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"'illi Şefimiz ve Bayan Çemberlayn Türk- lngiliz 

lnönii d'ün Atatürkiin anlaşm~sından dün de 

ll)ezarını ziYaret ettiler eh~~mıyet~~ .bahsetti 
, j lngılız Başvekılının beyanatı 1 

MAARiF VEKiLiNiN HiTABESi-
,, o 

kalblerimizde vatan ndan ayrılmanın acısı, 
muhabbetine inkılab etti. Onu vatanımız kadar 
sevmek, vatanımızı onun kadar sevmek olmuştur,, 

Ankara, 19 (AA Miltt Şıft Atata.rkiln fl'IUVakkıat meafıminde göıtnen bir resim • 
lnet İnö ~ · .) - Reisicümh +_ • • • stad nu ve Bayan 1 .. . ur .u- Mochsı Rebi AbdtUballk Renda ile bera- E'bedi Şefin mezarına tazimle 'buketler 

Yonıundaki merasim~:~· 19 Mayı1 ber Atatü.rkün Etnotrafya müHsindeJU koymU§lardı.r. Bu ziyarette Riyueticüm-

"Bize bütün kuvvetlerile yardım edecek BÜYÜK 
VR ERKEK bir milletin bulunduğunu düşünmek 

memnuniyet verici bir hadisedir ., 

/ngilterenin 
Harici siyaseti 

Çemberlayn İngiliz- Rus 
müzakerelerinden ve 

Almanyadan bahsetti 

Eden ve Çörçil Rusya ile 
bir askeri an laşma 
yapı lmasım isteôiler 

Londra 19 (Hususi) - Avam Kama
msmm bugünkü toplantısında hükU -
metin harici siyaseti mü~re edilmiş 
ve bilhassa İngiliz - Sovyet münaseba
tı: üzerinde ehemmiyet'le dunilımuş -
tur. 
Başvekil Çemberlayn, bu münasebet ._..emberlayn 

le yapılan istizahlara cevaben beyanatta lar ba.şgöstermiştir. Münhasıran suite
bulunm~ ve demiştir ki: fehhümden rnütevellid bu zorlukların, 

cMüteC2Vize karşı müşterek bir cep- Lord Halifaks'ın Pariste yapacağı gö -
he kurmak üzere Sovyet hükfunetile rüşmeler neticesinde halledileceğini ü
yaptığımız müzakerelerde bazı zorluk- mid ederim. (Devamı 3 üncü savtcuıaı 

"Aatılag,, denizaltımız 
dün Haliçte merasimle 

denize indirildi 
S G 1 k 

"Aatılay,, ın eşi olan ve gene Taşkızakta yapılan 

Por ve enç 1• Bayram diğer denizaltı da iki ay sonra tamamlanacak J Memleketimizde ilk _... ___________ _._.,..._ 

üteak.ıb B. M. muvakkat medfeninı eitmi~lGI', seviili ve (Devamı 5 inci A)'fada) 

tezah •• ti k ti 1 d ~=~~;~d!~i d~:~~~!~ ura a u u an 1 : ::s~m;:ş~:~~~ani::ı~: 
F' en.erbah nınttıtır. . 

.. çe stadındaki merasim VB spor şenlikleri çok Uçsene~yakınbir 
be h guzel oldu, sporculardan bir heyet ~ehidlig~ i tzamant oılu.!o.~ ... sayb~n ast l . . V ' sme nonunu ır 

ene erı zıgaret etti, gecede müsamereler verildi :!~!z;~~;~a:ı~~ 
Ege vapurundan alq 
bir motö:· Halicdekl 
tenanelerimiH gö
türmüştü. 

Bir, iki ve üç nu
maralı havuzlardaki 
inşaatı iÖzcien geçiren 
sayın İsmet İnönü 
o zaman vadetmişler : 

- Yakınd:-l burada 
beş bin tonluk gemi
lerimizi kızağa koya· 
cağız, demişlerdi. 

Buradan Taşkızağ:ı 

geçilmişti. O zaman 
Taşktzak metruk bir 
halde idi. Saltanat 
devrinin büyük ihma
lile karşılaşan saha 
mezbeleye dönmüştü. cAatılay> denize inerken 
Her yerde tam bir h srabt göıe çarpıyor- gazeteler Taşkızakta denizaltı gemile• i· 
du. Bu manzarayı g~ren İnönü kendisi mizin te7>gaha konduklannı müJdelcmı ? 
ile beraber bulunanlara §Öyle söylemiş- !erdi. 

1 
~ !erdi: * 

~ 9 :May
1 

.L'"enerbahçe stadındaki dünkü m:d -' . • . • c- Pek yakın zamanda · burnda de- Dün Köprüden hareket eden bir rnt). 
10.l~lteti~ spor ve gençlik bayramı ı şehrimizde de d .. me~~. e,1J. bır._ıntı ba .. Geçid resmi nizaltı gemilerimizin inşa edildiğinı gö- törle Taşkızakta!{i bu me .. 'ud hiidiı;c"ı 

her tarafında olduğu ibi kutlulamnı hr. ;.r: b~yük,.. iezahuratla ı ıtibaren bütün şehir baştanbaşa bay - receğiz., görmeğe gittik. Taşkıınk pek az zaman· 
g ( § u~ 'liabah saat 7 den (Devamı 10 uncu sayfada) Aradan pek az zaman geçmiş, bir gun (Devamı 9 uncu sayfada) 



Her gün 

Türk - /ngiliz anlaşması 
Ve Alman matbuatı 

Yazan: Muhittin Birgen 

T ürk - tngiliz anlaşması münasc

betile Alman matbuatında bir 

takını neşriyat görüyoruz. Alman meslek
taşlarımızın mühim bir kısmının, bu neş
riyatı yaparken günlük bir takım <luygu
ların tesiri altınd1 kald•klarmı esefle s5y
lemek mecburiyetindeyiz. İki memlckc-t 
arasındaki tarihi dost1uklan ve bu dost· 
luğu kuvvetli esaslara istinad ettirme9 
ic b eden sebeblere inanmak•a devam et
tiğimiz için, bu ne~riy •. tı doğrudan do~
ruya mevzu yaparak iki tarafı da incite
bılır bir polemik açılmasını istemiyoruz. 
Bununla berab~r, h'.I bafıı..c: üzerınde umu
mi olarak birkaç söz söylem ği fayd:ısız 
bulmadık. 

SON POSTA 

Reslmll Makf!Je : =z Miinbit bir toprak .. 

Alman mesıektac:ıarımız, her nedense. Kin :gençliğin kalbine bir tohum ha!inde eki.diği za- Çocuğumuzu insan, mubitiınizi kuvvetli bir cemiyet 
dünyayı m:ifrit bir gözle görürkr. 1fose· man çok çabuk inkişaf eder. J<'akaı gençliğin kalbinde haline getirmek istedığimiz takdirde vazifemiz gençli<jin 
l A d d Al h ·t · kalbine her ne suretle olursa olsun kin tohumu değil, ai-
u, ünya a manvanın oşuna gı mı- kin olduğu gibi arkadaslıl~, dostluk, insanlık ot .. kı da ay-

yen her seyde bir Yauhdi tesiri bulundu- lesinden başlıyarak bütün muhitini ve bütün milletini 

ğuna hükmetmeğe çok meyyaldirler. Bu. c:::n=i =s=ü=ra=t=le=ink=i=şaf=a=n=ı=ü=sta=id==a=·i=r=. ============s=evın==e=k=·==~k=m=ı=ekın==e=kt=i=r==. ============= 
bir nevi Monist bir fe~fe mahiyetini al-
mış denecek derecede kuvvetli ve her 
hadisede kendisini gösteren sabit bir :fik:r-
dir. Dünyayı bu kadar Moni!j. bir felsefe 
çerçevesi içinden görmek ve. her hndise
yi ıabit bir fi'..tirlc ölçmek iyi midir. fena 
mıdır, bunu bilmeyiz. Fakat, şunu söyle
mek isteriz ki son hadiseyi böyle bir mi
yar ıfe tahlil etmek ve böyle bir görüşle 
hıiküm vermek doğru değildir. 

* Mısal olarak. muhtelif Alm n gazeteie-
rine yazı yazan Dr. Cauci ,'i alalım. Bu 
zata göre Türk matbua!! Almanya aley
hinde ne iyat yapmakla meşguldür. Ni
çin? Çünkü Türle matbuatı Yahudi tesiri 
altındadır ve Yahudiler. Türk matbuatını 
mütemadiyen Almanya aleyhinde tahrik 
ile meşguldürler. Su halde eğer ~jrki
yede matbuat Alman aleyhtarlığı yapı
yorsa, eğer TıJrkiye Alman aleyhtan bir 
polltfkaya girıyorsa bunun sebebi Yahu-
dilerdir. • 

1 ,.· ..... ·····························--·········· ... -·~ 

I! Hergun ir fı r 
Ayaklarının sesini 

duyuyorum 
iki mübal.i 1acı bir gtin yangı ı ku

lesınin bayr.V. dırttğ ne bakı• orlar
ml§, mübrıl • 1.:ıcıla ·da-rı bıri: 

- Gördün mü, dcm::s, direğin tatlı 

tepesinde b 'r 'karcıa yürüyor. 
ôteki dikkatlı d kkatli bakmış· 
- Göremfyonmı, dem ·ş, fakat a

yaklarının sesını duyuyorum. 
\.. __ .......... ..._. _________ .,; 

Yayh ökçeler 

Peçeteye yapılan 
Resim binlerce lira 
Eder mi? 

Mny~ 
r~--------------.... ----.,..--..-

Sözün kısası 

Eda hanım ve emsali 

\ • I!. Tala it 

Ş u zam.mda en büyük .filozof. b 

Çoklannın indinde, bizim çartl" 
ıiV şırcı Eda Hanım .. yanında hnrb ıeb . 

sinden, Avrupanın karmakarışık durtl 
mundan bahsolundu mu: . bil 

- Öf! Aman! Bıktım usandım gayrı • 
laflardan! Ne olacaks:ı olsun!. İş oıac3 

ğma varır!. diyor. • 
·!l~· 

On un bu sözlerini medeni ces ret~r . 
dini tevekkülüne, seciye kuvvetine nt ç3' 
denler var. Ben, hükmüml o kadar~ 
buk ve körü körüne vermedim. Ui:ılt ··r 
ufaktan, bizim Eda Hanımı deştim .. SC 

lettim. ., 
- Kocan kaç yaşında, Eda l1'ln1rtl·nt• 

- Ne bileyim bE'.n? Sultan Murad ta ~r 
çıktığında, sarayda bahçıvanmış sen ' 
hcsabcdivcr gavıi! 

- Kaç çocuğun var? 
- Benim mi? Hiç yok. Cenabıhı:ık 'er' 

medi. 

- Kocan ne iş görlir? 

- Bir iş görmez. Ben çaıışıl"ım. 
•IJ 

- Senin çalı,mnn sizi geçindirir rrıı · .• 
- Bizim geçimimizdcn ne olacak? ı:.;.,ız.t 

mizin bir tarafını da kiraya veriyor\l 
Rızkımız çıkıyor. 

- Ev. demek ki, keneli malınız. ,,.,, 
n~"'U" 

- Allah b3ğışlarsıı, evet. Geçen .ı..oıtl ,, 
d ya) Muharebede B:mdırmaya, Mu an • ·p 

gittim, geldim. hulgur, bulama ge ~~ıJI 
burada sattım. Onun parasile nlıVE' 
idi o evi. • 

• - Ya? Muharebede sen de Uear t) p 
f tın öyle mi? ~,. 

- Neye yapmıyacakmışım? Cüınlr 
1 
lem yaptı. Ayıb mı ettim ki? 

- Yoook! Nedc-n ayıb olsun? Şin1di g~ 
j ne muharebe olurs:ı.. Gene ayni işi -ya 
par mısın? ; 

- Helbet!!. Hı>m sinci daha da akıll : .. 
dım. Tecrübe sahibi.si oldum. Hangi :rl'1 

lın para edece ,ini ö;;~ndim. ıı 

- Amma, bu s~f·rki muharebe ıre~. 
{ defakine benzemiyecekmi" .. Daha yaırı 
{daha korkunç olacakmış. 

Meslektaş Caucig'in bu tarzdıı ncc;~i

yatını son günlerde muhtelif .uıma.nlar
da. muhtelif Alman gazetel "rinde gör
düm. Bu zatın hata ve gaflet itinde bu
lunduğunu izaha bilmem hacet var mı? 
Bununla beraber, kendisi bu satırları gö
rebt1ecek bir vaziyette bulunduğu için ha
tasını tashih ,ctmeği faydasız görmüyo
rum. 

Evvela, Türkiyede Alman aleyhtarlı
ğı yapan bir .. matbuab yoktur. İdeolojik 
ııebeblerden dolayı faşizme kı:ırşı her ve
sile ile antipati göstermekten Mli kalmı

yan tek bir gazete i!e arada bir ayni t:ırz-

Bir Cenevreli kunduracı keşfettiği yay
lı ökçeler sayesinde, kunduralarını giyen
lerin ömürlerinin uzıyacağını, zira bu ök-

! -Gidecekler düşUnsün. Değil ıni ,·a 
beycağzım? . r 

. • dıfl 
Eda Hanımın medeni cesaretını. }ıll' 

Bu gördüğünüz resim, meşhur res _ tevekkülünü. seciye kuvvetini bu ınu ttJ 
sam Pikasso'nun bir eseridir. Birlikte vere kafi derecede izah etti bana: ~o1'• 
yemek yediği bir Fransız madam.mm bu mertebe kuru olanlar iç:in meseı: İt 

Varsın harb patlasın .. Bütün ciddetıte. 

da hissiyata kapılan ve memlekette hiç 
bir muhiti t~c;il etmiyen iki muharrir 

i tisna edilirse Türkiyede Almanya alPy
hine hiçbir neşriyat yapılma~tır. Bi1lı
kis. Tilrk gazeteleri, Almanyayı haklı ol
duğu davalarda, daima haklı o~arak gös
termekten hn.li kıı1mam.ışıardır. 

Yahudi tesirine gelince, Türkiyede kil
çük bir Yahudi ekalliyeti vardır; ancak 
bu kfiçük kütlenin bütün faaliyeti k::içük 
ve orta neviden ticaret işlerine münha
sırdır. Ne siyasette, ne kültürde, ne mat
buatta Yahudilerin hiçbir ciddi tesirleri 
olmadığını Türkiyeyi bı1en herkes pnk gü
zel anlar. Şu halde neden dolayı. son 
Türk - İngiliz anlaşmasını izah ıcin böyle 
mevcud olmıyaıı sebebler ve nmiller i~d 
etmeli? _, 

*' 

Kanadaya vaki olan ıeyahatlerinde İn

giltere hiikümdarlannın sise ve müthiş 

fırtınalara tutuldulunu ajanslar bildir -

di. Resmimiz, fırtınalı bir günde kralı, 

Empressof Australia transatlantiğinin 

kaptan köprüsünden dalgaların sinema -

sını alırken gösteriyor, yanında kendisini 

&eyreden de kraliçedir. 

mış olsalardı elbet Almanlığın menfaat
lerine daha 90k hizmet etmiş olurlardı. 

Bütün bunları et~ ve sükCr:ıetlc söy
Uiyonız. Çünkü, biz 'Ttirk - İngiliz anla§· 
masını Almanya ile düşmanlık yapmak 
için aktetınedik. Bil!kis. bununla diğer 

dostluklanmızı kuvvetlendireceğimizj ü
mid ettik. Eğer, bu hldis~ vesilesile, Al-

• çelerin vücude vaki olan sademcleri mas 
sedeceğini iddia etmektedir. 

lngiliz Üniversitesinin ilk 
kadın profesörü 

Kambriç Üniversıtesine ilk defa olarak 
tayin edilen kadın profesör Doroti Gar

rod, otomobilini iiti saat kadar yolda bı
raktığı için 4 :ira para cezasına çarptırıl-

mıştır. Profesör poliste verdiği ifadede, 

'Üniversitede ders takrir ettiği sırada, oto

mobilini sokakta bıraktığını unutmuş ol
duğunu söylemiştir. 

Pul yüzünden evlenen çift 
manya, bir de kendiiini bizim yerimize Bundan altı sene evvel Belçikanın bir 

I 

portresidir. Eserin hususiyeti, ressamın 
1 

y 

1 
:r 

ani ilhamla, tamam yemek sırasında• i- 0 acagına varır... ·ı· 
cab eden malzemeyi bulamayıp da res- Ve hakikat şu ki, harbi körükliyen. Jl;' ıı 
mi, peçetesine kurşun kalemle y.ap~ı, Jetleri birbirleri aleyhine lu~kırtarı1ar~~o 
ve madamın dudak boyası ve kahve her biri daha büyük mikyasta birer 
telvesile de boya"'ıŞJdır. Picasso'nun Hanımdır. 

·J dıct 
poçetleri 500, 600 İngiliz lirasına ka - EvlAdlannın harcnnacağmdan en , 
dar satılmakta, kübiklik devrine aid etmiyenlerin, P,PÇPn harbdehi kazarıçl3\·e 
iyi resimleri de 1500 İngiliz lirası et - nnın tadını dnmııklarındc1 taşıyanlarır rtl' 
mektedir. Bu resmin değeri de binler- ı eloğlunun bac:1na gelecek felôket en ırı ''İl 
ce liradır. faat umanlar n uğuruna gen!! kirtl b• • 

Şarlo ve Duglas Feirbanksın 
hisseleri satın alındı 

Meşhur M. G. M. sinema kumpanyo
sı sahiblerinden M. Goldwyn, Şarlo, Meri 
Pikford, Duğlas Feirbanksın kumpnnyada 
bulunan bir milyon iki yüz bin İngiliz li
ralık hisselerini satın almıştır. 

kaç milyon insanın kurda kuşa ye!ll 01~,. 
bileceğini düşür.dükçe Eda Hanımlnfil .• 
emsaline lanet etmemek elimden ge11l'11 
yor. 

E. Talt!,, 
·························································· 

koyarak düşünecek olursa. pize hak ver- şehrinde bir pul satın almak üzere mağa· 

rnekte tereddüd etmiyecektir. Buna da zasına gelen bir kadı:ı milşterisine anide 17 bifr.1e yutan çocuk 
kuvvetle kanüz. 

ihtiyar bir kadm 3 altmutı 
Havakurumuna terketti 

Acıpayam (Htlhusi) - Acı~aY~ 
Yakubiye köyünden Bn. Fatma }iıs .. ~ c 1 
döşeğinde kızını yanına çağırarak uı ~ , gönül bağlıyan bir pulcu, derhal ke::ıdi- Londralı bir çocuk, büyilk çocukların 

Hülnsa edelim: Alınan matbuatı iki hücum ederek kendisini elindeki bilyele-
memleket arasınd:ı dostluğa muhalif bir sine evlenme teklifinde bulunmuş, milt-

B Y h d• t · · 1 · . b. . 1 hiş bir pul meraklısı olan kadın da tek- ri yutmaya zorladıklarını ve bu yüzden u a u ı ~ın mese esını ır mıs::ı polemik havası yaratmaktan çekinmpl'ie 
6 h k 17 bilye yutmak mecburiyetinde kaldığ1-

~ :rl'l,.. 
rinde bulunan üç altının ölümün~ . ..;B' 
teakib Hava Kurumuna venı.mesıil• oıı 
siyet eylemiştir. Kadın, vasiyetinden tııfl 
dakika sonra ölınüş ve 3 altıtun tt) d~· 
olan 22 lira cemiyet veznesine tcslirJl e 

olarak aldım. Almnn matbuatı, son giin- dikkat ederlerse, Türkiye ile Almnny.ı:ı lifi der al abu! etmiştir. Geçenlerde bü-
. ., nı söylemiş, hastaneye kaldırılmıştır. 

terdeki neşriyatında daha ileri gidiyor ve bundan böyle de pekAIA dost olabilirler tün dünya pnl k~lleksiyoncularının işti-
Suçlu çocuklar ise aksini iddıa etmekte, 

gerek Türk mnletini, gerek Türk hüku- ve belki de bu dOıltlu.ıh· daha s:ığlam e- rak ettiği bir açık satış sergisin~e. bu pul-
6.. bilyeleri yutan çocu~un bahse girişerek 

metini Türkiyenin menfaatlerin" muhn- saslara oturtmanın ı-~N>lerini bulurlar. cu, kansının da vardımı ile bir ınilycn k b 
~- ~ endi erzusile u 17 bflyeyi yuttuğunu 

lit bir siyasete şuursuzca atılmakla itha- Muhittin Rirgen beş yüz bin pul satmıştlr. ileri sürmekte.dirler. 
ma kadar vanyor. Alman m"slektaşırr.ız, -;:=:==:=:::;::;:;;:::;;;:;;:::;::::;::::;::::;::::;::;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:==:========;=:;;;;=;;;;~;;,;;;;;;;;=:=====.~ 
büir ki her memleket ve her millet, kendi ti 
siyas! istikametlerini tayin ederk~n kf>:ı
di 51çfilerine gBre bir suur ile hareket <>t
m<'ğe ehemmiyet verir Bilhass'l Turkive 
gibi, dünya içinde C"k badire görmüs bir 
memleket, rasgele. •;ıu "Uzca hareke. et
mez Şu halde, Türk - fogilio; anlaşması 
münasebetile, ciddf bir Alm~n gazetc"i .. i, 
her seyden evvel cacaba, Türkiyeyi böy
le bir siyasete seviceien amme~ ve se
bebler nelerdir? Acab:ı bu amiller içinde 
bizim hatalanm1z var mıdır? .o div~ dii
şünmeği ihmal Ptrnernekle nıükellPftir. 
Eğer Alınan "tneslektaşlarınuz, bizi şuur-
suzlukla itham ed~ek yerde biıi bu isti
kamete gitmeğe sevkeden sebeb1eri ara-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir meslektaş geçen gün meslek hayatında b~ardığı 

iddiasında bulunduğu eserleri sayıp dökerken: 
- Şehrimizde açılmıs olan Alınan okuma salonunun 

kapatılmasında da amil olduğunu söylüyorou. İddiası 
doğrudur. 

İki sene kadar oluyor. Bir gün 1stanbul gazetecileri Ya
lovarla bir topTantı yapmışlardı. Yemeğin sonuna doğru 
memleketimizde yapılrm ecnebi propagandasına temas e
dildi. Herkes fikrini söylüyordu. Derken bu bahsi geçen 
gazetenin başmuharriri ayağa kalktı. Vestiyere koşu.ştu 

ve pardesüsünün cebinden iki üç tane fotoğraf çıkararak 
getirdi, zamanın Dahiliye Vekiline verdi. 

- İşte bu okuma odasın:n ve kirip çıkan müdavimle -
rinin resimleri, dedi. 

Bu başmuharririn Dahiliye Vekiline Alman okuma 
odasında bahsettiği, fotoğraflarını, verdiği g(ln kendi ga 
zetesinde en kalın hnrflerie üç sütun üzerine tertib edil
miş kocrunan bir ilan basılmıştı. Bu ilanda: 

- Bolşevizm nazariyelerini en iyi şekilde anlatan muh
telif kitabların nerede satıldıkları haber veriliyordu. 
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Filistinde karışıklık r-- ı · ·. Yunan Krall 
1 

Dün Kudüste 3 bin kişi arasmda -, Türk topraklarında 

Ağaoglunu 
k ybettik 

e Sovyet R:ısya ile 
yapılan müzakereler 

Yazan: Selim Rft!'IP F.me9 

kanii 1 ld Kral Jorju halkımız ([ > emo1aatik cepheyı tamamı n1alf 

çarpışma ar o u hararetle alkışladı üzere Sovyı~t H .. :ı:.a ile yapılon 
A müzakereler devam ediyor. Bu muuke, 

" 11'\erikada Yahudiler lngı·lizler aleyhine tahrlkat yapı- Atina. 19 - Atina ajansı bildiriyor: 
1 
relerin mevzuu. umumiyetl~ malüm ol • 

.1or1 R Yunan kralı Trakyadııki tefti§ ·seyahatine 1 duğu üzere. Romanya ile Lehistam ga· 
ar. uzvelte binlerce protesto telgrafı gönderildi devam ederek lıkece ve Dimetoka şehir 1 ranti eden 'Fransa ve lngiaereye imtisa~ 

l 
l<udiis ı 9 (AA ) Dun"" k- üma . ve mıntakalarını ~zclı1den sonra Pilyon len Sovyet Rusyanm da bu d •vletlere to~ 

er e · · - un yış- hudi grupları arasında çarpışnalar ol- köprüsünden Tilrk topraklarına geçc!"ek minat vermesidir. Es~i Sovyct Rusy.ı Ha• 
dea· 

5.nasında: yaralanan Yahudiler a - ınu ve 40 kişi yaralanmıştır. Zabıta oradan Dikayon ve Ormcnion ileri ka:::-a- 1 riciye Nazın Litvinof, bu teklifin e:;asını 
dir. l~: ı' o~ olduğu tahmin edilmekte- kuvvetleri işe müdahale etmiştir. ~ kollarına gitmiştir. genişleterek bu devletlerle beraber fn .. 
tır. ng ı: memuru da yaralanmış- Bugün sükıin teessüs etmiştir. Türk topraklannda Yunan kralına ya- giltere ve Fransayı ı:la yenı bir takım ta" 

Saat 22 d . . Amerikada . pılan kabul Yunan topraklarındaki ka- ahhüdlerin altına sokma!-: istedı. Bu su-
lunuyordu. e ıntızam teessüs etmiş bu- Nevyork 19 (A.A.) - Yahudi1enn dar hararetli olm~tur. Umumi Müfettiş retle müzakereler bır müdaet tevakkuf 

l<udüstek· y h . İngilizTer aleyhine Ame'rikada yapmak Kazım Dirik ile Edirne kolordu kuman- devı·esine girdi. Fskat Moll)t ,f Yoldaşın 
kezi cicıa· hı a udı mahallesinin mer- ta oldukları tahrfkAt günden güne art- danı ve Yunan konsolos·ı kralı selamia- hariciye işlerini :izerınc alma.;ile müzakc-

İngi.r 1 
asarata uğramıştır. ma1...~dır. Ruzvelt'e binlerce protesto mıştır. Kral selAm resmini yapan Türk Ağaoğtunun evinde alınmış bir Tcsmi reler tekrar hızlandı. Bu nrada Romanya 

ler..-ı 1~ kıta.rtı, nümay~çilerin iler - telgrafı gclmektedir. . . mu'"frezesı·nı· t~ı:ı;ı;:. etm:"~:... K ile Lehistanın, Sovyct Rusya yardımla· ••....: ~rıne ma . t:.u.,. ~~ ıyınetli ilim adamlarımızdan ve ta-
Vücua . nı olmak için barikadlar Amerika ic fede~~onu Ingiltere hü Edirneden gelen Türklerden mürekkl'b • w rına karı:n ötedenberi gosteregeldiklert €' ~t k -ı ~~J nuunış muharm~rimiııden AğaoEJ.u ·-:t· 

ın~!.ardtr. ırme mecburiyetinde kal - kftmetine müracaat ederek Bhlfour be- kalabalık bir halk kütlesi içten gelen tc- Ahmed dün sa!bah hayata gözlerini ihtiraz, Potemkinin son tem:ıslarile biı 
R d"' yaınname.sine riayet edilmesini iste 7 zahüratta bulunmuşlar ve ellerinde T:iık yummuştur. Ağaoğlu, ölümü ile irfan hayli yumuşamış oldu. 

l<Udüs 1 ~ uste çarpışmal~ miştir. ~ . . . ve Yunan bayrakla.rını sallıyara~ cyaşasın hayatımızda mühim bir boşluk bırak - Şu nokt:ıyı. bu münasebet!~ unutma-
larında v ku (A.A.) - Kudus sokak - Amerikı;n Ynhudt ceınıyeti reısı Ha- Vasilus!» (yaşıısın kral) dıye b:ıgırmışlaı- mıştır. mak lazımdır ki bugtin Romanya ile Le4 

k~inin . ~· ~~ulan. _çarp1Şna1ara üç bin ham cWise,, gazetelere beyanatta bulu 'dır. Üniversite tahsilini Rusyada gören histan arasında ınevcud ittifak. ilk za· 
tadır. s~ı 1~~ ettı?i tahmin olunmak- narak Balfour'un imza etmiş olduğu Kral Umumi Miifettiş ile kolordu ku- Ağaoğlu, meşrutiyet devrinden itibaren manlar Sovyet Rusyay:ı. karşı yapılmııı 
hirndir. Se~ .ard~ki nmddi hasar mü - bir vesikayı Çemberlayn'in iptal edemi mandanını hususi vagonuna daver ederP.k profesör, meb'us ve muharrir olarak tedafüi bir anlaşma idi. Bundan dolayıdır 
kaç Yahudi~~~ıvar rnaharlelerinde bir yeceğini söylemiştir. . . . k~n.~ile~.ile .. 15 da';.cilta kadar çok samimi memlekete kıymet1i hizmetler yapmış- ki son müzakerelerde bu iki dcvll•tin gös-
tnakarnıar y h o~u Yakılnuşt:ır. Resmt İngiltere Kral ve Kraliçesının Ame- goruşmuştur. tır. termiş oldukları teredd.üd, göze batar hir 
Zinde araşt a udı cemaaıtinin rner'ke _ riltayı ziyaretleri esnasında kendile - Kralın treni halkın alkışları arasında Ağaoğlu Büyük M"Llet Meclisinde hadise telılkki edilmedi. Maamı:ıfih vazı. 

Dün ırmalar yapmışlardır. rine binlerce imza taşıyan bir istidaı - ve Türk karakolları tarafından s~laınla-. b' b 'ı d • lı d d h" t yetin bir havıi yumuşamış olmasına r'.lğ~ 
b. geceye do. T me us u un ugu sıra aır a a ızme S ·R d kr •. k h 
Uine ...... h gru el-Aviv'de biri- name takdim edileceği haber verilinek narak Karaağaç müseliesioi geçmiş ve 1 . d ku b'Ih t k"IAt 1 men ovyet usy:ının emo · a.ı cep e-

•uU allf olan . . . erı o nmuş, ı assa eş ı a 1 esa- . k . ek b h . d .1 • .. d""JT.'1 _ ışçı ve tadilcl Ya- tedir. tekrar Yunan topraklarına ginniştir. . , k .. k 1 • 1 yı ta vıye etm a sın e ı erı sur u6 .. 

Ç 
_ . sı~e anununun muza ereıerı sıra a - k . b" h 1 · k··ıa d v 

e b 
Kral Yunan - Bulgar hududuna knd:\r d 1 1 k r b. T . . no taı nazar ır ayı muş u t ognl"'" 

m erlayn Türk - İngiliz anlaşmasından ilerle~iş ve oradan Merkezi Traky.:ıya ve ~~ Ö1~:~ü ':n~~le~~:7~~ b~r :k ~~m~=~ ~~ktadır. Şöyle ki: !\ıiua~yen şartlar da· 
Şarki Makedonyaya gitmiştir. . bd ç Y hılınde yapılacak gnrantı.enn muayye• 

dun de h • fi b h ff• ( ) )I ır. . - .. ~ karşılıklı taahhüd.eri tazammun etme:i e emmıyo e a se 1 a. a. Cenazesı bugun ogleye doğru Teş - lA d Aksi" takd" d s . t R • · d k' · d k azım ır. ır e, ov~e u~a. 

T 
11 k F vikıye ~ .1 evın ~~ aldınlnrak nama- Romanya ve Lehistana yapacağı yardım 

A.vı-upa (BCl§tarafı 1 inci sayfada) İlk istizahı yapan Loyd Corc da da! - ur - r an s 1 z Zl Teşvıkıye carnısınde kılındıktatl son- yüzünden Almanyırnt:ı tecavüzüne uğrı. 
sunda So SUlhunün korunması husu - hil olmak üzere, Başvekilin beyanatını ra Feriköy mezarlığındaki aile kabris- yabilir. 

arzU?nuza7~tl<ır Birliğile teşriki mesai müteakib söz alan At!i, Sinklcr, Çörçil mu••zakerelerı• tanına defnedilecektir. 
ınuıu Rize a a:aınen samimi olduğu - ve Eden hükfırnetin Sovyetlere karşı KedPrli ailesine, oğullarına ve kız -
A. 'Basveku ~·ır- söyliyebiliri~·· takib €'tmekte olduğu siyaseti şiddet - lanna taziyetlerimizi sunar. elemlerine 

iman ınüna ~ hare, sözünü Ingiliz - le tenlrJd ederek, Fransa - İngiltere - Faris, 19 (A . .t\) - Ayan hariciye en- iştirak edE>riz. 

Müzakereleri::ı çıkmazına zirmesınc- .. C!. 

beb olan bu noktai nazarın yanlışlığı et
rafında bir hayli iddi:ıhr ilcr-i sürülmek~ 
tedir. Baltık sahille:inden Rusyaya. yapı
lacak bir Alman 'l'l:ırruzu haricinde Al-d~ıni tir kı'. sebcttına intikal ettirerek, Sovvet Rusya ara'S!nda bir askeri an - cüme.ninde reıs Berenger umumi siyaset ---

l"\~ J h kkı d b b ı t Trabzon meb'usu cueva 1 laşrna uapılmaSJm istemiclerdir. a n a eyana.tta u unmuş ur: . manyanın bu devlete karşı mri•ece'Ti bir 
nı ın ı bir su h"· J "" B b af F $ f t tf" b" • d nva ile vapıla k un temini için Al- Müzakereleri müteakıb Loyd Corcun - ercngo.?r, ır tar L:'l!l ranı.a ve In- Süleyman ırrı ve a e 1 tecaviız. olsa olsa Polonv.ı ve Romanya 
t rnij t<?Il"lekele~a olan ?ir anlaşma- teklif ettiği bir takrir, 96 ya karşı 220 giltcre ve digt:'r ta .. aftan Tür~iyc. Rusyn, Trabzon meb'usu Süleyman Sırn Ge- L?riki e vaki olabilir. Bu takdirc!.e, Rus· 

' t 1r.·ı td .mE>selesı baı:lıca nok ı dded·ı....,;,.. ve bu suretle hüku- Polonya, Rom;ınya \e Yunanıshn arasın- dik pek kısa bir hastalıktan sonn dün yanın bu devL~lere yaptı ı v v;ı '-0.:ıpa :ı:Y.. 
ceı t t rey e re ı,, ·~ d k l · - d b" k"l • ., ~ 5 .. Bu h • ır. t ·ı· d k t r a muza er~ enn rnusaı ır şe ı ae ı.er- akşam Allah1n rahmetine kavucımu,;ıur )ardım mevzuubahs olamaz Çünkıi da-

l u ~ a Al me ı 1ma a1..anmıs ı · 1 d... . k d tt"k .. k "i ... 
Ullu' b· In'Ul'- t . .. e ırt,ını ay a ı t~·ı sonra mu~~re d ılir A J a avızlerdn bu Tii·...:ı. j ·ı· ]nc:nH•< n sumıılıı ~ Birinci Büyu·· k Millet Meclisinden beri va, umumiyet kesbe iu. yekdirterinı:> karı-e'd . ncak "' ~ • ngı ız nn .....,.-ını -ı: Tü k t T b . . . ,., 

e edec<' v, b ı . s r+Ia ki. Almanya r - ngı ız eyannamesının ımza"ını Trabzon meb'usluğunu yapan merhum Işır. Bu nokta haricinde Sovye• Rus;> anın 
saaı r-. "A!"tı u. tnvızle,..ı· strateJ"ık mak Londra 19 (A.A.) - Çemberlayn, hatırlatm1-. ve bir haô takdirind; karı:ı- b. ..dd f d h ıA k · d tı ·· -1 " ... , • :d be tta ~ ~ elli yılı geçen ır mu et zar m ~ mu - ma um ana:ıtı şu ur: eri suru en ını-

A. '""-nv tıh_az ettı"rmesın· . bugün Avam Kamarasın a yana lıklı yardım paktının bunu takib edece- ek ı ı kl f1 r ··•·· ed b h tm' telif yüks memu:-iyet ve vazifeler:ie aşma te • i erini bir itti ak haline getir-
ti ı •·ı\•a eatnın ~1mdive kad"' ..... takı"b et- bulunarak Türkiy en a se ış ve g"ini. İskenderun Sancağı hakkında iki bü- l 'lli .. d 1 . . k d ı k G b tb t S tl . b k ., ~..,.. d ed 1 · ed bu unmuş, mı muca e eye ıştıra <' e- me . ar ma. ua ı, ovye C'rın u ı.o • 
nu • V(' yaptıa Türk milletile onu i are en erı m - kumct arasında anlaşma hasıl olur o'ımaz ı n \erctı·· .. l>ı emriv:ıkiler, 0 _ k rek büyük hizmetier görmüş. herkesin tai nazarını, Avnıpıda tekrar faal siyasi 
c ını· .. ozlere itı·- ... d cdiJ.n ...... · hüsenn eyledikten sonra demiştir i: Fransa ile Türkiye tarafıııdan da müma-

0 1 ...... =uıye f -"- . ·· 1 takdirini kazanmıştır. rol almak için bir vesile s:ıyıs orbr ki nıı 

(rn. e.rrn· tir. - c nmliz - Türk rnÜZü'.."ot-relen şoy e sil bir vesikanın imza edilcceg"inı söyle-v .. Merhumun cen1zesi bugün Krıdıköyıie derece doğrudur? Bilinemez. Y lnız iled 
h ızun istl'd"·· • bir menfaat ve gö~ beraberligi gos - miştir. 

b 0 i7in. tanı· ıgımız sulh,, termiştir ki, iki hükiimet anlaşmış ol _ ._ _________ _... Muhürdar caddesinde 42 numaralı evin- sürülen mülahazalar arusmd1 şu nl)kta-
ir İno·ı· · ın-. etmek istedı· • ·mı·2 1h ld 4 L• 1 den ikide kaldırılac:ıK· ve rnot.o'"rlerle İs- lar dikkote ı:ayandırlar. Lehı· tanla Ro-

ı ıı _ Al , su , duklarını 12 Mayısta il.an etmişlerdir. eme 8 'iv n a ,, ' "aetıal..,..,h ınan sulhu d..-..g"ı'ldı"r B' tanbula gl'çirilerek Yenicamide namazı manya, Almanyanm şarka d giru vuk-u-
._.; AI ""' · ı- Bu anlaşmanın karşılıklı mahiyE>tine de\:Jetı ınanvanrn. dirrer k"" "'k kılındıktan sonr.ı Edirnekapıda Şehidlik- bulacak bir ileri hareketi önunde, Sovvet 

(' rna r.:re de eınniyet telkin l")etm~~ç~- büyük bir E>hemmiyet veriyoruz. Bir ı·d2ma mahkom edildı· te hazırlanan makbereyc defnedilecektir. Rusyanın g:ırb hududlarmı S"'treden ve 
harbe sürüklendiğimiz takdirde Al -in ·ı· Kederli ailesiı:ıe taziyetlerimizi beyan emniyet altına alın iki memlekettir. Ab 

7t ız • So manyanın civarında' bize bütün kuvvet Mernel, 19 (A.A.) - Alınan divanıhar-

1. Çcınt r1a,,n '?et müzakereleri len"le '\:rardım ed--~ı- bu-yu-k ve erkek ederiz. (Devamı 5 inci sa~da) ı · .ı sozl · J t:1..~ bi, Memel arazisinde ikamet etmekte olan ;pa 

.l - Sovvet ,.,,.,'.. cnni tekrar İn~ - b"ır mı'lletin bulundı:aum.L düsünmek Li al "d hk.... ım· f t terek İna ·:1uzakere'erine intikal et _ ~ • 4 "tvany ıyı ı ama ma um e ış ır. 
liyet e~·1 ın,ılı.z ~ckliflE>rinin mütekabi- memnuniyet verici bir hadisedir. Bunlar, casuslukla itham cdilınişlerdir. 
d< k.ı So a 1<ıtınad etmediği h kk Çernberlayn İngiliz - Türk anl~ması 
ı vye• kan 1. a ın • nın surrıulündc.n bahsederek bu anlaş - Kont Ciano bugün 
ş vldtıvun .. aa ınin tamamen yan- . ı,.. • u soy•,,. · ınanın Akdenizde olduğu gibi Balkan- Berlı·ne gı· diyor 
·~e-na· . . "'ınış ve dem·stir ki· 

lhnı l?l"ızın vapma. ha . larda da tatbik edileceğini ve uzun Roma, 19 (A.A.) - İtaly hariciye nazırı 
t z bir ş v· k r,a zır olmadı- h d ·ı b ı h 
ıını k . ~· at'ivPn b:lş~~~ına yap- müddetli bir mua e e 1 e u an aşma a Ciano Berline gitmek üzere Cumartesi 
ll ll' nıyetınde dem}" L h" L kamının teyid olunacağını söylemiş - sabahı saat 8,30 da Romadan hareket ede-. anvava F ı-· ız. e ıst~ ve 
rt;ı 0ıd v · ransa ile müştereken ver tir. ceklir. 
brıec .. ~ü~~~z_r.cıran~ner, muhtemel Madrı.dde zafer r ...................................................... "', 

Sovveu u ıstıhdaf etmektedir. O "h · 
IT~tarıuve e~ ,yaptığımız teklif ise, bu ] kJ • Jd kuyuculanmızın tarı i 
~1tıe ll1at~f \ yetıerin de iştirakini te - şen i erı yapı 1 bilgilerini artıracak i 
;:' a İşaret tur. Ancak, şu noktaya bil~ Madrid, 19 - İki gün devam edecek o- F d ı b• i 
tansız <>tınek isterim ki İngiliz - lan zafer şenlikle:i bu gece yarısı başla- ay 8 1 1 r :i 

Qıtde c::-. garantisi tatbik edildigı·· tak _ 
lc- ".>\J'l)·et'e . "- mıştır. Memleketin her tepesinde ateş ya- •• b k i 
l l'ltıi isti~r rm "': h~:ekete geçme - kılmıştır m usa a a 

ela hiçbl uz .. B~t aa gosteriyor ki, or- Madridde saat 9 ile 14 arasınd:ı askeri i İ 
Sovyetı ~ _suınıyet yoktur. bir merasim yapılmıştır. Geçid~ 220 bin İ S d d T- ki""" 

~ed~n g"erı ıse Vaziytti başka bir zavi- kişi iştirak etmiştir. Bunun 15 bini İtal- ı· on ört asır a ur uge 
tcıfJ..ı hır' orm .. ektc V(' bunun için, u·· ç ta- 2500 b ·· "'k · ·ı·ği ll zn t yan, il Alm=ındır. Cumartesi günü i en uyu ıyı l ve en 
ın akdin· ~ ekabil ~ardım an1~.::ması - Santabarbara kilisesinde ruhani bir ayin k f ı .. ı 
-n,Us'-·a 

1 1 tG"nektedirler. yapılacaktır. Diplomatların da iştirakile İ büyü ena ıgı yapan ar 
t, a J nın T eh. t 1 tlu~da diğe~ h 1·hs an ve Romanyadan bugün öğleden sonra muazzam bir mera- kimlerdir ? . 
d: ,&u f.(bi eın udud komşuları ol - sim yapılmış~ır. Resmigeçid şiddetli Nr -·--
b~ger kor:' Fransa ve İngilterenin de yağmur altında cereyan etmiştir. 40 isim, 40 hal 
1;: taarr~;uıa~r vardır. Biz, muhtemel . Krallık sarayında i 1 tercümesi 

11.l Sov . VU uunda bu ko~ularımız Madnd, 19 (A.A.) - Gl'çid r~minden f -·--
1't'ıı • )et gara t• . 

ıstern; n ısı ve yahud yardı- sonra mızıka krallık marşını çalınış ve ı Müsabakada kazanan 60 
~rn1._ ·Yoruz.. General Frank'> açık bir araba ile ve haı. I 

~İrt" verlayn b k UkAf t 1ll C undan sonra Potem - kın alkışları arasında caddelerden rreçe- O UJUCUya para m cı a 1 
Yı l enevr ' o h eessur b eye gelmemesinden dola- rek krallık sa:::ayına gitmiş ve orad:ı na· ( y d_.....b·- l 
a~·et ve ~Y~n etmiş ve sözlerine ni- zırlarla birçok generalleri yemeğe alıkoy- ~ akın a aş ıyoruz ) 

l'lnıştır. ~ mustu.r. ~ ....................... --.. ......... - .... ·······~···-" 

Nevyork sergisindeki pavyonumuz açılırken 

Nevyork dünya ıergisindeki Türk pav-1 Yukarıdaki resim, paYyonumuzruı açıllf 
yonu, sergiyi ziyaret eden milyonlarca merasimi es~asında alıru:aüs~«. ~ilrsiıde 

"k lıl da ld ğu 'b: bulunan Vaşıngton b<:: ai ~u Manirt 
Amen a ar arasın o u gı ·• ecne- E-' 'd 8 ld .... , y k Tim 

ı ~egun ur. o a, u'tev· or ei• 

bi ziyaretçiler arasında da büyük bir_ alii.· gazetesinin siyasi muharri.:i De. John. 

ka uy!lndırmıştu·. Finley görünmektedir. 



4 Sayfa SON POS~ 

Bittin Amerika · Donanmannın İ§tirakile yapılan 
en bllyük Deniz muharebesi filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Mayıs ~ 

senenin 

Hamamların su işi yeni 
iddiala·ra . yol açtı 

DENiZ ALTI D -1 Taksim kışlası 
memleketimizde şimdiye kadar yapılan Türkçe filmletin en gnzell 

Belediyeye verilecek Bugftn L A L E Sinemasında 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar Vi- mveten: Renkli Mickey WALT DlSNAY ve METRO JURNAL 

!Ayet ve Belediye bütçesi hakkında iza- Bugün 1aat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 
Kullandıkları kırkçeşme suyu kesilen hamamlara 

ucuz tarife ile su verilmesi üzerine 
hat vermek üzere bu hafta sonunda A~ ~~~-B~u~F-il-m~A-n_k_a_r_a_d_a~Y-e_n_i_ş_e_h_ir_d_e~-U-L~U-5~~--~~~~~~ 
karaya gidecek ve bilhassa Taksim kıŞ- Sinemasında da gösterilmektedir. 
~s~n Be~~y~~ verilme~ i~ ile me~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ cl~~~ M~~e VekMeti kı~anın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ diğer hamamcılar de Belediyeye müracaat ettiler 

Hamamlarda kullanılan Kırkçeşme SU· 

yunun kesilmesi üzeri:-ıe hamamcılar şe

hir suyunun metr-e mikabının hiç olmaz
a yedi buçuk kuruşa verilmesini Bele
diyeden istemişlerdi. Uzun süren tetkık
lerden sonra nihayet bu hafta son içti
maını yapan Şehir Meclisi bu hususta 
makama salahiyet vermiştir. 
Şehir suyu almağa mecbur tutulan ha

mamların sayısı 31 dir. Bir müddetten· 
beri şehir suyu kullanan hamamlanr. sa· 
yısı ise. 36 kadardır. Şehrimizdeki ha· 
mamların sayısı doksan olduğuna göre 
diğer 28 hamam, Halkruı ve Taksim suyu 
Ye mahalli sularla idare etmektedirler. 

Şehir Meclisi yalnız otuz bir hamamın 
suyunda tenzilat yapılmasını kabul et
m.İftir. Halbuki fehİr suyu 'kullanan ha
,111amlann .sayısı altmış yedidir. 

Uzun bir çalışmadan sonra işin halle
dlldlffnf zanneden Hamamcılar Cerniye-

Deniz işleri: 

Danlzbank yakm hatlar arasında 

gBç seferleri ihdas etti 

ti idare heyeti, bu şekille yeni bir müş· 
kül karşısında kalmıştır. Ötedenberi fe· 

hir suyu kullanan otuz altı hamam sahi
bi cemiyete müracaat 'ederek şu iddiada 
bulunmuşlardır: 

- Bizim mahalli sularımız kifayet l"t
mediği için para vererek şehir .suyu al
maktayız. Belediye. hamamlan bir"?r sıh
hat müessesesi tanıyarak şehir suyunun 
tenzilatlı tarifeye tabi tutulmasını karar
laştırmıştır. Halbuki tenzilattan istifade 

edecek hamamlar yalnız Kırkçeşme SU· 

yunun tapusuna aahib bulunan otu2 bir 
hamamdır. 

Bütün hamamlu birer sıhhat rniles.se
sesi olduğuna göre, ,ehir suyu bize de 
tenzilatlı tarife üzerinden verilmelidir.> 
Hamamcılar Cemiyeti, hamamcılann 

bu iddiasını Belediyeye bildirmeğe karar 
vermiştir. 

Mahkemelerde: 
BulduGu parayı zabıtaya haber 

vermiyen bir adam 4 gOn hapse 
mahkOm edilC:i 

Belediyeye verilmesini esas itib:ırilEl_ ka- Bugün T A K S 1 M Sinemasında 2 Büyük fillll 
bul etmiştir. Tahmin edildiğine göre Ve-

kAlet kışlayı formaliteye riayet etmiş ol· 1 - Aman Kaynanam 
mak için, ucuz bir para mukabilinde Be- 2-MEMNU 

GEÇ i T lediyeye verec~ktir. Duymasın 
Taksim kışbsı Belediyeye tamamen 

verildikten sonra Vali Lulfi Kırdar bu- 2 saatlik n~ş'e zevk ve kahkaha rovboylann Haydutlara 
radan Harbiyeye kadar imtidad edecPk Baş Rollerde LUC1EN BA RROUX karşı gazel bir macera 

Cilmt sahada yaptırılacak binaları tesbit etti· MARGUERITE MORENO 
recektir. 

Belediye, eğlence yerlerini muayyen 
yerlerde topl:ımak istediği için, bu saha. 

nın sinema, tiyatro, gazino, Halkevi bin:ı· 
larile süslenmesi takarrür etmiştir. 

Maçka tramvayının 
Akaretlerden geçirilip 
Beşktaşa indirilmesi 

istenildi 
Maçka tramvay hattının temdid edile

ceğini ya~ık. Belediye Fen heyeti 
Maçka hattının Taşlıktan geçirilerek Dol-

Yaz Fiatları 16 • 20 • 25 Localar 100 Kuruf 
Bugün matineler saat 1 de baflıyor 

Bugün S A R A Y Sinemasmda 2 film birden 
1-HUDUT KORSANLARI 

BOyük Fransız Filmi 
Bq roJlerde: ERIC V. STROHEİM • SUZY PRiM • 

CHARLES V ANEL • İNKIJINOFF 
2-RADYO KRALiÇESi 

Ba§ rolde : S H 1 R L E Y T E M P L E 
Ayrıca : FOKS JURNAL dDnya havadisleri 
Bugun satıl 1 ve 2.3u da tenzilatlı matineler 

Bugün MELEK Sinemasında 
Denizbank şehir hatları arasında bu- Dün Sultanahmed 2 incı sulh ceza mah. 

mabahçeye indirilmesini muvafık bulmak. 
tadır. Böyl<1ee Dolmabahçe stadının ö
nündeki meydanda üç • taraftan gelen 1 
tramvay hattı birleştirilec1c, Gümüşsuyu 
yolundan otomobiller meydana inE:cek . 

vücude getirilecek iskele sayesind~ mey· 
1 

2 buyuk ve cnzel film birden : 

KiB AR GARSON .,enden itibaren göç vapur seferleri ihdas kcınesine garib bir para bu)ma hAdisesi 
etmişUr. Göç seferleri Cumartesi, Pazar- intikfil etmiştir. 

dan denizle de irtibatlandırılacaktır. teli ve Çar§amba olmak üzert> haftada üç Ankara caddesinde mücellid Cemal is-
minde biri, dükklnmın kapısı yamndaki Akaretler caddesinde oturanlar, Maç. cQn yapılacak ve sayfiyeye gideceklerin 

91Yalan göç seferlerinde yüıdt elli ten1i
Mta tAbi tutulacaktır. 

Fuar mDnasebetil• lzmlre haftada 

iki aOret post•aı itletllecek 

Denizyolları td.ares!, İzmir enternuyo· 

'bal fuan milnasebetile 15 Afustost'1} Ey

tru M<>nuna kadar İstanbul - İzmir arasın· 

4a haftada iki sürat postası ifletmele ka· 

rv vermiştir. 

kitab cildlerinin arasına 400 lira para ka hattının önlerinde:ı geçirilerek Be. 

koymuştur. Mücellidin ç-ırağı Salamo!l da şiktaşa indirilmesini istemektedirler. Be
cildleri bir taraftan diğer tarafh. nakle· lediyeye yapılan bu m~racaat, tetkik e· 

derken parayı yere düşürmü4, fakat far
kına varmamıştır. 

Biraz sonra düklrAna gelen matbaacı 
Bürhaneddin isminde bir müşteri, kapının 
eşiğinde bir yığın banknot görüne~ al

mıştır ve bu bulduğu parayı sobaaının 
boruları içine sakla~tır. 

BilAhare, hldisenin meydana çıkması 
ile polise celbedı1en Bürhaneddin, zabıta
ya verdiği ifadeıinde vak'ayı aynen an· 
latmış ve dün adlJyeye sevkedilmiştir. 

dilmektedir. 

Belediye, Atatürk bulva
rının maketini hazırlıyor 
Atatürk bulvannın maketini hazırlıya-

cak olan Belediye İmar İşleri Müdürlü· 
ğü, bu :hususta şehircilik mütehassısı 
Prasttan !Azım gelen direktifi almıştır. 

Atatürk köprüsüne tramvay rayı döşe· 
necek:tir. Yalnız buradan tramvay geçi· 

rillp geçirilmiyeceği henüz halledilrni~ 
değildir. Prost, yollarda tetkikat yapa-

-
SACHA GUtRY'nin en ıon ve en mUlı emmel filmi 

2 - M A N u EL L A 
DOROTHY LAMOLJR'un en büyük zaferi Filme illve olarak 1 

1 • AT 1 LA Y Denizaltı Gemimizin denize indirili§i 
2 • TAHRA N'da 1 R AN Veliahdının düğünü 
' • N E V Y O R K ıergiıinin açıhı töreni V. S. 

Bugun saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

S naan M re:a R Bugün \\:JJ ~ 
Sinemaaında 

2 Film birden 

1 - Ne Şeker Şey 
F ranıııca ıözl6 

DEANNA DURB1N 

Yaz Fiatları 

12 - 0~!!~11 ~~!.~r~ları 1 ve Sergüzeşt fllo:V 

15 - 20 - 30 Kuruş 

iDenizyolları vapurlarından birl:si ihti

J'aÇ hkıl olduğu takdirde İmıfr }imanın

•• seyyar otel vazifesini g15rme'k üzere 

lmure g15nderilecelt ve fuar müddetince 
lmıirde kalacaktır. 

Suçluyu muhakeme eden Sultanah.o 
rned 2 inci sulh ceza hAkimi hAdiı;eyi, bu

lunmuş parayı ihbar etmemek ve almak 
şeklinde ıörerek. Bürhnneddini 4 ,Un 
müddetle hapse mahktlm etmişt;r, 

~~ llirum gö~nemakette g&~ril~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yollara raylar i~aretıenecektir. Betonarme Köprü inşaatı 

BuuOn Matineler Saat 1 de baflar 

Karadenizde iki mot8r çarpı,tı 

Karad@nizden limanımıza ıelmekte o.

Jan Mehmed kaptan idaresindeki Yilbel 

aotarll, 1rva açılr.lannda Azını motörü 

le ÇarplfJlllştır. Mn.ademo hafitçe aavu,
turulm'U,f ve nüfusça zayiat olmaıııuıtır. 

Bir kadın peynirden zehlrlendl 

UskQdarda Arakf yed Hacımehmed ma

Mllesinde oturan Hasan kızı Fatma ça. 

kır, yediği peynirden zehirlenme alliml 

• ,e>sterm.if. mht &mdad otomobili ile Hay
ürpa~a Nümune hastanesine kaldırıl

lll.Jftır. 

Poliat~: 

iki aşçı qıraO. gaz kol<uaunaan 
zehlrlendl 

Divanyolunda 8fÇl Ömerin dükkanında 
çalışan Hasan ve Mevlud zehirlenme alA
imi gözterdiklerinden Gülhane hastane
sine kaldırılınışlazdu. 

Yapılan tahkikat .aonunda, ha.stalann, 
dükktmda.ki buz dolabının deliğinden çı
kan gaz lfokusundan sehirlenrukleri ~nla
plmıştır. 

Belediye, otobüs geçirilecek yolları he-

nüz ~etlememiştir. Şehircilik ı:ıütehas- Nafıa Vekaletinden : 
sısı Prostun fikrine müracaat edilerek reli 
tramvay ve otob:ıs geçecek yollar tesb:t 1 - Kırlr.laNli ve Tekirdağ villyetleri dahilinde Çerkesköy. Vize - Kırkla 

1 
edilecektir. . , yolu üzerindeki Ergene, Çayırdere, Soğucakdere köprülerinin betonarıne \'1-

Bir kadın kıskançlık 
yüzünden kocasını ve diğer 

bir kadını yaraladı 
Diln saat 15,30 da Burgaz adasındaki 

Dr. Medeninin sa.'l~toryomunda bir kaıiı-

nın kıskançlığı yüzünden bir hadise ol· 
muştur. 

Sanatoryomda yatan aşçı Hüsnünün 

gene ayni yol üzerindeki Büyükdere. köprüsü döşemesinin de ahşab olarak Y~, 
den inşaatı (67.224) lira (22) ku?Uf keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usU 
eksiltmeye çıkarılmıftır. . . 'Ve" 

2 - Ek.!Utme 5/6/939 tM"ihine müıa~f Pazartesi günü saat (16) da Nafıa 
kiletinde şose ve köprüler reisliji odasında yapılacaktır. a· 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (337) kuruş ınul' 
bilinde adı geçen reialikte.1 alınabilir. fJS 

4 - İsteklilerin ekıiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile r.f a ~ 
VekAletine müracaatla bu gibi inıaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesika 
almaları lazımdır. ~ 

--=-=-====-==aııc::::11:aı::::.ıc::mı:::a:ıı-=--=====-==-=-=-===ıı=-=========--= karaı Vasfiye, kocasının sanatoryom has

( 
5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 .;. 

nesine aid Ticarat Oduı vesikasını ve (4612) liralık muvakkat teminatlarını bB rf 
olarak 2490 sayı!ı kanunun tari!aft daıresinde hazırlıyacakiarı kapalı zarfla~~ 
ikinci maddede yazılı vakitten bir !88t evveline kadar makbuz mukabilind~S) 1 
misyon rei.9liğine vermeleri muktazidlı-. (1851) ~ 

Suvarilerimiz dun Romadan geldiler l 

llomad& yQilaa ımlletl•.,... •* .ınilaelbakalan. ~ eden ltipimi:ıs dtta 
l*ıtmlM mll'ftA}M ttmlfdr. n:tphnll rdıtımda iharare'1e tarwılanmııtır. Re-
11111, ath müabablara IPlrak 14- eldpimiııi kaıtdaiıoal• arasında ıöıter
IMktedW. 

ta bakıcılarından Semiha ile seviştiğJn
den fÜphelenmiş ve Hüsnünün sanator
yomdaki yatak odasına girerek münazaa. 
ya bqlamıftır. 

B\l eanada Vasfiyenin aözüne, kocası 
Hüsnünün yasıığının altında duran t~ 

bancası ilişmiş, kadın, tehdid mak.sadiJe 
rüvelwri yakalıyarak Hüsnüye tevcih et
mi§tlr. 

Hüsnü, karısı VJLSfiyenin elinden ta· 
bancayı almak istemiit bu sırada taban<'& 
ateı alarak elinden yaralanm~tır. 

Tabanca se.>ini duyarak Hüsnünün o

dasına kotan Semiha, Vasfiye ile kariıia. 
pr karplqma:ı ne yapacağını şaşırmış: 

- Hüsnüyü vurdular, diye feryada 
bqlaınııtır. 

Semlhanm bu hareketi karıısında büa· 
bütün uabile~en Vu!iye, odada bulduju 
bir tabajı Semibanın yüzüne dojru fırla
tarak ODU da bqından yaralamı§tır. 

Keyfiyetten zabıta haberdar edilmif. 
IUıi}U tadın yakalanlnlftır. 

Tahkikat devam etmektedir, 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: .ıııelC 
ı - Horsunlu • Nazilli sulama kanallle Pirlibey sulama kanalına su ver Qti1 

üzere büyük Menderes nehri üzerinde inşa edilecek olan Feslek regilllt 
ile Akedüğü inşaatı k~if bedeli c431787> lira c4fü kunl§tur. ııed 

2 - Eksiltme 20/6/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 11 de Nafia Ve1' uJil' 
Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasın-:la kapalı zarf US 

yapılacaktır. . eııel 
3 - İstekliler eksiltme şartname.ı;i, mukavele projesi, bayındırlık işlerı g lP 

ıartnamesi, fenni fartname ve projeleri c2h lira c60, kuruş mukabHmde sıı 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. a1'" 

4 - EkJiltmeye girebiunek için isteklilerin c21021. lira c50ı. kuruşluk :rnu~el 
kat teminat wrmeQ ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 6 

89
t 

ellerinde bulunan velf.ıtalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekıHetinc nıütll~e" 
ederek bu lfe ma.h1Ua olmak ilzere vesika almaları ve bu vesik~ı ibraz .e lfB1' 
lert ıarttır. Bu müddet içinde veaika talebinde bulunmıyımlar eksiltmeye ı~t ı 

edemezler. • e<I" 
ı - İ.ateklilerln tekltf mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir ~aa~ .. 

Mline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı 1 
dır. 

Pwtada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 



Sayfa 1 

......... .. 

Urfa vilay ti dahil.- de hummalı bir 

Milli Şefimiz ve BaYan İnönü dün 
Atatürkün mezanm ziyaret ettiler 

Ankara da 

imar f aalif e:i göze çarpıyor 
lfe~yıl vasati dört yüz bin hektar arazi ekilen Urfada 

bsadi sahada da ~cniş bir inkişaf kaydediliyor 

Yozgatta ağaçlara 
niçin kasdediliyor? 
Yozgattan yazılıyor: Yozgad beledi

yesi geçen sene kasaba dahilindeki 
eşhasa alt söRüd n kank aRaçlann
dan bir dal bile kestirmiyordu. Şimdi 
çamlık yolu altında bulunan dere ke
narındaki sö~üd aRaçları ıtamamen 

budanmıştır. Geçen seneki ta.k.lbat 
herhangi bir kanun veya etıın! ı.stına
den yapılmış L">e bu muamelenin halen 
carı olması icab edecefi şüphe&zdir. 
<nçen sene bu yür.den cezaya çarpı -
lanların şlktı.yete haklan olmaz mı?• 

(B04taraf& 1 ittci sayfada) 
hurun bütün erkanı, Dahiliye Vekili. An
kara Valisi ve kumandanlan Reisicümhu
run maiyetinde bulunmuşlardır. 
Rahatsız bulunan Başvekil namına da 

Atatürkün mezarına bir çelenk konmuı
tur. 

Ankara, 19 - Ebedi Şef Atatürkün yir· 
nıi yıl önce Samsuna aya.r: bastıkları gi.i .. 
nün yıldönümü olan bugtln, her sene o) .. 
duğu gibi bütün yurd içinde Gençlik va 
Spor Bayramı olarak kutlanmıştır. 

Bir otomobil müşteri si gezinti 
esnasında şaförU öldOrdU 

Maarif Vekilinin nutku 
Ankara. 19 (A.A.) - Maarif Vekili Ha

san Ali Yücel lıugün, Gençlik ve Spflr 
Bayramını aşağıdaki nutkuylcı açm1ştır: 

Büyük Türk milleti ve onun Yüce Millt 
Şefi, 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını 
bütün memlekette ve huzurunuzda a~ı-

Atatürkün, Türk milletine hür ve müs .. 
takil bir vatan kazandıran, onun yeni bir 
hayata kavuşmasını temin eden mücahe
desine bir başlangıç olan bu yıldönümün
de bütün Türk gençliği onun büyük E'· 

manetine karşı sarsılmaz imanını ve mil
li Şef İnönüne olan sadakatini bir defa 
daha teyid vesilesini buldu. 

Aydın 19 (Hususi) - Gece yarısın -
dan bir saat sonra Aydının Tellidede 
yolunda müthiş bir cirulyet oldu. 

Gecenin saat 1 2 sinde cAydın 3 7 • 
sayılı otomobil şoförü Hüseyin Babayi
ğtte hüviyeti meçhul bir şalını müra -
caatle bir gezinti yapmak istediğini bil
dirmiş ve otomobilin içine girmiştir. 
Sarhoş olduğu anlaşillın bu şahıs şofö-

yorum. 
Yurddaşlarım, 

Bugün, Türk tarihinin bahtiyar bir 
başlangıcını tekra: ve hep beraber yaşı
yoruz. 19 Mayıs, milietimizin en büyük 
evladı, Ebedi Şefimiz, kurtarıcımız, sev
gili Atamız Mustafa Kemalin Ar.s.dolu 
topraklarına :;vak bastığı gündür. 20 yıl 
önce, Karadenizi:ı dalagalan arasında kü
çük bir geminin Türk milletine getirdi~ 
büyük saadeti bir ideal, bir sevgi ve min-

~ d net halin e her zaman yürekl2riınlzde 

~Parkta ş h - • Tcllidedeye emrini vermiş ve şo- yaşatacağız. 
tı c ir sınemasına giılen yoldan bir görünaı Vfl Urfa V alisi . för, müşterisini tenha yollatrda dolaş - O , . nnn yadigArı 

tirra (liu • Kdzım Demirel . tırdığı sırada bu şahıs tabancasını çı - Şimdi, hür, ınüstakil bir vatan olarak 
llı~tr susı) - On yedi b" k"l ~. 1 çal lı kararak soför Hüseyine ateş etmiştir. lJ e :murabba . ın ı o - b ihtiyacın ~arşı anmasına ışı yor. • üstünde dimdik durdu~unuz bu aziz top-

tfa 'Vila .. 1 hır ~ha işgal eyliyen İmar hareketleri hızla devam eyle - Çıkan kurşun Hüseyinin beynine isa - raklar, onun bize, ölmez. zeval bulmaz 
llıiladdan ~C:hnın merkezi Urfa şehri ınektcdir. Şehirde mezbaha, kasab çar- bet ed'.'.)rek derhal ölümüne sebeb 01 - yadigarıdır. Ondan ayrılmanın :ıcı~ı. 
i.Utkleri ta ın!erce sene evvel Sümer şısı, her türlü konforu haiz modern bir muştur. kalblerimizde vatan muhabbetine, istiklal 

hın her devr~ ~~an kurulmuş ve tari- otel, muhteşem bir şehir sinema ve tl-. Hareket halinde bulunan otomobil a.,Jl,ına inkılab etti. Onu vatanımız kadar 
E'rn~ rınut: cog- r :l .... 
-•ııniyeti dola ' . ra ı mevkiinin e- yatrosu, aile parkı, asfalt döşeli bir bul- bir müddet sonra yorun,. dönemecinde. sevmek. vatanımızı Onun kadar sevmek 
~Ve uğradı- y~sıle daima rol oyna - var, şehidler abidesi; Ay~r saati; dis - devrilmiş ve k~til de devrilme sıra - olmuştur. 19 May151 bütün Türk milleti 

!ara kar ı Tf ~-~aı tecavüz ve isti- panser; elektrik; asrl gazino; fidanlık sında yaralanmıştır. Suçlu yakalanmış tek varlık olar:ık ilikleri!ıe kadar hisse· 
lt~nçlikJa ~uh r;lugunü büyük bir kıs- ve bando tesisat sona ermiş, yollar açıl- ve hadise hakkında tahkikata başlan - diyor. Milli bir:ik ve bütünlüğümüzü her 
~ııştir. İsanın a a_za ve müdafaa eyle- mış, çarşılar intizama sokulmuş, pis su mıştır. milli hadise gibi bu d:ı yeni bit delil şek-
once S"' dogumundan "ki b" ıl lm h urn<;r Al ı ın y mecralarının Uzerleri kapaf..ı ış; a - linde bütün cihana gösterecektir. 
~~7.lik 1

yap: vşceh':kad ~~rklerine rita ikmal edilmiş, imar plaru müteah-. On sekiz yaşında bir kız, Aziz milleiim, 

1 s Ve Et'l ır muteakıben bide verilmiş, örnek ev kurulmuş; mo- toprak altında kalarak öldU 
-:t.:rı Atalar pı er elinde kallıyor. Bun - dem bir ilkokul binası ve muazzam 
«!t· Ern • artlar R 

•. ~Viler· .Ab ' omalılar, Sasani- bir köprü inşnatı devam eylemiş, itfai-
t~;ıleri Artıkoğuı~asiler, Oğuzlar, Sel- ye kadrosu takviye olunmuş, hlikfunet 
YU er, lhanilcr M arı; Atabekler, Eyü- ve ortaokul konaklettı tadilen bu işe 
ni~lular; .Akko;•u ~nlfıkler; Karako - yarar hale sokulmuştur. Nümune bah-

ayet 1517 de n ular W.ı{ib elmiş ve çesinde ziraat evi yapıim.ış ve yarış sa-

hnında O.sına lı 1 'Yavuz Selim zama - hasının istim18kin!. başlanmıqtır. 
ak ~ilrn·ı ~ mparatorluğuna ilti _ 

vaş1nd .. Ştır. Urfalıların İstikl"I S Ayni imar faa1iyeti kaza• merkez1e -
bk a gosterm· ld a a- ıinde de göze çarpmaktadır. Siverekte, 

:tniUi ta "h' 
1.ş 0 

uklan kahraman- 15 bin lira sarfi1e bir Halkevi binası in-
~lınh ağa lay~ktun1r ızBe. abl~ın harflerle ya - l 
'V"' arn t . ın ır ham şa edilmiş, müteaddid çeşmeler kuru -
f e rnenak"b·ı . aset ve b . ·ım· t . t . ·n -~ ?nüdEtfaa ı ı e dolu bulunan Ur- muş, harita itm ış, su esısa ı ıı;ı 
ghıl; bütün b~ı yalnız biz Türklerin de_ bütçeye tahsisat konmuş; mütea\:Idid 
ası 

1 
ır medeniyet d"" betonarme köprüler yapılımş; umumi 

tı.ı-. rn: arının takdirlerini u7a:~nın ve münakalEı.t yolları üzerinde çalışılmış -

lier y 1 
nımş - tır. Birecik ve Hilvanda; hükumet ko

ıis· . 1 vasati 400 b · 
f,. ı ışlenen Urf . h"" !n hektarlık ara-
.. y}"-'1· ... a, ukumetun· .. 

trı '"'ll~ı ga ızın sar -
~ Untazaın bi~~~erle. ikhsadi sahada 
h~l'tıektedir. Bir akkı ve inkişaf ar -
\lak Anadolusun zaman_lar cenub ve 
._ nını t 

1 
, un zahıre amban ün-

"<ltda h ) an Harran ""' d' -
ı er n · h _, ı ger ova -
eketıe .evı ububat büvük b" be 

lid· Vetışti" · . • ır -
ır. }.ıt~ gı gıbi davarcı1ık da ile-

~ 1 vcud karu h 
tı l'nilyonu 1 .. ayvanatmın sayı -

eti b· ecavuz etmektedir 
tlt~cr ~~ sevivede bulunan ve ~aa -
8ltıda en b~n .:Jrf::111lann maarif saha -

illlektedir uyu~ ihtiyaçlannı lise teşkil 
So Si k . Balen mevcud 31 k 1 

\1 ız olmak .. o u a 
~ e"} uzere 4 bin talebe de-

a~ " ernckted" atni ist"f ır. Ulus okullarından 
tı.ı., ı ade .... 
~lllat du gorulmüştür. Umumt 

lılt. YoktUmu normaldir. Beledi has
ur. Mevcud sıhhi müessesat-

nakları, kaymakam evleri, ilkokul bi -
naları. jandm:ma nümune karakol1a -

rı; Viranşehirde, Re'sülayn. Ancukale, 
Mürşidpınar merkezlerinde hükfunet 
konakları; gümrük muhafaza binaları; 
jandarma nümune karakolları; Hal -

kevleri: okul kurağları inşa edilmi~tir. 
Yaylak. Harran ve Sürüç kaza merkez

lerinde kezalik birçok yeni tesisat vü -

cude getirilmiş, köprüler kurulmuş, 

yollar açılmıştır. 
Kadim Türk vilayetinin her sahada 

terakki ve inkişafı için büyük bir fe -

ragat ve fedakarlıkla çalışan ve dahi -

1iye mekanizmamızın cidden en değer

li uzuvlarından olan Urfa Valisi Ka -
zım Demirer köy işlerine de azatni e -

hemmiyet vermiş ve kanunun tatbik 

eylediği köylerde birçok güzel ve fay
dalı eserler vücude getirmiştir. 

Biga (Hususi) - Bigaya bağ1ı Ak -
saz köyünden Hasan hocanın gelini 
Ayşe He gene o kövden Zübeyde ismin
de 18 Iik bir kızcağız, evlerini sıvamak 
üzere Örtüli.ice köyü civarındaki top -
raklığa giderek beyaz kireç toprağı 
kazmaktalar iken evvelce b~kaları ta
rafından kazılarn'k oyulup bir mağa -
ra haline getirilen büyük bir toprak ta
bakası birdenbire yılnlmış. her ikisi 
de çok cesim bir toprak yığını altında 
ka1mıştır. 

Hadiseden haberdar olan köylüler 
yetişerek bunl~rı kurtarmağa teşebbüs 
etmişse de zavallı Ayşe ağır yaralı ve 
Zübeyde ise ölü olarak dısarı çıkanl -
mıştır. Ayşe tedavi için hastaneye sev
kolunmuştur. 

Adana da bir Bdam 1 O kilo 
şarab ' içip ö,dU 

Adana 17 (Hususi) - Şehrimizin 

Hacısofu mahal11esinden Eyüb Çavuş 
adında birisi 1 O kilo kadar şarab içti -
ğinden. ani olarak kalbi durmuş ve öl
müştür. 

Adanada hüviyeti meçhul bir 
cesed bulundu 

Adana 17 .Hususi) - Adananın Ha
runiye mm ta'kasındaki bir fundalıkta 
bugün hüv.iyeti meçhul bir cesed bu -
lunmuştur. Hadiseden Müddeiumu -
milik haberdar edilmiş ve tahkikata gi
rişilmiştir. Cinayetin failleri aranmak· 
tadır. 

P a z a r O la. Hasan Bey Diyor ki: 

bit ....... liasan 13 -
6es nıu·· ey, Aınerikada 

sa bak an yapılmış, 
... Bu müsabakaya girenler 

arasında sesı sekiz yüz metre 
uzakta11 duyulan b.ir kaıhn \li.. 
rinci gelmii ..• 

..• Kendisin~ mükMat ola .. 
rak ta bir altın kupa ve~ 

Hasım Bey - Benim karı 
müsabakaya girseydi ona mu· 
hakkak pırlantalı bir kupa 
veıirlerdi. -
' - Neye Hasan Bey?. 
: Hasan Bey - Bağırınca se
si yedi mahalleden duyulur 
da .• 

Sen. dünya durdukca dur, sen her :za
man yaşa. varol, onun sıcak koynunda 
hatırası yatan cvladların kadar göğsünde 
besleyip büyüttüklerin ve hüvütmekte ol· 
dukların, bu mübarl~k yurdu her tehlike
den. evet. her tehli:<eden koruyacak. onu 
var kuvvetile yük!ieltecek ve bahtiyar e
decektir. Bu imınm doğnılu~unu. Türk 
idealizminin bfi'ııük timsali olnn Millt Şe
fimizin, yüce şahsında bulmaktayız. 

İsmet İnönü 
İsmet İnönü, ferag'ltli hayatı, vatan yo. 

lundaki fedakarlıkia1-ı, azmi, basireti, 
Türk inkılabının her safhasındaki yapıcı
lık hizmet ve kudreı.i!e ulu Türk milleti
nin Başbuğu, Önderi, ahlak ve · fazilette 
onun kutsn1 bir nrneğidir. Omm diişün
cesine uyarken millcth arzusunu yerine 
getirdiğimize. onun sözü!lü tutarke.."l va. 
tanın faydasına hareket ettiğimize can
dan inanıyoruz. 

1919 yılının 19 Mayısında Ebedi Atn· 
türk'ün başladığı istiklfü sava~ına, o, 1939 
yılının 19 Mayısınd3, bir medeniye-; ve 
istiklal savaşı halinde devam etmektedlr. 

O nun emaneti 
Gençler. sevgili Türk çocuklan. 
Unutmamış olduğunuza çok eminim, 

geçen yıl, bugün, Eb~di Şefimiz Atatürk. 
son umumi ziyar':?tini sizleri görmek icin 
buraya gelerek yapmıştı. Son ziyareti. 
Öyle ... Çünkü bundan sonra umumt bir 
millet toplanm1sma gelemiyecek kadar 
hasta olmuştu.' Demek ki. gençler, sizi 
hep bir arada görmek, Türk milleti için 
beslediği en büvük ürr.id ve emeli sillPrin 
varlığınızda yaşamak, Onun nazarında 

en büyük bir zevk imiş. Zaten, kendisi i
çin en yüksek kıy:net olan Türk Cümhu
riyet ve istiklalini, O, size emanet etme
miş miydi? 

Ey yiğit, yurdse?ver kız, erkek Türk 
gençleri, 

Sizi daima, bu emanete liyakatli göre
rek tebcil ediyorum. İstik1M ve harriyet 
tarihimizin başlangıcı, sizin bayramınız
dır. Yürekleriniz vatan sevgisi, dimağınız 
ilim aŞ'kı, benliğiniz fazilet nuru ne dolu 
olsun. Bugün. sizin bayramınız olduğu 
için bize en büyük bayram oluyor. Bizler, 
vatan. sizden önceki nesilden bizden, mal 
istediği zaman malımızı. can istediği za
man canımızı verdik. Sizin de, bizden 
sonra gelecek nesill~rin de böyle yapa
cağına iman ediyoruz. 

Gençler, sizi, neş'eli, canlı, heyecanlı. 

duygulu ve uyanık gören bütün millet, 
sizinle beraber bayram ediyor. Sizi saran 
bu sevgi i1e iftihar ediniz. 

Geneler, bayramınız kutlu olsun. 

Milli Şef sta i yomda 
Merasime başlangıç saati olan 10 da 

Milli Şef İnönü ve Bayan lnönü stadyo
mu şereflendir:nişh~rdi. 

Reisicümhurumuzun gelişleri stadı dol
duran halkın coşkun saygı ve sevgi gös
terilerine vesıle .::ıldu ve hemen akabinde 
geçid resmine haşladı. Önlerinde Turk 
bayraklarıle Parti ve spor teşekkülleri 

bayrakları olduğu halde yürüyüşe başJı
yan mektebliler Milli Şefin önünden ge
çerek bütün :;ta:Jı dolaştı~ar ve spor te
zahüratı için kendilerine merasime band(). 
nun çaldığı ve bütün gençliğin ve halkın 
iştirak ettiği İslikifil marşile baf landı vt 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel söylediği 
bir nutukla bütün yurdda Gençlik ve 
Spor Bayrammı açtı. 

Bütün gençlik Uç defa csağ ol-. diye 
bağırmak suretile Milli Şefe karşı teza. 
hüratta bulunmuşlardır. 

Gene bütün gençıerin söylediği cDağ .. 
başını duman almış• marşından sonra ilk 
önce genç kızlarımızın ve onları takiben 
erkek talebelerin spor hareketleri yapıl· 
rnış ve bütün bu hareketler sevgi ile ta. 
kib edilmiştir. 

Bütün tezahürat içinde mekteblilerl
mizin spor hareketlerinde gösterdikleri 
birlik ve bilhassa Gazi Terbiye Ensjitü~ü 
talebesinin ritmik harektleri takdirleri 
toplamıştır. Merasimin sonuna doğru Mil
li Şef gelişlerinde olduğu gibi büyük te
zahüratla uğurlanmırı ve bayram stadda 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Bugün merasimin devarrı müddetince 
Türkkuşuna mensub tayyarelerimiz ve 
planörlerimiz şehrin üzerinde yakın bir 
alakayı üzerhrine çeken devamlı uçuşlar 
yapmışlardır. 

Bu gece Ankara bu me3'ud yıldönüm~ 
vesilesile baştanbaş• donanmış bulun~ 
yor. Halk şehrin ana yollarında Genç:ık 
ve Spor Bayramını kutlulamaktadır. 

Samsunda 
Samsun, 19 (Hususi) - Ebedi Şef Ata· 

türkün Samsuna ilk ayak bastığı bu mut. 
lu .günü Samsunlular coşkun tezahüratlı 
kutlulamışlardır. 

------·----
İzmir gazetecilerile 

Emniyet Müdürü 
arasında bir hadise 
İzmir, 19 (Hususi) - Bugünkü (dün

kü) gençlik bayramını tesbit etmek isti
yen İzmir ga'Zete muhabirleri polis mü. 
dürünün mümanaati üzerine vazifelerini 
görememişlerdir. Bunun üzerine Anndolu 
ve Yeni Asır gazeteleri bayramı tesbit e· 
dememekten müt'.:!vcllid teessürlerini 
yüksek makamlara telgraflarla arıettiler. 

Bayram şehrimizde parlak merasimle 
kutlulandL 

--------
Siyaset aleminde 

(Baştarafı 3 üncü satıfada) 
manyanın şarka doğru hulUl etmek iste-
mesinin hakiki hedefi daha ziyade Rus
yadır. Bundan dolayıdır ki Sovyet Rus .. 
ya, cereyan eden müzakereleri zorlaştır
mak değil, bilakis koiaylaştırmalıdır ve 
bu. onun büyük menfaati icabıdır. 

Garb demokrasileri, işte be sebebler-1 
den dolayı Sovyet Rusya He cereyan e
den müzakerelerin yakın bir atide mu .. 
vaffakiyetle neticeleneceğin~ ve vücud 
bulması arzu olunan müşterek demokra
tik cephenin meydana geleceğine kani bu· 
lunuyorlar . 

Selim Ragıp Eme~ ------
lngilterede mecburiaskerHk 

Londra, 19 (A.A.) - 138 sendikaya 
mensub binden fazla murahhasın iştirak 
ettiği bir toplantıda bugiln mecburi as· 
kerlik protesto edilmi~lir. 
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ı=- Hadiseler 1 
TE TEK 

cHer ne zaman açmak dilesem sine- 1 c01maz gece mir'ata bakılmaz der idi> B 
smi> - Şey, müsaade et. 

•Olmaz, (_!ece mir'ata bakılmaz der idi» - Ne çıkar canım tekrarlarım: 
- Nas~l bu beyit? cl:Ier ne zaman açmnk dilesem sine-
- Güzel. 
- Tekrarlıyayım mı? 

- Tekrarla. 
cHer ne zaman açmak dilesem ~ine

sini> 
c0lrrın7., gece mir'ata bakılmaz der idb 

- Güzel değil mi? 
- Güzel! 
- Tekrarlıyayım. 

cHer ne zaman açmak dı1esem Slne
sini> 

cOlmaz. gece rnir'5ta bakılmaz der idi• 
- Be>~endi n ya ı 
- &>·endim. 
- Tekrarlıyayım! 

cHer ne zaman açmak dilesem sine
sinh 

cOlrmrz E'Ce mir'ata bakılmaz der idi» 
- Güzel ya! 
- Güzel. 
- Hele bir daha tekrarlıyayım: 

cHer ne zaman açmak dilesem sine
siniıt 

r0lm3"l, gece mir'ata bakılmaz der idi• 
- Hoşuna gittı. 
- Ev€'t! 
- Tekrarlıyorum: 

cHcr ne zaman açmak diles~m sine
sinit 

c maz gece rnir'ata· bakılmaz rler idi> 
- Ben bilirim böyle şeylerden hoş

lanırsın ... 
- Evet amma, 
- Tekrarlarım: 

cHer ne zaman açmak dilesem sine-
sini> 

•Olmaz gece mir'ata bakılmaz der idi> 
- Evet amma, 

sini:ıt 

«Olmaz gece mir'ata bakılmaz der idi:ıt 
- Rica eğerim, rid ederim. 
- Estağfirullah estağfirullah şimdi 

tekrarlıyorum: 

cHer ne zaman .....• 
- Sus be adam. 
- Bana mı söylediniz? 
- Kime söyliyeceğim, tabii sana 

söyledim. Güzel dedikse kırk defat bir
biri arkasına oku demedik ya! 

- Peki amma beğenmiştiniz? 
- Beğendim dediğime de pişman ol-

dum. - Siz Ankara radyosundasınız 
değil mi? 

- Evet ne olacak. 
- Hiç sizin güzel alaturka plakları-

nız var. 
- Vrrr. calıvoruz. 
- Çrıldığınız malfım. Hem bir nlağı 

tekrar tekrar yüz defa çalıyorsunuz. 
- ?????? 
- Güzel bir beyti on defa dinlemeğe 

tahammül edemivorsunuz.. Bir de bi-
7.im ha1imi:ri düc:ünsenize. Bir plağı 
birbiri arkasına yüz kerE' din~ivoruz. 

İsmet HulUsi 

* Bir tnvzih 
1615 ' 93!} günlü çıknn Son Posta gn1.etesi

nln 6 cı sahtreslnde!d F.5~ehlr cinayeti b:ış
hklı ynzı tavzihe muhtaç görülmüştür. 

ı - Çarşı to.?akolunda mnznun polis İb
mhlmln dlvardan alnrnk yo.1nız bir def,a 
maktulun başınn vurdur;tı tes'blt edilen şey 

kamçı oımayup ve (z:ıfer) tabir olunan ve 
emniyet memurlarına resmen verilen kau
çuktan mamul bir cls1mdlr. 

dük. Fakat bu mütevazi modeldeki ye
niliğin benzerine insan kolay kolaıy 

rasUıyamıyor. Ufak bir örgu parça -
sında tecrübe ediniz. }\fo:mnun kalır -
sanız bluzu bitirdiğiniz vakit daha 

- Tekrarlarım: 

cHer ne zaman acmak dilesem sine
sini:D 

cOlııulz gece mir'atıı bakılmaz der idh 
- Güzel ronma şey .. -

2 - ıcauı mı maznunun bu şekildeki te
cavüzünü zabıt varnkaslle tesblt~ uğrnşo.n 

iki polisin meşguliyetlerinden istifade edile
rek ynpılmıştır. 

çok hoşunuza giderektir. ı 

- Tekrnrlanm ranım ne olur: 
cHer ne zaman açmak dile~m sine

sini» 

3 - Maznunun kullandığı tabanca resmi 
polls tabanca.cıı <>lmnyup alelade bir plrnvnlk 
tabanca.c;ıdır. Kevfiyetın ilk çıkncak gazete
nizin ay:'ı sütununıı dcrcını snygı lle rıcn e
derim. 

~kt.,ehlr C. M. U. 
Ragıp Can 

unrarı r • 
l iz ? _ı 

Almanyada bir radyo icadı ı 
Alınan radyo milhe:ndislerinden biri 1 fından hemen b0nimsenmiş•ir. Ayni za

radyo makineleri için bir «ba-p:ırlör> i- manda komşulannı rahatsız eylemek is
cad eylemiştir. Ba-parlo" sesi yavaş mık- temiyen iz'an sahibleri de bu ba-p:ırlör
leylemektedir. Bu icad hastanele:.- t.ta- lere büyük bir rağbet göstermişlerdir. 

Erkek yumuşak 
Kadına ehemmiyet 
Vermez 
Bayan cS. 1.> ye: 
Kızım!. Müşkül. hem de bir hayli 

müşkül vaziyettesi l. Sana verilecek 
cevabın üzerinde, çok duşi.lnmek mec
buriyetini hissettim. Onun için cvvclfı, 
vaziyetini tahlile giriştim. 

Evvela, zevcinle sevişiyorsunuz .. İyi 
günler geçiriyorsunuz. Hatta birbirini
ıe karşı o kadar hürmetkar bulunu • 
yorsunuz ki: 

- Şayed ayrılsak bil:?, tatlılıkla ay
nlalım. 

Diyorsunuz. 
İşte sizin hat:ını1.. evveıa bumdan 

başlıyor. Zira, mademki s .. vi~iyorsu • 
nuz. .. Ve biririniz..:! hürmet besliyorsu· 
nuz.. Şu halde, o mes'ud haynt 'içinde, 
aynlrnayı niçin aklınıza getiriyorsu -
nuz? 

Ondan sonra, zevcinin yaldızları dö
külıniye çıkıyor .. $er.in altın zannet • 
tlğin bu adamın, paslı bir teneke oldu
ğu anlaşılıyor ... İşte, ayrılınclt zam:ını, 
o zamandı. Niçin o zaman ayrılmadın. 
Veyahud bu adama kar~ı biraz daha 
hakim olarak onu ıslahs çalışm,.dm, 

kızım? .. 
Zevcin sana ilk ihaneti yapıyor. Fa

ıkat sen, bun!l adet!l müsamnh:ı gö.:ıte -
:iyorsun ... İkinci ve üçüncü ihanetlere 
de, ayni mukabeled~ kusur etmiyor • 
sun ... İştE> bunlar, senin kı:ıbahatindir 
Günahı icad eden. zevcin değildi. O -

nu ilk günahında, affederek alicenab
lık göstermek, hiç şüphesiz ki insanlığ,a 

çok yakın bir hareketti ... Faka: o an -
dan i~ibaren de artık zevcini şiddetli bir 
kayıd altına almnk ice.b ederdi ... Şunu 
unutma ki kızım; erkekıer yumuşak 

kadınlara. hiç bir kıymet ve ehemmi
yet vermezler. Bi'fıkis hayatınrın.ı hu. 
kim olnn kadından • bir hayli şikayet 
etme!crine rağmen - hem çekinirler, 
hem de böyle kadınlara karşı kendi • 
lerinde daha kuvetli bir rabıta hisse -
derler. 

Halbuki sen, geniş müsamahalarla 
zevcini fıdetG iha:ıete teşvik etmişsin .. 
Bugünkü felaketine de, bizzat kendin 
sebebiyet vcrmiş::>in. 

Kılım!.. Bu adamla son deh olarak 
gı:ıyet ciddi bir mülakat yap. Vicdanına 
müracaat et.. İnsanlık hislerini hare -
kete getir .. Ne yaparsan yap, anlaşma· 
nın çaresine bak ... Çünkü. arada ma
sum bir çocuk va:-. 
Eğer böylece bu adamı hak yoluna 

getirebilirsen, ne ala. Ofmadığı takdir
de, derhal kamına müracaat et .. Artık 
bu hakkı kazanm!.§ bir mevkid~ bulu • 
nuyorsun. 

Mahkeme de fıizi telife ça1ışacakt1r. 
Hiç şüphesiz ki, hakim de bu acınma 
bir Jıayli nasihatte bulunac:~ktır ... Şa
yed kocan bununla da salah kabul et
mezse. o zaman, kanunun vereceği hü
küm karş1sında basını eğmek mecbu -
riyetindedir. Çocu~unıı yanma alır -
sın. Ona nafaka bağlatırsın. Eğer ce
saretin varsa, bir kocaya daha varır
sm. Fakat.. geçen dersten ibret alm:ık, 
ve biraz da kadınlık hakimiyetini ta -
kmmak şar.ile .•• 

'f EYZE 

Yaka ve j bo 

------
Bir 

RADYO 
Ankara Radyosu 

aftahk 
PROGRAMI 



~ SON POSTA 

Yarınki deniz harbinde 
tayyarenin oynıyacağı 

rol 1ne olacak? 

Sayfa ' 

Avcı 
Av meraklısı an • 

!atıyordu: 

- Ben de her za ~ 

man ava giderim. F'a. 

kat neden bana avc~ 
demiyorlar? 

Dinliyenlerden bi -

ri cevab verdi: 

Bir Alman mecmuasına göre 
'lllÜstakbel deniz harbinin sahneleri 

- Evvcıki 9ün çok i'!li idi doktor. Ak§ama doğru sizin 
vizitalannızm yP.kununu bildiren 1.wktubunuzu. cıldıqı 

zaman birdenbire fenalaştı. Kendis·ne bu parayı hiç bir 
zaman vercmiyeceğimizi söyledim. Biraz kendine gelir 
gibi oldu. 

- Her zaman mil· 

yonları olmasını dü • 

şünen, fakat bir t::ır • 
lü m,,i!yonu eline ge • 
çiremiyen insana da 
milyoner demezler 
de .. 

ı 

J 

En güzel 
- En güzel model\miz budur. 
- Diliniz fena 

alışmış, bugün ko- ~·i. 
cam yanımda de - 13'~ 
ğil. lr 

-- Nasıl söyliyc- pfi 
yim istiyorsunuz? 

- En güzel mo
delimiz, budur demenize ~um yok; sa

dece modelin giydiği ebiseyi kasdettiğinizi 

belli ederek en güzel elbısemiz bu· 
dur, diyebilirdiniz! ,;-

* 
Lazım olur 

- Evlenirsek te tenis oynıyacak mıyız? 
.-. Bilmem, fa -

kat raketlerimizi 
saklarız. 

- Evet, evet gü 
nun birinde n:u -
hakkak IB.zım o -
lur. Bayağı insan
lar gibi biz de birbirimizi süpürgeyle dö -

vecek değiliz ya! 
, 

için ke§fe 

Eğer dfif • 
ll'l4n f~osu ile bir karşılaşma ve mücadele olurs4 tayyare kendi topçı.ıla rı.nın i§ini kolayla§tırmcı.k 

Bütün çı nr ve onım yardtmile ne kadar uzakta olurıra olsun düşman gemi Zeri isabetle dövülebilir. 

( * 
Pişman ettin 

· l'hodern h 
~de ta.Yyareıer arb gemilerinin i -
iki Veya t k bulunur. Bunlar bir 
tayyare} e. tnerk~ Yü:ıücülü küçük 

erdır. Gemi ta 
Ya iki ki .1. . YYareleri ekseri-

~ı ıkdırler. v b 1 \'e Pilot · · e un arda ratıd 
ıçın yer d 

ırı.şguı olur bo va~ ır. Rasıd, telsizle 

tehaı-rtk kü • .. k mba~arı o atar ve mü
ianır. Tav çu makıneli tüfeği o kul -
b ~ Yarelerin .. ·· 
qayt rtıak' onunde iki tane 
2,n_ ıneli tüiek 
""lt0t icabınd ku vardır, bunlatrı da 

a llanır. 
Çok Inodeı · 

lere ?nah n .. zırhlılarda bu tayyare -
susku ··k 

<!Uddur. çı.u «hangarlar. mev -

13u t b· . ay-yare!er 
ıtıtdfkte uçtuktan ve işlerini 

"·- n sonra d.. ·· "'UJ.da su,,,. .. • onunce geminin yft-
" ... n usr· Vasıtasn , une inerler ve bir vinç 

•- e teKrar ge · . . 
~r. mının ıçine «lınır _ 

eu 
1 Uçaklar d . 
er için Çok k enızde bulunan gemi -
atıe .. 1• 1Ymetlidirler Bu··y··k .. • Ve r·· · u sur-
~.Y13U uyet snhalarının genişli v. d 
,__ e rasıda . gı o-
«tt keşf pek elverışlidirler. On-
if.I . e çıktıktan . 

&ıdecegw. sonra, ılerleyen fi _ 
fil-· 1 Yollar hakk d .. 
''IJt ed· . 111 a guzel bir h ınrnış d 
l!osu ·1 . emektir. Eğer dü 

Olursa ık<! hır karşı !asına ve m .. şmd aın 
ı .. _. end · • uca e e 
~l'trıaJt . ~ topçularının işini kolay -
<1ııni~ n ıkçın keşfe çıkar ve onun yar-
<f •• e a • 
~lnan .aar uzakta olursa olsun 

gernıleı" · be 
~u u ı ısa tle diivülebilir. 

'lı~ Çaldarın .. . 
h·· Veya tek en muhım işi de filo -
.liC\ırnlar zırhlıların tahtelbahir 

&itı.ı ına kar . 
t temin şı emnıyetıe ilerleme _ 
"~lbahirler et:_nektir. Malumdur ki tah-
.,Utı gokten b k ld v b altınd a ı ıgı z<Jman su-
Utı a da fa k d. . 
~ U fark d r e ılebılırler. Fakat 
e o". e ebihnek · . ,_ t;)ogu11 ıçın havanın açık 

~.Yl mavi ol 
,.,_ ~tırır. B ması çok daha işi ko-
~tıub unun · · 
lı~ deniz} . ıçın Akdenizde ve 

la Yapılır erınde bu iş daha kolay -
~ . 

U Va · 
~tr zıfeyi nI 
tı atında rn an tayyareler geminin 
~ uayYen b·Untazarn surette dağılırlar. 
".til.r~ ır uzak) kt . 
b deniz· 1 a dônerek dola -
• eı\ize da~n sathına dikkat ederler. 

tş olan denizaltı gemileri -

Tayyare dmizaltını denizin içinde da1ti ol!a görebilir 'Je gorur görmez 1ıemen 
bu gaye için ta§ıdığı bo mbalan atmağcı baıla7'. 

ni meydana koyan silüetleri görmeğe 
yahud denizin dibinde siyah lekeler a
rı:ı.mağa, yahud kısa bir zaman için da

hi olsa periskopunun ucunun· su sathı

nı yarıp yarmadığına dikkat eder. 

Tayyare bunu farkeder etmez, he -
men makineli tüfeğini ona çevirir ve 
bu gaye için taşıdığı bombalan atma -
ğa başım-. Bu bomba1ar denizin altında 
batlayan bombalardır. Ve tahtelbahi -
rin üstünü delebilir. Bunu yaptıkı sıra-

!arda telsiz :işaretile en yakında bulu -

nan muhribi Uiıtelbahire hücum et • 
rnesi için çağırır. Bu işaretlerle zırhlı • 
lar ve kruvazörler de civarda bir deniz 

altı gemisi olduğunu öğrenmiş olur -

lar. 

Bu gemi tayyar.leri için rnürette -
bat hususi bir şekilde yetiştirilir. Ra -

sıdlar hususi tahsil gören bahriye za -

bitleridir. Hülas&: gemi tayyareleri harb 
.eemilerinin en mükemmel silarudır. 

- Sen vire bo!'Ç ediyorsun, sonra da 
ödemiyorsun, bu 
olacak şey mı? 

- Seninle ev -
lendiğime hin de
fa pişman ettin. 
İkide bir bunu ne
ye tekrarlıyorsun, 

borçlarımı ödeyip te iflas 
mahvolmamı mı istiyorsun? 

etmemi mi, 

* Az olmasa 
Karımla kon~urken, 

ıerde beni kızım 

zannederle!.', dedi. 
- Demek bir kı. 

zınız da var? 
- Evet! 
- Karınızı kı -

zınız zannettikle -

birçok yer-

rine göre her halde elliden az olmasa ge
rek! 

* Piyango çıkarsa 
Orta yaşlı erkek, 

derdleşiyordu; bak 
kalın karısı sor -
du: 

- Siz niçin ev • 
lenmiyorsunuz. 

Piyangoda ka -
zamrsam evlene • 
ceğim. 

bakkalın karısile 

- Şimdiye kadar evlenmemenizin se • 
·bebi paranız olmadığı için mi? 

- Param olmadığı için değil, talihime 
güvenemediğim i\in! Pıyango çıkarsa ar
tık talihime de güvenebilirim ve evleni -
rim. 

Akdenizdeki balıklar - Yerimizdc:ı 

dedirgin olmaktan korkmU§tuk am
ma, çok §ilkür tehlike atladı. 

Yanlış Haberler r. 
il 

Keşki doğru olsa 
ADLiYEDE: 

Karı koca davası 
Dün c .•. :. hukuk mahkemesinde bir ıta· 

rı 'koca davasına bakılmıştır. Davacı 

mevkiine gelen kaclm hakimin mutnd 
sunllerine cevab verdikten sonra koca -
smdan ayrılmak istediği~ söylemiş ve 
bunun sebeblerini izah etmiştir: 

- Kocamla aramızda evlendığimiı; gün
denbcri bir geçimsizlik mevcuddur. Ko • 
cam her mevsimde bana yeni elbıseler 

yapmak ister. sokağa çıktığımız zaman 
tramvaya binmemizi isteme?., muhakkak 
bir otomobil tutar. Bunlar yetişmiyormuş 
gibi, evde de mutfağa girdiğime razı de • 
ğildir. Muhakkak bir aşçı bulundurur. Bir 
kere bulaşık yıkamak istemiştim, beni 
gördü. demediğini bırakmadı. 

Heyeti hakime kadını dinledikten son
ra mahkemenin yevmi nhara talikine ka • 
rar vermiştir. 

DENIZBANKTA: 

Vapurlar kontrol edildi 
Sipariş edilip Iimanımı7.a gelmiş olan 

vapurlar hakkında yapılan tetkikat niha

yete ermiştir. Komisyonun verdiği rapo

ra göre vapurların, mukavele ahk~mına 

nazaran yüzde yüz ciaha fazla sağlam ve 

yüzde .yüz daha süratli oldukları tebey .. 
yün etmiştir. , 

Gene rapora göre Denizbankın bu 

işteki kan bir milyon liradan fazla tabmilr~ 
edilmekteair. • 

1 

BELEDiYEDE~ 

YoUat ., 
Belediye meclisinin dünkü toplantısın

da İstanbul şehri içinde bozuk bir yol bu

lunup: tamir edilmesi müzakere edilmiı. 
Encümenlerin raporlarına göre şehirde 

bir tek bozuk yol bulunmadığı anlaşıl • 

dığından içtimaa nihayet vermek zaru .. 
reti hSsıl olmuştur. 

POLiSTE: 

Vukua1 
Polis vu'kuatı yoktur. 

MÜTEFERRiK: 

Şehrin su ihtiyacJ 
Tesisatı büyültülen terkos. ve yenid~ 

su yollan ve bendleri tamir edilerek mü• 
ke.mmel bir hale getirilen Kırkçeşme su· 
lan şehrin su ihıiyacını belegan mabcltıl 
tatmin etmiye k.Afi gelecektir. Belediye 
halka kolaylık olmak üzere henüz su te ' 
sisatı bulunmıyan evlere masrafı belediye 
bütçesinden tediye ediımek üzere teşis:.s-1 

yaptıracaktır. 

Tramvayların tenhahltğ• 
Tramvayların fazlJ tenha oldukları na

zarı dikkati celbettiğinden tek başına 
tramvaylarda seyahat edenlerin canlan 
sıkılmaması için tramvay1an ufak rnik • 
yasta kitab dolablan konulmuştur. Ycıl
cular seyahat esnasında bu dolaplarda 
bulunacak gazete ve mecmuaları alıp o • 
kuya bileceklerdir. 

Hileli mal 
Dün Balıkpazarındn yapılan ani bir 

teftişte bütün dükkanlarda satılan mal -
lar birer birer kontrol edilmiş ve kontrt'l 
neticesinde hiç bir dükkanda hileli bir 
mal bulunmadığı anla~lmıştır 



1 Sayfa SON POS'.t.rı.. Mayıs_;! 

C:: EDEBiYAT ::::J 
Tercüme davası etra.fında 

düşünceler ve bazı hatıralar 

(.___A_N_K_A_R_A_P_O_S_T A_S_I __ J 
Havzada amele buhranı 

ve düşünülen çareler. 
Yazan : Mecdi S. Sayman ~ . a 

Yazan: Halid Fsıhri Ozansoy ltnkarC!: 16 Mayıs lda hakiki bir işci aıeminin teessusiJ!lti' 
1 - Ne o? Niçi!l gülüyorsunuz? 1 Ben böyle deyince, m:itercim arkada • Ereğ!i, zonguldn · kömür havzasın - temin etmiş bulunacak ve bu sure • 

İhtimal tanırsınız, yaz xı~ Büyükadada Diye sordum. pm büsbütün kızdı: da zaman zaman başgösteren amele amele köyünde bıraktığı ailesi ve : . 
oturan Mösyö Milok isminde bi:· Alman - Affedersiniz, dedi, şimdi anladım. - Maupassant'ın hikayesini mi tashih buhranının son zamanlarda had bir şe- cuk.ları ile maden arasmda' mekik~· 
musiki muallimi vardır. İşte bu zat. bir Siz demek bu tabiri bilmiyorsunuz? ediyorsun? kil aldığı haber verilmektedir. Kömür kumaktan kurtulmuş bulunac • 
8(in bana. vaktile Paris'te bulunduğu za- - Hayır, bilmiyorum. Başka bir ma • - Görelim şunun asımı.. istihsalatının süratle artan ihtiyaçları Mektebi, çocuk bahçesi, müşterek~ 
manlardan bahsederken gözE.ikleri al - nası mı vardır? Koltuğunun altındaki kitabın o ıayfa- karşılayacak bir hale yükselebilmesini ınamları; hastane ve dispanseri ile it • 
tından gülerek ıunu anlatmıştı~ - Tabii .. Bu, işsiz kaldı. parası yok ma- sını açtı, okudum. Gülmeğe başladım. temin için hükumetin mezkU.r mıntaka- forlu dairelerile işci rnahcilleleri bB~. 

_ Günlerimi ekseriyetle Kartiye La • nasına! - Ne gülüyorsun? da alınmasını tasavvur ettiği bir çok zanın yalnız amele davasını halle::. 
tendeki san'atkarlar arasında geçirirdim. Mösyö MiJ.ok'un hatırası burada biti - - Ayal, dedim, geçen sene Lecture ki- tedbirleri henüz tatbik mevkiine koy - yecek; buranın neş'esini de arttıra 
Bu suretle birçok ressam, bestekfır, şaır yor. Anlaşılıyor ki cbüfenin onünde tabunızda bu tabir geçmişti. Sen dikkat madan, amele buhranı dolatyısile bu - tır. . jJı • 
arkadaşım vardı. Eh, o zaman gençlik! He dansetmenin> manası. türkçemizdeki caç- etmemişsin? Bunun manası csıvışıp gitti> günkü normal istihsalatm sarsıntıya Bugün asgari on sekiz bin i.şcıye dt. 
pimiz bol bol hayal peşinde koşan deli - lıktan nefesi kokuyor» un aynidir. demek... .. uğramış bulunması yeni kararlar ver- tiyacı olan havza'nın bu yekUn~~ 
kanrılanz. İçimizde her tipten bir nümu- işte kötü mütercim, herhangi lisandan - Nasıl? mek ve bunların derhal tatbikine geç - vamlı bir halde muhafaza edebı er 
neye rastlıyabilirdiniz. Bilhassa, benim böyle bir tabiri, aslındaki kelimelerin _ Öyle ya canım .. cprc:ıc1rc laclef des rnek gibi acil bir vaziyet ihdas eyle - için amelenin burada iskanını ve ~t 

gibi ecnebiler için bu muhit rnekteb ka - manasile gülünç olarak yanlış tercüme champs> ın manası budur. miş bulunmaktadır. leşmesini teminden başka çare Y~ys', 
dar faydalı idi. Çünkü, her gün, llıgat • ederiz. Nasıl ki. türkçcdeki 1 işler çatana- Sonra ilave ettim: Filhakika derd eskidir, sebebleri ma- Ak:5i takdirde havzanı~ mne~~ iht;sJO 
lerdc bulunmıyan kelimeleri, tabirlen bu şıyor» me~zını cLcs :ıftaircs deviennC!t _ Başka bir yerde de, duvarda mıhlı Ifundur. Devası i~ ya bulunmuş da tat nı ıfade eden raka~ daıma yuzde e' 
mahallenin kahvelerinde öğrenıyordum. fourchetles> diye fransızcaya çeviren antika tabakları ctemiz tabaklar> diye bik edilmem~. veyahud da bu işin hal- nisbetinde bir noksanlık arzetııl 
Fransızcam onun için kuv.vetlidir. yarım türkçeli ecnebinin tercümesi de tercüme etmi~sin. Her halde bunun da li zaman mefhumunun yoluna terko - ~:~~?.~~: .................... __ .... -./ 

Bu sözüne hak verdım. o, devam !!'tti: buna benziyebili!-. doğrusu cparlak tabakları> olmalL Ya. - lunmuştur. Fak2t beri tarafta endüs - Polon11•nın en 
- Bu kelimelr üzerinde hatıralarım II hud ccilalı tabaklsr:ıo. (2) 1 trH~~n, cihazlanan

1
, ikt.ısa~. ~aa~iy~ii VBJıı•ıJı/l Jıu--andafll 

çoktur. İstcrseuiz ~ize bir tanesini anıa - Sonradan ndıarrir ve muhtelif za • Bu defa cevab vermeni. Bahçede, ya _ hergun artan mem.eketın kornur ıhtı - ı 1 v - & 

tayım. manlarda gazete sahibi olan Gala.tasa - nımdan, homurd-ınarak uzaklaştı. yacı gittikçe büyümekte; diğer taraf -
- Hay hay, dedim, her halde meraklı raylı bir arkadaşım vardır. Daha mek - İşte kötü mütercim, böyledir. Talebe • tan <la mahdud ihrac maddelerimizden 

bir hikAye ohıcak! tebde iken benim gibi tercümeye merak liğinde de, muharrirlik hayatına atıldık _ biri olem kömürün dışarıya sevk için 
-,,.HikAye değil. dedi, sadece bir fıkra! sarmıştı. Nasıl ki, andan yıllar ve yıllar tan, hatta üstadlaştıkt:m sonra da pek talihleri hergün yükselmektedir. 

Neyse anlatayım da belki sizin de hoşu - geçtikten sonra, Emıl Lücıvig'ten koskoca huyunu değiştirmez. Bunun içindir ki Şimdi artık hastalığa kat'i şifasını 
nuza gidecek! İşte o tarihıerde idi. Bir bir tarih kitabını da tiirkçeyc çevirmiş. Neşriyat kongresinde Maarif Vekaleti • verecek ilacı bu1up tatbik etmek zaru-

1 , ~ d'kk t ,..tt'm evvelce sık sık ara mühim bı'r tercu·· ...... P_ u"crei, ı' 1"le bastırmak ı·ı k k E hl ~~ ara IK 1 a 1 • • • ... nin çıkarmasını hircok arkadaşlarımla re ı e arşı arşıyayız... sasen Ç Ul:: 

m1zda gördüğüm arkadaşlardan biri artık imkamn1 da bulmuştu . Bu eserdeki ter • teklif ve kabul ettirdiğimiz Tenkit mec _ düşük olmıyan yevmiyeyi arttırmak 
hiç görünmez olmuştu. Nihayet bir ak - ciiıne hatalarmı saymadım. Eskisine ns.- muasının. bilhassa böyle. düşüncesiz ve suretile havzanın cazibesini çoğaltmak 
şam, onu pek yakmdan tanıyan bir dos - zaran, ne kad'lr doğru tercüme ediy<'r, acele yapılan ceh:ılet tercümelerini teş - gibi bir tedbir asla tavsiyeye şayan de
tuma sordum: tayin edemem. Yalnız eski tercümelerin- hirde çok büfjk faydası olacaktır. Diğer ğildir. Böyle bir tedbir kömür maliye-

den bir misal olarak şu hatıramı kayde • faydalarım ise saymakla tüketemem. tini yükselteceği gibi faydalı bir neti -- Ne oldu, dedim, artık gelmiyorlar. 
Dostum içini ~ekti: 
- Sormayın zavallıyı .. 
- Nasıl? Yoksa hasta mı? 
- Hayır.. büfenin önünde dansedi • 

yor (1). 

- Vah vah .. demek deli oldu ha? 
- Ne delisı? 
Diye hayretle yüzüme baktı. Ben• de 

pşaladım ve bu 7aşkmlıkla kekeledim: 
- Bilmem, sit öyle dediniz de .. bir ada. 

mın büfenin önünde ciansctmesi için ... 
Birden, dostumun kahkahası. Paris'in 

o gençlik mahailesinde}{i kahvenin cam • 
lannı sarstı. 

(1) b danse devant le buffet. 

-Allah akıllar versin! diye söylendi. 
Ben kitabtan kııçtıın; o beni kitab oku
mıya davet ediyor. Zor giderim! Hem 
ben köyde otura otura yabanileştim. 

İnsan karşısında ne. laf etmesini bili -
rim, ne de oturup kalkmasını. İşim yok 
da, kendimi bundan sonra sıkıya mı 

koyacağım? 

devim: 

Bir gün mektebde bana Maupassan!'dan 
tercüme ettiği bir köylü hikaye.c;.ini oku • 
yordu. Hikayenin bir yerinde şu acııyib 

cümle kulağıma çarptı: 
cAnahtarı kapının altın<! sokı.ıt> kıra 

gitti.> 
Sordum: 
- Bu ne demek7 
- Anlamadın mı? diye Adeta hiddetle 

yüzüme baktı. 
- Ta'bii anlamadım, bu köylü madem 

ki kulübesinde yalnızdır. anaht.an kimin 
için kapının altına saklıyor. Hem hlka • 
yede, kıra gitmiyor ki... Ba~ka bir ku -
lübeye gidiyor. 

ıu ce de verecek değildir. Zira alınması 

Maamafih, tercüme sadece, eserin as • 
lındaki ecnebi ı;sanı iyi bilmekle de te. 
ınin edilemez. Türkçeye de mükemmel 
surette vakıf olmak, bilh:ıssa müteradif 
kelimelerin en hafif nüanslarle farklarını 
kavrıyabilmek ve cümleyi her şekilde e
ğip bükebilmek te lazımdır. Yoksa, sağ
lam bir iş yapılamaz. 

Tercüme kokusu!. hele bu koku!.. Mu
hakkak ki müşkiilpe~nd okuyucular için 
bu koku, 'küf kokusundan, duman koku
sundan da berbarldır. Çünkü, diğe-ile.ri 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

(2) Les aaslette.cı polles. 

tasavvur edilen tedbir, 'bu mmtakada 
kalifiye bir ®lele kütlesi yaratacak e
saslı bir tedbirdir. 

Havzadaki maden işcilerinin bedelli 
askerlere temsilen altı aylık talim ve 
terbiye gördükten sonra bir sene o -
caklarda çalışmak mükellefiyetinde bu 
Iundurulmal:ırı meselesi ise aUkalı da
ireler tarafından tetkik olunmuş ve 
böyle bir usül tatbikinin faydasız ola -
cağı neticesine varılmıştır. Şu hale gö
re bugün üzerinde durulması zaruri 
tedbirlerden biri bu mmtakada i.şci ma
h~leleri tesisi olacaktır. Ocaklar civa
rında kurulacak işci mahalleleri bura -

Yeni EdebT Romanımız: 8 ----ı1111111i1111ı11ı1ı1111111111E 

KARLI DACA GONES VURDU 
Yazan: 

~ 
Polonya müdafaa nazırı G~ıDti' 

Thadee Kasprzycki 47 yaşındadır. trsP' 
yanın en yakışıklı kumandanıdır. 1'~ır 
sızca, ingilizce, almanc:ı ve rusça ,.v 
şur. Pilsüdskinin Harbi Umumide J<.U ıı" 
ğu Leh lejyonunda hizmet görrneit~, 
lıyarak bugünkü mevkiine yükse~, 

dakika istirahat edin de; gidip teŞrifİ 
nizi haber vereyim. ., ~ <' 

Ahmed bu sözlerin çıktığı agı ~ 
o ağız1a . beraber dünyanın ~>"' 
küllünü t~kil eden terütaze ısıtJ · 
bakakaldı. Dili tutu1mu.ştu. J{a~1 46 
daki bir insan, bir genç kız de~ 10-1 
sanki miicessem bah~rdı: Çiçeklı, 

Bu sözlerinde gerçekten samimt idi. 

~iz be~in ~vi~ _deği~ ~ç bı:. yere Gömlek değişti; ırq . 
gıtmek, hıç kımsenm yuzunil gormek oldu· temiz elbise ~ 
!stemiyordu. Zaten tatil müddetinin sini ~iyeli. Kendisi -
~eyce bir kısmı geçmişti. Önündeki ne hizmet eden ih _ 
birkaç haftalık zaman için gidişini boz- tfyar Hatizeyi hq • 
mak, rcıh::ttmı feda etmek ve istemiye ladı .. 

• attar, neş'eli; berrak bir bahar! ~~ 
Acem seccadeleri, Kız; iskemlelerden birinin üze 0,ı · 

Ercilm~nd Ekrem 

kat'iyen rastgele de duran fildişi bir kutuyu kapıp, ıll 
ğil, bilAkis dikkat - lime uzattı. .. 
~' itina ile, yakış - - Bir sigara?. ıoi' 
tıraraktan yerli ye - Ahmed, bu sefer nasılsa dile ge 10 

istemiye. uzun sohbetlerle yorulmak _ Bütüp bunlar 
rine konmuş heyeti - Teşekkür ederim. Kulları1111 

manasızdı... " " . . senin yüzünden! Af. 
Aradan uç dort gun geçıp de bır ses lnh 1ayığını versin, 

~kmavınca forahladı. Unutulduğuna e mi? 

mecmuasından, çok 
kibar ve zengin bir 
salon vücude geti -
rflınişti. zahib oluyordu; ve mümkün olduğu ka

dar da knpınm önüne çıkmam • a, on
ların bahçe1erine yakın gitmemiye ve 

- Neden, beyim? Açık duran bir 

görünmerniye çalışıyordu. 
Fakat ne unutulmuştu, ne de gözük

memesinden bir fayda hasıl olmu~tu. 
Bir sahah şöyle bir tezkere aldı: 

Ne olmuş? kapıdan, bitişik oda-
- Daha ne olsun? da büyük bir yazı 

Rahatımı bozdu - masası, bir de tepe-
nuz. Ben kıra çıkıp leme kitab dolu kü-
gezecektim. tübhanenin bir kö -

- Oraya çalışma. ~esi görünüyordu. 
« Muhterem beyim, efendim; ğa gitmiyorsunuz Yazı masasının 
cK.ızlrnla birlikte, bugün bizi taltif ya? Misafirlik de Ustilnde, duvarda, 

buyurmanızı rica edebilir miyiz? Belki gezmek dernektir. üniformalı, genç ve 
de perhiz ediyorsunuzdır diye, size Fena mı? İki çift lAf - - yakışıklı bir zabit -
mahsus hafif yemekler yaptırdım. Bi- edersiniz.. gönlü _ Tezkereyi getiren hizmeıçı kız ayakta bekliyordu le, bir de genç ve 

zim çamlarm altı serin olur. Beraberce rıüz açılır. Hep burada, dört duvar a - olur gider. Dut ağacının altı püfür pil- güzel bir kadının yanyana resimleri a -
bir yemek yer ve hoşca vakit ~iririz. rasında kapalı, hapis gibi olur mu ya? ftir. sılı idi. 
Bu istirhamımızı red buyurmazsmız Çile mi dolduruyorsunuz? Derviş mi Bu sefer cevab ~ermeden çıktı, gitti. Onun karşı tarafında gene bir oda 
ftmidile hürmetlerimi teyide müsaraat olacaksınız? Bir başınıza, kendi ken - Kaymakam mütekıtidinin evi, daha vardı. Aydınllk, ferah bir oda .. çiçek-
eyrerim efendim. Ramiz- dinizi dinleye dinleye heyheyler gelir, kapıdan içeriye adım atar atmaz adamı li, açık renk kreton perdeler arasından 

Tezkereyi getiren hizmetçi kız ayak- alimallah. Tazecik bir yüz görün de, cezbediyordu. Çok dolaşmış bir askerin içeriye akan günün aydınlığı ~re se -
ta bekliv. ordu. Ahmed Ercan duydugu· gözleriniz nurlansın barinı. teker teker fakat büyük ve temiz bir k b rili açı ~avi muşam anın tertemiz 
mkıntıv. ı belli etmiyerek: Ahmed Ercan ters ters b•tı. Şu da· zevkle topla<lığı ecyayı, a!Ylli zevke ma-

kik d b k ~ 1athım pırıl pırıl parlatıyordu. 
- Peki! dedi; gelirim. a a, u geveze ocakanyı tokatla - lik bir kadın eli pek güzel tanzim et -

k 'ht" d . .:ı B Ahmed Ercan salona dahil olur ol • Hizmetçi şifa'hen ilave etti: ma ı ıyacını · uyuyor~u. unu yap - nıişti. 
marnak · · f · · 1 d maz, gayri ihtiyarl bir: cOh!» çekti. - Beyefendi, isterlerse erken teşrif ıçın ne smı zor a 1• Cicimler le örtülü geniş ve alrak di -

• B' k ~ Muhitin sıcaklığ~ onu derhal kavra -etsinler dedi. Bahçede otururuz. - ır de alkar, iadei ziyarete gelir- vanların yanıbaşında arOsek sigara Is-
ı t ı N 1 mıştı. Oturacağı yeri tayin için etrafı-Ahmed sinirlenmekle beraber buna erse, ammn. ereye a ır, nerede o - kemleJeri, çini sa1'.sılar içinde sıcak 

da cevab verdi: turturuz? Tamtakır odalar .. eski, püs- memleket nebatları, duvarlarda nadi -
- Bir saate kadar oradayım. Selam kil döşem~ .. · de silah arma lan, tablolar, kavukluk -

söyle! - A; hiç üzülmeyin ona! Şimdi yaz. lar; zarif biblolar taşıyan etajerler, 
Kız çekilince, dırlana dırlana kalktı. Bahçeye dört sandalye attığınız gibi, yer~.biribirinden nefis ve kıymetli 

na bakmıyorken, bir musiki nağmesi -
ni andıran bir ses kendisine hitab etti: 

- Safa geldiniz, beyefendi! Babam 
bahce~. sizin icin meyva toı>luYor. Bir 

rum. ·ı" 'pl . 
- Kahvenizi nasıl emredersı 
- Az şekerli olsun. . ~~ 
- Peki. Onu size ben pişırece 

Kabahatimi affettirmek için-. 
- Ne kclbahati? ·~ 
- Ulüvvücenab gösteriyor, ~~ ~ 

mezlikten geliyorsunuz amma, sı 
şı kabahatlivim. 

- Hatırl;mıyorum. ~ 
- O giin .. ağaçta .. şımarık bit 

gibi hareket ettim. 
- Aman; efendim!. .. rsıJ1l". 
- Yok. Şimdi böyle söyl~Y_!,ş ~ 

Halbuki o gün bana öyle bir ~ 
tınız ki yerlere geçtim. .. .. ileti"· 

- O halde ben sizden ozur d 4' 
1iyim. i ot' . 

- Lakin sizi temin ederirn Jc ·~ 
olduğunuzu bilmiyordun;- B~e ~~ 
tım o yana. Arkadaşım Azade 1 bit 
kopanyorduk. O esnada ~na ij1t)• f' 
musallat oldu idi de, ona guld 
kat siz kızdınız.. ewl .. as ır 

_ Hayır, efen nim. Ne mun bit ~"' 
- Hakkınız var. Kocarn~, ..J 

öy1e arsız arsız güler mi? ,9ıı r', 
yapayım? Elimde değil. Tab rbi,-e, 
neş'eliyim. Büyükler de he~ t;,Jı\fl~ 
sizliğime hi.ikmederler .. JakıP. dfl.,~ 
nizi unuttunı. Koşayım, bab~de<P" 
diğinizi söylivevim. j\z şekerlı .,at) 
defill mi? ( A1·kaS& 
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,, Aatılag,, denizaltımız f 19 Mayıs bayramından intıbalar) 
dün Haliçte merasimle · 

denize indirildi 
"Aatllay,, ın eşi olan ve gene Taşkızakta yapılan 
diGer denizaltı da iki ay sonra tamamlanacak 

«4cıııl4y. ın denize inme sinden bir diğer intıba 
~da Oir ınaırı(Ba,t41'o.tı 1 tnci sayfada) Bu vesile ile inşaat esnasında, 'l:>ızi ko-
9\.ıvelJti 0 ;::.: ~e lronuımu1- üç ser.e laylığa sevkeden, sevk ve idarede büyük 
bale sokulnı ~ binalar tanınmıyacak yardım gösteren yüksek kumanda he~e
~ rnerasirniuıde. Aatııayın denize indir- tine, bilUm.um hükUm.et erkanına, deruz
her- tarafın~ h bu:unmu üzere şehrin cilere derin te~ekkürlerimi sunarım. 
birçok kinıaeı atta. ~adan gelen Büyük Başkumandan Reisicümhur sa
lnıttı. •r leıtıiniıi etrafını sar- yın İsmet İnönüne sıhhat ve afiyet diler, 

'I'aşıtııu 'lılrk merasimde bulunan Almanları üç defa 
lhlftı. bı:rraklarile donatıl- chorra> diye bağırmağa davet ederim.> 

Tarn saat iki Nutku müteakıb orada bulunan Alınan-
Arniral Şü~ ~~e Or~neral Fahreddin, lar chorra. horra, horra. diye bağıl'J'Jllf· 
lediye Reisi Lftt n. İstanbul Vali ve Be- lardır. 
!rıutanı Halis B fi Kırdar, İstanbul Ko
lıfüdürü G ıy:ıktay, Harb Akademisi 
Jı._ eneral Al' ·F 
lllCllline geldiler v '. uad merasim ma-
l'afından sela l e bir bahriy" kıt'ası ta-
1\ı, Şehrirn· drn andılar. Alman konsolo-
'L iZ eki A ·· - k .. 
ıı;ızakta b 1 ~an olonısı de 'I'aş 

u unınakta idi. 

Merasbn . 
Merasime İst'kIA " 

lrıüteakiben 8 
1 

• 
1 maqı ile başlandı. 

dirıne rn ' enıuıtı geınisinın de"lize in-
.... erasiıninde b 1 k .. 
••tnize gel u un?na uzere şeh-
1'\i sözler· en ~~an Krup tersanesi müdü-
·- 'l' ıne şoyle başladı: 

la ersanele · · 
n dört '.rü rın:ızde inşa edilmektl' o-

'Üsij ol rk rlenızaltı gemisinden iiçün-
an Aatllay d · 1 letın ~ enıza tı gemisinin iş-

ege hazır b' h 
da bu ır ale konulduğu şu an-
ı.. Parlak net' . b' Glet .rn k ıc~yı ıze bahşeden Ve-
lrzeder~ arn~tın~ ayraca teşekkürlerimi 
>ııniraı Ş~ ~~mdı merasimi açaca'it clnn 
.. Ygıl ru Okanın refikalarına derin 

:a arırnı arıedcrirn. 
u ınutıu ·· d ftııi b· gun e buraya gelmek şerc-

•ze bahc: d" h A 

lllarırn :ıe -=n azıruna selam ve say-
ı sunanm 

~ . 
arşınızda g·· ..:ı"ğü -

"•ziyet' . or . .1u nuı §U eser, teknik 
'-•-

1 •tibarile d · • 
"'Q\'\ b' enız mşaatının en mü-
1.._ ır ese 'd· 
~taber h rı ır. Gemiyi Alman ustajarile 
ltçiıeri~ :ahenk olaru çalışan Türk 

"4atılay A rçluyuz. 
ltt Batı lrnanyada yapılan Saldıray 
de a .ray evsafındadır. .. z bu geminin 

huıu~uyl evaarıa olduğunu tekeffül etmis 
O~z . 

'l'ezgah1 · 
'1i1etini i arııntt. 'l'rak, Sus. Marakaz ge
~sln.... nşa ederek Türk h~kfunetine -.. , etnı· 
'1eln1eke •§ bulunuyor. Bu suretle ıki 
~va.... 1

. arasındaki ticari münas . ..,bet ... (!()ıp . 
Atat.. gımı.ektedir. 

-...ıt UtkJe b b 
~kgek kaı c.ra i!r Aatılay adı daima 
... Qrlı; hah . acaktır. Uğurlu bir günde 
'1a uğu 1 rıyeslnc Yerilen bu geminin dai-

r u kalına.sııu dilerim. 

Amlıalın nutku 
Mütealuben Amir:ıl Şükrü Okan fU 

nutkunu irad etmiştir: 
- Sayın davetliler, 
Çok yakın tarihe kadar üzerinqe birçok 

tekneler kurulup itmam edilen bu kızak
ta iki denizaltı gemimizi yapmaktayız. 

Cümhuriyet hükUm.etimizin Almanyada 
Germanya tezgahlarına yaptırdığı iki de
nizaltı gemisinin aynini şu kızakta yap
tırmak fırsatını bize bahşede:ı Ebedi Şef 
Atatürke büyük min.net ve şükr:ınlanmı 
arzederim. 

Bugün denize indirme merasimini yap
tığımız bu gemi Ay sınıfını verdiğin'!iz 

dört gemiden Aatıhydır. Birkaç dakika 
sonra temiz sularımızda yer alac:ık olan 
bu gemimize barış içinde bulunmak için 
hükumetimizin yaptırdığı diğer gemiler 
gibi kut1u olmasını diliyorum . 
Karşımızda gördüğümüz teknik §ahe

seri bu sevimli gemiyi yüksek Alınan :fir-

malarından biri olan Germenya :firması 
kendi mühendisi. ustası ve ekseriyeti 
Türk işçilerile vücude getirmiş bulun
maktadır. Bize bu gemiyi temaşa ettiren 
firmanın. :mühendislerine, işçilerine ve 
iftihar ederek, sevinç duyarak kendi Türk 

işçilerimize, yüksek inşaat komisyonuna 
içten gelen takdir ve şükranlarımı arzet· 
meği bir vazife sayarım. 

Cümhuriyet hükiımetimiz biz denizci
lerin isteğini yerine getirerek muharib ge
milerinin daima çoğalttığını sevinçle gö
rüyoruz. Bize bu gemileri bahşı;?den Rei
sicümhur Milli Şef sayın İsmet lnönüne, 
Mareşal Fevzi Çakmağ:ı, Millt Müdafaa 
Vekiline donanmanın minnet ve §iikran
lannı keııdiminkilerle beraber huzuru
nuzda arzederim.> 

Orgeneralin nutku -Amiral Şükrii Okanın alkışlanan nut-
'Devamı 10 uncu sayfada) 

Geçici resrindıır 1ıılr bıbba ve spo:rcuJar DMl1IM Weco Tank nutku llÖylerken 

{Saida) Vali nutuk söylüyor, (solda) staddaki Atatürk büstüne çelenk konuyor 
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Spor ve Gençlik Bayramı tezahüratla kutlulandı 
'(Baştarafı ı i1ıct ıayfada) ~ Mustafa Kemal!a ft imnet İnöntı - lerlnlıı yaptı.klan muhtellf ~ mUTaffalc spor 

nla daima b1r .,.. daima beraber olan reha- numaralan hazırun tarafından umumi bir 
raklarla dona tılınıştı. • . tt.r Te feylzll ~ a1un4a genişleyip yüt- takdirle b.r'§ılanmı§tır 

Halk, tören mahallerine gi~ek ıçm aelmif, 'bugünttı ih11r ft m06tak11 ltuvvet.ll En eski sporcuyu tebrik 
sabahtan itibaren kafileler halinde so- Türkiye bu suretle Tile~ ~tir. 19 Ma111 bayramı mtbıasebetllt İstanbul 
kaklar~ dökülmüşlerdi. Bütün nakH Vall nutkunu fÖYl• bitınnı.ştlr!' sporcuları namına bölge muhuebeclsl Muh-
vasıtaları bayraklarla süslenmişti. Stad cİs:m~ İnöntıntın yakın mazimizi s\lsli- tar ve CelAl en eski sporcu ve mualUmlerden 

. yen tarihe mal oımuı ,.ııDek kahramanlık - Fa1ğt Kadıköyündekt evtnde ziyaret ederek 
yomlara guren yoTiarla vapur ve traın- lan 1anında tstıkballm1s tçln zaman teşkil bir buketle bilyük bir ltutu teker bedlye et-
vaylar binlerce ganç meldebl1 ve eden rehatAr idaresi ,,anı Türkiyeyi adım a- mlşlerdir. 
hdllk ile dolmuştu. dmı dah1 iyiye, daha ctizele, daha yükse -

Spor ve gençlik bayramı pnllkler1n1n ya- it• (l6tilrecekttr. Bugtm arşımızda gördü~
pılacatı Fentrb:ı.bçe stadyomuna ilden na- mtıs ~ takdirle alkışladıtunız şu gençlik 
Jdl vas:ıtala.n hıncahınç kalabalıktı. ktltlest ve memleketin her köşesinde sizin 

Feııerbahçe stadında gllb1 mllyonla.Tc& takdiı'kAhn. QJkışl;ıma.!tta 

* Şchidliği ve hastaneleri ziyaret 

SPORCULAR 
Düıtllnftz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
Ôldürllcü tesiri haiz 

ViROZA .~r~J~z. 
Ye Tekrar Oyuna Baılayuı 

Bilyük tören, program mucibince saat 10 oldutu bütiln Tilrt genc;lfll, Ismet Inönü -
da Fenerbahçc stadyomunda başladı. Y1rm1 nfin rehberliği altında 11e.rlemekte olan yen1 
bine yakın hc>lk büUln stadyomun her tara- Türldyen1n ümid ve kUTTet hazlnelerlnl te§-

Öğleden .sonra İstanbul sporculan namı
na bölgeden büro şefi Halid Tüocarba.şıoğlu
nun riyasetinde Hüseyin ve ömerden mü -
rekkeb bir heyet de Şeh1dllğl ve hastanele - 1111••••••••••••••••••••••••••••••-'t 
r1 ziyaret ebniştlr. Heyet evvelll. Şehldll~e 

tını doldurmuştu. kll ediyor .... 
Saat 9,40 t.ı bütiin sporcular stada gelerek Vali Lütfi Kırdann hitabesi sahayı dol -

kendilerine tahsis edilen mahallere yerleşti- duran halk tarafından şiddetle alkışlanmış

giderek muazzam bir çelenk koymuş ve şe
h1dlerlmlzln hatırasına hürmeten 1 dakika 
sükt\t edilmiştir. Şehldllkten sonra Gureba 
hastanesine g1dllmişttr. Heyeti hastane dok 
torları karşılamış. bütiln hastaların Ti1r.k ler. Bunu mOtenkıb Vali ve İstanbul Ko - tır. 

mutanı ne mn1yetıerlndekl zevat tarafından 
sporcular teftiş olundular. Törene, hep bir 

Gençlerin hitabeleri sporcu gençliği namına hatırları sorulınU§-
Bundan sonra Ünlvermteden Fahreddin, tur. 

a ızdan söylrnen İstlklô.1 mar.şlle başlandı. 
Ve mute:ıkıbtn sancak merasimi yapıldı. 

Kız ö~retmen okulundan Fahriye, BJ>Orculn.r Bütün hastalara sureti ma.hsusada yaptl
namına da tanınmış hakemlerimizden ve ga- rılmış birer paket sigara ne birer ~ kolon

Bundan sonra Vail Liıtfl Kırdar bir nu - zetemizln spor muharrtrluinden M. Tartk ya hediye edilmiştir. 
ÖzeN!ngln tııraflanndan bugfuıiln brlht e - Bundan sonra Gümüş.suyu a.5kert hasta -tuk söyledi. 

Vnlinin nutku hemmlyct ve kutsiyetini tebarüz ettiren b1- nesine gidilerek oradaki nsker ha.stnlarnnı -
Lfttfi Kırd;ır nutkuna, cnziz is tl'bullular. rer hitabe irad edllm1şt1r. zın da ayni şekilde hatırlan sorulmuştur. 

diye başlamış ve e~ümle şunları söylemiş- Gef;id resmi ve beden harekatı .......................................................... ._. 

tir: Milteakıben bu yıl içinde yapılan milsa - "Aatılay denı·zaltımız 
ııBüyük ve şerefli blr günün yıldöniimünü bakalarda galibiyet kazanan sporculara mü 77 

yaşıyoruz. o derecede buyük ve kuUu bir tıı.rat tevzi edilml,7 ve saat 11,10 da, ~ta d H ı· • ı 
gün ki, bizi huzur ve terakki hamleleri için- Üniversite olduğu halde okullıınn res:ınlge- ün a ıçte merasım e 
de yaşatan Cümhur~yetimizin doğmasına, çldl yapılmıştır. Geçid resmi gayet munta -
lı:urulmnsınıı ilk ııdım teşkil etmiştir. Hatır- zam bir şekilde 1cra edilmiştir. Yalnız Fe - de ı·ze ı•ndı• ·ıd• 
larsınız, bund,m yirmi yıl önceki 19 Mayısta nerbahçf' stadında yapılan idman şenlikle - n rı 1 
İstanbul tfe daha blrcok vatan kôıJe.1erl ya - rlne 4800 kız Tt erkek talebe iştirak etmiş -
bancı ordulıırın işgali altında bıılunu:yor - tır. 
du. Memleket ufuklan, meş'um bir tallb.!tzU- Geçld resmi bittikten 11<>nra 2400 me'ktebll 
~in derin knranlığına gömülmüş gibi ldl. 18 kız tarafınd:ı.n muntazam ve yekpn.re bir 
Mayısı 19 Mayısa ulaştıran karanlık gecenin şeldlde beden harekAtl yapılmıştır. Kız ta -
ı&abnlıında Samsun sahlll~rfne bir güneş doğ leobeden sonra 2400 erkek talebe tarafından 
du. Vatanı yuvarlanmakta olduğu felA.ket u- aynt şel'!lde beden harekAtı yapılmış ve sa.
çurumur:un kenarından çekip kurtarmak az- at 1 de bu hareketleT bitirilmiştir. 
mUe yol:ı çıkmış olan Mustafa Kemal, 19 Bundan sonra evvell kızlar, bllA.hare erkek 
M yıs 1919 dn S:ımsunda Anadolu toprağı - talebeler Moda iskelesinde hazırlanan va -
na ayak bastı. Ve o günden itibaren Türk ll- purlarla mekteblerlne dönmek ilzere sah:ı. -
lerlntn ilst!ln<!ekl uı;ursuiluk bulutlan da - yı t.erketmlıılerdlr. 
ğılmağa başladı. 19 Mayısın yıldönfimünde el Fener stadından başka, şehrimizdeki bil -
bette ki o büyük b~angıcın bilyük kahra - tün Halkevlerl spor sa.halarında da ayrıca 
manının kalblerimizde ebediyen tazim his- spor şcnTrklerl yapılmış ve dün gece spor 
!erile sarılı ol:ı.rak ya.şıyacak olan bilyük ha- kl~blerlle Halkevlerlnde istifadeli toplııntı
tırasını anmndan söze başlıyama.m. 19 Ma- lar tertlb edllmlşUr. 
yıs, takvimde Türk enerjisinin harekete gel Beyoğlu Halkevinde 
diğl vatan müdafaası için ~anıp Dert t. - Dtln akşam .saat 21 de, 19 Mayıs gençllk 
tıldığı günü gbsteren mukaddes bir tarih barramı münasebetlle. Beyoğlu Halkevinln 
s yfasıdır. Tepeba.şındakl salonunda bir spor mils:ıme-

20 yıl önceki ı9 Mayısta başlıya.n An11.dolu re&! vertlmlştır. 
kurtuluş h:ı:-eketl, ibUdlğtnlz merhalelerden Ml1.samere çok parlalt olmuş, Halkevt gene;-

(Baştaraft 9 uncu sayfada) 
kundan sonra Orgener:ıl Fahreddin şun· 
ları söylemiştir: 

- Muhterem ha~ırun, 
Bugün denize indirilecek olan bu Aatı

lay deniz gemisin~ Türkür. kara ve dı>niz 
ordusu namına selümımı . sunarım. Bu 
gördüğünüz harb aleti maddeten harb a
letidir. Fakat manen sulh aletidir. Mem. 
leketimizin sulh içinde yükselmesine. te
rakki etmesine bir va5ıtldır. 

Bu gemiye ad koyan Ebedi Şef Bnşku
mandanrmız Ataiürkü hürmetle anarı:n. 
Yaşasın Türk milleti, yaşasın Reisicüm
hurumuz sayın tınnet İnönüıı1 demiş ve: 

- Hepinizi üç clefa cyaşa=> diye bağır
mağa davet ediyorum> dedikten sonra, 
hep berağer üç defa cyaşa, yaşa. yaşa. 
diye bağmlmıştır. 

Orgeneralin nutku çok aJkışlanmı§. 

1 1. nhı·sarlar U M .. d .. I .. .. d ı~ rnüteakıben rleniz bandosu deniz marşım • U Ur ug"' UD en: çalmağa başlamış. Amiral Şükrü Okanm 

-----------------------------~ refilal~~m~n~~~~ni~Udm~g~ Naklolunacak tuz 
miktarı 

Sevk mıntakası Ton başına M. Bedel Teminat mi yavaş yavıış suya dalmıştır. 
nakliye ücreti Lira Lira Sevinç yaşlan dökerek, Aatılayı tema-

Ton kuruş 
1 
şaya doyamıyan davetlilet·, m:iteakıben 

------ ---- ---- firma tarafınd:ın hazırlanan otomobiller-
18000 
12000 
10000 

Karadeniz limanlan 
Akdeniz limanları 
Marmara denizi limanları 

350 63000 4725 le Perapalasa götüriilmiişlerdir. DavetH-
300 36000 2700 ler Perapalasta iz:\z edilmiş1it-. 
150 15000 1125 j( 

40000 285 114000 8550 Germenya tezgahl:ınnın yaptığı dört 
I - 939 mali seneo;i zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Karadeniz, Ak -

deniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.0ffJ ton tuzun nakli i~i şutna
mesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile, teminat· 
!an yukarıda yazılıdır. . 

III - Eksiltme 5/VL/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve 
.Mübayaat şub2si!ldeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her g-:in sözü geçen fllbe ile Ankara ve İzmir Başmüdür -
lüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talihler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka için tck
,ifatta bulunabilMer. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri 
nıntakaya aid miktarıarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi l~yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan. teklif 
tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 7o 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olar. kapalı zarf
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar <saat 14 de kadar• meıkür komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabtıl edilmez. c3476a 

Demir klprfl inşaatı 
Nafıa Vekaletinde• 

1 - Balıkesir vil!yetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki cSlmav. ve cKille• 

köprülerinin kenar ayaklan kAgir, orta ayak ve kirişleri demir ve döşemesi be
tonarme olarak yeniden inşaatı (92500) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usUlile eksiltmeye çıkarılnuıtır. 

2 - Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif Cuma günü saat (18) da Nafia Veklle -

tinde vose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) kuruş mukabi
linde adı geçen reislikten alınabilır. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en u .ekiz giln evvel bir istida ile Nafia 

Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair mtıteahhidlik ve
sikası almaları lazımdır. 

~ - Eksiltmeye gireceklerin 4 nncü maddede bahsedilen vesika ile Ticaret O -

dası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlannı havi olarak 2490 sayılı 

kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zatflannı Odnci maddede ya

zılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. c 1365~ c2567 » 

denizaltı gemisin•:hn dördüncüsü de Ta~ 
kızakta inşa edilmektedir. İki ay son:::a bu 
denizaltı gemisi de merasimle denize in
dirilecektir. 

Bu dört denizab gemimizin adları E
bedi Şef Atatür:~ tarafından konulmu~ 
ve kendi el yazılan ite bir kAğıda yazıl
mıştır. Atatürk Ay sınıfını teşki1 eden 
denizaltı gemilerimizden biri bu olan 
AatJJayı iki <A-. ile yazmışlardır. Bu ad 
aynen muhafıza edilmiş ve denizaltı ge
misine o şekilde yazılmıştır. 

fzzet Kolau 

~==~ 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 ,.. 
! 

• ' idare Merbzi : İSTANBUL (GALATA) 

I 

I 
Tirlti~Jelri Şabelerlı . 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcamt) 

MERSİN, ADANA BilrOIU 

_, 
Yanani•tanJalıi Şabelmı 

~.\ SELAN!K - ATINA ' 

\. • • 
Her nevı banka muameleleri 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ~crgfln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

MUDANYA İLAVE PAZAR POSTASI 
21 Mayısdan itibaren Pazar gnnleri saat 20.00 de ıs·tanbul'dan Mudanya'Y8 

unve bir posta kaldırılacaktır. 
Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8.30 da Mudırnya'dan 
kalkarak saat 11.35 de lstanbula dönecek va saat 13.00 de tekrar ııtı.ı
danya'ya kalkttrak Mudnnya'dan saat 17.00 de mut.ad dOntış seferini 
yapacaktır. Bu ilibarla Pazart6sl günleri lstanbul'dan Mudanya'ya yalınıı 
13.00 de vapur kalkacttktır. 

Kadıköy Vaklfl~r DlraktörlUAU llAnları 

Semti Mahallesi Sokağı No. sı No. taj 

Kadıköy 

:t . ' 

Erenköy 

• 

Osman ağa 
Caferaga 
Hasimpaşa 

Osman ağa 
Cafacağa 

Osman ağa 
Osmanağa 

Karadut 
Moda 
Düz 
M"kteb 
Ruşen 

Kuşdili 

Kuşdili 

lbrahimağa İbrahimağa 

Rasim paşa 
Zühtüpaşa 

Kozyatağı 

Suaaiye 

25 
40 
14 

' 4 l 
4! 
46)• 

48)j" 

19 
19 
55 
34 
16 

> • 

çeşmesi 

Ferit bey 
Tahtaköprü 
İçetenköy 
Tunuslu 
Halim 16 / 

Merdivenköy Merdivenköy Mirnisede-

Üsküdar 

1 

J 

J 

> 

• 

J 

• 

• 

• 
:t 

• 
> 

> 

:t 

• 
Göztepe 

• 
Boğaziçi 

:t 

• , 

• 
• 
> 
, 
• 
:t ~ 

I 

resi 
Kuzguncuk İskele 
Rumi Meh- Bedestan 

met paşa 
Kuzguncuk 
Altunizadc 
Selmanağa 

Altunizade 
Altmıizade 

• 
Kuzguncuk 

> 

Çarşı 

Koşuyolu 

Selman bey 
Koşuyolu 

Koşuyolu 

Kü. Çamlıca 
"Oryanizade 
lcadiye 
Ayhan 

Karadavut Hakimiyeti 
Pş. mııliye 

Rumi Meh- Şcmsipaşa 

met paşa 
Pazarl>CI§ı 

Altunizad• 
Dudull:.ı 
Rumi Meh 
med paşa 

.ı\.tikvalide 

Nu1ıkuyvsu 

Koşu yolu 
Köyiçi 
Balaban 

Koltukçu 

35 

6 
27 
44 
4 

40 
22 
28 
10-10-1 
19 

9 

168 

63 
141 

46 

54 

• 
Sol aks inan 
Rumi Meh· 
med paşa 
Rum Meh
med paıa 
Atikvalide 
.Göztepe 

Rıza 2 
Çınarh tekke 3 
Seliımsız 

Baldıran 
3 

Çeşme mey- 40 
danı 

Bağlarba§ı 4 
Hatboyu 12 

, Mehmed Ef. 81 · 

Kandilli Mekteb 28 

Kanlıca Ye-- Hacı Mu-
nimahalla hiddln 
A. Hisan Kuyu 
Paşlbahçe Beyaz Ergo-

van 
> Şehitlik 
» Beyaz Ergo

van 
> Su nazırı 
lll • :t 

Çubuklu Denizkenan 

Beykoz Cami 

70 
24 
3 

J8 
3 

3 
5 

2 

18 

69 

61 

17 

80 

Cinsi Aylık kir• 
L. K. 

Dükkan 3 00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 ..... 

:t 

7 
ı 

Mekteb mahalli 6 
Ev 23 

lll 9 
Dükkfın 6 . ' 

> 
Ev 
Dükkan 

• • 
Ev ve bahçe 
Dükkan 
Tarla (sene
vi} 
Dükkan 

> . 

:t 

J<~v 

Dükka~ 

: 00 
19 oo 
2 50 
2 50 

12 00 
4 00 

10 00 
2 00 

1 
8 
3 
6 

Hamam odaları 1 
Dükkan ı 

00 
Ov 
50 
00 
50 
oo 
oo 
50 
oo 
00 

> 2 
:t 2 
:t 3 

Ev 5 

Arsa 2 50 

Dükkan l 2 50 
oo 
00 
00 

• 3 
Ev 2 
Kahve, çayır 8 
Fınn ve ara. 
lık LO o~ 

Ev 
> 

İki oda 

Dükkan 

Ev 
Dükkln 

Ev 

tJ 

Otelin ön kw;-

7 oo 
-! OCJ 
2 50 

3 oo 
7 00 

" 50 
3 00 
8 00 
5 00 

'I 06 
4 00 

rnı 15 00 
Ev 14 00 
Otelin arka kıs-
mı 15 00 

Ev 12 00 
> 13 00 

Çayır ve ba· 

raka 
Ev 

4 
7 

00 
oo 

Üsküdar Rum Meb.. Bedesteniçi 
med Pş. 6.l. Dükkan 1 00 

Kandilli Bahçearalık 3 / Ev 4 ~ 
Yukarıda cinli ve mevkfleri yazılı em1Ak 81/5/940 sonuna kadar kiraya ve d~ 

mek üzere arttırmaya ~ıkanlmıştır. İhaleleri 31/5/939 Çarşamba gilnü saat 14 
dir. İsteklilerin Kadı.köy Vakıflar MUdilrHığüne gelmeleri. (3521) 

/ 



19 Mayıs 
Çocuklar, 

Kıymetli bir hocamızı 
, bu hafta kaybettik 

• • 
19 Mayıs bizim için bir tarihin ba§lan

gıcıdır. :E>bedi Şefimiz Atatürk 1919 se -

1 
nesinde bugün Samsuna ayilk basmıı -
tır. 

• 
Cocukı Talebesi lhsan Şerifi e?leri üzerinde taşıyorlar 
l1 ar. 

41 u hafta içinde si -
ca~ hocalarınıza ho • 
'b· ık •tıni~ kıymetli 
\.. ll kültür adamını 
~•Ybett·• aıı· !ıt. Tarih :rnu-

ııni İhaan Şerif .. 
?Ünü om 
:n . ~ kırk sekiz se
~•nı ınaarif h" tin ıtrne • 

e 'l/tkf etınişt· M lek " ı. em 
~et :ınunevverleri -
lal pe\ Çoğu onun 
taa ebeaiydiler. Gala-

araYdao 
llıtkt.ebı . :muallim 
b erınde İstan
uı llstıerind 

~•nbr e oku ~ 
onu n .. k 

kınd&n !""' Ya -
tanırlar 

çok &everl 'Ve 
dını v er. Baba a-
k erdikleri b 
lYrnetıı h u 

tanı.anda oca, ayni 
bir insand~a Çok iyi 
sine Y•ln · 'l'alebe • 
de d ıı nıekteb ers • 

İhsan Şerif 
Sevgiden bır ilhamdır ufkumuz.da kanadlm'4 
O mukaddes varlıkta ıenleniyor yuvamız.,,., 
SeheTden daha tatlı, fiirden daAcı tatlı; 
Altmıı altı bahara gülümsi;ycn babamı:.ı. 

Yolunda cıvıltılaT, dört yanında ordalaT; 
Her bucağında bir gönül, babanın oğullaTı, 
Bu ak aaçlı tarihe candan •elam durdu~'!"~ 
EbecliyP.l bürüdü -~i~eklenen ruhları. 

Ey coıan gönülleTin fen mabuda babamı., 
Almndahi o lfllr Tanrıdan mı armağaıt .. 
l~te vatan, İffe biz b 0

T ülkümüzü bu doian; 
Ey ia!an gönüllerin fen mabuda babamız •• 

Mımlalar larih oldu, u%aklaşan biT tar~h"/ 
Hep baba v.ğultum, açılan gliniimifade. 
Dileğimiz yaıamak, babamtz önllmüulf', 
Menfafor tarih oldu, uzaklaşan bir tarih. 

---------------
---------------• 

kalllıaı, Ver.rnekle Bir talebesi 
her hayatı:ı da -~.....,......,......,......,..._...._....._....~~~~~~~~"""""""""~~,...,,, 
hoca~~ımı yapardı. Maarif kı'""'eU· b" 

V4U.1 'kaybetti tale · .ı •u 1 ır 
bett.ııer 0 ' besı babalann1 kay 

ll'ıüsa:nıe~ d nu mekteblerinde verdikleri 
e e elleri - · 

cenazesini d uzerınde taşıyanlar, 
lar Ve eb d7 gene elleri üzerinde taşıdı -
~ ı nıedfenine bıraktıhr. 

Kıymetli hocanın altmış altıncı yıldö· 

nümünün bir tnl~besi tarafından yazılan 
güzel bir şiiri koyuyoruz. 

Onu yakından tanıyan talebesi bu şii

rinde daima gülen, daima etrabna iyilik 
hissini aşıhyan hocasını çok güzel tasvir 

~!oh: 

Doğduğum gün 
l3en Kanun . 

lnuşu:rn. b u:vvelın on altısında doğ - _ Biliyorum, yann Kiinunuevvelin <m 
,.,_ . unu ıyi biliyorum Çü kü 
lı'-•1 sene x· . n ge - altısı. 

hanı an anunuevvelin on altısında ba- onları aldım. Takvimin olduğu odaya gö-
b ' ne:rn. ban h d 

i teyzem ' a e iyeler aldıklan gi- türdüm: 
t\te gelnı.'ıamc::ını da hediyeler almışlar - İnanmazsanız takvime bakm! 
:tı ış erdi. Henı h a· 

O zamanki vaziyeti kendi ağzından din
liyclim: 

cOsmımh devletinhı dahil bu1unduAu 
grup. Harbi Umumide mağlt\b olmuf, Os
manlı ordusu her tarafta zedelenmf!, ,e
raiti nğır bir mütareke imzalanmış, Bft.. 
yiik Harbin uzun s•neleri zarfında, mn -
let yorgun ve f akiT bir halde, millet ve 
memleketi Harbi Umumiye sevkedenler. 
kendi hayatları endişesine dftşerek mem
lekC'tten :firar etm.i~ler. Saltanat ve hfl!
ft>t lll{'Vkiini i gal eden Vahdeddin, ınii
tereddi, şahsını ve yalnu tahtını temtn 
edebileceğini tahayyül ettiği ve hattl 
tedbirler araştırmakta. Daınad Fe."id Pa- · 
şanın riya~tindeki kabineyi lciz, haysl • 
yetsiz, cı'bm, yalnız Padişahın iradesine 
tabi ve onunla berab<>..r fahuılarını \il -
kaye edebilecek bir vaziyete razı.:t 

Atatürkten dinlediğimiz bu dahil1 va • 
ziyete inzimam ed~n bi:.- de i~gal vardı. 
Memleketin hemen her yanı yabaneJ 
devletler 'tarafmd!n işgal edilmişti. Ar • 
tık kurtuluş üınidleri çok zayıflamı§tı. 

İşte böyle hir gl\nde· Sam!Una ayak ba
san Atatürk vatanın kurtulacağına hıa -

nıyorou. Ve onu kurtarmak için çalıpm· 
ya koyulmuştu. 

Bugünkil büyük Türk varlığının yara
bcısı i°di. Şefin Samsuna ayak bastığı ta
rihin yıldönümil bizim büyük bayramı -
mızdır. Çünkü o gün başlıyan büyük ha

reket, İstiklal savaşının zaferini ve onu 
takib eden inktlAb savaşlarını ve nihayet 
harbde galib, ink1Ubda gali~. bugllııkn 

Tilrk devletini yaratmıştır. 

L Veni bilm3cemiz ::ı 

ız onlar de~.1 . e •Y':! alanlar yal- Takvime baktılar, birbirlen1c baklş • 
l:adaşları da g~ dı: Babamın annemin ar - tılar; babam kaşlarını çattı. Annem e - Resmin alt tarafında gördüğünüz ço ~ 
Çok hed· 1 cnı hatırlamısla!", hepsi bir limden yakaladı. _ cuk kızak kayan iki çocuğun yamna git-

ıye er g t" · ' 
tasında neler Y:k~mışl~rdi. Bunların a • - Seni kurnaz. seni; dedi. takvimin mek istiyor. Fakat yol o kadar karışık ki 
;a Yakın atlar k u ~e eı:, be"lim boyu - yapraklarını yolmuşsun, bizi bugiln Ka- gidip gidip geri dönüyor. Şimdi iş me 

1
llcaJar ' uru uncn dönen atlıka nunuevvelin on be§i olduğuna inandıra - du""ştu··. Onun rrideceıi-: yolu bulunuz. Eğer d"f , raylar üz . l b 5' 1 ~ler, 'Yürürken~rınc ~ yüriiyen şimen- cnksın ha! bulur. bir kalemle çizer, ve rcs:ni kesip 

l:>üt düt! Kanunuevvelin on beşi olmadığım, be- bize gönderirseniz doğru bilenlerden bir 
biye öte nim takvimin yapraklannı yolduğumu 

~? ~ d n lokomotifler, daha say-ayım anlamışlardı. kişiye bir kol saati, yüz ki§iyc de ayn 

l'ııtı.. ~ ernki istediniz; bıraz daha sa~a • İşte ben buna f~ıyorum. Nasıl oldu ayrı güzel hediyeler vereceğiz. Bilmeceye 
' r de tayyarP. vardı. Uçmuyordu da Kanunu.evvelin on beşi olduğuna inan cevab verme müddeti on be§ gündür. BU-
~_ a Yerde k h _ ·· d di,,. · f 
°"ll de ço ızlı yurüyordu. Yürtlr- madılar. Halbuki onlar, her gün takvime mece cevabını bize gon er · .. ııuz ur.ın 
toplan Pervanesinin üzerinde bulunan bakıp günün ne günll, ayın ne a)'i, ayın üzerine cBilmece:t lcelimesini ve bilıne -
dı, gör~te.ş çıkıyordu. Hele bir bebek var kaçı olduğunu öğrenirler. cenin gazetede çıktığı tarihi yazınız. 
aa~~b~~~z;~b~~~m-~~=~~~~~~~==~==~==~~=~======~==~ 
""l rın, kapard k ld • • 
l' l\'erira· 1• a ınnc& gözleri 
~n b ı. Velhasıl bir çok oyuncaklar. 
~ti o-. u oyuncaklarla uzun zamandan· 
.. .7•ıUyord 
111\de b· unı. Fakat hemen bir iki 

ır b". 
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- Söyle bakayım Maryet, ısmarladı -
ğıın elbiselerin listesi vaı· mı sende? 

- Var madam. 
- Pekfila, elbiseleri Havr'e hareket et-

meden üç dört gün evvel almalısın: 
- Merak etmeyin madam. 
- Biliyorum Maryet, sana itimadım 

var, zaten bunun için değil mi, ki seni de 
beraberimde Amerikaya götürüyorum.. 
Sen söyle Valcığun, senin hazırlıkla:ın 
ne alemde? 

- Ben de bitirmek üzereyim amma, si
zinle beraber bu kadar uzaklara gidece -
ğimi hiç zannetmiyordum. · 

- Uzak dediğin yer nedir ki .. Altı gün
lük bir deniz seyahati. Seni de işiten devri 
filem seyahatine çıkıyoruz sanacak. 

- Devri filem seyahati de olsa sizinle 
beraber geleceğimi bilirsiniz. Benim 
Harp'im olmazsa o güze~ ninnilerinizi na -
sıl söyliyebilirdiniz? 

- Tabü tabii, bu eski ve güzel havala
n benim kadar senin d2 sevdiğini biJi • 
rim. Bunları da bir defa geçeriz. I<,akat 
bugün istirahat etmeli .. Bu haftayı "kaıni
len kızıma hasr.ztmek istiyorum. Çocu -
ğumdan hiç bu kadar uzun muddet ayrıl
mamıştım. Bütün hafta onun ku7 cıvıltı
sını andıran sesinden başka müzik dinle
mek is!@miyorum. Haydi Maryct git onu 
!bahçeden al getir, akşam yemeğini ona 
ben kendi elimle yedireceğim. 

Birkaç dakika sonra Maryet geldiği 7a
man elinde çocuk değil, içinde bir kart 
bulunan bir tepsi vardı. 

· - Hani Linet? 
- Bahçede efe.:ıdim; onu almağa git

meden evvel bu kartı verdiler. Mösya 
Jakobson madamı görmek istiyorlar. 

- Jakobson mu, burada ne arıyor o?, 
İçeri alın!. 

Biraz sonra içeri şişman, temiz giyin -
miş bir adam girdi. 

- Siz buralarda ha Mösyö Jakobson, 
sayfiye için mi geldiniz? 

- Hayır aziz madam, bizzat si7.e hal'i -
kulUde bir teklifte bulunmak üzere gel
dim. 

Genç kadın, kendisinden emin olan mu 
hatabının cesaretini kıracak kadar kuv· 
vetli bir kahkaha attı: 

- Azizim Jakobson, Amerika turnesin-
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Nejad hafifce titriyormuş gibi omuz
brını sıktı. 

- Nazarı dikkati fazla surette celb 
ediyor. Adeta karşısındakileri eziyor ... 
Bütün ömrünü onun yanında geçirecek 
ve her zaman onunla kar.şı karşıya bu
lunacak olan zavallı karısına şimdiden 
acıyorum ... 

- Bu şerefe nail olmak istiyen.çok 
kadın tanıyorum ben ... 

- Tabii. .. Servetini unutmayın o -
nun! Bundan başka·, bazı kadınlar böy
ie taştan ve çelikten adamlardan hoş -
lanır, onun emri altında minkad bir 
esir hayatı yaşamaktan zevk duy.alı', bü
tün ömrünü böyle demirden bir pençe 
içinde geçirmeği büyük bir zevk adde
der ... Böyle bir hayat yaşamak senin 
hoşuna gitmezdi değil mi Nerime? 

Genç kız korku ile gözlerini açtı ve 
samimi bir sesle hemen cevab verdi. 

- Allah etmesin! 
Meliha hrrnım ses çıkarmıyordu; fa -

kat içinden geçen samimi düşüne<!ler 
şunlardı: Ah, ben bu hayaia razı olmak 
değil, bunu seve seve kabul ederdim. 
Öyle bir servete sahih olan bir adamla 
evlenmek için insan hatta biraz itaate 
bile katlanabilir. Esasen sevimli, munis 
ve güzel bir kadın, biraz da becerikli 
o'ursa, Feridun beyi tamamile değiş -
tirebilir Ye bu suretle de dünyanın en 
mes'ud bir kadını olabilir. Ne güzel 
gözleri var onun! Hele boyu posu, o -
muzlarının biçimi, saçlarının rengi 
herkesin nazarı dikkatini celbediyor. 
Böyle bir adamla evlenmek ne büyük 
bir saadet olurdu yarabbi!» 

Nerime gevezeliğe dalarak cBülbüI 

den evvel istirahat için buraya çekildim. 
Seyahatten evvel kızımla biraz başba~a 
kalmak istiyorum; bu itibarla beni onun 
yanından hiç bir iş ayıramaz. 

- Latife ediyorS'.ınuz madam, size tek• 
lif edeceğim işin mahiyetini bilseniz .. 

- Bir çuval altın verseniz gene ye -
rimden kımlldamam 

- Sizi ilrnaa muvaffak olacağım. 

San'attaki kudretiniz bir çuval de~il, bel
ki on çuval altına de~er. Ben de size on
ları takdime hazırım. Evvela beni din -
leyin, ondan sonra karar verin!! tllirva 
kral ve kraliçesinin sekiz güne kadar Pa
riste olacaklarını bilivorsunuz! Şerefle • 
rine dehşetli hazırlıklar yap1hyor. Bü -
yük bir gala müsameresi vanılacak. Bu 
müsamerenin hakiki kralicesi o!mak sizin 
elinizde. Güzel bersö7.lerini7.e o gece için 
ben de hazırlık yaptı'Tl. Kral ve krali -
çeye reisicümhu-r da rt>faklt edecek Öy· 
le bir hazırlık vaot1 m. ki bütün dünya 
gazeteleri sizden bahsedecekler. 

- Amerikava gidi5imin arif Psinde va • 
pılacak olan hu reklam ı-ok ~evdifü:n ve 
herkese sevdirm 0 k ve tanıtmak istccH -
~im hfl"sözlerim İ"in fena oPl!iJ. Peki rl0~
tum, teklifinizi kabul ediyorum.. Faka1 
bir şartla .. 

- Ne olduğun!.1 bilml'den kabul e -
diyorum. 

- O gecenin bütı1n hasılatı ~ehici yav· 
rularına teberru edilPcı:>kti .. 

- Hasılntın tamamı mı? diye Jakob . 
son kekeledi. 

- Evet tamamı. Fakat bu hususta ya• 
pacağınız bütün masrafları ben ödıye -
ceğim. Bana yapacağınız reklam bu ka· 
darcık bir fedaka:-lığn cie~e-:- doğrusu. 

Bu söz üzerine ancak Jakobsonun ren
gi yerine gelabildi. 
Şimdi bütün gazete1er büyük san'atkA· 

rın veda gedesinden bahsediyorlardı. 

Krnl ve kraliçe:-ıin resimleri yanında 
san'atkarın resmi de dercedilivordu. 
San'atı hakkında yapılan methüse!la -
!ardan bihaber, yazlık köşkünün bahce -
sinde üç yasındaki kızı ile beraber alta). 
ta üstüste idiler. Parise hareket günü yak
laşıyordu. 

Jakobson bütün yerlerin tutulduğunu, 
ve avuç dolusu para verilse bile yer bu -

Yazan: GÜZİN DALMEN 
yuvası:.nda biraz geçikmiş, kendini u
nutmuştu. Tam saat beşi çalarken ak
lı başına geldi, bir ok gibi fırlıyarak 
eve doğru koşmıya başladı. Heyhat! 
Sokağın başına geldiği zaman konağın 
önünde bir otomobil durduğunu gö -
rünce arkasından buz gibi bir su dökül
düğünü hissetti. Arcııbadan atlıyan Fe
ridun bey annesinin inmesine yardım 
ediyordu. Bir ayağı basamakta iken 
Nerimcye gözü ilişen Süheyla hanım 
soğuk bir tavırla sordu: 

-Bu saatte nereden geliyorsun? 
Annesinin bu sualine muhatab olanı 

görmek.Jçin başını çeviren Feridun bey, 
genç kızın koşmclktan kızarmış yüzü -
nü, helecanla kabaran göğsünü ve 
cacaba ne tekdir1er işiteceğim?:. gibi -
sinden açılan gözlerini gördü: 

- Reşad beylerden geliyorum yenge. 
- Nasıl? Nasıl? İzinsiz sokağa mı 

çıktın sen? Ben sana tembih etmemiş
miydim? Görüyor musun ne kadaır ita
atsiz kız? 

Bu son cümle oğluna hitaben söylen
mişti. Genç adam da soğuk bir sesle: 

- Evet, hata etmiş ... dedi. 
Teyzesinden sonra arabadan inmiye 

hazırlanan Nesrin bu sözlerden meın -
nun olmuş ve Nerimeye müstehziyane 
bcikmıştı. 

- Benim bu kızla ne kadar zahmet 
çektiğimi, onun dik kafalılığını kırmak 
için, ne kadar müşkUlMla ç.&rpl§tığımı 
görüyorsun ya oğlum! Ne dedim de bu 
belAyı başıma aldım benf 

- Artık üzüntülerinizin sonu geldi 
anne; bundaıı osnra Nerlme ne ben 
meşgul olacakım.. her lf'1J' idn bende 

lunamıyacağını telefonla haber vermiş
ti. 
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Zeka ve kabiliyetinin en iyi tarafla -
rını sesine ve san'atına hasredip mev -
kiinden emin olmakla beraber genç krı -
dm müsamerenin arifesind:? az çok bir 
üzüntü ve sıkmh duyuyordu. Bu yüzdP.n 
kızını da beraber Parlse götürmeğe ka -
rar verdi. 

---Muhammen bedeli 5577 Ura 68 kuru~ olan muhtelif miktar ve eb'ad1arda va~ 

Maryet ana km birinci mevki bir kom
partimana ym-le.ştirdikten sonra kendisi 
de dadı ile beraber ikinci mevki bir va -
gona çekildi. Kendisini tamamile kızına 

veren gen.ç kadın karsısındaki filede d:ı

ran bir bastonla deri seyahat çantıu;ıflı 
farketmemişti. Trenin kalkmasın<' beş on 
saniye kala bastonla çantanın salıibi de 
kompartimana geldi. Bu matruş ve kır -
mızı yüzlü, keskin bakısl· bir ih tiyardı. 

Siyah şapkasını ve pnrdesüsümi görnu 
san'atkar içinde,: «Muhakkak bir adli -
yeci olınalı diye mırıld~ndı. 

camı, arnavo cam, Duble bina camı, vagon için çerçeveli çerçevesiz ınustl 
ayna ve markiz camhırı 22.5.1939 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpafld• 
Gar binası dahilindelti komisyon tarafın1an kapalı zarf usulile satın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin 418 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat. tanunuO 
tayin ettiği vesikalarla teminatlarını muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) <14 
dörde kadar Komisyon ReWiğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komiayondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3021) 

""""""' 
İşletme mensub!annın hastalıklarının muayenesi için lhergün ••at 14 de0 

17 ye kadar istifade edilmek üzere bir sene müddetle bir binek otomoblll açık ~ 
siltme usulile kiralanacaktır. Bu i§in bir aylık muhammen bedeli 80 liradır. ~ 
siltme 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binuında yapı· 
lacaktır. Tah'b olanlar 72 liralık teminat mektubu ve ehliyet vesi'kala?ile ı,er~ 
ber ayni gün komisyona müracaat etmelldirler. Şartnameler bilabedel komJsYoO 
dan verilmektedir. c3408> 

Seyahatin ilk anlan çok iyi geçti. Bir 
peri masalı Linetin annesinin dizleri üze
rinde sessiz durmasına sebeb oluyordu. 
Kahvaltı zam3nı gelince Linet bu i~i ctc 
savdı; sonra sabırsızlık ve sıkıntıdan pat 
lıyacak hale geldiğini minimini ve tom -
bul ayaklarını ne tarafa u:r:atacağını kes
tirememe'kle ihsas ettiriyordu. Kızının 

sıkıldığını an!ıy:m annesi onu kolları a
rasına alıp o güzel ninniierinden birini 
söylemeğe başladı. Linet annesinin nin
nisini dinlemeğe da1mısken gürültülü bir 
sarsıntı yavrucağızın gözlerint açbrr.lı. 

Havdi anne; bir zahmet daha .. Yeni baş -
tan onu uyutmak lazımdı. 

1 latan bul ' F elediyesi ilanları J 
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin oıuoaJJ 

153 düzine muhtelif ~eşid röntgen filıni ile 8 kutu b~.ri~ci .~a-~yo fil~i. açık ~t: 
meye konulmuştur. Listestle ıartnamest Levazım Mudurluğunde görülebilir. t. 
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vec;ika ve 52 lira 50 kuruş·ıuk ilk temirtB. 
makbuz veya m!'ktubile birlikte 2215/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Dab'Dİ trı 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3069) """"" 

İh1iyar mösyönün de canı sıkılıyordu. 
İki defa kalemini c.-ıkarıp defterdcn .ko -
pardığı bir kağıdın üzerine bir şeyler ya
zarak sonra hırsla buruşturmuş yere at
mıştı. Nihayet s:ıbrı tükenen ihtiyar nya. 
ğa kalkarak fileden bastonur.u ve çant:t· 
sını alıp müziksiz ve ninnisiz bir kom -
partiman aramağa gitti. O zaman genç 
kadın rıil"nil,,.·inin ihtiyar mösyönün ho -
şuna gitmedi~ini anlamakta gecikmedi. 
Bu vaziyete gülerek hadi.c;eyi dostlarına 

latarak kahkahadan kırılıp döküli1yor -
du. Konserin başlamasına az kalmıştı. 

Salon hıncahınç doluydu. Gişedek11erin, 

kapıcıların müracaat edenleri geri çe -
virrnekten canları çıkıyordu. G!.rmek is -

dyel\lerin arasınd!i içeri gh-ememekten 
mütevellid hırs ve hiddetle söylenenler 
pek çoktu. 

Müsamereye kral ve kraliçenin geli~ 
bekleniyordu. O sır.1cla odaya giren bir 
usak artiste şahane misafirlerin gelişini 

değil. bir mösyönün artiste verilmek üze
re bir mektub yolladığını söyledi. 

Genç kadın aldığı mektubu okudu: 

da anlatmağı tasarladı. 
1 

cEn harar~tli presti5ka:-lannızdan biri 
Artist ertesi r,Unü akşam locasında bir bizzat sizi dinlemek şerefıne nail olmak 

sürü hayran ve presti5karlarmın orta - 1 için Poityeden buralara kadar gelm~ş ~1· 
sında hfılfı bir l!fin evvelki had;scyi :ın - 1 duğu halde bir boş yer bulamama~ ınkı .. 

izin alacak; benim sözümden dişarı çık-ıra had] erini bildireceğini ve anlan bu
mıyacak. radan ciefedeceğini ümid ederim. Ar -

- Ala! Mükemmel! Benim verdirim tık tahammül edilmez bir hal ~ldılar. 
emirlerden dişarı cıkan ve adeta bana - Niçin? Ne yaptılar? 
isvan eden bu küçük kızın senin sözün- - Niçin mi? Ya bir gün gelip bu ale-
den avrılmıvaca~mı ve sana itac.ttsizlik lade sarkıcı kendisinden bahsettirecek 
etmiv~ceğini timin ederim. olurs;! Yani hakkında fena şeyler söy-

Bu sözleri söylerken Sühevla ha.':11m: letirse demek istiyorum. Çünkü onun 
cŞimdi haddin varsa mum gibi doğrul- bir şey becereceğini pek zannetmiyo -
hla! Bakalım bu demir pençeler arasın- rum. 
da kıpırdayabilecek misin?:. gibisinden - Galiba sesi güzelmiş ... Ne de olsa 
Nerimf'ye bakıyor ve gözleri intikamın fazla ilerliyeceğini zannetmiyorum. 
getirdii!i zevkle parhvordu. Zavallı kız Maamafih. hikkında yaptığım tahkikat 
cağızın bu h;ık:rret ve hücumlar karşı- onun şimdiye kadar pek namusk~rane 
sında sapsarı olduğunu görünce ma~ - hareket etmiş olduğunu ve serseri ha -
rur bir eda ile başım öteye çevirdi. ka- yata kendisini kaptırmadığını meyda -

d . . . a· Arkasınd"'n. u"stu·· na cık:ırdı. İste bu Febebden. aleyhle -p1 an ıçerıye gır ı. ... ~ · 
kordela ve işlemelerle süslenmiş beyaz rinde fener dedikodular duymadığım 
bir elbise içinde, azamet ve kibir mü _ müddetçe kendilerini buradan kovrnak
cessemi Nesrin hanım da, fakir kıza ta bir ~ebeb görmüyorum. O küçük e
yüksekten bakarak ilerledi. Arkada ka vi kendilerine. verdik, varsınlar otur -

sunlar orada. 
lan Nerime, Feridun beyin de ayni a - Bu sözlerden sonra, kendisini büyük 
zametle önünden geçip gitmesini bek - bir meıak ve heyecanla dinleyen ve 
lerken genç adam kenara çekilerek ev- cacaba bu sırada- maişet yüzünden çok 
vela onun geçmesini işaret ettikten son sıkıntı çeken dostlarımın başına bir fe
ra arkasından yürüdü ve gayet tabü 

Iaket g.:lecek mi?• gibisinden yüzüne 
bir sesle sordu: korku ile bakan Nerimeye döndü: 

- Reşadlar ne alemde? Nejadm İz- - Onlan bazı bazı ziyaret etmene 
mirde bir tiyatroda çalışmağa başladı- izin verivorum fakat bu müsrif ve ba
ğını ve yakında İstanbula gideceğini vai aıil~in fena huylarını taklld et -
söylemjştiler. doğru mu? memeğe, onlardan bu hususta arnek 

-- Evet ağabey. almamağa gayret etmelisin. 
Süheyl5. hanım bir iki adım ilerle - _Her ne katlar onların bir çok me-

mişken durdu: ziyetlerini takdir ediyorsam da kusur-
- Ben bu hı:rvadisi bilmiyordum... lannı da itiraf ediyor ve görüyorum. 

Demek Nejad tiyatrocu oldu öyle mi? Tesekkür ederim aRabey. 
Bir bu eksikti. Bebekleri içinde büyük bir !eVinç ı-

Feridun istihfafla omuzlarını kal - şıldayan siyah gözler, karşısındaki gen 
dırdı: cin mağrur yüzüne doğru kalktı ve tek-

- Ne yaptığını istiyordunuz? Başka rar önüne eğildikten sonra kendisine 
ne yapabilir ki... mahsus sevimli bir reveransl~ genç loz 

Ne nıağrur istihfaf! Bu sözlerile Fc- oradan uzaklaştı, tavanarasın&ıd o -
ridun bey akrabasından olan o müte - dasına doğru ilerledi. 
vru:i genci çamurlara fırlatın~. Nerimc uzaklnŞ1rken Sühey!t hanım 
Oğlunun kendisine hak verdiğini gö- sesini alçaltarak oğluna sordu: 

ren SüheylA hanım bunu fırsat bildi. - Sana ağabey demesine sen mi mü-
- Bu acayib i.nnnlara, bu oalzıcıla- saade ettin? 

sarına uğradığı için bu gect'nin tral~ 
olan sizden en basit ve geride bile 0 .,e 
ufacık bir yere ilişerek sizi dinleınelt ,
seyretmek bııh!iyarlığmı kendisinden 
sirgememenizi istirham ediyor.. İ" 
Yanına getirilmesini emretti~ bU .J11 ce 

safir uşağın dellletile locasına gtrın • 
genç kadın pek bedbaht görünen bU h• 1 .. 
raretli prestişklrmın trendeki mi5sy6 °r• 
duğunu görünce bir hayret nldaıı çıltll 
maktan kendini alamadı. .. 

Bu adam, bir gün evvel kompıu1ln:9" 1' 
dan ve onu kaçıran bersözlen dlnleJlleği 
ir;in 300 ki1ometrelik bir yol tatetın~ıp 
gözüne almıştı. Artist bir kahkaha 9 

uşağa: ı:1S 
- Çabuk mösyöyü sahnenin yarurıdr 

bir yere yerleştirin, dedi. cidden kert 
lerine böyle bir yer borçluyum.. ~ 

- Evet. Bunda bir fevka1Adelik ırıi 
görüyorsum:z? . bit 

- Sana karsı biraz hürmetstzce · 
hitab değil mi? Aranızdaki mesafe~ 
pek göstermiyor. Bfihusus şimdi se~ı .. 
maiyetinde çalışan bir memur oldU 
tan sonra... .. 

- Memurum olmakla gene akf' 
bamdan bir hanım değil midir! Q6t 

Feridunun sesi sert ve sabırsızdı· P
leri de açıkça cbenim canım bÖ~e ~~ 
mak istiyor, ne hakla bunu muna ·~ 
ediyorsunuz?• diyordu. Bunun iizerı 
Süheyla hanım kekeledi: r.f~ 

- Tabii sen daha iyi bilirsin· ıır 
istersen öyle yap. Ben yaflnız ~~irı rrı··· 
zan dikkatini celbetmek isteını~i r ,, 
Mademki sen höylesini tercih ediY0 

sun... ..r3• 
- Bunu sadece daha mantıklı go 

yorum... ft' 
Bu hadise de hövlece kapand1 ve i .. 

ridun beyin verdiği bütün kararltl~e~ 
çin olduğu gibi hiç kimse bu nı~er .. 
tekrar avdet etmek cesaretini g~ <fi 
m€di. Siiheyta hanım daı bütün k1~,, 
gayzini kalbine gömerek bir dahil ;;.ıt" 
rimcnin Feridunu ağabev diye çBt:1· 
masma mümanaat etmedi. 

- "' - \'f!, 
Ertesi ~ün Ncrime işe başladı· }ll • 

mi bes sened~n beri fabrikanın rrıtJ 1~ııf 
scbcciliğini yapan Cemil bey on; ,.ııı' 
anlattıktan sonra tekrar defter;.. 
dalarak rakamları vazmağa' başlıı ıı -ti 

Cemil bey ak saÇıı, çal~makt9ııat • 
ınasa üzerine eğilmekten kanb.tJf b' • 
mış bir memurdu. Feridun beY1rı tA tr 
bci.51 zamanında işe başlamış, evveç o'-' 
nun, sonra da, senelerdenberi ge~fl'lı-0' 
!unun istibdadına boyun eğerek 
nü bu fabrikada çürütmüştü· rıt' i~' 

Yirmi beş se!le çalıştıktan So~r te~· 
ten çıkarılırsa kendisine ufak h1

11
"0rtf" 

üd maaşı tahsis cdilereğini bl f1 ıte' 
fakalt bütün yorgunluğuna ra~e 0rdı1' 
ne fabrikadan ayrılmak isterrıı~,' 

. <Arkal• 
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BATTAL ,GAZİ 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

• l!atta • Şamda beklenen ceVab 
haşku 1 Gazı, vazifesini ifa etmiyen bu ' 
rakat n~~ndanı elile geri itmek istedi. 
teessu .. ır~enbire çehresinde atı bir 
dini .. ~tn ıfa~sini görür görmez, ken-

-P etti: .._ y· 
kc.Ybetta: ~tr!. Niçin bu büyük fırsatı 
Si ınız? Bü ük bi • ti bekı· · Y r ı.etih ve zafer 

l\.. •. ıyordu. , ' 
~ı. 

~ir M" ı· ti: us ıme, derin bir (Ah .. ) çek-
._ ~ . 

kadar :rrı~~·tekrar kazanmak, bir zafer 
bir kılı 

1 

ırndtr ... Sen, Allahın keskin 
l cısın Şu ı: 1 ri an fırsatta. . guz e me bak .. kaçın-
inene a •

1 
değıI .. senin feda olup git

taşı dök; •yordum. Saatlerdenberi göz 
l)e . ,\,yordum. 

ı>- dı. Ve tekr 
uattaı Ga . . ar boynuna sanfarak 
len son zını~ yüzilnil gözünü öptük -

ra, sesı tee .. d 
- Şura 

8 
ssur en titriyerek: 

tıa &.nlatayy yanıma otur. Meseleyi saL n· ını. 
ıye söylendi. 

'l'epesinden to i,., 

Pıhtıları · . PU«1anaıa kadar kml 
f Pekli Ş ıçınde bulunan Battal G . 
t C?rn kum azı, 0 Utmak iste a.şından şilteler üzerine 

tnu z la medı. Fakat Emtr M'' 1· . oı çeki tu us ıme 
g~~Şti. Hırs ve p o rttuktan sonra, söze 
gosteren nı- ~nfaat zorundan baş 
ti.cesi olara~n::ebetstzliği ve bunu~ ne
kıyetsiıliği, olduhusule gelen muvaffa-

Battaı G . ğu gibi nakletti. 
dar müt a~ı, bunlan dinled'k k 
b· eessır old ı çe, o a-
ır aslan gibi '-'· u ki, nihayet; yaralı 
- y•. . J\Ukreye~k: 

Başkumandan, göz!crini Bat tal 'Gazinin gözlerine dikti 

donafıma, birkaç saat zarfında m~hvo-1 günlerce orada kalarak gemil~rm 1$'ra
lub gitm~ti. Marmara denizinde ~le ya çıkan mürettebatını birer birer av
geçirilen gemiler, kayıklar ve sair de- ladılar. Kafalarını keserek gemilerini~ 
niz nakil vasıtaları da idaresizlik yü - direklerine astılar. Böylece Bizans lı
zünden kullanılrnıyacak derecede ha - ma!nına dönerek günlerce şenlikler yap-
rab bir hale gelmişlerdi. 

1 
tılar. 

Büyük deniz muharebesinden güç Bu scbebler do1ayısile, deniz nakil 
kurtularak İstinye limanına iltica eden vasitalarının ortadan kaybolması, or -
gemiler, birkaç giin oraüa kalmışlardı. dunun iaşe vaziyetini fena halde güç
Bir takrib ile oradan hareket ederek, leştirdi. Vakit vakit Anadoludaın gelen 

erzakm arkası kesildi. Bizanslılara görünmeden, ordugahın 
bulund:.ığu sahile kaçıp kurtulmak için 
münasib bir fırsat kollamaktalardı. d" a, Enıır!. B 

lAUŞrnandan dah u adamlar; dini ayrı F.1kat Galata kalesinde oturan Cene-
~~nları kılıçt:~~ir. .Bırak, evve- vizlileriıı balıkçılan bu gemileri gör -

Müslime Marmar:ı sahilinin her ta
rafına adamlar göndererek, işe yanya
bilecek tekneleri toplattı. Bugün, Gem
lik limanı dediğimiz yerde toplanan bu 
gemileri tamir ettirecek, erzak nakli
yatında kul1anac~tı. 

'E •
1
Ye, Yerinde eçtreyım. müşler; derhal Bizanslılara haber Vef'-

aa rnır Müslime ~1rl~ak istedi. Fakat mişlerdi. 
rı arak: ' rhaı onun boynuna 

Yirmi Bizans kadirgasından mürek-
- Sabret A 

81, vakt· Ytt Battaı• 0 keb bir filo, bir gün bu Arab gemilerini 
d.. ı gelin ··· nların ceza -
uşrrıa k C@ "erileeıeırtt . . ansızın bastı. Adedleri on ikiyi geçmi-

dUsına nl arşısında, birbim:i·~: k Şırndı, yen gemilerin efradı, derhal kara'Ya çı
,,,,.1'. n l!rımı11 kendimi ı ırarak; 
"~ ırn. ze güldürmi _ karak etrafa dağıldı. 

Fakat bir gece Bizanslılar bu limanı 
da bastılar. Grejova ateş1erile, bütün 
o gemileri yakblar. Müslimenin ordu -
sunu, büsbütün nakil v~itasından 
mahrum bıraktılar. 

(Arkası var) 
. Diye, B . Bizan.cıhlar, gemileri yaktılar. ve 

~rıettL a~lGazın~ hld~tinı'tes- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dr. IHSAN SAMI w 1 

BAK TE RI y O LO jl stanbu1 Komutan'ığı 
ilanları 

......... 

* Battaı G • . 
- . azı, Em!r Müsı· Şırndi n ımeye sordu· 
Şaırı h lif. e yapacağız?.. . 

du a esinin b · 
•- sunun başk ıradert ve Şam or-
ottl o . . urnandanı ö 1 . . 
il azının göz] . • g z erını Bat-

ı kaldırarak d e?ne dikti. Omuzlan -
"~r~ı. erın bir •-- .. 1 \U, ~ssur e cevab 
-}i· ıç ... 

\!6- Ma~IObiyeti k 
~~ksiniz? abul ederek geri mi 

lif~ Rirn isterse . 
ı. den emir l ' gen gitsin .. ben ha -

LAeo RATU ARI 
Umumi lı:ao tahlilitı, freıajl ııoktal 

nazarından W a11ermao '" Kaluı tHmlU· 
lari, kan kiireyvatı 1ayılmuı, Tifo Y9 

aıtma h .. talıkları teıhiai, idrar, balıram, 
cerahat, kar.urat \e au tahlilib, liltnı 
mikroakopl, huauai atılar iatibtcarı. Kawia 
iire, ,eker, 1'..lorÜT, kı..oll..teriıı miktarları• 
DID t&JİDİ. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

Benzin, makineyagı ve petrol ayrı ayrı 

miktarlarda satın alınacaktır. Pazarlığı 

23/Mayıs/939 Salı gü:ıü saat 9,30 da ya

pılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve sa· 
atte Fındıklıda komutanlık satır.alma ko

misyonuna gemeleri. c3512> 

.ıı:etrn· a madık,.a .. ~ '° ıyeceğırn ı ~ • ınevkiımı ter-
li nuna kadar. cab ederse; ömrümün 
Y~eğirn. ' tek başıma burada bek -

Hakikaten 
-n 

deıa en<X!, artık b d . 
ge~ sersem bi i u or u bıtmiştir. A-

iştir. Bunı r l nsan sürüsü haline 
- l:L ar a harb edilemez. 

).a ~n de bil· 
\> tıs kalesi ıyorum. Ve artık, Bi -
affa}f ne karsı en küçük' b' 

\1 . 1Yet ümidi • . ır mu -
.aııyet· b bıle bes1emivorum 

dı ı, ir J • • • 

l'dhn. Baka} ~ktub ile ha lif eye bil -
i. - Şu h un, ne cevab gelecek. 
~lıtı k ~de b · 
\> aırnaa ' enım burada hiç bir 
~ ltıiskin b:~ ~Unkü ben,, böyle zelil 
dQıl'\ı. l3enı b ayata tahammül ede -
\>aı:daki dU~kınız gideyim. İç Ana-

' edeyim. nlarJa mücadeleme de-

~ Ası& B 
ha..:' bir 'adı'rn en burada kaldıkça\ ben-
~Uı edem hile uzak bulunmana ta
Ci~ eltttı. belki~ ... Sabredeınem .. bek-
~alkeder. nahı Hak, yeni bir mu-

\a tr ~Üsl' 
~ saınıır:ıme, o kadar candan ve o 
lfaı· <>rıUn bu s~yltiyordu ki, Battal 
~f~erı cev b91'Z'Ututıu reddemecli. 

Ye kar a gelinceye kadar bek 
ar \'erdi. ' 

şlrnd * . 
\t~~~ arı bekı 
trd~tdu. 'le b enen cevab, uzadıkça 
'10~ Ull lltı~tı u bekleme devresinde 
1lau8Ürükıenl de büyük bir fecaata 

fe su Yordu. 

~n 8Önderdiği o koca 

Kadınları 
Rahim has
tahGından 

koruyan 
Sıhhi ve &fı 
birinci Adet 
bezleridir, 

ve 

En ince 
elbisenizin 
altında gö

rünmez vü
cuda bütün 
serbestisini 

verir. 
Toptan lllfıf 

deposu latanbul 
lş bankası arkası 
Rebvancılar sokak 
Can Laboratuvan 

TelefOJJ• ~ 

Sayfa 13 

Askeri Okullara talebe alınıyor. 
1 - 939-940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er

zincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı· 
hıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta. 
lehe alınacaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev. 
cuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu. 
belerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar . 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağus· 

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı ı: 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflari!e orta 
okulların bütün sınıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylıildcn 16 
Ey1Cı1e ka<iar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına
cak okurların seçme sınavları 1 Ey1Cılde başlıyacaktır . 

C - İsteklilerin kaydı kabul kağıdları nı mümkün mertebe kısa za:uanda ta
mamlamaya çalışmaları ve tamamlanan kağıdlarının askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
ç.a hiç bir isteklinin okulun b4lunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana· 
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu suretle müra .. 
caat edilme.si lazımdır. 

D - İsteklinin askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendi.5ine aiddir. Okurun velisi tarafından 
bu masraflann temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullaı 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, techizatı okula aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakiyctlc bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına· 
vına .girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. cl004> c3413> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 
Tahmin edilen bedeli 4730 lira olan 

11000 kilo sığır eti açık eksiltme ile ihale 
edilecektir; isteklilerin ihale günü olan 
6/6/939 tarihine rastlıyail Salı giin:.i saat 
14 de Salıpazarında Asker: Fabrikalar 

:;atmalma komisyonunda bulun:rnalan, 
muvakkat teminatı 354 lira 75 kuruştur. 
Mezkfır teminatı herhangi bir malmü .. 
dürlü;ğüne yatınrak alacakfarı mak · 

buzla birlikte o gün ve saatte komisyon • 
da bulunmaları, şartname her gün ko -
misyonda görülebilir. (3531) 

* Tahmin edilen bedeli 778 lira 95 kıırıış 

olan on bir kalem sebze açık eksiltme il~ 
ihale edilecektir. İsteklilerin ihale günii 
olan 6f6/939 tarihine raslayan Sah günti 
saat 15 de Salıpazarında Askeri Fabri .. 
kalar yollamasındaki satınalma kcımisyo. 

nunda bulunmaları, muvakkat teminatı 
(58) lira (43) kuruştur. Mezkur teminatı 
herhangi bir malmüdürlüğüne yatıraralt 
yukarıda yazılı g:.in ve saatte komisyonda 
bulunmaları, şartnam'? her gün komis • 
yonda görülebilir. c3532> t 

* Tahmin edilen bedeli 4525 lira olan 
50000 kilo ekmek açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. İsteklilerin ihale günü olan 
6/6/939 tarihine raslayan Salı günü saa1 
14,30 da Salıpazarında Askeri Fabrikalıu 
yollamasındaki satı!!alma komisyonund~ 

bulunmaları; muvakkat teminatı 339 lirı 
37,5 kuruştur. Mezkur teminatı herhangt 
bir malmüdürlüğUne yatırarak a1acak1an 
makbuzla birlikte o giln ve saatte Jı:o • 
misyonda bulunmaları, şartname her gü• 
komisyonda görülebilir. (3533) 

I 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Hepsine tahmin edilen fiatı 54000 lira 

olan 15000(} aded harb paketi kapalı 

zarfla 26/Haziran/9~9 Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. satınalma 
Ko. da satın alınacaktır. İlk teminatı 
3950 lira olup ~artnamesi 270 kuruş mu
kabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan a -
tmır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıl 
vesikalar ve bu gibı işlerle meşgul buluill 
duklarına dair Ticaret odasından ala : 
caklan vesaikle birliktP. teklif mektub .' 
larını eksiltme saatinden bir saat evve i 

!ine kadar behemehal Ankarad'.l M. M. V, 
satınalma Ko. na vermiş bulunmaları. 

(981) (3137) 

lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
tııı: Temi· kanuni vesikalarile beraber teklif meli 

Cinai Milrtan 
Kilo 

T. Bedel! 
Lira Ka. 

.. tı tublannı ihale saatinden bir saat evve 
Lirü Ku. Am --- Tophanede irlik Satmalma Ko. nı 

Anadolu ciheti vermeleri. c652> c3085> '\ 
yoğurt 22250 3560 00 267 00 * Sür dahili 
yoğurt 

Sür harici 
70144 1192~ 48 34 

124230 kilo süt 22/3/939 Pazartesi gü • 
894 nü saat 15 de TophanP.Je İst. Lv. Am. Sa 

yoğurt 15880 2858 40 214 38 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı mü

~sat için yu'karıda miktarları, tahmin 
bedeli ve teminatları yazılı yoğurt 26/ 
Mayıs/939 Cume günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Heyeti umumiyesi bir 
müteahhide verilebilecektir. İsteklilerin 

Al. Ko. da kapalı zarfla alınacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 13665 lira 30 kuruı 
ilk teminatı 1024 lira 90 kuruştur. Şart.-

1 

namesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. 

nuni vesikalarile berab€'r be1li saatteı 

bir saat evvel teklif mektublarını Ko. nı 
vermeleri. (653) (3086) · 

Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Komutanlığından 
1 - Deniz lisesi 9 ve 10 uncu sınıflarına okur kayıd ve kabulü muamelesine 

l/Haziran/939 tarihinden itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/Ağus -
tos/939 tarihine kadar okula m:.iracaat!an. 

2 - Kayıd ve kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin bizzat veya yazı ile okula 
müracaatları. (3350) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare posta çantalan imalinde kullanılmak üzere 4100 metre bez alımı kapalı 

zarf usulile e'ksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 26/5/939 Cuma saat 15 de İ&tanbulda B. Postahane binası alt kattır 

müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen beC!.el 5125 lira muvakkat teminat 384 lira 38 kuruştur. 

Talihlerin olbabdaki şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatıl'· 

ma:k üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idarf kalem levazım kısmına 
eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline kadar kanunun tari!atı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektublarını yeni sene için muteber Ticaret Odası vesikası, 
muvakkat teminat makbuzunu havı olarak yulkarıda sözü geçen komisyon baa-
kanlıjma No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (831~f 



f4 S11yfa 

Terctıme eden: B. Aiu 

Ştayher'in bileğ:ni öyle bir kıvırdım ki, herif 
acısından bağırdı ve ~ıçağı elinden duştu 

Ben ağacın yanından geçer geçmez 

SON POSTA 

Okullar muhteliti 
istanbul klUpleri 
mulelitini 4 - 2 
mağlOb etti 

listan bul - Edirne bisiklet 
yarışı ~ün yapıldı 

o da yere atlınmştı. 
Sonradan, Şlayber'in pliınınL t.'ihli1 

ettiğim zaman bu planın pek acınacak 
bir sey olduğunu anladım. Tabü ŞI.ay
her planını hayata tatbik ederken, Loyd 
C-Orc'un hiç bir şeyden haberi olmadığı, 
hiç bir ~eyden şuphe etmediği esasına 
da"Y anarak hareket etmişti. Böyle ol
du w una göre, ağa.cm tepesine çıkıp da 
büy ilk bir gürültü ile yere atlıyacak 
'yerde, doğrudan doğruya, aleiade bir 
yctl<:u gibi öl<lürmek istediği adamin 
kcırsısına çıksaydı, hiç kimsenin, hatta 
kurbanınm bile dikkatini celbetmiye
cekti. Halbuki Şlayher bu şekilde hd
reket etmekle, tabiidir ki hiç bir şeyden 
haberi olmıyan kurbanının bile dikka
tini cclbedccek. ona kendini toplamak 

Bu boğuşma esnasında Şlayher, bir 
fırsatını bularak birdenbire bir elile 
saçlarıma yapL~tı ve bir tutam saç yol
du .. ber<'ketversir.. yolduğu s<ılçlar ken
di saçlarım değildi; aksi takdirde müthiş 
bir ağn duymam icab edecekti. Gene 
tam bu cırada, boş kalan diğer elile sağ 
gözüm~ do~ru müthiş bir yumruk sal
ladı. Bereket versin, yıldırım süratile 
başımı biraz yaıı tarafa çekebildim; bu 
suretle 'de gözümü korudum. Maama -

Dün Fenerbahçe stadında öğleden son
ra jimnastik şenliklerinin hitamın: mü.te
akıb üç şehir ailetiznı müsabakaları ya
pık:lı. Ailetizrn. müsabakalarının sonun
da da İstanbul klüpleri muhteliti ile okul
lar muhteliti' arasında bir futbol maçı oy
nandı. 

Birinciliği sekiz saat 26 dakika, 37 saniye ile La~ 
ikinciliği Eskisehirde n Osm".n le azandılar 

imkanını verecekti .. 

fih buna rağmen sağ yanağım, adeta 
parça parça oldu. 

Artık işin tehlikeli bir safhaya gir -
diğini anlamakta geçikmedim. İster de-

Bu nrcıçta İstanb!!l klüplen muhtCJitl 
anlaşılmıyan bir sebebden oldukça zayıf 
bir kadro ile çıktı. Takımın ek.serisini e
kalliyet klüplerinden alınmıı oyuncular 
teşkil ediyordu. 

Mektebliler takımında Haydarpaıa 
ve Işık liselerinden oy-.ncıı bulunmu
yordu. li, ister akıfü oisun, Şlayher gibilerinin 

Maça altıya çeyrek kala baılandı ve 
tek elle hakkından gelebilecek kadar başlar bqlamaz sıkı bir atak yapan mek-
kuvvetli idim. Fakat ben işi zorbalığa tebliler sal iç Hüseyinin ayağila ilk da· 
bindirmek istemiyordum. Aksi takdir- kikada bir gol kazandılar. 
de, bir zamanlar güreşte temin ettiğim Klüpler muhteliti daha teknik oy:na
şöhret derhal sıfın müncer olurdu. O- makla beraber gol çıkaramıyor. Buna mu-

. · k ı..- k tte . ~.J- hil kabil cidden enerjik hücumlar yapan 
nun ıçın, aucı uvve n zıy~ e kt bı:ı- 20 · · · kikad 1 k 'DA 

~ oyunla düşmanum kündeden atmak 
me e ~ mo <ıa a • açı g~· 

istiyordum. 

Neyse .. o dakika için bunları düşün
meme hiç de vaktim yoktu. Çünkü ara
dan bir saniye geçmeden düşmanın e
linde pırıl pırıl parlamakta olan bir bı
çak gördüm. Doğrusunu isterseniz 
ŞI"'ber'in elinde biçağı gördü~ za_:-
man rahntça bir nefes aldım. Çunkü ·-·················~···············~~~~~~~--~.~~~ ..... 
hiç bir fiziki kuvvet tabanca kurşunu-
tıa karşı gelemezdi. Fakat beni bıçakla 
ôldürmiyc kalkışacak böyle Şlayher 
gibi iki ki~inin hakkından bile gelecek 
kad:ır kendimde kuvvet görüyordum. 

Fakat çok gecmeden bu hükmümde 
He y~nıldığımı pek çabuk anladım. 1 

f 
[ 

4 

l 1 fl'fl • . 

-
fi 

• ~ 

• • 

Dünkü ycanflat' elan bir intıba .. ~' 

Bisiklet t.deruyoma tarafından t:er-ı İstanbuldan LAmbo 81:kı bir~ 
tib edilen İstanbul, Fıd!rne bist'ldet mu saat 26 dakika, 37 saniyede 
kavernet Yaiıfl dün sabah, birçok mm- ( birinci olarak girmiştir. "' 
taka büıiklef.9ilerinin iftirakile yaptl - Beş metre geride Eskişehirdd ııt'' 
dı. man i~inci, .. '~. m:tre ge1?de ~~ 

Müsabakaya Hbah 7 buçukta Top - dan Mihal uçuncu, İzmirden ~ 
kamdaıı başlanmıştır. Hareketten beş dördüncü, Orhan beşinci, Es 
kilometre sonra Orha!n ile Lambo .1ı.kı Zekeriya altıncı olmuştur. . 6 t/ 
bir atak yaparak başa geçtiler, 162 nci Müsabakayı 2 7 kişi bitirrnUJ, 
kilometreye. kadar arkadan gelen rakib sabıkın bisikleti kırı~r- . ijf İ 
!erini beş d.aldka bir müddetle açmağa Yarışçılar, Genera! .Kazım ~:ı 'I 
muvaffak olmuşlardır. yaret etmişler ve şereflerine gu 

Babaeskide yolların 90k ll.rızah al - ziyafet verilmiştir. 

Sol elimle Slayher'in sağ bileğin~en 
1akalıyarak şiddetle sıktım. Fakat 
Şlayher havaya sıçrıyarak sol elile sağ 
omuzumdan yakaladı; ve ayni anda a
yaklarile vücudüme sarılarak, ömrüm
de görmediğim bir şiddetle, bana yum
ruk ve tekme vurmiye başladı. Sağ eli
nin bileği, adeta bir yılan gibi, fa'kat 

( . 
' 

'i'!. - -
- -

- - - -
masından başta gidenler bir müddet Bisikletcilere ziyafet • 1 duraklamış, bu vaziyetten istifatie e - İ ta b 1 Ed" ~ ı nda m{i3sb'. 

. k" . s n u - !rne yo u tf den arkadaki grup b~ta ılere ye~ - . . f e istB 

- - - ,_ 
ı.=_ 

I~ - • - - - ı- -• m • • l 

müthiş bir şiddetle avucumun içinde 1 

kıvrılıvordu. ~enim için, şimdilik, yaı. 1Cl 
pılacak biric·k hareke-t her ne pahasına Sotdan sağa: Maçtan bir trmoa 

olur a olsun bu bileği bırakmamaktı. ı - Çınar !endin ayağile 2-0 galib vaziyete geçtiler 
N ayet bir punduna getirerek Şlay - 2 - Mukavele - K1zb ve birinci devre bu netice ile bitti. 
hE'r'in bileğini öyle bir kıvırdım ki, he- a - D~rt kere be§ - Uzun olnuynu d İkinci de\Tenin ilk dakikalannd!l ha.. 
rif acı_c:mdan ba~ırdı ve biçak elinden ' - :hu:Uen~;~!::ış hareket e ene kim v~ziyete geçen klüpler muhteliti 
diıstü. Ben gayri ihtiyam, büyük bir 15 - Azamet sahibi - Dahr Hakkı vasıtasile bir gol attılar. Mekteb-
sevinçle: e - Taze olmıyan - dost mer yılmadan oynıyarak üçüncU golli de 

- Şimdi artık hapı yuttun, diye ha - 7 - Kanadı ola.n yaptılar. 
8 - Üye 

ğırdım! 1 _ Vnkit _ Ocdld 40 ıncı dakikada mektebliler aleyhine 
Ve filhakik'1'. da bu küçük çılgını yola ıG _ Lllhza _ Rü~A.r penaltı oldu. Vlastardi güzel bir şütle 

~ 
l!l -

getirm nin c:imdi artık işten bile olma- Yakandan aşağı: klüpler muhtelitinin ikjncl golünü attı. 

dı- na kanaat getirmiştim. ı - Gölge - İloe ' 

1 

Fakat mekteblil·?r Billendin ayağile d~r-
Fakat bu hükmü vermekte acele et- J - Akıllı - Arada .sırada düncü golü de son aakikada atmağa mu-

ıniş1e.rdir. Babaeskiye kadar başta gi- ka yapan bısıkletçiler şer: ı~ atet '(I' 
denlerin katettikleri sürat 33 kilomet- bul mıntakası bu akşam bır zıy 
re idi. recektir. 

Dünkü atletilffiölüSabakaıarmda uzu~ 
atlama Türkiy~ rekoru kırıldı 

• 
Koşulardan 400 metre ile yüksek atlama derecesi 

de günün iyi netice vereu müsabakaları oldu 
Atletizm Federasyonu tarafından ha 1 

zırlanan üç şehir atletizm müsabaka -ı 
larının üçüncüsü dün Kadıköy stadın-
da yapıldı. . • 

3
4 _- YAükz ~ -trnaValltd-emBlr v1 

1 1 
_ vaffak oldular ve maç 4-2 okullar muh-m; im. Çünkü biçağınm elinden duş - c 11 olOA a ne §eme 

Beyaz 

1 
telitinin galebesile bitti. Müsabakalarda dikkate şayan ~re -tüi!unü rrören Ş~her öfkesinden k'"U-

durma derecelerine geldi ve yeniden il - Kovmak - Yarım cnara11, Klüpler muhteliti: Mehmed • Vlastar- celer elde edilmiş, bilhassa genç at:ıet -
ı - Kamer - Ata bhımio di, Drako - Arşevir, Atyen, İbrahim • !erden Muzaffer, İzmirli Hüseyin Şük-üzerim~ atılarak e!lerile ve ayaklarile 

vücudüme sarıldı. Ona adamakıllı bir 7 
- Fnkat - Hayret nidası Mustafa, Bambino, İsmail Hakkı, Şe~t rüye aid olan 6.88 metrelik uzun atla -

8 - Az sı,cak - Mnlel'1lerln çaldı~ çalğı. Diran. ma rekorunu 7.1 O metre ile bitirmiş-darbe indirerek yere yuvarlamak için, t - Veznedar - İ8t1fham nidası 
10 _ Bak•• _ -•ktr''" .. "'ın.,.,,.ak. Okullar muhteliti: Cihad - Omıan, B11- tir. Bu derece Balkan rekorundan bir onu kendimden uzaklaşbrmıyat çıalı.ş - °'$ .... ~,.. .. ~ 

l 2 8 4 r; R 7 s 9 ıo lend - Enis, Halil, Metin - Bil'lend, HüM- santim geridedir. tığım halde buna bir türlü muvaffak 
b yin, Cihad, Niyazi, Tank. K"C"l'lardan 400 metre ile yüksek at-olamıyorduın. Çünkü Şlayher ir. sü- ı ""-

Hakem: Şazi Tezcan. lama derecesi de gun·· ün iyi netice ve -lük gibi bana yapışmıştı... ı x. . 
T. vzcrengin ri?n müsabakalan olmUftlır. Şimdi artık benim bütün ümidim ı Matbuat 3 - Bes. iktaş 1 Alınan neueeıer: 

Mar~alda idi; Nerede ise Marşal görü-
4 

necek ve bu insan müsved.desinden kur- Beşiktaş Halkevi!lin Şeref sfadında ter. 1 1 O mani:ilı - V asf1 (İstanbul) 16.1, 
tulıru"4m için bana yardım edecekti. Fa-

1 
tib ettiği spor töreninde Matbuat takımı Süha (İzmir), Yavru (İstanbul). 

kat aksi gibi Marşal görünürlerde yok- ' da yer alınıştı. Sahada hep beraber E~y- 100 metre _ İrfan (~nbu1) 11.3, 
tu .. uzaktan bu veziyeti gören Marşalın 'l lenilen İstiklal marşı v~ geçid resminden Cemil (İzmir), Vedad (İstanbul). ~ 
acele edeyim derken, ayağı kayarak bir l sonra maça başlandı. İlk anlarda Beşik- 400 metre _Cemal (1stan0ul) 53.8, Uzun atlama rekorunu kıran.1' dfl 
tepeden aşağı yuvarlandığındatı ve bir l taş tekaüdleri çok htıkim oynadılar ve Nuri (Ankara), Zare (İstanbul). te Taksim stadında Beyoğluspar1' ~ 
müddet için baygın bir halde yerde yat- Uı Şükrü Beşiktaşın golünü attı. Birinci dev. yacaktır. Maçı Şazi Tezcan ~ _/ 
tığından haberim olsaydı, herhalde re 1-0 Beşiktaş lehine neticelendi. İkinci 1500 metre - Adnan (Ankara) ~ 

:~;,~ ve te~ büsbütiln fazlaJap - r:ıc~ .. ~~=-~ .... :~~~·.·.~ ... ~~ ~:~~~:~ı':ı;: ~::~~t~:,:::,~r~~;; ~i!~~i,:ı~.seyin (İstanbul), İbrahim ~id;iiijaT:-·rörc-ume-da_. 
Gözlerimle Marşalı ararken, birden- Nnb f • f 'beraberliği temin etti. Bundan sonra Ah- Yüksek atlama - Slireyya (İstan - ft 

bire ensemde müthiş bir ağrı hissettim. e ÇI eczane er rned Adem üstüste iki gol daha yaparak bul) 1.61, Jerfi (Ankara), Muhiddin etrafmda düşünceler 
Bu ani ağrıdan o kadar şaşkına dön - Matbuat 3-1 maçı kazanrnı~ oldu. (Ankara). bazı hatıralar ) 
mü.ştüm ki, birdenbire bunun neden Ba ıece n6betd olan eczaneler tunlar- Matbuat: Nejad - Tarık, Ercümend - Uzun atlama _ Muzaffur (İstanbul) ~' J 
ilerı. geldı·gıv·nı· bile anlıyamadıın. P'akat ~~-- SalMıattin, Celal, Murad - Şazi, Ulvi. Se- 7.1 O (yeni rekor), Vakur (İzmir), Ö - (Baştarafı 8 inci sa t,ı"' 

.uwuıhul ethetl••ekller: dad, Ahmed Adem, Besim. nOıayat in.şanın genzini tıkar, 
çok geçmeden, bu küçilk çılgının beni Şehzadebaşında <Ünivera!te), Eıninö - Hakem: Ahmed İhsan. mer (lc:tanbul). kokusu ise beynini... ..Jtt ı/ 
ensemden ~sırdığın1 farkettfın .. her - nilnde CHaaan Hula.I>, Aksarayda <Şe - 4X400 - Za're, Galib, Hanna, Füru- Bu kokuyu nasıl gidermeli? tyt ~J 
h .l~ k 1 ktı ki b Nf>, Alemdarda CAbdWkadlr), Beyazıd - M. T. ö. 

1 
1 b I ·k· cl An- o'JI" ~ 

alde aua.ıua ·1Uı ısırmış o aca u da CCemm, Fatihte CB.iWuneddln), Ba- zan 3,39.6. Birine stan u . ı ın cümeyi nasıl ortaya koymalı? :B&a. ti 
kadar şiddetli bir ağrı duyuyordum. mköviind• CHUAJ>. - .... _ <A .... B".,.r>. Bo_"gaziçi lisesi, Edirne lisesi kara, üçüncü. İı:mir takımı olmuştur. ..1'~ 

• .1- ""''""-W .ruu ~· . Ça üstünde durulacak bir meS• 
/ Işte ancak bu ısırma -.k'a.ını4m ~oğla eDıetıncJeldl•: 'I k 1 Puvanlar: 

sonradır ki, daha baştan beri akıl et :. İat1k1Al caddesinde (Della Suda), Boa- 1 e arşı aşıyor İstanbul: 130 \ rulması da. bugün için zarurl .,,,_, 
mem lazım gelen bir noktayı alnladım. tanbaşında Cİthnad), Tat:sımde CL1mon- Geçenlerde Edirneye giderek Erkek 11- Ankara: 

56 
J kadar faydalıdır. Çünkü killtilt ~ tJ 

Megver Şlavher benim ö leri t dyan), Pa.ııgalbda <Karetlectyan>, Ka- sesi ile karşılaşan Boğaziçi Pazar günii +-•·--. 52 mızı hu fena tercümeler son yıll ~' ,, ' nce 1.anne - n.t6yde (Hi\seytn lmmü>, BeşiktaşW. .ızmır:; " 
tiğim gibi, aklı başında, normal; bir a- (Silleyman Receb). Fenerbahçe stadında, Fener - G. Sara1 kisinden bin kat fazla bir fecaadl 
cam değilmiş! Düpedüz delinin bifl i- Botulçl, Kadıkly .,. AdaludaJdler: maçından evvel. iadei ziyaret maksadile Yugoslav takımmın bugUnkU IIllf bulunuyor. a ,, 
miş! Herifin bu saldırı•larını, bu tır- Ka.dık&ytı.ade (Halt, HulQat ()mıan.), gelen Edirne lisesile revanş maçı yapa- ~fünilrt 

~ "" tm M" b k h k · Ad m8ÇI Maamafih bu davanın dü5-- ~ mala~lannı, bu ısırışlarını g<Srdilkten usküdarda ı rahor>, Sanye.rdt co.s - caktır. usa a anın a emı; nan cııtr~ 
sonra artık bu hususta en uf.ak bir filp- ma.n), Büyükadada <eınaaı Rıza). Akındır. Edirnedeki maçı Edirne lisNI Şehrimizde lki maç yapacak olan Yu- ,neğe 2elecek makalemde çalı~~ 
heye b1Je yer olamazdı. ka.zanmıştL; guslav ta.kınu bugün ilk maçını saat be.s- , ' Halid Fahri 
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EKSİRİ 

Saç)Qrı besi 
ltn ,ı· . er, kö! lerini kuvvet· 

.. "lrır d 
' ö\cillmesini ö ıler, ke-
peklerini giC:erir. 

INctuz KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - fsta?Jl,ul 

-------
Koli Nos kullanınız, lezzeti 

huş, dişleri inci 
g bı parlatan Ko-antüepdk 

Dlf MACUNU linosu dünyada 
mılyonlarca zevat 

'tih•· seve seve kullanır· 
" lekSif Jar. Tnpnn muhte-

edılnıiş olduğundan uzun müddetle ibtiyncın_w temin eder. 

Biirik tüpü te, lr.üçiik tiipü ZZ,5 bnaftu. 

Bir haftahf< radyo 
Progrc.mı 

( Başt ırafı 6 ıncı s;,yfadıt ) 
loJI .habcl'leri. 13.15 - 14: Müzik (Karl§IW° 
program - Pl.) 18.30: Program. 18.35: Mü -
zlk ~Halk şarkı1arı - PJ.) 19: Konuşma (Zi
raat saati.) 19.?5: Türk müziği (Fasıl hey .. 
eti.) 20: Memleket saat ayarı, ajans ve me .. 
tcoroloji haberleri. 20.15: Türk mUzlği. l -
Uşşak pe~revl. 2 - Suphi Ziyanın uşak şar .. 
kı: (Dökülmüş zambak gibi.) 3 - Salahnd .. 
din Pınarın Bayati şarkı: (Delisin dell gön
lüm ) 4 - Tanburl Cemil beyin muhayyeı 
arkı· P-.ır lerze olur.\ 5 Ro.hmi mulıay .. 

yer ı;:ı.rkı: ıs rapa husnu ansın.) G - Hall:: 
ı;ar ı ı: t l!rf lı.; ım ezelden.) 7 - Osman 
Nilıı1dın kurdlhiı,cazkar rkı: <Go ımden 
gitmiyor ı 8 - Kilzım Usun kurdlllhicazkar 
şarkı: ıK ni değil ı 9 - Raif beyin kürdili 
hk~zk: r şarkı: <Reng ruhsarına.) 10 - Mu 
hayycr tüı ı:ü: IBu"un yın on dordJ.) 21: 
Konumı:-. 21.15: Esh::ım, t:ı.hvi15!, kamblyo
n kut ve ziran• borLası ın:ı.ı.ı 21.2:> '11•1.'şell 

plfı lo.r - R . 21.30: Müzik <Küçuk Orkestr -
SPf: Necib A~kın.l l Sorgc - Koy evlrde 
ı ıklar vnls. 2 - Carı Fr!ck - Ren kı.;ılnn ı
da ben evimdcy·m - Melodi. 3 - Tr pp - Fu· 
JI - Sanın etrafındn müzik sesleri - fantezi. 
4 - Lcopold - Yml dünyanın eski şarkıları. 
5 - Arnold Melster - Bohemya r p odlsl. 
6 - J. Strauss - He.yat si~e neş'e 'Versin. 
22 30: Müz:i!t COprrn r.ryaları - Pl) 23: Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 23 15-24: 
Muzik CCa"band - Pl.) 

CU'\IA - 26 5 39 
12.30: Proarnm. 12 35: Türk mti7 l"il - Pl. 

13: Memleket saat iiyarı, ajans ve meteoro
loji h::ı.berler!. 13.15 - 1{ • Müzik <Senfonik 
müzik - Pi} 18.30: Program. 18.35: Mtlzllq 
(Operetler - Pl ı 19: Konuşma (Haftalık spo11' 
~rvl 1 ı 1915: Turk miız!>;l <Fasıl h ~etl.)4 

20: Memleket saat fıyarı, njans ve ınetroro-
. lojl hab('r!crl. 20 15: Türk müziği. 1 Os -

Çıkarılıy r. 
1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su 

Muradpaşa Sarraç Kerim 
Ayvansaray, Atik 
Mustafapaşa Hamam 

Eyüb, Otakçılar 

Mustafa paşa Sofuiar 

Muradpaşa Kazga -
nisadi Cami 

Cibali, Haraççı Ka-
ra Mehmed ÜskObi 

Çar~ıda Perdahçılar 

> Tt>rlikçiler 
> Mütevelli 

İbruhim paşa Cami 

Şehremini, Ereğli Yunus Emre 

Bab~ Hasanalemi Meçhul asker 
Yenikapı, Yalı Demi!'yolu 

10 

12 
49 

55 

5 

97-99 

58-53 

17 
17 
7 

22 

8 
43-63 

~ Cınsi 

Muhamm'?n 
aylığı 

Lira Kr. 

Ev 

Ev 

Maktul Musbfa 
paşa tekke meşru. 
tası. 

Hamal Hayreddin 
camıi son cemaat 
oda lan. 

Cami odaları 

Oda 

Dükk~n 

Dükkan 
Dükkan 
Nasuh hanı içinde 
baraka. 

Kulübe ve cami ar-

snsı 

Arsa 
Arsa 

12 00 

10 00 

8 00 

4 oa 

4 00 

2 00 
5 00 
4 00 
1 50 

4 00 

1 50 
2 01) 
1 25 

Yukarıda yazılı mahalle':' 940 S"nesi Mayıs sonuna kadar ·kiraya ver;lecc inden 

açık arttırrnııya çıksrılmış+ır. İstekliler 26 Mayıs 939 Cuma günü. stıat on be§C 
kadar Çemberlitaşt~ l<;tanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kale-

mine gelmeleri. (3409) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve numune vermek mOddeti MaYıs 939 

ıonuoa kadar uzaWmıştır. «1832• c3899• 

man beyin hu 1 ım pe!lrevı. 2 - Mu.sunu Os· 
man bcyln lıli7zanı şarkı: <Ne eyabı lutun .) 
3 - Etem €f 11dinin hu •::ım ş r t. <E k1 
ç mim ı 4 - İ k Vnranın hu2' :rn rkı: 
B m em b r :ie n sıU 5 - Ahın d R tm 

b vin Sf 11.h :ırkı: (B nim. n nem_! ) 6 -
Ay e turküsu· <Ayva ç!çrk açın• .l 7 Sa
d('ttln K::ıyI'ar:ın muhayyer arkı: <Sc.11 ey 
dil.l 8 - S::ıd 'tin Kayna ın nıuhayy r şar
kı: (Adın11- nnd içerim.) 9 - Lcminln uşak 
şarkı: (Ruhunda buldum) 10 - Lt>mtnln 
uşak ~arkı: <Neler Çfktlm neler.) 21: Ko -
nuşm::ı. 21.15: Esham, tahvilat, kam 1 o -
nukut ve zira t borsası Cf1:ıt l 21.25· Ne 'elt 
plfıklar - R 21 ~(I· Müzik tRJy,ısetı CJmhur 
Fil. Ork ŞC'f· Praetoriuc;.l ı - Ermanno 
Wolt - F raıi: Divertlme:ıto Re rnajo •• op. 
"O al Varı zınnl su un tema Cnprlct>lo e. 
ql Canzone Pa .. hriale. el Slc!lllan:ı.. çı Fina.J, 
Rondo. 2 - Adnan Saygın: Dlvcrtlmento. 
3 - Cl:ıudC' Di'btt"..sy: La mer a) De ı. Aube 
fi m!dı stı.r lR ıner. b) Jcux de ''agues, el DI
alogue du vent e• de la mer. 22 30: Muzllı 
ıMclodller.) 23: Son njnns hab rlerl ve ya ... 
rınki pror,rıım. 23.15 - 24: Müzik (Caz .. 
band - Pl) 
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13.30: Program. 13.35: Müzik (Neş'el! mü-1 
zlk - Pi) 14' Memleket saat fi.yarı, ajans ve, 
meteoroloji haberleri. 14.10: Türk müziği.. 
1 - Hicaz pc~rcvi Salim bey. 2 - Udi Ce -
mll hicaz şarkı: <Ne kiıstün btsebeb böyle.)' 
3 - R. Fcrsan hicaz şarkı: (Ey benim gonce ı 
gülum.l 4 - Yeı;art Asım hicaz şarkı: <Bll· 
mem nq,e bir pusenl.' 5 Kemençe t:ıksl
mi. 6 S. K ynnk şehnaz ıprkı: (D:ıld blr 
ishak öter.) 7 - Saz semaisi 8 - Şehnaz 

Longa. 14.40 - 15.30: Müzik CKnnşık prog - • 
ram - Pl.) 17.30: Program. 17.35: Mıizlk 

(Dans snntı - Pl.l 18.15: Türk müz!(t! <Fnsıl t 
heyeti.l 19: Konuş..'Tl:ı CDış politika h!id!se .. 
lerl.) 19.15: Türk müziği. 1 - Şehnaz puse
llk peşrevi. 2 - Ded~nln Şehnaz puselllı: bes, 
te 1: <Bir devlet icln.) 3 - Cavldt' Hnyr!nln 
şehnaz pı:sellk bcstesl: (Ateş glbl bir.) 4 -ı 
Lemlnln şehnaz pusel!k bestesi: (Nar! fir -
knt.l 5 - Sedad Öztoprak şehnaz pusellk: 
bestesi: (Guşedip göz yaşı.> G - Keman tak1 
slml. 7 - Şehnaz pııselik şarkı: <Ynndımı 
dı>minden.) 8 - Deniz oğlunun şehnnz puse-, 
lik snrkısı: <Yolun bulmam.) 9 - Dedenin· 
şehnaz puscllk şarkı: <Bir dllberdir.) 10 --ı 
Sedad Öztoprağın şehnaz pusellk saz scmal
sl. 20 Mrmleket saat fiyarı, ajans ve mete -ı 
orolojl haberleri. 20.15 • Temsil CMchm ud ı 
dağlara düstü. Yazan: Kemal Tozen.) 21.15:

1 Esham, tnhvlli'lt, knmb!yo - nukut ve ziraat 
borsası <fi:ıt.) 2125: Ncş'ell plaklar - R. j 
21 30: Müzik <Küçfik Orkestra - Şef: Necib. 
Aşkın.) l - Naundrof - Arzu - Vals. 2 -
Llnckc - Yeşil vadilerde bir ro.n 'evu. 3 -
MleheU - Memleket hasreti - serennd. 4 -

Leu.schncr - l\lazurkn - Fantezi. 5 - Künne
kc - D:ıns süitinden cBlues». 22: Hnftalıll 
posta kutusu (Ecnebl dillerle) 22.30: Milzlk 
<Kabare mfızı~ı - Pl.l 23: Son ajans haber
leri ve yannkl program. 23.15 - 24: Mıiztk• 
<Cazb:ınd - Pl.) ............................................................... 

Şehzn<lt"bnş1 TURAN 

Uyatrosun<la 
Bu gece 

(HAMİYET) YuC'eses 
ve arkadaşlnrı 

(TAT Af ASI) Vodvil 
okuyucu Aysel Macnr varyetesi 

····························································-
&on Posta Matbaa51 

Neırıyat Müdürü: Selim Ragıp ı:m~g 

• n-1w,. .. .,..,,,_ S. Ragıp EMEÇ 
S4Illr.ı...EJU: A. .lkrem IJŞAKLl<i1~ \ 



mükemmeliyeti ve güzellikleri itibariyle . 
1939 da dahi en baş.da gelmektedir. 

Satış deposu: Beyoğlu istiklal caddesi No.ıs 

SAYIN 
-YON 

BAYANLAR; 

.. ,, .. 

PEK 

Telefon 43849 
f elgraf - GENETRiC 

latan bul 

Yeni Açılacak YÜN - iPEK Mağazası, Y an~n YÜN • iPEK den Çok Mükemmel Bir Dekorla 

En Zergin Ve Model Çeşitlerile Ayın Ün Dördü Gibi PEK YAK 1 N DA Nurlu İpekli 

Ve En Nefis Yünlü Kumaşlarını Siz:ere Takdim Edecektir. 

Yeni Postane caddesi No. 53 istanbal 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
VEN US ÇAM Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kdbine ferahlık verir ve 
rönlünU. açar. VENÜS ÇAM KOLONYASI'nu forwüfü bir sırdır. 

Taklitleri onun yerini rnl.ml'iZ, 

Umumi d'posu: Nureddin Evliyazade, Allt, Ecza ve ~ ıte t ::~no$•J lstanbul 

................................... ~~ ........... ., 

ÇektiGi baf aGrısı, delil 
inadcılıOının rııtzasıdır. 

Eger •eril~n nasihatleri din1eff P tf 

Kaıeıeririi tecrüoe etseydi bu _. 
hraplar çoktan dinmit oJaca~ll-

: cı. u :n :J 
Ea tiddetli bat ve dif •~ 
Üf Ütmektea mütevellid bütlo. ~tr
tırapları keser. Nezleye, kV 
lığa, romatizmaya çok faydab: 
Aldanmayınız. Rağbet g6reD 

feyin taklidi ve benzeri ••~ 
GRİPİN yerine baıka bir ,_. ... 
verirlerıe şiddetle redc'edinis. .,-

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

Ölçü üzerin 
Fenni Kasık bağlar 
Mıde, barsak, böbrek 

dUşkUnlUğUne 

Feuı 
Korıaıu 
1.tiyenler• ölçii 

tarifeıi ,Oaderilir. 

EmlnönIJ 
lZmir sokeğı 

lel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

~----, ~~~~~~~--___.-/ 
Birecik Belediye Riyasetinden: 

. Belediyemizde (1:50) lira ücreti~ :1' 
lışm.ık üzere Nafia Fen mektebi tJ' 
muadili Arvrupa mekteblerinden ~~ 
bir fen memuruna ihtiyaç vardır. fiti ef ' 
lerin Bire<:ik belediyesine mil racaat 
lemeleri. 

··-·-····--··········~···-.. --___.-/ 

ilan Tarif emjz 
Tık dtun -~ 

•innd atılaile 400 ,,,,,_, 
lltinci ealaile 250 ' 
V'1incil Nlıile ZOO ' 
Dördiincii. Nlıile 100 • 
1, tahileler MI ' 
Son •hile 4'I 'd' 

Muayyen bir milddeı sarfı.il.,. 
tulaca nıikdarıla ilin yaptır~~ 
Jar aynca t~nzilltlı t•' ite.mı 
fltifade edeceklerdir. Tan:.. ~ 
ve çeyrek sayfa il Anlar fçiJl 
bir tarife derpif edilmlşttr. 1 

Son Poata'nın tıcart :Jtnl•~,., 
aid ifler için fU adrese 111ntıP°" 
edilmelidir: 

tıincllık ıtoUekıU !':! 
ıta.branıaıuadıe .,_ 

Aakua eadd-' 


