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ı 8eQe 9 - No. 3158 Y aı ifleri telefonu: 10203 SALI 18 - MAYIS 1939 

İtalya, Tiirk - İngiliz 
itilifı _için LQndrada 

teşebbüs yapacakmış 
r MASKELER ATILIYOR MU ? 

.. B~r Türk gazetecisinin haklı suali: 
llng!liz • .Leh anlaşması Almanyanın, İngiliz · Türk anl~şması İta'.ya~~~ 

~ eyhındedır,, hükmünü vermek ne demek? Almanyanın Lehıstandan Danzıgı 
ıstediği ve bunun üzerine Lehistanın lngiltere ile anlaşma yaphğı malum 

olduğuna göre bu hükmü veren Alman gazetesi iki totaliter devletçe 
bilinip bizce bilinniiyen bir takım şeyJere mi vakıftır? 

Fransa ile yaptığımız '· 
konuşmaların bitmesi 
•• 

gun ıneselesi addediliyor 
~:rk .. ingiliz anlaşmasını tasvib eden Moskova, 
atinrkle

1
rle .Sovyetlerin dostlüklarını sulh menfa: 

8 akvıya arzusunda olduklarını da ilan attı 
Eski Rumen H . . N T" k ı ·ı· 

1 arıcıye azırının, ur - mgı ız 

n:n aşması hakkında şayanı dikkat bir makalesi 
ma, 15 (Husus·) .. 

1aşrnasını tefsi dı - Turk - İngiliz an-ı ..-----------.. 
hu anla~"" rİe en İtalyan gazetelerı.· 

~ .. anın n T 1 anlaşması gı. ız - talyan Akdeniz 
hükfunerınn·an mb ugayır olduğunu ve Roma 

1 u ııokt .. 
ısrarda bulun a uzerinde Londrada 

AYn· acağını Yazmaktadırlar 
d,. ı ıneseleye ~em d . 

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

Fon Papen 
Almanyanın An!:ara 
elçisi mezuniyeti• 

Berllne hareket etti 

1 B"f gUn 18 sayfa j 

İdare ~leri telefonu: 20203 Flatı 1 KUl'UI 

C: İngiliz - Sovyel görUşmeleri :=:J 
MoskOva, Londr&nın 
mukabil tekliflerini 

red mi etti? 
Ruslar, Sovget - /nglllz - Fransız millekabll 

gardım paktı planından 

kat' iyen vazaeçmiyer.eklerini aöylüyorlar 
Londra. 15 (Hususi) - Mütecav~e ı 

karşı müşterek bir cephe kurmak üzere, 
geçen hafta İngiltere tarafından Sovyet
Iere yapılan mukabil tehliflerin cevabı, 
bugün Moskovadaki İngiliz büyük elçisi 
Sir Vilyaın Sids'e tevdi edibniştir. 

Akşam geç vakit Londra hükftmetine 
bildirilen bu cevabdan anlaşıldığına göre 
Sovyetler, Londra - Paris - Moskova ara-

sında üç taraflı bir askeri anlaşmanın ak
ti hususunda evvelce yapmış oldukları 
teklif üzerinde ısrar etmektedirler. 

Hatırlardadır ki, İngiliz mukabil tek
lifleri Sovyetlerin, şu mealde bir dekla
rasyon yapmalarını derpiş ediyordu: 

cFransa ve İngiltere, Polonya ve Ro
manya hakkındaki taahhüdlerinin tatbi
ki dolayısile harbe giriştikleri takdirde, 
Sovyet hükumeti onlara yardım etmiye 
amade bulunduğumı beyan eder.ı. 
Başvekil Çemberlayn, Avam Kamara

sının bugünkü toplantısında beyanatta 
(Devamı 11 inci sayfada) Sov1JSf Hariciye Komileri Bay Molotof 

300,000 Leh askeri 
Danzig kapılarında! 

Varşova hükuıre .i, Danzig halkına hitaben ıiddetli 
bir beyanname neşretti ve yeni hadiseler vukuund~ 

şehrin işgal olunacağını bildirdi 

Lehler Danzigde plebisit yapılmasına kat'iyen 
razı olmıgaca.1<larını söylüyorlar 

Ita!ya • as e en cCiornale • gazetes· ç 
tahkimi için İn .'· anakkale boğazının 
Yeye otuz ın·ı gıltere tarafından Türki
~ini ve ayrıc~ Y;On. sterling tahsis edilece
Ya1!maktad ~anare gönderileceğini 

Fon Papen Varşova 15 (Hususi) - cıExchange Beyannamede, Dançig'in statüsünil 
Ankara. 15 (Husus!) - Almanyanın Telegraph» ajansı bildiriyor: değiştirmeğe matuf her türlü hareketin 

ır. 

~oma, 15 (A.A. . 
hafiJinin k .. ) - Sıyasi İtalyan me-
a.nı anaatıne gö 1 

aşması h re, ngiliz - TUrk 
tılıdar eyı er şeyden evvel İtalyayı is 

emektedir. Bu anlaşma İt 1 -
( De1' a yap .. 

Ilı::;,..., am.ı U ine' sayfada) 

' ' ~ .. .. 

1 
Ankara büyük elçisi Fon Papen hükıime- Dançig'de vukubulan son hadiseler askeri kuvvetle tenkil edileceği ve Leh 
tinden mezuniyet alarak İstanbul yolile münasebetile Var.şova hükfuneti, Dan- kıt'alarmın derhal Dançig'e girmeğc 

1 Berline hareket etmiştir. çig halkına hitabeıı ihta-r mahiyetinde hazır bulundukl~rı bildirilmektedir. 

--·-·---···--····--···---···········--··--·- bir beyannaıne neşretmiştir. (Devamı 11 inci acıyfcuıa J 

Dört şehrin elektrik K l 7 ~ • 
tesisatı imtiyaz sahihi ra L.Jogu, 1JUrıge 
italyan şirketlerinden krallığına mı getiriliyor? 

satın ahnıyor 
Ankara, 15 (Hususi) - Tekirdılı. Bur

sa, Balıkesir, Antep ıehirlerinin elektrik
lerini bir imtiya.ı halinde i§leten İtalyan 
şirketleri ile hükumetimiz arasında bir 
müddettenberi devam etmekte olan mü
zakereler neticelenmiştir. Geriye kalan 
imtiyaz müddetlerinden sarbnazar eden 
şirketler mevcud te_,isatı muayyen bir 
meblağa satmaya muvafakat etmişlerdir. 
Satın alma bede!jnin bir kısmı pepn ve 

(Devamı 11 inci sa11f ada) 
-~~~~~~~~~~~~ ",a·•····························-···-······ .. ·-·······-.. 
t Bir A~man -Leh harbi 

çıkarsa Lehistanın 
vaziyeti ne olur? 

Danzi6 ve Balt;;;K;;,idora, veri- j 
len 6"1'antilerle emniyet altına 1 

Sabık Arnavudl11k Kralının yakında Şama 
gideceği haber veriliyor 

alınmrı .ayılabilirler mi1 1 
l:ıuı- YAZAN 

kar 'tS&rların (Ut " Emekli General ,-'l>~tlirde Tiirk r~! .s~zctesi yaptı bir Biz sonraki karikatürleri- ! ı!cıbık Knıl tJf KrcıliçeMn şehrimizde alın.mıı t'ıir rat~...-i 
ı .. ..:- ;-dıtı gibi .. d •Pını, 50 sene vel mı~-B~~ tipin. ı ~7 sene ev- : H. Emir Erkilet 1 Londrada çıkan Daily Herald gazeteli-ı vulan Kra_l Zogunun, yen, _~en uı~ o.lma• 
-ıtGtrtYor. · 

10
" ii~ünüz sekilde an- ycil 1.atailf ~ c,uı.nd.ırıruk acaba 1 <Yazı.sını 7 net sayfada bulacataınız> t nin Fllilthı muhabiri yazıyor: aı ve Sunye tahtına geunln..esa ihtimali 

hoiianna iidet' dı.r \ ••. -... ·-·················-·-· ... ·--·········-·· .. ··•' İtalyanlar tarafından ülkeşinden ko-I vardır. (Devamı 1J ine. ıaıliada) 
-· -



SON POSTA 

------------------------------------------------------------------------------------------11 Rasl"'ll Makale ı =: Hata aramak ta hatadır § 

Sözün kısası 
- ····-

t /ngiliz dostluğu 

Masamızın üzerinde fstanbulda çıkan iki gazeteden birer 
nüsha duruyor. 

Birincisinde SD.yfıye mevsiminin başladığını anl:ıtan bir 
fıkra arasında şu sııtırlan görüyoruz: 

- Bu sene en fazla rağbet Adalara müteveccihtir. Bu ara
da Büyükaciada tutulmamış ev kalmamış gibidir. 

INANMAI 
İkinci e,aze~ede ise gene sayfiye mevsiminden bahis bir yaz 

arasında şu c~m~e gözümüze çarpıyor: 
c- Bu yıl b~itün rağbet Boğaza akmaktadır. Bebek -1.stin

ye asfalt yolu bitince müteakib .senelcrrfo bu rağbetin daha 
ıiyadefoşecepi ıınleşılmaktadır.:t 

iSTER 
Bu iki haberden ikisil\Uı de doğru olahileccğine: 

iNAN, iSTER INANMAI 

l\Uıaf ffllD 

!jöli 

Mayıı 
j 

uUNt.Ş ·r· ' 42 
9 22 

O~ı. 
). J.), 

1., ı:.ı 10 ... .. 60 

26 
!klodl 1 Mı•m 

S. D. :> IJ. 

16 G'1 l 'J 20 

8 4'1 u -
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SON POSTA Sayfa 3 

Dun hava 
· şehidlerimizi andık 

Yeni valiler 1 Dünkü Meclis 
toplantısı 

• lngiliz ve Fransız 
Başvekillerinin 
nutuk/arz 

E 

nakil 'Valiliklerde yapılan 
tayinlerin tam listesi 

ve 
AnRara, 15 _ Büyük Millet Meclısi , 

bugün Refet Canıtezin başkanlığında top· 
}anarak Konya ovası sulama idaresinin 
1934 yılı hesabı kat'ic;i hakkındaki Diva~ı 
Muhasebat Encümeni mazbatasını tasvıb 
etmiş, devlet hava yoliarı hizı:ıetıe:i için 
1939 mali yılına geçici taahhud ıcrası, 
İstatistik Umum Müdürlüğü teşkilatına 
aid kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun layiha:arile 
ordu sübaylar heyetine mahsu~ ~er~ı k~
nununa ek kanun lfıyihnsının ıkıncı mu
zakerelerini yaparak kabul etmiştir. 

Yazan: Seltm Ragıp Emet 

d Ankara, 15 (Hususi) - Valiler arasin-ı İzmir Vali Muavini Cavid Ünver, fçele i Yn~ılan deği ·kliğin cetveli şudur: Ağn Valisi Bürhan Peker, Tr:ıbzona hu-
re::::' ransız ve İngiliz başvek.ilierı soıı 

U- günlerde birbirini takiben siya· 

si vaziye.t hakkında birer nutuk söyledi· 
ler. Bu nutuklardan çıkan umumi mana. 
ya göre, Avrupanın geçirdiği buhran için· 

}( Ztnır Valiliğine Balıkesir Vaiisi Etem, kuk müşavir muavini Osman Sabri, Ağrı
r ~?Ya Valiliğine Üçüncü Umumi Mufet- ya Kırklareli Valisi Hasib, Rizeye Çankı
vl!i ık Başmüşaviri Nizamcttin Ataker, Si- n Valisi Hüsnü Uzgören, Kırklareliye 
asa Nüfus U Y,ı· · d- - M h M 

ll.i m~m ıv u uru u tar, a- mülkiye müfettişi İhsan Aksoy, Edirneye F':a .~ahalli idareler Umum "Müdürü Gümüşane Valisi Ferid Tümer. Gümüşa
si 1' ~rel, İspartaya eski Seyhan VaH- neye Edirne Valisi Niyazi Mergen, Bolu
n ~v!ık Hadi, l3a!1kesire Muğla Valisi 

/de İngiltere ile Fransanın almış oldukla· 
rı yeni mevkiler vardır. Ayni zamanda 
iki başvekil, sulhij.n tarsiııi ve te'l1ini lıah. 

ı sinde en geniş manada teşriki mesaiye ta· 
nıftar olduklarını kaydetmekle berabeı: 

cebir yolile arazi tevsiine de muhalif bu· 

ı. :caı Gürel, Elılzığa mülkiye müfettM 
G.5Ul1 T.. . ~ 

fik urclı, Bursay:ı Trabzon Valisi Re-

h ' _'rokada Ankara Vali Muavini Sala-
attın K . 

k · ayserıye Bursa Valisi Şefik Çan-
ırıya .. Ik· ' 

1. d rnu ıye müfettişi Refik Maraşa 
Cl.Y ın Va!" · s 1• ' • 
Sabr· ısı a ım, Aydına Maraş Valisı 
Ürd 

1 Çıtak, Kırşehire Ordu Valisi Baran, 
uya Kırşehir Valisi Mitat, Gaziantebe 

İngilizlerin Yunan 
ve Bulgarlarla 

iktısadı konuşmaları 
Londra 15 ( 

Yu . ' Hususi) - Romanyadan 
nanıstana . 

heyet· . gcçmış olan İngiliz ticaret 
ının re· . s· 

rinde A . ısı ır Frederik Roc;a, berabe-
de b ~.ınadaki İngiliz sefiri olduğu hal-

. ugun B k"l 
kabul d"Iın· a~ve ·ı Metaksas tarafından 

İ e ı ıştır. 
ngiliz hey r y 

llliktard e 1
• unanistandan büyu .. k 

a tüt" 
kat ve nf· un satın almak üzere tetki-

n·· UZakereler yapmaktadır. 
ıger taraft b. 

lllessili de Sof a.n ır ln.giliz maliye mü-
tısad n Yada, Bulgar maliye ve ik-
d e.zaretile ·· 
ır. rnuzakereler yapmakta-

ı- ---------~~~-
f ü_rkiyenin İngiltere 
a rıkal rına siparişi ri 
Londrn, 15 (H • 

llleti İngiltereye ~~s~. - Türkiye hiikQ
da derniryolu raylar !' st_erling tutarm

Geçen ny da b. ı ~ıparış etmiştir. 
tında lokornot·r' ~r ~lyon sterling tuta-

1 sıparıs ~'1-· 
1
. 

- - s '-"1.ı.ıuış ı. • 

Bulgar • Rumen 
hadiseleri 

Bükrcş ıs (H 
rice'de B l ususi) - Cenubt Dob-

karılan s~ng~ ... ~~tec~Ieri tarafından çı
nonınnya bük~ ıse~ı gözönünde tutan 
kUn Bulgar la nıetı, . bu ha valide mes
ltlek ve bu l rın vcrzıyetini tetkik et -
k n arın rnunıı 
ından alakadar ~ h abvalile ya -

Dobrice'ye bir nı -~ak uzere, Cenubt 
karar verınişr Rurnessil d:>ndenneğe 
san > birliğin:r· . ~en «milli röne -
Buıgar da. hüku ıntısab .. etmiş olan üç 
fakat ed . met rnumessiline re _ 

ecektır. 

--------
Çek sanayii sönmek 

tehlikesi alhnda 
Prag 15 

ıneıe.si 'gon·· d(A_.A.) - Almanyaya Çek 8 • 
"'"' enlme · ·· · ~•!Oravy Sı uzerıne Bohemya ve h anın cndü t . .. 
assıs nın 1 s rı rnusseseleri, mü te-

Çekrnekt d~ e tedariki hususunda güçlük 
. e ırler. 

Şırndiye k d 
lehassıs a ar Almanyaya 20.000 mü-
diistride ~e~l :ıınelesi gönderilmiştir. En
ta Alrnan,~ :nılan makineler ve tesisat 
trıahfeller· : .~ollanmıştır. Çek sanayi 
lün tatbi~~ e soyJendi~ine göre bu usu
ltıernıeket ~e a:_vam edildiği takdirde 

-~ayundcn ese:- kalmıyacaktır. 
D -----M~hiliye Vekaleti 

steşar muavinliği 
.Anknra 15 (H . 

l\uıctı ın·· • U::.usı) - Dahiliye Ve-
teb Var ~sL;c:a: rnuavinliğıne Gazi An

ısı Şefık tayin edilmiştir. 
Yal --o.va kaphcalara işletme 

ıdaresi kuruluyor 
Anknra ıs (H 

lıcaınrı . 
1 

.ususi) - Yalova kap-
S~f işin .111 et:rnesı ve kaplıcaların inki
kındak· 1~ Sıhhat Vekaletine devri hak 
lise gö~d anu_n ~UYiliasmı hük.Umet Mec 

erınıştır. 

ya Matbuat Umum Müdüri! Naci Kıcı
man, Muğlaya Malatya Valisi Etem A-

kıner. Malatyaya Erzincan Valisi Fahri 
Özer, Erzincana mülkiye müfettişi Os-

man Nuri Tekeli tayin edildiler. Rize Va
lisi Nuri Türkkan, Tokad Valisi Faiz. Er-
gun ve Kayseri Valisi Adli Bayman Ve
kalet emrine alındıar. 

Amasyada dolu ve . 
fırtına buton 

mezruatı mahvetti 
Amasya, (Hususi) - Ovasaray ve Ka

yabaşından başka birçok yerlerde binler
ce dönüm arazideki bütün mezrudtı fırtı· 
na ve dolu kamilen mahvetmiştir. 

Zarar }iiz binlerce lirayı geçmektedir. 

Meclis, bu toplantısında Türkiye - Yu
nanistan arasında aktedilen veteriner mu
kavelesinin tasdiki hakkındaki kanunun 
da birinci müzakeresini yapmıştır. 

Meclis gelecek Çarşamba tJnü topla
nacaktır. 

ÇekYada Alman tazyikı 
Halk Allllanlaştırılmaları
na karşı şiddetle mukave
met ediyor, bir milli bir :ik 

par ısı kuruldu 

1stanbu1daki merasimden bir intıba 

Yurdun müdafaası uğı;runda can veren 
tayyare şehidleri için dün memleketin di
ğer köşelerinde olduğu gibi İstanbulda 
Fatih parkında da büyük bir ihtifal ya
pılmıştır. 

İhtifal merasimi saat tam on dörtte Be
yazıd, Selimiye, Taksim ve Maçka kışla
larından atılan toplarla başlamıştır. 

Miıteakiben, İstınbul Komutanı Gene· 

lunduklarını bildirmişlerdir. Demek kJ 
dünyanın siyasi vaziyetinde hakikaten 
değişmiş bir hava vardır. Bu iki büyük 
d<'mokrasinin kararı şudur: Milletlerin. 
. .ıkul bir müzakere mevzuu olarak orta. 

Prag. 15 (A.A.) _ Havas ajansı muha- ral Halis merasimi alSarak halkı hava şe
birinden: Çekler A1man kıt'alarının teh- hidlerini ve bütün şehidleri selumlamağa 
didine rağmen kendilerinin Almanlaştı· davet etmiş, bir borazan tarafından çalı
rılmalarına karşı şiddetle mukavemet et- nan «Tiı. işareti üzerine mera.simde bulu-H i f l er Belçika mektedirler. Halkın ekseriyeti, Hahan~~ nanlar bir dakika selam vaziyeti almış
vaziyetini bihassa Hitlcrin 50 inci yıldo-

1 
ıardır. Bu sırada ş~hi:~eki bütün ~ayrak-

h d d dakl• nümü münasebetile Berline giderek Al- lar yarıya kadar ındınlmış ve lımanda u u un . man devlet reisine temennilerini arzetti· ı mevcud ge~'.le.: ve şehirdeki fabrikalar 

ya koyacak.lan her meseleyi tetkik etmek 
Jazımdır. Fakat emirle, cebirle hareket 
sayfası artık kapanmıştır. Daha doğrusu. 
bıçak kemiğe dayanmıştır. Bir hayli geg 
olmasına rağmen hakikatlerin bu suretle 
ortaya konulması. umumi selimet b::ıkı· 

mından elbette ki çok faydalıdır. Geç· 
mişte işlenmiş olan hataların iyilik yerine 
kötülük yarattığı da bir mütearife olmuş· 
tur. İngilterenin Lehistan, Romanya, Tür. 
kiye, Sovyet Rusya ve Yunanistanla olan 
münasebetlerine hakim düşüne:? budur. 
Şu hale göre ve milletlerin münasebet ve 
siyasetlerinde yeni bir istikamet tavazzuh 
edinciye kadar silıih hazırlığı dev~m ede
cektir. Çünkü silah yarışından daha ziva
de silahsızlığın miitecavızlere vesile ver
diği anlaşılmaktadır. Biçare Arnavudlu
ğun başına gelen son hadise bunun bir 
delilidir. Çünkü m;.idafaasız bir memleket, 
kuvvetli ve silahlı bir komşu için daima 
taarruz edilmeye müsaid bir saha addcdıl· 
mektedir. Mtıamafıh vaziyetin bu şekil· 

de ilanihav<> devam etmesi ihtimali du 
yoktur. ÇüP-lcü Avrupa milletlerı, başı 

tanbaşa silahlı bir \•aziyettedirler ve eski 
kıt'a. adeta bir silah deposu manuıra~ı 

arzetmektedir. Bu"ld.~n dolayıdır ki Av
rupada sulhün temininde.'l sonra onun 
teşkilatlandınlması safhası gclc>::ektır ki 
bu da. silahların tahd!di ile kabildir. Dev
letler. ergeç. bu iş için bir mas:ı etrafın
da toplanmaya ve bugiin bütçelerinı ha
rab eden bu mevzuu halletmeye muhtaç
tırlar. Filvaki dava zordu!."'. Fakat halli. 
geciktirilemiyecek bir ehemmiyeti haizdir. 

• ı·hkA 1 ezıyor ği gündenberi tenkid etmektedir. . tarafından dutluk çalııunıştır. 
IS 1 am arı g Hitlerin Avusturyada ve Südet a~azı- 1 Merasimde bulunımlar a~asında_ 1stan-

1 S _ Hitl ,. t ff sinde olduğu gibi bir plebisit yapmak ıste- bul Komutanı General Hal ıs. Valı Mu:ı-
Achen (A.A.) er ın e ış, h h · · · H .. d · K t b G al O·man 

h · · ilk ·· Ü Ach tak miyerek eski Rcisicümhur Ha anın us- vını u :ıı ara ::ı an, ener .:ı 
seyda ka.tı~tihkA glun . h. en mtmı~ t• a -ı nü niyetini istismarı tercih ettigi beyon Tufan ve daha birçok büyük ve küçük 
sın a ı ıs arn ara ın ısar e iŞ ır. 1 • • ·1 a·- b. it 

Bitler istihkamların birçok yerle _ olunmaktadır. Bundan ~ola~ı, Hah~nın rutbeli tayyare subayları e ıgcr ırço 

d d d Uş 
1 
Politikasına efkarı umumıyenın de muza- zevat bulunuyorlardı. 

rin e uzun uza 1ya urm . . . . .. , h h ·dı 
. · · d hT te · t tef he.ret ettiği şeklini vermek maksadı e hır Parkın ortasındakı Türit ava _ş~ ı ~-

~üdafaa ~:vzilerıı:u, a ı ı .. sısa ı . milli birlik partisi teşkiline karar veril· rinin abide.:ıi siyah tül!e:-'e sarılı ıdı. Abı-
tış ey~emışt~r. Y:nı inşaat 1~~n:n~~ miştir. Bu parti, memlekette teşekkülüne denin etrafı müteaddid r~~m: ~e hususi 
cllrektıfler ~ e~mış ve sonra 

1 
müsaade edilen biricik parti olup herkes müt>sseseler tarafından gonderılen çe-

tı da ~ezmıştır. oraya yazılmaktadır. Halk. dünyada ce- knklerle çevrilmişti. 
• reyan eden vukuattan bihaber bulunmak- Hava müdafaası uğurunda şehid düşen Veni M tbuat 

Umum Müdürü · 
Ankara, 15 (Hususi) - Naci Kıcımanın 

Bolu Valiliğine tayin edilişi ile boş kalan 
Matbuat Umwn Müdürlüğüne Bolu Va
lisi Salim tayin edilmiştir. 

Mussolini don de 
bir nutuk söyledi 

Torino. 15 - Mussolini, yeni inşa edilen 
bir sanayi fabrikasının açılışı merasimin
de, 50,000 amelenin önünde bugün yeni 
bir nutuk daha söyliyerek. bu açışı yaptı
ğından dolayı memnuniyetini ifade etmiş 
ve ezcümle demiştir ki: 

«Dün, T'Orino halkı ve beni dinliyen bü
tün İtalyan milletile dünyanın diğer muh
telif yerleri önünde, beynelmilel vaziyet 
hakkında azami vuzuhla konuş~um. 

En kat'i şekilde sulh arzumuzu tekrar 
teyid ettim ve fakat bazı meselelerin kro
nik mahiyetleri herkes için Sir tehlike teş
kil etmeden halledilmeleri lazım olduğu
nu da söyledim.> 

Meclisi idareler · 

ta. Almanlar da S:idetlerin yardımilc bil- tayyarccilerimizin aziz ruhlarını tebcil i
tün istihbarat te~kilfıtmı kontrol etmC'k- çin ordu namına tayyare sübaylarından 
tedirler. Heilen fırkac;ının eski matbuat yüzbaşı Kemal Çolakoğlu tarafından çok 
şefi, şimdi matbuat sansürü olmuştur. ate!ili ve çok içten bir bit abe irad edildi. 
Südetler, radyo ve filmleri de kontrol et- Kemal Çolakoğlu hitabesin~ şöyle b:ış-
mektedirler. !adı: 

Selim Ragıp Eme'; 

Kad yüzünden iki 
kişi birbirle.· ~ni ölüm 

derecesinde yaraladılar 

c Yurdun aziz şehidleri! Milli duygunun Bir sabah gazeti!si, hükUınetin İngilte· 
manen beslendiği böyle bir günde büyük re ile yaptığı anlaşmanın muvaffakiyet 
Ti.ırk milleti sizle:i içten kopan bir sevgi payını adeta kendisine hasreden bir lis:ın 
ve saygı ile anıyor. Yaslı abidenin etra- kullanıyor ve mutad üzen~ faşizmdi'n, 
fında göze çarpan şu ulvi manzara bu antifaşizmden bahsediyor. Ahvalin içyü
anda yurdun her yerinde dile gelen heye- zü bizce malum olduğu için bu arbdaşın 
canın eşsiz örneklerinden biridir, Türk yaptığını avamfribJik addetmemek ve 

* 

Dün gece saat 22,30 da Haydarda ka- milletinin öz çocuklarına karşı göster- tafrafuruşluğuna gülmemek mümkün ol
rakol karşısındaki arsada bir cinayet ol- me~te olduğu yüksek kadirşisanlığ~, Cüm- muyor. Antifaşistlik bahsinde ise umumi 

k d .. ·· don ikı kişi birbirini çok hurıyet ordusu ve h;wa kuvetlerı adına ve müphem tabirleri kalkan yapmaktan muş, a ın yuzun ~ .. . . 
- tt aralaınıc:.tır şukran ıle anmaya başta gele:ı hır borç \•azgeçmesi daha m~nasibdir. Demokrat-agır sure e y :r • • • • ? •• 

K k 1 karşısınd:ı Kerim sokağında 8 j telukkı edıyorum. ): urdun onlar ıçın sus- lığının mahiyetini ortaya koysun ve adı-
ara do turan Alı· 0g-ıu Mustafa ile 40 j muş bulunduğu şu dakikalardR, gönülle- nı söylesin Vazivet dııha zivade vuzuh numara a o . . . . • . 

yaşlarında Halil oğlu Halis ismind~ iki rımızdekı . acıyı, duygu~arı~ızdakı heye- peyda eder. o geve!c>mC'kten, biz .ıe ne 
adam Memnune adında bir kadın yüzün- canı daha yakından hıssedıyoruz. Ynşa-1 idüğünü anlamaya çahsmaktan kurtnl-
den münakaşaya başlamışlar, bir aralık (Devamt.. 11 inci saııfada) l muş oluruz. S. R. E. 

.. . ................................................. . bıçaklnnnı çekerek birbirlerinin uzerıne •·•·······•··•·•••••·•···••········•··•····•·•·•··••••••·••••·••••··•••••••• 
saldırmışlardır. Bu arada Halis M~stafa. ır;:bahtan Sabaha 
yı kalbinden, başından ve ellerınden, 

Mustafa da Halisi sağ böğründen, kara 
ciğerinden tehlikeli şekilde yaralamıştır. 
Yaralıların hayatlarından ümid kesilmiş
tir. Her ikisi de kanlar içinde Cerrahpaşa 

Makineli haşerat 

hastanesine kaldırılmıştır. 

Umum Mildilrlüğli Bir kunduracı bir ~arsonu 
Ankara (Hususi) - Dahiliye Veka - .. l d 

Yazın gelm~sile berabn gazetelc>re gürültüden şikayet me~tubl~rı ıla gel· 
meye başladı. Şehir içinde ve sayfiye yerlerinde açılan bahçelı gazıno.lar ad:
ta mesele oldu. Birer bahçeli ve çalgılı meyıhane oldukları halde (aıle gazı. 

no~u) adı verilen bu kı!."' V" şt>hir sa laşlannın rakı kokulu curcunaları bazı 

yerlerde gece yarılarına kodar devam ediyor. Beledive talim::ıtnamelerinde 

bun!ara ancak saat orıa bdar n•Csa'lde edildiğini zannediyorum. Buna rağmrn 
bilhassa sayfiye yerlerindeki bahçeli meyhanelerin hoparlör ş.amataları .. ~u 
s •five yerlerinde_> sükftrıN ve sıh1ıat aramağa gelenleri bizar edıyor. Ne gunun 

Jeti meclisi idareler umum müdürlüğü agır surette yara a 1 

ne İçel Valisı Rükneddin Na~mh tayin Dün gece saat 12 ye doğru Kalyon-
edilmiştir. cuktilluğunda kunduracı AUi Şi'.şlioo 

Subaylarla askeri memurların 
haremdeki vaziyeti 

Ankara, 15 (Hususi) - - Bü+çe Encüme· 
ni sübaylarla askeri memurlara aid ye
ni baremin tetkikini bitinni tir. Projede 
askeri barem için otuz derece tc bit edil
miştir. 

Nüfus Umum Müdürlüğü 
Ankara, 15 (Hususi) - Nüfus Umum 

Müdürluğüne Dahiliye Vekaleti Müsteşar 
Muavini Sabri tayiıı e(jjlmiştir. 

Vatan gazinosunda garson Enveri kun
duracı bıçağile ağır surette ya~·alamış, 
Enver. Beyoğlu hastanesine kafdı'rıl
mıştır. 

Tekaüd kanununda yeni 
değişiklik 

Ankara, 15 (Hususi) - İdarci hususi
yeler ve belediyelerde hizmet eden me
murların bu hizmetlerde geçen müddet
lerinin tekaütlükte hesabedilmcsini temin 
için tekaüd kanununda dei!isiklik yapıl
ması knrarlaşmıştır. 

istirahat saatlE'rinc ne gl'cenin uyku zamanlarına ehemmiyl': ;er?1i~e~ bu 
ailC' bahçeleri sahib1eri satacakları iki kadeh içki uğrur~ k~<; aıl:nın .'.stırahat 
ve sıhhatine kıydıklarını belki dü~anemezler. Fakat vazıfcsı hal .ın sukun ve 
istir::ıhatini korumak olan BelC'diyenin, zabıt:ının sivrisinek ve tatarcıktan da-

ha müz"iç olan bu (hoparlor) haşeresine k::ırşı Hikayıd oı~1aması icab eder. 

S . · · - "b" 1°k ko•"""'ak "ımka~nı vaT' Fakat cazırtısı k1ıometrelere dava-ıvrısınege cı ın ı • ... • · 

nan bu müthiş Mete kar~ı n" pe?ır-ert> kapamak. ne kula~a pamuk tıkamak 
fa da etmivoo. Bu satırları gece Emirganclaki evimde gece saat on buçukta 
ya~arken iki kilometre uzaktaki Hisar bağının hoparlörü hala cSahile bir yu-

va kurdum, yarim bu yuvaya gelir diyordum> diye cazır cazır bağırıy~:d.u. 
Her şeyden evvel bir doktor olan Lutfi Kırdann ista:ıbulun hemen butun 
sayfiyelerini istila eden bu m11kit:ıcli Wıser;ıt.a karsı l.>tanbullu~.arı korum_ım-

nı bir ağızdan rica edebiliriz. Burhan Cahıd 



4 layfa 

Şehir Meclisinde düo 
su derdi k_onuşuldu 

Şehir Meclisinin dünkü toplantısında azadan bazdan su 
ücretlerinin yükseltilmesi ta sa vvurlarına itiraz ettiler 

Şehrin süt işini tetkik eden lromisyo
Ekmek narkının buğday nun ~isi u~rl~ktedfr. (Belediye, 

. d h hl süt tevziatını tanılın edeceği ffl'Ulda, 
üzenn en esa anması süt müstahsillerinden milrekkeb iktı -
mütaleası ileri sürüldü sadi bir teşekkill vilcude getirmek ~

Ekmek fiatlannı ucuzlatmak için An temektedtr. Bu işe muayyen bir Mr -
maye 2Yrılacak, belediye aksiyon çı -

kara Ziraat Enstitiml profesörlerin - karacaktır. İstanbulda süt satışı tnhi -
den bazı maltı.mat isterunişti. İstenilen sar altına alınmıyacak, isterlize snt 
malfunat beledi~y.! gönderi~ir. mecburiyeti konmıyıacaktl('. Yahz 
Raporda ekmek narla U!U111.nün ibe - Sıhhiye VekA.letintn bu husustaki is -
rinde ehemmiyetle durulmaktat nar - teklerinin yerine getirl~e dikbft 

km flmdiye kadar tatbik edile~ urule _:~~!~~~:· ... ·······--·· .. ·······-.. ·-·-·
nazaran un üzerinden ~. buğday 
bednden hcsablanarak vilcude ıetl - iLAN 

Osmanlı Bankasından : J 4'mest ileri ~. Zi.nuı:t 
EnstttQstı profes<'Srlm narkta bu u.mI Gençlik w Spor bayramı dolaygile, 
tatbik edildilf t*dtrde ek:mek flat1a _ Osmanh Banhanın Galata merkedla. 
ımm bir miktar ucuslatıJm.ymı mihn- Yenicami w B:Yoflu fllbeleri 19 ve IO 
tGJı a&mektedtrle!\ ?dayJ9 939 8(lnlci kapalı bulunacaktır. 

SON POSTA 

Muallim ihsan Şerifi 
kaybettik 

I 

48 senelik muallim 
30,000 den fazla ta le be 

yetiştirmişti 

Dtlft yaJcal4"4tı canh Mahmud 

Karagümrükte Türbe sokağında o -
turan kömüroil Hüseyinin, .f gün evvel 
ustura ile Malunud adın<laJ biri tara -
fından bir kadın me.telıesinden dolayı 
yaralandığını ve Mahmudun meseleyi 
müteakıb firar ettiğini yaz:mı.ıtık. 

Mahmud, dtın Fatihte yak41anm..ıştır. 
Tahkikata devam olunmaktadı» 

Mayıs 16 

Daha sıkı ticari münasebat imkanlarını artırmak üzere 
Hatay lktısad Müsteşarı şehrimizde tetkikat yaptı 

• Botun Amerika donanmasmm iştirakleriyle hazırlanan .. · 
- Panama kabarelerinin Rumbalariyle süslenen ... 
• lspanyol kadmlarmm işvelerinden ateş alan ... 
Neş'e •• Zevk ..• ve Kahramanlık dolu Filın: 

TÜRKÇ E SÖZLÜ 

Denizaltı • D -1 
Memleketimizde fimdiyo kadar yapılan Türkçe Filmlerin en güıeli 

Bu Perşembeden itibaren 

LALE SiNEMASINDA 



• 

kaşta halk yaylaya 
göçe başladı 

izmitte doJu ve 
sürekli yağmurlar 

Dolu birçok meyvalara ve e,. aa d 
il develerle Göml;e g.,g[a,.ına taşınılıyor, çiçek halindeki huğ ay ve 

kasaba gittikçe ıoşalıyor arpalara zarar verdi 
ltaş Cfiusu ") İzmit (Hususi) - Bugün saat S te 
le.tt hu . sı - Kazamızın ezeli ve nı bir kat daha arttırmış bulunuyor. ani olara'k hava kararmış ve IAhzada 
~erd susıyetıerinden biri de, kışın Bugu··nkü netice ile Tr .. .,. Antalyaya müthiş bir lodos fırtınası başlamıştır. 
b.~'"''C ~ \1e yaz .. 1 ~~ ...... atınak . . gun eri de yaylalarda bağlanmış sayılabilir. Fırtına tahribatını göstermekte gecik -
._. oltııası~ıLı senenin iki kısma aynl- Yeni kaymakam rniyerek havadan fındık büyüklüğün -

• 
Sayfa 1 

C Trakyadan resimli haberler =ı 
Lüleburgaz - Edirne asfalt yolu inşaata 

Şı~di ır. ..... 1 O da 1111 Münhal kazamız kaymakamlığına de dolu yağmağa başl~ ve . · 
°'İlıYan' hafifce kendini hissettirmiye tayin edi!en Ankara maiyet memurla- kika devam eden dolu meyvaları ve çı- Edirne (Hususi) - Edi~Iatanbuı .150.yük ltuleJiköy-Edirne ve Kuleke.· 
~göç ~~a;lar karşısında, gene an'a- nndan Fikri Kuttan gelmiş ve va"life- çek halinde bulunan buğday ve arpa - asfalt yolunun Lüleburgıazla Edirne Pi arasındaki kısırun inşaatına da ya • 
~z l!ah'llş ~ış bulunmakta ve Ak _ ye başlamıştır. Memleket, genç kay - lara oldukça m~him zarar~ar vermiş - arasındaki kısmın inşa.atma hummalı kında başlanacaktır. . 
~lıyara~ ~:~ın güzel kıyılarından makamımızdan, çok başarılar ummak- tir. Bu arada agaçlar ve bılh~ssa ufak bir surette devam edilmektedir. Bura- Hududlarmızdan İstanbula 2'4~ kılo-

e kef\1 Yu seklere doğru yol alan tadır. ~ fidanlar kırılmıştır. Hasarat tamamen 1 ela t k t . metre kadar olan bu asfalt yol ınşaatı 
lıııı ta~ı·anları eski devirlerin hatıra'- ıc.,, gene doktOt"SUZ kaldı İzmite münhasırdır. Denizde ise bir fa- ar opra esvıyesi ve sınat imallt 940 senesine kadar taırumıen bitmiş 
ta~lalara 1~:~ bir zevk havası içinde, Kaza sıtma müca~le tabibi Dr. fs _ cia olmasına ramak kalmıştır. yapılmakta taş ve kum nakliyaıtına hh olacaktır. Resim asfalt yoldaki iı:ısaal 
tl 'Ostıerinde~~u uzaklaşmaktadır. mail Ulvi Çanlı Antalyaya alınmıştır. K.ağıd fabrikası muhasebe memur • verilmektedir. • • • f.aaliyetini gösteriy~r. • 
~ılan Çan 1 eşya denkleri. ufuklara Ezeldenberi sıtmanın kökleşmiş bulun- }arından Münif ve Lutfi isimli iki ar - Edırnede Turkkusu faaliyeti 

~~Ya dizil seslerile, develerin arka duğu kazamızda, sıtma mücadele tat - kadaş kAğıd fabrikasına aid olan şar -
~~erde K erek yollara döküldüğü bu- kilAtı, doktorsuz kaldığı müddetçe illa pilerle denize açılmışlar, bu esna~:la fır 
""'llliYen ~ze ~şın, bir türlü önüne geçi- uğramır'ktadır. Memurların vazife icabı tına başlamış. ikinci şarpi devrilmiş, 
t-.::.tr~un kış !1 

;e ebedi (Göç)ü başladı. rnıntakalannı do1aşmıya gittikl~ri giln- Antalya nakliyat şirketine aid olan mo 
~ Cörnbe: a~mın, ya'payalnız bırak- lerde, daire. uzun z:aman kapalı kal - tör ka7.azede1erin imdadına yetişmiş ve 
taa.r. lfer sene; asına doğru bir hücum makta ve sıtmalılar, daıireye gittikleri kendilerini muhakk~ bir ölümden kur 
tarından ın Yazında, 24 bin Kaşlı vakit ı-li boş dönmektedirler. tarmı.ştır. Diğer sarpidekiler de Deniz 

~f t\dilen' ~~k~des bir kfibe gibi ta- Halihazır vaziyetile, bir işe yaramı- Komut<rnlığı tahlisiye vasıtaları tara -
!'ıa'lacaktır. om - yaylası, gene dolup van sıtma mücadele dairesinin, memle- fından kurtarılmı~lardır. 

tıs~ aylarına ketimize faydalı olaıbllmesi için vatan- Mıntzkadan a"lınan haberlere göre, vi 
itti ında üzülen ~.~orlu bir tabiat kar- da.şların her zaman işine yanyacak bit !Ayet hudud~arına 'bQ1 yağmur yağ -
d Ye başlıyar. ombe, artık yeşillen - halde bulundurulması ve sıtma ile ha- maktadır. Kuraklık tehlikesi çok şükür 
bı°,!;~klartle, K~nf n ovası Ve bembeyaz kiki bir mücade arzu ediliyorsa, k:1za zail olmuştur. 
-...-r;:tudır. ş.ıları sinesine topla _ teşki1atı.rtm doktorsu~ btilunduru{l.ma.ı ---

' Geçiminin YÜ ması lazımdır. 
ıa:Ylasına ve :rn zde seksenini Gömbe ----------

"la~~ı . Görnben~g~!~n~ yandan faz- Milrsin alaı;ı 18 
Ilı t eden Kaş kö l"Yızlı topraklarına Merasimle 

Bursada yaman bir hırsız 
kadm yakalandı Edirne (Hususi) - Dün mutad top- mir ve tanzimi için hattırlanan şartna

anzirn Vıtısü ha t 
'er ederken G" • ya şartlaırı- S ı. lld 

avırrnaktaa ' 0:rnbeye büyük bir ancaff ver l 
Bı ır. 

r Yerden b" 
\ran\a:rı ır Yere .. 
bir .. n hat1rasın tagoç eden eski ker-

be goç içinde buı1 ~liyerek umumi 
V<'l .. una ' 

bir. ~ .. goçınekten h n kaz~z. Göm-
tur}" k ' ayat u Urtulaın zarureti icabı 

1Yacaktır. 

fnş Yo] faaliyeti 
fa aatı hızla d 
\'e ali~eti, 939 yı~varntaset:rnekte olan yol 

rgılerin or mda, baka 
tttın1 e de teşmil ed'l k Ya yol 

}( <'Cektir. 1 ece ve devam 
k:ı azarnızın y 11 • 

Mersin (Hususf) - Alayıınıza !an
cak verme töreni 20 binden fazlıf şe -
birli v~ köylü halkımızın iştirak ettiği 

eşsiz bir şekilde yapıldı. Mersinliler bu 
büyük günde taşkın bir heyecanla do
lu bayram neş'esi geçirdi. Sancak ala
yınııza Orgeneral İzzetin a'Ikışlan ta -
rafından verildi. 

lzmitte şehit tayyarecilere 
ihtifal 

A tıdan a1~ı-ad o arı mşaatne pek ya 
gerı· <ll\ ar ola An - İz.mit (Husus1) - Tayyare ihtifali 
ten~i \Talisi Fuad Ba~urayta~lı:'~ın de - şehrimizde bütün kıtaatın, mektebli -
ha.ık otornobnn<" k ' 1 efa ve lerin, gençliğin. resmi devair ve hal -
.,,_ tarafından c • azaya gel:rniş ve k . t k ı T d 7"<ltırnıştır. • oşkun tezahüratla kar- ın ış ira i.e ayyare mey anında çok 

\ralirn· . hazin bir şekilde yapılmış, şanlı ve ka~ 

C 
ızın gelişi, yol faa'ıiyetin· hı r~~n şehidlerimizin ruhları taziz edil 

ın zı- rnıştır. 

Çankırı ilkokullarının Müsameresi 

Bursa (Hususi) - Mudanyada otu- lantısmı yap<hı Edirne Hava kurumu meye göre iş bir müteahhide verilmek 
ran Girid muhacirlerinden Fazilet a - :jubesi idare heyeti Mayıs 26 da Anka- üzeredir. Bina şehrin en güzel bir ye 
dında bir kadı:ı Bursaya gelerek Uzun- rada yapılacak olan kurumun büyük rinde ve büyüktür. 
çarşıda birk<l'Ç ma~azadan öteberi aşır- kongresine gidecek iki delegeyi seçmif- Bu yıl Edirne Türkkuşu talebesinin 
mak suretile faziletsizlik ettiği iddiasi- tir. adedi 100 ü geçecektir. Resim Türkku· 
le müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. Şehrimizdeki Türkkuşu binasının ta- fU talebelerini gösteriyor. 

İddiaya qöre hadise şöyle cereyan et - Tr::akyada köy muhtarları ve katibleri kursu 
miştir: Fazilet yan•nda Feriha adını ta-
şıyan on yaşlarında bir kız çocuğile 
Merırl manifatura mağazasına müraca
atle eşı:ı.rp istemi!l tezgahtar Hasan bir 
kaç eşarp çıkarmış fakat bayana beğ<?n
dirememiş. kadın ayrıldıktan sonra bir 
cşarpın yok olduğunu görmüştür. 

Ayni gün ve s<ratte kavaf Ahmedin 
dükkAnına giren Fazilet ayni suretle 
ayakkabı alacağını söylemiş, para ve
rerek bir ~ey almamış, bu arada bir 
çift iskarpin mağ~acim uçmuştur. 
Hep ayni suretle ve ayni günde Rizaya 
aid Merinos pazarından bir kadın çan
tası, Basrinin tuhafiye mağazasında~ 
bir çift ipek çorap aşınlmıştır. Fakat 
sonuncu ipek çorap çalınırken tesadü
fen ve misafir olarak Basrinin dükka
nında oturmakta olan hamamcı Ah -
med, Basrinin me~l"ul okluğu bir sırada 
bir çift çorabın, kli.çük Ferihanın pele-
rini altına kacmldığını görmüş. kadın Tekirdağ (Hususi) - 1 j)Q köyün mış olac:axtır 
ayrıldıktnn sonra Basri ikaz edilmiştir. muhtar ve köy katibleri kursu Trakya- Resim Çorlu muhtar ve katib kursu
Bununla beraber bu kadının halA U - nın her tarafında yer yer başlamıştır. na iştirak eden muhta·r ve k.atihleri 
zunç, U"Sıda ac;ai'{ı. yukarı ogezinmekt<' Bunların iki ve üç haftalık bir prog- talim heyeti ile bir arada. göste
bulunduftı ~örülmüştür. Basri kadına ramla l 5 Hazirana kadar arkası alın - riyor. 
bir çift çorabın <'kik olduğunu bunun Kırklarelinde bahar bayramı 
getirilme'31'1i sövlemiş: 

- Peki, demiş, eğer çocuk aldıysa Kırklareli ( Hıı - · 
şimdi getiririm. Rehin olarak bu iskar- susi ) - 7 Mayıs 
pin burada kalsın . . Kırklaelililerin Ka -

Çankır Bir müddet sonra çorap fev'kalfıde kttva tabir ettikleri 
il1Una.,~b 1 (liususi) ç buM1•:,,k bir halde Basriye iade edil - bahar bayramı gü • 
\..._. ~ etne -:- ocuk haftası güzel ı t • --ı- ··d·· ı.]' b'" h:1 kend·ı .' rncrkezdeki dört "lk om~ ur. Okullu yavrular aldık- miş ise de hdberdar olan zabıta diğer nu ur. "l.er sene U· 

veı·ı 1 enne avrıl<İn ı o- ı~;ı roll.erde çok parlak muvaff:ikiyet eşyalarla beraber Fazileti yakalamış - tün kasaba halkı 
ltrd· ı.erine b" ~ gecelerde tale- gostermışlerdı"r. kın k" 1 · !h ır h ırer mü tır. Kad:n, bunları çocuğun çaldı ;ını ya oy en 116 

. ou :rnüsanıerele:a~~\ v~~ - Resim ilk okullardan birinin bir ııını- kendisinin haberi dlmadığ!rru sayfie - birlikte şehre bir 
ı a en çok fını grup halı"nde gösten"yor. t esafed k" A rnektedir. saa m e ı -
Pa O 1 silbeyli köyüne akın 

zar a Hasan Bey o· ki 1 y O r : eder. Dere boyuncq 

. . . şimdi de cenazelere çe. 
lenk, çiçek gönderilmemesi 
fikri ileri sürülüyonnuş.. 

... bunlara da verilen para 
bir hayli :yfi11n tutmakta 
'°1if. 

Hasan Bey - Peki mezar
lara çelenk konmıyacak ta 
keçiler. koyunlar bundan son
ra nasıl karın doyuracaklar!. 

devim eden bodw 
boylu söğüt ağaçla . 
rının cılız gölgele . 
tinere yaygılanru 

sermiş binlerce insan görünür. Paza -
ra raslıyan bu bayram bu sene fevka
lAde bir şekilde kutlulanmıştır. 
Şimdiye kadar belki bu dere bu kadar 

kalabalık bir insan topluluğunu ko -
nuklaınamıştır. Her söğüd ağa'Cının 

alh ayrı bir alem. yer, yer çalan davul, 
zurnalar. oynıyan köçekler, kuzu çe -
v1rmdlcr, gramofon ~Imalar, def ve 
darbuka gürültüleri, bunlara karışan 

ince ve tatlı sesler .. Birikın~ sula!-da 

yıkanan ve oalık tutanlar envaı çeşıd 
satrcılarm seSieri nfakı saıtıyor, hele 
güneş b<tttıktan sonraki dön~ bir mnh
şeri andırıyor. Şehrin ve köylerin ne 
kadnr nakil va ... itnları varsa Asilbeyli 
köyünün dar ve bozuk yoluna dökül -
müş, işliyor, tehlikeli ve kazalı da -
kikalar geçiren her araba gene ayrı 1'ir 
alem. Resim akşam kahvaltısı ya .. "'ı 

ve döniiş hazırlığı ile meşgul bir kı~.m 
halkı göst.arjyor-
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LHadiaeler Karıısında ı."' 
Eskişehir Model ve kumaş 

Gazetede okuyorum: 
cEskişehirde cinayet.:» 

- Gene birisi boş yere dünya değiştir
Ui. 

lar ve ağız kavgasına ba§lamışlar. Polis 
1brahim ça.r§ı karakolu.na telef on ederek 
bir adamın 1"Uhsatiyesi.z tabanca tCI§ıclığı
nı, adamın yakalanması ve tabancanın 
adamdan alınması lüzumunu. bildinniş.> 

t#'! 
\, ... ; 

Kumarda 8 günde 2600 lira kaybeden 
celeb 5 gün hapse mahküm oldu cBir polis karakolda adam öldürdü.:t 

Herhalde yanlış okudum, tekrar oku
yorum: 

· - Adamın tabanca taşıdığını bildirme
sine diyeceğim yok. Fakat lafın ötesi faz
la; polis İbrahim çizmeden yukarı çıkmış. 

cPolis, vak'a mahalline qelerck 1brahi
mi karakola götii.rm.Ü§, üstü aranmış ve 
üstünde tabanca bulunmadığı anlarıhnış-

" 

Kumar oynıyan ve oynatan yedi kişi de, bu arada cBir polis karakolda adam öldürdü.:» 
- Fesübhanellah, bunda bir yan)ışlık 

\ar amma.. 
cTevkif edilen katilin Galata karakolu 

m irettebatındcm olduğu anlaşılıyor .• 
- Dedim ya. baştan aşağı yanlış. Mü

reHibler yazılan birbirine katmışlar .. Ga
lah mürettebatından polis Eskişchire gi
dec"k. orada karakola girecek ve karakol
da • dam öldürecek. Hangi yanlışını tas
hih ?deyim? ... 

Ya uyı sonuna kadar okuyayım bari: 
cBi. • geTl.fi polis karakolunda bir hadın 

vÜZÜrıden öldüri.ilmil§tür.,, 
- Bir genç kadın yüzünden öldürüle

\ ıilir aırı.ma, katil, öldüreceği adamı öl
a'Ürmek için münasib mahal olarak hiçbir 
z unan karakolu intihab etmez. 

cEskişehire tabi Balçıkhisar köyüT!den 
lbrahim, bundan bir müddet evvel poli3 
olmUf, Galata merkezi emrme verilmiş-
~:» ~ • 

- Olur. 
c519 yaka numaralı olan 1brahirı ge· 

çenlerde bemyi istirahat köyüne gelmiş.:» 
-"bu da olur. 

cAyni köyden gene lbrahi"lı isminde 
biri, polis ibralı.imin yengesi Fatmaya te· 
cavüzde btılunmuş.:t 

- Fena bir şey amma bu da olur. 
clki lbrah.im bugün yolda karş:laşmış

-=== 

tır.» 

- Polis İbrahim iftira etmiş olacak. Bir 
yanlışlık var. Polis gibi kanunu tatbik e
den bir insan nasıl iftira eder? 

cBu sırada polis 1brahim duvm·da asılı 
duran kamçıyı kapmış.» 

- Karakol duvannda kamçı asılı ol
duğuna göre F.skiş2hirde de atlı polisler 
var, demektir! ... 
cKamçı el nde öteki lbralıimin üzerine 

atılmış ve onu bir temiz dö1Jmü,<:tiJ.r.> 

- Yanlış, serapa yanlış. bir karakolda 
polislerin gözleri önünde hir adam öteki 
adamı dövebilir mi? .. İmkan yok. Daha o 
kamçıyı sallamaya vakit bulmadan polis
ler ellerinden alırlardı. 

cBununla da iktifa etmiycrek, cebinde
ki polis tabancasını Ç1karmış.ıo 

- Derhal eline yapışmışlar, tabancayı 
almışlardır. 

cBir anda üç el ateş ederek köylil ib· 
rah ·mi kanlar içinde yere ~ermiştir ... 

- Karakolda. hem dövsün; hem öldür
s-:in ... Yanlış yanlış. serapa yanlış ... Aklı 
olan, biraz düşünen bir insan bunun kabil 
olamıyacağını derhal anlar. 

İsmet HulUsi 

muhtelif cezalara mahkum edildiler 

Zibıtaca Çemberlitaşta oır .ırnmar - J Müsademe !talyan bandıralı Sih8 : 

hane basılarak hfıdise dün adliyeye in Bergamo ile Istikb<11 vapurları af85 .• 
11 ' · urılY tikal etmiştir. da vukubulmuş, Istikbal vapur. 

Evde yapılan bu arama sonunda bir hasara uğraması ile neticelenıni.ştır· , 
kaç k~i barbut oynarken suçüstü ya - H~diseyi mi.itec;kıb limanımıza g~ , 
kdlanınış. ortada bulunan 35 lira para len Italyan gemisi kaptanı msliye b a· 
da müsadere ediJmjştir. rinci ticaret mahkemesi riyasetine ~. 

Ev sakinlerinde11 Romanyalı Meh - raca::ıt ederek, vak'a etrafında tahk1, 

\ 

med ile karısı Para.şkuva ve Muhar - kat yapılarak deniz raporunun aıınrtı 
rem k um?r ~~natmak •. S::kis, ~eh - sını istemiştir. eti 
med, Nurı, dıger &-rkıc; ısımlerınde 4 Mahkeme dün vapur müstahdenıl 

~ kisi d{" kum&r oynamak suçla~·mdan ile tavfalarrnın adliye)ııe deJbedfi~ 
~ \ 1 cürmümeşhud müddeiumumiliğine ve din"cn~iş ve deniz raporu alınmıştır· 

rilmi~ler, muhakemeleri dün Sulta~ - Siha Di Bergamo gemisinin miifet ' 
ahmed 3 üncü sulh ceza mahkernesm- tebatı. mes'uliyeti İstikbal vapuru ı.ııf 
de yapılmıştır. ~nına vükliyerek. yanlış bir mane~·~ 

Bazen, modelini beğenmeden kumaşı 
almış bulunursunuz. Sıra modeli seçmiye 
gelince bir müşkülattır başlar. Ya terzi -
niz: cBu biçim kumaşınıza uymaz> diye 
itiraz eder, yahud siz kendiniz kendi be
ğendiğiniz kumaşla gene kendinizin bul • 
duğunuz biçim arasında bir münasebet 
göremezsiniz. Modeli kumaşa uydurmak 
mecburiyeti sizi adeta mahdud ve muay. 
yen modellerin dar çerçevesi içine sıkış • 
tırmış gibidir. Bu mktntı içinde çok za • 
man yanlış bir karar verirsiniz, kararınız 
doğru olsa da 1atrnin olunama1.smız. 

Suçlulardan Muharrem, mahkeme - nın mü;ademeye sebebiyet verdiğifll 
de yapılan sorgusu sırasın~ meyus leri sürmiişlerdir. 
bir tav~rla ~unları an1atlmşhr: S . . k . . b" f lebİ 

- Bay hakim, ben ce1eb bir adamım. :tfıye Şlr 0flDID lr 3 
Bir müddet evv<>l Anado1udan 1stan - mahkemece reddedildi 
bula kovun getirmiştim. Kovunları sa b·ııssr 

• • b " ka7:mdım. Bu Yolsuz ~ekilde satılan Satiye ı . _ 
tarak. epey ır para . . nın asli.ve birinci ticaret mahkeme51 d 
Mehmed ile karısının evlennde bır o- . t"k~ ı· . ··t k b S ti e şirke 

1 t ne ın ı a mı mu ea ı . a y . da kiralamıştım. Ne yaoh arsa, yapı - . . . vaziit' 
. t - a··c:·· d .. 1 Karısı ra- davanın tıcaret mahkemesının h -la~ benı uza(.Ta u ur u er. . d_h_ ·ı· d l d - h kuk ma 

• b "k m tti böv sı anı ın e o ma ıgıru, u . _ kı verdi. kocası sara 1 ra e ' ~ - k 
1 

. d ·· 
1
. 1 ~ ldigı-·ni l 

,__ d k 1 t m Sonrasını eme erın e ruye ı azım ge Bu tereddüdünüz pek te yersı7. değildir. le<:€ 1J1•n c umara 8 ış 1 • 
1 

. .. ·· ı·· 
.. d 2600 r erı rnrmuş ur. Kumaşa model bulmaktansa, modele ku- sonnavm, sekız gun <' ıra pa - . "k luJlll ' 

ram elimden gitti. Bilahare, Tavukpa - Bu c:het mahkemece tetkı .o . dl maş uydurmak daha kolaydır. Bunun için ~ . ... d 
1 0 1 

r ge- rak davanın mahkemenin vazifesı "' 
elinizde ise önce biçimi kararlaştırmalı, zar1nrl~ n b~ eve fnc:ı~ ı ar. nk: ıur - hili~de olduğuna karar veribniş 
sonra icab eden kumaşı almalısıııı~. 1 ne ta kıh ethm. 2600 l!ramı bel k karşı tarafın Hir~zı reddedilmiştir· 

·· · · · tarırım diye. Faknt kımseye kumar oy .... 
Fakat oyle vaz.ıyetler olur Kı kumaş - . tt 1 b m. e· k dü Ü hAd·sesınlı• 

C Bunf an bi'iyor mJ idiniz ? ~ 
Görünmez cam icad olunuyor Dünyayı dolaşan incil tan önce model aramıya imkan buluna - natrrıaflım. Onlar, oyna ı _ar .. ayı lr ÇOCU Ş rme cı 1 

. .. . . . Mah1<eme dunısma netıcesınde Meh h k . ld maz. Bır gun kelepır, ucuz bır kıımaş go- • · . . k arda mu a em8SI yapı J ' 
·· 1 · · · 13. · lıb" l"k h med k:ırıc;ı Paıraı;kuva VC' um e ,. Yen; b;r kcş;ı ya pılml{tı r. ilu keş;f tat- 1896 Mayısında taç g;yme meras;mın- ~~r. :,;~ero'.'on~z. k '\ ~ ·~~ .' • ";''l ~-

2 600 
ı; '" paro ka\· heden Muharremin Dün. asliye 3 üncü ceza mahkeıtl u , 

bikatı dolayısile fevkalfıde büyük ehem- de, İııgiliz ve Ecnebi lncil Cemiyeti tara· ıye k ıvenr. alş hail. ır Deahısen001.~ 1 en n. • beser P'iin müddetl e haoislerine. 60 ar sinde bir :skah c~nin hadisesinin Jl1 
mış umaşınız o a ı ır. a ye nıce ·- . . k . 

miyeti haizdir... fından Rus Çar ve Çari<-esine takdim e - b . •1 d k" . 1 1. ·· lira P~'"a cezasına. dıET~rl{"rım de, u - hakemesı vapılmıştır. , 
--3' mec unyeı. er var ır ı ınsana moc c ı on- · 

0 
• • u Katlıar;ne Blodget adında bir doktor dHen lndl dönmüş dolaşmış tekrar, ce- ceden seçmek fırsatını bırakmaz. mar ovnamaktan 1 ar !ıra pa.,.. ceza - Hi\di,,.nin suçluları 2 aylık ço~ , 

camı tarnamı1e görünmez bir hale sokan mı· ı· ı· · b l kt d c ı sın::ı 'T"~ t-l{iım (>fmic;tir. ğunu düşürten Zehra isminde bir -~9" ye ın e ıne geçınış u uruna a ır. e- Böyle vaziyetlerde ne bir ıki modele . h... 1 'Jiı-
. f"'f '·haf V"pUrUnllO s~ra dın1a. suku1a müdaharteden suçu bir usul icad eylemijtir. Bu, bir mayidir. miyet kütübhane memuru 1917 ihtilalin- takılıp kalarak sıkılmıya lüzum vardır, ~ "' r 

., r 1 h"d' taki isminde bir doktordur. ·ıı· Cam bu mayle sokulduktan sonra tama- den sonra bu kitabın ne olduğu anlaşı - ne de beğend;ğ;n;, §U veya bu mc.lel; ku- ujj·aması e ne !CP e~en CI ıse HôdiS<>yi 7.ehranın annesi Vesi.le ı 1 
mile g'orülmez oluyor. lamamış olduğunu, ancak iki sene evvel maşın hatınna feda ... Hiç bir modr- J val- dli 0 İ t kal 8'1İ 

nız bir kumaş için yapılanamışur. Evet, . a J0J n. . _ bar etmiştir. ·dJet Mucidin iddiasına göre, bu camdan % Londranm ikinci sınıf ve daha ziyade 
99 nisbetinde nya geçecektir. Şimdiye ka- müstamel kitablar satan bir kütübhane - muhakkak ki. bir kumaş çizgili, benekli, On bir gün evYel Kara.:lenızde Ereg Dün. mahkemede dinlenen şahı··v- -

emprime, düz, geniş yolfo vesaire nluşu- }i limar.ındn vukua gele~ bir vapur vak' ayı Vesileden duyduklarınhı .;ı~ri11 dar en iyı· camlardan ancak % 92 nisbe- sinde bulunarak satın alındığını söyle - ·· d · ı ·d· · d.. I tanbul ad- le.mişler, muhakeme dig-er şa 
1 ııa göre bazı modellere dnha çok uyar, ı:ıus~ e~s~ ıa ır;e:ı,. un s 

tinde ~ya g~~yo~Uoo• n~:•O•OH•H•OH•••tt•HHHOHO•Httoooooo•oooooonou ba~hnna h~ ~lmez. ~k~ k~ m~e • =lı~~~J=n=c=ı=n=tı=k=a=l=e=tn=1=1ş~t=ır=.~~~~~~=~~lb=i=n=e=k=a=ı=~=l=Ş=h=~~~~~~~~ 

Tamlri güç olan 
Hatalar 

· cEvl<mecektik, evlenmek üzerey -
dik, nişanlımı o kadar seviyordum 
ki, ona o kadar emindim ki, çok ih
tiyatsızlıklar yaptım. 

.Şimdi beni size derd yanmağa 
sevkeden sebeb bu ihtiyat.sızlıklm:-ın 
verdiği neticedir. 

cGünün birinde nişanlım Anka -
raya gitti, epeyce kaldı, geri döndü
ğü zaman: 

- İkinci bir seyahat yapacağını, 
bu yüzden evlenlll€mizin gecikeceği
ni söyledi. Hakikaten de bu seyahati 
yaptı. Mazereti de vardı. ben de tak 
dir ediyordum, fakat neden mektub 
yazmıyordu? Korkmaya başladım. 
İçimde bir hissi kab~lvuku beni ke
miriyordu. Hakk,m da varmış. Ni -
tekim bir defa İstanbula gelişinde 
bana biç uğrama'dı. Sonra bir gün 
kızknrdeşinin dudaklarından: 

- Vazgeçseniz bu izdivacdan ol -
maz mı? şeklinde garib bir sual işit
tim. 

Anlıyorum ki teyzeciğim, ve çok
tan vazgeçeceğim, fak..~t işte vazge
çemiyorum. Hatalarımdan dolayı, 
vaktile fa1la bağlanmış olduğumdan 
dolayı vazgeÇemiyorum. Ne ya~ma
iıyım? Nişanlımı sözünü tutmağa na 
sıl icbar edebilirim?> 

Yukarıda okuduğunuz satırları fs
tanbulda otur.an bir [!enç kızın mek
tubundan kısmen hülasalar yaparak, 

bazı yerlerini de aynen alarak yaz -
dım. 

Bu gibi vaziyetlerde tesiri mutlak 
bir tavsiyede hulunmaik mümkün 
olsaydı, iskanda} kelimesine tatbik 
mahnlli kalmazdı. Mahkemeleri de 
birdenbire tenl:ala.şmış bulurduk. 

Ne çare ki derdi teşfiye edecek i
!Acın sihirli reçetesi henüz keşfedil
memiştir. 

Okuyucumun ifadesinin şeklin -
den ne dere~si tamir kabul eder, 
olduğu pek mılaşılmıyan mühim bir 
hatanrn karşısında bu!tınuyoruz. 
Her kaza~ rızayı program alarak 
kabul edenlerden değilim. Tevek -
külü sevmem ve tavsiye etmem. E -
ğ.er okuyucum istikbalini angaje e -
den bir vaziyet k~ında bulundu
ğunu sanıyorsa evveln ricadnn ba.şlı
yara k elinde bulunan her vasıta ile 
hakkını müdafaaya çalışma!ıdır. Yal 
nız bir şartla: 

Bueün sizi ihata eden hava yum
şakt·r. Nihayet tehdid değil, zemini 
tetkik ediyorfar. Bu yumuşak hava 
yı seli leşti.recek bir hareket yapmak 
tan çekininiz. Bazan acı bir kelime 
uysal bir adamı h~in yapar, insan -
lrırın mukabeleye çok mütemayil ol
duJdarını unutmayınız. Nişanlınızın 
lll€vkii iskandaldan çekinmesini a • 
mirdir. Bu nokta sizin elinizde bir 
silahtır, fakat ayni silahın sizi de 
yarahyabileoeğ:ini unutmayjnıe:. Ne 
tice ne olursa olsun meseleyi işa! 
etmemek menJaatiniz iktizasından -
dı~ TEYZE 

Jin kendinde, kalı gnrnitürde bir de{ i - b b 
şiklik yaparak ilk bakışta birbirlerine Kolony cı:arm top'anhsı I Hatay sanayi er a 1 ri 

uymaz gibi görünen bir biçimle kumaşı İnhisarlar ldare5inin kolonya yapmağa Hatay İktısad Vekaleti Hatay sa~~:e 
birleştirmek pekala mümkündür. karar vermesi kol 1nyacıları telaşa dü- erbabına İstanbul yerli mallar sergıs• 
M~eıa şu üç roba bakınız. Modelleri şürmüştür. iştirak tavsiyesinde bulunmuştur. 

11
,. 

bir ... Kumaşları tamamen ayrı ... (Solda) Kolonyacllar yarın Sanayi Birliğinde Yerli mallar sergi komitesi, HataY1 9tjt. 

çizgili alpagadan, (ortada} düz. buruş - bir toplantı yapacııklardır. vatandan madud teUıkki ettiği cı~~ıJ' 
rnaz ketenden, (sağda) ekose yünlüden. Kolonyacılar adedleri beş yüzü bulan Hatay sınai mamuHitmı yer.Ü mal ırı-i~ 

Alpagaya kendi dnsinden düz beyaz san'at erbabının ~imden sonra bü~k mu dahilinde görmüş ve Hataydan .,od 
kol kapağı, yaka ve ampiesman konul - rak edecek sanayi erbabına bir .. pa~eJlı 

müşkülata maruı kalacaklarını ileri sü- ıcrw muıo:. Ketenin yalnız yakası ve kol ka - tefrik ve her türfü kolaylık gos ~ rerek, hükumet makamatına müracaat e-pakları yıkanır, ince, beyaz bir kumas • kabul etmiştir. 
• deccklcrdir. 

tandır. Ampiesmanı kendindendir. Eko- ihraç n·ızamnamelerİ Kolonya amilleri küçük sanayi erbabı-seye koyu renk mat krepten kol kapağı 
yaka tak1lmıştır. işte bu ufacık fırsat1ar nın yapmakta oldukları ve kafi derecede tasdik edildi ~· 

ucuz olan bu maddenin İnhisarlar İdare- ıc Y" ayni biçimin muhtelif kumaşlara uyma • Devlet Şurası arpa, buğday. yaP8

85
o;J 

sını temine kati gelmiştir. Hepsi bıı kadar ri tarafından imal ve piyasaya çıkanlma- tiftik standard nizamnamelerinl t 
değil .. Birinci tarzı krep birrnanclan, mat sının, ferdi teşcbbüs1eri ızrar edeceğini etmiştir. rtı" 
krepten, çizgili rnuslinden, ikinciyi keten ve bunun esaslı prensiplerle tearuz etti· Bu sebeble bu maddelerin nizaJll~a;çil'J 
gibi yünlü veya ipe'ldi marokenden, ü - ğini serdetmektedirler. ler hükümlerine uygun olarak ihZ

8
• 1 rtl

1

( 

çüncüyü ekose yerine krep marokendcn Diğer taraftan İnhisarla: İdaresi de, ihracatçılar hazırlıklarını tamaırı1\,ıı· 
yapmak ta mümkündür. kolonv:a amillerine ispirtoyu ucuza ver· }ardır. Bu maddelet şim-;iye kadar 1 ;tı· 

Bu, yalnız bir, bc>s, on model için değil, diği halde kolonyai.ann kAfi derecede U· catçılarca tayin edilmiş bazı evsaft~9cs• hemen her model için böyledir. 1nc<: bir cuz ve iyi olmaması dolayısile halkı sıya· raç edilmekte idi. Şimden sonra ih(a,ı9f 
zevk, sabırlı bir araştırma; modelle ku - neten kolonya im.alini zaruri görmekte- hükumetçe tayin Ye nizamna~de ıctıt'· 
maş arasında bir uygunluk yaratabilir. dir. edilmiş olan tipler Uzerinden yapııac: ••• •"' ....................... : ............................................................................................ -................................................................ . 

iki ahbab cavuşlar: 

..-, -

~~----- " -
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, SON POSTA. 

Bir Alman 
çıkarsa 
vaziyeti 

.. Le harbi 
ehistanın 

lur? 
verilen Danzig ve Baltık koridoru 

garantilerle mniget 
<ı.liına alınmış sagılabilirler 

(Yazan: Emekli Genera,1 H. Emir Erkilet] ' 

• 
mı ? • 

~ eçen se 
~ v ne gerek Lehistan Lit -

anyaya ··1t· gerek Alın u unatom verdiği ve 
6i h anya - ç k zu ur ett·ı-.· e o-S1ova~·a mesele-sah •ğı za ..... , 

necıen henıen ına~ Sovyet Rusyanın . 
tıelınileI it'b Çekıııvermesi onun bey-
b·n· 1 arını k 

' 

1 
nin mu1rnveıne'ti ilanihaye devanı edemez. 
Ouw:.l 'cin kazanılaoa'k zaman zarfında 

•
1 

•n koınünizrn· ll'rnıştı. İspanya iç har-
sı de koın·· . ın tno.ğlCıbiyeUle bitme dusunun Atlns denizini aşarak Avrupaya 

unıst Rusynn - ~tHıS TAN 
\•etlendirıne.mi . ın Prestijini kuv _ .. , gelmesinden ba§ka bir çare ile temini 

J 
'IJatı büyük demokrasi devle!lerinin ba • 
tıda Almanya ve müttefiki ltalya üze -

j rinde kat'i surette mile~ olmaları icab 
A.~V" eder ki bunun da büyük bir Amerika or-

Yanın, bu d ştı. On~ için Sovyeı Rus- ~ ı· ·. -0 ... 7 °'\ mümkün değildir. Fakat eğer bu temin o-
«ar . . efa Lebıstanl R / ı p ı So t R I :111tiSJ i~ine iştirak a • omanyanın -=-- --. .. unamazsa o onya naçar vye usya 
llgilterenin ke d' . e'tmesı hususunda Danriği ve Kondo7".ı gôsterir harita ordularının Leh ıtopraklanna g'irerelt 

.. 1 n ısıne ·· h d k · ••e tnileI ·ı·b muracaatini bey- ni vardır. Seferde bir 0 kadar yedek tü- müda alelerine ifıtikar e ece tır. tn ı ı ıırının • 
, ~ bakunınd ~eniden teessüs et • men daha vücude getirebilir. Bundan baş-

iakk· an, bır nimet 1 'ktard h d d ~· 1 etrneınesi t b· . o arak te • ka Lehistan epey mı a u u mu .. 
ildi a ıatıle mümkün de • hafız kıt'alan ile ma:halll milis teşkila-
. ~ncak halen bi tına maliktir. Fakat onun Baltık denizi· 

tilufında Sovyet r ;eh - Alman silahlı ih- ne doğru uzıyan ve en geniş yeri 100 
lı.enuz belli de . . usyanın ne yapacağı Km. yi geçemiyen takriba 150 Km. bo -
~anın Lehista;ıldır; Yani bir harbde Rus- yundaki Danzig koridorunun müdafaası 
l>ıbnakta olan ~ Y~~dımını temin için ya. çok gü9ffir. Bundan başka hududlan çok 
lltıs • ~h .. ngılız - Rus ve belki de kuvvetli tahkim edilmiş olan doğu Prus
§ekn ve De't:nuznkereleri henüz kat'i bir ya koridoru müdafaaya çalışacak bir Leh 

:Sun ceye varmamıştır. ordusunu arkasındnn vurur. Bu sebeb -
lle dan başka Lehist lcrle Lehistarun koridordaki müdafaa ve 
Ut Yardıın. için ı an, Velev kendisi- mukavemeti kuvvetli ve sürekli olamı-

tilfılin· d o sun, esas hedef' a-
S·o"'Yet 

1

n:tekleınek olduğu nıal~ın uo~:: yacaktır. Fakat Polonyanm derinliği Al
~ll"ltl s ordusun 1 man sınırlarından Rus hududlarına ka -
. esine hiç b' un eh toprklarına 

~-etinde .... ır suretle ınüsaadc etmek dar takriben 800 Km. olduğu için sair 
G.VlU . .gorunmüyor; çünkü . tar~arda umumiyetle vakit kazandın
l'itıin b~~~· asrın sonundak· ml 1:1hler cı sürekli bir müdafaa ve mukavemet &is
Sl.ınu , ~hişülınesinin 0 va~·~eR e ·etle • temi tesisi kabildir. 

~h t 1 us ordu- B 
lkıüdahaı . ~Prnklarında vuku bula . . ~nlardan şu çıkıyor ki bidayette Dan-
1\'taın esinı ta'kib etmiş old w n bır zıg ıle Danzig koridorunu yani doğu Prus 
ta t ''1ardır Ro ugunu unut- yanın asıl Almanya ile birleşmesini me· 

~hliler ~ibi ~a~y~Iılar da bu husus. 
() ha}d ~. duşunuyorlar. netmek kabil olamıyacak. Fakat Lehis • 

ldrı dol c ~ır Alınan _ Leh .1.hl 'h . tanın 60 kadar piyade fırkasından ibaret 
liılik S ilYısıle Yapılacak hesasbı.la dı 1 .tı • olan ve daha birçok milli teşkilatla kuv -
h ov ar a şım- 1 ll.ri Y~t Rusya ask • k . . vet enecek olan ordusunun mukaveme-
ıtaca tutulrnası daha d:g:ı uvvl etlerının ti hayli büyük olacaktır. 

r ?nüşte k ru o ur. Leh • R 
~ar tarihi re hududuna ve I..eh _ Ma- . omanyanın ha zeri 20 piyade fırkası ile 
?\ıacarıa dostluğuna rağmen b" h b 1 hır seferde 30-40 piyade tümeni seferber 
tı rn Lehı-ı . ır ar do 1 et . .. k" 
b 111 tirtıid C't 1 Qrın tnrafm1 tutacakla • mesı mum undür. Fakat o bu .kuvvet-

bi ~ mrk le yanlıo::tır· bun lerle ancak Macaris'tanı hareketsiz tut -1t • c r· r ~ • un se • y 

~0tıtr, u 1 • ın bugün sıkı bi .. Alman mayga yarıyacak ve Lehistana doğrudan 
1ı.t lı~ li ar~ı;da bulunrralar nd n b ~ka, dogruya ehemmiyetli bir yardımı olamı-
t. c • ı n nra Rom n yacaktır Buna mukabil egy er l·üçu" k Bal• 
<.:>t~ a ın ' k · 

1'tı 1 Pricı· un to r l ... Iıırı g ri tı devletleri Lehistan tarafına kazanı -

d ~ 1 •ı ın~~ . lı.rsa bir ~arbde bunların vücude r,e ire· 
ltlı . le 1 denizde her n ka _ bıleceklerı cem'an 20 piyade fırkasına ya 

~atd ır olursa d b k b. 
tlı ırnı ancak . a unun Polonya:y ın ır ordu Leh ordusunun w ~ nahını 

el aJ inin bı~vasıta olabili . Frarsız korum (c hususunda <>h rnnlıv t i bir 
~~' ~ının s .., te ıri de Alman batı hu - vardımd bu!un ~ ktır. Hüıa a bu su -

o \anın h· larını a amaz. Bu suretle ı:ne Rusvnnın m 'dahalc'Si olmaksızın da 
il) ıı vı . ıç olmnz:;a bidav tte AI hı Baltık dcnizind n Karaden,ze kadar 
inen ı nn~tlerine 'karşı kendi b ' • takriba 100 piyade fırkalık bir cephe vü-

4hi a"ılıyor. aşına ka • cude gclmi olac ktır ki Alman ve Ma -
~anın barı.s vakti 30 . .. car lru\1\ E"tleri bunu pek çabuk yarmağa 

P•Y~de turne- muvaffak olamıyncak ise de bu cephe • 

Hülfısa Slfrvlarla Cermenler arasında 
daima iki tehlikeye birden maruz bulu -
nan Lehlilerin durumu kolaıy değildir . 

Çünkü bunlardan birini tercih etmek za
ruretindedir; ibundan başka görüyoruz ki, 
İngilteredc mecburi askerlik matliib ne· 
ticeyi verinciye, yani büyük bir İngiliz 

kara ordusu vücud buluncıya kadar, bir 
harb halinde Amerikanın Avrupaya der
hal ve fiilen yardımını temin etmek İn -
giltere ve Fransanm esaslı bir siyaseti 
olmak gerektir. Aksi :takdirde Danz.igle 
Baltık koridorunda şimdı1ti durumun de
vam ve muhafazası ve dolayısile doğu 

Avrupada !barış, sırf sözde kalacak ga -
rantilcrle temin olunamaz. 

H. E. E-rkilct .. ...................... -.......... -..................... _ 
Bitlerle evleneceği 
Rivayet edilen kız 

Resmini gördüğünüz genç kız, Hitlerfn 
en yakın dostlarındandır. İngiliz faşistle-

rınm lideri Mosley'.iıı kız kardeşidir. İs
mi Mis Unity Mitforddur. Hitlerin ken -
disine hediye ettiği bir fotoğrafını elin
den bırakmaz. Geçen sene bir aralık, Hit-
lerle evlene.ceğ .riva~t edHmiş ise de 
aslı çıkmamıştır. Mis Unity bir zamanlar 
Alman te'b alığma geçıneği düşünmüştü. 

Sayfa ' 

Namlarına jübile yapılan 
, doktorlarımız 

hatıralarını anlatıyorlar 
Besim Ömer Akalın'ın 1306 da yazıp kaybettikten 

sonra jübile gecesi ele geçirdiği gayrimatbu eseri 
Namlarına jübile yapılan hekimlerden ı 

biri olan General Besim ömet Akalın, 
Ankarada bulunduğu için. kendisini an -
cak evvelki akşam Tokatliyan salonla -
rında görebildim. Fakat, sayın doktorla 
da'ha ibir, iki kelime konuşmağa vakit 

bulamadan yanımıza genç bir hekim gel
di, generalin elini öptü ve: 

c- Hocam, dedi, bakın sizin bir kita • 
bınızı keşfettim!> 

Bu, gayet güzel cildlenmiş, resimler ile 
süslenmiş el yazması bir eserdi. General 
Besim Ömer Akalın, merakla sayfaları 
çevirdi. 

Sonra: 

c- Evet! Kitabın tıstünde cKolağası 
Besim Ömer. diye yazılı Demek ki bunu 
1306 da kaleıne alınışım. İyi amma, ya -
zılar. benim chattı destim> değll! > 

Sözlerini söyledi. 

(Çocuk büyütmek) adını taşıyan bu Besim Ômer Akalın 
kitabı ben de tetkik ettim. Bu kısa fası -
la, generale hafızasını yoklamak fırsatı· dükkanı açmıştı. Hatta, bana da, habe .. 
nı vermiş ola<:ak ki birden: rim olmadan beygir eti yedirırj~i'. 

c- Hatırladım, dedi, cçocuk büyütme- General Besim Öm.er Akalın gülüm • 
ği) ben yazmıştım. büyük kardeşim Az .. sedi ve ilave etti: 
mi Ömer de temize çekmişti. (Azmi Ömer, - Eşek eti değil amma... Doğrusunu· 
tarı1ıçi MUTatl Beyin talebcl\erinden ve da söyliyeyim: Beygir eti, fev1calnde nefis 
mumaileyhin neşretmiş olduğu cMizan> oluyor. Esasen, öküz eti ile beygir eti a
gaz_t1esinde başmuharrirlik yapmıştır.) rasında, fennen fark yoJ..."tur. Tavuk bile 
Demek ki kitabım bir yere verilmiş. orada pislik yer, beygir yalnız ot! Vaktile, bey. 
unutulmuş, kalmış. Aradan seneler geç- 1 gir etinin mekruh olduğuna hüküm ver • 
tikten sonra, gene bana geliyor.> :ıneleri, bence, atın muharebedeki hiz .' 

Uzun ve ak saçlı general ~deta bir ÇO· metini düşünmelerinden ve at neslini Ü· 

cuk gibi sevinmişti. o. bu~da ne kadar retmek fikrinden ileri gelmiştir. 
haklı ise, 1306 da kaleme aldığı kitabını • Sayın doktora sordum: 
birdenbire tanıyamamakta d:ı o kadar - O halde beygir eti yenmesine tarnf • 
haklı idi. Çünkü, generalin şimdiye ka - tarsınız? 

dar 66 eseri neşredilmiş! 49 c;ene sonra, - Lüzum hasıl oiduğu takdirde, evet ... 
67 nci kitabın ortaya çıkması, insanı şa - Hatta, memleketimizde de beygir eti ka -
şırtan bir sürpriz değil de nedi:-? sablığı tesis edilirse hiç te fenn olmaz. 

General Besim Ömer Akalının neşri - Gelelim bahsimize: İşte Decroisc ile 
yat bayatı da, doktorluk hayatı kadar dost olduktan sonra bir de nikotizm ile 
yüklü. Eserlerinden başka, cMeşveret, İk- alko1izm meselesi çıktı. Fransızlar, cap
dam, Mizan:. ve evvelce intişar eden c Va- sent içiliyor, vücud uyanıyor, tütün içi • 
kit> gazetelerinde ve müteaddid mec • liyor, vücud uyuşuyor, arada bu suretle 
mualarda çıkmış bir yığın makaleleri var. müvazenet hasıl oluyor> diyorlardı. 
Bunlardan başka fransızca iki kitabı Nikotizm ve alkolizm ile mücadele kon
mevcud: (Türkiyede Nikotizm) ve (Ni - gresinde, Fransızların bu fikirlerine iti • 
ko1izmin alkolizm ile olan münasebeti). raz ettim. Bizim memleketimizde tütün 

General ile konuşurken, yanımızda bu- çok içilir, fakat alkol taammüm etme • 
lunan Denizbank başhekimi doktor Ma - miştir, cevabını verdim amma o zaman ... 
bir: Şimdi hem alko, hem de tütün alabildi -

c- Size hocamın. 49 sene sonra bulu- ğine içiliyor. 
nan ~itabının tedaisi ile bir hatıramı an- Velhasıl, gün geçtikçe Decroise ile dost-
latayım, dedi. luğum arttı. Bu vesileler ilı? fransızca e-

Ben, henüz Tıbbiye talebesi idim. Ho - serlerimi kaleme aldım. Ben, Parise git -
canı, çocuk kundaklamaktan bahsedj - meden önce fransızcamı ilerletmiş, f ennt 
yordu. Bizim, bebeğin bacaklarını, kol • lisana vukuf peyda etmiştim. Tnbii pra
larını sımsık~ sardığımızı.. İngilizlerin, tiğim azdı. Pariste, prof esörümle birlikte 
Fransızların ferah bıraktıklarım, Ame - gezer, onunla konuşurdum. Ayni zaman
rikalılann ise çocuğa tamamen serbesti da beraber bulunduğumuz sıralarda neler 
verdiklerini söyledi. Sonra: cİ.çtc efendi· görmüş isek bunları yazar, profesörüme 
ler, hür milletler, çocuklarını da hür ye- gösterirdim. O da tashih ederdi. 
tiştiriyorlar. Biz ise, alaturka kundak ya. Bir gün düşündüm ki bütün yazdıkla • 
pıp. çocuklarımızı bile mengeneye so - rım, ertesi günü sepete atılıyor, kaybo -
kuyoruz!ıt dedi. Bu sözlerinden sonra da Iup gidiyor. O zaman da Sami Paşazade 
bıyık altından kıs !kıs güldü! Hocamızın Sezai Beyin cSergüzeşb adlı eseri çok rağ 
o günkü hali, hala gözlerimin önünde • bet görmüş idi. Bu kitabı fransızcayn ter 
dir.> cüme etmeği düşündüm ve işe başladım. 

General Besim örner Akalın: General Besim Ömer tekrar güldü: 
c- Mademki kitablarımdan bahis açıl- - Fakat biliyor musunuz, cSerg~ • 

dL Ben de size birknç söz söy.üyeyim, de- zeşt. in tercümesi tam elli sene sonra ki -
di. Parıi.ste bulunuyordum. Bir gün sokak- tab halinde çıkabildi! Neden, derseniz, 
tan geçerken, nikdtizm ve alkolizm ile tercümemi bir tabie götürüyor ve tabc • 
mücadele cemiyetinin tabelasını gör • dilmesi için mutabık kalıyordum. değil 

J düm. Ben de bu meseleler ile meşgul ol- mi? Tam o sırada Fransa ile Türkiye a• 
{ duğum ve tütün aleyhinde iki risale ncş- rasmda bir mesele çıkıyor, eserin basıl
rettiğim için içeri girdim. Fakat cemiye- ması geri kalıyordu! 
tin reisi Decroix'yı bulamadım, kartımı Böylece aradan seneler geçti. Bir giin, 
bıraktım. dostum Yunus Nadiye bundan bahset .. 

Decroix, ertesi günü beni aradı. Mc - tim. cAman şunu gönder, bizim Liircpüb
ğer, adamcağız, evvelce, Sivast-0pol mu - likte tefrika edelim:. dedi. 
harebcsi zamanında İstanbulda bulun .. Fakat, Sami Paşazade> Srzi merhumun, 
muv, Selimiye kışlasında vazil'e görmüş. kitabını tercüme ettiğimden haberi yok. 
'.3u sebeble, kendisi Namık Kemal, Ziya tu. Belki gücenir diye düşündüm. Ab -
Paşa ve doktor Ömer Şevki - mektebi dülhak I'Jfımdi merhuma tereddüdümü 
Tıbbiyede tıb kanunu muallim munvini • söyledim. 
ile tanışıyormuş. Aradan seneler geçtiği Hiirrid: 
iç.in Ömer Şevki ile Besim Ömeri karış - c- Ben, müsaadesini verdim!ı 
tırmıs, beni, o zannetmiş. Koşa koşa ia • Cevabını verdi 
dei ziyarete gelmiş. Israr ettim: 

Böylece, Decroix ile dost oldum. Bu, - Aman, rica ederim ... Kendisine sl'iy. 
enteresan bir o.dam idi. Beygir eti yenil • liyelim, dedim. Bunun üzerine Abdülhnk' 
mesi için propaganda yapıyordu ve on bir Hamid, Sezai merhuma ynzmış. O da. 
tane de yalnız beygir eti satılan kasab (Devamı 10 uncu sayfada) 
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C::MESELELER::J 

Hiçbir maddesi tatbik 
edilmiy.en talimatname! 

Belediye, ya sütçü vatandaşı bıyık alhndan 
ortadan kaldırmah, yahut buna riayet 

güldüren talimatnameyi 
ettirmeyi bilmelidir 

Birkaç sütü bozuğun kırk beş vatan-ı 
cl<l~ı zehirle..'l1esinden sonra, süt mese
lesınin Dançig işini unutturan bir e -ı 
hemmiyct peyda ettiği malfun. 

cSon Posta,. seri halinde yaptığı neş
ri\ ;ı•Ia si.ıt bozukluğunun iki manada
ki sebcblerini tahlil etmeğe uğraşıyor. 
B rkuç gün evvel bedbaht İstanbullu -
nu11 halis muhlis Terkos suyunu, süt 
yer ne içtığinı, bu rakamın da insana 
dch.,et \•erecek kadar muazzam oldu -
ğunu i~bata calışmıştık. Bugün süt hi
ka~ esinin arkasına devam ediyoruz. 

Süte su karıstırmak, ~oda atmak, te
miz süt satmamak gibi bir takım bele
d ye ce1.a Jarile müeyyide~enen suçlar 
V<'r ki, yıllard:ınberi istifini bozmadan 
d '·am etmek1edir. Bunun mes'ufü 
l-' n? .. 

- Süte suyu kim katıyor, sodayı ni
çin ve kimler atıyorlar, temiz süt bul
ma~ neden imkansız? .. 

Biz bu suallerin cevabl~rını bulmak 
ic:ted;k. Bu takdirde İstanbulun sağlı -
f''lll k c:d<>denler kendiliğinden meyda 
nn çıkacak demektir. Sütçüler Cemiye
tinin bize verdiği izahata göre: 

Be1edive, umumiyetle seyyar esnafı 
ta1vik <>tmektedir. Haföuki seyyar es
ruıfa süt mandıralardan gelir. Bu süt -
1<?r '{ece yarı!an nak1edi1ir. Bu saatte 
herkes uyur, bittabi zabıtai beJediye 
ır. nıuru da .. Atlarla, gece yarıları nak 
lNlilen bu nec;nenin ne biçim şey oldu
ğunu anlamak kimsenin .ıtklına gelme· 
mic;tir. 
Manciıradan gelen süte, bittabi bire 

iki kazanmak için sütçü efendimiz de 
su katmak adır. Böylece iki defa• bekA
reti b0zulan süt İstanbullunun kapı -
sına ~"l'Tlek+efür. 

Biz, mandıra sahibi, sütçü ve Sütçü
ler Cemiyetinden bazı zevatla konuş -
tuk. 'Tcsbit ettiklerimizi, cumumi hıf
zıssıhha kanununun 1 71 inci maddesi-

1
. Fakat sütçüler bu sualimize şu ce -
~ahı veriyorlar: 

1 

- Her rengi bozuk süt, fena değil -
dir. Bazı zcrnıan hayvanın yediği her
hangi bir ot veya ehemmiyetsiz bir 
hastalığı sütün rengini hafif ~ğişti -

Süt mil.ttahdli if baıında 

ne göre tanzim edilen süt talimatname 
si• ne tatbik ederek nazarı dikkate ar
zetmeği daha faydalı buluyoruz. İıtan
bul S~hat Müdürlüğünce hazırJ.anan 
ve bugün belediyere tatbik edilen süt 
taUmatnamesinde bilhassa şu kayıdlar 
şayanı dikkattir: 

4 üncü madde - Sütlerin. kokusu ve 
lezzeti ve diğer haasalan tabıi olmalıdır. 
Gözle görülecek derecede pi8W;leri havi 
olan veya bir yere bırakıldığı zaman ya
nm saat zarfında gözle görülebilecek 
miktarda tortu yapan sütlerin ıatılması 
yasaktır. 

Şim<li, şehir dahilindeki sütlerin bir 
kısmının bulanık renkli olduğu gözö -
nüne getirilirse sütçülerin bu madde
yi tatbika lüzum görmedikleri meyda -
na çıkar. Sütçü elbette sütün üstün -
de gözle görülebilecek pislikler bırak
maz. Tortu ise kabın dibinde teressüb 
eder. Binaenaleyh ancak renk bize bir 
fikir verebilir. 

rebilir. Bazı mevsimlerde hayvanların 
iiiitleri tabii renkten uz.akt:6r. $onra 
bize mandıradan ne gelirse onu sat~ -
nz. Sütün rengini de biz bulandırma -
yız ya! .... 

Madde 6 - Sii.tlere herhangi bir ıekn 
!'e miktarda olursa olsun su veya muh 
faza için kimya maddeleri veyahud buz, 
ka.r hBrha.ngi bir madde, kola vesaire, ka
tılması yasaktır. Süt nakledenlerle sey
yar satıcıların ttanında suyu havi kap 
bulunamaz. 

Bu maddenin ilk satırlarına evvelki 
günkü neşriyatımızla cevab vermiş bu 
lunuyoruz. İstanbul halkının istihl!k 
ettiği 50 bin litre ıütün 20 bin litresi
ni Terkos suyun.un teşkil ettiği iddia
mız hiçbir tekzibe uğrgmamıştır. Süt
çülerin yanlarında suyu havi kab ta -
şımalanna ise, hfç lüzum yok .. Zira 
su evvelden konmuş bulunuyor. Ve ek 
sildikçe de elharn<iulillah çe~lerirniz 
gürül gürill .. 

Kimyevi maddekr ilavesine gelin -
ce: 

Süte kola ve soda ilave edilmekte -
dir. Sütçüler Cemiyetinin iddiasına 

göre, İst"1bul dışından gelen ıiltleN 
bol miktarda soda atılmaktadır. 

Diyorlar ki: 

- Mesela, Lüleburgazdan toplama 
suretile teraküm ettirilen süt İstanbula 
getiriliyor. Bu sütü !hayvanla, a1raba i
le naklederler. Yolda çalkalana çalkala 
na bozulmasın diye içine bol miktarda 
soda ~tıyorlar. Zir:ı lodos havalarda süt 
hemen kesiliverir. Sütün İstanbula vd-

( Devamı 1 O uncu sayfada) 

( 

Mayı~ 
~ 

Ankara ve lstanbulda yapılan tayyare 
şehidleri ihtifallerindeu intibalar 

, 
&nkarad.a ihtifale iftiMk edeıı 

Ankaradakl U.tifalde Tttr~ talebeleri şehl01eı-e çelenk göfüriiyor1" 

İstanbuldaki ihtif aldc geçid resmine iştirak eden 'l'ürkkuşu taı_d;i 
- Ne diyorsun? 
- Vakit vakit; kaf~mın içi birden - Yeni Edebi Romanımız: yıktırılmış ve sade, kuytu bir Ç~~ 

ortasında üç buçuk odalı selamııg~si; · 
mış bir köşkü beda'Vadan urub e bire boşalıyor gibi oluyor. Kulaklarım 

arkaya doğru geriliyor. Tepemin uyu.ş
tut,Inu hissediyorum. 

Sonra gene bırdenbıre bir ağırlık 
çöküyor. Basımı kaLdıTamav, <ıduyo -
rum. Bu sefer de, sanki kafa tasımm 
içerısine kurşun doldurmu~lar: ;ılgllillllflllllllillllll Yazan: Ercümend Ekrem 

- Gözlerin nasıl? hekimin değil, ayni 
- Görüyorum, fakat baz.an da, oku- zamanda en cmıdan 

duğum. ~i~ab,. gözlerimin önünden bir bir arkadaşınım. Tl 
anda sılmıverıyor. mahalle mektebin -

- Peki! Kulaklarından da şikayetin den .. hatırlarsın ya? 
var, değil mi: Binaenaleyh benim 

- Evet. Uğuldamıya be1~1aymca, deli dediğimi yapacak -
oluyorum. Dakikalarca devam ediyor sm. Ta ki, yeni -
ve sinirlerimi bozuyor. den canlanıp, gü -

- İştihan nasıl? cünü kuvvetini ı·-. ' 
- Iyi idi .. o da bozuldu. Lokmalar, ü'de edip, işinin ba. 

boğazımdan zorlcı. geçiyor. şına taptaze dö~ -
- K"ç yaşındasın, Ahmed? sin. Şimdi sana tav-
- Ktrk altı .. kırk yedi... siyem: Karşı taraof -
- Hala bekarsın. değil mi? ta, mesern. İç Eren -
- Oh, aman! Çok şükür!. Kendi der- köyün~, Taşlı tar -

dirn kendime yetiyor .. bir de çoluk ço- lada, mümkünse 
cuğununkini mi üzerime alaydım? Çamlıcada.. kesene 

- Bana bak, Ahmed Seni, nasıl elverişli, iki odalı 
muayene ettiğim; gördün. Hamdolsun, bir köqceğiz .. bir pa
uzvi hiç bir rahatsızlığın, bir sakatlığın şa selamlığı bulur, 
yok. Smta bunu vicdanımla, namus ve kiralc1rsın. Dikkat 
§erefimle temin ederim. HattA, yaşına et: Geniş ve ağaçlı bahçesi olsun. 
göre ~k sağlam, çok dinesin. LAkin Oraya yerleşir, bir de yaşlı başlı 
kafanı fevkalBde yormuşsun. S<?nin hizmetçi kadın tutarsın. Açık havada 
bugünkü haline Fransızca da sürmönaj bol bol gezer, yatal', uyur, kalkarsın. 
derler. Yani tahammülden fazla yor - Zinhar, fikir çalışması yok! Ne kitab, 
gunluk. Bunu mutlaka, mutlaka gi - ne gazete, ne mektub. Kalabalıkla da 
dermeU, başını ve asabını dinlendir - temas yok. Sırtına bol bir keten elbise 
melisin. Anladın mı, Ahmedciğim? giyer, bdhçende, kırlarda dolaşırsın. 

- Peki. yiyeceğin şeylerin ayrıca bir listesini 
- Ancak bu, benim tavsiye edece - yapıp sana vere~ğim. Tercihan vita-

ğim tarzdaki dinleniş senin o, Sapa'rllı minli şeyler yersin. Meyva, çiy sebze, 
mıdır, nedir? Ornda olmaz. Seni bili - salc1ta.. falan. AUı K:ıyışdafµ suyu. İç, 
rim. Kendi muhitine döndün mil, bin içebildiğin kadar! Pek fazla sıkıldın mı, 
bir iş icad eder, yorulmuyorum sandı - çarşıya kadar şöyle ~ da~ikacık uza
ğın halds genP. yoru1ursun. Onun için .. nırsın. Görürsün, bak: İki ay bu hayata 

- Lak!n... devam et, alimalJah turp gibi olursun .. 
- Sus İtiraz yok! Ben sade senin bir şeyciğin k<funaz. Anladı.rı 1JU. kar-

Doktor Şerif: cParan var mı.?.:11 dedi 

deşim? 

- Anladım. 
- Haydi, göreyim seni! Blr ihtiyacın 

olursa, ben buradayım; unutma! Elim
den geldiği kadar sana yardım ederim. 

- Teşekkür ederim, Şerif! 
- Paran .. 
- Var. Dediğir. gibi bir köşk yavru-

su pek pahalı olmasa gerek. 
- Yok! Ne gezer? Beş on liranın 

içindedir. O gibi yerler, bugiln öldil. 
Yirminci asır ınzıvanın da, şii -
rin de düşmanıdır. Lakin, iyi hatırı
ma geldi!. Sen kendi kendine oralara 
gidemez, ev aramasını beceremezsin. 
Bu gere bizde ka1. Hazır, annemle de 
ızörü.smüs olursun. Yarın sabah birlikte 

ne, üç ay için kiraladılar. j 
h bede. 

Ev oldukça virandı. Mu. ~re otllı 
rip çıkan askerden sonra, ıçınd.e alı 
olmamıştı. Lnkiıı buna mukrıbıl, .\e 
karvola gibi, dolab gibi, masa ve 

15 g 
le gibi bazı eşya vermiye de rıza 
teriyordu. p,Jırf 
Hemen~cik pey verdiler ve rıt· 

Ercan buraya: iki gün sonra ye ~ıı' 
- Rahatsız etıni- Şerifin annesi bir de: yaşlı k~dıiltf11 · 

yeyim? muş, muallimin yanına terf1k e 1'· çf 

karşıya geçer se -
nin işini görürüz. 
OluT mu? 

- O nasıl JAkırdı, Bu kadm onun yemeğini pişire~Jli ~ 
Ahmed? Birbirimizi maşırmı yıkaya:cal~, orta hizrne 
kaç yıldır görmedik. reeekti. ~ 

Bu vesile ile tahas - Ahmed Ercan evini ve bilha55:ıı1'~; 
iilrümzü gideririz. çesini pek beğendi. Bu bahçe.. e 

- Maneviyatımı sızlıktan, bakir bir orman halıil nsl (f 
ne yapayım, Şerif? mişti. Cenubi Amerikanın pa~~· ç ·, 

- Adam sen de! nı hatırlatıyordu. Zemini çeşı tt 
Hepsi.. hepsi düze - otlar bürüm~. ağaçların altln~ı p 

. tı· , 
lir. Hele bir kafanı renk kır çiçeklerile bezenmıŞ ·r }ı ,, 

dinle. Amma•, benim pencerelerini sarmış kocan:a~ ~ı:ıl ! 1 
dediğim gibi. Oku - nımeli ile bir sakız yasemını, ğıı } 
mak, yazmak yok. içini sarhoş eden bir koku bolltl , 
Hıer fenalığın anası dolduruyorlardı. 19ııil 
diye adı çıkan te!r Çarc:-ı-1 1rı yıkılmış asmalar 9

9
f11l 

bellik bugün, taba - diğine büyümüş, zemini kaP1 9~~. 
betin en birinci te - Belki rle senelerden beri insıı~e~~ , 

davi vasitalarmdan biri ol<lu. girmemiş bu bahçeyi arılar. }{~er 1'~ 
- Ya, sıkılırsam? ler, renk renk, çeşid çeşid b()ce~st 5 

- Bahçe ile uğraşırsın; Yol yürür- dilerine malikane edinmiş, ser , 
sün; türkü çağınrsın .. ne bileyim, ben? best içinde uçuşuyorlardı. 

1 
p3tl11 O' 

O civarda, sözü sohbeti dinlenir, kude- Muslakları kopmuş, borular ı:J9fl• 'ıı· 
madan insanlaT da vardır. Aarada bir, mış, künkleri kırılmış kasknd aıı11 < 

onlarla konuşursun.. haydi, şimdi, şu- sunlaşmış havuzun içine durJll~ d' 
rada bekliyen iki hastam daha var. On- !ar akmakta idi. .. auıi.i!l i e 
ları dtt savayım da, bize gidelim. Geceleri kurbağalar, gu~ b(ct ~ 

kuşlar konser veriyorlardı· ~i"şlC e\ 
ehlilik bu viranede imtizac ~~ j<~, 
Aylancloz ağaçları ile nadı er ..,·~ f' 

* 
Ertesi sabah erkenden Kadıköyüne 

geçmişler, bir araba ile Erenköyüne 
gidip, münasib bir ev aramıya koyul -
muşlardı. Doktorun tahmini doğru çık
tı. Harem kısmı, vergilerin ağırlığın -
dan dolavı mal sahibleri tarafından 

rlD • · ,,,,e 
çamları dallarını karıştırıyo ıııt >~i' 
m menekşelerle nazlı şebbı.IY lll]( 
ruk tarhl~rın arasında korrışll 

" yorlardı. ..-... ~ 
.• .,, .. s-
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zeteyi elind Hiç- ınanmam.. ga-
Yord e tutu.yOT cımma okumuur. 

--- - ---

SON POSTA S ayfa ~ 

· Bildiğim için 

Osmanh tarihin.in en 
büyük mirasyedisi 

il 

Teşekkürler 

Ellilik kadının teşekkürü 

~adın kocasına söyledi: 
- Bana bu ilk

bahar için iki rob 
vadetmiştin.. Ha
fızan ne kadar za
yıl unutıuverdin! 

Mevlana Rüstemin oğlu günde 2.000, yedi senede 
3,650 ,000 altın yemiş, nihayet kebabçı çırakhğına 

kadar düşerek sefalet içinde ölmüştü 
Gece, sana ne lkadar teşekkür edece

ğimi bilmiyorum. Senin sayende bana gü
zel dedilf!r .. Benim güzelliğimi methet • 
tiler. 

( 
11 Son Posta ,, mn tarihi bahisler muharriri . yazıyor ) 

O genç bir erkekti, beni görmüştü. yü
zümü ona pek farkettirmeden, hele ağar· 
mış saçlarımı tamamile başka renkte gös

- Hafızamın za 
yıf olduğunu, u • 
nutacağımı bildiğim için vadettim yal 

* Nereye? 
terdin .. bana baktı: 
• - Ne kadar güzelsiniz! dedi, altın ren· - .ı:saoarn, bir <!aha buraya ayağınızı 

gindeki saçlarınız ne kadar hoş, pürüzsüz 
yüzünüz ne kadar sevimli! 

Gece, onun bunu söylemesine sen se -
beb oldun; sana binlerce teşekkür. 

*** Çatlak sesli kadın ı n 

basmamanızı söy • 
ledi. 

- Öyleyse ben 
gidiyorum. 

- Nereye? 
- Bir cam baz -

haneye... Elerimin 
teşekkürü üzerinde yürümeyi öğrendikten sonra bn-

Nezaket, sen olmasaydın benim halim raya dönerim. 
ne olurdu. Sana karşı medyunu şükran 
olduğumu şimdi bir kere daha hissedi -
yorum. . 

* A çlar 
Dün akşam bir toplantıda nası~ oldu Açıar 

bilmem, aklıma şarkı söylemek ~eldi ve - Gel, bu lo'kan 
söyl~'.m. Kendi ses~min k<>:ülüğ?nü şar- ı tanın da yemek Iis· 
kıyı soylerken kendım de hrsseclıyordum. tesini okuyalım. 

Ve şarkıyı bitirdiğim Z?man orada bu - - Se~ de ne 
lunanlar: doymaz insanmış

-: Bu ne köt~ ses! 
1 
sın. şimdiye kadar 

Dıyece'kler dıye korkuyordum. 'Fakat on tane lokantanın 
ben şarkıyı bitirirken sen imdadım'a ye • 

1 
yemek listelerini okuduk. Bir de bunu ı:~u 

tiştin ve orada bulunanlar senin ikazın i.i. okuyacağız .... Mide· fesadına uğramak -
zerine bana: tan da korkmuyorsun. 

- Ne güzel sesiniz var!. 
Yalanını söylediler. 

* * * Hant<!1 k?duıan 
teşekkürü 

K:orsam, sen benim en kıvmetli ma • 
lım. en yakın sırdaşımsın; h~r şeyi sen 
biliyorsun . Bilivorsun k i karnım cok şi~ 

* t . 1 

yı o ··r 
Şişman kadın söy~üyordu: 

- Bu yaz şe • 
hirde kalmıya hiç 
niyetim yok. say -
fiyelcrdC'n birine ' 
gideceğim. 

- Çok iyi olur 
be.yan, selı ir so • 

Bugün iki hazin vak'a nakletmek is
tiyorum: 

En eski Türk müverrihlerinin <Gazi 
hünkar• dedikler~ birinci Muradın ka
zaskeri bir Mevlana Rüstem vardı. 
Ayn.i zamanda vezirlik işlerine ka'rışır
dı. Ilk büyük fütuhat devrinde Alios
man kapısında muazzam bir servet sa-
hibi olmuştu. Aslen Karamanbı olJan 
Mevlana Rüstemin bir tek oğlu vardı. 
Oğlunu pek çok seven Mevlana Rüs -
tem, omr, ölünceye kadar mutlak bir 
refah temin etmek için, oğlunun ömrü
nü 1 00 yıl tahmin etmiş, ömrünün her 
günü için de 100 florin altını karşılık 
koyarak 3,650,000 altın miras bırak -
mıştı. 

Mevlana Rüstem öldükten sonra, sev
gili oğlu ancak yedi yıl yaşadı, bu yedi 
yılın içinde de bu rnuazzu..~ serveti 
öyle sarfetti ki tarih kendisine en meş

hur mirasyedi ve sefihler arasında par
lak bir mevki temin etti. 

Etrafma bir sürü dalkavuk toplıyan 
Rüstemoğlu kahbe kadınrn-la ve her 
çeşid fıskıfücur ile günde yüz yerine 
iki bin altın yedi. Nihayet elinde avu
cunda bir şey kalmadı. sefihane ve re
zilane geçen hayatından ötürü kimse 
elini uzatıp yardım etmedi. Bir boza
hanede kebab çevirici oldu. Bir gün de 
zelil ve sefil. Bursa hisarında cEski ha-
mam•ın küJhanında ölüsü bulundu. 
Bab'l~ının azadlı kölelerinden Firuz a
dında bir adam efendi zadesini techiz 
ve tekfin ederek babasının yanına def
n etti. 

k'\lçalnrım fa;4\a iridir. Sen benim siş 

karnıma basıyor, onu yassıltıvorsuı ı .. İri 
kalçalarımı sıkıstırıyor, ufa1tıvorsun. Ben 
de senin bunları yapman say<'sindE' mun· 
tazam endamlı oluyorum. Benden bah
sederlerken: 

kaklarında bir atobüslük yer dnhıı açıl • 
m~ olur. 

Rüstcmoğlundan bize ba'hseden Aşık 
pa.:ı. .,ııoc D rv1c; Ahmed onun şöyle bir 
fıkrasını nakledre:: 

cBir gün Rüstcmoğluna bir adam bir 
~ tazı getirmişti. Kendisine yüz florin ve 

mamur büyük bir şehirdi. Mustafa bey, 
İznikte müstakil bir hük'UJTldar gibi et· 
raftan gelip timar istiyene timar verdi, 
hüküm ve hükfunet sürmiye başladı. 

O sırada Muradın paşaları Şarabdar 
İlyasa gizlice h<iber gönderdiler: cHün
kar sana Anadolu beylerbeyiliğini Yer-
di. Beratını da gönderdi. OayTe~ et, 
biz oraya gelinceye kadar oğlanı a\'Ut.> 
dediler. Şarabdar İlyn'sı bu suret1e elde 

ettiler. İly2ı;, Harnirdeline dönmek isti
yen küçük Mustafayı İznikte oyalamı· 
ya baş1adı. 

Kardeşi Mustafunın isyanını haber 
<fan Murad bey, hemen Edirneden çık
mıs, dokuzuncu günde 1znik'e gel • 
mişti. Küçük Murutfayı ise hnf"' ama 
sokm~lar yıkıyorlardı. .. Kardeşinin 
geldiğinden, şehirde cenk başladığın • 
dan haberi yoktu. O karışıklıkta Şa • 
rabdar İlyas hamama girdi. Mustafay, 
tuttu. kucağına aldı. Mustafa : 

- Hey lala!. Beni niçin tutarsın? 
Diye sordu. 
Derviş Ahmedin tabiri ile chain 

İ1yas>: 
- Kardeşine götürürm!. 
Dedi. 
Küçilk Mustafa yalv~rmıya başladn 
- Beni kardeşime götürme!. Karde-

si""' bana kıvar!. 

Şarabdar İlyas cevab vermedi. Pren
si aldı gitti, padişaha verdi. Murcld da 
küçük Mustafayı hazır duran cellada 
teslim etti. Küçük prens hemen idam 
olundu. Ce~edi, babasının kabri yanına 
defnedilmek üzere Bursaya gönderildi. 

«Beyin kim ola yanındaki hayın 

Huyanetlc ge~irc ayın yılın, 
«Şarabdar İlyns ayınlık itti, 

. Gider l\f ustafnnın lıfız ve hayın.» 

- Fevkalade güzel endamı var .. divor
lar .. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. 

* * * 

C e ~{İ aen bin akçelik bir at ve kaftan vermişti. 

Ç 
,_. g • k -

1
-:' · N 

1
• k Bursada Yıldırım imaretinin ötesin-

er..ın en aşı sevgı ısı ec anın apı • ı . . de clla-slan bagı> denilen bir bağı var-

Bilahare Şcrrabdar İlyasa sormuşlar
dı : cBu Mustafa efendinin oğlu d<>ğil 

Bütün kadın ların 
teşekkürü 

Dudak !boyaları, pudralar. kremler, siz 
bizim kıurtarıcımız, hamimiz, ayıblanmı· 

zı örten. en candan yardımcılanmızsınız. 
Kapkara yüzlülerimiz, sizin sayenizde 
bembeyaz oluyorlar .. çopurlarımız, pü -
rüzsüz güzellikler elde ediyorlar. Renksiz 
yanaklanmız~ renk, bicimsiz ve renksiz 
dudaklarımıza biçim ve renk veren siz -
siniz. Sizin iyiliklerinizi biç bir zaman u
nutamayız. 

*** Müteferrik teşekkürler 

sını çald~. Kap.ıyı l • ~ - - mı<: Rilst<:m '· ıuna co bağda bir tav -
açnn hıunetçıye ~ ; d · , ~ ..- 7'. • şan var> emışler. 
ş0rdu: ~~~ sl'l M' d" t 1 b • . . _ Bayan Necıa .1 ° o f• 1 ırasye ı azıyı a ıp o aga gıtmış. 
evde mi? ~ Ç) ~ Yanındakilere: cHer kim o tavşanı çı -

_Evde! .~ karır ise ona yüz florin veririm» demiş. 
Çekingen aşık Ta'vşanı haber veren adam tavşanı inin-

şaşırdı: den çıkarmış. Tazıya tavşanı göster -
- Bak gene talihim yok. Ben şimdi o- mişler. ta11 tavşana saldırmamış. Rüs-

nunla karşılaşırsam, ne söyliyebilirim. temoğlu kızmış, tazıya kılıç ile çalarak * iki rarça etmiş , o adama da yüz florini 

S 
. vernıiş. 

")y~ememiştt Derviş Ahmed «Bu hikfiyet kim de-
- Sen bu zenci il~ evlendin demek? rim. ol kefen saran F iruzdan lşitt~ 
- E\'et, nmma vallah 1iyade demedim. Bir kimsenin 

zenci olduğunu k; ""' h11 '1 M:İT'l'l :\- \..l r niro r f 1
· ..,ı'l, 

söylememişti. Ben onun hm-cınn florin mi yeter?.> diyor. 

m idir ki bunu tuttun öldürmiye ver • 
din?!• ' 

Şarabdar şu cevabı vermişti: «Görü
nüşte ben günahkar oldum. Amma bu 
ikisinin bir memlekette bulunması u .. 
mumun zararınadır. Hem ben efen • 
dim oğluna da yarama•z iş etmedim. Bu 

dünyanın pisli~ne bulaşmadan şehid 
ettirdim. Alemde rahat oldu. Hem biz .. 
den evvel gelenler de bu kanunu koy• 
muşlar! ... > 

Reşad Ekrem ......... _._.. .............................................. . 
Meş,ıım elmas 

ce· 
Takma dişi icad eden büyük insana ta

pıyorum .. de öyle olduğunu 
ancak nikahımı -

..... 
Gene uğursuzluk mu 
GetirP.celı? 

DEMİŞLER 
G.. - ·---on .. l k' u ımi ıeverıe • c·· , 
inan uze! odur demi,lcr. 

rna hım ne derae: 
G" l U%e odur demifler. 

Bazuı 8 .. earner aever; 
oyleıine rneyl-.:1 

/( . euer. r • 
mı seversen meg"' er • C" , 

uzel od ar demiıler. 

Duru beyaz kızları • 
Seviyor 1xuW:,.1 

Olıa bile dul karı• • 
c ·· , uzel odur demiıler. 

Sev • · • il gı 111, kalb ifi, 
Oftur kalbe gİrİfİ. 

/( ' . nu •everae ki.; • 
G" l T"I 

uze odar demiıleı 

GönliinJ! k' " ırn yakaraa • s , 
kalbi ana. tatlı bakarıa1 

11 kıme akarsa • 
C" , 

uzel odur demit ler. 
H. Şevket Aydu2 

c Yalanın mucidi, sen olmasaydın, ben 
şimdi asil bir ailenin kızı olamazdım.> 

cPara, htılfı senin sayende yüzlerce in· 
san bana ilanı aşk ediyorlar. Varol!» 

Güzellik miknatisli 
çeliğe benzer. 

* Aşk daima güzellik 
nisbetinde koşar. Ya
hud da güzel addet -
tiğinin. 1 

1 

* 

** 

Güzellik, aşk için 
kurulmuş bir tuzak -rt~m~r:ı:t:t:~ 
tır. ı \\Jıı•ııım\!~.....L< * ~ı ~-:.LL..,;..:.wCll-... U-mıuJ .... ~--.J.-.:ı~..W....:.;:l!L...All 

Güzeli herkes se 
ver. iş çirkini sev • 
mektcdir. 

* Güzele balanak se-
va bdır. Fakat evli er
kekler kanlarının ya 
nında bu sevabı işle- ~~tf!~!B:~l...~~-Tl""".,,....,. 
mek isterlerse, sevab ~.&.ALI 
yerine günah işlemi§ 1 

addedilirler. Cehen -
nem azabına luwr ol--~~-...Ju..m-.. _ _ _ ,::'!ı.__ 

sunlar. Merhamet 

Genp Aşık paşa zade Derviş Ahmed 
anlatır· 

Fatihin babası ikinci Muradın bir kü
çücük kardeşi vardı, cMustafa• derler
di. Atası ona Ha.midili sancağını ver -
mişti. O zaman Anadoludaki diğe!' 
Türk hükümdarlarından Genooyan oğ
lu da küçük Mustafayı oğul edinmişti. 

Murad bey Rumelide bulunurken 
~rmeyan oğlu a~ker gönderdi. Kara
man oğlu da yardım etti. K üçük Mua
tafayı yerinden kaldırdılar. Kardeşine 
karşı zor ile isyan e tt ir ttiler. Mustabı 
Germeyan ve Karaman askeri ile Bursa 
üzerine ylirüdü. Bursanın ile ri gelen
leri Mustafanın geldiğini işidinre ça -
bucak şehirden mühim bir para topla
dılar. Bu para ile yüz top kumaş ~dı-
lar , cAli Yatul> ile cAli Kadem•e verdi 
ler, Mustafaya Bursa şehrinin fidyesi 
olarak gönderdiler. Ahiler küçük Mus
tafa beyin lalası olan Şarabdar lıyss 
ile görilştüler: 

: - Bu da padişahımızın oğludur, ke-
rem edin, ecdadının memleketin! bu 
yabancı askere YJktırmnyın! 

Dediler . Şarabdar İlyas da kaloul et
ti, hediyeyi aldı. Oradan Mu&tafa beyle 
İz:nlğe gitti. O zamanlar İmik, gayet 

Meşhur üınid elmasının sahibi Va • 
şingtonun tanınmış zenginlerinden Ma 
dam Maklin'le l 7 yaşlarındaki kızı ken 
dilerinin dağa kaçırılacaklarına dai! 
tehdid mektubları almış oldukların • 
dan Amerikalı tıharri memurlarının 
muhafazası altında Nevyorka gelmiş • 
}erdir. Madam Mt!klin, vaktile Lind • 
berg'in çocuğu çalındığı sıralarda b1r 
dolandırıcının cçocuğunu bulacağımb 
diye söylediği sözlere kapılarak arama 
masrafı olıırak dolandırıcı Gastona 22 
bin dolar vermiş, hiç bir netice çıkma
dığını görünce de, adamı polise şikayet 
ederek hapse tıktırmıştı. 

Madam ümid elmasını 19 12 scnE>sin· 
de 60 bin İngiliz lirasınaı satın almıştı., 
Şimdi bu milcevhere 400 bin İne;i~ 
lirası kıymet biçilmektedir. 
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'Nam )arına jübile yapılan 
doktorlarımız 

/ . 

hatıralarını anlatıyorlar 
(Baştarafı 7 inci ıcıyfada) 

\ cSergüzeşti, doktorun tercüme etmesile 
iftihar ederim> mukabelesinde bulunmuş. 
Böylece, eseri Llrepüblikte tefrikaya 
başladık. Fakat, ben, yaptığım tercüme • 
Cie zaruri olarak, cavantÜI'> kelimesini 
kullanmamış, kitaba, mevzuun kahra -
manı olan kadının ismini vermiştim. Ya
nic Dilber> demiştim ve altına da, Fran
sızların alakasını celb için, gene rnevru 
icabı cBJr haremağasının Aşığı, fıkrasını 
ililv<> etmiştim. 

Bir gür:, dostlarımdan bir mektub al
dım. Bunda, Sezai merhumını. lıem ese
rinin ve hem de kendi adının değiştln1 • 
mcsinden şikayet ettiği yazılıyordu. 

cSergüze~t> baslıii'tnı de~ştirdiğimi bi· 
liyordum. Fakat Sezai merhumun adına 
bir ey olmamıştı. Merak ettim. Ure -
pübliklere baktım. cMüellifi: Sezai Bey• 
diye yazılı! Tabii, bu yüzden eski biT ah
babımı rencide etmek istemezdim. Ha -
mide söyledi,ın. 

c- Sen ona bakma!> 
Dedi amma gönlüm rahat ennedl. Xalk 

tnn. Sezai merhumun bizzat ziyaretine 
gittim. 
Ken~ine izahat verdim Ye: 
- Adının fila11 de~isti1i volt canım ... 
Sözünü söyledim. Hazret. bir kızdı ki 

sormayın. 

Bana, sitemle: 
c- Nnc;ıl devismemis? Ben. cSaml f'n -

şazade Sezai B V> diye marufum! Siz, ga
zeteye sadece cSE"Zai Bey> dJye yazını~ • 
sınız!• 

Cevabını vermesin mi? 
Bu yüzden ne kadar üzüldilğümO bil· 

mez~iniz! 

General Besim Örnere, bira7. tıbbi ha
tıralarını anlatmasını rica et•h!ı. 

- Size, bir ~P-V söyliyevim mi. dedi. ve
niden sınıfa dönmek talebelik hayatımı 
yaşamak istiyorum! 

Bu sefer, ben güldüm: 

Poliste: 
Kadın meselesinden Dfr ad"am 

demirle yaralandı 
Eminönünde bir yara1ama hAdise5C. 

olmuş, Kumkapıda oturan Artini, ge
ne Kumkapıda Arabzade sokağında 
mukim Kirkor demirle ya.ıralamıştır. 

:Artın tedavi altına alının~, vak'ayı 
mütcakıb kaçan Kirkor yakala~ -
tır. 

-· Galiba gençleşmek arzusundasınız 
fl!tad? 

- Fikrimi, -arkadaflarıma söyleyince 
onlar da gülüyorlar. Zaten, sınıfa dön -
mek için ben de genç olrnağı şart koyuyo
rum! Amma, yetmişinden sonra, bu genç 
lik sevdası nereden esti diyeceksiniz? 
Söyliyeyim: Bizim zamanımızdaki vası -
tasıtlık ile. şimdiki tedris imkanlarının 

bolluğunu mukayese ediyorum; yetişen 

doktorlarımıza imreniyorum! 
Gençlik bahsini biraz kurcalamak iste

dim. Generale, bekAr~dan dem vur • 
dum! 

- Eyvah, gene mi o bahis? dedi. 
Sonra başladı anlatmağa: 
- Vaktile geçirdiğim felaketlerden ev

lenmeğe im'kan bulamadım. Abdülhamid 
II. kardeşimi Konyaya, babamı Kasta -
monuya nefyetmişti. 

Babam (Ömer Şevki Paşa) 1293 meb'wı 
lanndan idi. Gayet liberal bir adamdı. 
Kmltoprakta otururdu n deli Fuad Pa
şanın samimi dostu idi. Bu yüzden Kas • 
tamonuyu boylamıştı. Tabii, ben de ta -
kib ediliyordum. kendi yakamı kurtar -
mağa çalışırken. başkuının ~:ışını derde 
sokmakta ne mana vardı? 

Bundan başka benim san'atım, rn<.'sle
ğim. evlilik hayatı için, fena idi! İşin 
yoksa, muayene ettiğim kadın güzel mi 
idi, çirkin mi idi diye evtle hanıma he -
sab ver! Sonra, hekimlik. bir sırdır. Ya 
boş bulunur da bizim bayana aV,zımdan 
bir IAf kaçınverirsem? Ertesi günü, bü -
tün mahallede dedikoduyu dinle, dur! 
Öyle ya canım, ha kadınlara b~ şey söy
lemişsiniz, ha Son Post.anın ilk sayfasına 
bir ilan vermişsiniz! 

Ustad. birden silkindi: 
- Evlenmek bahsini kapııym can•rn, 

dedi. Bütün kadınlan bana hücum etti -
receksiniz! Bu yaştan sonra, onlarla na
sıl başa çıkabilirim! 

Yazan: Sabih Alaçam 

inhisar/arda: 
Bira fabrikası inhisıırl ra 

devrediliyor 
Gümrük ve İnhisaTlar Vekaleti; An

karadaki Orman Çiftliği bira fabrika -
sının İnhisarlar İdaresine devri için bir 
kanun projesi haz)rlamı.ştır. Bu ay i

çincre Büyük Mill<'t Meclisine verile -
cek olan bu proj~ kat'iyyet kesbcttik-

Yapılan tahkikat sonunda, Kirkorun, ten sonra bira fabdkası Haziran ayı 
bir karlın meselesi yüzünden Artin ile içinde İnhisar İdareillıe dev'redi1ecek 

SON POSTA 

Daha yumuşak davranması 
ıazımgelen hir tip 

G. Antebden Mw 
tafcı Ata lı;a.rakte. " 
rini soruyor: 

ı,ıerini oluruna 
bağlar ve yaratıcı 
hareketlerde bu
lunmaz. İntizam 
kayıdlarile sıkın. 

tılara katlanmak 
niyetinde değildir. 
Göründüğü kadar 
sert ve haşin olmamakla beraber,• daha 
yumuşak davranmakla ve anlaşın.ağı esas 
tutmakla muvaffakiyetlerini çoğaltabilir. 

* Yapacaklarım önce dUşUnen 
tio bir 

Fatih, Derviş 

Vural, karakterini 
scnıı y01': 

Çehresi emni • 
yet ve itiınad tei • 
kin edebilir. Her • 
kesle çnbuk ahbab 
ve lAübalı olmaı 

Menfaatlerini he-
sabsız hareketler
le bozmağa kalkış
nınz. Üzerine al'dığı ı§l tamama erdirmek 
ister. 

Mayıs ı• 

Meseleler : Hiç bir maddesi tatbik 
edilmiyen talimatname 

(Baştarah 8 ind sayfada) 
sıl olmadan dermandan kesilmemesi i
çin soda bir nevi kudret helvasıd.ır. 

çiller Yardır. Ahırların yüzde d<>ıcssd 
aranılan şartlara uygun değildir· 

Madde 16 - Hayvanlann daima t~ 
tutulması ve sağılmadan evvel ~~ 
rin sıcak su ile yıkanmtuı mecburidır. 

MJ.11 
ğılmo. esnasında hayvanlann kuyrtı~-5" 
da vesair beden kısımlannda pi3Uk ve" 
iTen.in süt kapları.na dÜJmemesinc dild' 
olunacaktır. 

Madde 7 - Sflt nakli ve mu.hafazanna 
mahsus kaplarm. üzerine riltün nev'ini 
gösteren bir etiket yapıffınlma.n mecbu· 
Tidir. Bu etiketi.er (hali• .at) için zemini 
kırmızı ve (yan kayma#a alınmq süt) 
için yeşil, (kaymağı alınmı§ sılt) için de 
maVi renkte olup ya sabit veya iyice ya· 
pıştınlmış şekilde olur. Yazılar beya% o· Ayni sütçü iL,mttına devam etti: ğ8' 
lacak ve harfler bir litreden fazla ha- - Bazan yüzlerce hayvanı ~a st 
cim.de kaplar ilzerinde beş santimetre mandıralar var. Bunlıınn hepsl.niJl ~ 
yüksekliğinde 1'e bir litreden a§agı kap- cak su ile memelerinin teınizıenıtl uı' 
Zarda bir santimetre yillueklikte olacak- mümkün müdür? .. Benim bir koytıll il' 
tır. Sü.tler inekten başka hayvandan alın- olduğu halde haftada bir sıcak sl.l rJ 
mış ise birinci maddede göşterildi~i ilze· temizliyemiyorum memesini.. 13\1 gt 
TC sütün me1ıfd etikette giSsterilmeJidiT. hiçbir SÜtÇÜ de n°ayet etmez. Sıcak 
Doğrudan doğruya satııa ma7:...~us olmı- nerede, sütçü nerede! ... 
yan kaplar için etiket kullanmak mccb~ Madde 17 - Kanlı ve cerahatU yıı; 
riyeti yoktur. la.n veya indifalan olan veya sari bir Jısl 

Bu maddenin topyeldlıı tatbik edil _ talığa tutulmu.ş bulunan kimselerin bl 
mediği rneydandadJr. Zira böyle malı- sağmakta kull!znılmmı yasaktır. Tifo 
nı levha ile tabit edecek bir tek esnaf sili hamili olduğu üakteri.yoloji.k m~ 
yoktur, görülmemiştir de. ne ile sabit olanların da süt sa~frı ;ıll' 

irln verilemez. Seyyar ve sabft ,atç 
Madde 8 - Sütler ™ıyvcınııı 'memesi de ayni şartlara tabidirler. 

kam.ilen. sağılıp boşatılarak bir kap için- rl 
de karıştırıldıkt4n sonra .atılığa çıka~ Sütçüler Cemiyeti bakınız ne diY0 ~ 
1abilir. - İstanbulda cemiyete kayıdlı 12 

Kısmen sağılıp elde edilen bir miktar esnaf vardır. Bir bu kadarı da cerııl 
süt satılığa çıka.nlamaz. Muhtelif cins yete kayıdsızdır. Hemen yüzde dok ' * hayvanların siltleTi birbirine ka'"§tırıla- sanının sağlık muayenesi yapıbnaill~ 

Zeki ve yalpak bir tia Tak satılamaz. tır. Ellerinde s1hhcit vesikaları yo1dı1' 
Balattan Yose1 Tanıdık bir sütçü bize şu ifşaatta bu- BiThassa mandıralarda süt sağanla ı:.ı\ 

1;rırakr.erini som • lundu: kimler olduğunu da tahmin güç de~ 
yor: - Buna hangimiz riayet ededz.. Ve dir. 
Kımseyi yadır • sonlja ne lüzum var ki .. Ben kendi he - Madde 18 _ Ahırlard4 sW· satıcılar 

1
" 

~ ' gamadan konuşur, sabıma, bana !Azım oranını sa~ar yanı- SU.Zil dairesinde temiz vasıtalarla süztı 
anJa.şır ve gü!cr ma alırım. Arkasına kanın devam e - rek göze görülen mülevves ~eylerden t~ 
yiiz gösterir. Sa ~ der. Nihayete ermesini beklemeyiz doğ mizlenmesi ve miim'lcün mertebı ser" 
mimiyetini herki"· rusu.. Sütlerin birbirine kar~tınlma- bir yerde muhafazası ta.ıımdır. 
se dağıtmakta zor- sına' gelince: Bu zaruridir. Zira bir a - ttti' 
luk çekmez. Bir damın bir ineği, iki koyunu bir keçisi :Ahırlarda süt sağılırken hiçbir 18l 
mevzu etrafıPda. ~ · ..... - "' 

1 

var diyelim. Bu adam bunları ayn ay- lik gösterilmediğini bizzat a]8kada't' 
~ .. ar .. as~ı işletir ... M .. en .. faatlerine ald işlerin rı kablnrda, inek sütü, keçi sütü, koyun itira'f ediyorlar. Sütçilniln bayanı 8~ 

·· d zamanda o kabda çocukların kirliler onunu ardını uşunur. sütü diye satamazya! .. Hepsini halliha- b'Z * mur edip dayımıyor piyasaya... yıkıyormuş .. Yahud o kab başka 1 r 
istekte SfSbat etmek Şartile Madde 9 - Kaymağı yan alınmq ı·e· mette de kullanılıyormuş .. Bu iddial:ı, 
Ankaradan Ne.. ya tam alınmı, .riltlerin hcıliı sütle karış· hakikat saymam~k için hiç bir JJl 

d k d tırıl ..... n- Y'n"'aktır. yoktur. ;11 Kor u , '"7J.~ .. .....,. ...., tl 
va,ffak olup olamı- B d Sü "l ,.,_ . ini k Madde 22 - Süt kaplannı daimtı l 

ura a gene tçu er ~mıyet o miz, sıcak ve yüzde bef sodalı ve sabıın_! 
yacağmı somyor: nuşturalım: JcafT1IJ" 

Tahammülü ve B "'dd 1 -1: 1 1 k su ile mümkün mertebe fırça ile yı ıeı 
kabiliyetleri daire
sinde her insanın 

bir muvaffakiyet 
sahası vardır. Yal~ 

nız istekte sebat 
etmek b&Jta gelen 
şartlardandır. 

* 

- ir mu et evve eut er n ayma- mecburidir. Süt kapTanna başka ıeY 
ğını alarak, sulu süt satan 10-1 S süt koymak yasaktır. 
imalathanesinin liste..1'ini belediyeye # 
verdik. Hala bir takibat yapılmadı. Bil- Buna ne kadar riayet edildiği süt 

1 
, 

h~ssa Kasımpaşadll fena süt satılmak - giimlerinin siyah renklerinden bell 
t tadır. dir. t-

Biz ilave edelim· Hemen blitün 8'ilt - Madde 24 - Süt nakil 11asıtatarile sil 
!erin kaymaldan ~mrnakta<(ır. Halis le beraber su. taşımak ve bunlara insa.t'' 
süt piyasada pek nadirdir. ları bindinnek yasaktır. 

~vwlce kavga ettiği ve duyduğu iğ - b ı1- b" · ı · · d İnh' ve u rure n:: ırıı una ışı e ısar -
birardan dolayı peşine d~erek yara - lara geçecektir. Muğladan l\fu. 
ladığı ;mlaşılınıştır. ammer karakte • 

Daha sokul~an olması IAzımdır Madde 10 - Her ne miktarda olursa Sabah karanlığı ve gece yansı ~: 
olsun kayma~ tam veya yan alınmış ~yan afüınn üstünde sahihlerini 
sütlerin hafü riı namı al.t\nda satılmast gün görüyoruz. 

Kırkor, adliyeye t~lim edilm~tir. İnhisarlar İdaresi, hükumetin prog- rinı soruyor: 
ramındaki yüksek alkollü içkilere kar- Her vakit neş·c
şı mücadele kaydına uyarak, rakı satı- ll değil~. Yaşına 
şını azaltmak maksadile bira inhisnr res mahsus hareket · 

Toplantılar: 

1 Kadın hekimleri aylık topJantıaı mini indirecek, şarab ve bira fiatların- lerdc bulunmaz, 
Türk ginekoloji kurumu, bu nıevsi - da tenzilat yapa'Caktır. daha ziyade dur • 

m1n son toplantıs•nı Dr. Orhan Tah- gun davranır. Baş-
, __ .J kalıırının işlerine 

sinin başkanlığında yaptı. Bu ceı.M:Ue: Orhan Tahsin, Ahmed Asım Onur, Ha-
yardım etmesini 

Dr. Ahmed Asım Onur: Bir hastadan di İhsan Gediz, Nuri Süleyman Can - sever. Kendiliğinden sokulganlık göster .. 
ameliyatla çıkoTdığı rahim ~ yumur- bakan, Şükr:ı Fazıl İl.kel, İhsan Arif, mez. 
talık ~rlannı (Myome ve Adeno~yo - Robert Bayar, Leontiyadis Sinay ve "!r 
tl ;::~.r~~~ ~~~!a;:ı;be~i; Fresko iştirak ~ttiler. Macera isteğine kapılan bir genç 
kadındı yaptığı kıtyser ameliyesine da- Kurmn, yenı oentyıetler kanununa Ankaradan cM. Z.>, (fotogTaf ının dt.>r· 
lr tafsilat verdi VE! rahmin alt kısmına göre, nizamnamesine ilAvesi icab eden cini istemiyerek) 8evgi bahıinde tahlili· 
yapışmış olan meşiıneyi (placenta pra- maddeleri tesbit ve kabul ed~~ek, ge - ni istiyor: 
evla totalis) gösterdi. lerek İlkteşrin~ toplanmak uzere kış Dışından cazib görünen heyecan rnace-

Bu vak'alar için yaıpılan görü.şmelcre mevsiminin içtimalarınD! son verdi. ralannın içyüzü' yakıcı ve ekseriya neti'il il l lllll lll lll il l lll il l l l l l l il lll lllllllllll lll il lll il il lll llllll lll l l l l lll lll lll ili l lll llllll lll lll l l l llll il l il~ 
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Türk Hava Kurumu ~ .. . y ~ 

-----Liradır ... = --Büyük ikramiye: --Bundan başka: 15.000, 12.00D, 10.000 liralık ikramiyelerle = 
20.0\10 ve 10.000 liralık iki adet milkAfat vardır... §§ 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de § 

piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına ·girmif olursunuz. E 
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cesi facialı olur.. Sevmek ve sevilmek 
haklarını bedii bir kisveye büründüre
yim derken haşin hareketler\! de yer ve
rilmemelidir. Mütekabil bir vefakarlık 
meydana. getiremiyen sevgililerin birbL
rindcn derhal uzaklaşması daha doğru 

olur. 

Son Po ta 
Fotograf tahliII kuponu 

[sim • 

Adres 
• • . . 
• • • • 

DİKKAT 

• • • 

• • 

Fotogtaf tahllll lçtn bu kuponlardan 
t adedJnln gönderilme~ earttır. 

yasaktır. ıs inci madde sütlerin bulunduğt 
d ~u m~~~~n~esn~n ~fınfs alığı~ld- yerde yatak ve oturma odası yapıla ' 
ıgı mu cı a . e ınsa ız a • 'k d .1 ktedi ki yukarı · 

zehirlenme vak'asi1e sabittir. mıyacagı zı re ı me r , 1 
d b 1 ' t 1 a!dgwına i.ŞElf 

Madde 11 - Halis .rü.ttın kesafeti 15 ~l ~~kara rıaye 0 unm ı 
santigrad derecede 1030 dem aşağı ve 1033 e .. ş 1 

• • • • de · 
den yukan ve tereyağı miktarı litrede 30 ~ut talımatn~es~nln ~iger mad dS 
gramdan veya hcriç olarak kunı hül<ba- len de buna mumasil .. SutçU vata~ ıc< 
sı litrede 80 gramdan aş~ olmtyacaktır. şın bıyık altından güldüğü, bug'llrı il<' 

Sütlerin teamüW amfoter olmalı, ynni sütçülük vaziyetimiz itibarile tGitb 
mavi turnsolu kırmızıya, kırmızı turn- iınkAn olmıyan şeyler. 

solu. maviye çevirmelidir. HillAsa, belediyenin kontrolii r.s)'lf: 
İstanbulda bu maddenin kaydettiği tır. Ve bu kontrolü tam yapmak zaıtı• 

şartları haiz bir litre süt bulunacağı nı artık çok gelmiştir. 
şüphelidir. Buna sebeb olarak da süt- Nusret Safa coşktl~ .. 
çillerin iyi bir kontrolden geçirlleme - ····-····························· .... ···········_... •• 
diği gösterilmektedir. 

Madde 14 - Süt veren "e sütleri aatı.· 
lığa çıkarılan hayvanların bubnduklan 
ahırlar her türlü. ıılıhi şartları haiz olma
lıdır. Ahırları Belediyeler taraf mdan sıh
hat zabıtası talimatnamerile tesbit edilen 
şartlara uygun olmıyanlann sütleri sat· 
tınlamaz. 

Bu mruldeyi kendisine okuduğumuz 
bir sütçü gülerek şöyle dedi: 

c- B€n sütçüyüm.. Bir buçuk o -
dam var.. Birinde ben otururum. Bu
çuğunda da hayvanım .. Ben kulübede 
otururken hayvana beton yer yaptıra
mam ya!... Gidin de siz mandıraların 
bir haline bctkın!. •. 

Bunu Sütçüler Cemiyeti şöyle teyid 
etti: 

c- Hayvanile ayni odada yatan süt-

Nöbetçi eczaneler 
Bugece nöbetçi :;~:-::aneler fl1l11"' 

dır: 

İstanbul dhetim1ekller: CJı' 
Şehzadebaşındn: (Hamdi), Em!JlÖll .. 

de: (Hikmet), Aksarnyda: (Şeref), /. . 
lem.darda: (Abdülkadir), Beynzıdd~ 
(Oemll), !atlhde: CEmllyadl),_~~ .. 
yünde: (lstanbul}, Eyübde: (J!iYU"'°~ 

tan). 
Be) oflu ci!ıetlndekllar: pşı· 

İBtlklA.l cadde..~1nde: meııasuda) ~.-a>, 
rede: <Güneş), Tııt81mde: (IJmon~,: 
Pangnltıda: (NargUeclyo.n), Knra.k dıııP. 
(H\l3eyin Hfi.<ınü), Beşikta ta: Crvl • 
Botrıızlçl, Kndıköy ve Adalıırdıdtll~ .. 
Kadıköyünde: (Yeldeğtrmenl), t)"s IJO' 

darda: (Merkez), Sarıyerde: (Asnl> • 
yU.kadada: (Şinasi Rıza). 



SON POSTA 

İngiliz ·- Sovyet 
görüşmeleri 

İtalya, Türk - ing' liz itilafı için 
Londrada teşebbüs yapacakmış (BQ.§ra.rafı 1 inci sa11fcıda) 

bulU?nrt"ak, .gelecek hafta Milletler Cemi
yeti konseyinin toplantısı münasebetile 

tine olarak takviyesi arzusunun müşahe- Ccnevreye gidecek olan Lord Halifaksın 
desini mümkün kılmıştır. orada, Sovyet cevabı hakkında Sovyet 

İngiliz (Baştarajı 1 inci srı11fada) 
bir· anlaşmasının başlıca esaslarından 

ı olan Akd . . 
ıasile . enız stat".lkosunun muhafa-

telıf edilemez 
b'ğ . 

&ını~ er taraftan İngiliz - Türk anlaşma-
telıf d~alkan Antantı prensipleri ile de 

e ıleıniyec ğ' · b da h" e ı ıntı aının Yugoslavya-
kayd:ı~l'olınuş b~lunması memnuniyetle 
ile anı 1 ıyor ve eger İngilterenin Türkiye 
de b' aş~ak surcti!e Yugoslavya üzerin-

ır tesır y t ~ 
taına . ap ıgını zannediyorsa bunun 
Yor. rn.ile ak.sini elde ettiği beyan olunu-

Sovyetler Birliği efkarı umumiyesi, bil- mümcssililc bizzat müzakereye girişcceği
tün samimi sulh taraftarları gibi Türki· ni söylemiştir. 
yenin 1ngiltere ile bir karşılıklı yardım Sovyet cevabı, kabine konseyinin ya
paktı aktetmesini. Sovyetler Birliği tara- rınki toplantısında da ayrıca tetkik edile
fından daima hiç değişmeden müdafaa cekiir. 
edilmiş bulunan evrensel sulhün takviye- Londra. 15 (Husu~n - <Sunday Ti
si eserine bir yardım gibi teliikki edecek- 'l'leS• gazetesi bildiriyor: İngiliz - Sovyet 
tir.ı. anlaşmasının aktini müteakib, Sovyet 
Tanınmış gazeteci ve muharrir A.'lımed başvekili ve hariciye komi~eri Molotofun 

Şükrü Esmer (Ulus) arkadaşımıza (Türk- Londrayı ziyaret edeceği söylenmektedir. 
T İngiliz anlaşması ve otorite~ devletler) Ayni gazete diyor ki: 

J> • itüleskunun makalesi başlıklı bir makale yazmıştır. Muharrir Bir askeri ittifak mevzuubahs olmamak 
arLS. 15 (H • · ' b k d 2etes· .. ususı) - cParıs Soih ga- u ma alesin e l?zcümle diyor ki. ı:artile Sovyetlerin hütün teklifleri Lon-
ıne gore Tü" k . lı' lerinin b · r • Fransız müzakere- Türk - Ingiliz anlaş~ı. dünyan•n drada iyi karşılanacaktır. Askerl ittifak 

len- . u haftamıı s1Jnuna kadar netice- her memlekerinde müsaid akisler uvan Polonyavı ve Porekizi l:ıiç te memnun et
·•uıesı ve Tü k İ 

nanıesi .. r • ngil~z müşterek beyan· dırmıstır. Büyük küçük bütün mcm - miycccktir. 
Yann ne ~~şabih bir Türk - Fransız be- leketler;n matbuatı, müsterek dek1aras Observer de şöyle yazıyor: 

arnesının 'l A 

ll'ıulıt"'rn 
1 

. 1 an edilmesi kuvvetle yonu, sulhü takviyeye hizmet eden bir Sovyetlerin cevabı, Moskovanın esas 
"' e dır AYni · hadise olarak karsılamı~tır. Bunun yal meselede mutavassıt bir hal tarzını ka-

gazcte Tü,.l. 1 ·u ı 'k" .. t • d Alın nın clıeın . ' · • - ngı z an aşması-
1 
mz ı ı :nus esnası var ır: anya ve bulden imtina edip et:nediğini gösterecek-

~orna2lyaıın~ .. ~. ve kıymeti hakkında eski İtalya g[!zetcleri. Bu iki memleket mat tir. Moskova müsaid bir cevgb verirse, 
beyanatını d; ~~ye nazın 'rituleskunun buatınrlan deklarasyonu iyi teHikki..,ct- Türk - İneiliz anlac:masının teferrilatı da 

'Iituıesk d e.~~tm~ktedir. mcleri beklenemezdi. Bununla bera - tcsbit edilince ileride sulh paktına Bulga-
•'lürk _ut ~ış.ır kı· her. memnuniyetsizliklerini ifade eder ristanın, Finlandiyanın. Skandinavya ve 

~ntantı pa);~ı ız anlaşr_nasının Balkan ken kullandıkları lisan. hedef ve pave- Baltı devletlerinin de iltihak etmesi bek
ıleri SÜrülen ~~;. ınugayır okluğuna dair lerini m-ığa vurması bakımından dik - lenebilir. 
:tiddir. 

1 ıalar, tamamen gayri va- kate ıavıktır. Bu neşriyattan sonra ar- Sovyet gazett>lerinin ne§rİvab 
. ':Iürkiye, hiç k' tık maskenin yüzlerden atıldığı söyle- Moskova, 15 (A.A.) _Havas bildiriyor: 
ıs~.enıiyor. Anc~mseye karşı cephe almak nebilir. Berliner Lokal Anzeiger ga - Siyasi Sovyet mahfellerinde söylendiği
?'ürkiye, hiçbi; b)'~.rası muhakkak ki wtesi, soruvor: «Mes'ul Ti.irk devlet a- ne göre Sovyetler B:rHği garb demorkasi-
ışleri uyuk devletin B lk d l b" • b" · t 'lt'h k . ne karışma . a an am armın ov.e ır sıv~se e ı ı a lerile teşriki mesai etmeğe karar vermiş-
ı.steınez. sına da musaade etmek etmelerini icab ettiren sebebler acaba tir. Fakat her ne pahasın11 olursa olsun 

h Balkan paktı, hari t nedir?' ı 
1 
değil, Sovyetler Birliği İngiliz - Fransız -

1 
ertı1 angi bir tecavij ç ken yapılacak olan Bu. A1ıııanvanın ve İtalvanın kendi Sovyet mütekabi n:ıktı pldnın-
et e.rin· ze arşı Balkan dev '"1 1 · d h d dl d d · an ınütekab"l d • - a enı er.n e yasıyan ve u u arı ı - an hiçbir zaman vazgeçmihecektir. 

Sovyet gazet 
1

1 
Y~r. ımını ~irdir.> şındaki realitelercen tamam ile bilrn l)r>r Sovyctlerin evvelce lngiliz tekliflerini 

Sayfa 11 

300,000 Leh askeri Danzig kapı arında 
<Bastarah 1 inci sayfada) 

Snlfilıiyettar membalardan alınan ha 
berlere göre, 300 bin Leh askeri Dan -
çig serbest şehrinin hududunda tahaşşüd 
etmiş bulunuyor. Naziler tarafmdt.1.1 
şehrin statüsünü ihlal edecek mahiyet
te herhangi bir hareket vukuunda bu 
kuvvetler derhal Dançig'i işgal ede -
cektir. 

Londra 15 (Hususi) - Alman gaze
teleri. Cenubi Po1onyada sa'ı<in Alman 
lara karşı Polonya makamları tarafın
dan me7.alim yapıldığım iddia et~kte 
ve bu mmtakad~ki Alman1arm kütle 
halinide hicret ettiklerini yazmakta -
dırlar. 

Mevzuubahs havaliden henü7. Var -
şovaya dönmüş olan ecnebi müşahid-
1er ise, Almanlara• mezalim yapıldı -
ğına dair olan iddiaları kat'iyetle tek -
zib etmektedirler. 
Diğer taraftan bir Polonya gazetesi 

de, Dançig'de plebisit yapılmasına a'Sla 
müsaade edilmiyeceğini ve Alman •a ta 
rafından tcrtib edilecek olan bir plebi
sitin A vusturyada oldu~ gibi vere<X?
ği neticenin evvelce malfı.m bulundu -
ğunu yazmakta, bövle bir ihtimal kar 
şısında Polonya kuvvetlerinin derhal 
Dançig'c sevkedi!eceğini bildirmekte -
dir. 
Bir Fransız gazetesine göre Alman

ynmn planı 

Paris 15 ( A.A.) - cParis - Soir> ga
zetesinin Berlin muhabiri Robert Lo
ret~'in bildirdiğine göre Mussolini, 
Alman - Leh ihtilfıfındn mutavassıt ro
lü ovnn.rnaktan vazgeçmiştir ve Dan -
çig'de yakında vahim hadiseler rereyan 
E:tmesi beklenmektedir. Muhabirin bil-

1 dirdiğine göre Dançig ayan meclis:\ 
Polonyanın menfaatlerini korumaa 
taahhüd ebneklt> beraber serbest şeh .. 
rin Almanyaya iltihakını ilft.n edecek .. 
tir. O andan itibaren d€ Dançig budu • 

du bir Alman hududu olacaktır. P<> 
lonyalıhır müdahale ettikleri takdirde 
bu hududa tecavüz etmiş olacakların • 
dan yardım paktlarmın tatbik edilme. 

sine imkan kalmıyacaktır. Hükumet 
merkezinin salahiyettar mahfeUeri mu 
vaffakiyeıten o kadar emindirler kf 
daha şimdiden koridor meselesile iş • 
tigale başlamışlard1r. 

Dancig'rlc resmigeçid 
Dançig 15 (A.A.) - Hitler, teşel -

küllerinin bu akşam yapacakları ge -
çid resmin~ iştirak etmek üzere dün 
Şarki Prusya'dan birçok hücum lat'~ 
ları gelmiştir. 

Yeni bir hadise 

Dançig 1 5 ( A.A.) - Dançig'deki Leti 
kütübhanesinin camları ikinci defa o -
larak meçhul şahıslar tarafından kı .. 
nlmıştır. 

Polonva komiseri Sodaki, serbest şe1i 
rin aya~ meclisi nezdinde hAdiseyi ptt 
test.o etmiştir. 

Leh Harbiy~ Nazıra Pariste 

Faris 15 (Hususi) - Polonya har .. 
biye nazın Kaspriçki, beraberinde iki 
askeri mütehassıs olduğu halde bu sa ~ 
ba~1 Varşovadan Parise gelmiştir. 

Frans?z erkanıharbiyesile temaslar-' 
da bulunacak olan Polonyalı nazır, İn
giltere ve Fransa tarafından Polonya· 
ya verilen garantinin tatbikine aid e • 
saslar ve diğer teferrüatı tesbit edeceJı:.. 
tir . • 

Dün hava şehitlerimizi andık 
l Mos~ova, 15 _ eTerını? neş~v~f.ı o~ı;ın iki ı:nemlekE't oldu~nu ~n~ahm r~dd~ttikleri malum~ur.. Bu teklifleri 
2Vestıa gazet . .. as aJansı bıldınyor: bır sualdır. Anlaşılıyor kı B~ c-kıl Re şımmı de kabul etrneg niyetinde dcğiller-ı (Bm>+nrafı 3 Ü1!,..:· f .ı-J 1 mıı: olmasıdır. 

Yon esı Turk 1 . . f'k S d 'b beb 1 k .. . ·~... ' ... ı.L satı auu .,, 'L-'-· 
. una hasrettiğ' • ngılız deklaras- ı .•. ay .. amın mucı se o ara s_o. - dır. Ancak Londra, Sovyetlerin üç dev- ran gt:Jzler, siyahlara bürünen yaslı bir 15 Mayıs. Türk havalarının cesur m:AJ 

dıyor ki: 1 başyazısında ezcümle ledıcn sozlcr. Alınan Ye İtalvan mı' - let hatta mümkünse Polonyayı da alarak t bakarak ondaki kutsi manayı oku- çilerinc hürmet günüdür.> 
•1'ürkiye ile İ . netlerind~n ;?izlenmif.Or. Fıakat bövre 1 dört devlet paktı planını kabul ederse, ;:~a çalışıyor. Şimdi onların manevi hu- Meliha Avni Sözenden sonra halk na· 

§11kh~h Yardım ngıltel'e arasında bir kar- olsa da bu suali soran Alman gazete - iş değişir. larında olduguv muzu anlıyoruz Muci- mına bir genç ile Universite ve yüksek c. 
0 duı:tı. Paktının h · C k' t ' A dl ;ır..,, Ak Li t zur · fl zün ~ .. n~ bildiren d azırlanmak_:a sı, €. ıs rtn ı~ ve r~~vu .. ~.t;un a ı: tvinof, ngilterenin noktai nazarını zeler diyarı olan şirin yurdumuzda, Türk kullar namına diğer ~~ genç tara arın 
kesi ~~rıde tnuhtcın:klara~yon, t.ec:ıvu.- ~.tlerınd<>n bıhaber gıbı gorunmemelı ~olayca kabul ettiği için Sovyet hükume- milletinin eşsiz ve sayısız birçok zafer a- dan heyecanlı ve milıı duygularla dolu 
he

8
i rş~sındu ve ~ g~nışl~mesı tehli- ıdı .. v . . . . t'. tarafından uzaklaştırıldığı öğrenilmiş- bideleri kurduğunu bütün dünya söyle- birer hitabede buunuldu. 

b' teşkı!i Yol ınuessır bır sulh cep- Dıı~er hır Alman J!azetesı. Völkıc:ch"r tır. kt t ih t ~ t "d t kt d' Hitabeleri müteakib mızıka. matem ha· 
ırSadını olarakuntda atı!mış adımlardan Beobahter. anlasmanın hedefini İ7 <ıh mÖl~' e vhe atn : untu eyı ke mke e ~:; vası çaldı ve bir man~a asker tarafındaı 

ovy 1 cliıkki cdı'l . . ~ 1 k .. . 1 k K ' z s • um, aya a muaye veren or unç ı . . 
gelsin et er Birliği, her ne:~lıdır. etmege ça ısır ·en. uzerınde duru ıı<'n r" onu, ··r;veye hndisedir. Fakat, ölümün en zalim ve feci üç defa havaya ateş edıldıkten so~ra ba~ 
lnüd · sulh davasının ın"' . en gelirse itirafta bulunuvo1·. Bu ~azeteve ~öre, ~ çeşidlcrile karşılaşan yiğitlerin yurd aş- 1 lteri ve sivil okulla;nn iştiraklerıle iı 
eyı· afaasının Ol'lganize ed'ul e~ . surette Pol-Onva - İngiltere paktı. Alrnam·a· a - Kr 1 mı olacak ?. kile, meslek aşkile. vaziie sevgisile bile- merasim geçişi yapıldı. 

1Yen b" t•· 1 mesu11 · tihd 1 h' T" k" İ ....,lt ~kt da İh 'fal · · t 15 te n"hayel niyeıı uAun gayretleri dai ıs af ey ıne, ur ıye - n.,. ere ,-... ı rek seve seve ölüme göğüs germeleri tı merasımı saa • ı 
bu " e1dselanuaın.ıştır. Sovy rnt

1
a memnu- İtalya P ley hine imiş. Polon va ile Al - (Baş tarafı 1 inci şayfada.) güçte, feragatte, üs~ünliiğü ifade eder.> buldu . 

.,o a Tü e er B' J"ğ" manva arasındaki .milnasebetler ma - 1B~torafı 1 inci Myfadıı) Anknrada 
ganeu : rkiye tarafından ır 1 1

' Fr Yüzbaşı Kemal Çolakoğlu hitabesini 
l~r hal~dı kendisile dostane .. yapılan lfımdur:Almanya Pruonyadan Dan - ansanın Suriyedeki Cemiyeti Akvam şöyle bitirdi: Ankara. 15 (A.A.) - Hava şehidlerimt-
b~ .. an e buhınduğ . . munasebet- çig ehrini ve koridordan da k€ndisine mnndaterliği yakıuda nihayete erecektir. 

0 
.. .. 11 . "zd zi anma günü olması münasebetile bugiln 

uYtik ıneınnu · u ıçın bittabi daha bir ~eçid verilmesini istiyor. Bunları Yakınşarktaki Fransız elçilik VP. konso- • onu erımı e yaşıyan Atamızın ma- Ulus meydanında büyük bir ihtifal y8,4 
tt>dir. nıyetıe :nüşahede etmek- temin l!tmek için Polonyayı tazyik e - loslukları, mmtakalannda kral Zogunun nevi huzurunda s~ygı ve ::evgile eğilir- pılmıştır. Askeri ve polis kıt'alarının ve 

Sovyetler B' l' . . derken bu devlet İngil~re ile bir an - Suriye krallığına namzedlijtinin doğur- ' ken Ulu Atam azız ve mubarck ruhun rnekteblerin ve binlerce halkın iştirak et.o' 
~ev<.ı.ıd dost]~~ ığ~ ıle Türkiye arasında lnsma imza1amı.stır. Acaba ttnlyn ile ması muhtemel aksfüfınıeller hnkkında şa~ 0~~· d~!orum. Yurdun hav.:. h~.k~~ tiği bu ihtifalde B. M. M. Reisi Abdülha-

Ye liariciy ·u ~ Çen sonbaharda T:· - Tu"rkı"ve arasındaki mu"na~bel!erin fikirlerini beyana dave• edilm'c:lerd" mıyetı ıçın dun Ulu Atasm::ı verdıgı soz'..l lik Renda, Vekiller, mee'u'Slar, Genel 
tıu e vekıli B Ş" ur ~ '" ır. bu .. 1 

n Tass ınuhabi . · ukrü Saracoğlu- benzerfüti han~i noktadadır? Ayni ne - Kral Zogu yakında, cbcrayi tenezzfih, gun gc~~ ~arsı maz bi:- iman ile muh- Kurmay ve Milli Mildafaa Vekaleti ilerl 
~:~; SÖyle<fiği gib~n.: v~rdiği bir beya- ticeyi doğurmak için ayni sebeblern Suriyeye gide<:ektir. ;rem R;_ı.sı:~rn;~~uz ve Ulu Başbu- gelenleri, Ankara Valisi, Merkez Kuman· 

• takat ınebd : . oş" ir siyasi efsane mevcud olması ]Azım geldiğine t!ÖrP. ZQgu Türkiyede, bu tahta Hiyık oldu- ~uz uyu n~nun~ karşı da kemali .danı, Emniyet Direktörü ile Türk Havı 
~etler Birliğinde eını. Türkiyede ve Sov- belki de Alman gazetesi, iki otoriter ğunu söyliyen, bu yolda ısrarlarda bu- tazımle tekrar teyıd ediy.orum.> Kurumu ve matbuat mümessilleri hazır 
tı en~eri VUkua e;enı .~e~~ınlerin tesisin- devletçe malum olup da bizim bil~- lunan kuvvetlf dostlar bulmuştur. Nü- B~ndan 8?nr: Hava Kurumu namına bulunnnışlardır. 
lldıselerden alg en buyuk ehemmiyetli dil?imiz bir takını şeylere vakıftır. !uzlu Fransız mahfelieri de Zoguyu teı- Melıha Avnı Sozen de heyecanlı bir hi- İbtifale saat 11 de atılan bir topla baş-

tannıSr taraftan ~;k ~n•lulnet~ın bir. vakıadır. Di~r taraftmı cİta1yan sulhununı. vik etmektedirler. tnbede bulundu: lanmış ve bu andn merasim yerindeki 
O"'• ı .... ve d ğ t f Onun t f tut s d cTürk kahramanlık a"lemı'nı"n burada b kl · d' ·ı · ltı ·.ret er B'rl"ğ· . 1 er ara • sükfınuna kavuşacak o]an bir Akdeniz ara ını an uriyeli li erler de sancak ve ayra ar yarıya ın ırı ınış. 

nindostuk Yakın;a;d 1 ınılletıen ~.rasında- den bahseden Alman gazetesi ~özlerin- Zogunun Yakınşarkta tahta çıkan ilk Ar- yatan kurbanları gözlerini ebediyen ha- dikkat kumandasi1c kıt'alar, mektebleı 
~ Ankarada Tü k~· Sovyet hukumeti- de daha samimidir. Fakat Akdeniz ne- navud olmadığını söylüyor ve butJnkü yata kaparl<en, maddi ıztırablar yanın- ve hazır bulunanlar rasimei ihtiramı ifa 
b~fhfı lllüşaverel r ;ye Cüınburiyeti ile den İtalyan sulhuna muhtaç olsun? Bu Mısır hanedanında :Arnavudlar bulundu- da ruban çok müster)htiler. Hiç şüphe yok eylemişlerdir. 
~ntl'rıuitıır. Bu flk:r e de son ifadesini deniz<l~ yirmi kadar milletin hayati ğunu hatırlatıyorlar. ki vatanın kurtuluşu kadar yükselişi de, Yarım dakika süren bu saygı tezahüra· 

"-ııJn. ır teatileri b .. kü B t ht · · b k kahramanca fed kıt ı kl ı l T-lek •••1~.ronaı vaz· .. . • ugun alakaları vardır. u a ıçın aş !l namzedler de vardır. a a.r ı ar a o ur. ur- tı esnasında şehrin her noktasında halk 
d et arasındaki 1~.e:. uze:ı~~: iki mem- İtalyRn gazeteler. Türkiyeyi cMüs _ kün istiklali için havalarımızı düşman vE bütün nakil vasıtainn oldukları yerde 
e-vı~ &rasınd dgoruş bırlıgınin ve iki 1üman11gwın düşmanı• olan İngilt;ere ile yorlar. Filhakika bu cseyfülislamı. 11 - hücumundan uzak bulunduracak Türk durmuşlardır Bir manga asker mnne\Ta 

a ostluğun sulh menfaa- d 1· - · lt d b ı çocukları b k dd 1 anlaşmtş olmak dolayısile tenkid edi _ er ıgı a ın a u unan bir memleket u mu a es gaye yo unda da- fişeği ile üç defa selam atışı yaptıktan 
Ank matbuatına yakışır bir lisandır. Faka~ ha pek çok fedakArlıkları göze almış bu- sonra Hava Müsteşarlığı. Hava Kurumu 

ara Hukuk talebesinin k "'I . daha diln bir Müs!fünan memleketi hak lunuyorlar. Muhakkak ki. şu muvakkat c. H. Partisi adlanna birer nutuk söylen• 
~===~~==~~~~~~~!~~ır~~e~y~e~n~c~e~S~l~j km~re"~~lenmu~e~llM~ h~~n an~~~u~~a~h~~~ m~ftk~n~n~y~recifu~~m~ 

la hazin bir tezad teşkil ~der. Hayır, iyi veya kötü g\lnleıin uzamı~ ve kısal- zarlarına çelenkler konulmuştur. 

tğ~ giln Ank H . ""' etı0eaı t....,.n... ara ukuk Fakültesı mezunlan ....u.llkte +-ın-
,('ıltr ... ~ uu etmi§lerd' B , ~4u ~arak bir kır 
huı et Sılay da d ı.r .. u eğlenceye profesarler w Adliye Vekfll Tevfik 

llnan VQ]Qı avet ed.~ış, neş'eli bil' gün ~fr. Rectm bu e.ltlaııced 
'Ve nrafcsörıen talebeler arasında a6steı::lmr. e 

hl~~p~ınn~~a~~~d~M~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
jeıerin suya düşmeğe başladığını an - j Ankara Kız EnstitusU talebeleri TUrkkuşunda 
lıyan bir matbuahn hayal rulrutunu ııe-
ziyoruz. Ve bu f nkisar o ka\'.lar aCJdır 

• ki artık müzmerler cie gizlenemivor. 

A. Ş. ESMER 

Dört şehrin oloktrik tesisatı 
imtiyaz sahibi ltalyan 

şirketlerinden satm ahmyor 
(BtıJta.rafı 1 ind sayfada) 

geriye kalan kısmı da taksitle ödenecek
tir. Satın alma muka" elenameleri tanzim 

edildikten aonra Haziran ayı içinde iki ta
rafın murahhaslan tarafından imıa ecU
lecektir. 

Bu işletmelerin idareleri Hazirandan Ankara Kır: Enstitüsü talebeleri l'azar günü Türkkuşu saha.sına giderek tat-
sonra mahalli belediyelere tevdi oluııa- bikat yapmışlardır. Resim Türkkusu mu allimlerinden birini talebelere izahat 
caktıı: verirken gösteriyor. 
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r
n•mııır "Son Posta" nın Hikayesi ~~ıııııımmıımıı-.nm•~ 1 latanbuı Belediyesi llinları J 

Ç d •• - - 1 V;!Ayet Hıfz>SSdılıa llboratu.nna !Ilzumu olan ve hep'1ııe 1138 llra 1511 kar1lf a Y O n U Ş 1 fJ =: bedel tahmin edilen 144 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konuhnU§tU?'· Uf' 

1 Mi 1 te.sile şatrtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ı:. -
~ nunda yazılı vesika ve 85 lira 40 kuruşluk ilk teminat, makbuz veya mettubil' 

m .. nmnnm .. nnnHmlllllHllllllll .. Rllh.. Yazan : Nezihe Muhilfln ~ beraber 23/5/939 Salı günü aaat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(İ.) (1106) 

Bayan Şernsa sabırsızlıkla yeni tuva - den terzinin boynuna mı, yoksa ellndekJ Şemsa yaklaş'.ınca yanına, gttUer. Ve 
letini getirecek olan terzisini bekliyordu. pakete mi sanlacağını kestiremiyordu. ' bay n~nlı yanındaki güzel kızı: - Ku -
Her kadın gibi Bayan Şemsa da yeni ~ Göğ$ünde kocaman bir çiçek demeti. zenim diye Şemsaya takdim etti ve o 
marladığı son modaya uygun elbisesinin belinden aşağı sarkan acı yeştl kuşağile esnada başhyan bir tangoyu dayanamı • 
birkaç gecedir rüyasını görüyordu. Ren- sik'.!Aınen rengindeki robu terzinin ve yarak kuzenine sarılıp oym\mağa baş -
glni, kumaşını, garnitürünü özene beze- hizmetçisinin yardımile aynanın karşısın- ladı. Tangoda, fokstrotta, valste, lambet
ne seçtiğini ve modelini başkasına ver - da giyinerek latif kametini seyretıneğe vokta kuzenle kuzin birbirinden ayrıla -
memsi için terzisine yüzlerce yemin et - başladı. Son moda kısa ve çok kloş eteğin nYadılar. Şe.m.sa. afallam~ı. Bu da ne şey 
t!rdiğin.i, bu örneksiz robun kendisine altından çıkan iğri ve incecik bacaklarını di böyle. 
dayanılınaz bir zarafet ve güzellik vere· bir ileri bir geri atark yeni elbiseyi vü - Geç vakit evinin önünde '>tomobilden 
ceğine emindi. cuduna sindirmeğe çalışıyordu. Bir tab· inerken başındaki şapka büsbütün eğril-

Ah bu terzilerde de hiç te merhamet de !oyu tetkik eden mütehassıs tavrile çu • miş, acı yeşil kuşağı çözülmi.iş, siklame!l 
nilen şeyden eser yoktu ya! Bir kadının kur gözünün birini kırpıp birini açarak robla beraber sıska vücudü de buruşuk 
yenl elbisesini ne tahammül edilmez bir aynada kendisini seyrettiğini görenler bir mendil haline gelıniştL Sıkıntıdan 
heyecan ve tecessilsle beklediğini sanki birer kahkaha atmamak için kendilerini bi1sbütün uzıyan çökük yanaklarındakl 
bilmezlerdi. Halbuki bu yüzden başları - tutarak: allık akarak ona kirli bir al dudak olmuş 
na nice kıyametler, gürültüler ve patır- - A vallahi de yakı§tı. billlhl de yakış- tu. Sevgili nişanlısının kuzinile arasın
tılar gelmiştir. Fakat beklerken sinirleri tı, dediler. daki sıkı fıkı dostluğu halletmek için yal
gerilerek dehşetli kavgaya hazırlanan Bayan Şemsa ortasında gene sikla - mz düşunmeğe ihtiyac hissederek evinin 
mUşterilerin, yüzlerinL hele ellerindeki menlerle doldurulmuş küçücük bir sepe- kapısından girdiği zaman kalabalık bir 
cici paketi (Örünce nasıl gerilen sinirleri te benziyen şapkasını tepesine oturttu, hnv ile karşılaştı. Taşradaki oğlu apan • 
gevşeyip çatkın suratları hemen güHlın- üzerine allı yeşilli beneklerle süslü sal- sızın ailesile beraber çıkıp gelmiştı . İki 
alyerek kendilerini karşıladıklarını bil • lam saçam vuvalini sardıktan sonra çu· gali~ik torunu h:'f!llinnelermin ellerini 
dikleri için kuru patırtıya pek te kulak kura kaçmış zayıf yanaklanna biraz daha öperlerken, daha yüzünü şimdi gördüğü 
asmazlar. allık ilAve edince tuvdetini ikmal etti. üçüncü torunu gelin hanımın kucnğındrı 
Şemsanın terzi.si de bu yeni .robu saat Elli beşle altmış arasında, yani Holi· vıyak1ıyordu. 

ikide getireceğini vadettiği halde henüz vut tazelerine göre üçüncü gençlik! dev- Şeınsn bu umulmadık ziyaret karşı • 
daha görünmemişti. Halbuki bayancık resinin son basamaklann1 iniyordu. Ama sında zaten rnahud kuzinin mesclesile 
saat beş~ çaya davetliydi. Hazırlanıp yola zengindi, gamsız ve kasavetsiz ömrünün pek karışmış olan beyni büsbiltün 111lak 
çıkması için elde ancak bir saat vardı... bu son gençliğinden adamakılh kam al - bullak olmuştu. Bugünkü çayda nişanlı • 
Ya robun bir kusuru varsa! Ne olacaktı? mağa karar vermişti. sının Ilıtfen kendisile yaptığı 1ki darsın 
Hay Allah sabırlar versin Yarabbi! ... Bir * yorgunluğundan büsbütün çukura bat -
daha bu kadına elbise değil ya, bir men- Çay salonunda, kapıdan .giren Şemsa - mış küçük göz beb0 klerin;n öniiııde san-
dil kenan bile bastırmarnağa içinden yüz nın sallana kırıta kendilerine doğru gel- ki derin b:r uçurum açılmıstı. Cırnına -
tnne yemin ederken yanaklarında be -ı diğini gören kalkık omuzlu. hafif favo· rak kendini bir koltuğa attı. Gözlerin;n 
nekler, küçücük çukur gözlerinde hiddet rili iki genç erkekle, şirin ve sevimli bir 1 önündeki hakikat karşısında ku7.in mese-
panltıları yanıp sönerek pencereden ba· genç kız konuşuyorlardı: les;nin hakikatini keşfetmiş oluyordu. 
kan Bayan Şemsa birdenbire cıyak cıyak - İşte seninki geliyor .. Haydi koş kar - " 
bağırdı: şıla. Y•nnlri "H"""'mı1da: 

- Çok şükür geliyor hele... Aman - Eyvah. ben bu cadalozla §imdi, ne 
kapıyı açın! yapacağım? Arkadasımın karısı . 

Terzi henüz aparlımanın m~divenle - - Mademki nişanlındır, kompliman Yazan: Muaz?ez TahsiJı Berlcand 
rine ayak basmadan Şemsa, hizmetçi.sin· yapmağa mecbursun. Öyle değil mi ba- \... ____________ __/ 
den önce davranarak kapıyı açmıştı. yan Süheyla? -··························l·~·;;;Ö;~j"S~d;···;:;k···· 

Civelek, çetrefü terzi matmazel ken • Genç ve güzel kız şen bir gülüşle bay 
dJsinJ bekliyen serzenşten kurtulmanın nişanlıya baktı. 
yolunu pek iyi bıldiği için içeri gırer - Aman b irader ben cici Süheylfım -
girmez kimseye ağız açtırmadan: dnn sonra bu kakavanla nasıl danscde • 

- Ah öyleg üze! oldu, size de öyle ya- rirn? Acıyın bana yahu! 
kışacak kf, görenlc:r hep size bakacaklar? - Cici Süheylanı hoşnud etmek için 
Bu tatlı teminata can mı dayanır!. Bil - yüreğine taş basar katlanırsın. Sen kaka
tün sıkıntılarını unutan Şemsa sevincin- vanla nişanlıhk devresini uzatmağa bak. 

Şehzadebaşı TURAN 
tlyııtrosuncta 

Bu ıreee 

herycr 20 pnradi 10 

locahr 100 

lÜRKÜM NE MUTLU BANA 
Mıl.i piye• Jl.A YIS ~OLOGO vo vil Macar 

vıırye~cıi ohyı•cu lıavao Aysel 

""""""" 
Keşif bedeli 15993 lira olan tehir yolları içinde mevcud parke taılan 0e 11 • 

pılacak kaldırım ve diğer muhtelif işler kapalı zarfla eksiltmeye koınul.ımıftuJ'· 
Ek.siltme 25/5/939 Perşembe günü saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktı!· 
Keşif evrakile şartnamesi 80 kuruş mukabilinde alınabilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan başkll yollar ıubesinden alacakları ehliyet vesikuınl 
Fen İşleri Müdürlüğüne tudik ettirdikten sonra 1199 lira 48 kuruşluk llk wni
nat, makbuz veya mektubile beraber tekli! mektublannı havi kapalı zarflarını yu
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimt Encümene vermelidirler. Bu ,..ttıo. 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3249) 

Yıllık mu· 
bam men 

klra1I 

Beyazıtta Koska mahallesinin Ctımhuriyet oaddeslnd• 18-20 N. 76,00 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Veznecilude 

eT ve dQkkAn 

• • 22 dQkk8.n 
• 112 • 

• • 60 ev 
tramvay cad. sokağında 9-8' N • 

dQkkln 

192,00 
120,00 
eo,oo 

100,00 

Gedikpaşa Tiyatro caddesi ıoku~nda 10-24 N. ev ı~.oo 

90,00 
120.00 
840,00 

Kadıköy Halinde 51 N. dllkkAn 
• • 5-25 • 

• Caferağa mahallesinde Muva\ckıtbane caddesindt 
8-5 N. buhçeli dükkan 

• Halinde 3-21 N. dOkk!n 156.00 
• • 4-23 • • 112,00 
• • 53 • • 144,00 

Beşiktaş Sinımpaşa mahallesinde Hasrırın sokağında N. 11 dU\ck4o 40,00 
• • • • • 6 • 48.00 
• • • • .. 7 • 48,00 

Tepeb. şında Meşrutiyet caddlsi sokağında N. 6 dükk4n 120,00 
• • • • • 8 • 270,00 

Şelızadebuşında Fevziye cadde!i ıt • 15 ev .S0,00 
?ırıercanda Yav ışca Ş ... hin mahallesinde Uzunçarşı sokağında 66,00 

Dk _.. 
aatı 

~ 
1'9'° 

e,oO 
ı,flJ 
e,otJ 

e,oO 
e,76 
e,oO 

ea,oo 
ıı,70 
9,18 

ıo.SO 
s,oO 
8,~ 
s,64 
e,00 

20,20 
se,oa 
.,94 

242 numaralı dükkan 
SOleyman!yede DOkmP-cilerde 1 N. dUkk4n ı:::.ıı 00 ,,oı 

""'' 168,00 u,eo G~dikpaşa Tiyatro caddesi ıokttğında 10-24 N. Ev 
EminönUndJ Şoyh Mehmed Oeyl4ni mııhallesin ın Balıkpazıın 8 .ııı:;. 00 28,87 

~, 

sokağında 9«-142 N. dükkan 
Şeyh Mehmed Oeylani mahallesinin Arpacılar 1980,00 148,60 • 

ıokıığında 1·3 ve 39-41 N. dUkkAo 
Ortaköyde Muııllim Nııci c11ddesi sokağında 1 N. dükkan 
Sirkecide Hoca paşada Traın"Yay caddesi • 1 ı • 
GaJatada Fermenecller sokağında 15-165 N. <tül{k4n 

64 00 •,00 
soo:oo 22,60 
•oo oo so,oo 

1 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirıılnrı yazılı olan mahaller te.UıJl 
tıttihinden itibnren birer sene müddetle kirıtya verilmek Uzere ayn ayn a~~ 
arttırm11ya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MUdOrlüğünde gor0.lebl1if· 
lsteklil r hizal nnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile berabe1 

18-5-939 Perşembe gono saat 14 buçukta Daimt EncOmende bulunmalıdıtllll'· 
(8041) (B.) 

•Son Posta» nm edebi romanı: 17 a!ar~k dişarısmın cehennemine kendi- ve büyük bir zafiyetle başını arkaya günün üzüntülerinden sonra gıelell bf.S' 
sini attı. dayt?mış olan genç kıza baktı. rahatlık vücudünü gevşetiyor, ona dil'

- Bu havada sokağa çıkmak nereden lenmek ve uyurnatk ihtiyacını .eriY0~ 
aklına geldi? Güneş rarpma91Jldan veya du. Bu dakikada hiç bir şey dQ.f~~ .. f 
bayılınakt:m korkmuyor musun? B'1k- miyor, hatta, Feridun beyin kend.JS~ 
sana, sokakta kimseler yok gibi... otomobiline almasına, kendlstle aıAlc• 

Nesrinin terzisi İzmirin istasyondan 
-uzak bir mahallesinde oturuyordu. Sa
bahleyin bir defa yorulmuş olan Neti
me oraya kadar çok güçlükle vardı. Sı
cak tahammül edilmiyecek derecede 
şiddetli idi. Birkaç dakika kadar ter -
zinin evinde istir~1ıat ettikten sonra 
paketi alarak çıktı. 

Herkese karşı büyük bir azamet ve 
gnd"arhkhr muamele eden bu mağrur 
kndm, oğlunun birçok noktalarda ken
dic;inden ayrıldığını anladığı halde ona 
karşı bir tek söz söylemiye, onun hare
katını tenkid edebilecek bir kelime 
sarf 1 nıiye cesnret edemiyor, oğlunun 
kare:; ında boyun eğmek mecburiyetin
de •. l yo,..du. 

ı;: r ftakilc>ıin kf'ndic;ine bu derece 
hü '' t ve riayet gösterdikleri bu mu
hitt Feridun bevin ı!llrurunun büsbü
t · n rtma"ı tabii ic!i. 

H 1 ikati itiraf etmek l<lzun gelirse, 
gcnr ad mm annesinin tesirinden büs
b · ı kurtı;lmuc; elması Nerimeye, 
m "rac .. atinin hüsnü ~uretle kabul edi
lebi ec~ ~i ümidini vcrmiye başlamıştı. 

Öv1e ya. Feı;dun bey için, vasilik et
tiği bir akraba kızının İzmirdeki şirket 
v<>ya ban kalal"da:rı bfrinde çalışmasının 
ne 0 hPmmiyeti olabilirdi? Kendi akra
basından olan Reşad beyin kızlarının 
kendi bulunduğu bir şehirde hususİ 
musiki hocalıqı ederek ekmek parala -
rmı ç1kam1n larına: müsaade etmiyor 
muvıiu? 

Bir defa Feridun beyden izin çıkar
dıkt:ın sonra. Süheyla hanımın kendi
sini başka bir hizmette kullanmak ve
yahtıd el işleri işletmek vesaire gibi 
n· t 1ori kendi kendine suya düşecek
ti. 

Ancak, bu müracantin çok ehemmi
yetli bir tarafı vardı; Nerime Feridun 
beyle annesinin yanında konu.şamazdı, 

ondan bir randevu alması lazımdı ve 
işte genç kıtı korkutan ve kararını 
günden güne geriye attıxan da bu idt. 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

Bir iki saniye için dizlerine bıraktığı 
işini tekrar eline alarak, kendi kendine 
ve adeta yüksek sesle düşündü: 

- Ne korkak bir kızım! Süheyla ha· 
nımın, alelacele bitirmek için verdiği 
bu işi sona erdirmek için gece gündüz 
göz nnru dökmiye razi oluyorum da 
l~endi hakkım olan bir şeyi istemiye ce
saret edemiyorum. Mutlak ya'rın yazı
hanec;ine gidip kendisile konuşacağım. 
Vakti'e zavallı küçük Ahmedi affet -
tirmek için ona rriderken dediğim gibi 
«Feridun bey be!li yemiyccek ya!• 

Gene kız bu düşünceler içinde çırpı
nıp dururken bir zil sesi çınladı. Sü -
heylA hanım kendisini ça(!ınyordu. 

- Gene bir angarya va\-! 
İçini çekerek aşağı indi. 

Kapalı pançurların kısmen serin tut
tuğu salonda SüheylA hanım bir şeyler 
yazıyor, Nesrin de ince bir sabahlıkla 
bir kanapeye uzanmış oturuyordu. 

Nerimeye hitab eden o oldu: 
- Çabuk şapkanı giy ve terziden el

bisemi alınıya git Nerime. 
- Bu sıcakta İzınire gitmek çok zor 

olacak. İsterseniz ve elbiseyi hemen 
giymiyecekseniz bir iki saat sonra gi -
derim. 

- Ne münasebet! ~Jiseıni hemen is
tiyorum. Hem sıcaktan ne olurmuş? 
Senin gibi günün birinde hayatını ka
znnmnk için herhangi bir ~ yapacak 
olan bir kız için falan veya fllan saat
te sokağa çıkmdk i!t:emiyonım demek 
ne demektir? Haydi çabuk git de gell 
Bu cümleyi, hain ve fena blr bekıf f]ı... 
mal etti. Ne;ime cevab vermeden oda
sına çıktı w eski sf7ah hUll' wçbsmı 

Başı ateşler içinde yandığı için aihr 
adımlarla ve nefesi tıkanarak yürüyor
du. Demir kad:rr kızgın bir güneş so -

- Biliyorum ... Fakat gelıniye mec - dar olarak sualler sormasına bile b•': 
burdum. ret edecek kuvveti kendinde bulent1 t1 

- Niçin, Bu acele işin ne idi 1 Bunu yordu. Sersemleşmiş gibi idi. ~~,. 
daha sonra yapamaz mıydın? yarı kapalı olduğu halde, yanın~ fi' 

- Nesrin hgnım terzisinde1d. esvabı- damın kendisini dikkat ve alAb ile ,O if 
nı hemen istiyordu. <lüğünü hissediyor, bundan garib b 

- Nec:rin mi? Kendi işlerini o sana rahatsızlık duyuyordu. 
mı !!Ördürüyor? Sana emir mi ediyor? Otomobil kona!?:ın önünde durdtı~ kı:ık1arı <'ayır cav~r kavuruvor, bir tek ., ~· 11,. ağaç yo!ları gölgelemiyordu. Cebinde Nerimenin al yanakları büsbütün kı- vdkit şoförün korne sesile kapı def ı+ 
zardı ve kırık bir sesle: açıldı ve Feridun yere atlıyarsk Jlfe .... t on kuruş olsa, hiç olmazsa tramvaya y 

binecek, yclhud bir verdc beş on daki- - E,·et efendim ... dedi. menin inmesine yardım etti ... c;e,ıç tuıf 
- Bunu annem biliyor mu'! Buna şoförün yanında duran elbise pake ..ı ka din ~en ip bir soğuk su iç cekti; fal·o.t bir ~ 

razı oluy0r mu? almak için giderken de Feridun 
hain akrabaları kendisin<' ancak tren G:?nç kız bir şey söylemeden başile hareketi1e buna mfmi oldu. ~ 
için .Mclip ge!me parası vermişler ve bu ceveb işareti yaptı. Bu cevab üzerine - Ali, şu paketi Nesrin hanıma !5"

uzun yolları yaya gitmesini münalsib aralarında bir sükut oldu. Feridun bey der. ~e
görmüşl<>rdi. arabanın köşesine yaslanmış, gözlerini Berciber içeriye girdikleri 7.arnsn bl' 

Gene kız kollarında her sanive ağır- NerimPden ayırrmvordu. Bir saniye rime t'€.şekkür etmek için kendisine re\JI 
ıa~an paketile, ayaklarını sürüyerek sonra rnallerine tekrar başladı: kınca; Feridun gene elile onu gU!'tlld J• 
ilerliyordu. Bu saatte soka~lar pek - Senin üstüne başına annem mi _ Dinlendikten sonra, saat beşe ~ 
tenha idi. Arada sJrada bir araba veya bakıyor? ru yazıhaneme gelir misin? Sentııle 
otomobil, tozu dumana katarak tJÇUp - Evet efendim. nuşmak istiyorum Nerime. ~ 
gidiyornu. Birdenbire yaya kaldın - - Ufc.'k tefek masra~nn için ve - Tabii gelirim efendim. Ess9dl 
mınm ta kenarında mükellef bir oto - harclık olarak sana muayyen bir para de sizinle görüşmek istiyordum. ....ıt ~ 
mobil durdu ve mütahakkim bir ses, vermiyor mu? - Ala; o halde biraz sonra ~f1.J'J-
hriyretle sordu: - Hayır, bir şey vermiyor ..• J:t1asen rüz. O vakte kadr,•r biraz dinleD···~ltı'° 

_ Bu kızgın güneş altında, günün buna lüzum da yok. Şapkasını çıkararak genç kızı .e er 
bu saatimle senin buralarda işin ne Ne- Genç kızın mağrur göz bebeklerinde ladıktan sonra usağa bazı emirler "tıı• 
rime? Çabuk buraya gel bakayım. bir ışık yandı, söndti. Onun bu isyan di ve ağır adımhrr]a yürüyerek Y81.ı 

Genç kız gözlerini kaldırınca Feri- ve gururu karşısındac Feridun bey ha- nesine do~ru gitti. 
dun beyin arabaının kapısını açmakta fifce tebessüm etti ve bu beltr8'z gQlüm- Dl b{r" 

seme, her zaman ağır v~ ciddt olan yü- Ancak elini yüzünü yıkayıp rtrf 
olduğunu gördü ve birdenbire sokağa zünü, bir saniye için garlb bir surette rahatlandıktan ve serinledikten flO 11~ mıhlanmış gibi kıpırdayamadan dur - değiştirerek onu birdenbire gmçle.ş - Nerimenin aklı başJna gelerek 111~1' 
du. tirdi, yüzüne sevimU bir mina ffl'd1. olduğunu ve bu acib vak'anın bir .-ıdıJI 

- Haydi gel; çabUk oL. - LUzum olup olmaması mflV'ZUubahs olmadığım anlıyabildi. Evet. Jl'eı~ııtt 
Gayrl şuuru bir hareketle flı:1 adım değil... Esasen bütün bunlan daha mu- bey kendi arzusile ona, bunca Z8 1i"' 

ataraı'k otom<>bile bindi ve araba derhal fassB'l bir şekilde konUflllamıs ioab edl- dır istediği halde ağzını aç:ıp !Ô~,.}(i!J 
hareket ettl. Feridun Nerlmenhı elin - yor. oek ~sareti bulamadığı bir şeyi ~fl!' 
deki paketi alarak şof.arün yanma lroy- Neriıne, uzun yorgunluktan sonra ebniş, onunla görüşmek istediğiııi 
duktan IOllra yanakları sıcaktan dl al gelen bir gevşeklikle bqmı arkaya da- !emişti. .,_,\ 
o~ ~ atıa.l)lır lıclnda oarlam amıa. Q:tjzlerini yan~ Bütün (Ark41• 

.. 
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SabaJıa· Battal Gazi Ayasofyada 
kalabalıktı. UUı vakti olduğu için, mübed ( . 
kos)un Fakat, yüzlerce ( diya -
l1ahi 0 :muazzam kubbe de akseden 

~CUd~leri Öyle gt\r(lltülü bir aftıenk 
~tıd;tiri:rordu tl, bu uğultudan, 
b. baskını halk ta duyamamış -

~a.tal Ga 
Carı.a ka zi, 0 kadar büyük bir heye-
i~i~ Pılınıştı ki. adet! kendinden 

lışkarı · Ve, adetA fUursuz bir halde, 

lnlibedfıı tnalunk uzlıyarU, bir D:ıamlede 
t apısından r11 ........ ı~· ' 
şte o ıanı ........ "-'1 ~ı. 

layiklerıe an, AYasofyanın altın mo
Iİııde .. P&rıldaıyan uametli kubbe-

, .. cı, <:anh • ses, korkun ır9.1. tüyler ürpertici bir 
ç akisler husUıe getirnı;~ 

-Eyvah --~· 
"" ·· basıldık.. mahvolduk 
.l'(!l'yadı . • •• 

~tine kad dua ıle m~guı olanları ilik
tnaı...- •• ar tltrebrı.qti. Battcll 

1

Gazi 

Sayfa 13 
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ıaron:f1~~~~[11~1~::J:{,{ 
Padişahın arşını 

Derhal küçük kırmızı torbayı alarak içinden padişahrı 
yolladıAı hakiki ölçüyü çıkardıgım zaman kazmac:lar 

hayretle on adım geriye çekildiler · 

Tercüme edan: HOss /İ 1 Cahid Yatçm 
Do1türnhane işleri iki topçu alayının ı §aat arşınının tam ö'bçtlsünü husule ge • 

bergünkü JINtlttebi başka bır şeyle meşgul tiriyorlardı. ( 4) 
olamıya<:ak kadar vaktımi alıyorlardı. Bunu bana getiren Türk: 
Boğazı tahkim etmek projesi artık aklını- - Elyevm. dedi, İstanbulda bulunan 
dan çı~ı. Hatt! padişahın bundan bütün ameleleri istediğiniz gibi istihdam 
vazgeçtiğini zannetmiştim. Bir gün, biri edebilirsiniz. Size teıvdi edilen padişahın 
sadrazam. diğeri reis efendi tarafından bu arşını ameleler üzerinde sıze otorite 
iki adam ayni zamanda gelerek hemen bahşeder. Hatta onlara ceza vermek hak 
Babıftliye gitmemi tebliğ ettiler ve ben- kını bile haiz oluyorsunuz. 
de içeriden (1) bir emir de olduğu zan- Bu kadar büyük bir salahiyet benim e 
nını uya.ndırdılar. Böyle emirlerin icrası limde kıymetinin büyük bir kısmını kay 
hiç tehir edilemezdi. Fakat vezirleri bu bediyordu. Fakat arşını bana getirene bir 
kadar telAt içinde bulacağımı tahmin et- hediye vaziyetindekilere de birkaç •Se • 
mlyordum. Sadrazamın nezdinde toplan· guin• vererek buna atfcttiğLm ehemmi • 
mışlardı. Metbulannın hizmet ve tehdid- yeti isbat etmekten geri duramazdım. Bu 

mermerlerinden kıvılcımlar fışkırırken 

dişarı fırladı. Kahraman arkadaşları -

nın Bizans nskerlerile çevrilmiş oldu -

ğunu görür görmez, bir an şaşırdı. Fa

kat çarçabuk kendini toparlıyarak 
1 

ih ~ın garb 1 Derh<tl .A.şkan mahmuzladı. Dehlizin 
ata eden e ~ephegini baştan başa 

kapıva g nış dehlizin ortasındaki 
tnuıt; ~Hndoe, Aşkann ~ine asıl -

... ı.oa et~ 

insan kütı . . meşgul olehl koca bir 

1 esının bir d Çı dıtrna d ' an a korkudan 
lerini eze erecelerine gelerek birbir -

tiince k lbe~ kaçınıya çalıştıklarını gö-

deki kanlı kılıcı savura savura, Bizans 
askerlerini üzeıine atıldı. 

Artık, ortcthk aydınlamı.ştı. Büyük 

mabedin kapısı önünde kanlı boğuşma 
da, tüyler ürperten bir hal almı.ştı. 

Battal Gazinin atlıları, e11erindeki 

Şam kılıçlarile Bizans piyadelerini di
dik didik ediyorla<r.. kanlı cesedlerini, 

lerlnden hl~ korku içinde idiler (2). Sık ölçüyü yanmıa aldığım muhtelif nletle .. 
1tk BabıAliye wzrrleri ile müzakereye rin arasına koydum. Yeni hisarların ya • 
gelen Sultan Mustafa idare ifleri hakkm- pılacağı tünele gitmek üzere yola çıktını. 
da kendilerinden malOmaı sorardı. 0 aa- Orada takriben kırk kadar amelenin top~ 
bah gene Babı~liye gelmişti. Hiç ~phe- lanmış olduğunu gördüm. Her birinde çif.. 
siz yeni hisarların inşaatına henüz baı- ıe bir kazma vardı. Bu otorite nişanesi. 

l d 
,.., 1 •• 

1
• benim de bir otoritem bulunduğunu ha 

anma 15.nı peıut « bildiği için vezirleri-
ni alelAcele topladı. Söze baılayııı hep-- tırlattığı için, vezirlerin gelecekleri eşr~ 
~ini titretti. saati beklediğim sırada mevcud arşınları 

_ Siz hainsiniz. dedi. Zaten tahtımı teftiş etmeyi düşündüm. Bütün ölçiilerdc 
- Meded ya Haydar!... t O km kt 

yeknesaklık temin edilıniyecek olursa in"' 
sars ınız. nu yı a an başka bir mak-

1 

1 .. _ , a l deri bi 
4Clll1Uitı lI n r merhametle sız-

k 
. aıu m~bedin i . oe de~ed çıne atla gire-

den d 1 e fUursutiuk gösterd. w. 
o ayı, adetA k . ıgın -

Diye korkunç bir nara attı. Topukla

rını Devzade Aşkarın karnına ddyıya -

rak, henüz kınına girmemiş olan elin-

kan kokusundan çılgın bir hale gelen 
at1arına çiğnetiyorlardı. 

(Arkası tmr) 

sadınız yok. §aattaa sıhhat teminine intizar edemez • 

Padişahın gözleri hiddetten parlıyordu. dim. 
Sözlerini dinliyenler donup kalmışlardı. Bütün bu adamlar etrafımda pek lfıü 
Efendisinin teveccühüne daha emin ol • baliyane toplanıyorlardı. Mimar oldu • 
duğu için diğerlerinden daha cür'etli o - ğunu söylıiyen ve böyle olduğuna da inn Aş1taıın a endinden utanmıştı. 

ıneııner b n ayaklan, büyük kanının 
asarn kl 4 

Y<>rdu. Ve b_t a an thıerinde duru -
rem. .ua tal ne w 

1Ycrek, dah ' yapac~gmı kesti-
•an halk kü a hAıl ~lerini o peri-
du tlel~Ii. il 

· 1Jerinde gezdiriyor· 

~ilıra bın e tl 
lfbn· n ndelct rah\bl 

ışlerdt. Ayi . ld er, t:ış ke -
bin .. nı are eden b h" 

gozleri, büyük bir . . ~ ra ı-
llıaya ~Vrilınişu. thnidsızlikle se-

Birdenbire mA 
Binde, gak gtırnı~dln yaldızlı kubbe -
betli bir s furilnQ ~dıran hey -

- es yükseldi. 
Herkes, Y~rli 

"aın ,,.~·ı Y'erine .. ibadete d _ 
Ç\lı eceıt All e 

~arlıktan üst~d ah, birdir. Ve her 
B ür ..• 

u ses bi ı 
lıalifte , n nsan le8i değil.. sanki 

l\ gelen bir nida idi 
Mihrabtaki b . 

!'ahibı~- • aş rahibin ve yanındaki 
ti ~·uı. RuZH!ri b" 

l'e Çe'-'lnı''* ' ır anda, Battal Ga-lti V~J ~d. Büyük 
ÇerÇev<".sl i i kapının soma-

gibi duran Beç nde, esatiıi bir mahluk 

~in i.i~rtndıe ~ Gazi o anda baş rahi-
1.lsute get' o adar manevi bir tesir 

t· 1nnıştı ki ıtriye tiri .. bu ihtiyar ra~ib 
llıış: Ye elini kapıya doğru uzat-

- A. tt .. Ya Yorgi .. A • 
u~rind . ya Yorgı... İşte .. 

~~iYor e.. elinde lnliç.. bize, ibadet 

ltya 'lor · ·· O, bir düşman değildir ... 
l\.._ gİnlıı bizzat kend' 'd' 
~işti. V ısı ır. 

l'tlt: e sonra, rahiblere döne • 

~ - ('lll'ab!. Senin 
11taQu..) dua merMnetin lbir 
lJı Ye sına bqlaym. 
l>u 1 e?ntetnıiştt. 
~ a, derhal b 
ila, <>sıar, tekrar aşiamı,t.ı. Kaçı.şan di-
~1 aea~ yerlerini almışlardı. 

~ahJb •U ttdtri)"e t1trtye yükseliyor .. 
"'ı: , " n e 1 gu hald a tııı bir buhurdan ol-
tıJ)\ı hır~ •lu- ağır mihrabdan inerek 

t\ı Uerll,or:: gibi Battaı Ga~ye doğ-

tl~ti'hr ?Whı 
.b-~a tad b, ancak top kandilin 
.--rıaı Ga~&elebtımlşti. O zaman 

~ sea~r kulağına, bir takını kor

~ttaı Ga: bkılıç pkırtılan aksetti. 

'21. • btr arı ~aşını sa~ ~virdiği za
l'1ıh~rtlttı lt ~ kapıla\"ak titre-
~ ""'"'lJt ' •ı>ıdan ...M.,n_ t~ ı~., avı. wıen alaca ka _ 

an tttf~ ·. ınütbif bir bo~·--
·~ farkedeblldi. 6~"' ce -

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktan Muhammen % 7,5 te- Eksiltme Eksiltme 

bedeli minatı şekli saati 
---- ---

Motör (110 beygirlik) 1 Aded 6950 521.25 Kapalı z. 10.30 
Motör (70 beygirlik) 1 • 4500 337.50 Açık Eks. 11 

I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki aded motör yukarıda hi
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltmi! saatleri hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine rash yan Çarşamba günü Kabata~ta Levazım 
ve Mübayaat şubesindeki alım komisyon unda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa· 

ralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar 
kanuni vesaikle birlikte mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (3430) 

Devlet demiryolları ve limanları işletme~i Umum idarasi ilanları 

Yolculara daha ziyade rahat seyahat etmek imkanlannı temin maksadı ile 
Ankara - İzmir arasında işliyen 5/206/110 6 No. lu yolcu katarlarında Pazartesi. 
Çarşamba, Cuma günleri; İzmir - Ankara arasında işliyen 1105/205/5 No. lu yol-

cu katarlarında Pazar, Çarşamba, Cuma günleri bulundurulınakta olan yemekli 
furgon yerine 12/5/939 tarihinden itibaren lokantalı vagon bulundurulacağı muh
terem halka ilan olunur. c3397> cl824ıı> 

~ 

l_şletme mensublarının hastalı:dannın muayenesi için hergün saat 14 den 
17 ye kadar istifade edilmek üzere bir sene müddetle bir binek otomobili açık ek
siltme usulile kiralanacaktır. Bu işin bir aylık muhammen bedeli 80 .liradır. Ek

siltme 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında yapı
lat!aktır. Talib olanlar 72 liralık teminat mektubu ve ehliyet vesikala:-ile bera
ber ayni gün komisyona müracaat etmelidirler. Şartnameler bilabedel komisyon-
dan verilmektedir. c340811 

ı t 
·ı B h nan şefieri vereceği nasihatleri kolayca 

an smaı ey ainin kim olduğunu 
taSTih etmesini rica için söz aldı. kabul edeceğimi ü.mid ederek bütün öl .. 

Sultan cevab verdi: çilleri kendisinin arşını ile mukayese et 
memi tek.lif eyledi. 

- Bizzat siz. Altı aydanberi Tot
tun yapması icab eden hisarlar nerede? 

Ona cevaben: 

Daha evvel sizin arşınınızı teftiş et • 
meli, dedim. Münasib olan noktalan da kararlaştırdı. 

Temehaşını atmak imkanını kendbtne 
hazırladınız mı? Derhal, aletlerimin arasındaki küçülı:: 

Vezirler kendilerini müdafaa için böy~ kırmızı torbayı alarak içinden padişahın 
b

. . 
1 

yolladığı hakiki ölçüyü çıkardım. Bunu 
ır emır a mamıf okhrklannı söylediler. 

İmparator emir vermiş ohiuğunu iddia et- görünce kazmacılar grupu benden on &o 

ti. Ertesi gün ameleleri iş yerine sevke • dım geriye çekildiler. Bu ilk hayretten 

d kl 
. . istifade ederek bir sert hareketle otorit& 

ece en ternınatı üzerine padl~ahı tes -
kin kabil oldu. Han.ai saat mi tesis etmek istedim. Zalimlı"k etmeden 

&· te gidilece~nl d 
kararlaştırdık. Sadece, bir iki ka7.ma vu- şi detli davranmak münasib olacağını dü. 
rulacaktı. Vezirler, işe h<if1ıannıış filnüyordum. Öl'Çülerin tetkikini, hakiki 

olduğu- arşına tevafuk etmiyenlerin kırılmasını 
nu vicdanen müsterih bir halde efendi • 
lerine temin edebilmek için bu merul • emrettim. Mevcud arşınlann hiç biri bu 
min icrasına lu'"zuın g~en hükmün tesirinden kendilerini kurtara • 

'-'""L ·yorlardı. 
İşe başlamak için bence daha faydah madılar. Şefin arf1D1 da parçalandı. Der-

bir mukaddemeye lüzum vardı. hal yeni &rfınb.r yaptırdım ve Üzerlerine 
Bu mai:- damgalar vurdurdum. 

sadla, icab eden . plAnlan tet • (Arkası var) 
kike başladım. Sadrazam da ilk tqı at • 
mak için hangi günün ve hangi saatin (4) Tltrk arşınına ptc diyoruz. Bunun mft• 
muıvafik olacağını anlamak maksadtle teaddld nnileri vardır. Bizim ticarı arşını .. 
müneccimlere müracaat· etti. Müneccim _ mız blr cplc• e müsa:Yidlr. Çuhalar için, müs· 
le b" af tamel ptcın t\ç rub'u ma:kbuldür. Endaze bat 

r ır eşr saat r tayin etmiı:lerdı'. (3) ... bir B 'S A& nerl cpic• dlr. Bununla başka ku -. 
u merasime iştirak için hareJtet etmek maJlar ölçülür. Diğerlerinden daha truyillR 

üzere bulunduğum Sll'ada bir Tlirk.. ar- olan mimari artın 1ld kadem, dört pus ve üo 
kasında b' ka hatta müsavldlr. ır Ç çuhadar ile birlikte, evinle ............................................................ .. 
geldi ve padişah tarafından geldiğini 
haber verdi. Geren adamın ehemmiyetli " .. ..--------------• .. 

·hali. va'kurane süktttu vazifesinin gaye • Ankara borsası 
sinin neden ibaret olduğunu anlamak hu-
susundaki merakunı derhal tatmine -"'. A ıı K 15 - 5 - 939 G .uıu ç 1' - apaııış fiatlan 

ebzc Asliye Hukuk Mahke- 1 Gebze Aıliye H. Mahkeme- said değildi. Bütün Türk sohbetlerinin 1--------------ı 
mesiden : ıinden : mukaddemesi olan kahveyi içmekte ıı&- ÇEKLER 

Gebze hazine vekili avukat Zülfikar O- Gebze hazine vekili avukat Zülfikar O- terdiği ağırlık sabırsızlıium bntün bQtdn 
za t f d arttırıyordu. 

n ara ın an Gebze eski muhasebei hu- zan tarafından Gebze sabık kaymakamı 
susiye memuru Ali Rıza mirasçılarından Ragıb vereselerinden kansı Atiye. oğul· Nihayet gö~den kınnızı athlltan 
Mahir, Salahaddin, Ruveyde, Feride ve ları Rahmi, Turgut ile kızlan Feriha, Ne- küçük bir torba çıkararak etendi.si tara -
Makbule aleyhlerine açılan alacak dava- dime ve Gebze sabık malmüdürii Sala • tından bana uzattı ve delilet ırtttlt Utl • 
sından dolayı müddeialeyhlerden tz- haddin, muhasebe katibi Cemil ve rüfe • fat ve tevecciihten ve temin lttilf nllh~ 
mirde Yeni Türkiye sokağı 29 No. da kalan aleyhlerine açılan (1500) lira i.s- yet ~ hntlyazdan dolayı tebıriklertnı bil. 
mukim iken ahiren ikametgahları meç _ tirdad davasının açık olarak yapılan mu- d'irdi. Torbayı açtım. (çinden arma lfle -
hul kalan rnüddeialeyhlerden Feride ve hakemeleri sonunda: meli bir takıiiı mendiller çıkardım. Bun _ 
Makbule 26.4.939 Çarşamba günü saat Davacı hazine vekilinin ikame eyle • lar dört abanos parçasına .zarf hlzmetinl 

10 da mahkemeye gelmeleri için ilanen lllİ§ olduğu i§bu istirdad davasının mtı - görüyorlardı. Bu aban-OB parçalan gil.ı:nÜf 
yapılan davetiye üzerine mahkemeye gel- ruru zaman noktasından reddine ve ma- vidalarla u.çuca eklenecek Oılurlarn in _ 
m~iklerim:len davacı vekilinin talebile sarifi muhakemenin davacı hazineye al
Fende ve Makbule haklarında ilanen gı- diyetine 22.3.939 tarihinde kabili temyiz (1) Bu tabir pad.lşahm sar&JlZlda ltade 1_ 
yab karan tebliğine ve yeıvmi muhake _ olmak üzere karar verilmiş olduğundan ç.ln kullanılmaktn4ır. İ.ltibdad.a a1r kellıne
menin de 29.5.939 Pazartesi g-lnü saat müddeialeyhlerden Turgut. Feriha ve lerln ~inden ziyade ~r aibkUr. 

Açılış Kapanış 

Londra l'i.93 5.93 

Nev - Yan 126.66 126.66 

Par1s 8.3MO 3.ll'i50 

Mlllno 6.6623 6.6623 

cenevre 28.4.l'i76 28.41'i'15 . 
Ame.stert.d& 67 .9960 67 .9950 

IBerlln 60.8260 60.8250 

IBrükael 21.6550 21.6650 

lAttn& ı.0925 ı.09'.ll'i 

Sofy& ı.116 1.66 

Madrld 14.0SG 14.085 

lvaroova 
28.7876 28.7871) 

Budapefte 
2.f.,ll(;'16 24.9675 

iBükret 
O.GOôO 0.0011() 

Belgrad 
2.8926 2.8925 

Yoıroham• 
84.62 84.62 

Stokholm 
80.6425 80.5425 

Moskova 
23.9025 23.9()23 

ı.--

iSTİKRAZLAR 10 a talik kılınmış olduğundan Fen'de ve Nedhnenin ikametgAhlannın meçhul bu· (1) Bu aahnenln t&f.a!W.mı bana Reb ı efendi hlkAye ettı. 
Makbule ye.vmi muayyende mahkemeye unınasına binaen tebliğ makamına kalm 1-------~-.-------I 

lm dikl 
olmak üzere keyfiyet n•n ohınur. (1) K<>4hnun para 1'erCl1#1 bu m.anum Açılı~ Kapaıııı 

ge e ı en veya bir vekili kanuni gön • e& 

dermediklerl takdirde bir daha mahke _ :=:::a::mmıc==c=-:===-=---ıı::::::=93~9/~~- = :::Wkka!:n bir~~~ ~k bo~~ ı;ın : : ı ; 
meye kabul edilıniyerek haklarındaki mu kamına kaim obnak ftzere keyfiyet lltn nnJ:tl'dtt. hbt bu mm hrt.aııbuıda 0 tadar • • 1 vad - - , 
hakcmeye gıyaben bakılacatı tebliğ ma- olunur. 939/85 mutel:>erdıı k1 l.Jr>C& bir d9 mfhwvdrabatL ı.. 

mevcuddm. ~-------------., 
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l ALnAt.IYAVA~ 
BiR iN6ilil CASIJSU 

Terctme eden: iL Alu . 
Loyd Corca meçhul bir şahıs tarafından şüphe 
uyandıran bir kutu yaprak sigarası gönderilmişti 

Ben ışın bu şekilde, böyle 
ikind derecede adamlarla halledi -
lemiveceğini gorunce, bu söy -
'lcdıkleıimin derhal -şu dakikalda ağle
bi ihtimal yatağında uyumakta olan
( 1 ) Beyzil Tomson 'a telefonla bildir -
mesini ısrarla rica ettim. 

Jı:;rarlarıma daya'namıyarak Beyzi! 
Tom<>on'a telefon etmek mecburiyetin
de ·aldılar .. Beyzi! Tomson biz.zat be
nim c konuşmak istemi~. ahizeyi bana 
verdiler .. ben birkaç kelime ile vaziye
ti ona iz:ıh ettim. 

Beyzi! Tomson derhal, bana tt\mad 
edilmesini ve bu sahada vereceğim her 
dirE'l{tifin mutla'k olarak yerilM! ~ti
rilmesini maiyetine emretti; verece -
ğ4im direktifler dairesinde derhal işıe 
başlnnmasını tembih etmesini de unut
madı. 

fil' İlk işim Şlcıyher hakkında haber sor 
mak oldu. Acaba Şlayher İngilterenin 
herhangi bir noktasından karaya çık -
mış rot idi?. Muhtelif limanların her-
g'ün merkeze göndermekte old~n, Umumı ncırbde Garb cephesinde f aati yette btı.Lunan Alman, 

gidi o gelen yolculara aid listeler ted - tayyarelerinden bir g nıb , 
kik edildi. Fakat bunların hiç birinde kilerin kanaatince Şlayher henüz İngil-1 gibi ondan hiç ayrılmıyordum. 
Şlayher'in eşkaline uygun eşkA'r ~ı - tereye gelmemiş olacaktı. Muhtelif İn- Vaythol civarında bir yığın in11an 
yan bir adam ismine rastla'nmadı .. ta- gilb: limanlarından gelen raporlar ve dolaşıyordu. Fakat görünürlerde Şlay
bii Şlayher kendi ismile seyahat etmi- yolcu listeleri dikkatle tetkik ediliyor- her'in izi bile yoktu. 
yordu .. herhalde taşıdığı İsveç pasa - du. Fakat görünü.fe göre, Şllayher'in Ya ben buraya boşuna gıeldisem?. 
portuna uygun gelen bir İsveçli ismi eşkAlinde veyahud bir İsveçliyi andı Şlayher'in suikasd için İngiltereye gi
almı.ş olsa gerekti.. . Derhal, bütün !n- ran eşkalde hiç bir yolcu zuhur etme diyorum diye bir palavra atmak ihti
giliz limanlarma, !bilhassa İngilterenin mişti... mali yok mu idi?. İngiltereye girme -
şark sahillerindeki her noktaya hususi Bütün bu listelerin içinde Şlayher'in nin zannedildiğinden çok daha güç ol
direktifler gönderilmesini ve bu direk- eşkalini biraz andıran bir tek yolcu duğunu fark ederek niyetinden vaz -
tifte zikredilen eşkAle uygun, haricten vardı; bu da, pek te mühim olmıyan geçmesi mümkün değil mi idi? Yeğeni 
gelecek yolculara azamı dikkat göste - askeri bir sipariş için İsveçe giderek, olan İsveç konsolosunun &'kılhlık ede
rilrnesinin ' kaydedilmesini, rica ettim. Şimdi cie İngilter'? yolile memleketine rek Şlayher'i geri dönmiye ikna etmesi 
Bu eskfüe uygun bir yolcu gelirse, bu- dönmekte olan bir Amerika devlet me d .. k" d" e mum un u .. . 
nun derhal tevkif edillMSi ve keyflye- muru idi. Ertesi sabah hayatımda g»rmedi _ 
tin bana haber veriJrnesi Ilzımdı. Ben bu-tün gu··n:bnu- Donnı'ng-Stn·t'de W• • dlğ' bi h ecanı l gım ve geçırme ım r ey a 

Bu direktüten anl~ılacağı üure, Al- geçirdim. Bu müddet içinde ben de altüst oldum. Douning-Strit'de Loyd 
man umumi karargAhının bana tekli:f Loyd Corc'un muhafazasına memur Coı'c'un oturmakta o1duğu 1 O numaralı 
ettiği usulden bir hayli uzakl~ıştım. Skotland-.Yard'ın hususi teşkilatına eve birçok paketler gelmişti. Loyd 
Fakat ben her şeyden önce Loyd Cor- kayrledilmiştim. O g'(l!n, Laya. Corc, Corc'un hizmetçisi bunlan taısnif et -
cun hayatını garanti altına almak isti- biltün sabah ve biltUn gün ictimada mekle meşguldü. Bu gelen paketler a
yordum. lş Şlayheri. ele geçirmekti .. vakit gcçinniştf. Akşama doğru Avam rasındaı, bir kutu puro sigarası da var
bir defa o benim elime geçtikten sonra Kamarasına gitti; haberi olmadan ben dı. 
'.Alman umumi ·karargAhını tatmin e - de onwıla !beraberdim; adetA bir gölğe (Arkası var) 

Romanya - Yugoslavy• 
maçı nasıl cereyan etti? 
Oyun baştan başa sür at ve sertlik içinde oyn.JI. 
RumeDl.er ancak son dakikada bir tek gol atabildil' 
Bükreş 1 - cGeci~tir• 24 Ma -

yısta İngiltere milli takımile yapecağı 
maça hazırlık w takımın bakild kıy -
metini ölçmek maksadfle YugoSlavya 
milli takı.mile karşılaşan Romanyalılar 
Bükreşte milll bir maç yaptılar. 

İngiliz millt takımı İtalyada yapa -
cağı maçtan 10nra, Yugo.blvya milll t.a 
kımile de kaflılaşacağı için bu maçta 
ayni zamanda Yugo.slıvl.&'T' da kendi 
kuvvetlerini ölçmek fı.r.Etını bulmuş 
oldular. 
Bükreşte birçoklarımıza yabancı ol -

rnıyan Avef stadırJ bu maksadla bir ke 
re daha ziyaret etmek nuib oldu. 

Londrada seyredemediğim Ports -
mouth - Wolver Hampton kral kupa~ı 
maçı yerirut, Yugoslavya - Romanya 
millt maçını o mnksadla seyretmek is -
terim amma, burcıda gördüğüm futbol 
nihayet Balkan futbolünden ileri ol -
madı. 

Rumen ı- Yugoslav maçından blf 

oyunu bizim takımlar kolay 'S/J1'1 
karamazlar... )4ıf 

Se!ha<la 40 bin seyirci vardı· 
talyan Scarpi iyi idare etti. 

önıer 

Ankaradaki mektebliler 
ve bir düzeltme 

EvvelA Yugoslavlar, sonra Roman -
yalılar sahaya geldiler. Kısa fa~sılalarla 
iki mini marş dinledik. Oyuna sliratli 
bir hücumla Yugoslavlar başladı. Yu -
goslavlnr sol açıklarının uzun bir top 
sürüşile güzel bir iniş yaptılar. Ro -
manya sağ müdafii pek kolay olma - Birkaç gün evvel gene bu sii 
makla beraber bu hücumu kesti. Orta- Ankaradaki mektebliler maçı b ,1 
laırda bocalıyan top Romanyalılann a - da bir y~zı çı1onıştı. Bu yazını!l 
yağında daha çok dolaşmağa başladı. satırındaki cümle iU şekilde ol' 
Yugoslavyanın güzel müdafaatı, tebli- tı: 
kelisayılabilen birkaç hücumu kesti. cBir gün evvel kavga ile bitetldi" 

tan sonra Pazar günü de bir hl lJ 
kacağından korkularak saat 9,,o 
heci polis komiserliğine telefoıı 

İki takım pek bariz bir Ş.ekilde W 
sistemile çar~ıyor. Buna mukabil Ro 
manyalıhrr uzun pas yapmak suretile 
daha ziyade hakim vaziyetlere geçi -
yorlar. Yugoslavların, Rumenleri gü -
zel marke etmesi, halkı heyecan i -
çinde bırakacak kadar güzel. Yugoslav 
ların rüzgara karşı tatbik ettikleri mü
dafaa sistemi karşısında sık sık Ru -
menlerin sıkıştıkJarı dEf görülüyor. Sı
kı bir hücunı esnasında Rumenlerin 
merke7. muavini sakatlanıp sahayı ter
ketti. 

Devre sıfır sıfıra bitti. 
İkinci devre başlarken Yugos1avya 

hücum hattında sağ aiçık1a, sağ iç yer
lerini değiştirdiler. Yugoslavl&r .rüz -

.. dcıet 
miş, polis istenmişti. Bir mu ~ 
ra polisler geldile,. ve hlıdise }le. 

tahkikata başladıl~r.> :af 

lstanbul bölgesi boks ar 
vefat etti 

Bed~n Terbiyesi Umum ?Jii<i 
İstanbul bölgesi boks ajanı Nııriı 
müddettenberi mübtelA olduğU ~ 
lıktan kurtulamıyarak vefat e . ~ 
nazesi sevdiklerinin omuzla:ı ;, 
de kaldırılarak Ortaköyde aıl~ ~ 
tanına gömülmüştür. Allah rıııuır 

decek bir hal sureti bulmak pek kolay
dı. .. 

Muhtelif İngiliz limanlarından gelen 
yolcu listelerinde Şla~'bı ~line 
uygun hiç bir cr<lama ra!tlanmamıştı. 

Fakat henüz bir gün evvelki raporlar 
gelmemişti .. nerede lıe bunlann da ge
lecekleri muhakkaktı. 
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1 2 8 4- f> ti 7 B 9 ıo Romanyahlann soliç:l her fırsatta 

ı===============' mükemmel şüt çeken bir oyuncu, biraz 

lesin. 

Bütün bu işleri yaptıktan ve Loyd 
C-Orc'un muhafaza teşkilAtmın da me
aeleden haberdar edfü:!iğine fytce ka
naat ettikten sonra birkaç saat olsun 
bir uyku kestirmiye karar V'eTdim. Ve 
hemen oracıkta Skotland-Yard'da uy
kuya yattım. 

Bu mesele hakkında Loyd Core'a hiç 
bir şey çıtlatılmadığını antrparantez 
size söylemeliyim. Çünkü yukarıda da 
zikrettiğim gibi Skotland-Yard, şu ve
ya bu adamın öldürüleceğine dair her
g'ün birçok raporlar ~ırch... Bnınn 
bunlar, öldürüleceği rlkredilen z~ata 
haber verilse, bunların btr dakika bfle 
rahat yüzü görmemeleı1, dairrıt bir si
nir gergln1iği içinde yaşamalan llzım 
gelirdi. Her dakika için Ş1l veya bu kö
şeden bir kurşun gelmesi ihtimaıtnl dft
şunen Loyd Corc'un, kalb huzurll~ iş 
görmesine ve faydalı bir ı. çıkarmasına 
imkan kalır mı idi? 

Bugünlerde Başvekilin (J) bütün 
harekatı ve nerele gittiği hakkında da
kikası dakikasına bana malfunat ve -
rilmesini rica ettim. Maksadım, Şlay -
her'den bir haber alır alınAz Mrhal ~ 
vaktinde müdahale ederek onu tam 
zmnanında durdurmaktı. 
Ert~i gün de Ş1nyber hakkında hiç

bir haber alamadık Skotland-Yard'da-

(ll BP.yfill Toınson: Uzun seneler Skotıand
Yard'ın direktörlüğllntl yapmlf bir zattır. 

C2) O sırnlnrda Başvekil Lo7d Ooro, 
t>ounltı2-Strit.de bulunmakta &dl. 
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KızamıJ,çık vegahud 
Gillkızamığı 

Bugünlerde bu Jı:ttçük ve ehemmiyet -
siı ha8talık da çocuklarda görlllmekte -
dlr. Fllhaklka gülkızamıAı tınyiit bir teh
like n lrıza göstecmlyen bir ha.atalık • 
tır. Normal vaziyette 1ken çocukta bir
denbire yuzünden başlıyarak bütün vü
cudü ihata eden ve kızamığa çok heme· 
ıntyer: bir doküntü başlar. Ekseriyetle a
teş yoktur. Çocuk r:ayıt tıir baş a~rısı n 
kırgınlık: Arazı gösterir. Ve döküntü de 
bir iki gun zarfında solar. Ve hasta da 
iyileşir. Gfilkızamı~ı sarldlr. Husus! bir 
uacı yoktur. Çocuğu odada birkaç gün 13-
tirahat ettirdikten başka ya.pacak blrşey 
yoktur. A~nı. burnunu, gÖ'ilerin.1 amd
borlk mahlClllle !ık sık temizlemek mu
vafıktır. Mühim bir perhizl yoktur. Bir 

1 hafta on gün sonra d!ğer çocuklarla te
mll.'I edebilir. Bazan döküntü sebeblle 
görülen kaşıntıyı izale için blr miktar 
talk pudra.sile vncudtl pudralamak tay
da verir. 

nazlı oynam~a çok iş görecek. Yugos- Ankara Radyosıl 

- DALGA uZUNLul;t1 

' 

1839 m. 183 Kcs. ıııo ~ 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 .p
T.A.P. 31,19 m. em Kes. 20 

lnv kalesi yaklninde bir favul oldu. Sol
idn enfes bir şütünü, Yugoslav kale -
elsi uzun mildde~ alkı~lanan bf r plon -
jonla yakaladı. Romanya ma,1s\ls bir 
hakimiyet elde eder g1.bl oldu. Bütün 
pa~lar !IOliçte tôplanıyor, bu nazlı o -
vuncu, kah dıŞ8n giden, kAh direği ya- SALI - H/&139 ~ 
1ıyan şütlerle her fırsatta tehlikeler i - 12.30: Proğrnm. 12.35: Türk 

_ı. 13: Memleket saat Ayarı. ajans ~ 
cad ediyor. Yugoslav k<l"lccisinin kur - ıoJt haberleri. 13.15: Mftzik cKa~_J 
tardıkları ile, dışarı giden şütlerde isa- ram_ PI.> 13.45 - 14: Konuşma (~: 
bet olsa, Yu~O!lavya rahat rahat 3 - O tt.> 18.30: Proğram. 18.36: Müzllt ~ 
mağlôb olurdu. @ - Pl.) 19: Konuşm11.. 19.15: 

Ik. ı' tarafın kar-lıklı hü.m•"" ve mü - C1'a.!ll heyetU 20: Memleket saa\ı.ı~ "' "'\A.I.. jans ve meteoroloji ha'berlerl. ~~ 
da'faasile geçen oyunun son 4 dakika - mftzlğl. 1 - suzidil pe§f'eY[. 2 - ~ 
sındayız. Romanya merkez muhacimi, ıı ~endinln suzidil a~ır semaisi~ 
so1içe, soliç, saği9C, sağiç, sol açığa ve leıblnle.> 3 - Hn,ım beyin ~ 
nihayet oradan 90llçe gelen t<>p 110luğu CMe.Uen oldu bize dallar.> ~ -;.,oıoJ~ 

. ' . Poyrazın şarkı: cscvde. elinin b~ _,,,ıı 
Yugoslav kalesinın ağlarında aldı. Bır Cevdet Kozan: Ud taUlmi. 8 - ı.ır--~ 
tek Yugo~av oyun~a dokunmak c1ya.nın suzidil şarla: <Cama pJOI 
nasib olmıyan topun kısa bir zamanda 1 - Şeref İçlinin suzidil oar.ıo: ~ 
ayaktan ayağa mekik dokuması bir e.üidlr.) 8 - !sak Varonun ll ~~ 

Cevab ı.,ttyen olruyucul&nm.ııı pona buçuk saatlik fııtboHin en zevkli anı i- ~ yı<lSolbenl se1n~> 9 
-temlbak> io ...-

pulu 7ollamalannı rica ederim. Ata1 tat- fa•~: n ayn 15ın nı& · ııJOl 
dtrd• istekleri mukabele.siz lcala.blllr di. tin Kaynağın hicaz ıarkı: c:se 

\. · ) Romany$1ın gaHbi~tlni illn eden btıtün.> ıı - Sadettin Xa.ynıığın. 
~ r • tı: (Saçlanma ak dtı~tı.) 21· 

·--· .. --.. - ................. _., ____ ..... __ bu sayı ~vef s~adının dıle gelme.ti gibi 21.ııı: Esham, tahvllAt. ıta.mblYO - rr_J 
• bir şeydı. Dakıkalarca süren bu alkış r.ıraat bor8Ml <flat.> 21.211: Neş'ed f· ,,., 

lstanbul 3 DncD icra Mamurlu- içinde, hakemin oyunun bittiğini ilAn 21.30: Müzik (Radyo orlı:estra.sl ;!ot t/ı 
Dundan: için 6ttlirdilğü düdük nasıl duyuldu torlwı.) ı - Franz Bchubert: U ~lj 

Bir alacağın temini için hapis edi- hayret ettim.. 1ör ctta1tenlsch.> 2 - FeUx ?d dl'.. Bartholdy: s. en senfoni ıa mınöt· .. 
lip paraya çevrllmeslne karar verUen Romanyalılann sol müdafii, merkez trodUksyon ve Allegro Agitat.O .. 

bir adet S. D. 9 Numaralı kelvinator muavini, sol muavini, solıiçık w btl - AM&l Vlvace - Adag1o cante.,,ıı-_... 
Beyoğlu 1stiklal caddesi Sahibinin hassa soliçleri iyi oynadı. Yugoslav _ Guerriero ve Finale Maestosıo· :.,,-1. 
Sesi kelvinator mağazası önünde 28/ ların kaleci iki mMafaa ve sollçlerl cıounod - Faust operasının f!.l 
5/939 gtınQ saat 16 da açık artırma ' . 22.30: MUzlk COpera aryaıa.rı_~ muvaffak olan oyuncular arasındat ıdt. a.Ja.n.t haberleri ve yarıntı prol'·-

Ue satılacağı ilan olunur. ( 17795) F.a.zlg wrtllk icinde cereyan eden bu Mllzik (Cazband - PL) 
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Kurulut tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticarl t4er nevi banka muamelelırl 

A 28.800 • 
ıra 

z· J{ 
50 ... ırr~aat bBank.ısında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablarında en az 

• .. •' ulu · gört! ıkı . nan.ara senede 4 d fa çekılecek kur'a ile aşagıdaK.1 p ana 
amıyc d .. 0Jt:lacaktır: 

4 Ac'ed 1,000 Liralıl( 4,00) Lira 
4 ,, sco ,, 2,00J ,, 

4ci " 250 ,, 1,0J) ,, 
,, 100 ,, 4 JO l ,, 

ıoo ,, 5\l s'vJJ 
120 ,, 4J ,, 4,8JJ tJ 

160 st ~J ,, 31 ~l.)J ',' 
DIKKAı·· " ı , . 

dusrnıycn e · IIesablarındaki pa:-alar bir sene ıçmae .SO liradan aşağı ' 
l<:ur'nlı:ı.r re ıkramiye çı\ctı~ı takdırde 711 20 Cazlas:le verilecektir. 

tarihltrind .~en"~c 4 defa, 1 EyJUI, 1 Bırincıkanun, ı Mart ve 1 Hazirnn 
c Çl'kılccl'ktlr. 

~---- - ,...,. - - -- -'"-- -,-. - - - - - -_ _....,~~~~~~~ 
· levazı ·r11 de • 

z· l - 93 910 d • 
ın n A ı,. i 

0 

1 1 için Kul i, 1:cı'te , Burs Askc i lis lerile Konya ve Er-
rufı i 'K . z okt t ·n sınıf'arına. Kırıkkale S::ın'at lisesinin 1. sı-
lebe a ı ktı~. cdu g diki erb ş hazırlc:.ma orta okul•mun 1. sınıfına ta-

2 - K b 
CUdd ul ş rtları ru:k ı·• ur. Ne un tl .. r ıit şubelE'rile birinci maddede yazılı okullarda mev-
belerine ba vurm\ mur~c at edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu-

8 1 a arı azırı11..'1r 
- stekliler asa d k' . 

A. - Askc>ri ok 
11 
gı a .' yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 

tasa kadar kabul u d;~a gırmek istiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağus
AğUst~t:ı ba~hır ~O 1 ır. Askeri li.s lerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 
Okulların bütün ;; Agustosa kaddr devam eder. Liselerin diğer smıflarile orta 
~Yluie k d r deYa nıflan ve San'ut lisesi ı. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylaiden 10 
abuı edi.mi ola m {'d r. Sınav nrticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilfın ve 
ll K . n ara teblig t y pılır. 

c k '1\ rı Z nc'd 
a okur! "ın s· 1 crede bulurı n g dikli erbaş hazırlama orta okuluna ahna-
C 1 c.>klil r· m~ sı avları 1 Eyllılde bışlıyacaktır. 

Bu .. yu·· k Anneler 90,000 kilo yoğurt kapalı zarfla eksilt- Vizede tümen satınalma komisyonunca 
ıpeye konulmtıf1.ur. Tahmin bedeli 18000 aşağıda cins ve miktarlan yazılı malze. 
lira olup ilk teminatı 1350 liradır. Eksilt- me 22/5/939 günü pazarlıkla alınacaktlli 

Genç ve taze görünmek ınesi 2161939 eurna günü saat 15 dedir. isteklilerin bem günde komisyona müra. 

için bu basit usulü tec- Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü caatları. 
ı49o sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele 35 kazık 20 Sın. kutrunda 1,50 1180 U· 

rüb~ ediniz. 1 ğ d rinde istenilen belgelerle birlikte ihale zun u un a. 

Yırmi seııcdeııberı ku.ınnılmakta 
olan meşhur (Yağsız) beyaz renkte
ki Toknlon pudrasının malı em f or
mOltl ne tuakım ve tasfiye edIJmiş sOt 
kreması ve Zeytiny.,ğı, sıı r kıymetli 
cevherlrrle kını tı ı ... maktauır. Bu 
krem cıldinizi serıuıı l e&er ve genç
leştirir. Ve tc ıln lmruşuklukJurını ve 
SRir gayri snfr maddelerıııi giderir, 
cildi taz0 Vb nerrııiıı kuar ve nefis bir 
koku hırakır. Fazın kıllı:ırm fnaliye
tine n.h1tyet Vl'rır. BugOnkU insnnla" 
bır kaç sene evvclkıl!!rlne nazaran 
duba g zeileşmiş bir h ıldcclirler. 
r ıntohassıs1 .. r bu şayanı hayret tc· 
becldllll'ln Eelıe b.n un uıı.iyl tle Toktt· 
ton kreminin is ıınil.ı.ın atfedıyorJ lr. 
A~.ı.ık sarfıyatı hemen bir milyon 
vazoyu bıılmakt.ıdır. Siz d~ hemen 
bugUndı:>n ku.lımnrnğa başl yınız. Ve 
her sabah daha genç görtınUnU.ı. 

Memnuniyetibnhş semtNler gttrnntıli· 
dir. Aksı h ıhle parnnız ıtHie olunur. 

.. Dok or. 1. Zati Ogat • 
ar ısın 1 ı ci nımweaeha-

<i.,. ı ıe 1 s.> 1 tıııst ıl..ırı.11 
ı-.ıt>ul ed,•r. 

Karl l Sulh Hiikimli{ri"' · e 1 : 

Emvali metrukeye izafeten KRrtal mal· 
müdürlüğü ile Mösyö Kontinu'nun şayian 
ve müştereken mutasarrıf oldukları Pen. 
dikte Pavli adası karşısında kiremit fab
riknsı ve arazisinin izalei şüyuu zımnında 

gün ve saatinden en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektublarmı An
karada Lv. Amirliği Satınalma Ko. na 
vermeleri. cl007> c3416> 

* Birlik ismi Miktan M. Bedeli 
Kilo Lira - --

Merkez 234000 58J00 
Babaeski 72000 18000 
Hayrebolu 37000 8250 
Kaynarea 32000 8960 

İlk teminatı Eksiltme Saati 
Lira Ku. tarihi 

-----
4387 50 5/6/939 11 
1350 00 6/6/939 11 

618 75 6/6/939 15 
672 00 5/6/939 15 

Yukarıda yazılı sığır etleri kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacak ve muka
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları 

Ko. dadır. İsteklilerin yukarıdaki cetvel· 
de gösterildiği veçhile belli gün ve saat
lerden bir saat evvel kanuni vesiknlarile 
teminat mektublarını Lüleburgaz Ko. 
başkanına vermiş bulunacaklardır. 

cl008> c3417ı> 

* Birlik ismi Miktarı M. Bedeli 
Kilo Lira 

-
T.im anbarı 180000 5400 

SV. alavı 405000 12150 

Hayrebolu 400J000 12150 

Kaynarca 405000 12150 

Babaeski 540000 16200 

» Top. Tb. 405000 12150 

İlk teminatı Ek. tarihi Saatı 

Lira 

405 7 /Hatiran/939 11 
912 7 > J) 11 
912 7 > > 15 

912 7 > > 15 

1215 8 » > 10 
912 8 > » 11 

12 tok ıtte birlikler anb rlnrma tcs'im 
şartilf' kuru ot ihtiyacı kapulı z:ırf usulü 
ile eksi.tın si yapılacaktır. Yukarıdaki 
cetvelde gösterildiği veçhi'~ b 1li gün ve 

saatten bir saat evvel kanuni vesikalarilc 
birlikte teminat ve teklif mektubları'lı 

Lüleburgazda Ko. başkanlığına vermiş 

bulunacaklardır. Evsaf ve şartları Ko. 
dadır. cl009> c3418> 

açık arttırma ile 19 Haziran 939 tarihine * 
müsadif Pazartesi günü saat 15 de o gün Eskt!';ehirde yapılac.,k hava hastanesi 

70 kısa kazık 0,50 0,80 u· 
zunluğunda. 

600 metre dikenli tel. 
2 Mm. kutrunda 20 metre uuz. teı.. 

300 nded çatal çivi. 
330 aded kısa kazık. 
200 metre düz tel X 2 Mm. 

GO aded çatal çivi. 
2 aded 20 Sm. kutrunda 2.20 M. uzun• 

luğunda ağaç. 

12 aded 20 Sm. kutrunda 2,50 M. uzun• 
luğunda ağaç. 

6 metre çenber demiri. 
20 aded 6 santimlik çivi. 
5 metre murabbaı katranlı ka ~ıd. 

12 mrtre düz tel 5 Mm. kutrund.l 
14 aded tırnaklı. 
20 aded karga burnu çivi. 

• 

IXI metre murabbaı tahta levha 2 aded 
2 aded 20 Sm. çüpında 2,20 metre U• 

zunluğunda. 

9 aded 20 Sm. çapında 2,50 metre U• 

zunluğunda. 

11 aded 20 Sm. çapında 1,50 metre u .. 
zunluğunda. 

13 metre çenber demiri. 
6 Sm. uzunluğunda 65 aded çivı. 

5 metre murabbaı katranlı kuğıd. 0,5 
metre murabbaı kaplama tahtası. 

35 metre tulünde 30 Sm. genişliğinde 
tahta. 
Bunun 10 tanesi 1,20 metre tulündt 

kt ı 1..c&' 
10 
10 

3 

> 0,90 
0,80 
1.30 

> 
> 
> 

50 aded çivi 6 santimetrelik . 
2 aded çivi 20 ~antim çapında. 2.5( 

metre uzunluğunda. 
12 aded çivi 20 santim çapında. ~5( 

metre uzunluğunda. 
8 metre çenber demiri. 

20 adC'd çivi. 
5 metre murabbaı katr:mlı kağıd. 
5 Mm. çapında 12 metre . 

14 tırnaklı. 

IXI cb'adında 8 Mm. kalınlıl!ında 2 aded 
tahta levha. cl005» c3414> 

* Tüm ihtiyacı için a ·ağıda yazılı saraci. 
ye malzemesi alınacaktır. Evsaf Ko. d& 
ve il:mı yapan Ko. da gorülebilir. İstekli 
lerin nümunelerile birlikte 22/5/939 Pa.. 
zartesi günü saat 11 de Lüleburgazda Tüm 
Satınalma Ko. na gelmeleıi. 

Cinsi 

Kösele 

(1003) (3412) 
Miktarı ' 

302 Kilo 
50 :MC'tr( 

400 > 

~aınıanıa:ya çal~n t•dı k bul k ~ıd arı ı mümkun mertebe kısa zamanda ta-
l.'3tc>dik ri 

1 
ma an ve tamanılanan k~ ;ıdlarının askerlik şubesinden girmek 

Ça hi 0 •u a vaktil .. 
d ç bir i teki' . e onderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
h olu ve Orta A ın; 

1
°kulu'1 b lur duğu mahalle gitmemesi lflzımdır. Şarki Ana· 

alkının d:ı K na 0 u halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 

muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be- kapalı zarfla eks ltmeye konulmuştur. 
şini bulmadığı takdirde en ziy~de arttı· Kcş"f b deli 520427 lır'l 30 kuru<; olup ilk 
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 15 temınatı 24567 lira 10 ku"tıştur. İhal<'s; 
gün sonra. yani 6 Temmuz 939 Perşembe 25/5/939 P rşembe g:iniı saat 15 de Ve
günü saat 15 de satılacağından talib o • kalet S • ınalma Ko. cfa yapıl ıc'lk"!.ır. 
l Innların kıymeti muhammenesi olan kırk Şartn me ve projesi 26 lira beş kuruş 
altı bin yedi yüz liranın % 10 Pf'Y akçesi· I mukabil nı:le alımr. Eksiltmeye girecek. 
le ve şartnamesini görmek istiyenlerin ta- !erin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
rihi ilandan itibaren Kartal sulh hnkim - yazılı vesa·~1e hirlıkte ilk teminat ve 
liğine müracaatları illin olunur. · lif k 

Kalın keçe 
Eğer kolan 
Şaplı deri 
Saraç ipliği 

Perçin çivisi 
Muhtelif toka 
Balmumu 

* 

15 Kilo 
40 P ket 
13 > 

40 ]) 
'1 Kilo 

18 ila 20 ton yulaf pazarlıkl:ı alına :ık-1 

932/34 
caaı . onya orta okul ı .. ·· edılrnesi 1• d una a ınma lan esas oldugundan bu suretle mura-

:0 azım ır 

ş~hi - İsteklinin nskc>ri k 1 . . . 
b rd ki Qi~ı sa· h 0 u a gırıncıye 1 .. -ı.,. yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
u w. ır er t' l" 
4 
ın, rafların t . ur u m:ı.srafları k ndi.sine aiddir. Okurun velisi tarafından r 

emın ed'ld' · . • y - İstekli okul 1 ıgı. askerlık şubelerince tahkik olunacaktır. 

tıladtılı v para 
1 
.. d a kTabul e-d l?"'ledifii takdirde hic bir hak iddia edemez. Okullar 

u" c. ır. a1 b · · · gu gibi avnc h nın 1 ~esınden b şka giydirilmesi, techizatı okula aid 
5 - Ac;k ri . a t ay bir miktar maa da verilir. 

t>ına · lısc>kri muvaffak' tl b' · A.. €1rerek k ıye e ıtı renlC'rden arzu edenler müsabaka sma-
"rupaya talı i~za~~ıkları •akdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
~ e gonderilir. cl004> c3413. 

--

Pazarlığı 18/Mayıs/939 Perşembe gü -
nü saat 14 de İzınitte Tersane kapısın 

daki komisyon binasında yapılacaktu·. Bu 

ise aid şartname her gün komisvonda 
gonilebi ir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 

arı nun istedı~i ve ikalarln birlikte mutyyen ~ 
rı pa • olan p,un ve saatte Komisyon Başkanlı -

ğına mur caatları. c3377> 

10111931 Zonguldak Liman Reisliğinden 
\>;ı,llu tarihind Zo d k r 
d.e .tundan çıka . n.gu a ımanında fırtına yüzünden batan cHacızade> 
hai1r aınbar me nlan .1ki ambar vinci, bir ırgat, bir grivn fişka mataforası 3 

1 •nde •ki to kzarne ı, 2 parça demir direk, bir ihtiyat dümen di<:Us' 'l ' 
el'iıı. n adar Bord .. ..k ı.- ' ı e parça 

"" l ın ta..:ı.. ·ı:- a saçının gumru resmi ödenerek alınması için sahib-
··•e e-r· • 1.111 ı anda Tb 
~~· n ı 1 aren 30 gün zarfında. liman reisliğine müracaat eyle • 

tıı.un 
1 

takdirde b 
atalı kanun un_~ar~. limanlar kanununun 7 nci matldesfni deği~iren 2829 

uıı !hukrnune tevfikan aatılacaiı ilWı olunur. c3425ı 

sta 
\cvmı. 

Terebat.an, Çat.11.lçeşme ıokak, il 
İSTANBUL 

Gazetemizde -;ı~an ynı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazeteJnize E.iddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
fene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TOR Ki YE 141JJ 'ıov ".lvU 

YUNANİSTAN 2JiJ . , •--v ·• ııJ 
ECNEBİ .! : 1 ~"" 

Abone bedeli peşindır. Adru 
değiştirmek 25 ku.r·.ı§tur. 

1 
Ay 
Kr 

lı.Ju 

21u 
l30ü 

Gelen evralı geri v1ırilmes. 
ilanlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvesi l!zım.iır. ,. ............................... . 
( P<>1tcı kut1Utı : 141 ı;t~~b~ ... \ 
1 TelgraJ : Son Poaıa 1 
• Telef on : 20203 1 
\, ..................... ············ ,J ··········· 

ÜH me tublarını ihale saatind:m bir 
saat evveline kadar Ko. na vermeleri. 

c980> c3136> 

tır. İsteklilerin 18/5/939 gününd0 Vızede, 
Tüm Sanıtalma Komisyonuna gelmeleri. 

cl006t c3415> İ ..... .._. ________________________________ _,., 
Askeri Fabrikalar Umum Müd:irlüğü ilanları 

198 kalem takım çeliği alınacak 
Tahmin edilen bedeli cl22543ı> lira olan 

198 kalem takını çeliği Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın al
ma. komisyonunca 5/6/939 Pazartesi gü. 
nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname c6> lira c 13ı> kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Talihlerin mu-

vnkkat teminat olan c7377> lira cl5> ku

ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8:,.1 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol

madıklarına ve bu işle ala~adar tüccar

dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi· 

kasile mezkur gün ve saatte komisyona 

müracaatları. c3393> 

1 lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
Gümüşsuyu hastanesi için 65 ton kok 

kömurü satın alınacaktır. Pazarlığı 17 / 
Mayıs/939 Çarşamba günü saat 9.30 da 

gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa• 
tınalma Komi yonuna gelmeleri. c3428. 

* yapılacaktır. İsteklilerinin bdli gün ve İstanbul Komut:mlığınR bağlı birlikler 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınnlma 
Komisyonuna gelmeleri. c3427> 

* İstanbul Komutanlığına baglı birliklc>r 

için galvanizli demir tel, dört ku~e deve 

boyunlu fincan satın alınacaktır. Pazar
lığı 17 fMayjs/939 Çarşamba günu saatı 

10,30 d.ı yapılacaktır. İstek ilerinin belli için 120 ton odun satın alınacaktır. Pa
zarlığı 17/Mayıs/939 Çarşamba günü sa- gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa-
at 15 de yapılacaktır. İsteklilerinin belli 1 tınalma Komisyonuna gelmeleri. c3429> 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve nümune vermek müddeti MaYı.c: 11.~9 1:0.. 

nuna kadar uzaıtılmıştır. cl832> c3399r 
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GRiP • NEZLE · KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI · ROMATiZMA · NEVRALJi - BAŞ · Di.Ş 
va lıUtUn ağrıları derhal keser. Aldanrnaymız, rağbet gören herşeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle redded~ 

~ 

1939 modelleri gelmiştir 
L ünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mi ELE 
SOT llAKINELEBIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Y cdck aksamı daima mevcuddur. 

MIELE nrnkinlllarımıza mahsus husust 
yağımız geıııılştır. Fiatı dığer yağlar
dan dtthrt ucuzau~ 
Anadol.ıda acenta aranmakta iır. 

TCRKIYE UMUM DE. '-'SU: JAK DEKALO ve Ş.si İl!ltanbulda Tabtakıle No.öt 
Tafra ~tıf Yerleri : 

Ankara acentamız Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adan~ > Ömer Başeğmez 
Konya • Mehmet, Şükıil, Necati Kaş1k9f 
Ceyhan • Sait Akman 
Gaziantep • - Mutafoğlu M. Şakir Öz§eker 
Erzurum > Neş'et Solakoğlu 

Polatlı ı Süleyman Uzgeneci 
Eskişeb r • Alanyalı Abdurrahman Şeref 
l'rabzon • Polatlıaneli kardeşler 

f rahzon • Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Bolu· • Mehmet Y Onder 

Teknik Okulu Satınalma ·Komisyonu Başkanlığınd~n 

Cinsi Kalem 

Jeolojı modelleri 10 

Tahmini bedeli 

Lira 

800 

İlk teminat 

Lira 

60 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, tahmin bedelıyle ilk temi. 

natı yazılı Jeoloji modelle>rinin ihalesi yapılmak üzer 22.5.939 tarihine rastlı

yan Pazartesi günü ~aat (14) de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebinde 

toplanacak olan komisyonumuzda açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şart

nameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveli· 

ne kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme gününde §artnamede yazılı 
belgeleriyle Yüksek .Mtihendıs mektebine gelmeleri. (3124) 

-

POKER 
t traş bıçakları en ıert 1akaJı 

bile yener ve cildi yumUJ8br. 

Her yerde POKER traş bıçaklannı 

ısrarla isteyiniz. 

İ stanbul P. T. T. lViüd~rlüğ"iinden 
1dure posta çantnlan imalinde kullanılmak üzere ~100 metre bez alımı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 5125 lira muvakkat teminat 384 lira 38 kuruştur. 

Talihlerin olbabdiıki şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatır

mak üzere çalı~m9 günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına ı 

eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dalıilınde 

hazırlanmış teklif mektublarını yeni &ene için muteber Ticaret Odası vesikası, 

muvakkat teminat makbuzunu hnvı olarak yıikarıda sözü geçen komisyon baş-

kanlığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (3315) 

AncaK V7Rrtll\"ETS ıtoııı prlmeleriııin istim me ı.nu .• c .. r. 
VIRlLlNETS ile çöken vllcut ihya eclilerak, ADEMİ JKTlDAR, BELGEV

ŞEI\Ltôt, D.:.RMAN .... IZLIK, DlMAÖ YOROUNI.UÖU, tamamen zail olurlar, 
VIRlrJNETS, Almanyan111 Bıoloji Ostadlanndnn Dr. Richaru Welsa'in 
mu1tzzısm bir keifidır. E~ııe.erdeo &r•Yln.. Dolltorwıuza ıorunm. 

GÜZELLiGiNİZ '( 
iÇİN N 

Bütün dünyaca takdir edilmft ııh· 
hi eilzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yapız ve halis 
acıbadem çeşidleri husus! vazo ve 
tüplerde satılır. 
lNGlLlz KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU • lST ANBUL 
.................... r 6111--------------.... 
Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 76 ve 
90 santim B. (Tip 2 çifçi) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedil -
miştir. Siparişler bir harta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatOrk trnlvan And 
apartıman No. 4 daireye mOracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi : Çeştd • Ankara 

~->ÇOCUK HEKiMi ~~ 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4: 

Pazardan maada bargün sııat 15 ten 
sonra ·releton No. 44620 

İlan Tarif em iz 
Tek liltıın aanttrnı 

Birinci aahile 400 
I irinci aahile ıso • 
Oçüncii aahile 200 • 
Dördüncü aahil• 100 » 
iç aahileln ~O • 
Son .ahile 40 • 

Muayyen bir m<lddet zarfında 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak• 
Jar ayrıca tenzilAtlı tıt.1 itemlzden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari JlnlarLu 
aid işler için ıu adrese mürıcaat 
eaılmelidir: 

tliacalık J[ollektlf firUM 
k.&h.ramansade llaa 

.La.kara eaddM& 

Mn Po~ıa J\fathaam 

:Neırıyat Müdürü: Stlim Ragıp Emfi 
SA.H1PLDl: S. Ragıp EMP:Ç 

~ ftnm USAK.LJGU. 

K A N ve DERMAN 
BIOGENINE: Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ~ 

acı nebatat hUlAslRnrile tababetin fevkalAd 
ehemmiyet verditi oayanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği bir devadır. 

BıoG ı E Uzun ve kısı:ı ateşli ve ateşsiz sllren bastttlıle: 
EN N : lardım sonra görillen zatiyet, halsizlik, ıcao 

sızlık hallerini mucize ıtbl pek kısa bir zamanda izale eder. Kandaki kit' 
·demızı yuvarlacıklan tazeler ve 90ğaltır. lştlhayı açıtr, dermansızlığı gı 

rlr, v.ıcude dıtima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini canlandı" 
rarak pembeleştirir. 

BıoGENıNE •. Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdlttrıİ 
Sinirlere kuvvet verir. hıuıtayı ve mubl 1 

usandırnn bir çok 111abl buhranlıarı en çabuk bir z•manda şifalandırır· 
Hiç bir sinir ilflcı ; Nevrutent ve isteriye mtlptell olanlara ( B ( O 8 ~
N 1 N E ) kadar istifade temin edemez. 

BİOGENINE :· Gençlerde görnten ve çok dera nevrasten:f. 
mntevellit olan iktidarsızlık ve bel gevş 

ğinde pek mUhim rol oynar. 

BİOGENİNE: Sıtmaya karşı revklllQde koruyucu tesiri ol~~ 
aibi sıtma nekahetlerinde de pek m oessır · 

BIOGENINE Şekerli hap şeklindedir. BUynk ve koçnkJer 
: kolaylıkla alalbilirler. Sıhhat Vek!letlnin oıO-

saadesinl haizdir. Her eczanede bulunur. 

Muhabere Memuru Aranıyor 
MUhim bir Mnessesenln Ş ırkt Anadoluda Şimendifer Gllzergatund• 

bulunan işletme idaresi için Fransızcaya mükemmelen vakıf bir muh.t bete 
memuruna ihtiyaç vardır. cret 

Talip olanlar ı:nubtasar tercnmei hallerini ve istedikleri aylık O 
O· mıktarını gösterir bir mektupla (Ankara - Posta kutusu 498) adresine lll 

racaat etmelidir. 

Fotoğraftan anlayan ve veresiye, perskende f otoğrar makm~si satıŞI ll' 
tstanbulda meşgul olacak seyyar kadın veya erkek satıcılar aranm~ta~ 
Sabahleyin saat 10 da OSMAN ŞAKAR mnessesesine mUracaat edilınesı. ~ 
res: Galata Bımkalar Cad. 47 No. Voyvoda Han zemin kat. Telefon:~ 

Bir Sıhhat Memuru 
Aranıyor 

Anadoluda mOblm bir SanaY.l MO· 
essesesinde Sıhhıtl Memurluğu 
uınnhaldir. Talip olanların TOrk, 
yaşı 30 - 4:5 küçük sıhhat memuru 
mektebi mezunu ve butanelerde 
çalışmış olması lflzımdu. Tahsil 
vesikası, Fototrafı, aileTl vaziyeti 
bonservis ve doğruluk kAğıdı ile 
birlikte talep edilen maaı mık' a
rını lstan bul 176 No. P. K. c Sıh
hat,, rumuzuna talıriren bildirm"° 
leri. Meskeıı müessese tararınd8.ll 

temin edilecektir. . 

Diplımah Bir Ebe 
Aranıyor 

Anadoluda mUhim uir sana,i mn
~ssesesi revirinde Ebelik münhıtl
dlr. Talip o~anların 'fflrk, ya~ı 

35 - 50, Ebe mektebi mezunu ve 
umumi ameliyatlarda asiste edebi 
lecek kabiliyette olması lazımdır. 

'l'1thsil vesikası, Fotoğrst, ailevi 
vaziyeti, Bonservis ve doğruluk 
kQğıdı ile birlikte talep edilen maaş 
mıktarını lst. 176 No. P. Kutusu 
adresine "Ebe,, rumuzuna tahri
ren bildirmelr ri. Mesken Mtlessese 

tarafından temin edllec9ktir. 

PETROL NiZAll 
Kepej{lPri ve saç dökf11IP6: 
tedavi eden tesiri mncerreb 

tlflçdır. 


