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lzınitte mekteb ihtiyacı 

~ocaelinde bugün ilkmektebler ihtiyaca kô.fi degildir. 
ersler çifte tedrisat olarak tatbik e<!ilmektedir. Ayni 

derecede liseye de şiddetle ihtiyaç var 

~~~~fu(Hususi) - Kocaeli vilayeti- , se açmak mümkün olamadığını ileriye 
'l1nı ~ta su şayanı dikkat bir şekilde sürmektedir. 
bin ~·· dır. Son nüfus sayımında 3441 Halk bu ceva·bı hürmetle karşılayor 
36ooo~su~ olan vilayet nüfusu bugün ve diyor ki: 
11.. dır. 13 bin olan İzmitin f · · 

lifUsu da 20 bine y d k' ne .. sı « - Izmitteki orta okul küçük bir ta-
CUkıe beraber 32 ·b. anıb~:n ~1 Gol- dilat ile lise haline ifrağ edilebilir. Bu-
1 Vilayet d . . ıne a g 0 uştur. raya her sene birer sınıf ilavesi ile mev
~k~b 'ht' ahılı~d~ okuyup yazma ve cud orta okul öğretmenlerinden istifa
~. her ı ıyacı, ıftıhar verici mahiyet- de edi1erek İzmit bir liseye kolaylıkla 

sene kat k t w 1 · IÜn, ilk k a çoga maktadır. Bu- kavuşabilir. Bu pratik şekil liseye ka-
iyen kar? ull~r, .maalesef ihtiyaca kat- vuşmak için en kısa yoldur.> 
ınevcud 1 değıldır. Hemen her okul 
~bn"'k sınıflarına. birkaç şube ilave Kültür salhasında ileı;i bir varlığı o-

"' zorund k l lan İzmitte iki ga1.ete intisar etmekte 
'Usulu" k a a dığı ve çifte tedrisat 

abul d'ld oldum• nibi, İstanbul aazetelerl de c.ok CUkJ e 1 iği halde vilayet ço- "' ... "' t-ı 
arı emek• b d' ' okunmaktadır. Mesela bizim « Son 

•-Deniz kom~eta > 
1 
~ye çırpınmaktadır. PQsta>nm fzmitte günlük satışı vasati 

~brikalar ·· n ıgı, tersane, askeri olarak * 1000-1200:ıt dür. Kitab satışı 
l:nuhtelif ~ tu~en, alay komutanlıklı:.'rı diğer vil&vetlerden ~k yüksek bir ra
ton seıı··ı sken taburlar, kağıd kar - kam göc::termek1edir. ". 
lar; ile u.~z, kaolin, sutkostik f~brika-
\ilav<?t vbı ayet merkezi başka hiç bir Kız sanat okulu 
.. _ • {) enzemive b' h k k ~rrnekt a· • n ır ususiyet gös- Maarif Vekaleti şehrimizde ·ız a -
her saha~ ır. Bu hususiyetin hemen şam sanat okulu açmak için teşebbüs -
""'ek1 a, derece der"""' t~· . .. "l 1 . . . t' 
.. t • e be h ..... .,. .... ~ırı goru - ere gırı~mış ır. 
sında d hra er, bilhassa kültür saha - Bu haber ge.nç kızlar arasında büyük 

a a bariz h tl 

SON POSTA , 

Mardinde feci 
bir cinayet 

Bir dilenci meçhul kimseler 
tarafından işkence ile 

öldürüldü 
Mardin (Hususi) - Mardinin Diyar

bakır kapısı mahallesinde oturan Ö -
meryem. köyünden 80 yaşlarında ve 
Halil adında bir dilenci evinde yalnız 
bulunduğu bir zamanda meçhul kimse 
ler tarafından feci bir surette öldürül
müştür. 

Cesedin üzerinde balta, bıçak yara
ları bulunması ve elinin pa'rrnakları e
zik olması, cinayetin işkence ile yapıl
dığı kanaatini vermekte ve bunun pa -
raya tamaen işlendiği zannolunmakta
dır. Çiinkü bu di1encinin saklı p:lrası 
bulunduğu ötedenberi ·söylenmekte i
di. 

Caniler. Halili öldürdükten ~nra ce
sedi evin icine ~ömmüşler. izi kavbet
mek için d~ elhiselerini kuvuya atmış -
l~rdır. Vak'a haher alınır alınmaz fa -
aliyde ~eçcn zabıta· evin içinde araş -
tırmalar vapmıs. ceredi E!ömülü bulun
duğu :vercfon cıkarmıştır. Vak'a mahal
line &Tiden müddeiumıırrıi Aşir Aksu 
tahkikt1ta haşlamıştır. Failler şiddetle 
aranıvorlnr. ln~tadır. a arla göze çarp - bir memnuniyet Ye sevinç uyandırmış-

İzrnit b'lh tır. Kız sanat okulu önümüzdeki sene- , h d 
tiyaç gös: assa bir liseye şiddetıe ih- aen itibaren raauyete geçecektir. 

1 Sıhhiye Vekili Kızı ca amam a 
dikçe, bu ~r:ektedir. Seneler ilerle - Kızıkahamatr. (Husu~n - Sıhhnt ve 
tabii bir k' yaç ekmek v~ su gibi pek Kandırada bir cinayet t<>timai Mtıa\•PnPt Vekili Huliısi Alataş o §<? ıl ahnaktadır. 

rta oku'u 'kına İzmit (Hususi) - Kandıranın Bar - kazamıza 11e1mic:ı. c:ıehri gezmis. disoan-
Yiizde sekse. i 

1
. .1 e~ talebelerin ga'nlı köyünden fsmail isminde bir şa - seri v.o c;ıcak su hanvolarım gözd"'n ı:re

aku•u hulun bır vlıse olmadığı, sanat hıs köyüne giderken Kaptankaraca köy çirmistir. T iHif manzara1ar1a çevre .l 
tadır. ntnadıgı için zı'yan olmak- · ı k h 1ü Seyfi ile karşılaşmış, aralarında bir lenmıc: o cın ·rı1amızı ava ve suvunu 

Rocn.~linde b' . kayık meselesinden husumet olan Sey- çok beğenmiş. r!erek disnanserde ve ge-
lllnn zarnan b.ır lıse açılması için, za- fi, İsmail ile tekrar bu bahis etrafın - rek kasabamızd:ı p.ördürrı temizlik ve 
f~akfit·lıkla~ ~rço~ hareketler olmuş, da' kavra etrneğe başlamış ve tabanca- hüsnü intizamd~ dolavı memnun kal
kun Qlam gostenlıniş ve fakat müm sını tv>kerek 5 kurşunla İsmaili yere mıştır. Bu meyanda sıcak su hamamla-M arnıştır. ~, 
k• . naıif Vekal~. sermiştir. rmda yapmış oldueu tetkiklerde bun-
d 8!1 derecede Ji tı .. ~~r şeyden evvel Bu cinayet İsmailin köyünde büyük lann tarzı inc;alarındaki şekle na7.aran 
ıgını ve sırf b S€ ogretıneru bulunma- teessür uyandırmış ve maktüle cenaze çok eski bir zamaona aid olduklannı 
~c~~~~~u~~~z~d~~;t;rm~d~U~e~b~~~li~·-~m=B~~~~~i~y~a~p~ıl~rn:ı!ş~~-~=====~~rm~~Mrlhlr~ınei~~~nme~ E ri lüzumuna kani olarak dispanserde 

dirne ziraat kursu talebesinin gezisi bir müddet istiraha• ettikt~n sonra An
karava evdet etmistir. 

~ . ----------

-~-

816 ilk tedrisat öğretmeni 
birer derece kıdem aldılar 

Terfi eden öğretmenlerin isimlerini havi 
listeyi aynen neşrediyoruz 

İstanbul ilk tedrisat muallimlerin - ı Hadiye, Münevver, Ralunl, Feride, Beyotıı 
den 816 sı birer derece kıdem almı.ş, yediden Hasan Cemal. 9 de.n Vehbl, Necml 
kıdem listesi dün İst&nbul Maarif Mü- Y~· Ruktye, Rah~l, Beyo~u ondan HüseJ1,1 

.. .. .. Hüsnü, Tahir, Mnkerrem, 11 den Etem, M11· 
durluğüne gönderilmiştir. Listeyi neş- nevver, Beyyldc. Beyoğlu 12 den Hallae. 13 
rediyoruz: den Nurhan, Emine, Ruh~n. H den Hulti.s1 

Yalova Dereköyden Ali, Yalova Orta yur- Nüzhet, Nazmiye, Emine, 15 den Hana, Fat
dundan Suad, Bakırköy blr~n Şükrü, Me - ma, Münevver, Muazzez, Feyziye, Beyotıa 
dlha, Saadet, Bakırköy 2 den Bürhan, Baba· 16 dan Feyzullah, 17 den zek0.1, Sara, Hay -
hat, Adalet, Nazmiye, SüheylA, Bakırköy 3- rlye, Makbule. 18 den Makbule, 19 dan Pa
den Fatma Sabiha, Fikret, Bakırköy 4 den klze, Emine Servet, Hamdi, ismaU Hakb,. 
Kadriye, Kemal, Adalet, Yeşllköyden Dlln - Ayşe, Feride, Naıme, 20 den All Rıza, Medl -
dar, Fitnat, Kilmlle, Bakırköy Safradan Ah- ha, Neveser, Malik~. 22 den Mehmed NaO. 
med Oevdet, Şeref, Bakırköy Şamlardan Et- Fatma, Hasan, 23 den Mcluned Sabri. Med
re!, Bakırköy Küçükçekmeceden Abdülgani, yet, Arşe, Beyoğlu 25 den Makbule, 2'1 den 
Kalltary&dan Zlyaedrlin, Cemile, Bakırköy Bedriye, 28 den Naciye, Münire, Abdtllkadlr, 
Avcılar 2 den Saliha. Çlftburgazdan Sall - Beyoğlu 30 dan Bürhan, 31 den Meliha, Nl
haddln, Firuzköyden Hasan Hilmi, Şile He- metullal' .. 33 den Mediha, 36 dan Süleyman,, 
clzden Zemiml, Şile Kabakozdan Nihad, Mahı NlgA.r, 37 den Hasan Fehmi, NerlmAn, Behl
zer, Şile Ahnıedliden Yusuf Ziya, Şllle Ak - ce, 38 den All Galtb, 39 dan zeki, Kı1Dl•&ı. 
çakeseden Hulüsl, Nurlye, Şlle Osmanköy - Abdülkerlm, 42 den Aliye, 43 den Bedia, Fah-
den Sadreddin, Şile Tekeden Sa.mi, Beyotlu rlye, 45 den Mehmt>d Nurl, İffet, ~ dan All 
48 den Ayşe Nur!ye, Beykoz 39 dan Makbu- Rıza. 52 den N:ıll. Memduha, Servet. Barit&, 
~. B.uzhaneden Handan, Beykoz 40 dan Şe- Saadet, yatı okulundan Hamdi, İhsan, ze -
ref, Istanbul 55 den "Belkıs, İstanbul 29 dan keriya köyündno İbrahim, Kutnkör1lndn 
Fikret, l3eşlktaştan Fikriye, 1'tanbul N~I, Gümüş, Dumlupınar yatıdan Hamdi. 
23 den Halid, İstanbul 20 den Usküdar birden Yaşar, Mesadet., Usk11dar 
Mesrure, Sarıyer 41 den . Hatice, Beyoğlu 10 2 den Hrundl, 3 den Atiye, Zehra, 4 den Z.h· 
dan Münevver, Çata1ca Büyükçekmeoeden ra, 5 den Melek, Zeki, Zübeyde, 7 den İbra -
Fahrünrlsa, Çatalca Bastırandan Yusuf, is- him, Saime. 8 den Zahide, Mustafa Rilıttt. 
!anbul 14 den Fütuhat, istanbuldan Ragıba, 9 dan Harun, 10 da.n Fatma, Vecihe, MehJl
Istnnbul 29 dan Şadman, İstanbul 4+ den ka, 14 den Rebia, Naciye, 15 den Hftsnft, hı
Fa:hrlye, Beyoğlu 6 dan Ferhunde İstanbul san, Hadımköyündeı: Zehra, Fatma, Çatal -
25 den Ayşe, Vasfiye Hacer, Üsküd~r 16 dan cadan Hamdi, Şakir, Kalfaköyünden F'ey -
Ahmed Nahid, İstanbul 37 den Ayşe, Bey - zullah, Çiftlikten Hüseyin HUsnl\, 1'tranca -
oğlu 29 dnn Fazilet, Beyoğlu 6 dan Natık. dan Zehra, Ahmed Hamdi, Baiabanburnun -
Beyoğlu 31 den Lütfiye, Bakırköy 4 den Şa- dan Ahmed Kemal, Bsklnlıdan Osman, Ttır
diye, Sarıyer 14 den Kbım. Beyoğlu 42 den kovadan Süleyman, Sazhbosnadan Bllll. 
Abdullah, Beyo~lu 9 dan Hamza. üs!riidar Pendik blrder. Musa Kazım. Muzaffer, 81 -
2 den Meliha, Kadıköy ı den Bedriye, Şile Uvrlden Nadire, Sillvrl HallmP8.§adan Eısref. 
Değirmcnçayırı ~il Haydar, Beyoğlu birden Slllvrl birden Abdurrahman, Kadıköyden 
Emine Gülsüm, Istanbul 52 den Nühu!te, Ayşe, Silivri Korfallıdn.n Sadık. 81!1Tr1 cad -
Beyoğlu 4 den Ulviye, Beşiktaş 20 den Şa _ desl~den Hatice, Celaliyeden Rüveyde, Beyce 
yeste. Beyo~l!l 6 don :Faruk, Beyoğlu 35 den ğlz Ihs2n. Yalova merkezden Tevfik, Naz -
Süheyla, Beyoğlu 42 den Nakiye Kartal Mal- mlye, Sadiye, Mu.c;tarn Kemal, Adalet, Yalo
lıcadan' Receb, İslnnbttl 14 den' Nedim, is _ vadım Haydar. Safrandan Bahtiyar. 
tanbul ~5 den Hatice Müyesser. İstanbul 30 -- - -

dan Hamiyet. İstanbul 39 dan Hamiyet, is- H~tayın 22 Ma st~ 
tnnbul 50 den Mehmed Fahri, Beyoğlu 5 den ~ YI .n 
Nnzlf, Beyoğlu 9 d:ın Feyzi, Beyoğlu 10 dan o··nce anavatana ,·ııı•h..,'• 
Doğan, Beyoğiu 5 den Nazıme Mesude, Bey- (l,)J 
oğlu 9 dan Naile Kemal, Beşlktao 39 dan 
Hacer, Ü.skiidar 15 den Yusuf İz-zet. Usküdar etmesı· bekleniynr 
15 den Medhlye, Catalca Hadımköyden As- ti U 
şe Sıdıka Şile Dorluk köyünden Şevket Nu- (Buştarafı ı inci sayfada) 
rl, Çatalca Ovabeyceden Fatma Candan, . . . . . . .. 
Beyoğlu 10 dan MeHıhat. İstanbul 25 den ve ıltihakın Mayısın yırmı ıkısınden on~ 
Hafize. Beyo~:u 14 den Hasan, İstanbul 3• tahakkuk edeceğini ilave etmektedirler. 
den Şükrl\, Eyüb 36 dan Bedriye, İstanbul Bu haberler üuine bu sabah İskende. 
12 den Kerime Sabahat, İstanbul birden A
dil, Ayşe Semiha, Mehmed Bilrhaneddln, Re
fia. Hasan Fehmi, ·Şükrly~ Sabiha, Seyfed -
din, İsmnil, Mediha, İstanbul 2 den Lttftye, 

runda sevinç tezahürleri gösterilmiştir. 
Şehrimizde bulunan Albay Şükrü K,a .. 

nadlı da Hataya dönmüştür. 

Bursa da bir hama rr.ı sel bastı Adalet. Emine, Semiha, Fahriye, Şaziye, h
tanbul 3 den Hüsnü, cemile, Bedriye, Ma - B11rsada bir idam 

Bursa (Hususi) - Dün yağa1n fazla elde. Sezai. İstanbul 4 den Mehmed, 5 den 
yağmurlardan dolayı, Hisaryokuşunun Mehmet\ Ali, Saime. Fatma, İstanbul 6 dan Kararı 

}1.-; dilf ed Saffet, Hnblbe. Şerife, zebra. Ayşe, Bedriye, Bursa 17 (Hususi) - Bugu"n yapı -
~ ~bağhanelerin ete5:ne tesa en Hacer. 7 den Ali Rıza, 8 den Rüştü. Nebahat, 
bir yerde bulunan Çakır hamamını sel tstanbui 10 dan Numan, Ruhşende, Hayrl}e. lan muhakeme netiresinde Soğukpınaı 
b~ıstır. Baskın saat 19 sularında va- İstanbul 11 den Na11ld. İstanbul 12 den Ah- nahiye müdürünii öldüren Kadri id&J -
kı old~"'undan, hamamın gerek kadın med Hayali, Ayşe, İstanbul H den Vehbi .. ma mahkfım edilmiştir. 

5 Lütfi, Biirhaneddln, İstanbul 15 den Tevtık, ····:.;,;;;;······················ .. ••••• .. •••• .. ······"······· 
ve gerek erkek kısımllarıında müşteri Makbule. Rukiye, 16 dan Hüseyin Kadri, Re- ' 
bulunmadığı bir zamana tesadilf etmiş- fik. İstanbul 17 den Saye, Saffet, htanbul 18 Ank~ra a.orsası 
tir. den Nar.iye, Saimf', Hatice, İstanbul 19 dan "' lj 
Yalnız kadınlar tarafında bu sırada Ferdane. Sallihnddin, Rukiye, Mebruke. Ke

maled~tn. Zellha, Ferlde, İstanbul 20 den Xl 
yıkanmakta bulunan bir bayan ve eş- niye. Istanbul 21 den Bedia, Arif, htanbul .._ __ _ 

Açıllf - Kapanış fiatları 17 • 6 - 939 

ÇEKLER yaları müşkülatla kurtarılabilmiştir. 22 den Sıddık, Tevfik, Muazzez. İstanbul 23 
~ Hclmam içinde 511 irtifaı 120 santimi den Şinasi, Hfü;eyln, İstanbul 24 den Saki, 1--------.-A-ç_ı_lı_ş __ K_a_p_an_ı_ı_. 

~kirdağ (Husu • geçmiştir. Baskın 20 dakika kadar de- İstanbul 25 den Ahmed, Muammer, Remzi - ,,.-- ö.v!J 5_93 
u talebe . sı? -:- Edirne ziraat Bu geziler esnasında geçen sene me- vam ettikten sonra sular .v>kilmiye ba~ ye, Emine, 27 den Cambora. Ayşe, Rauf, Saa- Londra 1~6.665 126.666 

Rtup halı'nde sı Y.ırmı kişilik hır' r- det, İstanbul 28 den Tarn.t. Emin, Mustafa, 
~. mu 11 1 zun olan tarımbaşılarla ge~n ve ev- laması hamamda fazla zarar vukuuna istanb ı 2ıı d ~ lh! ş k·°' 30 d h a.3ö00 3•16«!0 

t~n gün Trak da un erile birlikte ge- u · an ..,ıı ye, e ure, an A - 1 .~i> &~ 
~tk·k ya <' • b velki sene mezun köy eğitmenlerinin mani olmuştur. med TaH\t, Kadriye, 31 den Hadiye, Zekiye, 
iU~; .. at gezisine ~~ı ıla'r tatbikat ve bu ka.dar kısa bir zamanda ç~itli zira- Bu civarda bulunan bir iki ev de Münire, Faika, 32 den Bahri, İstanbul 33 den ~::!:ıs ~::O 

Uk bir · ~ ınış r ve iki at ve ~~--• ·ı·raat usullen·nı· k:.:ı.Jıere Abdülkadir Hasan Basri. Abdülkadir, A~. ıxı.815 •aaı bir de E~zıdcn ~?ra .. dün akşam J."t:Juu " Vıl'ı avni Afete maruz kalmışlarsa da ziyaın Slileyman, 34 .den Muhsine, 36 dan f&man ~ .5076 ~:~s 
~u ~:s;:.~~l~ğ~~)~!:~~~t:::.· Çor ~=~:~Y:~~ı~::k:'!ıı:1;: ~~~~:,~ i:;.::ı:ı;;:rı,~~!~ız bir evin eşyaları ~~!~im~~~;.,"!:·=~~\.~~.~·; ':::a.J::" : ::!" ~::" 
'tı'U~unan talegubecuııe .. gı.'.derek tetkikatta dan takdirle görülm~tür. yegfm, 40 dan Müberra. Na.hld, Fahreddin, 14.0'6 14.DBS 
QQ <l f I" 41 den Semih, Melek, 43 den Ayşe, 8ıdtta, :dl.78'76 28.78'5 
~ga ~iftliğ' t onuşte de Çorlu . Haber aldığıma göre kurstı*ı, b~ka Şilede tayyare ihti a 1 Nevrestc. İstanbul 45 den Pakize, Şftkrlye, arşon. 2'~s 24~-.6 
a 1tan, Lu"Iı, nanlı aygır deposu, Ka- hır kafile de bugünlerde mandıralarda Kemal. 46 dan İbrahim, Fatma, Receb. 4'7 Budapeşte l.J.ü.A) o~ 
Qat eburga D Şile (Hususi) - Tayyare şehidleri '-~ Bllkreş · 

iıtı 
1tn<::akı . z evlet çiftligıv. ve tatbikat görmek u"zere yola çıkacaktır. den .ı.mıet, I.eman, İsmet, 49 dan Ay~. Emt- Belgrad 2.8925 2.89;,w 

ı çıftlı' w ·1 n_ ihtı'fali burada halkın candan alitkasi - İ t ,_ ı gez:ıp go"rm··gı e Oö.Oaeski fidanlı- Res ne, s anbul 52 den Etem, Hüsameddin. Le - Yokohama 84.v2 84.62 
~" im kurs talebesinin Babaeskı· ı k tl ı · h'dlerı'n ruhu a n d "·· · "dalan-. 

1 
uş ve bu geziden de çok e u u anmış, azız ~ ı - man, .,., en Ali Huı~ı. Lstanbul M den Ay- Stokholm 80.v4..!5 llO.Sft6 

•4u1ş ardır. fidanlığındaki çallışmalarını gösteri - nılmıştır. Bu vesile ile muhtelif zevat fe, Mustafa, Rebia, İstanbul 55 den Naciye, '4'"'1cova ;,.3,9().!u ıl~ 
--ımııııı:==----==-::---=111:1:~y~o:r~.ı::::m::a:. ____ o::::ıı _______ ~ta~r:a~fı~n~n~a~n~s!o~·y~l~e:v~le~r~v:e:ri~lm:i!şt~ir~.--- Ayşe, Lfıtfiye, İbrahim, Sall\haddln, Sıdıka. L----------------11 Hikmet, 56 dan İsm:tll, Hikmet, Sabahat, Fa t S T t K R A Z L A R 

P Ol hlre. Muzaffer, Fahrünnisa, Htlcnet, Hami - a----------.:J,._A-çı-lıı ____ _,. azar a Has .. n Bey Diyor kı·: d ad d 6 " K•""' • ~ e, e a , O dan Lutfiye, Hatice, Bedia, 81 ,... .. 
den Mehmed Hayri, Dürdane, Ahmed Hilmi, Türlı: boreu I pefln -

•.. Sakin sakin bir cameka
nı ı,eyreden bir adam .. 

... birdenbirt! koımuş, tram 
vay durak yerindeki çöp ku· 
tusunu yerinden sökUp ba~ı
Da geçirmif. 

Hasan Bey - Heriıalde a
dam, bir kadın şapkacısı vit
rini SıtYrederken aklını oy
uttı 

Servet, Mustafn, 62 den Vehbi, Xlmran, Ber J > II > -
1'9t, 63 den Ahmed, 64 den Kemal, l!uphl, > > I vade -
Hatice, Nlmet, 65 den Kemal, Eyüb Küçük -
~6yden Receb Gönen. Heyöelladadan HO- -······ .. -· .. •••••••• .. ·-························· 
ee:rtn Lütfi, Ayşe Fahire, Beyoğlu 6 da.n eı-
dıta, Bf'yoğlu 9 dan Münel"nlr, Beyoğlu 19 
dan Saadet, Beyotlu 49 dan MOrvet, BeJOl
ha 21 den De8tlne, Beyoğlu ıs den S&btha, 
C.ki\dar '8 den qazlbe, Kadıköy 11 den Hay 
rı,., Sarıyer 41 den Nezihe, İstanbul M den 
Me.ıırure, btanbul 211 den Nüzhet, Yaloora Qu
turkôyden Fikriye, İstanbul !'1 den Musat -
fer, İstanbul 1 den Osman, İstanbul 8 den 
Kviman. Beyo~u birden Mer.stye, Osman 
Murt, Hidayet. Saffet, 3 den ZRı.nt, Mehmed 
Nazar, Ömer Faruk, Gülsüm, Beyotlu 4 den 
Adile, be~den Mu.sa, 6 dan Mehmed Hayri, 



S Snyfa 

Karşısında 1 

·r şey mi • 
Bizim fotografcının bir tramvayda 

oldığı «uyuyan adam» resmine bakı -
yorduk. 

Resmin üstündeki: 
cGarib manzara!m-!> 

Serlevhasını ve resmin altmcıukı: 
cTramvay arabasını evi zanneden bu 

misli görülmemiş tramvay yolcusuna 

foto muhabirimiz dün tesadüf etmiş -

tir.• 

Y:ızısmı okuyan arkadaşlardan biri: 
- Bu bir şey mi, dedi, ben tramvay

'da gömlek değiştireni gördüm. 
Bir başka arkadaş· 

- Siz bir şey görmemişc::iniz, diye 

söze başlr.dı; ben tramvayda birbirle -
rile tanıı;nn, tanıştıkfan sonra birbir -

lerine yüksek sesle ilanıa\Şk eden ve bir 
iki dakıka sonr.ı da bir yatak odnc;ındn 
iın~ler gipi öpüşen bir çifti gördüm. 

Bir başka arkadaş da söze karıştı: 

- Bunlar bir şey mi, dedi. Ben bir 
gün Kadıköy vapurunun lüks krunara -
sına girmiştim. Arkn duvttrdaki ayna -
nın kaı şısında duran adam nazarı dik
katimi celbetti. Baktım. Adam, tıraş 

mahlnesile aynamn karşısında tıraş o -
luyordu. 

Bir başka arkadaş güldü: ı 

- Bunlarııı hiç biri ehemmiyetli 
değil... Benim gördüğüm daha başka>: 

Otobüste idim. Elinde bir paket bulu -
nan biri otobüse bindi. Oturdu. Ceke -

tini çıkardı, yeleğini çıkardı. Gömle 
ğini çıkardı. Paketi açtı; pakette bir 
kat çamaşır vardı. Onları giydi ve çı-

k~rdıklarım pclkete koydu. • ' 
Arkadaşlardan biri susunca öteki 

ba~lıyordu: 

.- Ben tramvayda marul yiyeni 
gördüm. 

- Ben vapurd:ı ayağının tırnakları
nı keseni gördüm. 

- Ben tünelde rr&ı içeni gördüm. 

- Ben trende ....... . 
.................................................. 

* 
Ben de söze kan.5tım: 
- Ben de bir şey gördüm amma söy

lesem inanmıyacaksınız. 
Dedim. Arkadaşlar bir ağızdan oe -

vah verdiler: 
Söyle inanırız, çünkü her şey olabi -

lir. 
- Peki söyliyeyim; ben tramvaya 

bindim, trene bindim, vapuraı bindim, 
tünele bindim, otobüse bindim. Bun -
!arın hepsinde gördüğüm yolcu1ar, gü-

zel güzel oturuyorlardı. İçlerinde bir 
kişi bi!e sizin bahsettiğiniz münasebe!
siz hareketlerin, göze en az batanını 
bile yapmıyordu. 

Hep birden itiraz ettiler: 

- Böyle şey olmaz; inanmayız! 

- İna:ımıyacağıruzı ben size evvel -
den söylemiştim. 

İsmet Hulftsi 

, C Buntarı briyor m1 idiniz ? =t 
Garib bir ş·ir 

1fıt CoMPOsın: PocM 

-· 

Karılarını yiyen yamyam 
Şarki Kongoda 

yaşıyan bu yam
yam 15 sPne içinde 
lU kansını kesmiş 
ve birer birer ye
ll"istir. 

Bunun için de 

kendisine hiçbir ce
za verilmemiştjr. 

Çünkü Nem-Nam 
adını taşıyan yam

yam kabilesinin reisidir. 

* 
Amerikanın en zengin eyaleti 
Amerika Birleşik. Cümhuriyctlcrinde 

en zengin eyalet Nevadadır. Burada nü. 
Bu şiir. Amerikan muharrir ve şairleri· 

11in yazdığı eserle=den birH cümle alına- !us başına takriben 7 dolar servet düş-
rak vücude getirilmiştir. mektedir. 

Birkaç ctiişünce .. 
- cBen 44 yaşımı bulduğum hal -

de kız kalmış bir bedbahtım. Çocuk 
sahibi olabilmek saadetine artık ere
miyeceğim. Fdirnt hiç olmazsa ha -
yatımın son senelerini yalnız geçir
memek için ne yapmalıyım?> 
Yazdığı mektuba imza5ını -olmasa 

bile inisiyalini atmaY1 dahi u -
nutmuş olan bu okuyucum benden 
öyle bir reçete istiyor ki, tam for -
rnülü henüz bulunmuş değildir. E -
ğer kendisini yakından tanısaydım, 
rnaızisini ve halini bilsevdim belki 
fayda verebilecek birkaç tavsiyede 
bulunabilirdim. Yokluk karşısında 
kendisine yainız şunu söyliyeceğim: 

- Muhitinizi biraz genişletiniz, 
d-Ost ailelere kendinizi hatırlatınız, 

ve ümidinizi muhafaza ediniz. 
- Dört genç ile dostça konuşuyo

rum. herhangi birini kendime zevç 
o!arak memnuniyetle seçebilirim. 
Fakat hiç birinde ümid verebilecek 
bir vaziyet yok. Ne yapmalıyım? 

* Bayan cPerh ye tavsiyem: 
- Dört ecncin dördünü de terke-

-

diniz ve size alaka gösterecek tek a
dam üzerinde durunuz. Evlenmek 
için fazla istical göstermek tehlike -
lidir. Bilsbütün atıl kalma~· da fena 
bir netice verebilir. Mutavassıt bir 
yol tutunuz .. 

* Ankarada Bay cB. B.:. ye: 
- Bu genç kızı kaybettikten son

ra kalbimin ebediyen yaralı kalaca -
ğından eminim, diyorsunuz, o halde 
bu mektubu be1na neden yazdınız? 

Niçin scrgüzeştinizi anlattınız? Bi -
liyorc;unuz ki mektubunuzun muh -
teviyatını burada tekrar etmek ka -
bil değil, anlatmanın da bir teselli 
olabilece~hıi kabul edecek mevkide 
değilsiniz. O hnlde ne sebeble tcy -
zeye başvuruyorsunuz? 

Ben size umumi kaideyi söyliye -
yim: Red oeva bı alan her erkeğin 
kalbi yaralıdır. Sözünde ekseriya bir 
kelime hatası bulunur. Yaralı olan 
kalbi değil, izzetinefsidir. Ve işin 
böyle oluşudur ki, fenadır. Zira kalb 
yaras1 bir başka genç kız tarafından 
çabuk tamir edilir. Unutulmıyan 

izzetinefis yarasıdır. 
TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Yaz sporu 

ıs Ma~ 

Sevdiği kadını iki defa öldürmeğe 
kalkışan ihtiyar aşık mahkOm oldu 

Sevgilisini ta~ anca ile yaralayıp b!r prensese de atef 
ettikten sonra kendini de -ıize atan ihtiyar 12 s~ne 

18 gün hapse mahkum edildi 

Bir müddet evvel Hüseyin isminde 1 Ancak, vak'anın 28 şahidi İst"nbUI' 
bir polis mütekaidi Arnavudköyünde da bulunmadıklarından, göndenJcn ~ 
Falın~ Aliye isminde bir kadını taban- istinabe varakas• üzerine, bunlar_ ~;lı 
cayla yaralamış, bunu rnüteakib Ku - liye 1 inci ceza mahkemesir..e cclbeW 

1 ruçeşmede Prens Sabahaddinin yalısı - miş!erclir. 
na giderek, Prenses Fethiyeye de, gene Dün gemi mürettebat ve yolcuıı:ırf 
tabanca ile iki el cıteş etmişti. Bilfıhare dan 1 O kadar şahi d mahkemece dill; 
de kenJini denize at~n suçlu, kurtarıl - nilmiş, bunlardan ambar memuru ıv1 

Yaz geliyor. Deniz ve yaz sporları za : dıktan sonra firar etmişse de yakalana- tafa vak'ayı şöyle anlatmıştır: 
~a~ı yakl~ş~y~r. Spor yapmı;a hev~~lı rak, adliyeye teslim edi1mişti. - Ben ambarlarda nakliyat ile 111~ 
ısenız kalbını:ın bu yo:gunlu?a daya P Yapılan tahkikat sonunda 50 yaşla - gul bulunuyordum. Bu sırada birdell, 
dayanmıyacag·~~ ~end.1 kendınıze olsun I rında bulun<m maznun, Fatma Aliye i- bire eşya arasından alevlerin yüksel, 
muayene etm:lısınız. ~ır ~ansız dokt~ru le münas€'bet peyda ettiği ve kadını diğini gördüm. Derhal icab eden teÖ 
bu. hususta ~oyle basıt bır usul tav~ıyc evvelce de birlikte geçirdikleri bir ge- birler alınarak, ambarın kapakları ~ 
edıyor: cenin sabahında adiyen yaraladığı an - patıldı. Böylece, yangın önlenerek, 

. Normal zamanda nabzınızı. sayınız: Da- l~ılmı:tı. İhtiyar aşıkın ikinci cürmü gün sürdükten sonra itfaiye tararırıııs' 
kıkada 60 ~ere. a.tr_na~ı~ır. ~onra a.yakta ise, Fatma Aliycnin ilk davasından fe- söndürüldü. Yrmgmm sebebi zübııt" 
durunuz. Dızlerınız.ı (ıkı sanıycde bır ke- raı1at etmemesi füerine işlemişti. hakkında malumatım yoktur. 
r~).on kere bü~.ip doğrulunuz. Şimdi kal- Pren•cs Fethiyeye ateş etmesininse- Öteki şahidler de küçük farklarla~ 
~nız ~a~a hız!,ı çarpıyordur. Nabzın~z~ bebi. k€ndisinin bazı iddialarına rağ - ni ifadeyi vermişler, gelmiyen ı B .şS 
d'.nleyınız, dakı:tada (110) u geçmemelı men, alacağını tahsil edememiş olması hidin celbi için muhakeme talik ecUl 
dır. idi. miştir. 

..~:rh.~l ~turup iki dakika dinlen:niz. Ve Ağırcezaya verilen maz.nun. mahk~- Bir adarnm ölümüne seheb 
uçuncu bır defa nabzınızı sayını ... Gene medeki talebi verbile Tıbbı Adlide mu- • • • . • ı rl 
normal hale dönmiiş ise. yani dakikada 60 şahed<> a'tına alıllnJJC:. neticede cezası- oran ıkı kışının mu hakeme.e 
vuru~orsa sağlam bir kalbin.iz var ~e - nı kaldıracak veya hafifletecek herhan- neticelendi 
mcktir. Spor yapmaktan çekınmeymız. gı· bir akli maraza müptela olmadığı })it 

Çatalcanın Harmanlı köyünde . ...a. 

Ç k • • • raoorla tesbit edilmişti. sünnet düğününde Sabri isminde bır~ 
OCU gJyımı Bir müddettenberi Ağırcezada de - />) nin taşla öliimüne sebebiyet veren .,,. 

vam eden bu şaye1nı dikkat dava, dün med ile suça iştirak eden Mehrrıew"" 
#"' ~' netiC"elenerek. karara baQ-lanmıştır. duruşmaları Ağırcezada dün n~tice • 

_ c4't: Mahkeme. Hüscyinin Fntma Aliyevi _ ) lenmiştir. 
adiv(>n ve öldürmek kasdile iki defa M hk l Alım d" 5 s"o" . k a eme, suç u e m ~.., 
yaralamak ve Prenc:ec; Fethıyeye or - ··da ti w ıur h di . ı c:ev-• . Ah k 1 ı mu e e agır, ı\·ıe me n ıse · , 
kutmak makc:adıle sıla atma suça - ı ··da tl h f.f 1 . 1 . k .. ver 

12 18 .. ··a mu e e a ı ıapıs erme ara~ 
rından içtimaen sene. cun mu - . t" 

Al
. 40 1

. mıs ır. 
detle ağ·r hapsine ve ıyeye ıra · ---------
tazminat vermesine karar vermiştir. Polisle : 

lnönU vanu,.unrfaki vanrm 
hadisesin'n ş~hidl"rin"n dun eır kadın rnkı şişesi ile diliflr 

bir kac:!ını yaraladı ' 
İSIİn~b9 yo'i1e ll1310mat1arma Küçükparmakkaıpıda Erim apar~l~ 
, müracaat edildi manında hizmetçilik yapan Gülsürrı ~~, 
Bundan bir miiddet evvel Bodrum kapıcı Ahmedin kızı Naciye kavga e 

limanında demirli duran İnönü vapu - mişlerdir. • 
runda bir yangın çıkmış, iki gün devren Naciye, eline geçirdiği bir rakı şişeıŞı 
ettikten sonra söndürülmüştü. Vapu - si ile Gülsümü başından yarala~ , 
run vüklerini boşalttığı sırada 2 nu - Gülsümün kendisini dövdüğünü. ~dedi' 

J sini müdafoo için c:işeyi attığını 1 

maralı ambardan birdenbire zuhur e - "' 
b d etmiştir. , 

den bu yangın neticesinde; am ar a - Tahkikata başlanmış ve Gülsürrı te 
ki esya tamronen ve vapur da kısmen 

davi altına alınm1ştır. 
yanmıştı. ed 

Hadisenin tahkikatına el koyan ma - Ak!.rsu adında 'bir hırsız Akr:r 
Çocukların büyükler gibi giyinmerocı:.i halli müddeiumumilik, tahkikat so - çıkmrzında Yı!k-lanc.'ı of 

hiç şüphesiz. esastır. Onların kendilcrine nunda İnönü süvarisi Osman, ı inci Sultamı.hmedde Dikilitaşta Sar'l8~. 
göre bir rnodalan olmalıdır ve vardır. Bu kaptan Süreyya, mülazım kapum Şev- sokağında oturan Haticenin ve J1<ıc;l)lll 
moda her sene. hattfı her mevsim az çok ket ve ambar memuru Esadın hadisede paşa mahallesinde oturan Havvtı 1~ 
değişmekle beraber ana çizgilerini kay - mes'uliyetlerini bulmuştur. evlerine girerek muhtelif eşya ç~ • 
betmcz. Büyük modaı;.ının, bir mevsim, Üç kaptanla. ambar memurunun ted sabıkal· hırsızlardaın Necmeddin Ol 
hattn bir ay evvelki yc>nilikieri altüst e - birsizlik ve dikkatsizlikle yangına se _ karsu. Beşiktaşta Akarsu çıkmaııJ'I 
den. ani hamlelerini göstermez. Bu, onun bebiyct suçundan muh~kemelerine ka _ yakalanmıştır. . t 
belki de en büyük hususiyetidir. raır verilerek, hadise Bodrum asliye CE- Hırs!z Necmeddin adliyeye tesh

111 

Modayı es:ıs itiblrile büyüklerin, kil - za mahkemesine intikal etmiştir. dilmişt:r. 
çüklcrin diye ikiye aymyoruz. Hakıka - E ir guete mıo kinistine 
ten de bu iki şey birbırinden ayrırlır. Fa - sana tatlı bir zevk verir. Bu neş'eyi tat • tramvııy çarptı , 
kat hazan - ev. balo veya müsamerE'! için - mak için arasıra çocuğa sürpriz kabilin - Aksam gazetesinde makinistlik 'Y~ 
çocuğa. büyük elbıselc>rinın bir b~nzpri, den böyle bir tlbise yapılırsa onn da bir pan Enver, DivMyolunda karşıdnıl ~ 
bir kopyası dikilir. Mesela: Uzun bir tu- eğlence olur. Model; bu tarzda bir Tob şıya geçmek istemiş vatman Şe,·"~1 • 
valet. bir robdöşambr ... Hep büyüklerde düşambre aiddir. Revericrı, beli, düğme - kullandığı Beşiktaş - Fatih trarn"·a) 
görmiye alı'.itığımız bir tnrzı, bir çoruk leri, cebi tıpkı annesininki gibL.. Yalnı~ nın sadmesine maruz kalmıştır. te • 
üstün~e gôrmek; hep kısa elbiseler için- kollarının fazla kabarıklığı çocukça ... Yaz Enver, yüzünden yaralanmış ,,e ; 
de gördüğümüz miniminiyi birdenbire boy için nisbeten ince. çiçekli bir kumaştan davi altına alınmıştır. Suçlu vat!l'l 
atmış gibi uzun elbisesile seyretmek in - yapınız. Çok hoşnnuz,ı gidecektir. tutulmuştur. / . ..,,. ...... ·----···-··-···-·· ...... ----_.. .................... -···········----·····-· ... ····· .. ······ .. ··········--·--······-·--....._---·-···· ~ 

1 Bacaksızın mask~rallklan: İp atlarken J 

- - \. 
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Danzig yüzün 
olması mümk-

harb At 
üdür? 

Sipahi Ocağında bir saat 

sporu şehirde hız a 
inkişaf ediyor 

~a!1zig mahalli hü Ume i yaya 
ıltıhak kararı ver·rse netice ne olur? 

lfundur. Fakat bizce, ne Danzig ve ne 
de Süveyş için şimdilik bir harb çık -
maz ve esaseıı Almanya ile İtalya da 

dahil olduğu halde harb isteyen ve 
harbi göze alan bir devlet yok gibidir. 

Sipahi Ocağında fahri olarak ders veren tanınmı? 
binicilerimizden Bayan Melahat Ocağın faaliyetini 
anlatırken: "Talebelerimden çok memnunum~, diyor 
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1 uv unda vlunu~ 

kurban veren doktor 
Kırkpınar güreşleri 

mazideki kadar 
inkişaf edebilecek mi? 

Namlarına jüb~le 
Posta,, ya 

doktorlarımız yapılan 
hatıralarını 

''Son Güreşlerin başhakemliğini yapan Kırklareli meb'ıı' 
Şevket Ödülü ile bir mülakat 

Şeyhületıbba General Hazım Bellisan, 
mümkün olsa günün 24 saatini de ayakta 
geçirecek. Sayın doktorun kerimesi: 

c- Bııbam, sabahın yedisinde evden 
çıkar, gocenin dokuzunda, onunda dö • 
ner!> dedi. 

Bu yüzden General Hazım Bellisanı 

günlerce aradıktan. vakitli vakitsiz ka • 
pıyı çaldıktan sonra ele geçirebildim. 

Generalin ilk sözü: 
c- İhtiyar değilim amma, yaşun fazla .. 

Onun için dolaşmak, hamlamamak mec -
buriyetir.cleyim.> 

Oldu. Sonra, güle güle ilave etti: 
- Bu yaştan sonra, basübadelmevt 

sırrına ermiş gibi, kendimi bebek farzedi· 
yorum. Onun için de cB::-bek> te oturu • 
yorum, dedi. General Hazım, gazeteci
lerden biraz muhteriz. Bazı arkadaşlarım. 
kendisi ile görüşüren, tabi istemiyerek o
lacak, ufak tefek zühuller yapmı§lar. Ge. 
neralin bu ilk tecrübelerinden gözü yıl· 
mış. Not almak için kaleme, kiiğıda dav • 
ranınca, sayın muhatabım: 

te- Aman ... Aman ... Gene kağıd, kalem 
çıktı, diye teltışlandı. 

Generalin sözlerini, işitmemezliğe gel • 
dim ve tababet hakkındaki fikrini Jıor • 
dum. 
Şeyhületıbba: 

- Tababet, 1iiphesiz ki ulvf bir ilim -
dir, mukabelesinde buiundu. Fakat. pek 
çok ta acılan vardır. Doktor, daima har· 
beden, daima silAh kaı-şısında kalan bir 
bir asker gıôidir. Düşman, malOm: :Mik -
rob. 

- Size acı bir hatıramı anlatayım. 
Paristen henüz gelmiştik. Üç arkada' 

idik. Bir ben, bir Cemi. Topuzlu, bir de 
Cemal merhum. 

Kur'a çektiler: Cemil Topuzlu, Hay • 
darpaşa hastanesi cerrahlığına, ben GU -
rnüşsuyu hastanesi cerrahlığına, Cemal 
tnerhum da mektebi Tıbbiyei askeriye a
tneliyei cerrahiye muallim muavinliğine 
tayin edildik. 

Hastaneye yakın olsun diye, Kabataş
ta Abdülezel Paşanın evini tuttum. Karım 

anlatıyorlar 
Kırkpınar yağlı .güreşlerinin başha • I 

ğine Y~~ bir trizmüz geldi. Nefes ala- keınliğini yapan Kırklareli meb'usu Şev· 

General llcııım Bellisan 
ve 9 yqmda bulunan ollum ile buraya 
yerlejtim. 

Mabeyinci Hacı Ali Bey, komıumut 

idi. Bir gece yansı Ali Beyin ağası Bilal 
ağa bize geldi: 

c- Beyefendinin iL mahdumu da çok 
hastadırlar. Aman koşun!> 

Dedi. 
Gittim. 
Çocukları muayene eder etmez c:nneri

ye tutulduklarını anladım. Lazım gelen 
ilaçları verdim. Sonra hastaneye koştum, 
kendimi dezenfekte ettirdim. Eve dön -
düğüm zaman, o~lum karşım:ı çıktı. Baba 
diye boynuma sanldı. Geri çekilmek iste
dim amma iş ijt!n geçmifti bir kere .. 

24 saat 1<>nra oğlum da hastalandı. Bak 
tım, difteriye tutulmuş. Bu yüzden duy· 
duğum ıztırab o kadar büyQktür ki ıim
di bile, bakınız atlıyacak gibi olu1orum. 

Tam bir hafta uğraştım. Fakat çare 
bulmanın imkanı yoktu. O vakit, henüz 
serom keşfedilmemişti. Yavruma. ölece· 

bilınesı ıçın parmağımı ağzına soktum. k t Öd"" 1.11o K k d"" .. .• t...... b ld . • • • ·w· . . ğ e u u 1r pınar onuşu .ısıan u a 
Cıldiıni diş1edigı ıçın ben de hastalı a a • S 1 M h d hl" 1 k. ·· 

1 
uvo cu e me pe ıvan a. es ı gu· 

§!landım Evden zavaliı oğ umun ce - ~ . " _ 
· ' . reşler hakkında hır goruşme yaptığı es -

nazesi çıkarken ben de yatıyordum. Bır d buld y ~ı ·· 1 h kkında . . .. .. na a um. a6 ı gureş er a 
lenfatıt kı sormayın... Butun kolum, k d'. . 1 d"" ·· d"";r.- ·· -x. k .. .. . . en ısının ne er uşun ul'§~m~ 0 0 renme 
goğsum kadar şışmışti. f istedim. Beni çok nazik karşılıyan bu eski 
Başkalannıa çocuğunu kurtarmış, a • pehliv id . . 

11 
• b 

an arecısı sua erıme ceva veT-
kat kendi evlAdımı ölüme mahkfun et - w b lad mege aş ı: 

miştim. - Kırkpınar gürefleri hakkında neler 
Bereket versin ki bugün tedavi çok te- düşünüyorsunuz? 

rakki etmiştir. Bu gibi arızalardan, insan, 
hem kendini, hem de hastalarını koru • - Yağlı güreş Türkür.. an'anevt bir 

sporudur. Bu güreşler Kırkpınarda as1ryabilfyor. 
General HAzım Bellisan: lardanberi rağbet görmüş, burada Türk 
- VAbA. bana hatıralarım! soruyor - pehllvanlan boy ölçüşmüş ve birçok kıy

ınınuz amma, böyle teessür vericilerini 1 metli pehliv:ınlar .~urad~ seçilmiştir. Böy
töylemek te nereden hatırıma geldi, dedi. lece Kırkpınar gureşıerı seneden seneye 
Bakın, size Paristen bahsedeyim de halk arasında bir spor destanı olarak ya. 

bl , 1 . • y1Iır ve söylenirdi. Eski ihtiyar pchlivan-raz neş e enınız. .. , 
Pariste, dersine en çok devam ettiğim lardan dinledik ve Suyolcudan da işiti -
t .. -• T" 'd" F k t b" balı' yoruz ki Kırkpınarda 27 kat davul, zur • za , pro.ı.e::.vr ıyyo ı ı. a a ır sa 

erkenden arkadaşlar ilt" birHkt2 bir eğlen- na bulunurmuş. Bu, güreş meydanının 
t . "d k ld ne kadar geniş olduğunu gösteTmeğe ka ~ 
ıye gı ece o um. . . .. . 
Pr f Ö Ti , tA . kA b' m kt b fidır. Ben bıle Kırkpınar gure~lerınde o es r ıyyo ya zım ar ır e u • 

yazdım. Evine gittim. Kartımın ucunu küçük ~e ~yük orta~a~dn kı_r~ar çiftin 
kırdım mektubla beraber profesörün u- çarpıştıgı gunlere yetı~tım. Bılıyorsunu~ 
§ağına 'verdim. ki Kırkpınar güreşleri yeniden ihya e -

Ertesi gün, vaktaki dersten çıktık. Pro- diliyor. Ve hel." sene biraz daha eskiye 
• ö T" h ... t 1 d D d d"" yakl~tınlıyor.> .ıes r ıyyo epımızı op a ı. am an ~-

ter gibi: Şevket Ödülün burada sözünü kes -
c- Türkleri, nasıl biliriz? Barb3r!> de- tim. Ve: 

di. - Yeni güreşçilerie eski güreşçiler a • 
Yanımda doktor Nazım Şerafeddin mer rasında bir mukgyese yapar mısınız? de

hum vardı. O bana baktı, ben ona baktım. dim. 
apışıp kaldık. Sualimle Suyolcu Mehmed pehlivan da 

Profesör Tiyyo devam ediyordu: fazla aiakadar oklu. Şe\'kP.t Ödi\l Suyol-
c- Evet, TUrkler, barbar, ne23ketten cuya bakarken sözlP.rine şöyle devam <.>t

Ari bir millet, değil mi? Biz, Fransızlar ise, ti: 
centilmenliği kimseye vermeyiz! Fakat, 
Hıtiyarlara, hocalara hürmet elzcmwr. 

- Kırkpınar güreşleri bize yeni isti -
dadlal' tanıtıyor. Bu gençlerden çok ü -
midvarız. Şimdiki güreşçiler arasında Ko
ca Yusuflar, Adalılar ve Kurdderelı1er a· 

Bu, insanlığın vazifemdir. 
DUn, Hazım. evime kadar gelerek kar

tile beraber bu mektubu bırakmı~. Hal
buki, bir Fransız taiebem de, geçen haf
ta, bir !kokota randevu ve;ir gibi posta ile 
şu kartı yollamıştı! 

yarma çıkacaklar bulunmamakln bera • 
ber Avrupada dünya şampiyonluğu ka • 
zanmış Kara Ahmedler derecelerine 
namzed ve bugün dahi o kadar kudret ve 

Şevket Ödülü · · 
- Bugünkü profesyonel güreşçil~r 

miz nasıl yetişmekte ve nam kazall 
tadır? 

- Bugünkü birinci ve ikinci sınıf ) ~ 
pehlivanlanmız muhiti tenha ve b0Je~ 
larak birdenbire serpilmiş gençler Jıt 
dir. Desteden başlıyarnk başa kndal" rıı 
gür<mi akranlarile boğuşarak .. yo e" 

bir mücadeleden sonra bugünkü tJl 
kiini alabilmiştir. rif. 

Güreşçilerimizin hakiki kıymctle}\i · 
herkes tarafından bilinememesi teŞı.;Ji 
sızhk yüzündendir. Halen bir teŞ. ·ıı' 
doğru gidildiğine göre birk 3.Ç se~c 'feııı' 
de yağlı güreşlerde büyülr bir ııer ıc· 
göze çarpa~ak, halk pehlivanların lı3 ~ 
.kıymetlerini görecek ve takdir edece 
fu. ~ 

Bilhassa yağlı güreşler iki sen:de~e · 
Partiden yakın alaka görmektedir. 11 
çen sene ve bu sene Kırkpınarda yııl' f'P 
güreşlerde derece alan pelılivanıar:ıJ 

(Devamı 11 ine. sayfada 
=======================================ıı-=====================================-====================================================~ & 

marık ve terbiyesiz oluyorlar. ;\hı • 
benim köylüJ.erimi görsen! "fl 

- Geçti, oğlum, artık! Bundan sonra 
hiç bir k&.'clın senin yüzüne bakıp ta, 
kalbinin heyecanlarını senin karlı 
manzaranla dondurmaz. Bu ana d€ğin 
nasıl yaşadınsa, gene öyle yaşamıya de
vajm edeceksin. Manasız hodgfunlığın
la, içine bir etek karıştırmad&n harca
dığın ömrün şimdiden mat.emini tut -

(Devamı 11 inci sayfada) kabiliyette gençler vardır. 
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KARLI DACA GUNES V RDU 
\ 

Birkaç gün, bu yüzden bahçe~~ 
tarifına, havuzun başına gide a·' 
Ayni nazarlarla karşılaşmaktan'. :rtldll~ 
tehzi zannettiği kahkahayı bıl" 
işitmekten çekiniyordu. . . J{e 

~~a~ ~ 
En son hükmü bu olmuştu. yosunlu suya dikti. 
Ve rr.erdümgirizliği bir kat daha art- Tam bu esnada, 

mıştJ. Hafizeden bile kaçıyor, onun 18- ~ nın üzerinde ko 
kırdı1annı cevabsız bıralkıyordu. Boşa pan gevrek bir kah· 
giden gençliğinin mes'ulü kendi değil kaha gayri ihtiyari 
de sair insanlarmış gibi, beşeriyete a- kafa~ını kaldırıp yu
deta için için kin bağlamakta idi. Ve karı bakmasına se • 
bu kin ile beraber, gönlünde, Sapanlı beb oldu. 
kövünün, yavaş yavaş darüssılasını duy
ını va ba§lıyordu. 

Orada, kendi varlığı kadar çorak, ve
rimsiz ve ıssız tabiat ile ne güzel imti
zac etmişti! 

Kendi bahçesini 
komşununkinden a -
yıra!n alçak duva • 
rın öte tarafındaki 

kiraz ağacının üs --3-
B h d d 1 d_.ıı • • d tünde, on yedi, on 

a çe e a gın i:l1lgın gezınıyor u. k' 1 da b' 
Zihni o dakikada köye kadar uzanmış· se ız kyaş armd .. ır 

k b b bo . ' genç ız, yer e go • 
me te in om ş dershanelenne dal- .. . b" . . 

1 mış; çocukların ter ve toprak kokan ru;:n;ıyen k ırısı e 
kalabalığını arıyordu. tşa la aşarda ' meyva 

,.,, 'nd k" ..,.,. 1 op uyor u. 
ıepesı e ·ı .. 5 aç arın yapraklan a- H ff · i · 

rasında birkaç tane Ağustos böceği t' ka ~,- gıy nını~ -

Yazan: Ercümend Ekrem Maamaıf.h öfkesi biraz geçınıştı· 
di kendine: . 

bnkan bir ağaca tır- - Canım! Nihayet kendi bahçe; c 
manmamas1 ve he _ ğil mi? Ne isterse yapar. Ağaca ıı 

le arsız arsız kahkaı.. kar, kiraz da 1opiar, güler de. 13811 

ha atmaması icab oluyor? ı1l 
ederdi. Diye, muhakemeı:;ni s::ilim ve 

Bu hadise zihnin _ tıki bir mecraya ulaştırmıştı· ~ 
de yer etmişti. Dü- Bir akşam, nnsıl oldu, bi]me~~ıd ' 
şündükce öfkeleni _ kak kapısının önitne çıktı. Bu ııfl 
yordu. o bur~a ra- rımsız, tozlu ve kenarlarını ısır;d i 
iat etmek şunun bürümüş yol hemen daima te~ 'ııı 
bunun gözÜndcn u _ ve buradan ancak cjvarda evle~;. 
zak, asude bir ha _ lar gelip geçiyordu. So1 tn:sd Jl 

. k'"h ı.. d ·çın e yat yaşamak ıçın vermış o n• .1~· uvnrın ı ·r 
gelmişti. Koskoca terek küme ha'incl" f1.,,kırnu~ bı P 
at kadar - bu tabiri S~lk1m aemetini SC'yre daldı J3ıl J10 
aynen kullanıyor • bir levhayı andıran manzara pel< c J:ı1 

·ım· t· Y tutmıı~ du- bir kızın bu ra- na gı ışı. er yer yosun ulc tı9 

hc'M:ı ihlAl etmiye ne ~uni taşların ortasında bu morl ·t1'9 
hakkı vardı? katen güzeldi; Ye Ahmedin Jıı 
_Değ"! . Haf"- sanatkar ruhunu okşuyordu. ofl~~ 

ı mı, ı O b t ·1 lken 1 
l .. tm kt b ı. oı.u.rını omuz - . _ . çat ayasıya o e e, u parlak ve sı- l k d l k Kıraz anacımn üstımde on yedı, 

cak gunun sanki, kendi dillerin- arına a ar çıp a . 
on sekiz y41larında bir genç kı.ı 1.e hanım? Sen söy- d 'b. ud e~~ş\ ~ e ~~~gu çti~fli 

1
,' 

le, Allahını sever • en. ıKr ena· ıre ılrd.e bcgkınt gcAg-acıfl ı. 
th. . . kt 'di bırakan bluzunun altında taze ve çevık vallıcık utancından kıpkırmızı oldu. 

ce me ıyesını vapma a ı . .. d"' " t ""b"" ·1· d Kı Atın ğ h 1 d w "kin . bi '--hk ha 
Ç 1 d_._ :kid b' d t t vucu unun enasu u sezı ıyor u. zın a a azır an ıgı ı cı r ıw a 

am ar. cı:u; ı e 
1
:: e; .ça ır ça ır yalnız başı bir siirdi. Olgun başakları dudaklarında dondu hiç bir ~y aöyle -

seğ sler gelıyor; kızgındgunkeşın pa~lat!ı- hatırlatan deliş~en kaküllerinin çer - meden, bir ceyian çevikliği ile yere at-

kuı koztalakl~r d~_llar~n ad~' ~pupdbır hır; çevclediği simada ideal kadın tipinin ladı ve duv2ll'ln öbür tarafında birden 
ru opragın uzenne uşuyor u. b'·ı·· .. ll'kl i . J"kl . d kayboldu. • . d y u un guze ı er , ınce ı en var ı. 
Ortalıkta agır hır hava var ı. er su- K 1 ki k. d k'" ı takını t A 

samış, nebatlar susamış, tabiat; kaç u a arına ıraz an upe er ş ı. Ahmed Ercanın keyfi kaçmışh. r -
günlük yağmur hasretile bezgin; bit • Dişlerinin arasına alıp da gülerek ez- tık bahçesine serbest serbest çıkamıya
kin bir hal a!mıştı. Ölmek üze _ mekte olduğu kırmızı meyva dudakla- caktı. Bu mel'un ağacı g.etirip oracığa 
re bulunan ç:çekler boyunlan - rile bir kül teşkil etmekte idi. dikmekte kimin aklına gelm~ti? Böyle 
nı mütevekkilane bükmüş; kibar ve Ahmed Ercan, yalruzhğını Ta!hatsız komşunun harirnini ıtecessüs ıetmiye 
nazlı birer müşteri tavriie ağır ağır ge- eden, düşüncelerini dağıtan bu küstah, müsaid bir yere kiraz alğacı dikilir mi 
lip de konan arıların ziyaretlerini men- bu münasebetsiz ve saygısız kıza öfkeli idi? Sonra bu genç kız, kimin nesi ise, 
fi bir tavırla kabul ediyorlardı. bir nazar fırlattı. Kendini zorlamasa, ne kadar da terbiyesiz, saygısızdı! Bu 

Ahmed' Ercan yoruldu.. bun~mıştı. çıkı5ac~ tekdir edecekti. tarafta bir bekar adamın oturmakta ol-
Geldi; havuzun yanı başında durdu; O böylece huşunetle oraya baıkarken, duğunu herhalde bilmesi lazımdı. Bu-
1erin1emek ihtiyacını duyan nazarlarını kızın da nazarlan bu tarafa döndü. Za- nu bildikten sonra da, onun baft'ıçesine 

sen! 
İhtiyar hizmetçi efendisine karşı, 

bilmediği, tanımadığı suçluyu, mah -
za onu yatıştırmak için, mazur göster
rniye çalışıyordu: 

- Cahillik, beyim! Kusura bakma -
yın! 

- Nasıl bakmam? Ne hakkı var, e -
fendim, beni gözetlemiye? 

- Niçin gözetlesin? Kiraz toplamıya 
çılonış oraya. 

- Bahçıvana topllitsın. Kart karının, 
ağaçların tepesinde ne işi var? Bal gibi 
beni gözetliyordu .. alay bile etti, be -
nimle! 

- Ne haddine? 
- Bu ~ehir çocukları böyledir. Sı -

settı. en me ge ı, a ı. ~ e 
tünde görmilş olduğu o ayn_i :ıo~;f!'I , 
de bir tenis raketi ile ve çevık ~ e 
la geçiyordu. Muallimle göz go~i· ;. , 
lince mütebessimane selam v~r 11ıırt 
med de bu selfıma. insiyaki bıl' , 
ketle :rrıukabelede bulundu. fl pıı,< 

Kız, bitişik köşkün açık dur~ di· ~ 
mai!dıkh kapısını itti, içeriv~ ~~ c 
medin bakışları gayri ihtıva. ti· 
peşine takılmış, onu takib etmıŞldıt 

- Güzel kızcağız! diye rrıırı 
canlı da .. Allah ba~ıslasın! ·ıf 

Bu sefer öfkelenmemişti. La~ıd~r ~~ 
- Bizim burası istediğim _k9·ze lıl 

h~ değil .. kılığımıza, kıyafetırtı1 

itina etmemiz lazım... tJ0r) 
•...ırı:ası 
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Genç kızlarımız ınekteb bayraklarile geçerlerken 

Gençlerımiz geçid resmi provasında 

~--...~:=--~~----.......~~~..,..._.---~ 

Genç kızlarımız ji nuıastik provasında 

SON POSTA 

Gene öyle 
- Büyük kızınız, 

gene on sene evvel 
gördüğüm gibi gü 4 

ı.el mi? 
- Evet güzel, fa • 

kat timdi o bale gel· 
mek için on sene ev 4 

velkinden, on kat 
fazla zaman sar!e -
diyor. 

Belli olmaz 
Kabadayılar ara -

sında: 

Sayfa 9 
r 

Merak 
Genç erkek nişanlısını bekliyordu. Ni· 

şanlısı, tam sö2 
verdiği saatte gö -
ründa. Genç erkek 
şaşırdı: 

- S~z verdiği 

saatte geliyor, me. 
;rak ettim. Başına 

bir kaza filtın gelmiş olmasın! 

* Çabuk 
Terzı, ;ıtttçük çırağına bir elbise veraı. 
- Bunu, dedi, - Birisi sana, ser

eem; dese ne yapar .. 
sın? 

Kar~ı.mdakinin 

boyuna bosuna göre 
hareket ederim. 

_Ne tembel ~ey .. Amma talihi de var .. Bu sefer de .~ıcale 
memleketten t11ıra':}a dönü.şihııiizde ~.h tayyare buldu. 
kanadına oturdu, öı;l~ geldi. 

al bayan Neclaya 
götür, amma ga -
yet çabuk gide -
ceksin .. Esasen ge· ..1 

çen senenin mo -
das1 .. Sen de biraz 

Görmeliydiniz 
Hiç utanmıyorsunuz, yüzünüz hiç 

kızarmıyor. 

- Yüzüm kızarmaz olur mu'? Siz beni 

, geçen sene ilk defa plaja gittiğim günün 

akşamı ıgörmeliydiniz, istakoza dönın:.iş • 

tüm. 

* Nasihat 
Ayyaşa nasihat verdiler: 
- Meyhaneye gireceğin zaman evde 

seni bekliyen kannı aklına getir! 
- Ben de onu aıtlıma getirir getirmez. 

meyhaneye koşuyorum ya! 

Nasıl tanısın 
- Köpeğiniz beni ısıracak .. Halbuki kaç 

• medi ki! 

· kere geldim, tanı
ması lazım. 

- Nasıl tanısın 

bayan, güzellik 
enstitüsüne deva • 
ma başladığınız -
danberi sizi gör -

* Keşif 
Erkek eve girdi, karısı uyandı. saate 

baktı. Saat dörttü: 
- Sabaha karşı 

dörtte mi eve ge • 
liyorsun? 

- Karıcığım bir 
keşif yüzünden 
geciktım. Ve ni -

hayet keşfimi yaptım. 
- Ne keşfettin? 
- Sokaklardaki elektriklerin kaçta 

söndürüldüğünü keşfettim. 'J.'nm üçü kırk 
bet geçe söndürülüyor. 

* 
Cennet 

- Cennette, kadınların yeri ayrı, er -
keklerin yeri ayrı 

imiş. 

- Tabii öyledir. 
Kadınlar!a er • 
kekler bir arada 
olsalar cennet cen
net olmaz kil 

* Otomobil yerine 
Misafir bayan ev sahibi bayanın bah -

. çesini geziyordu: 
- Kocan, dedi, 

gene eskisi gibi O· 

tomobil meraklısı 

mı? 

Ev sahibi bayan 
cevab verdi: 

- Hayır, bu 
bahçeli evi aldığımızdanberi o merakın
dan vazgeçti. Otomobili sattı, yerine u -
fa.k el arabasını ahlı. Şimdi onunla bah • 
çede öteberi t~yor. 

- Hey, hey taksi! .. 

Terzi, biT HindU fakir.Le evlenmişti. 

--························································ ... 
Sarılar çoğahnca 

Ben sevişmek istedim; 
nirine takdım kanca .• 
Esmere gönül verdim, 
Sarılar çoğalınc&.. 

Severim gü:ıelleri, 
Bin olsa demem fazla. 
)Joğduğum andanberi; 
Kanaat eırnem azla .. 

Kolay ltolay kanamam, 
Sonradan yanıyorum .. 
Boyayla aldanamam; 
Muhayyer alıyorum. 

geç kalıp daha fazla demode olmasına se· 
bebiyet verme! 

* 
Ne yapıyorsunuz f 

Erkek kadınla konuşurken ceketini 

karoı. 

- Ne yapıyor • 
sunuz bay? 

- İyi terbiye 
görmüş bir erkek 
bir kadınla konu4 

§urken daima şap
kasını çıkarır .. Ba.şmıda şapkam olmadığı 
için onun yerine ceketimi çrkanyorwn. 

Fen kurbam 
Hapishanedeki ınah: 

kfun: 
- Ben bir fen kur

banıyım! 

Dedi, arkadaşı me.. 
raketti: 

- Fen kurbanı mı· 
sın, nasıl olur? 

- Parmak izimden 
yakalandım. 

Lokantada 
Garson. 

- Efendim. 
- Listede çorba on kuruş yazılı. Sen 

hesab pusulasına yirmi yazmışsın? 
- Efendim, elimde bir on kuruş var .. 

dı. Çorbayı getirirken onu da ~orbanın 
içine düsürmüştilm de. 

* 
Yeis 

Kocası ölen bayan yemekten bahsedi • 
yordu: 

- Kocam ölmeden evvel pişirdiğim 
yemeklere biraz kırmızı biber koyardım. 
Kocam öldüğündenberi onun yasını tut
tuğum için kırmızı biber yerine kara bi .. 
ber koyuyorum. ~ 

"'· imtihan 
Karı koca deniı kenarında gezını • 

yorlardı. Kadın kocasına baktı: 

- Ben denize düşsem, beni kurtar ~ 
mak için hemen denize atlar mısın? 
Kocası düşündü: 

- Şimdi 11€ budalalık y~ptım da be. 
ni imtihan etmek ister gibi bu suali so
ruyorsun? 

Beceriksiz 
- Dün otomobille 

sizin evinizin önün • 
den geçiyordum. Kay" 
mınanız da kapıdan 

çıkıyordu. Ona çarp"' 
~~il mıyayım, diye dırek• 

siyonu kırdım. Sizhı 

i kedinizi ezdim . 
- Çok beceriksiz 

ada~ın vesselam. 
~~:: izale 

1iiii~~~~g~~ - Radyoda para -
~ titleri tamamile izale 

- ÇıkmıJlcıı•.ıuı. :uuv:ur uak.. ~ ıtldivatıim ı;ar -

giverim.. 

çaresini buldum. 
- Aman bize de 

öğretin! 

Oıı:ı.ı Radyomu sat " 
tım. 
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BÜTÜN NE~{ENİ 
SAGLIGJMI 

FOsFARSöı.~ 
Mecfyuııuni. 

-
~ Hangi Renk 

Sizi Mesud Eder? 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri ,. 
tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra. yit7.Ü· 
nüze korkunç bir mokyaj rrnn
zar.asını verir ve siz.i olduğu -

nuzdan daha fazla yaşlı göste· 
rir. Teninize uygun renkte b:r 
pudra intihab etrr:enln yegar:e 
çaresi, yüzünü!:iln bi: t:ıra!ında 
bir renk ve diğer tarafında bış· 
ka renk pudn tecriibe etmek . 
tir. Bu tecrübcıyi h~me:ı bugiın, 

ılze parasız clarak vcrilccC'k 
yeni ve cazib ren"J"rdcki To· 
kalon pudrasile yanını; Bu Yr!
nl cCild renkle~h (Kroınoskop) 

tabir edileu en son ve modern 
bir makine vac;ıtasılp k:uı~tml· 

mıştır. Sihranıh bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

d'niresinde cKrema köp:iğü> ile 
karıştırılmıştır. ı3u sayE'd'.! !''Hl· 
ranın saatlerce sabit ::&imasını 

temin ettiği gibi p:ıdıanın cil ~ 
din yağlı tabü ifra·nt.nı mas • 
setmesine ve Lu su ':'etle cıloin 
kurumasına ve sertle~mesine ve 
binnetice bunşukiukların zu • 
huruna da mani oiur. Her vakit 
krema köpüğile karıştmlmıı 

meşhur Tokal'>:ı pıdı·cısını kul· 
!anınız ve birkaç g:.ın zaı fırıda 

ten 'ın 'zde yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, d-airı-ı kutuların 
üzerindeki Toka1o•\ ismine dik· 
kal ediniz. Tcninizeo uygun renk 
intihabında ~reddJ :i ettığıniz· 

de hitfcn İstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;l 

. pudrası servisi 26 No). vaki ola
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelıf renklerde nümunelık 

altı ufa • pake~ pudra görıderc
ceğiz. 

SON POSTA 

~ 
Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUliU -

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.a. 20 Kw. 

.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PERŞEl\IBE - 18/ 5139 
12.30: Proğram. 12.35: Türk müziği (Pl.) 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri 13.15 - 14: Mllzlk (Karı.şık 

proğram - Pl.) 18.30: Proğram. 18.35: Müzik 
CNeş'ell mtizik - Pl.) 19: Konuşma (Ziraat 
sa.ati.) 111.15: Türk müzlğl (Fasıl b~yetl.} 20: 
Memleftt saat A.yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 20.15: Türk müziği. 1 - Hicaz 
peşrevi. 1 - Lemlnin hicaz şarkı: CSorulma-
81n bana yeLs.> 3 - Şevki beyin hicaz şar -
kı: CDelJlem cana beni yAdet.) t - Yusufun 
hicaz şarkı: (Sevdayı ruhun aşk eline.) 5 -
Zühtü Bardako~lu: Santur taksimi. 6 - Hü
seyni saz sema.isi. 8 - Şevki beyin uşşa.Jı: şar
kı : (Esiri zülfünürn ey.) 9 - ŞükrUnün u§ -
~ak şarkı: (Oeçtl muhabbet demi.) 10 - De
denin karclğar şarkı: <Girdi gönül a.şk yo -
lunıı.> 21: Konuşma. 21.15: Esham, tahvUO.t, 
kambiyo - nukut ve ziraat bor.sası (flat.) 
21 25 : Nrş'ell plfıklar - R. 21.30: Müzik CKü
çüJt orkestra - Şef: Necib Aşkın.) ı - Wllly 
Koemr - Hind nhınlsl. 2 - Karı Blume -
Göl kıyılarında. 3 - Kjanr - Serennd. 4 -
Czernlk - Oflzel san'ııtıar töreni (Uvertür.} 
5 - Löhr - Düğün marşı. 6 - Doelle - Pa -
rfsln Madlen soka~ında. 7 - Sc.hönherr -
Alp köylUlerl:ıln dans havalan. 22.30: Müzik 
(Romanslar vesaire - Pi.) 23: Son ajıı.ruı ha
berleri ve yarınki proğram. 23.15 - 24: Mü -
zlk (Cazband - P!.) .............................................................. 

Zayi Ruhsatname 
Sıhhat ve İ. M . Vekô.Ietı ceIUeslnin 5/ 92, 

5/93, 5/94 numaralı ve 17/10/ 928 tarihli 
Fransada kft.ln cıDEGLAUDE• ldbumtuvar -
lan mamult\tından CCardibaine Oouttes) 
CCnrclJ.baine ampul), (D!glbaine gouttes) 
fslmll 3 11Aça ald ve AZNAVUR mıı.htumlan 
flrmıı.sı namına verilmiş S ikıt'a tıbbi müs -
tahzar ruhsıı.tname~i zayi olmuştur. Yenlsl 
ver1Jeceğlnden znyl olanlnrın lhükınll olma
dı~ı llô.n olunur. 

Şehzndebnşı TURAN 

tlyntrosunda 

Bu gec 

TEK 1 N 
Vodvıl 3 pc,rde 

oku} ucu Aysel Macar varyetesi 

lClralık: Bu~·ük bir demir eşya atölye -
sine müsald bina veya tndll edilmek üzere 
ambar ncele aranıyor. Takriben 200-300 m/ 2 
s:ı.thn maUk, İstanbulun müsnid blr semtın
de, kalbllse büro dntreleri de beraber, yeri be
tonlu ıvc makine vaz'ına müsald yeri olnn -
lann acele eski Loyd Han Galata Rıhtım 

karşLı;ında Rosenbaun firmasına müracaat
ları. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun -

dan: 
İstanbulda Aşir efendi sokağında Mercü

mekyan Hanında ı numarndn ticıı.reUe işti
ğal eden ve hall tasfiyeye girmiş olan (Gö

zem Eskenazi Ne"'rln) Limited Şlrketlnln 

mahkemece 8/5/939 tarihinde lflft.sına karar 
verilmiş ve tasfiyenin adi şekilde yapılmam 
kn rıı.rlıı.ştırılmıştır. 

1 - MUfils şirkette alncaği olnnların ve is

tihkak iddiasında bulunanların alncaklannı 
ve istihkaklarını ilfı.ndan bir ay tçlnde ikinci 
!fl:is dairesine gelerek kaydettirmeleri ve de -
lillerlni (sened ve defter hülftsa.Ian vesaire) 
Mı! veya musaddnk sureUerlni tevdi eyleme
leri. 

2 - Hllfıfınn hareket cezayl mes'ullyetı 

müsreralm olmak üzere müflisin borçluları -
rıın ayni müddet içinde kendilerini ve borç
larını b1!dlrme1erl. 

3 - Müflisin mallarını ~r ne .suretle olur
sa olsun ellerinde tulunduranlann o mallar 
üzerindeki hakları mahfuz kalmak §artlle 
onları ayni müdğetl içinde daire e ~ıne tev
di etmeleri ve etmezlerse mnkbul mazeretleri 
bulurunadıkça cezayı mes'ullyete uğrayacak
ları ve rüçhan hnklanndnn mahrum knla
eaklnn. 

4 - 27/5/ 939 Cumartesi günü saat 11 de 
nlncaklıl\lnn ilk fçtımaa gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu oıanlnr ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair klınselerln 

toplanmada bulunrnağa haklan olduğu Uln 
olunur (17862) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hli.kinıliiin -

18 ~ 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
Senelik 

muhammen l1k t• 
kirası mınatl 

M --------- -----e remı rr a Y'avaşca şanın mananesmae uzunçarşı sokağında 
5/216 numaralı dUkkah 

• • • • • • 1/208 
• • • • • • 6/218 
• • • • • • 8/224 
• • • • • • 3/212 
• • • • • • 4/214 

72,00 
72,(>0 
72,00 
72,00 
72,00 
72,00 

6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
6,40 

Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahallesinde Gemciler sokağın· 
dıı 12·26 numaralı dükkl\n 48,00 s,60 
Unkapanında Haraçcı Kara Mehmed mahallesinde Kayık fskttlesl 
sokağında 15 N. kahve yeri 48,00 8,00 
Suıtanabmette Karacehennem mahıllesiede Kabasakal sokağın· 
da 6 numaralı arsa 30,00 
Bebekte Bebek cuddesl soka,.mda 109/1 numaralı arsa 180,00 

Yeclikulede Kruekapısı sokağında S N. eski kantar kulObesl S0,00 
Yenibahçede Mimar Sinan sokağında 67/61 numaralı bostan 60,00 
Çnp!'lda Saraçdoğan mahallesinde yeni çeşme sokağında 8/12 
nunıarıtlı ev 60,00 
Unkapanında Zeyrek caddesi sokıığında 18 N. dllkkQn 102,00 
Fenerde Balat caddesi sokağında 41 numarlı kale burcu 39 00 

' 

, 2,26 
18,60 

2,26 
4,60 

4,60 
7,66 
2,93 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller teslidl 
tarihinden itibaren birer sdne müddetle kiraya verilmek nzere ayrı ayrı açı• 
arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MlldllrlQğllnde görnleblllt· 

istekliler hizalımnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubHe berbef 
30-5-939 Salı iODU saat 14 bucukta Dalını Encnmende bulunmalıdırlar. 

. 
lllıl'lıılW 

(B.) (8991) 

Senelik 
muhammen 

klrıısı 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesi sokağında 18 N. dnkk!n 400 00 
KıuagOmrOkte Keçeci Karabaş mahallesinde Fevzipaşa caddesi ' 
soknğındıı arsa SO oo 

' 
2,26 

KttragnmrOkte Debağlar mahııllesinde Fevzipıışa c~ddesl so· 
kağında yol artığı ( 6 aylık) 
Beşlktaşta tsinanpnşa ma'lıallcsinde Hastırın sokağında 9 N. 

10,00 

dllkk l\n 48,00 
Şehremininde BOyllksaray meydanı sokağında 64, 40 metre 

0,76 

s,eo 

murabbaı arsa 18,00 t,86 
KııpalıÇHrşıda Sandal bedesteni kömllıltlk kapısında 38, '1 
metre murabbaı arsa 30,00 2,26 
Hasköydc Kıremitçı Ahmed Çelebi mahallesinin Hasköy caddesi 
soknğında 2/4 numaralı 1389 metre murabbaı nrsa 180 oo ıa,60 

' Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller tesliıJl 
tııri lıinden itibaren bırer seno müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayn açı~ 
ı rtlırmaya konulmuştur. ŞJrtnnmeleri Levazım MUdUrlUğOnde görOlobilit· 
İ stekliler hizultmndn gösterılen ilk teminat makbuz veya mektubllo berabef 
2G- <>·9u9 Cuma gonn saat 14 buçukta Daimi Encnmende buluaınalıdırlar. 

(B.) (3248) 

Keşif bedeli 3430 lira 88 kuruş olan Beykoz fidanlığmda yaptırılacak motör ye 
santrifüj tulumba ile tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğün den bu iş için alacakları fen ehliyet ve -
sikasile 257 lira 32 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2'J./5/9'Jf 
Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (307S) 

Beher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yefind• 
55 inci adada 1469 ve 1465 harita numaralı arsalar arasında 2 metre yüzlü, 6 Jllet
re murabbaı sahalı arsa satılına k ·:izere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnıı • 

mesi Levazım Müdürlüğünde gör.illebilir. İstekliler 2 lira 70 kuruşluk ilk ternins* 
makbuz veya mektubile beraber 30/5/939 Sah günü saat 14 buçukta Daimi :En " 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3373) 

~ 

Tepe başı bahçesinin A.srl sinema ile kışlık tiyatro ve kışlık tiyatro ile Gardel\ -
bar arasındaki kısıml:ır teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya v.
n1ınek üzere 2500 li~a muhammen bedelle açık arttırmaya konulmuştur. şart~ 
namesi Levazım Müdürlilğünde g5rU1ebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazı 
vesika ve 187 lira 50 kuruşluk ilk teminat, makbuz veya mektubile beraber 
30/.5./020 c-ı. ~ Qaa.t 14 buculı:ia Daimi Encümende bul.unmaudırlar. 

(B.) (3390) 

Mezarlıklar müdürlüjtll için lüzumu olan ve hepsine 1350 lirıl bedel tahJ'l'liı' 
edl\en bir tane karoserisiz şasi ve motör komple otomobil açık eksiltmeye ltO ~ 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 saY 

I 

kanunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat, makbuz; veya melctll 
bile beraber 29/5/939 Pazartesi günü saat 14 bucukta Daimi Encümende bullJJY 

malıdırlar. (3389) { ~ ~ 

Büyükadada Peşke~ sokağında Pavli kızı Mariya Manopolo ve Pavli oğU119~ 
Kosti; Hirisanti, Avantiyanın şay1an mutasarn:f oldukları 3 numaralı ev hat'. 
ve tehlikeli olduğundan 15 gün zarfındıt sahibleri tarafından tehlikesi gidetı1 ti 
rnediği takdirde belediyece yıkılmak suretile deri mahzur edileceği, adresle 
bulunamamış olan sahiblerine tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olu:; 

(B.) ~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi i1An1arı 
İşletme mensublarının hastalıklannın muayenesi için hergün saat 14 d: 

17 ye kadar istifade edilmek üzere bir sene müddetle bir binek otomobili açık ;'ı. 
siltme usulile kiralanacaktır. Bu işin bir aylık muhammen bedeli 80 ıiradıt· 1• 
siltme 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında yaPs-

Asaf sırmanın Mersinde tuhafiyeci Y~u- lacaktır. Talib olanlar 72 liralık teminat mektubu ve ehliyet vesikala::-ile ?>e'ıı
va Abut aleyhine açtığı 75 lira alacak da - ber ayni gün komisyona müracaat etmelidirler. Şartnameler bilA.bedel korni5Y

0 

den: 

vusının muhakemesi sonunda: Yetmiş ~ dan verilmektedir. c3408> 

urt-~~ey ~~~dm~~ı- ı Dkt I zı·o tc ~~~~bq~e~~~~~~ ----------------------------~-am ı9 ıt uncu sınıfından almış olduğum tas- ,. o or. . a 1 ge lr verilen 4/ 8/ 938 tarihli hükmün mllddela - .. 
-1rnameml z=ıyi ettim. Yenisini alacağım, es-1 Beledı~e karşısındaki mu ıyeneha· leyhln ikametgahının me~hullyetine mebni P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı&;..ı_._in hukmu yoktur. ı nesin le f>l'rleden sonra lınstalarını ilanen tebliğine karar -verllmlş olduğundan alk · t ı ı 1 ıI · · t kl't k 

Tene gayet uygurı bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz gdrünmıye ~<'kti:- Toka 
lon pudrası, imtiya"t~ı bir l1Sul 

.....,. a.._ 6 k b işbu karar hülfısası hüküm makamına. :kalnı H tipı es z n ıc an ıçın e ı ve numune verme 
rft o!lu ceza mcmunı Saadet Özem ' .. • ul eder. 4••.ıııll' olmak üzere llft.n olunur. (178741) 939 sonnna kadar uzatılmıştır. «1832• 18399• 

mQddeti 
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SON POSTA: Sayfa 11 

Yurdda 19 
haz1rh ar 

ıs 

dün 
'çin 
so a 

ıla 
erdi Kalbinde kin ve garaz 

yaşatmıyan bir tip 

Almanlar o masaymış biz Çanakkaleyi 
kaz namazm şız ! 

tak (Baştnrafı l inci sayfada) olan mekteblerin bütün talebeleri Fener 
tun kabul edilmiştir. Bayram, yurdumu- stadında umumi ve son provalarını yap
tı her tarafında yüksek değer ve e- mıclardır. 

Eskişe1ıirdcn c~ .. 
mıle, karakterini 
soruyor: 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) 1 hatıralarında cÇanakka!cde bir Alman 
Bu makaleyi parça parça gözden geçi- sertabibi ve bir de klıçük Alman sıhhiye 

enınıiyeı· y Hareketlerinde, 
muamelesinde sa
delik vardır. Old!ı· 

relim. bölüğü olmasaydı bütün Türkler ölecek-
caktır ıne yar-.ışır şekildi'! kutlulana- Bayram münasebctile bütün ilk, orta 
Şeh~· . d ve lise okulları ve bililmum resmi mües-

t ırnız e bu m" b tl 1 k ören . unasP e e yapı aca 
1 

seseler, Cuma ve Cumartesi günleri ka-
Sııor e daır hazırlanan programa göre: 

1 
palı olacaklardır. 

\1e Gençük B F b h 

ğu gibi görünür 
Kin ve garaza benı 
zer şeylere kalbin
de yer vermez. Ça
buk inanır ve ka-

Muharrir evvela Türklerin Büyük !erdi» gibi sözler sarfetmiş!i. Hakikatte 
Harbdcki silah nrhdaşlan Alınanları bı- Çanankalede ne bir Alman kıt'ası, ne de 
rnkıp eski müttefiklerine karşı cephe al- bir Alman tayyaresi yoktu. Burada cep
malarından şikAyet ediyor. hanesiz Türkler ateşe karşı süngü ne 

dında saa · ayramı ener :ı çe şta- l\'IektcbJer Spor Yurdl~ muhtelit 
'.heden 'l' t ~O ~a yapılacaktır. Törene, , takımı ile Ktiipter muhteliti futbol maçı 
ba11ıı c>rbıy.~sı Genel Direktörlüğüne İstanbul Maarif Müdii.rlüğünden: 19 

Biz, hakikatte ne Almanlara, ne de Al- harbettiler ve Gelibolu ya.rımadasına yüz 
manyaya karşı ceph~ almadık. Bunu binlerce şehid gömdüler. 

() spor kluple.r'lp r d . 
receli b"r· 1 

•• ıse ve orta e- Mav1s Spor ve Gençlik Bayramında saat nar. Mes'uliyetten. tenki:iden çekinir ve 
dir. u un mektebler iştirak edecekler- (17,30) da okullanmızı!l spor yurdlan utanır. 

'l'ören k al muhtclitile, İstanbul klüpleri muhteliti 
dan ha 1au arda kavmakamlar tnrafın- arasında yapılacak müsabakaya i~tirak Kafas"ıle 
1 zır anan prog .. t '"d di tte>ktir. rama gore es ı Q: • etmek üz.ere aşağıda Jsim ve okullan ys-

'I'örenler zılı fU'tb'llcuların levazımlarilc Fener-
e ~tadvo · d "'ğl d "el, Balk 

1
· . mıar a o e en ev· bahçe stadvomunda saat {16) da bu'iun-

1 ev <'rınde d ··~ı d lllacaktır. e og e rn sonra baş- maları ve stadd1 futbol lig heyeti başkıı- K. ne olabileceğini 

*** çahşmakta muvaffak 
olur 

1stanbuldan A. 

kendileri de bilirler. Biz, sadece herhan- Alman muharriri eğer makalesini iyi 
gi büyük bir devletin Balkanlarda ve Do- hazırlasaydı şöyle diyecekti· cEğer 
ğu Akdenizde bir tecavüz ihtimaline kar- Türkler Çanakkalede müttefiklerin deh
§1 tedbir aldık. Bu tedbir basit ve sade: şetli top, tüfek ve bomba ateşlerine vQı. 
dir: Denizden gelecek bir tecavüzü mene- cudlerini siper ederek Boğazı karadan ve 
decek donanmamız olmadığı için bu nok- deniZden kapamasaydılar :tliz Almanlu 
sanı İngiliz Akdeniz armada& taır.amlı- ve müttefikimiz Avusturyalılar Büyük 
yacak, İngilterenin de Doğu Ak.denizde Harbin daha ilk senesind~ partiyi kayb&
kafi bir kara ordusu olmadığı için bu decektik.> 
eksikliği de Türk ordusu ikmal edc.cck, 
bu suretle hem Türkiye, hem de İngilte
re Doğu Akdenizin müdafaasını temin et
miş oluyorlar. 

Meras:irn . . nı İbraPim Hakkıya müracaatları ehem-
ftndan .. geçısınde:l sonra taleb2 tara- mivetle teb1iğ olunur 
hilalıar J•rnna.c;tik ~österilP:-i yapılacak ve Erkek ö~r,,.•mt'n k~lurCıan· Hüseyin 

e lllf'kt hl'! ~ · · 
duğu h ld ~ '.~r, önlerinde 1~do ol- Boğazici lisesinden: Cihad, Bülend. ~i-
uit:I a e bır "O<;•,....: • • ·ı b" " '-'te>k 1 "' ..... • ge7.ıc:ı ı.c ~ ı~eve yazi. Osman. 

Bir Yılç~ ~:k koya<-akhrdır. 1 f!nı-ıt c"'T'av lic:t'o;inc!t"ı: Halil, Metin, 

sorııyor: 

Yüzünün delalet 
ettiğı manada, ka. 
fasile çalışmakta 

muvaffak olanlara 
mahsus bir ifade 
vardır. İlmi ve iik-bakaları dç de yap•lmış Ohl" snor rrıü.=-a- p;;•nT'd Bih.;;k. 

lı n a kazanılan '"k"f f aYıs günü •ev?.i ed'l m~ .n atla~ d:ı, 19 stanbul Erkek lis<>sinden: Hayri. Ci- ri mesleklerden en 
'Yarın gece H ~,. ı ec~ tır. ha..:ı. Fikret. Yunus. 1 ziyade istcğme uy-

tal'afından ın'uh a ~P.vlerıle, snor klünleri fstiklfıl lisesinden: Tank. gµn olan birini seçmelidir. 
istifadeli to 1 teJıf eğlenceler tertib ve I"ık liı;esinden. Salim Şatır, Hüseyin ' * * * 

"'-'· p antılar Yaı»lacaktı 1 M 
~· gencl"k b r. oran. 1 k d b "'I ki ~ 1 ~ramına i<:tirak cdcc0 k PC'rtc>vniv~ lic;esinden: Ömet Akalın. Ş ayı arma ag anma an 

Dün M ı· 1 1 1 çabuk b1l<abilen bir tip ec IS 9 muna aş;ı r o u Ankaradan Ne .. 

Eğer Almanyanın veya müttefikinin bu 
dolaylarda ve Balkanlarda fena bir ni
yetleri varsa hakikaten biz onlara karşı 
cephe alını§ oluyoruz, ve bizim eski bir 
müttefik ve bir dostumuza karşı böyle 
bir tedbir almağa mecbur oluşumuz cid
den esef olunacak bir şeydir. Fakat bun
da kabahat bizim midir?ı 

Muharririn yazısında bundan sonra 
söylediği en şayanı dikkat söz Türklerin 
Çanakkaleyi Atman yardımile kazanmış 
oldukları hakkındaki kısımdır. 

Eşet vaktile bu bir Alman hastalığı idi; 
nerede bir muvaffakiyet olduysa cbiz 
yaptık!> derlerdi. Mesela Kü'tulamma
ra için de cburadaki muvaffakiyeti Gene-

ral Fon der Golç hazırladı!> demişlerdl 
Bu hastalık acaba §imdi yeniden nüks mil 
ediyor? Fakat neden cTürkler Bağdadıs 
Kudüsü, Şamı. Erzurumu ilah.. . bizim 
yüzümüzden kaybettiler> demiyorlar? 

Buralarda da Alman zabitleri ve k1ta'lan 
vardı ..• 

MuhaITir nihayet Türklerin gene AJ;.. 
manlara döneceklerini söylüyor. Eğer At. 
manlar ve müttefikleri nihayet tecavüztl 
külli,Y'Cn bırak1rlarsa değil Türkler, hat

l 
fRa .. 1rırnfı 1 • . ;ccl Ulutaş, karak-

tı dı , 7 ınct ~,. """nl ı bl · "L."k. •· 1 · L . vekil bu hA • • r C"\'n "r ver""''"• •ıU ıırne ın m~se eyı terini soruyor: 
Evet, General Liman F'on Sanders te ı ta bütün dünya onlara dönebilecektir. 

~anbuldan bu adıse.yı tahkik etti lT'i? te'kik edC'rek ':>it< Jayiha üe Meclis rurna-
1 

Hayatını neş'e 
inişler, Polislnr raya b~r gazetccivi ge~ir- mesine geleccğinı iCade etmişti:-. Netir:edc içinde geçirmek ve 
~eci hu .... ~~ b:vasttasile getirilen bu ga- layiha encÜm"ne iade edilmiştir. ı ·· · ı· ted' en -~ııı ır evd • t' . rnrnye ıne ıs ı-

rnhuriyetin e ıs ıcval) edı!m•ş. B tç' rr · z kr rlftri ba.,hvor 1 ği istikamet: ver .. 

ip:thi oc~· ğ nda 
bir saat 

l 
}etler . Şerefi namına bövle sn1ahi- "l. • 
ııı .. Verııernez. Lavih . Meclis Paz3rtesi toplanarak bütçenin mek ıster. Eşyası- (Brıştarrıfı 7 inci saufadn) 

•stıyorum · anın gerı ahrırrası- .. k . b 1 k B - .. ·· b Cc?ği .. ., Yahud da r dd' . . muz.-ı eresıne aş ıyaca ·tır u rn:.ınase- na. ustune aşına Sipahi Ocağı binicilerine yalnız dürüst 

13 rn. e ını teklıf ede- betle Meclis he .. ı;ün saat on dörtte topla- dikkatli ve inti- bir binicilik ciğr..:tmeıtle ve onları konkur-
ttın u. :mesele hak~ında D h"l" k" . nacaktır. zamlı davranır. lara hazırlamakla kalmıyoruz. Şaslara ha-

•tahat a ı ıve Ve ılı u- ·· Şah 1 ı-.ı. 1 d lın hatibt Verdi ve m"t k'b . k OHim ccuılan smı a CU'i.adar eden mesele er ı a · zırlayıcı şekilde uzun arazi gezintileri ter-
er dah " u ea ı en bırço A k k . · B aonuno n !oz aldıl M:- k . n ara. 17 (A.A.) - B. M. M. bugün gan ve uruntulu olabilir. 1ib ediyoruz. u gezintilere otomobillerle 

l• . a Verilen . ar. uza erenın Şc tt" G'" it • ı·~· d t l * * * ğ d'~ l d 1 1 B •Yıha eneü-... ~ır takrir kabul edilcrrk msc ın uns ayın reıs ıgın e op an- oca ın ıger aza arı a ge iyor ar. u su-
.N"ne ·ııae edildi. mış, askeri m:~~rı:r hakkm.daki 1455 sa- L aha derli tonlu olması llzımdır retıe piknikler yapılınış oluyor. 

be~ı· d~ . kil "asıtalan yılı kanunun uçuncu maddest!le ek kanun . . Ekseri Pazar günleri ve hatttı hafta a • 
ıı v•ıı ıav·h · ·ım · d . B k~ ı Kadır adh btr o- . . . . ~d "d aır ve ~ ~ ı asının gerı ven esme ;ur aşve u- rasında da arazı gczıntılerı yapılıyor. 

ı ar lnuesses t ·1 d 1 t ı t t k k S kuyucmnu:: karak \ A A e ve :mü • a > e ev.e e e ez eresi o unmı1ş. ivasın Ulaş na- . . Bu malumatı bana veren Bavan Mela • 
cak h~l-· E'!lse el<>rde b l terın sanıyor .; 

·'<lıu1 vasıta} .. u undurula- hiyesinden Kostnr oğlu Ohane~ diğer adı _ 1
• • hat bir müddet sustu. Dalgın bir gözle, bi-

ek la ih a.' hakkına k' k Elhıse ve _..... 
Yı anın da m" k 8 1 anuna Celfü Karabulut ve Istepan oğl:.l Hnm- . . -·u · nanın önündeki açık çalışma meydanına 

nıu~. uza eresı hararetli ol- parsom ile Zonguldağın Gaca köyünden 1 ıarın ıyı kullanıl- ! baktı, sonra: 

Makama • d Mustafa reis oğullarından Yusuf oğlu ması. derlenme~ ı - Bizim memleketimizde at sporu çok 
~tııyiz . . 81 otomobiller Memed Alkanın ölüm cezalarının tasdi- ve toplanması ÜZ'J daha fazla inkişaf edebilir. dedi Bunun 

Devıeı Şurl'eisiıa.s ne, Başmüddeiumumiye kine dair mazbatabn kabu! edilmiştir. cü kayıdlardnn ol- için senede 2 defa yapılmakta olan kon -
le · 1 v0 Divan M ' - -- mamalıdır. Çabuk l'in~ otomobil -t .. h . . 1 uhasebat reis- I kur hipikleri en aşağl dört defaya çıkar-
Yih ... S\Slne d . •ıt d ·ık f gücenip caymak lı t l k 
h 

a lllÜnasebet"ı}e 'ılk .. aır O}an bu }fl. ngı ere e l Slnl ma • VP. aynca a Çl l Sporunu yapmak· 
e "el so 1 ta faydalann u - ı h' ı r ı:.tni resnıı z a an Ziya Gev- 15 Temmuzda ta o an şe ır er arasmda müsabaknlırr 

Ura tahsisat a ı~tomobiller~ dörder b:n zaklaşmasına sebeb oıabillr. Nasınatıı tertib edilmelidir. Bu takdirde atçılık 
halı olduğundyr masın3 itiraz etmiş, pa- silah altına Ç""ğrıhyor sözlere karşı blr yakınlık du.,.vmaikla daha memleketimizde daha ziyade inkişaf ede-

H 
.. a ısrar eylemiştir. iyi olma·k imkfuılan elde edilmi§ olur. cektir. H. H. 

USUs1 vag nl Londra, 17 (A.A.) - Silah altına alına-
l3ir tip ot 

0 0 
seyahat cak olan sınıfın ilk efradının 15 Temmuz- * * * K k U 1 · · d k" ti 0mobi1de k ır pın. ar g reş erı m .. zı e ı 

. Yen hatib ınaka ~rar kılınmasını is- da çağrılacağı Cün Avam Kamarasında 1 te"gı'n" pazıları toplıyabı"lı'r k d k 
Çinde "<>luk ç krna aıcı otomob"ıller"ın 'ı- s 1 a ar ın' ışaf edeb"ılecıık m'ı ? ~ ocu ı beyan edilmişti:'. Diğer davetler. her iki ..,, 
!nesine de . a pazar Yerleıine gel- Akfehirden Pi!h• (Bas.tamfı 8 inci sayfada) le . ışaret eyi . b ayda bir vaki olacaktı::-. Umumi davet ha-

Ç•lınesiJıi isti eıruş. unun onüne ünde derhal seferber edilebilen bahriye livanoğlu M. Z. ti birer saat hediye etmiş ve bu sene Baş-
de hUsusi Yerek son zamanlarda b"- ihtiyat sınıfının yansı da üç aylık bir tn- pehlivan olup olcı-- vekalete bağlı beden terbiyesi umum 
lığ vagonla sey h 14 nJİ 

ını esefle sö 1 a at modasının çık- lim devresi için Hı Haziranda çağrıla- mıyac~ını sonı· müdürlüğü Kurddere•iye ithaf edı1en bir 
Bund Y emiştir. ktı E lül yor: altın kemeri Kırkpınara göndermic: bu-d an sonra R fik İn ca r. Diğer yansı. 15 y de davet edi- ~ 

ltniı düşündUkl ~ . .. ce ve Raif Kara- lecektir. Londra hava kuvvetlerinin mu- Babası pehlivan lunmaktadır. Bu hareket güreşçiicrle be· 
ekıli 'Veka"let· ~rU:ı soylemişler, Malive · ih . fr d d 15 H d olduğu için oğlu- raber bütün güreş severlerı de 7iyade • 

ını alakadar ed k , avın tıyat e a ı .ı aziran an ıti- hl lı'-

R 
en no tala- haren tedrici surette davet olunacaktır. nun da pe ivan A sile scvindirmi~tir. Bu sevinci, kırkpı -oma d iddiası pek tabif n~a başpehlivanlığı tekrar kazanan nya or usunun buyuk geçid resmi bir hak olmamakla 'l'ekirdağlıya Kurddereli kemeri takılır • 

beraber tercih se- . l &en ve güreşçilere Partinin saatleri da -
b.ebleri ara~ın~a bu sual~ ~azılara tev- ğltıhrken ha1kın mükafat masasııım et ... 
cıh edilmesı lazımdır. Şımdıden tutuşa- rafında kaynaşm~ile bizzat görmüş bu
biliyor ve kendi denginde olanları da ye- lunuyoruz. 
nebiliyorsa bu husustak: hevrsini . ~aklı - Serbest gü'"eş!e yağlı güreş arasm-
olarak kuvvetli üm=dlere bağlıyabilır. da bir münasebet görüyor musunuz? 

*** 
Sadakat telkini IAzımdır 

An.karadan A. H., (fotografmın der
cini iıtemiyerekten) zevccımi ku1u.mçlık
tan nanı kurtcır&lbileceği7'i somyo.,.: 

Maxatl olmamak şartile kadının tabii 
haklanndaaı <>an kıskançlık hislerini sa
dakatle karşılamak ve tahrik edici hare
ketlerden sWınm.alt lhım.dır. 

Tıb uğrunda oğlunu 
kurban veren doktoı 

(Baştarafı 8 inci sat{f ada} 

Size, ikisini de okuyacağım. Bu suret1' 
barbar dediğimiz Türklerin centnmenı 

centilmen dediğimiz Parisl: talebelerin de 
ne oldultlannı anlıyacaksınız!> 

Profesör Tiyyonun son cümlelerinden 
sonra içimize su serpilmiş idi. Ve bu vak'a 
yı müteakib de Tiyyo'nun cbenim Ha
zı.'11> ı olmuştum!. 

General Hazım Bellisand, saray hatı .. 
ralarından birini anla4masını rica ettim. 

Güldü: 

- Size bütün hu içinden çıkılma?. su .. 
alleri sormaklığı öğreten, biliyorum 
kim? Ah Cemil, ah ... dedi. 
Sakıt Osmanlı hanedanı prenslerinden 

Seyfeddin Efendi!'li.n haremine bir ame -
liynt yapmıştım. Bunu. diğerleri takib et-
tiler. Artık ikirle birdı:> Seyfeddin Efen ~ 
dinin Çamlıcadaki mes~ur havuzlu köş • 
küne çağırılm~ğa başlamıştım. 

Seyfc.ddin Efendi, denize meraklı idi. 
Bahçedeki koskoca havuzda bulunan ikt 
istimbot ile ı:?ezer. sabıhtan akşama ka .. 
dar kaptanlık yapardı. 

Bir gün yakama yapıştı: 

c- Hazım, ille gemivi sen idare ede -
ceksin!> diye tutturdu!. 

- Ben doktorum. kaptanlıktan anla .. 
marn, cevabını verdimse de sözüm, fay • 
da etmedi. Zorla kaptan köşküne girdim, 
dümeni çevirdim, amma tersine çevirml· 
şim! İstimbot, havuzun kenarına bir tos
layış tosladı, burnu param parça oldu! 

General Hazım Bell!san sustu, giılüm -
sedi. sonra: 

- Lafı. tatlıya bağladıM işte... Bu • 
günlük. bu kad~r yeter, dedi. 

(Arka.!ı var) 
Yazan: Sabih Alaçam 

---------- -
Y an...,ın sigortaları 
tarift· sinde tenzilat 

Ankara 1 7 - 19 3 1 scnesindenbert/ 
tatbik edilmekte oıan yangın sigorta .. 
ları temel taTifesindc Ticaret Vckalett 
tarafından geniş mikyasta tenzilat icrt 
edilmiştir. 

Tenzilatlı tarife 1 Haziran 19 39 ta .. 
rihinde meriyete girecektir. 

1 

- A vrupada grekoromenciler bile ser
best güreşi öğrenmektedir. Serbest gü
res bir nevi yağsız gü,reş olduğundan 
bizim güreşciler bu gtireşi pek çabuk 
kavrayabilmeJ...'iedir. Bu vesile He şu -
nu dn söylemek isterim: Ben ötedenbc
ri bir iddiada musırrım. serbest ve gre-
korumen güreşlerde yetmiş iki kilodan 
yukarı güreşciyi şehirde bulmak müm
kün değildir. Bu Sikletten yukarı peh
livanlart, pehlivanlığın - kaynağı olah 
Kırkpınar gibi güreş yerlerinde ara • Avrupa ekspreal r6tzrlıt geldi 

~ "'le lt Maje.!te Kral KCJTol alay sancııJtlanna nifan verirken 
' onışu Roman M"lll b j Kr ~ ~ebeti - yanın ı ay- al Karol. veliahd Prens Mişel ve hük'O.-
~~e büy0k hİ le B~kreie yakın Kotro- met erkhıile kordiplomatik önilnden 

ha.~Çid re r .geçıd resmi yapılmıştır. rnişlerd.ir. ~ 
~{.~ 18 bı:::r•~t~rak eden fki bin sü- Merasinı esnıwııda, avcı ve bombardı

ar 'le hava ' 00 ağır top.. motörlü :rnan tayyareleri de havada muhtelif ceve-
dıifi toplan Majeste !Anlar yapm.J,§lardar. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

lnm • • • • • • • 
Adru • • • • • • 

DİKKAT 
Fotosraf tahllll icin bu kuı>onJ&rdaD 
fı &dedlnln 16ndertı.ma1 eantır. 

yıp bulmalıdır. Şehirlerde cüsseli bir Tarife muiibince dün snbafu saai 
genç sporun herhangi bir şubesine me- 7,25 de Sirkeciye gelmesi lcab eden 
rak edebilir, fakat güreşe merak ede _ Semplon ekspresi diin iki saate yakın 
mez. I.lıkin k<Sylerde gilrbilz bir genç bir rötarla 9. 1 O da ~elmiştir. Ekspre., ' 
güreşten başka bir spora merak et _ Çeko - Slovakyadaki yeni kurulan Slo-. 
mez. O halde bilhassa ortadan yukarı vak ve Rutenya hükıim~tleri dahilin -
sikletteki gUreşcileri memleketin muh- deki istasyonlarda sıkı kontroller ya -
telif ycı lerin~ güreşler tertib ederek pılması yüzünden hududumuza üç saat 
oraya iştirak eden gençler arasından rötarla girmiş, bu rötarın bir kısmını 
ayırmalıdır.• İrzet Kolay yolda telafi etmiştir. 

, 
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Greysinin Nevyorka varır varmaz var-,ti. Görmedik delik deşik bırakmadı. Bir 
hğın~a duyduğu ilk ~issi cezbelenme ke- iki defa da sinemaya girdi, ve karanl~~ta 
Umesıle anlatırsak hıç te yanılmış olma- Bil ile elele tutuşarak film seyrettıler. 
yız. Dişinden, tırna~ından para a:tırmış, Greysi delikanlıdan, delikanlı da genç 
hülyasile yaşamış ve asla göremediği ko • kızdan hoşlanır gibi görünüyorlardı. Fa -
caman bir şehirde geçireceği iki haftalık kat işin aksayan bir tarafı vardı. Zira Bil 
mezuniyetini adeta iple çekmişti. İ§te ar- hiç te hususi hayatından bahsetll"Jyor -
tık uzun, pek uzun gelen otobüs seyahati du. Adeta bir sır kutusu gibi idi. Greysi, 
sona eımiş. ve yepyeni bir muhitte iki haf ona anasını, babasını, kardeşlerini anlat
ta sürecek olan pırıltılı bir hayat başla - tığı halde, Bil bir kere olsun ağzını açma
mıştı. niış. ne iş yaptığını bile söylememişti. 

Işıklar kendisini bilyüleyor. nakliye va- Sonra Greysinin şaştığı asıl nokta, Bil 
sıtalarının uğultusu onda zevkli, heye • günün herhangi bir saatinde, herkesin ça
canlı bir korku yaratıyordu. Tıpkı, haya- lıştığı zamanda gelebiliyor, geceleri ise 
llnde beslediği, lcurduğu gibi çıkmıştı bu görünmüyordu. Buna rağmen de e!)eyce 
şehir ... Evet yorganına göre ayağını u - parası vardı. 
zatmış. yan sokaktaki ucuz otellerd"n bi
rine inmişti amma, ne zararı. vardı .. Nev
yorkta bulunuyordu ya ... 
Şehre geç vakit ulaştı. Halk kaynaş • 

mağa can attığı halde, tek başına soka -
ğa çıkmağa cesaret edemedi. Üstelik, u
zun süren yolculuk ta kendisini yormuştu. 

* Asansörle odasına çıkarken akşam ye -
meğinin en alt kattaki lokantada verile -
ceğini okum~. ve burada karnım doyur
ınıya karar vermişti. Lokanta, bu gibi u
cuz otellerde görülen yerlerdendi. Amma 
Greysj,pin pek hoşuna gitti. İşi:ı şık tara
fı, adamın biri geldi, karşısındaki is -
keınleye oturdu, ve yiyecek gibi kendisi
ne bakrnıya başladı. Hantaı, kaba saba, 
kalın enseli bir adamdı bu .. Pabuç gibi el
leri vardı. 

Fakat bu gece, Nevyorkun bütün er -
kekleri Greysinin gbzüne hoş ve şipşirin 
görünüyordu. Hele adam kendisine laf a
tınca, genç kız ömründe yapmadığı bir 
şeyi yaptı, gülümsedi. Ona tatlı tatlı ce· 
vab verdi. Ve on dakika zarfında Havva 
kızı ile Ademzade kırk yıllık dost imişler 
gibi muhabbet kaynatmıya lfoyuldular. 
İsmi Bil olan adam da otelde oturu • 

yordu. Geç vakit, Greysi'yi asansöre götü
rürken ertesi gün buluşarak şehri birlik
te dolaşmak için söz aldı. 

· * 
Bu hadiseyi takib eden haf ta harikula-

de geçti. Greysi her öğle vakti, otelin sa
lonunda Bil i!e buluştu ve şehri dolaştı. 
Genç kız, görmeğe can attığı yerlere git-

* Greysi aptal bir kız değildi. Sinemalar· 
dan, mecmualardan, yalnız bir sınıf in • 
sanların çalışmadan para kazandıklarını 
öğrenmişti. Bilin de bazı hareketleri, onu 
pirelendiriyordu. Bir keresinde Bil, bir iki 
gün ortadan kaybolmuş, Greysi de nere
ye gittiğini bir türlü anlıyamamıştı. 

Nihayet bu böyle devam edemez diye 
düşündü. Öyle ya .. Bil muhakkak ki on
lardan biri idi. Onunla evlenrneği kur -
muştu. Fakat, gayet müteassıb yetiştiril
diği için, ömrünü paylaşacağı insanın böy 
le ne idüğü belirsiz, bir varlık olarak çı
kışına bütün ruhile isyan ediyor, kabil rle· 
ğil, evlenemem.. diyor. fakat sevgilisine 
karşı hiç bir şey belli etmiyordu. 

İşte bu gibi ruhi buhranla,.la çarpışır • 
kcn mezuniyetinin bitmesine iki gfJn kal • 
dığını dehşetle farketti. O gün öğleden 
sonra. Bille Brodveydo bir lokantaya gi -
diyorlardı. Başka bir zaman olsaydı, bu 
gezintiden zivadesi!e zevklenecekti. Am -
ma, bugün hali pek harnbdı. Bilden şüphe 
ediyor, fakat seviyordu da .. Derken. bek
lenmedik bir şey oldu; ve Greysinin ek -
meğine yağ sürdil. 

Lokantanın tenha bir köşesinde otu -
rurlarken, barda iç:en bir adamın arkaya 
döneceği tuttu. Bili gördü, ve tünediği yer 
den elini sallıyarak: 

- Merhaba ayı boğan!.. diye seslen -
di. 

* Greysi bunu duyar duyma7., eli ayağı 
bumbuz kesildi. Adeta bayılacak gibi ol-

du. Artık son ümidi de sönmüştü. Bilin 
yüzü kıpkırmızı kesilmiş, delikanlı utan
cından sevgilisinin yüzüne bakamıyacak 
bir hale gelmişti. 

Söze ilk başlıyan Greysi oldu: 
- Otele dönmek istiyorum. Darılmaz -

sın, değil mi Bil? dedi. 
Otelin salonuna vanncıya kıttlar tek bir 

kelime konll§ffiadılar. Greysi artık kara
rını vermişti. Boğuk bir sesle tekrar ko
nuştu: 

- Burada birbirimize veda edebiliriz 
Bil. Düşündüm, :'-fevyorkta fazla kalma
rnıya karar verdim. Yann sabah erken • 
den kalkan bir ')tobüs var. Niyetim ona 
binmek .. Belki seni bir daha göremem ... 
Onun için şimdiden yaptığın. iyiliklPre te
şekküler .. dedi. 

Bil yutkundu ve perişan perişan söy -
lendi: 

- Çok yazık Greysi.. Anlaşılan ara -
mızda her şey bitiyor. Seni arasıra gö -
receğimi umuyordum. Seni ne kadar sev
diğimi bilirsin ..• Bilmem, acaba sen ne fi
kirdesin? .. 

Greysi, Bilin yalvaran gözlerinden kcı • 
çınmak için başını ~evirdi, v~ cevab ver
di: 

- Yapamıyacağım .. İlk önceledi hoşu
ma gittin, seni seviyorum sandım. Halbu· 
ki aşırı derecedeki samimiyetimize rağ -
men, seni layıkile tanıyamadım. Daha ha. 
ıa da bilmiyorum. Hem. şurasmı da tak -
dir edersin ki. senin gibi dolambaçlı i~ • 
lerle hayatını kazamın bir adamla varlığı
mı birleştiremezdim. Ne bileyim, daha us
turuplu bir iş tutmuş olsaydın, ve ... Ka . .. 
Kaçakçılık yapmascıydın, o zaman bir Iah 
ze bile tereddüd etmezdim. 

iBil acı acı başını salladı: 

- Böyle olacağım biliyordum .. Ne ya
payım . .kader böyleymiş Greysi. Allaha 
ısmarladık canım .. diye mırıldandı .. 

Ve, Greysinin sabaha kadar gözünü 
kırpmadığı gecelerden biri de bu gece ol
du. 

Greysi ertesi sabah otobüse bindi. Me
zuniyeti bitmişti, evine dönüyordu. Her 
nedense ilk zaman pek hoşlandığı bu yer 
lerden şimdi nefret edesi geliyordu. Dir • 
den kendi kendisin!?: 

- Güzel, istediğim gibi bir delikanlı 

.SOn Posta• nın edebi romanı: 19 miras meselesinde biraz insaflı davra
nılsaydı bu zavallı kız da bugün eller 

Ul1t6~1 u· Uca&. la elinde kalmazdı. Bunu sizin de benim 
~li3~:;j~~ de çok daha evvelden düşünmemiş ol-

~~~i~~ dığımıza pek canım sıkılıyor şimdi. 
- Çok eski bir meseledir bu; aslını 

ben bile bilmiyorum. 
Yazan: GÜZİN DALMEN - Evet, buna· eminim; fakat ikimiz 

Önden giderek genç R:ıza' konakla de o meseleyi biraz daha insanca tet-
•-b ·ı.- miş. Ben gördüğüm zaman kızcağız sı- kik edebilir ve akrabamızdan olan bı"r 
uı n.- arasındaki üstü örtülü taş ko - kta b ı k b" h 
ridoru gösterdikten sonra uzaktan ona ~~ n ayı aca ır alde idi. Bu ~i dul kadını öyle nerişan bir hale düş -

h ıraz sonraya bırakmak pekAIA kabil - mekten menedebilirdik. 
yazı aneleri tarif etti. ken niçin bu sıcak saatin intihab edil -

- Muhasebe dairesi şu karşıki kor! - d"W• i - Düşündüğün şeye bak; bütün iş 
d d 1 ~gın anlamıyorum. Bundan ba~ka. bu elik kafalı kızın yeni esv~lar gı'y -orun ucun a, so taraftadır. Cemil bey - N · N <l'u 

w guya enme esrinin işlerini yapmak mesi ı"se. yarından tezı" yok ona bı"r en-sana yapacagın i~j gösterir. ·r. ·1 ··k 
B ~ .. 1 vazı esı e mu ellefmiş gibi Nesrinin tari yaparım. 
aş :a soy iyec<!k bir sözleri kalma - kendisine emirler vermesine nasıl mü-

dığmdım genç kızı başile selamlıyarak saa<lc ettiğinize de şaşıyorum. - Onunla meşgul olmak ikülfetin
tekrar yazıhanesine dönmek için bir Süheyla hanımın yüzü bliyük bk den sizi kurtanyorum anne, biraz ev
haoreket yaptıktan sonra vazgeçerek ye hayretle karıştı. vel benden, artık bi?-e yük olmamak i-
niden ona doğru bir iki adını attı. _ Buna niçin itiraz ettiğini anlaırru- çin dişarıda bir iş bulup çcflışmak mü-

- Bir kelime daha ... Bana bı·rdu""zi _ wl saadesini istedi. Kendisine fabrikada yorum og um. Nerime a1e1Ade bir ö -
Ye cefendirn> di_vecek yerde bundan .. ·· . hk"'·- muhasebe dairesinde bir iş teklif ettim. mur surrnıye ma wıı olduğu için her 
böyle sadece ağabey desen münasib 0 _ şeye boyun eğmesi ve itaatk!r olınası Kabul etti. Bu s~retl~ eline geçecek o-
lur. İki akraba çocuguv ara'.sındaki bu l" d lan maasla kendı fistilne başına baka -

azım ır. b'li t ·k 
teşrifatlı sözler pek gülünç oluyor. - Demek bu sebebten onu bu derece ı r ~r ı . 

Nerimenin hayretten nefesi tıkan _ fen2. ve adeta bir dilenciye yakışacak Süheyl~ hanımın yüzünde~ hayretle 
mıştı. Sesi titriyerek ve kekeliyerek ce kıyafette giydiriyorsunuz? karışık bır memnuniyet geçtı. 

vah \p•erkdi: M d k - Evet, çünkü o dik kafalı ve mağ- - Y~! MOnu kendildmaiyeOrtinedam.i .adldiı: 
- e ·i... a em i istiyorsunuz, bun rur bir kızdır. Eğer iyi elbiseler giyer yorsun. e~un o um. a cı 

dan böyle size ağabey derim. ve süslcnmiye ba"'hrrsa büsbütün gu _ çalışmanın ve itaatin ne olduğunu öğ-
Yazıhanesine döndüğü zaman Feri - rurlanecak. Hatta" bu yüzden fena bir renfr hari! ~akat ona ~ereceğin aylığı 

dun m<Bnsmın başına oturdu fakat ya- yola gitmesi bile mümkündür. başlıba"Şına ıdare etmege muktedir ol-
zı yazrnağa başlıyacak yerde elini çe _ B"l"kl N . b k d matlığı için elinden parasını ben alıp 

- ı a s, erıme ana ~ sa e ~ k dls" ıa 1 .Jıerl ~-.J "k 
nesine <layıyarak düşünreli bir tavırla "ddi h" kı "b" ·· .. dil f"h en ıne :ıözım o an şey·ı ~an 

cı ır z; gı ı gorun ; 11Ulama ı , d . 
hareketsiz durdu. Gözlerinde dalgın ve hakkında kat'ı bir fikir edinebilmek e erı.m. . . 
uzak bir ifade, yüzünde endişe vardı. için onu rudıa iyi tanıınaklığun lhım- - Siz hıç zahmet etmeym anne ... 

Biraz sonra kapısma hafifce vurul - dır. Herhal~ kendisline v~k etti- Nerim.enin kendisini idare edeceğine 
du ve Süheyıa hanım, eve aid tamirat ğim bir akra~ kızının hizmetçilere Il- kat'iyen em.inim. 
hakkında oğlunun fikrini sormak için yık bir kıyafette do1aşmasına t.aham _ - Ne söylüyorsun Feridun? Böyle 
iÇ€riye girdi. Genç adam annesine rn • -mül edemem. Bugün onu fzmirde gör- bir şeye iınkAn var mı! Bu kızın hiç bir 
zıın gelen malumatı verdikten sonra düğüm vakit, doğrusunu tsteraeni:ı: si- tecrübesi yok. Eline geçecek beş on ku
gitmef.e hazırlanırken onu durdurdu: zin namınıza utarup kızardım. Bahu _ ruşu mutlaka şuraya buraya ı&l'fede-

- Bir dakika durur musunuz? Size sus ki anne, ben pek bu eski iflerle cek. Kendisine ipek çoraplar, allıklar, 
bir scy söyJiyece~im anne ... Bugün öğ- meşgul olmadım amma bOy(llc babamın pudralar alacak. Zaten gaze batan yil
ieden sonra, güneşin en şiddetli bir sa- Nerlınenin babasına kar§ı biru hak - :ıünü büsbütün mMkara edecek. Onu 
atinde Neriineye İzmirde rastladım. sızlık etmif olduğuna da bhu inana- avucumun içinde tuttuğum kadar her 
Nesrinin elbisesini terziden alma~a ıit clğmı geliyor. Kiınbllir, belki de bu VGY yolunda giiU; fakat ıerbUt bira • 

ıa 

İstanbul Valiliğinden: 
ı - 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, Fenerbahçe stadyomunda otullat ., 

spor klüp1eri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şi~i. Erninbnü, Fatih, ŞehremiDİ, JV 
dıköy, Üsküdar, Eyüb, Şiıede Halkevleri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Silivri. fa
lova, ve Çatalcada kaymakamlar tarafın dan hazıilanan programlara göre Y.P
laeak müsamere ve spor hareketlerile kut lulanacaktır. 

2 - Fenerbahçe stadyomundaki mer~sim damgalı davetiyeli!ere mah.suıtul'· ftl 
mahdud olduğundan elinde davetiyesi bu lunmıyan hiç kimse alınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların stadyoma kadar zahmet etmemeled lazımdır 
3 - Diğer yerle:de yapılacak merasimdavetiyesizdir. Herkes i~tirak edebillt• 

cM'1tf 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir illna kadar Cu_,.. 
tesi, Pazartesi, Çarıamba gtınleri köprüden saat 11.30 da Modr 
dan 12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecektir. G~ 

' • seferile naklolunan qya % 50 tenzilata tabidir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Yüksek Mühendis ve Fen Memuru aranıyor: 

Memleketin muhtelıf mıntakalarında yaptırılacak olan inşaata nezaret ~ 
üzere bir yüksek mühendis ve sondaj ile zemin mukavemet tecrübesi ~ 
istihdam edilmek lizer~ tecrü~li iki fen m~mu~ alınacaktır. Ol 

İsteklilerin vesikalarıle Toprak Mahsul17rı Ofısıne ya şahsan veyahud yala 
60 

20/5/939 tarihine kadar müracaat etmeleri ve çalışma şartlarını bildirmeleri ..!tı 
olunur. ,...._, 

idi. Ne yazık ki fena yolun yolcusu .. diye 
mırıldandı. 

Bil de tam bu sıralarda, oteldeki oda • 
sında. bir şişe viskinin karşısına geçmiş, 
Greysiyi düşünüyorfüı. Her nedense o da 
yudumladığı vislı:isimn tadını alamıyordu. 

Yanında duran arka:iaşı, kaba sesile, ses
sizliği yırtarak böğürdü: 

- Ne o be? .. Bir saattir arpacı kum -
rusu gibi düşünüp duruyorsun, aftos dal
gası mı yoksa? ... 

Bil başını salladı, içini çekti: 
- Tam üstüne bastın .. İyi bir kızdı. Ba

na iki hafta cennet alemi yaşattı. Ne za • 
naatte olduğumu aninmaz demiştim am -
ma, öğrendi, ve beni leyleğin yavrusu 
gibi attı, diye söylendı. Bir müddet ö -
nündeki kadehe baktıktan sonra devam 
etti: 

<- Kibar. çıtıpıtı bir hanımefendi idi .. 
Amma, o da bir pehlivanın kendisini se -
vemiyeceğini, sevmeğe hakkı olmadığını 

sandı ... dedi. 

kırsak mutlaka gemi azJıYa alacaktır. 
Bak, o kadar ısrarlarıma ve tekdirleri
me rağmen saç1arıını olsu;n istediğim 
gibi taratabildim mi? sen onu tanı -
mazsın oğlum. Böyle kızlan serbest bı
rakmak doğru olmaz. 

- Bilakis ne yapacağını, nasıl bir 
yoldan gideceğini anlamıak için bir tec
rübe yapmak, onu az bir zaman için ol
sun başı havasına bırakmak daha mü
nasib olur. 

Bu son sözleri söylerken P'erldunun 
sesindeki kat'iyet Süheyla hanıma• ar
tık bu mesele üzerinde daha fazla dur
manın münasib olmıyacağım anlattı. 

- Mademki sen böyle hareket et -
meği münasib görüyorsun 3y1e yapa
rız. Kız yanımızda- olduğuna göre biraz 
yolunu şaşırmakta olduğunu sezersek 
hemen elimizi uzatıp onu yolundan çe
virebiliruz. Herhalde, onun senin mai
yetinde çalışacağından çok memnu -
num. Çocukluğundanberi ondaki ab -
dalca gurur ve kibiri yenmiye uğraştı
ğım haılde bütün mahrumiyetlere kat
lanarak başını bir defa olsun eğrniyen 
bu kız şimdi tam manasile bir «efen -
di>nin ne demek olduğunu anlıyacak 
ve ister istemez itaat etmesini öğrene
cektir. Bu kararmdan dolayı çok se -
vindim Feridun. Allah senden rasi ol
sun. 

Feridunun koyu gözlerinden müsteh
zi bir ışık geçti; fakat Silheyll hanım 
bunun farkında olmadı. O, soğukkan
lılığı ve gururile kendisini çileden çı

karan Neriınenin, herkesin korktuğu ve 
önünde titrediği bir kimM tarafından 
idare edileceğine ve onun demir eli al
tında kıvranacağına seviniyor ve bun
dan ötesini göremiyordu. Oğlu henüz 
otuz yaşına varmadığı . halde onu fev
kalbeşer bir insan telAkki ediyor, onun 
her türltt. heyecanlara, hfsı.tt w hırs
lara karşı zırhlı olduğunu tuavvur e
diyor, onun, Nerime gibi genç n güzel 
bir kınn büYilsüne kend.Wnt ka1>tıra-

/ YEGANE 
ÇARE 

BiR l(AŞS 

NEOKALMİNA 
DIR 

~ 

bilec~ğini tahmin bile etmiyordu-~ 
dun Ispartalı, annesinin nazarıııdat ~ 
tün dünyadaki erkeklerden 0• 
alelade insanlara mahsus ı:Aflar~ tJil 
zak, başı göklerde bir adamdL ()P • 

yerdeki zavallı insanlara bakabtlecf 
ğini dü~ünmek bile gülünç olurdu. dl 

Ayni günün akşamı, Nerime '°rı:,ır 
her zamanki yerine oturmıya ba%Jf ı' 
dığı sırada Feridun bey hAkim bit 
le hizmetçiye seslendi: ~ 

- Nerime hanımın tabağını, ,of • 
sol tarafıma koy! Onun takımUU ~ 
ranın bir köşesine koymaktaki ~ 
anlamıyorum. t' 

Birkaç saattenberi hayretten~· 
düşen ve şaşkınlığını alarnıya~ 
me, sakin görünen bir tavırla ,,..r 
yanına oturdu ve yemeğini yeıntye ~ 
ladı. Fakat Süheyla hanımm içi ol' 
sığmıyordu. Hizme~çiye darılırketl ti • 
lunun <:kızım sana söylüyorum, ~.~ 
nim sen anla!• demek istediğtni P-~ 
anlamış fakat onu kızdınnaktaD 1'~~ 
rak ses çıkarmamıştı. Ancak, ~ 
bunlar onun genç kız& karşı h~urı't 
derin nefret ve düşmanlığı - 1e ' 
şöyle dursun bilakis arttırıyordUJ. 11' 
mek dP.vam ettiği müddet SüheY ,t 
nım, şimşek saçan bakışlarını fa]cit 
raba kızının yüzünden a11rınad1~t14' 

Nerirr.eye gelince, bu evdeki ,1ış · 
ve acıları o kadar tabit görınlY4!! rd'tJ 
mıştı ki kendisine bakan gö~e ~· 
nefret onu her zamankinden faZ ' ~1· 
teessir etmedi, başını tabağındşıı ~ 
dırrnadr.n ve bir telt kelime J6Y1"' 
yemeğini yedi. 

iV r 6t 
Aradan üç gün geçmişti- psı' rJı' 

leden ~onra, Süheyıa hanırıı1'1' 
rinin sinemaya gitmelerindell ~ 
de ederek Nerime de komşuys, ~ 
bül Yuvctsına kaçmıştı. anıs~. ıf 
madan dönünc. ye kadar serb i· 
kadaşlarile bol ol görüşebtlir~J 

, A.rkal' 

d 
tı 



SON POSTA 

BATTAL 
· Yuan: ZlYA &AKIB 

~ Battalln kurnazca manevrası 
., _Ye etnir verd' 
~bit ı. 1 

~ar ' 1:11- halde fq&ladı. Vaziyet o 
~ nazık idi ki talih t d'"f"' tşıs1n , ve esa u un 
~sııı.rs a çıkardığı bu büyük fırsatı 
le ikb a, Yalnız tahayyül ettiği şeref 
tiitbe/~ kaybetmekle kalmıyacak .. 
lae kö~ . e elinden alınarak, tımar ha -
Zab·tsıne atılacaktı. 

~ırı ~ ' &rhal imparatorun altın ü -
ı::ı•Sıne sarııd . 

- li ı. 
'Sattaı ~:ne:~a b!. Deli değilim ... 
tlaları.nı b"bızzat karşılaştım. Onun ri-
hıah .... ıy ızzat dinledim... Eğer bana 
""' .... ,, 0?&&.nı 
" 1Uhtere z, mal~tiniZ'deki şu 
.terin· rn zatlardan birisini yanıma te ız Ayn· -

krar "ea . 1 sozleri, Battala bir daha 
})· eyun. 
z 1Y:, bağırdı. 
abıt ok 

lrtık i~ a adar candan s6ylüyordu ki, 
rı.zarıa t_~r Leon, vaziyete ciddi bir 
lela: "'11Ya mecbur kaldı... Ev -

-:a~ l>i -Jret ... Zabit, o kadar candan söylüyordu. ki, ar tık ımparator Leon vaıiyete ciddi bi1' 

~ Ye, rnırıld d So 
kilere ~ an 1• nra, maiyetin -

naza:·lu baJcmaya meckr kaldı 

~zırına 1 z gezdirdi. Ellle ıaray ikinci 
'Su şaret ede~k: 

d' 'labit ile be L-

Haşmetmeab hazretlerinin huzuruna zandı. Havada, bir şimşek çaktı. Za -
öylece getiriniz ... Bu hizmetinize mu - vatlı zabit, yfldırı.mla vurulmuş gibi, 

lnleyin• ' ra.IJ'CT gidiniz. Battalı 
kabil, büyük mükafat göreceksiniz. yere yuvarlandı. 

'orsa. b~m!!e.r hakikaten teslim olu~ 
11.ız. liuzuru sılA.hlarını ilzerinden alı-

Zabit ile saray nazırı böylece konu - Ve gene o anda, Devzade Aşkar, kor-

biye rna getiriniz. 
Zıib .' emir Yerdi. 

şurlarken, Battal. Gazi ağır ağır baışını kunç bir dev gibi şahlandı. Bizans as
kendi arkadaşlarına çevirdi .. gözlerile kerlerlnin açtığı yola atıldı. 

h ıt bu en 
'~n ellerıııt re 0 kadar sevindi ki, 

ve kaşlarile onlara kısa birer işaret Bu, görülmemiş bir manzara idi. Ve 
verdi: 

- lie semaya kaldırdı: Zabit, vC\iziy€tten şımararak, artık 
beni kr.lı~ahını!. Ve bütün azizler .• pervasızca Battal Gaziye yaklaştı: 
~e~cemne çık lık llereftnin en yüksek - Battal!. Ver•bakalım kılıcını. .. 

san ile teşe~~orsunuz. Size hangi Diy€ bağırdı. 
Diye baA- d edeyim. Battal Gazi, daha hala dimdik dur -B 51r ı. 

111. u şöhret bud makta devam ederek, bir kahkaha attı. 
Y na1..l?nıtn. ~lası zabıt, şimdi, sa - Ve omuzları kahkaha ile sarsılırken: 

~~nu11 btr haı~ tı~- ~diyor. Yan - Zabit efendi!. Kılıcım, biraz ağır-
Balhyarak: ~ başının üstün- dır. Bilmem ki taşıyabilecek misin? .. 

- .Açılın a k Fakat mademki istiyorsun .. al... 

bu inanılmaz hadise Bizans askerlerini 

o kadar korkutmuş, o derece şaşırtmış

tı ki; sanki bu binler~ 1nun o anda 
t3ş kesiJivermişlerdi. 
Battal Gazi! 

-Hay .. hay ... 

Diye, üstüste naralar 
mütemadiyen: 

- Hey.. Bizanslılar!. .. 
geliyor. 

ı:ı~sıyor.. ve 

Açılın, ölüm 

:etıu inıpara~~rle~. J'Ol açın... Haş- Diye bağırdı. 
ray nazırı a ı 1~~lennın ikinci Bir anda eli kılıcının kabzaosına u- (Arkası var) 

~~ti~u, ~~t .~mitrlym ha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Diye, bağırıyordu. 

~ayın. Yor .. kendbini, hürmetle se-

Sa~' bı~rıyordu. 
~k Y n<!zırı ise 

' askerleri , gururundan şişine -
Stl~ın zabiti t:ki~~ geJıiş yolda, bu 

Unlar b3 1 ' iYordu. 
~ geİrnışr,;: B~tal Gazinin kar
.\ ruğunu ditin... attaı Gazi, sa~ 
skarın i\zert ~ e dayı.huş.. Devzade 

lıilnde açılan n dimdik duruyor.. ö
~~lar:nda tatT'niş yola bakarken. du
-'Ull belirtyord 

1 
ve memnun bir tebes-

ll" u. 
'1 Utiin Şeref ve fkba 
l:İo~ ge~ ihtiyatı 1 hırslarına rağ
~&k ıt, Battaı Gali elden bırakmıyan 
lı 1~\. Dik Y ~ on adım kadar 
tdı: • ınağrur bir eda ile ba-

~ liey .. Battaıı H ... 
,._ r{!tlertnin ·· Qfmetlu ımparator 
.,..lı.... namına •• . . 
ı..... : ' asaıetı~ ' -.rayın ikıncı 
~l'if ettn DimitriYos hatzretleri 
4'~~Utunda ~· Şimdi, bu büyük zatın 
\;'1.arın, ha a itiraf et .. · Sen, ve arka
~~11in~. t~~~ızın bağışlanması mu-

. oluyorsunuz; değil 
'Satta! Ga 
~ .~deret, li, dimdik durmakta de -

l'dı: lllilstehzı blr lisanla cevab 
..... t,,,l 
Zabıt 

te\ıird· ' beıoıı d hal ı: er uray nazırına 
~~ ~asıı 
~· Qôro~&ıaletıneab?. 1,ittiniz değil 
~tt ·· \ı'e, &~nuı ki, mecnun deği _ 
~ l'iJ> de tea 1 GIPrlyt bu dereceye 
~e 'kadar Um olmıya mecbur edin -
1'h;·· Şirnd~· bilsentı, ~ sıkıntı çek -

hı.arını 8,_' emrederseniz, onun si -
~d· ıQYun. . 

ı. 

"'Sara 
"\llllt·· 'i naz:ırı h 
~l U, Battaı ayı-etler içinde idi. 
~~?\\ ~Uın Gaztntn, kendi elile si-
1tte ı, lna!U.l ederek esareti kaltml 
~ti R~zlerı1e ';:k şey değildi... F akat 
~ıJ'ot-du ki, rüyor ~ kulaklarlle 
ş~~I. zal$tın l&;y(ledikleri bir 
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5 - Yaldız rengU 
6 - Yıllık. 
'1 - Şart lfi.htkıısı-yüz kuru!} 
8 - İtiyadı- eğlence. 
9 - Bir nevl toprak-iyi olmıyanı. 
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2 - Emniyet edllen-blr erkek 1sml. 
3 - Mecmua-göz rengi. 
4 - Taharri edilen 
li - Arab harnerlnde lAm lle eliften mü-

rekkeb hart. 
6 - Vlltıyet-ne ile yapılmı.ş?-gentşlik. 
7 - Çok olmıyan-dost ve komşu blr devlet 
8 - Yollamak-artan. 
9 - Ayağa kalkmak·-lsyan eden. 

10 - Fabrlkatör-blr nevi san<ial. 
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Çektiği 

mesulü 
ısbrapların 

kendisidir. 

Bütün ıztırablan dindirir, baş ve 
diş ağrıları ile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

bCl;U;tl~! 

Sayfa 1~ 

lstanbul ikinci iflas Memurluğundan: 
Tasfiyesi kararla§tırılan ve tamamına 5760 lira kıymet takdir olunan Beyoğ· 

lunda Feriköyünde Çütecevizler sok.alında eski 42/44 yeni 72/74 sayılı ve kay. 
den irtifakh müfrez iki bab hane halen dökümhanenin 12 hiııııe itibarile 2 hissesi. 
Beyoğlunda Hacımimi mahallesinde Kumbaracı yokuşunda eski 92/94 yeni 124/ 

126 No. lu ve tamamına 12800 lira kıymet takdir olunan sağ tarafı Vitali menzilt 
901 ıaratı Azaryan efendinin Otel Dipe,,te namındaki emlaki arkası Folih veresesi· 
ne aid kiryir menzil cephesi yol ne malı dud apartımanm 12 hisse itibarile 2 his· 
iMİ. 

Tamamına 800 lira kıymet konan İltan bulda Tahtakalede Balkapanı hanında 
ktln 32 No. 1ı odanın 12 his.w itibarile 2 bWesi. 
Tamamına 4312 lira kıymet konan ve 2000 liraya ipotekli bulunan İstanbu!da 

Ka.zlıçeşınede 1'~atib. Sultan mahallesinde 1 nd sokakta eski 12 yeni 10 No. lı ta
raflan Hasan usta. Mehmed Ali ve Umm ü Gülsüm ve Mehmed Arif ve Agah ar· 
ıtalan ve yol ile mahdud 272 metre m~ rabbaındaki evvelce arsa şimdi kiıryir 
debağhane fabrikasının 72 hisse itibarile 66 hissesi. 

Her üçüne (3026) lira kıymet takdir olunan: 
İstanbulda K.azlıçeşmede Fatih Sultuı mahallesinde birinci caddede eski yen• 

T kapı No. 1ı sağ tarafı müteveffa Aziz Ağanın 9 No. lı arsası sol tarafı Yağha
ne cedid aokağı arkası Azizin Debajhane sokağındaki 7 ~o. lı arsası cephesi bi
rinci cadde ile mahdud 588 arşın (kayd en) miktarındaki arsa. 

Ayni mahalle ve ıokakta eski ve yeni 9 No. lı ve tar:ıflan Fatma Melek de .. 
bağhane$İ Azizin 7 No. 1ı arsa.u ve cadde ile mahdud ve kayden (332) zira mikta. 
nndaki arsa. 

Ayni rnahallede Debağhane caddesinde eski 7 mükerrer yeni 11 No. lı tarafları 
Azizin 7/9 No. 1ı arsaları Ahmedin ve Olomyanın müşterek arsaları Fatma Mel~ 
fin deba~anesi önü cedid debağhane ca ddesile mahdud kaydan 398 arşın mik• 
tarı!ldaki arsa ki cem'an üç arsanın tam amı. 

Yine ayni mahallede birinci caddede 'sokağında kam taraflan Şişman Ahmed 
ve zevcesi ve Kayserili Ahmed ve zevcesi Fatma Melek ve Vitali ve şürekası va 
&ıü birinci cadde ile mahdud kaydında 1185 zira yazılı eski 15/17 yeni 13, 13/l 
kapı No. lı fabrika halen yanmış fabrikanın arsasının tamamı. 
Tamamına 5256 lira kıymet takdir olu nan Yedilrulede Fatih Sultan mahalle· 

sinde Taşhan soka~ın.da kain eski 60: 62 No. lı kaydında miktarı gayri muharrer 
tarafları Hristo ve Istepan arsaları vı Ali Çavuş arsası ve esnafın salhane arsası 
ve yol ile mahdud iki aded Mumhane ııe diğinden mi1nkalib maa hane mağaza 24 : 
hisse itibarile 2 hissesi yine ayni mahalle de Demirhane sokağından kain ve rnik· 
tan kaydında yazılı olmayan eski 123 yeni 137 /139/143 No. lı bir tarafı Fariğin 
uhtesinde ipka eyledi~ mahal ve bir tarafı tahtalı bostanı kapı mahalli ve bil' 
tarafı bazan yine Fariğin uhtesinde ipka eylediği mahal hazan yol ve tarafı rabü 
tariki ~m ile mahdud ve tamamına 2828 lira kıymet takdir olunan dükkan ve ha
nesi bulunan mahallin 12 hisse itibarile iki hissesi açık arttırmaya konulmuştur. 

Gayri menkullerin evsafı· 

Dökümhane: Cephe ve yan tarafından birer kapı zemini toprak etrafı tıış du· 
var üzeri galvaniz saç cephe kısmında ahşap rnerdiverile bölme bir yazıhanesi 
olup binanın üç cephesi beden duvarlan kirgirdir, diğer abamı ahşabdır, elek· 
trik tesisatı vardır. 
Apartıman: 

Altında dükkan. Zemini · çimento bfr koridor üzerinde hel!, dört kömürlillr. 
antre katı bir antre camlı bir kapıcı oduı birinci kat l No. lı dairede bir hol üze· 
rinde üç oda bir salon diğer bir aralık üzerinde zemini kırmızı çini bir mutfak 
termosifonlu banyo alafranga hell. 

İkinci katta bir hol üzerinde üç oda bir nlon diğer bir aralık. üzerinde zemini 
kırmızı çini bir mutfak termosifonlu banyo içinde hell. 

3 ncü kat bir hol bir koridor üzerinde üç oda bir Alon zemini kırmızı çini mut• 
fak termosifonlu bir banyo ve hell. 

4 ncü kat bir hol bir koridor üzerinde iç oda bl salon zemini kırmızı çinili mut. 
fak termasifonlu banyo ve helA. 

5 nci kat zemini çimento üzeri demir çatı galvanizli saç lSrtiilü bir taraça, tek• 
rar demir merdivenle çıkılır etrafı duvar korkuluklu bir taraça mevcuddur. Bun
dan başka zemini kırmızı çini sabit kazan iki aded çamaşır teknesi bulunan bir 
çamaşırhane ile iki küçük depo vardır. Apartımanm tekmil merdivenleri mer
mer sahanlıklan karesimendir; elektrik terkasu olup apartımanm. altındaki 124 
No. lı dükkanın cephesi istor kepenk camekln zemin karesimendir, elektrik tesi
satı vardır. 

Üç arsanın: İki cephesi kendisine aJd natamam bina duvarlarlle mahdud ve di· 
ğer bir cephesi ittisalindeki gayri rnenku le aid duvarla çevrilidir; cephesi mesa. 
ha neticesinde 27, 30 metredir, umumu 756,50 metre murabbaıdır. İçinde müste· 
cir tarafından yapılrnış 4 havuz bir tekne mevcud okıp bunların üzeri galvaniz 
saçla mesturdur. Etrafı saç ve salaş bir küçük bina vardır . 
Yanmış fabrika: İçinde temel duvarı yanını§ müteaddid tekneler deri havuz. 

lan beton ıtyaklar ve iki kuyu vardır, mesaha neticesinde 680 metre murabbaı 
kaydedilmiştir. 

Debağhane (10) No. lı: 
Zemin katı çimento 5 tekne yıl:ama lçfn bir havuz birinci kat zemin ahşap mo

zayik merdivenle çıkılır üzeri galvaniz saç örtülü bölme bir yazıhanesi olup bi
nanın üç cephe beden duvarları kirgirdir, diğer aksamı ahpbdır; elektrik tesi
satı vardır. 

60/62 No. lı hane maa mağaza üç :tıaımı ihtiva eder, cephe kısmı iki kat hane 
mahalli olup zemin katı imalAthane ve birinci katta üçü muhtacı tamir olmak 
üzere bir helAdan ibarettir. Zemin kat zemini çimento dö§ell imalathane olup 
iki göz böl mey\ havidir, bu kısmın dıı ta rafında muhterik lbtik fabrikası zemini 
mevcud olup etrafı duvarla mahduddur. Zemin malta döşelidir. İşbu mahal mu· 
kaddema mezbaha oldu!:rundan içinde kanalizasyon tesisatı vardır. Gayri menku· 
lün umumi mesahası 1176 metre murabb adır. 

123 eski 137 /139/143 sayılı dükkln ve hanesi bulunan imallthane: 
Hacımehmedpcqa .okağındaki cepheıtn de demir kapı zemini çimento depo olup 

arka bahçeye kapısı olduğıı arka bahçede tulumbalı bir kuyu arkada kapısı bu· 
kınan hanenin zemin katta bir oda bir tqlık ocak ve hell birinci kat merdiveı:ı 
bqı üzerinde iki oda nrdır. 

Yukarıda sözü geçen gayri menkui hbaelerinin birinci arttırması 19/6/939 Pa· 
zartesi saat 10 ill 12 de Adliye İkinci İflla dairesinde Müflis Masası İflas İdaresin· 
ce yapılacaktır. 
Arttırma netic~ kanunf kıymeti buldulu takdirde talibine kat'i ihalesi yapılır, 

aksi takdirde en ıon arttıranm taahhüdQ baki kalmak üzere ikinci arttırması 4/ 
Tenunuz/939 Salı giinü ayni aaatte yapıl&caktır. 
Arttırmaya iştirak edecekler CJfı det yedi buçuk teminat parası veya milli ban

ka mektubu verirler, müterakim vergi ve lcare ve tanzifat ve tenviriye resiml~rl 
masaya ald olup diler telllllye vı 20 ıenelflc tava bedeli n sair masarif ve pul
lan müfteriye aiddlr. 

Bu mallar hakkında azla izahat almak ve talib olanların 938/41 No. ile İflas 
idaresine mtıracaatlan ve prtnamemn H/5/939 dan itibaren dairede açık bu· 
lunduğu llA.n olunur. (17864) 

~ih.. dı, l:>inııtrt 
-.,. fçbıd Y08 da bu zabit kadar 

" ......_ 't e idl De h ~lraı Vet.. 'Bah · r al cevab verdi: 
11lt bir talın ailAhlarını alınız. 

lllÜfreıe askerle çeviriniz. •n•UU hlm&CUıa UU.4'1tn6f ,.... 
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Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

Aldanmayınız. Raibet gören her fe • 
yin taklidi ve benzeri vardır. GB.İPİN 
yertne baıka b1r marka vertr1ene ~ Akba kitabevi 

şiddetle reddediniz. Her dilden kltab, ıuete 'H SON 
P08TA'ıwı Ankua bayiidir. Under
vud makinelerinin de aoentındır. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Bekim) 

Dlvanyol\mda 104 numarada bcrgOn 
buta kabW eder. Telefon 21044-23391 



14 Sayfa SON POSTA 

dlor. ~ostaıo nın t.e.frlkası: 87 

ALnANYAVA 
BiR iN6ilil CASUS 

\ TercQme eden: B. &lal 

Nihayet Loyd Corcun kıyafetine girmiş, tıpkı onun 
gibi görünerek harekete geçmiştim 

Ancak bu haberi aldıktan sonradır 
ki, açık ve çok esaslı bir halta iılediği -
mi anladım. Ben düşmanın kabiliyet -
lerini zerre kadar takdir edememiştim. 
Kraytsnah'da konuştuğum, o sessiz, u -
fak tefek adamın, Loid Corcun sevdiği 
siğaraları öğrenecek katlar bir kabili -
yet göstereceğine, ve hemen hemen te
sadüfen keşfettiğim bir usulle başve -
kili öldürmeğe teşebbüs edeceğine zer
re kadar ihtimal vermemiştim .. 

Bu andan itibaren en şiddetli ted -
birlere başvurmağa karar verdim. Ar
tık nazanmda Şlnyher saf bir adam 
olmaktan çıkmış, kurnaz, profesyonel 
bir can~ halini almıştı. Tabit ona bir 
ıani muamelEsi yapmak mecburiye -
tinde kalacaktım. 

Loid Corcun hiç bir şeyden lıaberi 
yoktu. O dkşam başvekilin evi, eski 
~an krallarımn evini andırıyordu: 
~vekile ve oldukça mühim şahsi -
yetlerden mürekkeb olan davetlilerine Umumi Harbde lngil:ter~ ııe Fransa. dftJ let reü?Mi olan lngiIU 1Crah Frarı«ı 
yemek veriL"Ileden önce, her yemekten Cümhurreis'i Puankar«, lngiliı ve Fratt" z 01"dul4n başkunwndanta.rı: Mareıal 
kedilere ve köpeklere birer parça ve - Foı, Mareşal Joj/flT ve Sir Du.gla. Ha.yg bir arada 
riliyor, bu suretl~ ancak zehirli olma- her aktör mutlaka Villi K.larksonu bil- fa da o kadar fazla ehemmiyeti olma -
aıklarına iyice kana11t getirilen yemek- mek mecburiyetinde idi. mak lAzımdı. Çünkü Şlayher, Loid Cor 
ler sofraya çıkarıl;yordu. Klark.son, telefona gelir gelmez, der- cu olsa olsa ancak resimlerinden tanı _ 

Ateşli başvekil bu acayib sahneyi hal bana lazım olan şeyleri kendisine yordu. Resimlerine nazaran Lod Cor -
görseydi kim bilir neler söylerdi? Fa- söyledim .. Bilhassa işin müstacel ol - cun kısa boylu bir adam olduğunu is
kat şimdi ben bunları düşünecek bir duğu keyfiyetini ilAve etmeği de unu~ tidlal etmiş olsa bile, alelade bir resim 
vaziyette değildim.. Yapılması lazım madım .. Böyle yatmak üzere olduğu teşhisile, bir iki metrelik bir mesafeden 
gelen ilk iş, her türlü tehlikenin önü - bir dakikada kendisini rahatsız ettiğim göze çarpacak bir boy farkının esaslı 
nll almaktı .. İşte ben de bunu yÇma - için affını rira ettim. bir rol oynayabileceğini hiç zannetmi -
Ja çalışıyordum. Klarkson, vaktin bu kadar geç olma- yordum. 

O gece Loid Corc evinden hiç çıkma- ~ına rağmen, Vardur - Strit'deki ma - Kendisine fevkalade minnettar kal -
(H. Loid Corc yatağına yatar yatmaz, ğazasına kadar giderek istediğim şey - dığımı tekrar tekraT söyliyerek Villi 
C1erhal evin etrafında çifte muhafaza leri hazırlamak Ifıtfilnde bulundu. Ben K.Inrkson'un yanından ayrıldım. Villi 
tertibatı al~ırttım .. Ve ancak bunu yap de bir saat sonra onunla mağazasında Klarkson'un yardımile hazırladığım 
tıktan sonradır ki biraz sükUnet bula- buluştum. Mesleğinin üsta<dı olan bu makyajımı ve prukemi pak<'~liyerek ve 
bfldim. zat derhal işe başladı. beraberime alarak yatmağa• gittim. 

Doğrusunu isterseniz ben gece sui - Okuyucularım, herhalde, yapmak is- ( Ark<uı vnr) 
kasdinden pek de çekinmiyordum. Çün tediğim şeyi anlamı, olsalar gerek. Ni- f' ...................................................... _. 
kCl Douni~g -. S~rit siv_il ve res~ polis- yetim, Loid Corcun kılığına girerek eı·r doktorun günlük 
!.erle çevrılmıştı .. Canıya;ıe bır ~ak - Volton - Hets'e gitmek ve· mümkünse 
sadla bu kordonu yarmaga teşebbüs et- Şlayherin dikkatini kendi üzerime çek- notlarından 
mek. ~c~ budala _bir ad~ Y.apaca- mekti.. Makyaj yapmak sure tile Loid 

1 ~ hır ışti .. Halbuki benim. şımdı anla- Corcun yüzUndek! hatları taklid et - r-==============I 
~ğuna naza~~?- .Şlayher hıç de budala mek Klarkson gibi ü~tadlnr için bir ço- Raşif izm : 2 
bır :dam degıldı. . . • cuk oyuncağından farksızdı. Aradan 

Gunlerden Cumartesi ıdı. Ögle ye - yl!rım saat geçmeden 0 devrin Loid 
meğinin sonuna kadar, Paizar gtlnü ne . . ' 

w d · M" t Lo"d C t Corcu ıçin pek tipık olnn pos ve kar -
yapacagına aır ıs er ı orc a -

f d h 
·· h" bi 

1 
·1ın makarışık bıyıklarla, kıvırcık, uzun ve 

ra ın an enuz 1ç r em r ven e - . h" 
mlşt. Öwl ğ" d ba kır saçlarla, Loıd Corcdan 1ç farkım 

1. g e yeme ın en sonra, şve - k 1ın d y·· ·· f ı ky ~' p ·· ·· bah b-"- V lt a a ı. uzume azama aj yapmaı. 
AU, azar gunu sa sa ıru o on - ç·· - k h d H ts'd ki f . "d ğini kfilı dım. unkü açı ava a kalmak mec -

e :. 
1 
sd~yBıyesıbne hgıbeC: lır lm - burivetinde idim. Fakat biraz pudra i -

yaya soy e ı. en u a en a a az : . w 
c: k ld Çü kü bu b" k le bırkaç esmer haot, benı olduguından 
aeyecana apı ım. n ır aç w i . 

·· · · d L "d c , iti dl h •- ~k fazla yaşh göstermege yaradı. şın gun ıçm e oı orc un ya an a·I\. . . 
kında bir ha li maltiınat edinmi tim. ~ fena tarafı, Loıd Corcdan bır hayli 

Y ş ıri yan olmamdı. Fakat bereket ver -
b>id Corc tek başına ormanlarda, Şer- i Lo. d C · bi t bil 
reyya tepelerinde dolaşmasını pek se - s .~ ı orcun ...rı~n~ş r man oya -

Ra§ltlzın sebeblerinden en başlıca se
bebi çocukların JAyikile beslenrnemelerl
dlr Bllhassa kapı sütlle beslenenlerde ve 
sun'i emzlrmelere maruz bırakılan yav -
rularda raşitizm daha çok görülür. BllA
kls ana sütlle emzlrllen çocuklarda r&.fi
tlzm çok az olur. Ana sütü yavru için 
yen! doğan bir çocuk için ezher clhet 
mükemmel blr gıdadır. İnek sütü ancak 
lneğln kendl yavruları için mükemmel 
olo.blllr. insan ycıvrulan lçln değil. 

Bunu bilmek ve unutmamak lCızundır. 
İşte mide ve barsaklara muhtellf sunı 

gıdalar ııe yorulan çocuklar k!UI derecede 
maden! emlAh bllhassa klreç ve fosfat a
lamazlar ve binnctıce kemik hııstalııtı 

· d" H lb ki b 1 b"'tü h runerek dolaşmm~ gıbi herkesce ma -ver ı. a u ura arı, u n mu a - . . . 
-- t t"b t ğm bi ik d Ilım bır Adeti vardı. Loıd Corcun evın- B t 1 ' .uu.a er 1 a ına ra en, r su as k" 

1 
d bi . . d "k k azı en an hastalıklar ve 7.lyaaız yer-

...,..., f k l"d 1 . li 1 rdi Lo"d de ı manto ar an nnı te arı etme lerde oturmak güneş görmlyen rutub&tll 

başlar. 

, .. ~. ev a a e e verış yer e ·· ı be . . . h" d ·· b" 1 

' 
Co 

, ·ı· dl h klonda şı h . nım ıçın ıç e guç ır şey o mıya - meskenlerde ikamet etmek te ~ltızm 
re un ı ıya arı a ay erın kt B'" 1 . b" b"' ·· bebl i d ıı ~ ae benim kadar maHlınat sahibi oldu _ c~ 1. oy e gemş ır mantoya uru.n- 1_s_e __ e_r_n_en_s_ny_ır_. ______ _. 

Cevab 1stlyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalannı rlca ederim. Aksi tak
dirde 1steklerl mukabelesiz kalablllr. 

ğunu hesaba katmak mecburiyetinde dukten sonra da, boyumu. bosumu gız
' idim. Devlet işleri biraz hafifler hafif- lemek pekAl! ka~ildi .. Aslın~ bakar.
' lmnez Loid Corcun Volton _ Hets'e gi- sanız başkır şeraıtte bir haylı ehenum-

C!ip istir<ihat ettiğini Şlayherin bilme _ yeti olabilen bu vücud farkının bu de- ~-------------' 
' mesine imkan yoktu .. Herhalde Şlay -
~ bM bütün bunları ve Lold Corcun sev
atği püro sigaralarını şu meşhur gaze -
61 reportajmda._11 öğrenmiş olacaktı .. 

Fazla düşünrneğe lüzum görmeksi -
zhı, Pazar gününün, Loid Corc için teh 
11keli bir gün ol.abileceğine kanaa't ge
tirdim. Bu mesele etrafında kendi ken
<ll.me düşünürken. birdenbire kafamda 
parlak bir fikir doğdu. Derhal bu fik -
rin tatbikatına giriştim. İlk iş olarak 
telefona sarıldım ve KlaTkson müas -
sesesi ile konuşmağa teşebbüs ettim .. 
:Vakit b!r hayli gecikm~ti .. Fakat bu -
na rağmen müstacel bazı siparişler i -
~ birkaç işcinin mağazada kallnıış ol
mak ihtimallerin' düşünilyordum. Ma
alesef tahminlerimde yanılmışım .. Ma
ğaza kapalı idi.. Bu vaziyet karşısın -
~tf Villi'nin evjne telefon ettim. Harb
<!en önce, ak-i:örlüğüm zamanında, Vil
ll Klarl:son'u eok iyi tanırdım. Esasen 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Ahmetli regülAtörü ve Ahmetli sol sahil sulaması hafriyat ve inşaatı keşif 

bedeli (1342139) lira (58) kuruştur. 
2 - Eksiltme 19/6/939 tarihine raslayah Pazartesi günü saat 11 de Nafia Vekl

Ieti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu ndasında kapalı zarf usuiile 

yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırıık işleri genel 

şartnamesi. fenni şartname vo projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54014 lira 20 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en nz sekiz gün evvel elle -
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir d:lekçe ile Nafia Vekaletine müracaat ede
rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 

şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede -
mezler. 

5 ~ İstekjlerln teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl839> c3403:.. 

Oç şehir atletizm müsabakaları 
yarın Fenerbahçe stadında yapıııyoı 

fstanbulu temsil edecek takım tesbit edildi. 
Müsabakalar saat 16 da başlıyacak 

Beden TeI'.biJeal İstanbul Atletimı Ajan - 20 Mayıs Cumartesi lfinü: saat 11 il 
lığından: met.re düz koşu, 16.10 da üç adJJ21 

1 - ltç şehir atletizm müsabakalarında 18.20 de 800 metre dilz koşu, dj$J 
İ8tanbula temsll edecek olan takun O()ylece 16.35 de 5000 metre d<b koşu, ıs.65 dl 
teabl

00
t tredllmlşUr: bayrak yarışı, 17 de mütlfat tevıil-

1 fan - Vedad, 200 İrfan - Muzaffer _ ... 11 
400 oemaı _ zare, 800 İbrahlm Cemal, l500 3 - ~şağıda lsJrnleri yazılı bayi .. ~ 
HüseJin _ İbrahim. 

5000 
Artan _ Hüseyin olarak uç şehlr müsabakalarında ~ 

110 Ma.nlalı _ Vasfi, (fX400) Galib _ Füru : receklerind:n -~9 Mayıs cuma ~ 
zan - Banna _ OemaU illOO Neriman_ Mu- 14.30 da Kopruden kalkan vapurla ;,_ı 
zatter _ İrfan _ Vedad Yllksek tı . 

8 
.. _ yüne Fenerbahçe stadına teşrif etoı 

· a ama. u ca olunur· 
reyy& - Hrlsafoppul\.I. Sırık lle atlama: Su - · ~ 
dl - "f'lçaropulos, t}ç adım: Fethi _ Süreyya. Vamık Gezen, Dr. Nuri, semih, J. , 
Uzun atlama: Muzaffer _ Qaroğlu, Gülle: A- ha, ~ıtkı, Mahld, Kangelldes, ı:ı[l1111. '1-, 
rat - Şerif. Dls'k: Arat _ YaTrU. Cirtd: Şerif- kır, I. Şahlnb1.4, F. Tekil, ö. BeSiJllo 
Varak. sim, A. Besim, Hikmet Feridun. 
Yukarıda yuılı atleUerln 19 Mayı.! Cuma Ekrem, Garbls, Ali Rıza, İhsan ~· 

glinii saat 15.30 da Fenerbahoe stadında bu- Uzunoğhı, Yasuml, D. Bakalak, ~ 
lunınalan rica olunur. Vapur Köprüden Fe~hl, Halld Süer, Hayrl. 
14.30 dadır. c _. 

t - tto fehlr atı~tızm müaaııbakalan prog- Matbuat takımı 11 
ra.mı töYiece tesblt edllmlştlr: .. .. ot 

19 MaYlS 0uma günü: saat 16 d&: oeçıd gunu maç yapıy 
resm.l, 16.15 de 110 manJaJı - yüksek atJama, Matbuat Takımı KaptanlıtındaO:_,. 
16.26 dt 400 metre düz kOfU - Gülle atma, 19 Mayıs Cuma glinQ Şeref stedlP"'" 
16.35 dt 100 metre düz •şu - uzun a.tlama, ıs de Beşiktaş mütekaldlerlle ın•9_., 
16.45 cı. 1500 metre düz koşu - c1r1d atma, caktır. ArkadB4Jarm futbol ıeva~1 

16.~ de Sırık atlama, 1'1 de 4ıX400 bayrak Ukte saat 111 de atadda bulunnıaıatl 
yar141. lunur. 

Yüksek Ziraat Enstitflsll 
Rektörlüğünden: ./ 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemin.inin 1 Haziran 93g dan 31 :M•Y1' ,.,1 
tarihine kadar bir senelik ıasel~ri asa(!ıda gösterildği üzere ve kapalı zarf 
eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Azam! aded Günlük iaşe Muhamrn.e0 

c585> talebs c54> kuruş 105,329·
10 

10 muit c54t > 1 911,oO 
cl50:t müstahdemin c30> > ~ 

123,726.~ 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin el> Haziran 1939 taribm• ,1 
Perşembe günü saat clh de Rektörlük binasında müteşekkil komisyondl 

si yapılacaktır. 'I 
3 - Muvakkat teminat c7436,30> liradır. Teklif mektublan ihale saati.Jldl" 

saat evvel kabul edilir. 
4 - Fazla izahııt ve parasız şartname almak istiyenlerin Enatilil dait9 

1 

dürlüğüne müracaatlan. cl692> c3173. 

İnşaat İlanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : ... f1 

1 - Karabük demir ve çelik fabrikaları müessesesi memur ve i§çiletı irP 
tınlacak: 

Bir odalı ıon 

lki > 100 
t.Jç .• 50 
Dört > 30 ~ 

evin infa&tl vahidi fiat esulle ve kapalı zarf 1.ijlQlile eksiltmeye ltO 
2 - İ'şbu inşaatın muhammen keşif bedeli 897.106.20 liradır. 411' I 
3 - Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde Sümerbank Muamelat ŞubesiJl 

n~~ ~ 
4 - Eksiltme 2/6/939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Sümerbank urııuıısl .J 

dürlüğii binasında yapılacaktır. "1 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmlf oldukları~ 

işlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulun 
dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 39.635 liradır. /, 
7 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günn saat 15..;, J 

Ankarada Sümerbank Muhaberat şu.besine teslim edilecektir. I' 
gönderilen teklifierin nihayet ihale saatinden bir saat evvele kadı! 
ve zarfların kanun! şekilde kapatılım§ olması llzımdır. fi 'I 

8 - Bu inşaatı Banka talıôlerden diledi~e vermek veyahud münat<as' , kü.msüz saymakta tamamen serbesttir. cl863:.. c3465> 

SIRT - GO~OS 
KALÇA -ARKA -BEL 

' 
1 



SON POS'.rA 

e Cümhuriyet Merkez Bankası 

ıa .. \ 
ı\Jtın · s 
8 · an kilogI"aill 

.\N}{NOT 
'1F.\}{LlK 

A KTIP 

17.163.270 

l'>aııildck' M 't'fı ı uhnbirler : 
1t rt. llr~ı 
~ri~teki Muhabirler: 

tın 8 .. .s. 
AJ•ın · a.ı ~ılogram 9.058.321 
d~., •• ~ tahyllJ t~bU ııeı beııt 

'41et 
l) ltr d 
ba'-• Yltler ve Borçlu kllrlnı 

o..ıJelerı 

13 - Mayıs - 1939 Vaziyeti 

24.141.512,18 
11.655.846,50 
1.328.949,97 

278.791,70 

12.741.252,48 

11 678,66 

12 819.409,53 --- -

PASll! 
Lira 

Sermaye: 
ihtiyat Ak(eSp 

37
.126.308 65 

Adi Te fevtaIMe 
' Husuıf 

27a.7g1,70 !'edıtviildeld Bankn4'tlar: 

25.572 340,67 

Deruhde edilen er.-at.ı nakdi,.. 
Kanunun s - a ıncı maddeleri 
ne tevfikan bu'.ı:e tarafından 
• Ald tedJyat 

Deruhde edllen nrala nakdlJt 
baklyesl 

4 .217.184,25 
8.000.000,-

158.748.563,-

17.051.459,-

141.697.104,-

L ira 
15.000.000,-

10.217.134,25 

Sayfa , 

1 lstanbu\ Komutanlığı ilanları 1 
16 kalem yapı malzemesi satın alınacak

tır. Pazarlığı 22/Mtyıs/939 Pazartesi gü
nü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerinin 
belli gün ve saatte Fındıklıdb. Komutan· 
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

c3349ıı 

* 11 kalem yapı malzemesi satın a!ına-
caktır. Pazarlığı 22/Mayıs/939 Pazartesi 

.günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklileri· 
nin belli gUn ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Koniisyonıun'.l gelmeleri 

c348-h 

* Gümüşsuyu hastanesi için şerait ve ev-

gün komisyonda görülebilir. İstek.ilerinin 
ilk teminat makbuzu veya rnektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. c3485:t 

* \ 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için şe· 

1t11t tı T 
"- e ahvilletl • .·""r' d • 
>-..a... e ecıuen evratı no.kdJY'8 

~ ~· ltanı:.n 
l'ttıe un 6 - 8 incı ma.dttcıe
'tltı ttTfllran ha"ttne tarafmd.m 

158.748.563,-

Karşılı~ı tamamen aıtın olarak 
tlheten tedavüle •a.zedUen 
Reeskont mukablll lllveteıı \eda. 
vazcd 

Tiirk Lirası Mevduau: 

19.000.000,-

69.000.000.-

ı:;afı dahilinde 40000 kilo pastorizc süt sa-
22::1.697,104,-- tm alınacaktır. Kapalı zarfln ihalesi &/ 

Haziran/939 Pazatesi günü saat 1;) de ya. 

rait ve evsafı dahilinde 65000 kilo kuru 
fnsulya satın alın~caktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 6/Haziran/939 Salı günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhatrme:ı kıymeti 9750 
liradır. İlk teminatı 732 liradır. Şartna
mesi hergün komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerinin ilk teminat makbuz veyıı 

mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazıiı lresikalarile beraber 
füale günü ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar teklif mektubunu Fınruklıda 

Komutanlık Satınalma Komisyonuna ver-ı t~d.l)'ıı.t 
17.-051 459,- Döviz tı.ıahhüdatı : 

141.697.104,-

Serı"dn t C .. _, 
"" UZt·anı • 
·~c . 

l'.a.h .\!ti SENEDAT 

Aıt.ma tabvUl b.bll cfö'fh1er 
Dl.ter dôvWcr H &Ueıı.klı aıırtnı 
baklyrlert 

S..999,'49 

28.218.757,36 

21.617.649,87 pılacaktır. Muhammen kıymeti 6000 lira· 
dır. İlk teminab 450 liradır. Şartnamesi 
hergün komisyonda görüıebilir. l!;tekli~e. 
rinin ilk teminat makbuzu veya mektub-

28.222.756,85 larile 2490 sayılı k3 aunun 2 ve 3 mad· 

meleri. c3491 ıı 

* Gümüşsuyu has ane i için şerait ve ev· 
ant ve T l ·ı a ıvı at Cüzdanı· 

• 1Deruhd • 
• - 'et e "~Uen evrakı nat-

Yenın kıı. 1 11. 'T h rııı ı .. ı Esham Ye 
tl ~ f; ab VJlt 1t1barl kıymetle) 

"' f'r esı i! h 
"'"&n.'ilat : :ı .un ve tıı.hv1l~ı 

llazıııe 
o\J tııı Ye kısa vndeıı •vans 
'ttıım':t ~~ lh.~rlns 
ltı._ WGCrtne 
a.. ~drn·lır • 
"l llJı teıu : . 

.. 

113.963 544 44 

433 7 683,471 
'7 .944 397 59 

8244000,
S3.674,61 

7.808 794.15 

Ychiın 

113.963.544,44 Muhtel.il: 

51 33Z.081,06 

16 U86.468,7Ş 
4.500.000,-

14.360.718,37 

404.917.357,65 

, 

Yek1\a 

100.l62·
712

•
68 delerinde yazılı ve-;ikalarile ihal~ güt'Ü 

\hale saatinden bir saat evveline kadın 
tC'klif mektublarih.~ Fındık

0

hd3 Komutan
lık Satınalına Komi;yonun:ı. gelmeleri. 

404.917.357,65 

c348!h 

* 
Haydarpaşa hastanesi ıçın şerait ve 

evsafı dahilinde 24500 kilo pastorizc süt 
c;atın alınacaktır. Açık cksjltm!:? ile ihn
lesi 5/Haziran/930 Pazartesi günü sant 
15,30 da yapılac::ık~ır. Muhamme11 kıyme
ti 3675 liradır. İlk teminatı 276 liradır. 

Gafı dahilinde 40000 kilo yoğurt satın alı· 
nacaktır. Kapaln. zarfla ihalesi 6/Hazi· 
ran/939 Salı günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammı>n kıymeti G400 liradır. İlk 
teminatı 480 liradır. Şartnamesi hergüıı 

komisyonda görü>bi'ir. İsteklilerinin flk 
teminat makbuzu veya mektublari.e 24SQ 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. 
zılı vesikalarile ihale günü ve ihale saa
tinden bir saat ~vvel teklif mektublanm 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna vermeleri. c3 t86» 

' 

1Temmuz1938 tariMnden itibaren : 

....__ ---~=-----------·-------Jıkonto haddi % 4 Altın üzerine o/o 3 

Şartnamc&i hcrgün komisyonda görülebi- * 
lir. İstc>k'ilerini11 ;:k temina~ makbuzu \'e- 342.2 M3 kum ve 580 1\13 çakıl satın alı· 
ya mektublarile 24l}J sayılı kanunun 2 ve nacaktır. Pa7 rlığı 23/Mayıs/939 S.ılı gü-
3 marl<l 'erinde yazılı vesikalarile b 0 -1 nü saat 10,30 da yapılacak• ır. ls• klileri" 

---ı\sker" o 
ti;ea- 939.940 de! ııı i . ul ':lra a e e alınıyor. 
l'lır .'1 Askeri ort yk çın Kulelı, 'Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er-

l ı e r.r a o ullarının b-t·· 1 ~ .... avscır; z . u un sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı-
" alınac~ktır encıdere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta-
<; - R . 

~11'.ı abuı Şartlan ask . . 
~le . t. :Ne suretle .. erlık şubele>nle birinci maddede yazılı okullarda mev· 

3 rınc ha, muraca.at edilecE'ğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu-
- t ek .vunnaları lazımdır. 

/... lıler aşağıdak· h 
t..._ ._ A keti '-· 1 yazılı ususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
~ k d Q .... ullara ır·rm k ·sti ı · - _ 
~ı;__ ar k ıb 1 . . 01 e ı yen erın muracaatlan 1 Hazirandan 10 Agus-

61.l ""t u cdılır Askeri lis ' . ln 
Oltuı ">) a ba!i: ar !?O A · eJ.enn ya ız III. sınıflan için seçme sınavı 15 
~ • arın hi.it • ustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 

1
12 k un sınıfları ve S ' t r · I f · · ~b nd r d . an a ıscsı · sını ı ıçın seçme sınavı 1 EylUlden 10 

~ uı ~dı'n iş ~nm eder. Sınav neticeleri bu tnn1ıten bir iki gün sonra ilan ve 
t ........ ~ ~ nhıra tebligat yapılır. 
l}. CJk ~ eorı z n id .. d b I 

C! thrın .c e u unan gedikli erbaş hnzırlama orta okuluna alına-
~ ~ İ . kül .... r.ı:mc: ,ı'1a~ı n 1 EylU'de başlıyacaktır. 

tıı -.. Erı:-:. kaydı k bul k. d1 - k ti ••ıaya ç 1 ı annı mum un mertebe kısa za:nanda ta-
~ ı. •"kı ,j ku ıs ala_rı 'c tam ml nan ka ıd arının askerlı"lr şubesinden girmek 

1
' ,.. b a ' k ıle ·· · · · t k b d ır i t kl' . 1' me 1 ını 1 etmeleri ve okuldan çağırılmadık-

~ -t \' Orta f.>A.~rın, okulun bulun~uğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana
~ ı d K ad .u halkı Erzinc n orta okuluna Garbt Anadolu ve Trakya 

bt di 'n ~i ,. Y orta o ulu"a a ınma an c as oldu undan bu suretle milra-
._ 1 1 

• ımdır 

~itcı • irin n • • 
l; ~ .i 0• 1 . 5ı-. rı ok'-lla girincive kad r yol, iaşe ve okulun bulundugu-

lt sa1r h r· 1- . . . 
i aflar . r ur u m· r-raflan k n ne ruddir. Okurun veli i tarafından 

~tı;' l k iın kteının cdi diği E.Skerlik su be cnnce tahkı"lr olunaca'l..-tır. 
t tl 

11 \'~ Pcıl'a 0 
ula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 

Su~ gibi a ~zdır. Tnlebenin iaşesinden başka giydirilmesi. teclıizatı okula aid 
' ....... J\.skei~ca hc:1' ay bir miktar maaş da v.en1ir. 
.\_~ıterek 1t ~eleri :rnuvaffakiyetle bitirenlerden arzu edeıiler müsabaka sına

a~a ı~:an~ıklan takdirde askeri yüksek muhendis yet~tiri!mek ü zere 
.2onde.riür. cl004. c3413a 

n yor 
An'ldoluda m' nim r sa ııryl ml\
c :s:.ese ı. rev r.mı • ~"b ·d~ mllnb ıl· 
dır. Ta ıp o~anlann Tllrk, ya~ı 

va - 50, Ehe mektebi mezunu ve 
umumi llnı liyutlnrda asıste edebi 
focok kahılıyolte olması l!lzııııdır. 

Ti sıl -v s..knsı, Fot ğı f, mlevi 
v ızl\'ctı, B ı s n'Is ve doğrumk 
r 'tJdı ue h n kte Lt.ep edılen m.ıuş 

mı t uıu lst. 176 No. P. Kutusu 
ıdrec;ino "Ebe,, ru ı zuna tabr -
rt n bildir ı lı r. Mt 1,en Mt\ı>ssese 

t r fı •d ı 1 temın cdJAcc \1 tır. 

Anadoluda mllhim bır S nayi MO
esses sı ıdo S111h ıt Memurluğu 
ıııOnh .ldir. Tal p olnnlarııı TfirK, 
yaşı 30 - 45 knçnıc sı ıhat memuru 
me,tebi mezJ u ve b..ıslanelerd3 

ç lı;;. ı ış olması ınzım u. Tahsil 
ve ıkası, Potoğrafi, a 1evı vazlıeti 
bonservis ve dolruiUK k ğıdı ile 
birlikte taıeı; ,edilen maaş mıkta

nnı lstanbul 176 No. P. K. c Sıb
h t ,, rumuzuna tahriren bildirme
leri. MesKen oınessesJ tarafından 

temin edilecektir. 

................. -............................... .-_... ... . 

'rab r b i gün ve s 1•te Fındık ıda Ko- nin belli girn ve saa •' Fmdıklııi K mu-

1 

mu 1an :, Satına} na Komi yonunl ,ı>lrne- tanlık Satınaillıa Kumi:;yonun~ gelme-

1 

\eri. * c3487ıı ı leri. * 3489> 

Hnv rn a hac;' c;i i""in şerait \,,. 4 çe id yapı malzrm" i satın a'ınacak-
evsafı d lıi inde 250 lO kilo yo"'urt s t "' a- tır. Pa7arlığı 23/!\fa) ı~/'139 Salı gü J sı?a' 
lınacrık•ır Açık ek.:>i:tme ile ihalesi G/H • l 10 da Y:-tPı~ c1ktır. İst 1~ ilerinin belli 
ıiran/939 Salı günü saat 14,:;(} d1 yapıl'l- gün W! saatte Fındık'ıd:ı K mutan'ık Sa
c ktır. Muh::ımm!''l kıymn•i 40 ) liradır., tınalma Komisyonuna g'lıncleri. 
ilk tC'rroinatı 300 !ir lır Şartnnmesi hn- c3490> 

l · ... rici As.-< ri Kı '1:ıh İlanlan 

! Bir d d büyült t r.ı::ı tc 
1 zarflı n alın 'lC'.l ·~ ır M 

iJ m ye gi e eıtlerin 2 90 sayılı 1r unun 

2-3 cü mad;J • ind .! ) zı lı ve ik ' bir .. 
tikte> i k teminat '\ie • , lif mek· b~ıınnı 

ihale> saa• inderı l:lir s t evveli kadar 

Komi ·onunda yapılacaktır. Ş rt:ıamr i M. M. V. Satınalm'l Ko. na verm lt>ri. 
Ankıır da Ko. da h rgün görül bilir. Ek ı (21631 

Se'imive As1{eri Satın~ ·m~ Komisyonu ilanları 

Kar d. rıiz Bo~nıırdnki i>tihkam bohiğü 
~ em<'k ocakları ke i raporuna göre vap
tırıl c k ır. Pazrı.r ı ı 18/M yıc;/939 Per

rnbe günü saat 14 dı> y..ıpıl caktır. Mu
harr. n kıymeti 199 'ir:ı 30 kuru~ur. 

İsteklil ri11 bel i gün -.: saatte k~•'i te .. 

minat paralari c 1'irıi e Selimi 

men Satına:m l Komi.s onuna 

d ki Tü .. 

lc>ri. 

c 78:t 

Askeri Fabrikalar Umum Müd ·rıüğü Janlan 

198 kalem takını çeliği alınacak 
Tahmin edilen bedeli cl22543» lira olan 

198 kakm takım çeliği Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın al-

(~-------------..._., ma komisyonunca 5/6/939 Pnzartesi gü
nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname c6:t lira cl3J> kurus mukabilin

b===============:::ıo::=~, de koMisyondan verilir. Talihlerin mu
\evmı.. 61Juı Hınad.ls n Balk sau~ 

vakkat teminat olan ,7377,. lira c 15. ku

ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol .. 

madıklanna ve bu işle ala~adar tüccar

dan olduklarına· dair Ticaret Odası vesi· 
kasilc mezkCır gün ve saatte komisyonn. 

müracaatları. c3393:t 1 

Y•rebatan, Çat1tlçeşme sokak. D 
İ S TA NBU L 

Gazetemizde -;ıluın yuı ve 
resimlerin ·bü~ün hakları 

mahfuz ve gaze~eınize d ddit. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
~eDi! Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

Ttl'RKİYE 14:\JU ';bv {\.IU 

YUNANİSTAN ~"' •~.w 710 
ECNEBİ 2i J\) 1 J 800 

Abone bedeli peıindir. Ad.rea 
deai.ftirmek 25 kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

1~\J 

27ıJ 

aoo 

Gelen cvrai •eri 11 rilmn. 
ilanlardan me•'uliyd alının~ 
Cevab için mektublara 10 hınıfluk 

Pul illvesi l!mn:lır. 

r
1 

··;;~·k;~~·~ .. ;~;·~b·;·', 
i Telgraf : Son POlla 
• Telefon : 2020I ' · 1 
\ ................................ ..__ .. .._..) 

1 

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

lstan b ul Askeri Levazım Amirliği Hanları 

124230 kilo süt 2213/939 Pazart<:_Si gü -ı namesi Ko. da görüleb!lir. İsteklilerin ka .. 

nü saat 15 de Tophan~Je İst. Lv. Arn. Sa. nuni vcsikalarile beraber bellı saatten 
Al. Ko. da kapalı zarfla alınacaktır. Hep· ı . 
&inin tahmin bedeli 1366~ lira 30 kuruş bir saat evvel teklif mektublarını Ko. na 

ilk teminatı 1024 lira 90 kuruştur. Şart- vermeleri. (653) (3086) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak iş Muh mmt>n bedeli Teminatı İhale gunü ------

Tedavi kliniğine yap
tırılacak mobilya. 
Göz kliniğine yaptırı-

lacak tahta mobilya. 
Guraba hastane:;.inde 
yapılnn pavyonların su 
santralı 

Lira 

1090 

1854 

4431.25 

Lira 

81.75 

140 

332.34 

25/5/ 1939 Per ~ 
nü saat 15 d.P 

aiL 

Yukarıda yazılı üç iş Üniversıte Rektörluğünde ayı·ı ayrı açık e'ksntmeya Jfo. 

nulınuştur. · 
İsteklilerin mobilyalat' için en az J 200 liralık ~u gibi jşler yaptıklarına dair' 

Üniversite mimnrlı~ndan ve su santralı için de Istanbul Nafıa MildürlUğünden 
10,000 liralık vesika getirmeleri, §artnamcer herg:.in 'Rektörlükte görültir. (3222) 



erece 

Yakında Piyasaya 
Çıkarılıyor. 

GÜZELLiGiNİı 
iÇİN 

~.,..-,ı .. Saç d•kımı 
Güzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZ1'~ 
Kepe' l ri ve snç döko.llll tJ1 
tedavi erlen tesiri mncerreb 

UAç lır. 

ilan Tarif em iz 
Ttt dtıın, 

eahile 400 -,,,,, 
ıahile 250 ' 

Oçüncii ıahile J01J ' 
Dördüncif ıahile 100 : 
'~ 1ahilel.,. ,, 
Son Mhile 41 

Muayyen bir miiadeı 

fazlaca mikdarda illn yaptıfJ 
Jar aynca tenzilAtlJ tat~ 
fltifade edeceklerdir. Taır.. , 
" çeyrek ıayfa illnlar I~ 
bir tarife derpif edilml.ıtf • ~ 

Sen ıa..ta-ıua Ucart :l~ 
a1• ifler için fU adrete • 
edilmelidir: ~ 

....... K ........ ..., s=-::-
~~~~~--~~-~~~~~~~~~~--~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~, ı~~~~~~~~ı~ııuuııuuııııııııuuııuuıuıııuuıuuınnnuuununıuuınıunnnuınunınuuuun 

'!holi~llre~ K19.ı su~ye ~hazp E Y .. :J ş :1 ~~~~~~~~' ~a~~~=b~~~::~a 
· ŞMerkb.'!, ~ ~~~!~.~,k~d~:~!.~~~~:~~· ~r~~~~~~~~,~~~~ ı·M.ıM Gazı·noslJ 

U 8 eri • tzmir Mimar Kemalettin Cad. No. 15, Tel: 2365 işlerile doludur. :: 

~--------------~---~~~------~~~ F~kal~epro~amla~güna~~~ ~ Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Komu anhğından ............................................................ _ ~ Biiglik /edaharlıklarla teşkil edileli il' 
1-Deniz lisesi!} ve 10 un::u sınıflarına okur kayıd ve kabulü muame!esine MD P6"ta M~•haası 5 kişilik muhteşem llBZ heyeti, 5 mugatltl 

l/Haziran/939 tarihindeıı itibarer. başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/Ağus - = tl8( 
tos/93°9 tarihine kadar .okul.ı m:irncantları. .. Nqriyat Müdliril: Selim P.agtp lfMI ~ Güzel Manzara, Mükemmel Servis, Ucuz f ia 
ın~r~:.~. ve(~~~~: şartlarllll ö4remnek istivenlerin ~izzat veya yazı ile okula SAB1PLEBI: ~. :ı::. ı::s'iıwaıı. 'UUIUlllllHIUlllllUIHHllllllUIUUIUIUllllllUIHllllllllllUllllllllllllllllllHIHllUI 


