihni~! Hatta, hadise esnasında. Yu- lının büklüm yerinden damarlarını ke· 
cuf İzzeddin, kollarından yaralanmış! siyorl 

Fakat. veliahdin intihar arzusunu, Vi· Yazan: Sabih Alaçam 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUGU -

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
.A.P. 31,7D m. 9465 Kes. 20 Kw. 

OUl\IA - 2/6/39 

12.30: Program. 12.35: Türk müziği (Pi.) 
lS: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro
loll haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Ka.nşlk 
program - Pi.) 19: Program. 19.05: Müzlk 
(Operetler - Pl.) 19.3(1: Konuşma. 19.45: Tiirk 

müziği <Fasıl heyeti.) 20.SO: M~eket eaat 
il.yan, ajans ve meteoroloji haberleri. J0.45: 
Türk müziği. 1 - Suz1nl\k peşrevi. 2 - Mus
tafa Nt!::fizln suzinflk şarkı: (Serurtz bu sa -
lıah.) 8 - Mustafa Nafizin suzinA.k fal'kı: 
cO'mldslz bir sevlşle.) 4 - Ahmed Ra.81m su
zlnfık şarkı: (Söyle ey cananı ruhum.) s -
Lemlnfn Hüseyni şarkı : (O güzel gözlerle.} 
e - Saz semaisi. 7 - Kemençe tnkslml. 8 -
Arifin: (Bir melek sima peri.> 9 - Şevkinin 

(Duçarı hicri yar.> 10 - Mahmud ceIAled -
din p:ışamn: (Narl firkat.) 11 - Mllo!tafa 

Çavuş: <Canım tezdir.) 21.30: Konuşma. 
21.46: Ec;ham, tahvflAt, kambiyo - nukut ve 
fliraat bors:ısı (flat.> 21.55: Neş'ell pIAklar. 
22: Müzik CRlyasetı Cilmhur Fllt\rmontk or
ke.rtrası. ~t: Prnet-Orfus.) L. 'Van Beethoven: 
2 nct Senfoni, Re majör op. 3e. a) Adagio 

Molto - Allegro Con Brlo. b) 1'.Ai:~ett.o. c ı 

Scherzo - Trio. ç) Allegro Molto. -n. Bizet: 
Roma silltl. a) ıAndnnte Tranqulllo - Alleg -
ro Agitato. b) Allegro Vlvnee. c) Andante 
Molto. ç) Allegro Vivn.ctsslm.o. 23: Son ajans 
1hal>erlerl ve yarınki program. !3.15 - M: MU 
zllc CCazbandJ Pl. • 

Alman -italyan askeri 
ittifakının içyozu 
(Baştarnfı 7 nci sayfada) 

rın kötülüğünü ve Alman zabitlerinin 
İtalyanlara karşı yaptıkları sert ve ha
kimane muameleyi protesto etmişler -

dlr. Fakat bütün bu hfl.diseler zahiri 
bir ·sükiın içinde geçmişse de mem1e -

ket clııhilinde için için bir kaıynaşma ol
duğu ve bu kaynaşmanın Faşist şefler 
tarafından zannedildiğinden çdk. daha 
büyük bir endişe ve ehemmiyetle takib 
edilmekte bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun böyle ohnadığını hiç bir Roma 
tekzibi iddicr edemez. Ve İta1yan ga -

zetelerinin büyük başlıkları Ribbent -
rop'un Milan'da asker dizileri arasında 

İtalyan halkı tarafından ~k nazikane 
olmakfa beraber ne kadar soğuk karşı
landığım gizleyemezler. 

Kont Ciano bu itilB.fla pek mağrur 

olamaz, çünkü bu anlaşma onu Alınan
Y8lllll himayesi altındaki memleketler 

vekilleri Hachio, Tiso ve Kont Csaki va 

zlyetine sokmaktadır. İtalya milleti 

bununla iftihar edemez. 

Doktor Hafız Cemal 
(J..okman Bekim) 

D1vanyolunda 104 numarada ~er.gün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

T. C. ZiRAAT BANKASI, 
Kurulllf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zir 1 ve tlc•rt t.er nevi b•nka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRA iYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az. 
SO lirası bulunanlara senede 4 d fa çekilecek kur'a ile aşağıdakı plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: -

4 Aded 1,000 Liralık 4,00J Lira 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 ,, 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 ,, 50 ,, 5,000 n 

120 " 40 u 4,800 ,. 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DiKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çı.lttığı takdirde ?'u 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'plar senede 4 defa, 1 EylUJ. 1 Birincikfinun, t Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

AON POSTA 

Faydasız işlere rağbet etmiyen 
bir tip 

Adanad4n Ilüs • 
nü Çolak, kara.k .. 
terini ıoruyor: 

Üzerine aldığı 
işte sebatla çalışır 
ve dlkkaUi davra. 
nır. Fayda vcrmi· 
yen mevzulardan 
derhal uzaklaşır. 

Menfaatlerini da· 
ğıtmakta, parayı 

sarfta ileri gitmez. Başkaiarı içın mes'u· 
liyetfore katlanmak, zararlara girişmek· 
ten çekinir. 

* Zeki ve girgin bir genç 
'.l' u r g u d lu • 

dan Hikmet karak 
terini soruyor: 

Zeki ve girgin 
hareketlerile ctra· 
f mı sıkmadan te . 
veccüh toplıyabi • 
Jir. Zorluklar !:ar· 
şısında ve menfa. 
atlerine dokunul• 
duğu zaman ' nciz 
ve hareketsiz kabnaz. Bazan inadcı hal -
leri görülür. 

* 
Durgun ve az neş'eli 

Üsk.üdardan Ne• 
zahet, f otoğrufı • 
nın tahlilini isti • 
yor: 

Hislerini mey • 
dana vurmaz. 1çlf 
ve neş'esiz hare • 
ketlen göze çar • 
par. Hay;lttan ürk 
memes: ve dur -
gunluğunu neş'e -
ye çevirmesi lazımdır. 

* Vekarh davrana bir tip 
!stanbuldan lb • 

1"ahim Özaslcın, 
karakterinin tah • 
lilini ıstiyor. 

İşlerini kestir • 
me yoldan bitir -
mek ve bir işte da· 
ha ziyade baş ola -
rak bulunmırk f S· 

ter. Eğlence va 
zevk i§lerini de ih

• 

male taraftar değildir. Arkadaşlığı sıkıcı 
olmaz. Haksızlıklara uğrarsa münakaşa 

yapar ve hakkını arayıcı hareketlerde 
bulunur. 

* 
Yalmz güzellik, bir tarafh 

meziyettir 
1stanbttldan K. N. (fotoğrafının dcrcirı.f 

istemiyor) gii..zetliı}ini ileri sürcrekten 
muvaffak olup c.•lamıya.cağını soruuor· 

Güzellik zeka ve terbiye ile takviye e· 
dildikçe muvaffak olur. Yalnız ona gü • 
venmek kafi değildir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

taim • . . 
Adres • • • • • • 

~-------~------~---~----1!.11 
DİKKAT 

Fotocraf tahlW lçln bu tuponıardaıı 
fi adedinin ııönderllmesl ıarttır. 

•• 

" Son Posta ,, nm tarih müsabakası 
(Bastarafı a inci sayfada) 

zengin olmuı adamlardan devletin hak· 
kını geri almak lçin tazyiklerinde devam 
etti. Hatta bunun için, bazan da, tehdid· 
lere kadaı- vardı. Zindanlarda bulunan 
idam mahkumu haydud ve katillerden 
beş on kişiyi geceleyin çıkarttı. Adamları 
çırıl çıplak soyarak sırtlarına kenarları 
işlemeli ve uçkurları sırmalı ipekli don 
ve gömlek giydirtti. Sonra boyunlarını 

vurdurtarak cesedleri, halkın en kalaba
lık olduğu meydanlara attırdı. Fakat, bazı 
İstanbul külhanbeyleri, bu adamların iri 
yarı ve pis vücudlerini ve nasırlı ayak 
tabanlannı muayene ederek Ahmed Pa
§n ile alay ettiler. 

Ahmed Paşanın düşman1an, nihayet 
bir gün, korkunç bir iftirayı padişahın 

kulağına ulaştırmağa muvaffak oldular: 
cAhmcd Paşa, devleti istediği gibi avu-

cuna almak için küçük padişahı ~ttııl 
indirip kardeşini yerine geçirmek i!t•1°1" 
du!• tdJ. 

Dördüncü Mehmed deh§et içinde ı<aJıa• 
Tersanede bulunan ve hiçbir ıeyden ar• 
beri olmıyan sadrazamı derhal sarzal' 
davet etti Bir Cuma günü idi. SA~8 h,. 
bu vakitsiz davet üzerine ad9mlaıilerU1114 
l!llaştı: cBen başıma geleceği bllfyo ~·· 
rüyamı çoktan gördüm!> dedi. JJıı od•· 
ten, saraya gelir gelmez bostancılar bO" 
sına alınarak cellAdlar tarafındtın 
ğuldu. ıG~ 

O devrin müverrihlerinden Tar~ıılif" 
maniyi yazan Hasodalı Mehrned raıı· 
nin dediği gibi cAllah ona çok çolt /{. 
met eylesin:.. R.. E. 

it ıoV 
(•) Ahmed Paşanın bu detterlnln b 

yası cTar!hl GUmnnt. de vardır. 

Ordu Hastabakıc Hemşireler O.kili 
luna ait bazı izahat ve Okula aY1 

ve kabul şartları. fııı· 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere An'karada M. M. Vekfıletl ı:ıırıı 

dan cOrdu hastabakıcı henliireler okulua açılmıştır. , M' 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, ınemilt' 0 

tekaüdiye alacaklardır. " pa· 
3 - Mezun olanlar 6 senelik ,mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde ys. di. 

caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekldillet )teJl 
!erine açık olacaktır. rÇ' 

4 - Tahsil nruddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş lir• b~ 
lık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula aid olacaktır. 8~ 

5 - Okuldan mezun olanlar,"barem kanununa göre 17,5 asU .naaştan W18~f 
lzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala.cakhr. Bu· nu .,n dahi ia~e, 
dirme ve banndınna orduya aid olacaktır. 

arak tJ 
6 - Okul 15/EylU1/939 da tedrisata başlıyacaktır. . . .. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şunlardır: .a bılha. 
A Tü. ~. - ınh • . d rını kes- b 1unrnsk. - r.u,.e cu unyeti tehaasın an olmak ve Türk1. . ?- u üSS;d 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimd~ın\ soy~görıneğe Jtl e'I' 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu a.j o a: J ?tirınek ve 
r.aka bağlamak lazımdır., karta Ta. a a aı 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olma_~,,,. ~ ·ıc et-
D - Kendisi, ana ve babası iUet ehlinden olmak cBu • 

1 
" tılisçe tC"51 

tirilerek evraka bagwlanacaktır.> .. 
.ı 1rP( -rd~ • 

.. E .~ En aı orta okul t~ilini bitirmiş olmak veya bulap ~:,rzıı;e tn~sil go 
ğünu ısbat etmek ctasdikıiame suretleri musaddak olara . »-ıeccktir.> · 11,. 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevveloe evlen nıpn~Iarla JtO;eı• 
ölmüş olanlar :kabul edilir. Bunıt aid medent hali bildi ouµaıınfaet evrak 
eklenecektir., ~ 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terke;:: "Jp yahut ev~enJll:C" 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıka.rıdlığı ueut alıtı senelık J11 d• 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut s\hlıt sebeb]cr cb~ 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını .taın rcıeıı 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Note 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. ! ~ 
9 - 6. cı ~addedeki evrakı tamamlamayanlar bunları An.karadakiler J\ kileJ' 

V. Shh. İş Daıresine. diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazada ııtc· 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İ§. D. ne yoııanııc 
tır. Müracaatlann 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. ııır 

10 - TaliblC"rln kabul edildiklerl ve mektebe hareket etmeleri ayni rnııltııf11 
tarafınaan kendilerine bt1dirilecektlr. ol 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sar:fedece:ıtle1!{,rı 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazııcıı 
dilekçede bunu tasrih edece.lclerdir. cl016> c3559a 

Is anbul defterdarlığınden: 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi na:ııarı 
, blB' 

31/5/939 tarihindeki eksiltmeye talih çıkmaması dolayısile; işletme :ıne~fııd9 
nndan hasta olanlann muayeneleri için -hergün saat 14 den 17 ye kadar iStı }d• 
edilmek üzere bir sene müddetle bir binek otomobilinin açık ekslltm~ usUııte 
ralanması işinin münakasası 10/6/939 Cumartesi günü saat 11 e uzatılmıştır· ell 

Eksiltme Sirkecide, 9 işletme binasında yapılacaktır. Bir senelik rnub~et 
bedel 960 ve muvakkat teminat 72 liradır. İsteklilerin teminat mektubu ve eşgrt' 
vesikalarile beraber,. ayni gün ve saatte komisyona müracaatları IAzıındıt· 
nameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (3876) 

• 
Tophanede iki No. lu Dikimevi Müdürlüğündeıı.~ııı 
Saraç elişi kalfası alınacaktır. Yaş nazarı dikkate alınmıyacaktır. Askerl• JJi• 

yapmış olacaktır. Talihlerin hüsnühal ve tifo aşı kAğıdlarile birlikte herııeJl 
kimevine müracaatları ilAn olunur. c3784> 

d .,ı 
Başvekalet Beden Terbiyesi Genel DirektörlüğÜJl ;ııı 

l - Genel DirektOrllikçe lstanbulda ÇengelkOyUnde alb ay ı:ııod 
bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu ttçılmıştır. tı!iııe 

2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak. olanlardan sır 
azamt •50& kişi alınacaktır. J>ı.lP' 

3 - 26 /Haziran/ 939 Pazartesi gUnU tedrisata başlıyncak olan btl 0 (f 
girmek isteyenler, Beden Terbiyesi Bölge Başkanlıklarından kursa girı:Jl 
diğer şartları Oğrenebillrler. 

4 - MQ.racaat mUddetl, 15 Hazirana kadardır. «2020• .a773• 
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Kurultayda vatandaşların bir ev 
sahibi olması meselesi görüşüldü 

lıa (Buştarafı 1 inci sayfada) 
~·rti vercoe'ktir. 

11.atnname üzerinde müzakereler bitti 
Ankara 1 - C. H. Partisi beşinci ku -

~lta!1 bugün öğleden sonra reis vekili 

1 illlll Uranın başkanlıgında üçüncü top
•ntıaını yapmıştır. 
l{ lleıs tnüuı.kereyi açarken Türk Hava 
Uııunu riya.setinden bir tezkerede ku

~taya iştiralk etmek üzere haricden ge
frı n deJ"gelerin hava gençlerimizi..-ı çalış -
d ~arını yakından görmeleri ve taklb e
p el ibneleri içfıı Türkkuşu tarafından ya
l acal;: gösteriye davet edilmekte olduk
~tını bildirmiş ve bunu takiben de ni -
28 lllna~nin encümene tevdi edilmiş olan 
C(l hıcı rnaddesi hakkındaki aşağıdaki en-
~~ mazbatası o'kunmuştur. 

ba..ı.. li. P. be~inci büyük kurultayı yüce 
""'"'lnlığına. 

lırı'l'ekr~ görüşülmek üzere encümene a
Ve.: nızamnamenln 28 inci maddesi, Baş
du\.ı_ ve Parti genel sekreteri hazır ol -
a~ halde tetkik ve müzakere edildi. 

gerı~~il tarafından verile.-ı izahatta 
ı~11 ~urca bu hususta yapılmış olan 
hlik~ genel sekreteri 3za sıfatne Parti 
latıııd etlerine iştirak ettirmek maksadını 
~ 

1 
a~ ettiği aıllaşılmış ve encümenin 

de ~ki ve şimdiki kanaati de bu merkez
hp bUlunınuş olmakla lüzumuna inanı -
deııın urasını tahattür ettirmek için mad
fık ö aşağıda'ki şekilde ynz1lması muva-

" g l'ÜlınüştUr· <8. • • 
li?ı~ ~c~ genel sekreterin Parti hükfune-
lıırıu aaıı §ekli olara'k girmesi temin o-

r. 
tn111 t\ıreu nı:nin teklifi tasvib edilmiş ve bu 
~~ nızarnname üzerindeki rnilzakerıt! 
ttılıltı.ı anarak nizamnamenin heyeti u -
~ML ~si ittifakla kabul olunmuş ve bu 

''4\!e sÜ 
l!u rekli alkışlanmıştır. 
g~dan sonra program müzakerelerine 
l'~ f ve söz alan KAzım Nami Duru, 
tıları t birkaç sene değil. istikbale de şSmil 
ı, asaVVurların anahtarlarının top 
!{,~.olduğu programdaki prensiplerin 
lt~~Zln yolu oldu~u işaret cclerE:k 
hit clilı Znıin esaslarını halkın anlıyacağı 
d~ be anlatan bir kitabın Parti tarafın
•sıe11ı~~ırılarak dağıtılmasını temenni 

""flır. 

llı- Ynrddaşlara ev 
~e~amm Y~1n<:i maddesinin mü -
~ ınde saz alan Hikmet Ba':,rur, 
r~ll Bankasından ern~ak terhini su -
bih. e, Yapılacak ikraza tın 'h ..... ka bir 
rl~~ \'- • ~ 
~iti --ırılrnıyacağı hususundaki ka1j' 
Ilı ~t~z. e~iş ve bunun kaldırılması-
~u;:ı~tır. 

~Ya ktaz Ökmen (Ankara), bu müta
tı!u b :rşıiık olarak demiştir ki: Mev
~la~ ~01<":n fıkrn şöyle baş1ar: Yurd
Pt~İJ> ev sahibi yapmayı mühim bir 
tı ~as snyanz. Demek oluyor ki Par-
~~ ~~~rak .~'llrddaşlan ev sahibi yap 

1 
~dk -h bır v&1zife olarak alıyor. 

çıtı ta .Bankasını münhasıran bunun 
~ ~ıf :diyor. Binaena1ey'h a'kar in 
~dan <lını1e programa bilhassa ev in 
~ldJ.r ~el girmiş bir mevzu de -

~ ~ta gı~ eweıa düşünülecek şey An-
~~tı 1 ın~sken buhranı olan vatan
~ ~e bınbir müşküJat içinde ça -''it ga let nlenurlannı ev sahibi yap 
.\!ı Yemizdir. 

~~ İbsnn Tokgöz, arsa:l~ üze -
llj Oldu htlkftrın mesken inşaatına ma 
~~ içt~ınu söyHyerck buna karşı gel 
~le\ nyni ~kiHerde karşılasmış 
~-~ a~tJ.erde alınan tedbirlerin biz-
~ .... 111lna&sının iınkam dlup olma 

....,r<ıu. 

~ Qalib 1rna1' işleri 
~lıt ~~irel (Afyon delegesi) muh 

İ?tıar . a "~ şehirlerde hız almış o -
~bala ışlerınin temini için sermaye 
ta tada ~11~ ihtiyaç dlduğunu ve An
\ıt ha.~tdoa~~gu gibi diğ'e-r şehir ve ka -
Qı~l i~in 1 ima~ hareketlerinin de tak 
-·~ni . kredı mem br.il..an temin e -

ıstemistir. 

lf~ lteceh Pek«>rin izahatı 
~ ~~ ~~r <Kütahya), arkadaşlar, 
~1~aıı ettı -en arkadaşun maksadı i
~t· bır · Ben biraz daha dtvdın1at -

bl.llt. az daha genişletmeğe çalı.şa-
l'! ll, iki b 
~~11 bakımdan mütalea edfilir: Bi
ıt;'~ır akıJndaın, öteki içtimai ba -

'-1ııı b: Ameli bakımdan Türkiye -
ır ~i teminine imkan bu -

Pa.rti Gemi 8ekreteri Ku nıltayd4 beyanatta bulunuyor 

rum etmemek için. ayni zamanda banka
nın operasyon kıy.metini mahdud bir çer
çeve içine sokmak IAzundır. Bunun için 
bir fıkra ilô.ve edilmiştir. Madde olduğu 
~i .kalmalıdır. Çfinkil politikamıza ve 
maksada uygundur. 

Tekrar söz alan Hikmet Bayur (Mani· 
sa), noktai nazannı izah ederek, yeni ta
dil teklifini vermiŞtir. Bu tadil, reye ko -
nulara.k reddedilmiş ve madde olduğu gi· 
bi bırakılmıştır. 

Sanayi müesseseleri 
Kurulacak sanayi müesseselerinin eko

nomik olrilak şartile memleketin muh • 
telif yerlerinde yaptırılacağı hakkında~i 
16 ncı madde üzerinde de duran Hikmet 
Bayur, bunların harb halinde korunma -
' .... ı cihetinden muayyen yerlerde toplu 

Arkadaşımız Mecdi Sayman kurultay1ı: 1 olarak yapılmasının daha doğru olup ol-
beyanatta bulunurkE:n madığını sormu~r. · 

lunamamıştır. İşte Parti bu esası um _ Hacinı Çarıklı (Balıkesir). mevzuu bah-
de farzetrnış ve devletin uzun zaman _ solan maddenin, Parti programının bir 
da ödenecek az faizli bir kredi fonsi _ nıaddesi olduğuna işaret etmiş, bunların 
yeyi bulup bu ihtiyacı karşılıy&t:ak, hava vesair hücumlara karşı korunması 
tahsis edecektir. işinin programa gir~ek bir mesele teşkil 

E hib. t k sahibi 1 etmediğini cevabını vermiştir. ,y sa ı, opra .. .. 

Ş. ~ik· · k' . k Tıı .. kc;eyP. hunnet 
ımu ·ı vazıyette ı ınşaat yapaca 4 .. ·· dd · - __ ,_ · d ·· . .. . uncu ına enm muL.dd\.~resın c soz 

bır sermaye olmak uzere vaktıle ey - alan dunık k ı: zd 
b. 'k' · 1 d ·· d 1 sa arya '1.lsammı a son za 

tam ın mtısı para ru an vucu e ge - · manlarda k 11 ·ı 11-t 1~• uhtel"f · lı b ka lı b" .. u anı marr.. a o a:.1 m ı 
rnış olan 11 an yı esas ır muas - ecnebi d"ıll "d k 1" " • tı~ h~ 

ak 
·· alın 1ıdır B .. ere aı e uneıer ı: e ıs ·ıa 

sese olar goze a · u rnues - lar üzerine nazan diklrnti celbederek 
scsenin sayısı ınahdud olan parayı a - Türk lisanmıtı temizliğine d'ikkat ve 
lelitlıık bütün inşaata kredi ile verir- türkçeye hürmet edilmesini istemiş -
se bundan hasıl olacak mahzur nedir? tir. 
Sayısı belli olan bir N-rayı inşaat yap
tıracak vata•1daşlaTa :.verirken hem ev, 
hem apartıman in~aatını. karşı1't.racak 
bir ~enişlikte mi yapmaltd1r. yO'ksa 
Türk vatandcrşıru ev sahibi, toprak sa -
bibi kılmak gibi içtimai bir sahaya mı 
hasretmP1idir? Burada bu sualin ceva
bını verirken geniş mikyasta ~m ev 
ve hem apartJman inşaa'tına hasredeı1im 
dersek iki ınahzm birden kendini gös
terir. Birisi bütün vatandaşı ev sahibi 
kılmak irnkam kalmaz. diğeri de sayısı 
he1li olan bu para azlığı dorayısile An
kçıra hududu dışında i~atı karşılı -
vacak bir kredi temini mümkün ola -
maz. Binaenaleyh 'bu maddenin ruhu, 
tedvini esasındaki müzaıkere1erin neti
cesinde, bu PSaslardan mülhem olarak 
+es'bit edilmiş ol.du/hl için Partinin bir 
e~lki Kurultayda tesbit edilen bu e
c: .. c;3 bn/Th kalrnas:nda Partinin ısrar 
0'1~elri t:ıhiidir. 

Hikmet Bavur arkadac:ımızın ikinci me
selesine g:?Jince, yanlış anlamndımsa: 

cMad~m ki çok inşaat mesken sahibleri
ne tesir ediyor. O halde bir defa meskc!l 
sahibi olmu!'; olan vatandaşa. meskenini 
ip,,.61•ek yaptı,,·nrak, Emla~ Bankasından 

kredi alması yolunu kapıyalım> diyor. 
Diinv:ı yarhğının temeli: Ev 

Bence ar'ı{"Qaşlar. bu ba~ka bir bakım
dan mahzurludur. Birçok vatandaşlar va:
dır ki, dünva varlığının temelini evleri 
teşkil eder. Ev sahibi olmuş bir vatan • 
daş. servet sahibi olmuş demektir. Bunu 
icabında paraya kalbederek bu sermaye 
ile bu vatandaşı kendi olunından başka 
bir ev sahibi etmektense, diğer ne yeni 
bir ev yapması imkAnım temin etmek da
ha faydalıdır. 

Kredi imkanları 
Bununla beraber, ev sahibi olan vatan

daşlan da kredi buJma:lı: imk!nından mah-

tık tahsil 
44 fıncii mı:ıddenin müzakf"resind<' Ri 

fa~ Kozan 'Yozı:.ra~ de1etresi), irk tah -
silin lx-ş c:enc olarak tesbit edilmesinin 
muvafık olflmı.yarafunı ve bu haddin 
t:nıfinind.e Maarif Vek1'eıtinin serbest 
bıra'kılrn~nı ic:;temi~ir. 

1"nn'"1f Vekilinin i~hntı 
Maarif Vekili HMan .A11 Vücel VE"""

diitt cevabda Parti pro11rarnJT1da ilk tah 
silin. bcs sınıflı ilk okullarda veni!me-
si, 5 seneye ve 5 seneyi bir merhale o
ınrak tesbit etmekten ileri gelmekte ol
dui!unu isaret ederek ~mi~tir ki: 

Cünkü henüz bu tahakkuk etmiş dc
~ildir. Bizim tah~i1 çaQ-ın<la 2 milyon 
çocuITT.1muz var. Hem de mecburl tah
sile tAbi. Halbuki biz bunun ancttk iiç
te birini okutabili~1oruz. Sonra okuta
bilrfüpmiz cocuklarm heo"i de bes sı 
'1 ~'1 mektebcfo $umakta <1Pcı;t1dirlter. 
Onun icin 5 Ft>rn>vi bir id'Pal olclrak kov 
mus 'bu1unuyoruz. Bu id(>(t} her taraf
tn tahakkuk <'ttirildikten sonra 6 sene, 
7 :;ene ve belki de daha ileri memle -
l«:-tıerde olduğu gibi 8 seneye cıkanf -
mak d~inülebilir. O, daha yüksek ~e 
daha uzun seneler sonra düc:ünülecek 
idea1dir. Onun kin progro'Tldaki beş 
seneyi olduğu gibi bırakmak lfızımdır. 
Buna dahi varmak için katıedilecek da
ha cok mesafeler vard1r.> 

Prowamın diğer maddeleri ftzerinde 
hiç bir müzakere geçmemi~. heyeti umu
miye.si kurultayın tasvibine iktiran ~le -
miştir. 

Bunu takiben okunan encümenin ra -
poru da kabul edilerek yarın saat 1!5 de 
toplanmak üzere lçtimaa ::ıı"hayet ven1 • 
miştir. 

BüyQJt kurultay yannki toplantısında 

dilekler encümeninin raporunu tetkik e
decektir. 

Belediye yeni kadrosu 
ile çalışmıya başladı 

(B(Jftarafı l inci sayfada) - Ne yapahnı. Allah kimseyi aç bJ. • 
l1k içinde idi. Açık bulunan kapılardan rakmaz, garıb ktUiun yuvasını Al.lah ya 
iQeri bakıldığı zaman, her zamanki kay par! diye teselliye çalışıyordu amma, 
naşma ve kalabaılık yerine sükfuı için- ne yalan söyliyeyim ümidsizdim. Zira 
de, başlarını önlerine eğmiş çahşnn bu işi bulup yuvayı yafpıncıya kadar 
bir iki memur gözüküyortlu. Hademe a· neler çekmemiştim.» · 
dedi de bir hayli indirildiği için, oda Diğer bir memur, açıkta kalmadığı -
kapılannda, koridor diblerinde bekli - na memnun, fakat iki derece birden in
yen hademelerden €ser yoktu. Büro - dirilişinden müteessirdi: 
larda masalar bomboş duruyor, tektük «- Bunca zaman çalıştım, alnımın 
memurlar seçiliyordu. Mesela evvelki terile terfi ettin~. Yeni terfi beklediğim 
gün içinde on memur ça1ışan bir odada bir sıradc: iki derece birden indirildim. 
topu topu iki memur kalmıştı. Dilşün- Maaşrmdeı.n da mühim bir miktar kate
oe içerisinde olduklarını tavırlarile, mi dildi. Ald1ğımla güç geçiniyordum, 
mıntlerile ihsas ediyorlardı. şimdi büsbütün müşkül mevkide kal -
Öğleden ~onra odalar biraz kalaba, - drm.> 

lıklaşrn.aya başladı. Açığa çıkarılan~ Maaşı ücrete tahvil edilen diğer bir 
yahud başka belediye müesseselerine memur da derd yanıyordu: 
nakledilen rnemurl~, işlerini devret - - 'Ücret umumiyetle maaştan üs -
mek, evrakları yerliyerine iade etmek tün olur. Zira gerisi yoh-tur. TekrJtidlük 
için birer i~er geliyorlardı. Yerlerin- mevzuubahs değildir. Maaşunm ücrete 
de ka1.anlann bu muztarib çehreli, ta- çevrildiğine yanarken bir de on iki ll
lihsiz arkadaşlarının yüzlerine, adeta ra birden kesildiğini görmiyeyim mi? .• 
bu hale kendileri sebeb olmuş, yahud Benimkisi çifte kavrulmuş oldu .. » 
da burada kalmakla hata etmişler gibi, Koridorda bir ihtiyar hademe kadın-
bakınağa çekin<likleri görülüyordu. la, bir memur derdleşiyorlardı. Artık 
Ortayaşh 'bir memur şöyle diyordu: aralarında maldun, mafevk farkı kalk • 
c- İnsan kuvvei ma~viyesini kay- mış, ayni akıbete uğramış iki feliıket -

bebnemeU .. Metin olmalı .. Fakat ya - zede sanıimiyetile konuşuyorlardı. Ka-
nna aid bir ümidi olursa.. Zorla teka- dın diyordu ki: 
üd ediklim. H:.!Ibukj daha yaşım tah - c- İki çocuğum var. Biri lisede, d}.. 

didi sinne ulaşmadığı gibi, görüyorsu- ğeri orta mektebde .. Aldığım 30 lira ile 
nuz çok gençleri cebimden çıkaracak hem onlıırı okutuyor, hem ev geçindi -
kadar da çailşabilirlm.> riyordum ... Ne olduysa yavıııcaklar2' 

Açıkta kalınış ücretli bir memurun oldu .. Okutam::im artık .. » 
derd yanışı da şu şekilde idi: Memur da revab veriyordu: 

c- Zcten her akşam eve gidişte va- «- Tekaüd olmama iki sene kalınış
lideyi, refikaıyı, çocukları pencerede, tı. Maaşımı ücrete kalbettiler... Yani 
~apıda buluyordum. cNe oldu?> diye bizim yarı ömürlük çcilışma güme git ... 
hepsi üzerime atılıyorlardı. Çünkü, ti.1> 
belediyede bir kısİm memurların açık - Hülasa dün de dediğimiz gibi bu iş 
ta kalacağını duymuşlaroı. Benim de yanlış yapılmıştır. Fakat tamir imkln
neş'esiiliğimden, durgunluğumdan, en- lan mevcuddur. Açıkta kalan memur
dişede ol<luğuınu hissetmişlerdi. Niha- lar başka yerlere yerleştirilebilirler. Bi 
yet dün a~m, ayaklanın geri geri gi- zi bu yanlışlık değil, yanlışlıkta bile bi
derek evin yolunu tuttum. Metin olınaJ- le ısrar etmek, onu tamir etmeye kal'kış 
ğa, çocuklan korkutmaımağıa çalJ?ll - mamak müteessir dme1idir. Lutfi Kır
yordum nrnma yüzümden mukadder a- dar gibi anlayışlı ve olgun bir belediye 
kıbetin çattığını dilım konuşmadan an t'eisine malik olduğumuza r,öre bu tees
ladılar. Ağlıyan, üzülen bir kıyamet... sürü duymıyacağımızı ümid edebili .. 
Kcıymva!id~: riz. Bekliyelim!. 

Meseleler: Beden terbiyesi teşkilatı 
( Bastıirafı ı inci sayfada) 1 teşkilat ve spora tahsis edilen paranın 

lunarak spor işleri için 685 bin lira gibi yalnız spor faaliyetlerine tahsisi. 
bir para ayırmıştır. Bunun üzerine be - 2 - Resmi bir teşkilat kurulduğuna gö 
den terbiyesi genel direktörlüğü bu pa- re ücretli olan idarecilerde kemmiyet ve 
rayı bir sene zarfında sarfctmek için şu keyfiyetçe t~sarruf. mesela 150 bin ltra 
şekilde bir bütçe hazırlamıştır: idare masrafı konulursa, 450 bin liranın 

ı - Teşkilat idareci ve memurlarına spor faaliyetlerine tahsis edilmesi. 
azami 600 liradan başlamak üzere 350, Beden terbiyesi teşkilatının hazırla • 
250 ve 150 şer lira gibi ücretler verile - dığı bütçe gibi bir bütçe, yani spor tahsi
cektir ve bu ücretlerin senevi tutarı 240 satının beşte dördünün ücretlere, be§te 
bin lira olacaktır. birinin spor faaliyetlerine tahsisi dünya· 

2 - İstişare heyetinin harcırah ve zaru- run hiç b~ yeırin<ie görU;l.memiştir. Bu 
ri masrafları için üç bin lira ayrılmıştır. yüzden bundan evvel parasızlık yüzün -

3 - Mıntakaların idari teşkilAtlarına den yürüyemiyen sporumuz. şimdi para 
yardım için 150 bin lira verilecektir. olduğu halde ayni akibete uğrıyacaktır. 

4 - Ve nihayet 400 bin küsur liralık Spor faaliyetleri için hususi idare ve be
masrafı olan bu teşkilatın yapacağı. spor lediyelerden de muayyen bir hisse ayn• 
faaliyetlerine 157 bin lira tahsis olun - lacağı. ileri sürülüyorsa da bu ancak bir 
muştur. kaç büyük şehrimiz için variddir. Dijer 

Ücret ve masrafların bu bolluğu kar - birçok şehirlerinıizin hususi idare ve be
şısında, teşkilatın esas vazifesi olan spor lediye bütçelerinin ayırabilecekleri mik • 
faaliyeterine ayrılan para üzerinde ehem- tar devede kulak kabilindendir. Halbuki 
miyetle durmak meoburiyetındeyiz. BP.- beden terbiyesi teşkilitmın gayesi büt11n 
den terbiyesi teşkilatı kuruluncıya kadar yurdda spor faaliyetinin kalkınmasını te
iş görmüş bulunan idman cemiyetleri it- mindir. Önümüzdeki 1940 olimpiyadlan.· 
tifakı ve Türk Spor kurumu zamanlann- yapılacak ecnebi temasları, memleket bi
da idareciler fahriyen çalışıyorlardı ve rinciliklerinin istiyeceği masra1 için sp~ 
spor işlerimizde en büyük eksikliği vası- faaliyetlerine ayrılan 157 bin liranın ye • 
tasızhk. temas azlığı, yani bunlann da • tişip, yetişrniyeceği bir meseledir. J:Iül&-. 
yandığı parasızlık teşkil ediyordu. Beden sa beden ıterbiyesi bütçesini beğcnmedfli. 
terbiyesi teşkilatının kurulduğu flk gün- 1. K-
lerde teşkilAt adamlarının verdikleri mü
teaddid beyanatlara göre ilk çalışma he
defi bütün memlekette spor vasıtalarının 
temini olacaktı. Fakat .jimdi görüyoruz 
ki beden terbiyesi teŞkilatının biltçesin
de spor faaliyetlerine ayrılan :;>ara yü -
zünden zavallı sporumuz ~ 'Tl .! ayni şe
kilde yürüyeoerktir. 

Beden terbiyesi teşkilatımıza gl5re spo
rumuz tamamen amatördür ve sporcular 
sporu geçim vasıtası yapamazlar. Mem -
lekette sporun kalkınnuun için böyle bir 
teşkiJat kurulurken ve sporda amatörlük 
esas tutulurken spora tahsis edilen 685 
bin lira gibi bir paranın mahalline ıarle -
dilmesi için şu ıekilde taksimi düşünüle -
bilirdi: 

1 - Sporcular bakımından olduğu gıöi 
idareciler bakımından da tarn amatör bir 

Serbest sütun 
(Baştaraf1 8 inci sayfada) 

Halbuki, 600 binden fazın bastığını burftn 
b!Je, kendi yanında çalışan Tahlrden, ~ 
sam Cemalden,' hattfl Son Postanın mizab1 

muhnrrl.ri İsmetten ve Tanın o zamanki ~ 
müretUbinden bunu tahkik k&blldlr. Bu •Jlllo, 
dıklarunı:ı beni her gördükçe abdnllı~ 
hUkfim veren •bakışları arasında, elAn kenıtft.o 
mı ezilir sanırun. 
~u bfif\ik kazancı mük-akıb, o küçtır 

dükkAnı bırakan ve BaınAllye sığmıyan bıl 
adamdan bu sözleri duymak cldden garibime 
gitti. 

Ne edeyim, hayatımın yegCıne :fırsatıı:i 
böyle kıwırmıştım. Kendl3tnln son C""' 'tılln• 
mulmbll ben de. yazımı şöyle blttT u: 

dlnlebl bulmuştum amma, nrşm . . •• nnlf-
tlm.- Muallim 

Nafi 
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1910 senesiydi. Henüz dünya Umumi 
Harb afetile karşı karşıya gelmemiş. he
nüz harb sefilleri; aç, çıplak sokaklaıı 

doldurmamış, henüz harb zenginlerinin 
isimleri bile duyulmamıştı. Herkes kendi 
halinde rahat yaşıyordu. Ben de rahat 
yaşıyordum. Bir evim, bir karım, bir ço
cuğum vardı. Gerçi çok para kazanan bir 
insan değildim amma kazancım kendimi, 
karımı ve çocuğumu geçindirmeye kafi 
geliyordu. 

Ben o zamanlarda bir bankada memur
dum. Küçük memur dedikleri cinsten me
mur, bütün işim defterikebir dedikleri 
deftere yevmiye dedikleri defterden he
sab geçirmekti. Bankaya girdiğim gün 
bana bu işi vermişlerdi, beş sen~ hep ay
ni işi görmüştüm. Ne şeflerim bana baş· 
ka bir iş vermek istemişlerdi, ne de ben 
başka bir işe talih olmuştum. Yevmiye
den defterikebire hesab geçirmeye o ka
dar alışmıştım ki, benden bu i§i alıp bir 
başkasına verselerdi, öz çocuğu elinden 
alınmış bir annenin · duyacağı üzüntüye 
benzer bir üzüntü duyacaktım. 

dikkatli bakması, sonra bir tanıdığa ras
~ gibi gülümsemesi benim d~ kendi.
sile alakadar olmama vesile oldu. Evli 
bir erkek te olsam. bir çocuğum da bu
lunsa nihayet bir kadına gülümsemem 
büyük günah sayılmazdı ya .. ben de gü
lümsedim. O durur gibi oldu. Soma bir 
göz işaretile beni yanına çağırdı. Gitme· 
liydim? .. Gene tereddüd ettim. Fakat o 
mu çok güzeldi, yahud da çok mu güzel 
gülüyordu, yoksa ben bunu da m1 bir gü
nah saymamıştım. Bardağımda kalan şa
rj.hı da bir yudumda tamamladım ve he
sabı görüp çıktım. Orada idi, beni bekli
yordu: 

- Mösyö Jorj, ne iyi oldu da bu akşam 
size tesadüf ettim. 

Masum bir eda ile konuşuyordu. Yalnız 
ismimi yanlış söylemişti; 

- Küçük ismim Poldur, demiştim, Pol 
Düran! 

- Affedin Mösyö Düran size karşı çok 
mahcubum. Sizi Jorja benzettim. Bu an
da Jorja o kadar muhtaçtım ki, siz de ona 
çok benziyorsunuz. Birdenbire sizi o zan
nettim. 

masum gözlerinin tesirile ve biraz da iç
tiğim apsentin kafamdaki buharının ben
de uyandırdığı serserilik duygularının 

sevkile çeteye dahil olmuştum ve artık 
bir daha evime dönmedim, karımı gör
medim, çocuğumu görmedim. 

* Çocuğumu gördüm. Dün gördüm. Be-
nim çetenin açıkgöz kızlarından Neni ge
tirdi. Ben her vakit oturduğum kahvede 
idim. Neni yanında henüz otU?: yl§ına 

girmemiş gibi görünen bir delikanlı ile 
içeri girdi. Delikanlı belli ki toydu. Kar
şımdaki masaya oturdular. Bir aralık 

garson Neninin delikaniıya göstermeden 
yazdığı bir mektubu elime sıkıştırdı: 

cBu enayi banka memurunu bu akşam 
Sen Loren bulvarında avladım. İşimize 
çok yarayacak, babası da banka memu
ru imiş, fakat Büyük Harbdcn dört sene 
evvel kaybolmuş. Bunu kendisi anlattı. 

Evli im.iş, bir çocuğu varmış.:. 

ÇAPAMARKA 
BAHARATI 

Karabiber 
Beyazbiber 
Kırmızıbiber 

Tarçın 
Yenibahar 
Kimyon 
Karanfil 

Zencefil 
Sahlep 

Yemeklerinize Lezzet; 
N..ıraset verir. Ve 
Sıhhatinizi korur. 

Her yerde 15 gramlılı 
paketleri 

5 Kuruştur 

Belediye sular idaresinden : 
Yapılması icab eden ıbazı ameliyattan dolayı 4/6/939 Pazar günQ ıaat 14 4tıl 

ertesi günü saat 12 ye kadar terkos ıula nnı kesmek mecburiyeti basıl oıacaıcut· 
Bu saatlerde şehrin münhat noktaların da sularının hafif akacağı ve ~~ 

noktalarda su bulurunıyacağı sayın halka ilan olunur. c3914> 

Her ne ise bunlar işin teferr.iatı. Şimdi 
asıl meseleye gelelim. Bir akşa,m banka
dan çıkmış evime dönüyorum. Şunu söy
lemeyi unutuyordum. Biz o zamanın ban
ka memurları çok temiz giyinen kimse
lerdik, y':kalıklarurı.;z, kolluklannm; bem
beyaz ve kolalı olurdu. Şapkalarımızda 

bir tek toz bulunmazdı. Hele pantalonla
rımız her zaman için ütü altından kaldı
rılmış gibi dümdüz dururdu. Müdürden 
odacıya kadar hepimiz ayni idik. Bu yüz
den de memuru müdürden, müdürü oda· 
cıdan tefrik etmek çok güç olurdu. 

* Odetle tanışmamız böyle başlamışh. 

Mektubu okuduğum zaman heme:ı eli
mi cüzdanıma götürdüm. Gençlik resim
lerimden biri orada duruyordu. Resme 
baktım. yan gözle de delikanlıya .. benim 
gen~liğim... O bana o kada:::- benziyordu 
ki? Yerimden kalkmak atılmak onu öp
mek. ondan af dilemek istiyordum. 'F'akat 
bunların hiç birini yapamadım. Neniye 
bir cevab yolladım: 

___ .... __ _ 

Ne diyordum, ha; bir akşam bankadan 

O gece evime gece yarısı döndüm. Evlilik 
hayatımda habu vermeden ilk defa bir 
gece bu kadar geç kalmıştım. Ertesi gece 
evime hiç gitmedim. Daha ertesi geceyi 
Odet; Odetin arkadaşları Jorj, Pier, pA
labıyık Kelli, palabıyık Kellinin metresi 
Anna hep beraber bir mahzende geçirdik. 
Mahzende dedim. evet basbayağı bir 
mahzende .. çünkü o g_ece Oc!et ve arka· 
daşlarını pek yakından tanımıştım. On
lar bir hırsız çetesi idiler ve ben Odetin 

cHemcn atlat.. 
Delikanlı az sonra kalktı, gitti. Neni 

yanıma gelmişti: 

- Neye atlattırdın? ... İşimize yaraya
caktı. 

Cevab vermedim. Başımı duvara doğ
ru çevirdim. Uzun senelerder.beri ilk de· 
fa .gözümde bir damla yaş beliriyordu. 

çıkmış, evime gidiyo:-dum. Şeytan nere- ••••••••••••••••••-• 
den aklıma getird! bilmem, Sen Loren 1 •••••••••~ 
bulvarına sapıverdim. Siz de bilirsiniz o 
bulvar akşam işinden yorgun dönenler 
için adeta bir yorgunluk giderme nacı 

olur. İki taraflı kahvelerde oturan ka
dınlan onlarla şakalaşan erkekleri seyret
mek bir zevktir. Hele kahvelerden birine 
oturup bir bardak şarap karşısında gelen 
geçene bakmak, güzel kad1nlara göz et
mek, kendilerini güzel zannettilderi için 
bu caddeye çıkmış olanlara bıyık altın
dan gülmek daha zevkli, daha hoş bir 
şeydir. Ben de o akşam bir kahveye otur
muş, garsonun masamın üzerine bıraktı
ğı şaraptan yudum yudum içerek gelen 
geçeni seyrediyordum. Bir aralık sarı 

saçlı, mavi gözlü yaşı yirmi beşten fazla 
göstermiyen bir kız caddeden geçiyordu. 
Göz göze gelmiştik. Ben evvelA pek dik
kat etmem\ştim. Fakat. onun. bana çok 

cSon Posta• nın edebi romanı: 34 

O kadar dalmıştı ıki, karşı taraftan 
gEflen Feridun beyin kendisini gördü -
ğünü, bir iki saniye hayretle seyrettik
ten sonra sokağın öteki tarafına geçe • 
rek uzaktan onu takib etmiye başladı
ğını f arketmemişti. 

Ahmedin bir ku1übe denecek kadar 
küçük olan har~be evi, hali bir arsa ü
zerinde idi. Bu arsanın bir parçasını 
bir telle çevirerek burada sebze yetişti
riyorlardı. 

Nerime bu arsadan geçip :kulübeye 
girdikten sonra, o vakte kadar büyük 
bir itirıa ile onu takib etmiş olan Feri
dun da, ayaklarının ucuna basarak eve 
yaklaştı ve ku1übenin biricik pencere
sinden içeriye baktı. Hava pek karar
mış olduğu için içeride küçük bir idare 
lambıt ı yakmışlardı ve bu hafif ışık 
altında F~ridun bey kulübenin dahilini 
görebiliyordu: Bir köşede 'bir yatak, or
tada bir tahta ma a, ateşsiz bir saç 
n ngal, bir tahta iskemle ... Kü~ük has
ta ilte üzt-r'nde yatıyordu. Nerimenin 
içeriye girdiğini görünce, zavallı çocu
ğun <1Özleride büyük bir sevinç belirdi. 
ayni da!-::ikada annesi ve ağabeyisi de 
kap1\a döner~k genç kızı gördüler, 
minnet ve teşekkür dolu gözlerle ona 
doğru yürüdüler. 

Nerime so~ktan kızaran yüzünde 

En bü}'ük sergilerde 18 diploma, 
48 madalya kazanmışhr. 
Böyle gDzel dişler yalnız 

Radyolin 
kullanr.n r.rın 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki : 
u Diılerin ve ağıın sıhhati ıabab, öğle ve akşam her yemekten 

ıonra giinde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 

Yazan: GÜZİN DALMEN 
büyük bir neş'e ile evvela yatağa ya!k -
laştı. 

- Nasılsın yavrum? Bak sana şeker 
getirdim. 

- Teşekkür ederim efendim. Daha 
iyiceyim. 

Feridun genç kızın parlıyan yüzüne 
mes'ud tebessümüne hayretle bakıyor
du. Onu hiç bir zaman bu kadaıt tabit 
ve sade bir neş'e içinde görmemişti. 

- Bu havadıı buralara kadar nasıl 
geldin kızım? 

- Sizi düşündüm Fatma hanımcı -
ğım.. küçük hastanın bu hcivada üşü -
memesi için size kömür alacak para 
getirdim. 

- Allah senden razi olsun kızım. Ha
kikaten 'kömür alacak paramız yoktu. 
Afımed, ibadete benziyen bir hür -

metle Nerlmeye bakıyordu. 
- Elimden geldiği' ka'clar çalıştığım 

halde her şeye yetişemiyorum küçük 
hanım. 

- Hakkın var Ahmed; şimdilik ben 
size yardım edeceğim; sen üzülme, 
bir gün elbette daha fazla kazanırsın. 

Hasta ~. kutunun kAğıdını açmış, 
şekerleri yeıniye başlamıştı. Fatma hal
nım bir tane ~ Nerlmeye verdi. 

Feridun odada geçen şe)4eri görü -
yoc, kon~lan sözleri i:ptiyordu. Kal-

bi garib bir helecanla çarparak arsayı 
g<:!çti, sokakta, evden biraz uzakta do
la~mıya başladı. 
Beş dakika sonra Nerime alelacele 

yürüyerek önünden geçerken, birisinin 
çok dost blr sesle söylediği şu sözleri, 
evvela korkudan titriyerek, sonra da 
bu sesin sahibini tanıdığı için sükUnet
le dinledi: 

- Bu saatlerde senin buralarda' işin 
ne Nerime? Sana verdiğim müsaadeyi, 
bu geç saatte böyle uzak yerlere gel -
mek suretile suiistimal ediyorsun öyle 
mi? 

Nerime titrek bir sesle cevab verdi: 
- Aman ağabey; korkuttunuz beni! 
Feridun onun 'kolunu alaralk kendi 

kolunun altına geçirdi. 
- Buraları pek çamurlu ve kaypak -

br. Karanlıkta düşmemek için bana 
yaslan! Fakın şaka bir tarafa Nerime, 
böyle bir havada ve bu saatte bu ka
dar uzak ve tenha yer1ere geldiğin için 
seni azar}amak istiyorum. 

- Hakkınız vm-; biraz geçiktim; çok 
çabuk akşnm oldu. 

- Kendilerini ziyarete gittiğin bu 
adamlar kimdir? 

- Çok fakir ve namuslu bir ailedir. 
Anne ve çocuklardan biri daima hasta
dir. Büyük çocuk onl~rı geçindirmek 
için bütün kuvvetile çal1ş.ıyor fakat an
cak ekn~k parasmı çıkarnuya muvaf
fak oluyor. Zavallılar çok sefil fakat 
çok kanvatkAr ve namuslu insanlardır. 

- Çalı~an çocuğun adı nedir? 
- Ahmed ... 
Bir saniye tereddüd ettikten sonra 

yüzü kıpkırmızı olarak bü.vtllt bir ce
saretle ilave etti: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizına 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser· -icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

M. M. Vekalet nden: 
ı - M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biıi eıektrrk ~ 

kalorifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis, iki yüksek Jili!llar;. 
iıt.i sürveyyan ile hariçteki korlar emrin de çalıştırılmak üzere yedJ yü&sek 
mar alınacaktır. 

2 - Mühendis, yüksek mirarlu ve sür eveyyanlara teSbit edilıni~ kadrO da)ll' 
ünde ücretleri verilecektir. . 

3 - Talihlerin M. M. V. inşa.at vuA:>esine bizzat veya istida ile müracaatıarı. 
4 - Taliblerden tayin a:ırasında aranılacak vesikalar. 
A - Diploması aslı veya sureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamalı; 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal ve&kasL 
E - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
F - Bonservis. 
İ - İki seneden evvel ayrılmıyacağma dair taahhüd senedi. 3563, 

cl020» ~ 

- Vaktile sizin fabrikanızda çalışı
yordu. 

Feridun kısa bir cevabla muka'bele 
etti: 

- Evet, hatırlıyorum. 
Bir iki dakika konuşmadan yürüdü

ler. Feridun beyin söylediği gibi yol 
pek çamurlu ve kaypak olduğu için ka
ranlıkta burada yürümek hayli güçtü 
ve Nerime a'ğabeyisinin koluna dayan
mağı pek lüzumsuz addetmiyordu. 

Biraz yürüyüp konağa yakın ve ol
dukça muntazam yola çıktıklan vakit 
Feridun yanında yürüyen kenç kıza 
baktı: 

- Böyle soğuk bir hava'da sokağa 

çıkmak için kafi derecede sıkı giyin -
memişsin Nerim-e. Bu manton biraz in
ce .. yalccına neden bir kilrk 'koymadın? 

- Bu manto ile üşümüyorum ağa -
bey ... 

- Üşümüyor musun Soğuktan tit
re<liğinj hissebniyor muyum sandın ? 
Zannediyorum ki kazandığuı parayı, 
senin gençliğinden ve tecrübesizliğin -
den istifade ederek merhametini tahrik 
etmiy muvaffak olan ba'Zl kimselere ve
riyor ve kendini mahrumiyet içinde ya
şatıyorsun. 

Nerime hararetle itir8% etti: 
- Hayır, bu zavallı insanlar cldden 

fakir ve her cihetten itimada lAyıktır
lar. Onların sefaleti haldld, namusk~r 
bir sefalettir ve onlara ufak bir yard.:ım.
da bulunmak beni. çok memnun ediyor; 
fakat maalesef onların büyük te1Aket1 
yanında benim küçük muavenetim bir 
hiç kalıyor. 

- Kendini fazla· mahrum ediyorsun. 
Sadakanın da bir derecesi var. 

- Hayır, hayır; onların ~ }ıet 
ve aç kalmadıklarını bilmek t>efl1 <Y 
şeyden çok sevindiriyor, buna~ 
lunuz ağabey. $fY 

Feridun göz ucile onun so~ 
lan güZ€l yüzüne ba'ktı ve gene ~ 
birkaç adım yürüdüler. Artık . ~
ışıklı yollara gelmişlerdi. Blr ~ t>it' 
ka daha yürüdükten sonra bit ti' 
yola çıktılar ve Nerime mahctıb "";..ırıIJS 
şekkürden sonra kolunu aA"abeP"° 
kolundan ayırdı. r et' 

Feridun onun kendisine ıeşeld& f'95Y 
mesine mani olrlu ve sBJ.onlıırd' ~· 
lanmış bir kadına lkarŞl takındJ.!ı 
simli bir tavırla cevab verdl·: ıçi' 

- Sana biraz yardım edeb~ 
pek mes'uduın. 

Sonra hemen sözü de~ttrdi=- '!°(')' 
- Tekrar ayni mevzua dÖJl~f ~ 

Nerime. Bundan böyle saı.na h6l' & ftı 
diğim parayı yalnız \re yalıu% )ceJ1 

tiyaclarma sarfetmeni rica ed~ ~· 
- Hayır ağabey, bunu ~it 

meyiniz; bunu yapamam. Bu ıB rı1'1 'i' 

sttnların ihtiyaç içinde oldutle. ı!'~. 
benim vereceğinı birkaç ~lB ,a~ 
olacaklarını bildiğim halde bU 

69 lı> 
ten onları mahrum edemetn- ltl~,,ıtı 

Güzel gözleri sokağın JoŞ r ~tıl 
parlıyarak ağabcyisine bı:ı10Y0~r 
bu arzusunu kat'iyen yapı111 
tekral' ediyordu. 

Feridun tebessüm etti: '121cıı.~; 
- Onlar ihtiyac içinde ~ ofV 

Nerime; senin yaptığın ya -\1'0~ 
fazlasile yapacağıma söz veri, ~<) 

(Ark°" 
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BATTAL GAZI 
Ya.zan: ZIYA ŞAKIR 

Kör olan Tavabil Beyler arasında bir ihtilal çıkması alameti olarak 
memnuniyetsiz/iti haber verdiler hüküm süren 

ı1:_' tfendiını . Tercüme eden: HUs ı 1i.1 Cahid Ya1çm "lll.. safa 1 ".Ah, eftmdiın! ... Hoş gel-j - BattaJım .. benim, aziz ve temiz So 11 · · b ar&iına ala -
~ s . gedin ... Yazık.. ne çare ki, aşkım .. sana, doyam<fdan ölüyorwn. rak =~a~a;:n~üş~~:. ve, derin de- Boulac (1) ın altında nöbetçi olarak 1 Bizi ehramlara götürecek ~rabl~r bizt 
~Y:Ue.!. bir daha dünya gözile gö - Diye, inleye inleye gözlerini kapa - ikame edilmiş olan konsolosun yeniçerisl gece yarısı yola çıkk~rtldı1ıar: ?un dogadrak:ıı 
~U .. gun. mı.,+ı. rin içini çekti. bı"nek hayvanlarımızın hazırlatılmış ol- bu muazzam t_:ış u e ennın y~nınd b .. : ~l Sözleri ·· ~· Ondan sonra da, yüzünü semaya çe- ğ t - b t k. Refakatım 0 u• ·ııou, b0

.... soyliyen, Teva'bildi ... Te - Birkaç gün süren hastalıktan sonra d guv noktada bizi kayıktan çıkarttı. Hay- ya unızı opraga . as ~ . • .. 
~.L '•1.1 böylece sö ~ • virerek acı acı gü1dü: u . k 

1 
evine git- lunan adamlann ılk ışı ehramların ıçını ~ ~ki değ . Y niyor .. hem de, birdenbire analarını kaybeden ~cuk - _ Hey Tanrını! .. Ben, kanımı ve ca). ~anlarla geceleyın onso osun girmek oldu. Fakat M. Maillet ile muht~ 

J'a y01.1 neğin ucu ile önünü yok - lar, evveıa Tevabilin elinde ka'lıruştı. nunı sen•.n hak yoluna vakfetmic::tim... tık d ~atta·:ı;, aya ilerliyordu. - ~ · lif seyyahların hep müttehi surette ver• ~ ~ Gazi ~Bu sadık ve vefakar köle, bunlara tam Bunun mükafatı, bu mu ola<:aktı?.. Padişahın eski gözdesi olan ve yuka~- dikleri planlarla kafi derecede malfun 0~ 
ta kaıtnışt ' bu manzarcı karşısında, bir ana şefkati ile bakmıştı. Diye ~öylenirken, hissettiği kalb ac~- da bahsi geçen İzzet Paşa o zaman Kahı· lan dahili kısma pek merak etmediğim lbiııi sa ı. Malatyaya yaklaştıkça Fakat.. bu iki ölüm acısı, zaten bir sına dayanamıyarak kendinden geçtı. re paşası bulunuyordu. Muvasalatımı ha- cihetle tetkik ve müşahede için istifade ~ ıu:.ı"'! Barib bir sıkıntının ma - hayli yaşlı olan bu adamcağızın üze - ber alınca, ertes; günü hatırı~ı _sordu:du. edeb;Ieceğim cüz'i zamandan ;st;fade ede-
~er~ b'l 

1 

:nıa~ı. Ve, hayatında rinde çok büyük bir sarsıntı husule ge- BÜYÜK Bir" KAHBELİK Şeyhülbeld de ayni nezaketı goster~ı . v~ rek 
0 

zamana kadar ihmal edilmiş gibi te. 
~ lın~e orkunun ne olduğunu tirmişti. Ve nihayet, ağlaıya'ağlaya o - v biran evvel kendisini ziyaret etm~k~ığınıı lakki ettiğim başka araştırmalarla me~ ~._anda olan bu koca kahraman, nun gözlerine de perde inmişti. Ve işte Battal Gazi, Ömer beyin kon.agına istedi. Ben iptida bu ısrarın .sebebını tah-

1 
oldum . 

.""f§ısınd~ef~~l b!~ ~dişenin tehdidi şimdi böylece, alil ve perişan bir hale koştu. Çocuklarını orada buldu. Ü:9 ço- min edememiştim. Verdiğim cevabda. Mı· gu Aşağıda bahsedeceğem Ebül-Hevel'eı 
~t1. 1ril tını titremeğe başla - g~işti. cuk konağın harem dairesinde, Omer sırdak nüfuz ve faikiyeti hakk~nda maltı- [Sphinx] e yaklaşınca, yanımdaki Arab-

'l'e\ıab·ı Allah razı olsun, Malatya beylerbe - beyin çocuklarından farksız bir suret matım varsa da padişahı temsıl eden ~a: lar Mısır beylerinden birinin oldukça biı: )o,,ı~: 
1 

' >Öyleıunesine devam edi - yi Ömer beyden... Battal Gazinin bü- te yaşıyorlardı. .. - - .. şayı h;ç olmazsa z1ihiren ihmal eder g•h• der;nl;ğe mü ttelıôd. meydana çıkarlnul 
e' l\rt k yük kıymetini takdir eden ve onu, can Ömer bey, Battal Gaziyi gordugu davranamıyacağımı söyledim. Kuman~an olduğu bir deliği evvelce doldurmuş olan ~başıa~.' .. ~~~arun da ağır işitme - ve gönülden seven bu zat, çocuklann anda o kad[Jr sevinmişti ki; artık tama_ bey baş imrahoruna ve zab1ta şeflenne kumlardan temizlendiğini bana söyledİ4 
ln"_,~a -~rın kişnemesini işit - sefil ve bakımsız bir halde ka1dığını mile ihtiyarlamış olan bu mübarek a. valiyi ziyaretim için icab eden hazırlı~- ler. f"!ayesi ölülerin ikametgahına gir-~,... ' onun olduın ...... h:~ı-- d _ damın dili tutularak, uzun zaman bır b" 1 .. '"l · · · verdı ~ l:tıi •• , ... ?-\~ b'-Llw:l wuue e duyar duymaz, derhal bağ k~küne a- ların ıran evve goru mesı e.rnnnı · mekten ibaret olan bu mesainin uğursuz-
~~ğıll'\. Yazık .. artık, onu da göre- damlar yollamış, çocukları kendi kona- tek söz söyliyememişti. V• • Karaya ayak bastığım sırada, konsolos luğu biraz sonra cezasını bulmuş olduğu .. 

r>a attaı Gazı ğına al<lırmıştı. Battal Gaz.inin üç Sevinc;n, yalnız ömer bey d~gıldı bana muvasalatımdan haberdar olan nu ilave ettiler. Bu bey son ihtilalde haya-
t<!"~Yatrı.ıyorcİ bir tü:_lü kendini to - oğlu, şimdi oradaıaırdı. Malatvanm ~inesindc yetişen bu ka'h Şeyhülbeldin gündüz kayıktan çıkacağı· tını kaybetmişti. Maamafih, bu kadar 
Ja.şl' erde gezci' u. ~gneğinin ucunu Battal Gazi; Tevabilin sözünü kes - rama~ın şehre avdetini duvan halk, mı tahmin ederek beni istikbal için bir dikkatli görünen bu Arablar hergün 
rrı~~ 'l'<!\labn~r71~ezdire kendisine yak- meden .. ve, tek söz söylemeden bu a - meserretten birbirine girdi. Koca bel .. _ çok şeflerden ve Saratches1lerden mürek· mumya ticareti yapıyorhr. pekala sıh. 
~ ·· evini iha defa olarak hitab et- cıklı facia destanını başından sonuna de, bfr anda büyük bir düi1ün evine do keb bir alay tertib ettiğini söylemişti . Ata hatli sıhhatli yaşıyorlardı. Fakat beyin 
btı- hakikathıi ~~eden şeamet havası - kadar dinledi. nüverdi. (Ark_ası var) binmek hakkı yalnız beylere aid olmakla teşebbüsü şüphesiz ki bu ticarete halel 
~k~~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~il ~rn~~a~phlrne~~wh~p~~~~rill~~W~lln~nu 

~i ~"zade .t\şka ulanııyordu. 1 fstanbul Komutanlığ-1 ilanları met eseri olarak, yanımdaki adamlar için kendisine inhisar etrneği emel edinir. 
thı_, atta} Ga · r, bu zeki hayvan san- de yedi beygir hazırlanmıştı. Cizeye avdet ettim. Orada daha evvel, -~1i B zıye ter il ' -
tal! · aşını " c ~an olmak iste- İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler Haydarpaşa hastanesi için şeraıt ve Geç vakit muvasalat etmek hususunda Rhoda adasının, mikyası Nilin ve eskt 
~<at ı~a 8'1llıya ~ Y~lelermi iki tarafa için 80000 kilo sadeyağ şerai~ ve evsafı evsafı dahilinde 25000 kilo yoğurt sıtın a- gösterdiğim itina Kahire hisarına gitmel< Kahirenin manzarasını tersim ile meşgul 
~an ~ kişrıe,1 eıın derin k~ne<li. Fa- dahilinde satın alınacaktır. Kapalı 7.;ı;.·flo. lınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 6/Ha- için katlanmam icab eden angaryeyı te- olmuştum. Eski Kahire karşısında ka-t 
ha~rı~: kadını~ ~eşk'eli değildi. Ağla - ihalesi 20/Haziran/939 Salıgünü saat 15 de ıiran/939 Salı &riinü saat 14,30 da yapıla birden başka bir fayda tP.mıin etmedi. O indir. Kıptı bir tacirin yaptığı tekliften; 
Art~ ıç ınklarından daha yapılacaktır. Muhammen kıymeti 75200 caktır. Muhamml"n kıymeti 4000 liradır hisarda daima beylerin esiri rnevkiinde istifade ederek, Cizenin ve ehramlann 

bllnu.
1 

d~a liradır. İlk teminatı 5010 J:radır. Ş:ırına- İlk teminatı 300 liradır Şartnamesi .hP.r- bulunan paşa onla:;n hükümdarlarını manzarasını çizmek için karşı sahildeki 
~k~r ~etha1 b~llı görmiyen Tevabil, mesi bedeli mukabilinde komisyondan ve- gün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin temsil eder. Halk o kadar merak gösterdi evine naklettim. Ben bu işle meşgul ol· 

_ ~.'. Setti. Derin derin içini rilebilir. İlk teminat makbuzu veya mek- ilk teminat makbuzu veya meklublarile .ki önümde yürüyen iki sın Saratche'l2!in duğum sırada, penceremin altından uört-
dt nıı Ubarek h tublarile 2490 sayılı kanunun 2-3 maude· 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddeicrinde telkin ettikleri korku büyük bir kalabalık nala bir süvari kuvveti dörtnla geçti. 

lledi ağılYorsu ~~an.. halimize, sen !erinde yazılı vesiknlarile beraber ihalesi yazılı vesikalarile beraber belli gün ve halinde yolumun üzerinde toplanmaları- Başka kuvvetler de bunu takib ettiler. 
&rtık h ~llndek~·dew günü ihale saatinden bir saat evveline ka- saatte Fındıkhdc'l Komutanlık Satınalmn na mani olamadı. Bu askerlerin yalnı;ı; a- Her taraftan tabanca sesleri işitildi; gü-
\1ahu· tçltıtıkları.nı gneğe dayanarak, dar teklif mektublannı Fındıkıda Komu- Komisyonuna gelmeleri. c34li5> laya neş'e vermek arzusile sebebsiz yere rültü arttı; ev sahibi kapısını dayakladı., 
Jı...alb~ hu son s" 1 zaptedernedi. Te - tanlık Satınalma Komisyonuna verme- * indirdikleri darbeler halkı hisarın kapı- Çok geçmeden, bize refakat edeıı yeniçe-

1 ~ltptı. ~~İren kız:ne~r Bhattal Gazinin leri. c3899> İstanbul Komutanlığı birlikleri için şe- smda avdetimi bekleme~tten alıkoyamadı. riden, birkaç gün için gizlenmiş oian ih-
... ~~b ırdenbı ançer tesiri * rait ve cvsnfı dahilitıde 65000 kilo kuru Hisarda paşayı vezarete mahsus bütün tilal. ateşinin o ~abah .. ?ç be.yin k~tli .. il~ 

ilin n-. ~. i~r.i atıldı Ik' • 1'1 ·t f 1 t l '·t K 1 "arfla d l d - - d k D d ....._ ~ '""'UZlnrı · ı e ı e Gümüşsuyu hastanesi için şeraı ve ev- asu ya sa ın a ınaca"' ır. apa ı .. haşmet ve debdebe ile muhat buldum. y~nı en par. a. ıgını ogren ı . o~ ~ncu 
Oldu? e Oldun T na sanldı: iafı dahilinde 40000 kilo yoğurt satm ab- ihalesi 6/Haıiran/9:J9 Salı günü saat 11 !stanbulda tatbik edilen merasimin ayni ~·; bey aynı akıbete ~.ğrama.ktım ·~tına~. 
~?. ·~ Anneın ~er:~il?.. Burada ne nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 6/Hazi- de yapılaeaktır. Muhammen kıymeti 97!:0 merasim ile beni kabul etti. Fakat eski ıçın taraftarlarının mutebakı kısmıle iı

biye CUb ~larım nerede. ,Zeyneb nere - ran/939 Salı günü saat 15 de y:ıpılacak- liradır. İlk teminatı 732 liradır. Şnrtn:ı münasebetimiz bize başbaşa kalmak ar· rar ~d~rek yukarı ~ı.sırdaki tar~ftarla· 
h,'re\ıabilagır<fı. ... tır. M~hammen kıymeti 6400 liradır. İlk mesi hergün komisyonda göriilebilir. İs zusunu verdiği için, divan salonun'-4. dol- rına ıltıhak etmeğe grdıyordu. Galıb parti 
Qll' ~k: ' hıçkırıktan teminatı 480 liradır. Şartnamesi hergün teklilerinin ilk teminat makbuz veya duran kalabalığı bir müddet dışarı çı- orada bunların birleşmelerine meydan 
~att kelim... bt .. bo. ğuluyordu komisyonda görülebi'ir. İsteklilerinin ilk mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 vermemekte menfaat sahibi idi. 

aı .., 1 karttı. Beyler arasında (bir ihtilal çık-tı .... _d Gaıı, ""- , e so.ylıyemiyordu teminat makbuzu veya mektublarile 24SO maddelerinde yazıiı vesikalarile beraber Ayni zamanda, müsellah bir büyük ka-
""''ll a b "~Ş u.ın b ması alameti olarak) hüküm süren mem-tı ı_l.., Ulundugu"' nu ır felaket kar- sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. ihale günü ihale saatinden bir saat evve yığın Nilin ortasına hakim kesilerek fira-
~d~~k.ırte doku~- anlamıştı. Bu a - ıılı vesikalarile ihale günlı ve ihale sM· (ine kadar teklif mektubunu Fınd•klıda nuniyetsizliği haber vererek bana karşı rilerin Lybie tarafına geçmek suretile 
~..._-.. gu SU .... ,aktan k k f k bl Komutanlık Satınalma Komisyonun::ı ver- yapılacak merasim ve teşrifatın biran ev- kendilerini kurtarmalarına imkan bırak-""lladı aUer ii . ·or arak, tinden bir saat evvel tekli me tu anm melerı·. c3491~ vel ikmal edilmesini Şeyhülbeldin neden mamak ı'rin seyru··sefere mı:.nı· olduğunu 'l',..,_a· Ze.tiııde ısrarda bulu- Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko- , ~· i:t 

~ "V b· dolayı arzu ettigvini izah etti. Maamafih, "U l)' 1 · c3486:. * 0 ördük. Ben o zamana kadar bu kavgaya l. ~· ın, koluna • misyonuna verme erı. Şeyhülbelde beni kabul etmek için za• e 
~ ~ı "a....aa... girdi. Onu evın· o" - * Gu··mu··şsuyu hastanes·ıı 'çin şeraı't ve "'V yabancı kalıyor, resmimi bitirmeğtJ çaJı-~ 

4

\l gın a] " man bırakılmadı. Çünkü beni hisara gö-~ Jtat rı üzerin lına getirdi. Orada- Haydarpaşn hastanesi için şerait ve safı dahilinde 40000 kilo pastorize süt sa türmüş olan teşrifat dairesinde ikamet- şıyordum. Gürültü yatışmış gibi görünü-
~ltt Ş•.sına geç~ Yerleştirdi. Kendisi evsafı dahilinde 24500 kilo pastorize siit tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi f.ı ı gahıma avdet eder etmez, muhalif fırka yordu. Cizeye gitmek üzere kayığa bini
~lq: kor~ak: Sualini ~~krar ~t - c;atın alınacaktır. Açık eksiltm!? ile iha- Haziıan/939 Pazatesi günü saat 15 de Yfh isyan edince, hüküm süren beyler k::ıleyı yordum. 
l,'l'<!\ı~b· 1

1 
onun soylemesini lesi 5/Haziran/939 Pazartesi günü saat pılacaktır. Muhammen kıymeti 6000 lira (Arkası var) 

~h~_ct, ~ Uzun .. . .. 15,30 da yapılacaktır. Muhammen kıyme- dır. İlk teminatı 450 liradır. Şartnamesi ele geçirmekten başka bir şey düşünme- ........................................................... _ 
"il~ bir fa · suren hıkayesi baş - ti 3675 liradır. İlk teminatı 276 liradır. hergün komisyonda görüıebilir. lsteklile. diler. Asken olmaktan ziyade siyasi olan 
~ ~~~taı Gaı~~~ndestanına ?.en~iyor - Şartnamesi hergün komisyonda görülebi- rinin ilk teminat makbuzu veya mektub- bu çare, kaleyi ele geçirebilen kimseye 1 o D p o s ta 
)~t~11 • '1dı~ı f,.; .. ~i, gunden giı- lir. İsteklilerini!l ilk temina~ makbuzu ve- larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad· padişahın emirlla-inden istifade etmek 
1ıh1~·1: day~an!:'' artık ev1adının has- ya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve delerinde yazılı vesikalarile ihal<! günü imkanını temin eder. Çünkü p~şanın al- Yevmı, Sly&&l, Havadis ve Halk gazetesı 
~~~At. ••IQZ Olın tu uma tabancayı da:vayarak on~ her is- -····-~ll ~ •• Ölünıe UŞ • Kendisini 3 maddelerinde yazılı vesikalarile be- ihale saatinden bir saat evveline kadaı 'J Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
~ ~ hergQn atan evladını düşüne raber belli gün ve saatte Fındıkhda Ko- teklif mektublarile Fındıklıda Komutan· tediği emri ıstar ettirebilir. Onun için. çok t s T A N B u L 
~~ btrd kan ağ'Iıyordu. mutanlık Satınalma Komisyonuna gelme- lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. geçm€den bir ferman çıktığı görüldü. 1----------------11 1
·' .t.l e, oğlunun h'd' ,_ . 8 c3,.

88
> Bu ferman asileri nefy ile tecziye ediyor· Gazetemizde çıkan yazı ve ~ .ı."<t r ... bl ~ l dü~tü - 'l::n. c34 7> 't 

'((l yq,,,alar .... :ı... ~ A ·1 reaimlerin bütün hakları ' ~vau1 ih ,..uuyor .. Bu şama _ du. sı er ise bu boş merasimi istihkar 
~""".o tiy '-- J• d k d'" 1 mahfuz ve gazetemize aiddir. >."~ ~eı1Yor<hı ar lUldınm kui<ıgına Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu ilanları e ere uşrnan arını ateşe tuttular. Bir ---
~ll \1e sev ... Hayatı, sevgili ko _ kaç gün süren ve telerattan ziyade gü- 6BONE FIATLARI t\ tftr~e~lt oAJunun hayatları ü- l - Tahmin edilen bedeli (5270) lira 1 olarak alınabilir. rültü yapan bir silah patırtısından sonra, 
~ C!a. ~~en bu l SUrettıe halecan çeke olan (17000) kilo sabun, 8/Haziran/939 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta- asiler yukarı Mısıra doğru kaçtılar. 
~· 'l'll a~laruıance kalbU kadın, artık tarihine raslayan Perşembe günü saat 11 rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı Galib fırkaya mensub MemlOkler bey 

· llta'ltıar tnukavemet edeme - de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltme- teklif mektublarını en geç belli gün ve payesine terfi ederek firarilerin yerine 
.ı:.C ti a •erilmiş .. günün 'birinde ye konulmuştur. saatten bir saat evveline kadar komisyon geçtiler. Hükfunet sükunet bulmuş gibi 
~ ilttaınn 2 - İlk teminatı 395 lira 25 kurnş olup başkanlığına makbuz mukabilinde ver- görünüyordu. Birkaç gün geçirmek ve bi: €özı~ ·~ Batt.alun .. seni bir daha §artnamesi hergün komisyondan para51z meleri. (3552) buraya ancak dört fersah mesafede bu-
~ ~. ~ay~vrenu.Yeceğim. lunan ehramları ziyaret etmek üzere 

~~~~btı 8e\r ?ğlaya can vermişti. A k "' F b .k I U M d 1 Cizeye gittim. ~ A~ ıı"t_ı... gıu ~ .. v~ 7~-ebe ge- s erı a rı a ar mum Ü ürlüg"' Ü linları M .. t' ti h .. 1~ ~~·~"ti; .. ....., ~ı ~.Y u ısınn arazıSJ, ıcare , UAurneti, dün-
~l)~is~a.n kad~ evvel, Hindistan 15 ndct muhtelif Torna tezgahı teminat olan (-t250) lirayı havi teklif yanın en vekayinameleri gibi telAkki edJl-
~~ 'Ya da slr ~en (Veba) illeti, alınacak mektublarmı mezkfir günde saat 14 de mek lAzım gelen abideleri seyahatimin 
\ı:~~ hır Ölünı ayet etm!ş., şehirde, Tahmin edilen bedeli (60.000) lira olnn kadar Komisyona vermeleri ve kendileri- tarihçesile karıştırılmıyacak derecede 
~ ~l. llu anı felAketıne se'bebiyet 15 aded muhtelif torna tezgahı Askeri nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve tetkik ve müşahedeye !Ayık mevxulard1r. 
\ Q~t ateaırıda ~ız filetın yüzlerce Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sa- maddelerindeki vesaikle Komisyoncu 0~~ Onların hepsini bir levha içinde toplamak 
'hı. 'Yl, dertn Ylleb de vardı. Bat tınalma komisyonunca 14/7/1939 Cuma madıklanna ve bu işle alakadar tüccar- için tafsilAtı ileriye bırakacağım. 
~~ \re d~~illht bir aşkla se - günü saat l~ te kapalı zarfla ihale edile- dan olduklarına dair Ticaret Odası vesj· 

l' ~~kadın da, bir ak- cektir. Şartname (3) lira mukabilinde ko- kasile mezkftr gün ve saatte Komisyona ~~t ~0:=;:191:= t!:ı!:.:; misyondan verilir. Talihlerin muvakkat müracaatlan. (3658) 86ri1r: pa,.ıtabtın varQflanndan b1r1 llf'lbr, 

1 e 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORK1YE 1400 760 400 
YUNAN18T.A1' 2340 1220 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedeli ~indir. Adres 
deliştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr • 

150 
270 
soo 

Gelen flfJrd weri verilme:. 
ilanlardan mualiyet alınma:. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilavesi lhımdır. 
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'ftreCme ed9D: .. Alaıl 

Büyük bir ihtiyatla· siperlerden dıŞan çıktıQımız zaman 

Tekird8Qlı Hüseyin Lüleburgazda 
Bulgar şampiyonu Kiro'yu yendi 

b'rdenbire bir mitralyöz ateşile karşılaştık 
r sıı' 

Pazar günüde Bursada Kara Ali Habeşli bir peh 1~ıat 
la, Dinarlı da ikinci defa Polonyalı ile karşılaşaca. 

Ma'ksadım, ric'at etmekte olan 
:Alınan kıt'alarının İngiliz ön -
cüleri tarafından kafi bir enerji He ta -
kib edilip edilmediklerini anlam2ktı. 

Heyhat, İngiliz öncüleri tahminim -
den de daha faal imişler! HattA, lfizu -
mundan fazla da f.aal imişler' .. Bu yüz
den bir anda bütün ptan1a'tım altüst ol 
du: Bana yol göstermek üzere yanıma 
ıstihkfun efradından birini alm~tım. 

İstihkam askerinin, cephe olduğunu id
ma ettiği ıbomboş bir siper boyunca 
ilerliyorduk. Fakat tuhaf değil mi, bu 
siperlerin bir tek müdafii bile g<Srü -
nürle rde yoktu. Herhalde bunlaır e -
mir abnadan ric'at etmemişlerdi ya?. 
Vaziyeti anlamak üzere biraz daha ile
ri gitmenin icab edeceğine karar ver -
tfun; İngilizlerin yakınlığına! del!let e- .J 
decek en ufak bir alamet bile yoktu. . ki tJI 116'" 
F~at, tam büyü.lt bir ihtiyatla siper - Teinıa#lı Hattym Lileburgazdaki PUolcn.yalı gü.refçi Gefl.8Vı8 
[erden dışarı çıktığımız zaman birden- Frcmnc cukerleri garb cep herinde telörgülü Biperlerde gü.reıe bGflcımadGn evvel Ruto.fcıri tl>V 
bire bir mitralyöz ate.şile karşılaştık. Bir İngiliz gibi İngilizce kon~tuğunıu ~ attı· Yavaş yavaş silihını indir- Lüleburgaz (Hususf) - Karnmmı Hüseyin Bulgar pehliva.n.U11 r'~ 
Yanımdaki istihkam askeri ölü olarak görmüycr musun? , dini;r.( ... ~ b- - k b' · 1 öd'' gelen başpehlivan Tekirdağlı Hüseyi- o.ddid defalar altına aıınasıns ~yv,. 

5ı..au, uyu rr sevınç e g r um. ~ 
yere d~tü, ben de kalçamdan yaralan- Nobbi benim sözlerimi te'yid ede _ Benim bu küfürlerimden :fevkal!de nin iştir8ki1e büyük pehlivan güreşle - bir türlü sırtını UBulü veÇ ıJ 
mıs bir halde yere yuvarlandım. rek: hayrete kapılmış olan Nobbi: ri yap.ılınışt.ır. Pa2'~ günü Lüleburgaz getiremiyor. Zaman oıuyo~t iJ; 

Yere düsmemin tesirlle bir an için - Hakikaten Bil, dedi, bir İngiliz _Ulan Bil, diye iafa karıştı, bu ha- tamamen güreşe gelmiş o~nıa:1a dol- Bulgarın altına düşüyor. ~~J 
serseml<:d~. Fakat biraz sonra kendi- gibi İngilizce konuşuyor. kikaten de İngilize benziyor. Hiç bir muş ~Iunuyordu. Ş~hfr, şimdıye .~ - vücudünü sırtüstü yere getı et f'~. 
mi toparlıyarak derhal pantalonumu Bil: Alınan böyle küfretmesini bilmez! dar böyle mahşeri bır kalabalık gor - kAnı bulunamıyordu. NihBY'..,e ııe!, 
ve külötumu çözdüm. Yanımda bu - - Canım, dedi, İngilizce öğrenmek Ben de onun bu fikrini temin etmek meıniştir. saat devam eden çok şiddetli ırıısc:ı 
ıunrnakta olan sargı ile yaramı sardım. o kadar güç bir şev değil ki!. Bu bir şey için: Güreşe, yağlı güreş yapan genç isti _ canh bir boğuşmadan sonra yııtıtÔ' , · 
Bu, bir hayli güç !bir ameliye oldu. ifade etmez!. Lisan derslerinde peka.IA - Ulan itler, dedim, lisan derslerin- dadlılar iştir._ etmi§ ve bunlar heye - Bulgar pehlivanını c;ırtü~t;ırıl)'eıı j 
Çünkü ben ÇO~. ka~ k~ybettiğiın ı~ı~ İngilizce öğrenmiş olabilir... de böyle küfürler öğretildiğini siz ne- canla ıseyred11miştir. Bu güreşler iki Halkın kesilmiyen ve bı petıU\ 
epeyce zayıf duşmuştüın .. Bu mgı ışı- Bil'in şahadet parmağının, tüfeğin rede gördünüz? gencin berabere kalınasile neticelen - k:ı.§'l~n arasında Bulgar 1:>~ cı 
ni henüz bitirmiştim kf, sağ tarafımda; tetiğinde olduğunu :farkettim. Ölüm Ndbbi'ye nazaran daha in.adcı olan miştir. 3 saniye sırtüstü yattı. p ı;pi>l 
takrib~ i~i yüz y~:~ bir mesafede: korkusunun verdiği bir ilhamla: Bil bile tereddüd etmiye başladı: Bundan sonr11. Lüleburgazlı Ali Ah- Hallkın Hüseyini kucak~t 
ye~e ~~r~ı~erek yurumekte o18? ~akı - Ulan hergele, diye bağırdım, te - - Hay Allah belasını versin, gel de med iile Hoca Ahmed karşılaşmışlar - görmeğe değer bir hAdisı:ı~;~ıet -~ 
elbıselı ıki ınsan farkettim. İngilız on -. tiğf çekeyim demiyesin!. Sonra hayatı- işin içinden çık!. diye söylendi. dır. Ahmed daha üstün göreşerek ka - Bursada yapılacak b& ~,lf 
cü'lerinin faal olduklarına a!'tık ben de. mn sonuna kadnr pişiman olursun!. Sa- Ölüm tehlikesini atlattığıma iyice zarunış ve bu gcQibiyet sürekli bir al _ Bursada tertib edi1cn ~ \Tııtı1 
kani olmuştı.ım! km ha tetiği çekeyim demiyesin senin kani olarak: kışla karşılanmı.~tır. müs?bakalarma bu hafta e ,rJ. 
~~di sesi?1i zorla tanıywrak bu iki. ananı'. a\'radını... - UlRn, dedim, orada gevezeli,k edip Nihayet sıra binlt>rce halkın heyecan cektır. . . . ecnebi ~;.J 

İngılız askerme hitaben: . Benım bu yakası açılmamış kiifür - duracağınıza gidip bana zabitinizi ça - 1a beklediği başpehlivan güreşlerine Hariçten getırılen iki A'li \'e pı 
-Allo! .. Buraya bakın!. Hey, buraya lerimi duyan İngiJfz askeri, ağzını bir ğırsanıza !. (Arkası var) geldi. İlkönce mindere bn<mPhlivanımız bu Pazar Bursada Kara 3cl rdır· teli 

gelin. diye seslendim. ' --ır Mehmedle güreş yapaca· a h 1' •I 

İki askerden birisi, arkadaşından ay- [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] Tekirdağlı çıkh. Polonv~ı Gensvis1d Pin
8

~ f"' rılarak ban~ doğru yürüdü. Ve: Gunun Bulmacası Bir doktorun gDnlDk Tekirıdağlının belinde ve boynunda medle tekrar karşı1a.,c;.acalrl1 . tf 
_Ne var?. Ne oldu?. 1937 - 1938 - 1939 yılı ~pehlivanlık yalı pehlivan 94 kilodur. ~ 
Diye sordu. Fakat biraz sonra, bü _ notlarından güreşlerinde kaızan<hğı kemerlerle, Habeş pehlivanlarından 

yük bir hayretle benim A'lman oldu _ 1 2 8 f f> 6 7 8 g 10 Kurdderelinin altın kemeri vardı. Kara Ali ile güre!jecektfr. ~ 

ğumu görünce derbal stlAhmı kaldırd1. 1 Parmalı emmelı Hüseyinden sonra mindere -rakibi Bu pehlivan '' 8 kilodUf·kir09ğll (. 
Ben, can havlile: ~ Bulgar başpehlivanlarından Kire An - Türkiye başpehliv~nı T~ ıJ'il~ır 
_ Ateş etmeyiniz!. Siz deli misiniz? l Jtigadı drefi geldi ve hakemin düdüğünün çal seyin de Bursaya gidecektır· ~ 

diye bağırdım. Bana yardımı ediniz! Bazı asabt çocuklarda gö~n garib masile güreş başladı. Güreş bir saat nin de Bursada gür~ yaPyrı.ıı61 
Ben yaralıyım .. ben İngiliztm!. 4 

Adetlerden biri de parmak emme mese _ zarfında yenişmek şartı ~.......,.. l"I~ 
B d ktaki t gili m · · l lesldir. Memeden ayrılan çocuklarda ba- k (111' 

şöy1~ ~::ıe:a~~:i işit~= z ennın ( =~~:e~ 1!?::ıa:::::e:rd:!te: Yarınki Vefa - Beşiktaş ingiliz Midleks ta 1 dı'1 
- Nobbi buraya gel?. Ne olmuş? ~ lar. Kendilerini bundan va?.geçlrmek 1 - k 1 1 k. ıer 1 
- Burada yaralı bir Ahnan zabiti l çln sarfedllen gayreUer hep boşa gider, arşı aşması oyuncu arı ım ~nrt ~.d 

• w iddia edi l Gerçi bu Adet büyüt bir tehlike yarata- CJP'~ (f' 
var .. Ingiliz oldugunu yor. O- cak. oey dt'ğlldlr. Nihayet emilen parmak İki haftadır şehrimizin dört taftruru - Fene~bahçe klübü ta~f~~ ~~,~ 
nu ne yapallm? it biraz lnceleşir ve bilhassa mütemadi :L.1- nın aralarında yaptıkları çetin mill! edilen Ingiliz amatör Mı?!~~F; 

- Almanla'rın hiç bir sözün• inan- SOLDAN SAÖA: laklıktan deri Adeta m~re olur. C1ld küıne mar-larmdan sonra, sahalarımız takımı 9 Haziranda' şe~nJtll_ ııı..j 
ı D h ı · b baı- kızarır ve nihayet açılır, yaralar olur. 't :.ı::Tıli 11 ma.. er a ıca ına ıı.. • buld tı en-.. Köp ü ün bir ta haf b. ı fu \..,..fi klı vefil.i kadrosile ~ıece!)IU..- .t 

1 ı - Istan a ı...,. r n - Parmak emme fıdetı bir müddet devam bu ts. gene ın erce tuvı mera - o- fJ' 
- Fakat heı·if yaralı. I rafı - Nehl IA.htkas.ı. eoor ve mütemadi ihtarlarla, tenblhler- sınaı heyecanlı dakikalar geçirtecek tir. ~ 
- Daha iyi ya!. ı - İyinin yaptıtı - Annm yaptığı. le ve etrafın teyakkuzu ve dik.katı ne bir maçlara sahne olacaktır. Taksim sta _ Takım şu şekil.de sah8Y8 { 
İkinci İnaiJiz askeri de V'J:lnnna yak - 8 - Bayrnl; - Denh ke:narındaki köşk. gün bitiverir .. ~bir mesele kalmaz :ranı tır. ·-dl 1" 

,... ~- f - Taharri edilen - Yalcma.k masdtınn - ane reisleri bunu bilmelidirler ki bu ıtı- dında Cumartesi günü Befjih."taş Vefa 
1 

(tBıv" 
!aştı .. ~laycı bir sesle: dan emri ham. yada kapılan çocuk asabi bir bünyede - ile, Pazara da Fener - Galata.sarayla Kaleci - Eric Mül ey 

- Demek ki siz İngilizsi.ni%, öyle mi! 5 - Klra~a verilecek oey. dlr. Bu bünyen!~ a.klbetkırtnden çocuğu karşıl!lı=caklardır. Her iki maçın da ruM). u- dafi - T.•ı· ~l.., ın-'#", C~Jf.-~ı:_i s - Hayret nldnsı - Kırmızıyn benzer renk vıka h t t k IAzımd - ~ s: n.ı.ı ~ (p' ded1. ye ve mu a azn e me ır. kendine göre büyük hususiyeti vardır. 
İn 'I - Cerlhn - Beyaz. M a · ler B~wn •' - Evet, dedım,' hen gilizim. Der- · u vın - •Q. ' r a - İşaret - Karanlık yer. eevab lstlyen okuyucula.n:muı posta Cumartesi günü aralanndmki ikinci kar Wh F 

11 
· f.llS• , 

hal beni karargahınıza götürünüz!. içi- e - Bir yerden bir bafka yere taşınmak - pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tat- ittker, u er. .ıli O' 
şılaşmayı yapacak o1an Vefa - Beşik - Müh . 1 G ... .., Grı.v:.r. 

nizden biriniz hemen geri gı'derek bir Ufuklar. dirde istekleri mutabeleslz kali.1>111r. acım er - erro»1 1 rlle?' 
İl" a fi t!lı~ ilk maçlarında çok sıkı bir oyundan d So -rre} e ~ zabit bulup buraya getirsin!. Tabii ge- 10 - u.ve - ve · -ı derson; Hea ; ve; ~ 

AN Aş .. "'ı sonra 3 - 3 berabere .kal.m.ışla.rdı. Milll i 
!lirken, bir de yaralı taşımağa mahsus YUKARD n.u : lichtly. ,rt.JJ ~~ 
sedyeyi unutmasın!. ı - Mevslm meyvale.nndan biri - Şimdi de kiline şampiyonasında Beşi:kta.~ va - Kaleci; müdafi Firth; Jntı1l ~t)Vıo~ 

Sonradan gelen asker, ~ne alaycı 1 - Saati düzeltmek - Yanaşma. Nöbetçi eczaneler ziyeti çok sarsıldı. Vefa karşısında bu day, Whittker, mühadftl O~- ~rtel. ~ 
ı - Yalnncı. hafta fena bir netice a~ırsa şampiyon- h :ı... .... .neltJ~~ 

eda ı·ıe·. " Açı"' -•~rak •-·-- nlha,.__. vermek -·--- dersen ve Keller er uÇJ•' .. - ... ~ -~ """ · Iuk kadrtt tasnifte baştaki derecelerden ı ... rıJl _ _..1_1 
_Olur, olur, de<li, sedye de buluruz! 5 - Bir çalgı - vul,.t. Ba rece ntbetçi olan ecza.neler fllll - culardır. Diğer oyuncuw tJV'' 

Başka yapacak bir şeyimiz kahnamış 8 - Sonunda bir d3eıt ols& tuş kapanı - la.rda: birini tutması ihtimali de ortadan kalk nelınile'l seçmelere i.ştlrek e 
İnleyen. btaubul clbetindekDer: mış o1acaktır. Vefa takımı kuvvetli ve 

gibi bir de mel'un Alınana sed~ bulup 1 _Evlerin fıstft. Şehzadebaşında: <i Haktı), l!!m1nö _ selerdir. 
getireceğiz!. Nobbi, biz derhal ileri 1 _ Dıı.~ _ Fiyaka. nftnde: <Yo.rgi>. Ak.sarayda: <Sarım>. toplu bir 'kadro halindedir. Beşiktaşh- Gençlerbirligini~ 13 rı 1 

Kastamonudaki rnaç 0(ıl, ~ .1~ 

gf.tzniye ibakalım .. Avusturyalılar gel - t - Manda 1amısu - Hatırla.r. Alemdnrda: csırn Asım), Be)'azıdde: lar jse Galatasaraıya karŞl fena terttb 
meden Alınanların erzak depolnnna ıo - Apdal - İllve - Ral)ıt edatı. <Belktl>. Fatihte: cvttam, Bak:ırköy(ln- edrhniş bir kadro ile çrlttılar. Eğer Hüs-
~tişelim .. een şu Almanın ıdımblan- Geçen bulmncanm balled.ilmit şekli. de: CMerke-~>. Eyübde: (Eyübsultan), nünün sakatlığı geçm~ bu da Ve-

SOLDAN SAÖA: Beyoflıı clhctfndeldler: b dır M -M-
bir an evvel nihayet vereyim!. Bu İstlkltı.l caddesinde : coaıa.taaaray, Ge.- fa iehine ir avantaj · açın ~ı ve 

şuretle aııkamızdan !kurşun yemek Ih - 1 - Tesa.ntıd - Be. rıh>. CUmhurlyet caddemtıde: (Kiirkçi- sert olacağı mtlhakkaktır. Beşiktaş 
- Ekllen - Y. - F ,....,..,ııı. tiınali de kalmamış olur. yan), Fi • ....._,nda: <Ertuğrul), Şl.şllde: bu maçta gaUbiyete ulaşsa bile lbu 

Asker, bu son s5z'krinden sonra si - ! = fıi~ İı=a~ (Asım), Taksimde: <Kemal>, ~t.aşta: hayli gilç olacaktır. Takını halinde Ve-
<NaU Halk1). 

!IA'h'ım bana doğru çevirdi. Ben cidden ı - Nehir - D. - R. Boğaziçi, Kaclıkö7 " AdalanlMlle.: fadan kuvvetli g&iinen Beşiktaşın sa-
korkmu.ştum. Çünkü hiç de blSyle bir 1 - ttn - L - Pazar. Ktıdıköyüude: <Hüsnü. Rif8'.), Üskfi - had:i her zaman ayni oyunu çıXarama-
§ey' bcldemiyordum. Bütün kuvvetiml 1 - T. - Sa.de.kat. darda: CSellmtye>. Banyerde: <Nuri), Ar ması ve Ve!anm Beşiktaşa karp obm 
fuplıyarak: ı - ,:yan - Znblt. dalarda: <Şinasi Rıza>. şansı maçın taluninin! ....A,...-+ı..-. .... trt.a_ 

1 - 8. - Ka.ratıre. 6~~· ... ··~-
- Ulım, dedim, edebsid.iği bırak!. ıo - Erit - R. - Tez. dir. Beşiktaşm bu çetin nrtısohQkadan 

Ankara (Husu.sf) - ~s il8 ~~ 
ve Kastamonu muhtelit! 

8 
gtd~, 

yapmak üzere Kastmnon~ !lf 
karanın Gençlerbirltği z .. O ~ 
maçını 3-1, ikinci maçın.1 '/ 

mıştır. ~ 
u farkla gIDib çıkması flı"" ~ 
fazladır. rrsF. 

'l'· 
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DiKKAT .. _ 
2500 metro her cins ve muh

telif renklerde kumaşlar 

2 Prova ile 
ısmarlama 

Kostümlerinizi 
26 1/2 LİRAYA 

EKSELSYOR 
Elbise 

Mağazasından 
Temin Edebilirsiniz 

\.. Galata - Karaköy 

SELANir< BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA)' 

Türkiyedeki Şubeleri: 

tSTANBUL (Galata ve Yenicam.I) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatanclaki Şubeleriı 

SELANİK .. ATİNA 

• 
Her nevt banka muamelelerl 

Kiralık kasalar servisi 

\lan Tarifemiz 
Tek sütun sanUml 

Birinci aahile 400 kuru§ 
ikinci sahile 250 » 
Uçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 ->> 

J, sahi/eler 60 » 
Son sahile 40 >ı 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

kamy nlarından, iŞ za e ep ları n isteyiniz. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektit Şlrketl 
Kahrıunanzadc Han 

Anknrn. caddesi 

Karac-ığer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan rnütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve ş~manlık §ik~yetlerl -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

UR 1 NAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
m zler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarını bar· 
dak su içerisinde alınır. 

1 GILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOliLU - İSTANBUL 

Emniyet Sandığı 
hoQ~etezn· . Direktörlüğünden 
~ ~lu Se~~ll 26/5/939 tarihli sayısının 13 cü sayfasının son sutununda çıkan 
/· lu dük~~atinin Feriköyünde Cabi yoni Rumeli caddesindeki en yeni 138, 140 
~llltuıu nlı M.rgir evinin 938/1411 dosya No. lu açık arttırma il~nında gay-

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 çif çl) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater lp
llklerl 1melatı piyasaya arzedll • 
mletlr. Sıparfşler bir harta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvarı And 
npartımnn No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

TelgTaf adresi: Çeşid • Ankara ~~eni numarası 50750/1 o1arak ya:ıılmıatır. .... 

• 60/l dir. Tashih olunur (~ · ~-----------"" 

ALI 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

F ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere Türkçeden 

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

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek jçin isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumi 

Müdürluğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab eden 

vesaik.in aml veya musaddak suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etmeleri lA
wndır. 

J 

Lise veya muadili mekteb mezunlarjyle askerlik ödevini ikmal edenler, bil· 
ro işlerine vAkıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde ıılınacak neticeye göre tayin edilecektir. . 
w 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı 7,arf usulile ek .. 

siltmcye konm~ur. 
II - Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira hesabilc 5644,80, mu

vakkat teminatı 423,36 liradır. 
III - Eksiltme 15/VI/939 Perşem"t>e günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
v - Mühürl<i teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası, mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar yukanda adı geçen komisyon haşkanlıiına makbuz 
ınukabilinde verilmesi lazımdır, .8619> 
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Yazlık Son Moda Mallar M İ L E N ROPLAR 
İ~ek Jer~eyden ye- 12 50 

FEVKALADE SATIŞI Mantovekostüm 

Beyotlu istik/dl caddeJinde 290 No. ler için 90 nı ve cazıp çubuk -
1 

lar lira 

Yağmurluklar 
Beyaz ipekliden son 
moda ve ekstra cins 

lira 
25 

MANTOLAR 
Yün Kaşadan spor 
biçimi güzel yaz 

renklerde lira 
28 

PASAllNDA 
KREP KLOKE 

Rop ve sabahlık için 
g&yıt kullanıılı 

metrosu kuruı 
45 

Gandi İpekli 
Kostümler için çiz.. 

gili modern renk· Zil 
lerde metrosu 

kuruı 

metrosu kuruı 

BLUZLAR 
İpek Jerseyden 

Güzel çizgi ve renk "' 
lerde kuruş 

250 

BLUZLAR 
Romen el işlemele • 

rile süslü krepten 350 
yıkanabilir cins 

kuruş 

ve 10 yaııu.rıoı, 

görün 
s6glüg 

iŞTE BÖYLECf: 
MEFTUN OLMUŞflJ, 

Yazlık Roplar KREP JORJET MAYOLAR Zevcim cBu adeta bir h~·· ~ 
Bayanlara söylenmekten kend~CJini al&IJllyord11- ..fıt' Sayfiye için yıkana

bilir emperimeden 
kuruş 

325 Ekstra cins yuınu- Sayfiyelik roplar 4"5 d .. ,~ 
tak ve modern de· ızı için şayanı tavsiye 101 Me,hur Avrupa , 1 cak: İki ay kadar oluyor. Alnt.JX1 ~,pııı 

senler metrosu cins metrosu marka kuruı lerle ağzımın etr:ıfında burtıfUkl iJtflt' 
kuruş kuruş vardı. Filhakika yaftm da epeyce f ~~ 

•--------------ıf--------------J---------------ıı----------------• miştl Bugün b'ltür. dostlarını teffa ısı' . t R EL R 1cııtb' ipek Çoraplar GAND çı·çeklı· Organdı· KO S E muşaktenimfvebirgençkızın ·rorJJ'· 
• ve nermin cildimi takdirle te~1~ 

Meşhur xxx marka Yek renk yıkanabi- Hak.iki LASTEKS Her akşam yatmazdan evvel cil~ ~ı-
ta~~ ;:.;.-:;~ve .141 lir ci~';:,~trosu 151 Bl!:;:::pkı:: 160 ' Amed~:0:•rka 250 ;:.:~~.:::.:: ~::: ~nı;:::~ 

m--------------ı--------------f--------------ı--------------. nfn meşhur bir profesörü tarafın yıııetU 
• ve cBioceh tabi~ edilen cazib ..,e ~ i? 

~ANTELALAR EMPRiME EŞARPLAR gençlik cevheri vardır. Gündüzle;uıı•~· 
Beyaz Renkteki Tokalon k:renıinl 

11
, bn' 

Krep F ormoza 
Bliız ve roplar için 311 Sağlam cins yeni 61 İpekli 310 İpek ıifondan yeni 191 rım. Cildi beyazlatır ve yurouşatıt· ,.ır>" 
Son mod Çeş·ııer d l d t ·· t · d erler renk ve desenler " Jlles a ı e.serı er ~ me rosu mu enevvı es • tün siyah benlen giderir ve açı~ 
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"KODAK," 4 25 
lira 

''BRAUNI" 127. 
Ne ucuz : Fakat ne k ıymetll 

bir hediye 

Küçük, büyük, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir mekina 

4'X_6.& •m. 

\m\er çeknı 
eoyle res 

"KODAK VERiKROM" 2So Film ile . 
8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyojtu, lstanbul 

ek o kadar _ 
ko\ay ki\ 

PASTiL KATRAN HAKKI öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

AGACI TÜRK TUTKALI TÜRK 
ve Türk işçisi elinden çıkan üç karıncah 

~-- . , -----· 
Marktt Kızıl ve Ksraağuçtan ınamOl kontrplakldrı tercih ediniı.. 
Kal'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve rutubetten kn barmaz. 

Saç Bakımı 4m_, 
onzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve BllÇ dökülmesini 
tedavi eden tesiri mucerreb bir 

uaç:ıır. 

Halk kontrplak ve kapl~ma fabrikası Son Posta Matbaası 
T 0 R K L t M t T E D Ş 1RKET1 Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

fS r AN BUL: Fabrika EyDp Bahariye caıddeal Tel: 20S90 SAHİP · S. Ragıp EMEÇ 
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, 
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VENÜS kadar güzel olmak istersen it~ 
Meıhur Alman güzellik mfitehauın Profesör Doktor E. W~ 

tarafından formftlll yapılan ve dünyada meYcut müsta a
rahn en mükemmeli olan VENÜS güzellik 

milsbıhzarabnı kullanınız. 

ALA ı:I 
LE RAI<~ 

Rakımıza gösterilen rağbet ~od~ 
büyük bir fedakArlıkla ve teıııJ J 
tqkllltla sıhhi şeraj_t alhodA1'~!~ 
ye itinalı çekilen ALEM R dıi:Sı. 
yeni etiketle piyasaya çık;, 11il' 
ı ayın müfterileri?'~. saygıl~ 

dırırım. 

dikkatine /1 Taşra Tüccarlarının nazarı 
Memleketimizde bOyOk raObet gGren 't 

istersen' K A R T A L sandalyelerini satmak 
lstanbula geldiğinizde fabrikamızı ziyaret etmeyi 

unutmayınız. KARTAL saııdalyaları 

çok saölam, 
çok ucuz 

ve 
çok zariHir. 

Slpari,lerinlzl Mahmutpafa - KOrkçO iç han 

m~ 
~ ~ A 

-, • • M'(a • • td~ 

~ orcoıO. 
Van gölUnde çalıştırılan motörlO gemilerimize en az vasat:· oıot i!!!f 

BAŞ MAK'iN°tSfhadALi1N;~(i_A1<1lr 
Ayllk ücret (140) Liıtıtdır uııtı· 

Taliplerin Dc}nizbank EnıpektOrlUk Servisi Ş~in~ moracl\I\ 

,. ( 

! 


