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. f Bu gün 1 

l'latı 1 ltU?Uf 

Alman • Leh hudud 
hidisesl Varşovada 
galeyan uyandırdı 

DANZIGDE VAZIYET NAZiK 

Bütçe müzakeresi 
bugün başlıyor 

Maliye Vekili Mecliste 
hükômetimizin mali 

politikasını izah edecek 
leh .. ajansı Polonyalı Umumi Komiserin otomobiline 

hucum edenlerin Alman arazisinden geldiklerini 
iddia ediyor, mütearrızlardan biri öldürüldü 

. 1 

Meclis hergün 
Toplanacak 

--·-----···--··· ... ----·······---····-··-
Cümhurreisi 
at yarışlarını 
.. reflendirdl 

Bütçe müzakerelertnfn 
Cumartesi akşamına kadar 
ikll'al edilmesi muhtemel 

Ankara 21 (Huausi) - 1939 mali yılı 
bütçesinin Büyük Millet Meclisinde mil • 

.AJakara, 21 (Huauli) - İlkba • ıakeresi.ne yann (bugün) bqlanacak -
· har at yarıflarınıiı üçüncüsü bu· tır. Bu münasebetle Maliye 'Vekili Fuad 
gün yapıldı. Cümhurreisi lanet Afralı Mecliste beyanatta bulunacak ve 
İnönü Hipodromu tereilendirmii· on beş Cümhuriyet bütçeai içinde bir 
ti. Hipodrom büyük bir kalabalığa yükseklik rekoru ifade eden bütçe proje-
sahne olmUfr koıutar çok heye • linin bir tahlil ve izihını yapacaktır. Ve-
caıılı ıeçmiştir. kil Türkiyenin mali vaziyetini. mali po -

(Devamı 1 ı incs 14'1/itıdoJ litika.sını anlatacak, hükumetin malt mev 
. zularda yapılmasını dü~ndüğfl yeni 1ı -

.._.. ••• - .... ---....... --....... _ -···- lahatı izah edecektir. 

Yeni denizaltı ·-········· .. ···~~~~.~::!! .. !:.!~ .. ~!!~2-.......... -~~~~~ .. ~~:~~.~:~~.:?:~--
• ı . • 

"·"' 21 (il .__. ... ...._ - - - 1 uemhef J!!Z 
!:,, lelen habe= - Y&rfovadan bura- ı yeniden nazik ve teııaen oa umaya lfr· 

N a musun u korumak için 
balta ile adam öldüren • e DBJ12iıde Vaziyetlil (Devamı .ıı ind •JfHa) Babrayı limanımıza geti 

H • recek denizcilerimiz er Vıli yette parti Almanyaya hareket ettilerı 
h..lDt k •• f • ı• ki • Almanyada inşa ediler.. ve Saldıray de-
&&I a a mu ettış ) erı niultı ~iainin eşi o~an _Ba:~ray•ı lima ·l 

nımıza getırecek olan denıı subay ve er -•hd d•ı k Jerinden müteşekkil heyet Almanyayı 
a- .. k 

1 as e l ece (Devamı l1 i nci sayfada) 

uy~·ı • kurultaya viliyetlerden gelen ~ileklerin 
A u asalan alakadar vekaletlere bildirildi 

nkara 21 . 
llalk Partisin· ~aususi) - Cümhuriyet 1 ili tefkil.Atta Parti mıntaka m~fettiflik -

ın \'ı Yetlerde kuracağı ye- (Devamı 11 inci saJfllda) 

Fransa kuvvet 
darbelerine karşı 

kadın beraet etti 
Bu davaya bakan lzm"t ağırcezası kadının şeref ve 
ve namus için katil olduğu kanaatine vardı ve hallı 

beraet kararını alkışlarla karşıladı 

İzmit (Hususi) - Kandırahın Zade- ı anne, ymııbaşında bir hareket h issede. 
ler köyünde İsmail kızı Zehra isminde rek gözlerini açıyor. Bakıyor ki, köyün 
genç bir kadın vardır. Kocası başka bir azılı heriflerinden Hüseyin yanıbaşın · 
şehirde asker bulunmaktadır. Zehra 22 d d z h n· h . ti" b" 

d "ki k k a ır. e rıı şere ı, aysıve ı 11 
yaşın a, ı çocu anası , genç ve ço .. • . " . 
güzel bir kadındır. zakieıer köyünde o- Türk anasıdır. Harımınde yabancı bır 

lngilizlcrle Sovyetler 
arasındaki görüşmeler 

•• • na (Suna) derler. adamın bulunması onu deli etmiştir. 

Bone dun Muhanbler Bundan bir ay evvel, gece yatağın - Yatağından kalkıyor, ocaktaki çıraları 

1 .. •• Cencvrede ilerliyor , 
nıılız he f p . . },"" .. , 

lialif k Y! 1 arıstekı müzakerelerden memnun, 
Cen a s dun Cenevrede Maisky ile tekrar görüştü 

l\l'istevre 21 (Hususi) - Bu sabah 
~ So~n bura~·~ gele11ı Lord Halif&b 
!tıasıar Yet sefırı Mai9ky arasında te -
lar1 1 ~~Pılınıştır. İngiliz heyeti aza-
\ • ngılız - So . 

'.llda akdin .. vye.~ anlaşmat;ının ya-
hıyet 1 ınun1kun kılacak bir ma-
~~ arzetmiş bulunan dünkü Parla 
lnafih ~lerinden memnundur. Maa -
•ıtıa en~vrede bir prensip anlaşma
ıtl "arıh;a b"l abilrn . . 1 e , bunun kat'i mahiyet 
(fta<ia ;sı. ı_çin, Çarşamba günü Lon -
\rib edil ngıl~z .• kabinesi içtimaında tas

ıa ınesı ıazımaır. 
lltis g .... 

ı:ı oruşmelerinin neticesi 
atis ıı 

biPloın 1 .- Havas ajansı bildiriyor: 
~et(\ r ~ 0 ık mahf ellerdeki ketumi -
tnt · a lnt'n d"" 
1 ıntıta 7\ · un gece toplanan umu-
an J!Ö • ' loc;kova ile yapılmakta o -
~~ ru~ll'l 1 ~ ı::a ni' l-)~ e~ neticesi hakkında ol -

VtM _, k ndır. Bu görüşmelere Ce-
-"t: d ,.a d 

nı c• i1ecek ve Ce~vrede 
(Devanıı 11 inci sayfada) " 

;~ 1 

birliğinde bir nutuk söyled.i da yavrularını bağrına 'basrnJ4, Allai - tutuşturuyor: 
-- nin hayali i!e sevişe sevi~ uyuyan genç (Devamı 11 inci ıayfadt&) 

Arachon 21 - Muharibler birliği. 
1 • 

kongresinde Bone, bugün büyük bir si-. 
yası nutuk söylemi§tir. • 

Bone, evvelA Daladye'nin büyük me
ziyetkrini tebarüz ettirmiş w dem.iş-. 
tir ki: 

(Devamı 11 nci JayfadaJ , ...................................................... , 
! Okuyucularımızın tarih 
= i bilgilerini artıracak 

1 Faydah bir 

İ So~~~!~~~~ğe 1 
en büyük iyiliği ve en i 
büyük fena!ığı yapanlar i 

kimlerdir? 
- ·-

40 isim, 40 hal 
tercümesi · -·-

Müsabakada kazanan 60 
: okuyucuya para mUkAfatı - ·-1 (Yakında başlıyoruz) 
\. ______ ........ -...... .._ ..... ._,,./ 

G. Saray Fenerbahçeyi 
dün 4 - 3 yendi 

Oyun baştanbaşa heyecan içinde cereyan etti, 
Sarı - Kırmızılılar daha hakim oynadılar 

Dünkü maçtcıTl heyecanlı bir S<lfha 

(Dünkü spor haleket.ııerloe ald yazıve resimleri 8 lncl .saytamızda bulacauınıa) 
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s Zaman ve sabır.. s Sözün kısası Res ı mi I Makale : 
Her gün -····--

Şu dakikada 
Neler oluyor i 

_ .... -
Asıl israf 

---. Yazan: Muhittin Birıen 
1E5l ir hayli zama~danberi bu sütun -
lg) larda yazdığım yazılarla şunu 

anlatmağa çalıştım ki cİsraf-. denilen şey. 
ne ik.tısadi teşebbüsleri idare eden mü -
di.ırlerin ve bunların yüzlerin~ güldüre -
cek servis şeflerınin maaşlarında, ne de 
bu nevi işleri tetkik, idare ve kor.trol e -

\. !. Tala 

~ izim bazı gazeteler~ mP.rak ol • 
il;;;» du.. Bir dakik11 içerisinde nel~ 

0labileceğini tahmin ederek sütunların 
geçiriyorlar. bil' 

Geçen Pazar hava sıco.k, içimde de 4 

d cek olan teşltilutı., .genişligindc ara -
mak eniz deği!dir. Bunun aksine olarak 
memlekette hareh. ha!i.'l:le göd.üğı.im 
fikir yanlıştır, sakat~ır, işleri ters tara -
fından görmek demektir. Meıdekete iyi 
fabrika ve şirket müdürleri, iyı b'lnka 
müdürleri, umumiye~le iyi i§letmc un • 
surları yetiştirmek ishyorsak, reuhteHf 
iki meslek arasındaki insanlar arasında 
rna~ bakımından' aö.alet tesisini, yalnız 
maa§ seviyelerini birleştirmek noktasın
da aramaktan mutlaka vazgeçeceğiz. Me 
sele, devlet hizmetinde buJunar.lar arn -
sında maaş adaleti tesis etmek değil, \k
tıaaden knl'kmmaya muhtaç olnr. Türki -
yeye iyi iş iÖrmek. iyi unsur yetiştirmek· 

ağırlık, bir kasvet vardı. Bir tarafa ]tı .. 

mıldarnadım. Öğle üstü, gözlerin11n }ten • 
diliklerinden kap:ınrır.ık, beni, hi.; sc\1 ıı 
mediğim cşekerıcme., y~ daldırmalıırır 
önlemek için ı.ihnimi işlctmeğe ba~ladıJtl~ 

Zavallıcığın. işlemediği hangi gun \ 
saat var ki? Fakat bu scicr dü:ıüncıJerı~ 
ntin istikameti başka oldu. Ben cll' o ~sa 
kikada dünyada neler olduğunu tnhI'fl'!l 
koyuldum. Ve şöyle bi.r cetvel de beıı 

Fransanın meşhur heyet~:nası Laplas'a: Kuvvet daima vakit ile mukayyeddir. EvvelA hafiften 
- Dünyada kuvvetten daha müessir birşey mevcud başlar, yavaş yavaş artar, en sonra azamt haddini bulur. 

olup olmadığını 1<>rmu.şlardı: DnM sonra da eksilmeğe yüz tutar. Halbuki hududsuz 
- Uzun zaman ne uzun sa'J?rın birleşmesinden çıkan olan sabrın uzun müddetle müterafik olduğu zaman ba-

netice, diye cev~ verdi. şaramıyacağı hiçbir netice yoktur. Kuvvetli olunuz, fa-

tir. 
larab başka aahalar:la arayacağız. U -

7 bın lıraga \( ...... ·-····· .. ··:······· .. ······ .. --"':\ Müşkül ve Jıorkunc 
Satılan pul .,, Hsrgun hır fıkra il Bir ameliyat 

s Mademki paran çok i ~~ 

yaptım: 
Saat dört. dört buçuk olduğuna göre: .. 
1 - 5632 bayan, başını dinlendirrne~ ucı 

zere evinde oturan kocalarını dırdll"laril 
bizar ediyorlar. 

2 - 2365 bayan da, kocaiarile d1rcıır' 
cesaret edemediklerinde~. hınçlarını ço ' 
cuklanndan çıkarıyorlar. 

3 - İstanbulun üç muhtelif stadyoJlltlJJ" 
da 9338 kişi hakemlere küfrediyor. .,., 

4 - Maslak yolunda bir •JtomobU ver 
motosiklet kazası oluyor. . _ 

5 - İstanbulda 20-25 kişi sütten zebit 

!eniyor. ?J 
6 - Mesire yerlerinde 4712 kişi, be5

3 
• 

pusulasından dolayı gazinocularla kavi 
ediyorlar. . ~ıı-

7 - 60,000 evde, üç yüz doksnıı bır. JJI> e" 
yar tahta kurusu yaz seferberliği nan 

murnl ölçülere göre,, bir müdüre yilz ]i-a 
fazla, dört tefe elli lira fazla maaş ver • 
mekle, hatt! bu bakımdan daha ileri git
mekle ~rhangi mühim ~ir işletmede 
senevf yapacağımız israf -ki bizce buna 
hiç bir zaman israf denemez - nihayet on 
bin liradan ibaret kahr. Mesela bir mil -
yon lira maaş veren Denizbanktn yetmlı 
bin ürahk bir tasuruf yapmak, inslnJa-\ 
n rahatsız etmeğP. bile değmezdi. Çünkü 
oradan çıkanlan insanlar öbü.r tarafta' 
gene bir yr:r buıup yerleşecek~erdir! 

i Bir muiuırrir, re.sim y~prı~ı·ıa me • i 
~ raklı bir arkadaşını ateıyesirıdc :il,'a • : 

~ ret etmişti. Resim. meraklısı cebin - i 
i den altın ?ıir :tabıı1:a çıkardı. Taba •• ı 
: kayı açtı. Tabak·ıric.ki ıigarolnr da en • 

liyorlar. 
1 8 - !skoçyada .hafta tatil!nı geçi~ 
Mister Çemberlayn dostumuz bir yM,... 

: iyi cinstendi. i . . 
~ Muharrir, 1.·endiı•c uzatılaı• sigarayı~ 
: alırken: : : . 
! - Güzel taba.~a derli, ıiyaralar da i 
: M~ : 

~ - Servetim var, her istedigimi ala- 1 
İngı"'lterede Holbornda pul borsasında ~ bilıyorum. ! satılığa çıkanlan gayet kıymet:i bir pul i Bu esnada muJlarririn gozu, Tesim~ .. ~i~olu .doktor tiicgmun({ Hirşfild 

ı müthiş bir heyecan uyandırmış: pul me- ! meraklısının yaptığı Tesimlerden b!ri·= bogrunde bır tabanca namlusu, ya -
1 raklıları fiat1 arttırdıkça arttmnışlar, ni- E ne ilişmişti. Resim çok acenıic:? 1ıa .~ n.ında gayet güzel ve sehhar bir Ame-

Mesela, Anadoiunun bir tarnbr,a Nr hayet pul yedi bin liraya birisinin ustiln- i pılmıştı: : nkalı k1z, elinde de alelade bir jilet bı-
f abrika kuruyoruz. Yaptığ1mız basit et:id de kalmıştır. Remimiz, bu pulu teyredcn i - Mademki partı~ Çok, dedi, nedi- ~ çnğı olduğu halde, polislerle vuruşur -

Fakat. herhangi bir işe teşebbüs eder -
ken. reyine güvendiğimiz insanın, insan
ların, ve bilhusa teşkilatın kafi kudret 
ve aalAhiyetle mümeyyiı unsurlardan ol· 
mamaları yüzünden yapacağımız israfla· 
nn hesabı yoktur. Bilhassa. etuC. bahsin
deki noksanların verd\ği zararıarı ölç -
mek dahi kabil o1amr.z. 

* 
lerle bu fabrika için, ona yakın bir yerde- bir meraklı kütlesini gösteriyo::-. ~ ye kendin ,·esim yapmıya 1cat1rımrsın. ~ ken yaralanan bir haydudun gizlendi-
ki Unyid kfun\lrünü kullanmıya karar ver ~ Bır ressam tu.t, res·i1rle.-ıni 0 yapsın .. E ği otele 'götürülmüş, 
dik. Maliyet hesablnrımızı da buna p.ö:e zum var mı? : Hem daha iyi o!ur, ht.ım sen de boru- ~ - Bu zata ameliyat yap veyahud ö-
&ı;tük. işe bqladık, fabrika kuruldu. Bununla beraber. uğradığımız Ou nevi i ruı yorulmawn! • i Jümlerclen ölüm beğin! tehdidine ma • 
bfr de gördük ki fabrika işlemeje hazJr. inkisarlar karşısın.da ne ümidsizliğe düş- \.. : ruz kalmış. Doktor. elleri titriye titri -
fakat. kullanacağım~ kömür elde değil. meliyiz: ne cfo bu gibi i~lerden dolayı şu- -y:--·--·-------,·" ye haydudun karnmdan aldığı yaraya 
Kayseri fabrlkı\ııında oldu~u gibi Çeltik na, buna karşı, ulu orta hücum.:ı ve hat - O/CU /arın hoşuna balonış ve kurşunun amudufıkarisinin 
kömürü Devlet Demiryollarına 187.ım, ya ta tenkide kalkmamalıyız. Ba memleke- Gilmiyen kamarot yanlarmda ve arkooa olduğunu anla -
hud Nazillide oldu~u gibi, kömür m!lde- tin, bu gibi işler hak1ond:ı dört sene ev • mış, adamı bayıltmadan, yanın saat uğ 
ninln ya servet dercce~i meşku? .. yahud velki bilgisizliği, tecrübesizliği &:izönüne I raşarak tek bir jiletle ameliyatı yap -
da çıkarılması müşki.\1. O zaman. köll'ür getirilirse elde ettiğimiz bu neticelerden mış, kurşunu çıka'rlllıştır. Haydud, kur 
tedariki için bin bir çareye başvururuz ve dahi memnun kalmalıyız. Daha büyük ha şunu eline almış: 
faraza ton başımı sekiz lira kömür mas • talar dahi işlemiş olsaydık gene mazur - - Bunu, bana atan mel'unun kalbi-

. balığı avlıyor. y, 
1 9 - Poker masasında 7649 kişi c B0P 

;diyor. . ~ 
1 10 - Denizbanit. v~ buna mümasıl Xl1 
r esseselerin memurları maaaile el şale~ 
düşu .. nüyorlar. . a 

11 - 7625 kocakan şunuıı bunun aY 
ğına çengel takını~. çekiştiriyorlar. lt11' 

12 - 19,000 O.Şık ve maşuk:ı k.\rşılı 
cAh!> ediyoriar. J<ill 

Bu liste daha hayli uzıyabilirdi. L~dil" 
içim sıkıldı. Başkahrmm ne yap•1~ın1 1-
şünmek bana fuz!.lli bir nevi uka1alılc g 
bi geldi .. vazgeçtim. 

E. 'Tald_. 
··························································· 

Kandillide bulunan cesed 

Dün. Kandilli açıklarında bir ces~~ 
din bulunduğunu yazmıştık. zibrta cısı 
rafından yapılan tahkikat sonU~ıJ
mağrukun 60 yaşında, sabıkalı san de" 
cı Petro olduğu anlaşılmış, kaz&.'len 
nize düşerek öldüğü anlaşılmıştır· . _ 

Petronun defni~ ruhsat verilJXli.Ş 
tir. rafı hesab ettiğimiı halde on beş lira ö • duk. Bunlar, o tnrıda teşebbüslerdrr ki ne sokacağım .. demiştir. 

derneğe mecbur oluruz. hepsinin bir hamlede dört başı mamur Resimde doktoru ve haydudu görü-Diğer bir ınbal: Bilfarz Karabük çelik bir halde meydana gelip inkişaf edebil- yorsunuı. Bir otomobil yandı fabn"kasını kunırken ne kömürün, ne de mesi. ancak gökten inecek mucizelerle , • • • Sanyerde Sular caddesinde ol1l~ 
demir cevherinin maliyet fil ti arını iyi h• kabil ohırdu! Yıl dırımın se be b ı yet ver d ı gı 3 148 sicil numaralı şoför )lı!e)uned ,. , 
aab etmemişiz. BilAkis, bunun ycrint' nt- Giri~lğimiz işler büyük, zaruri, müc • h l .. rll~r' müt iş bir vak'a i Ataklının kullandığı 1779 n~,... , 

tısadl işlerde ikinci ve h•ttii üçüncü de - bir işlerdir. Bu işlerl tam muvaffa!U - Jı taksi otomobilinin benzin depOS":, 
recede ehemmiyeti haiz ol., mUHhaza -1 yeUe başarmak için elde bulunması 1 • Avrupanm her tarafında görülmekte do, Mehmed Alinin temizlik için y• 
lann tesirleri altında '<almışız. Bunun n•· ı cnb eden Hlihiyet n ihUsas kuvvetlerin· olan siyasi gerginlik dolayısile her dev tığı muliı yüzünden, iı;tial olnluşıur;., tı<:<sl. bütnn medeni kallanma ihtiyaçla- den kAmllen mahrum olara'< harekete Jet süratle siUihlanmakta ve müdafaa Otomobil kısmen yandığı ha!d• • JJ 
rında demire, ucuz demitt çok muhtaç g;ldik. Şimdi vazifemiz, farkına vardığr - 1edbirleri ittihaz eyl'emekt.edir. "Bu söndürülebilmiş, şoför MeJuncd 
olan Türkiye JÇtn, demi,.in ço~ pahalıya rnız hataları düzeltme~e çalışmak, ileriye cümleden olarak, İsviçre hükfımeti İ - hakkında takibata başlanmıştır· 
mol olmnın demektir. doğru yürümekten vazgeçmemektir. talya ile miinılkaliıtın yapıldığı bütün tU 

t 

Memleket eğ"'r yü• m· ı· · f d 2 yaşımla bir ln:ı sokagav dUŞ , 1111 şte. ;Jd mt<0l dohn· Malatvn !a1>rikn•1 • - • •von •ra '5rn • e· tiine1Jeri mayinlerle doldurbnuştur. ~ ~nıluyor; fakat. Malatv1 mı~taknsmda ;"k: bir~aç ;anayl ~haıan~'. bir muvııf· Yirmi yıldır bir transatlantikte ka _ İtalya tarafından ani bir baskına ma Beşfktaşta Va'lideçıeşmesi.nde p,s ,,-ı- yarar pamuk vetic:ece ... ~i bakkındalı:i a.kıyet imkanı temın edebılırse kendirf- · k lınd w t kd'rd · 1 sokagınw da oturan Ganinin kızı 2_.J8?it ~ • b maroiluk eden Ingiliz John Jones, çok ruz a ıgı a ı e mayın er ateş - _ ,-Dmlıllerlmlz toiıak1m< ecler eibi giırün - :ng~ne . ahti!'.ar sa;malıdır. Çünkü, yil• ş'.şman olduğu için işindeİı çıkarılm _ lenecek ve tüneller yık>lacaktır. Ge - d~ Gülleri, 
6 

metre yükseldigıl' ,.;il" 
milyor. lnıa•llah. fabrik> bf.vle bir :ıA· .ı ~n hra, böyle bir davnnı•ı k"anılma· tır. Filvôki t 30 kilo aelen Jones•· m ış çen Pazartesi günü saat 4 e doğru Lu- pencereden, çıtaların kırılmas~ yil '/!' 
,11 k d '- l 

81 
ıçın ödenecek akı parası ola k h' "' ın an de k g- d.. ·· w b agı Jcll ' uıse arşmn a 11.a maz. E~C'r knlırsı:ı. o - bir şey değildir! • ra •Ç zarası birçok yolcu!al-ın hoşuna gitme- gano civan müthiş bir kasırgaya ma - n so a a ~uş, sag ac ,,ıı 

rada da evdeki hesab çarşıv<? u'ltma!Ilış E . d A dii!ini gören v&'pur acentası, selameti TUZ kalıYııştır. On altı mayinin merbut smdan kırıfarak ağır surette "V8!'9 

d kt" n 20ya e korkulması lazım gelen l"Y b b 1 d • 1 ki 'k k mıştır. . ~ eme ır. şudur· Bir taklm ·clerd ,f:f k. onu vazifesinden affetmekte bulunmuştu. u un ugu e e n ablosuna yıldırım Gu··ıferı·, sıhhi ı·mdaı..:ı oto"""obı'lıle ;r · 
Merinos fabrikasının da rnuvıffalc o1 - . . · q e muva a ıyet • isabet etmiştir. u ,., muş isler arasında savılomıv>c ~1 anin _ .,,J,ğe uğramamız neticesi olarak. sinir - bir manayı ifade etmez. lpn hakikati ıu • Koca dağ müthiş bir infi.l!k ile sar _ li çocuk hastanesine kaJdı.nJınlŞııt· ,.-' 

11ııyor. Fabrika. kendl•ln• liZlm olan ~enmek ~e çalışına uaullerimizl temelin - dur ki. biz bu işler> başlarken, Avrupol sı!mış, yüzlerce ton taş, toprak, kayıi- .................................. . . 
Merinos vünnnn bir türlü bclamıvor. Bu en .deği~'."'ek .. bllanak. ~esell\, ban- usul ne tekemmül etmiı tam etildlere de· !ık her tarafa yayılmış, Lugano şehri - T A K v l (Vl 
nunla beraber. Zir?a~ VekA1eti bunu tf'! • :~ sı~temını değıştinp müstakil umum mü ğil, bir takım indi ve sübjektif hükümlere nin bütün camları kırılmıştır. 
mln •deceğlne ı6z vermi1. bu n~urd> p•'< ~rlukler "'.das etmek fikri bu neviden göre karar verdik. Bu sırada bir hudud muhafızı ölmüş M AY 1 S 
bDyük paralar """ mi<'ir. No!iC" F b- ~.'.r ~lik~. Bu; bir işe başlarken dUı • israfın yolu da bizzat bu yoldur: Tam o sırada bu mahalden geçen posta mü'. •••

1 

MH 

n"ka için yün kUi de~il, bu yünü yeti<ti- ~ğiimü.z ellid noxsanı hatasını, 0 ;şi Y1 • etüde istinad etmeksizin karar vermek. dürü Ri:lldo Endeı de yıkıllın dağın ~ 
,....k olan Balıke·ir hav>'i•h•i• o oüzel k p b~ f'.'1'le sokmak kararını verir - yani bugün yapıy yann yıkmak! aı(ınd.a kalmıştır. Kendtsm'e beraber M•,.. kıvırcık koyunları dn meydand:\ yok! en ikincı bır defa tekrarlamaktan ba~ka l\fuhitün Birgen kansı da ~lmüştür. ===-==,
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Bu zı'krettiğim misallerin hakiki hesab- r 

lannı bilmiyorum. Elde. tam yapılm1ş ve 1 ~-
neşredilmiş. objekti' bir m5nakaşaya ko
nulmuş etüdler, rakamlar, m:ıllımlar bu- F.vvelki gün Sultanahmed tramvay tevak'cuf mahalliI'dP 
lunduğuna göre, hakiki vaziyeti bilrn~ğe hkliyorduk. Bir tramvay durdu. Bir kaclııı indi. Elirrd( ki 
lmkAn da yoktur. Bununla beraber dü • bilctı }tre attı. Birkaç adım yünid!l. :Belediyenin yeni yap-

şebileceğimiz tabii olan hata payı çok ge- I niş değildir. Korkulacak asıi israfların S T E R J N A N. 
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tırct.,ı cöp kutmunu görmüştü. Birdenbi..-e geri döndil, 
' S'7 s 
9 11 

Otle iki adi 

~r 
:; . u. 

ı. u 10 16 09 
.... 4 44 8 42 ıJ 

den '.:>ileti aldı, kutuya attı. 

INANMAI iSTER 
bunlar olduaunu söylemcğe bilmem lü -



Mayıs 

Alman - ltalyan askeri 
Paktı bugün imzalanıyor 

D·· 
un Berline vasıl olan 

kabul edildi, 
Kont Ciano Hitler tarafından 
mülakat uzun sürdü 

Hq,tay - S uriye " 
Hududları 

. Tesbit edildi 
\ 

• 
Korkunç 

bir cinayet 
Çal'.lakkalede bir adam 

karısını, çocuklarını boğdu 

Dün geç vakit şehrimize gelen malO. -
mata göre Çanakkalede müthiş bir cina
yet işlenmiştir. 

''Sulh ve 
hürriyet,, 

lngiltere Kralı 
bir nutuk 

Kan adada 
söyledi 

f ~e~Iin 21 (A.A.) - Kont Ciano ve re - generallerin kumandası altında bulun • 
ta atındcki zevatı hamil bulunan hususi maları itibarile dünyanın en büyük kuv
tren saat 11 de buraya gelmiş ve istas -

Antakya 21 (A.A.) - Hatayla, Suri
ye arasındaki hududla.n tahdide me -
mur komisyon işini bitirmiş, türkçe ve 
fransızca hazırlanan metinler dün ak
şam Türk ve Fransız murahhaslan ta
rafından imzaittnmıştrr. Albay Hüsnü
nün başkanlığındaki heyetimiz bu pro
t<>ko!ları alarak bu sabah An.karaya ha 
reket etmişlerdir. Komisyon tarafın -
dAn tesbit edilen hududların tahdid 
muamele.:>i de ikmal edilerek taşlar di
kilmiş b:ılunmaktadır. (A.A.) 

Polisten evvelce istila etmiş bulunan 
Halil isminde biri nnlaşılaınıyan bir sc -
bebdcn dolayı iki çocuğunu ve knnsını 
boğmak suretile öldürmüş, sonra da za
vallıların cesedlerini götürüp de:ıize at -
mıştır. 

Ottova 21 (A.A.) - Büyük Harbde 
Avrupa harb saluıelerinde ölen Kana -
dalılar için dikili büyük abidenin küşad 
resminde bir nutuk söyliyen İngiltere 
Kra.lı ezcümle şöyle demiştir: 

Sulh ve hürriyet için ölen altmış bin 
Kanadalı askerin fedakarlığı çok büyük",. 
tür. Bunlar, büyük bir dava için hayat• 
lannı kurban etmişlerdir. Sulh ve hür • 
riyet. birbirinden aynlmaz keyfiyetler • 
dir. Bunlardan, herhangi birisi, ötekili 
yanında olmadıkça, uzun müddet devam 
edemez. 

onda ınerasimle karşılanmıştır • 
vetidir. 

Lokal Anzeiger, diyor ki: 
Gazeteler ne diyorlar? 

•. Berım 21 (A.A.) - Kont Cianonun mu-
v&salatı .. b 
Alınan munase etile gazeteler, yeniden 
niI -İtalyan dostluğu ve Mihverin ye 
nı. ~ez 01~ kuvvetini medh ve sena et -
'Yae te, Duçe ile Führerin istihkamlara 
h Pnuş oldukları ziyaretler esnasındaki 

Pazartesi ittifakı. A vrupada toplanmış 
harb tehlikelerine karşı bir barikad o -
lan Roma • Berlin Mihverinin son civa • 
tasını yerleştirecektir. 

d~slusata işaret ederek şöyle demekte • 
ır er: 

Berliner Boersen Zeitung, demokrasile 
leri İtalyan - Alman zırhına hücum et • 
mek isteyen arılara benzetiyor. 

Hitler'in neadinde 

1talyan v Al 
rı v e man orduları, mevcudla· 
ııya e teknikleri dolayısile, ayni fikri ta -

!Berlin 21 (A.A.) - B. Hitler, buyün öğ
leden sonra Kont Cianoyu kabul etmiş 
ve kendisile, B. Von Ribbentrop da hazır 
olduğu halde. uzun müddet görüşmüştür. n ve sıkı bir temas halinde çalışan 

Arab hükômetleri Filistin· h3kkmdaki 
İngiliz plamm kabul etmiyorlar 

Suudi Arabistan ile Irak ve Mısır h-/lkdmetlerl 
lng/lterege bir nota gönderdiler 1 

Rahire 21 (A 
8Öre M .A.) - Haber alındığına konferansı ile Kahire müzakerelerine iş-
:renin F~;~ .hükumeti Londraya, tngilte - tirak etmiş olan bu üç devlet İngiltere 
set k astın hakkında takib ettiği siya _ tarafından takib edilen siyaseti'l Arabla-

arşısında Suudi Ar b' t .1 I k nn emellerini tahakkuk ettirmediği ka -\'e M a ıs an ı e ra . 
1 

h A 
, ısırın ittihaz ttiltle . . naatinde bulunmaktadır. Bınaena ey -

bıldiren b· e ı rı hattı hareketı b d 1 tl . F'l'st'n Arablıırını İngiliz ır nota ö . . ra ev e erı ı ı ı 
Filisr g ndermıştır. projesini kabule davet etmekten ictinab 

ın llleselesinin halli için Londra edeceklerdir. 

Ruhleii. Yugoslav 
Hariciye Nazırları 

dun buluştular 
1 

Amerika fecavuze 
maruz kalacak 

milletlerle her aber Bükreş 21 (A.A ) 
l'iyor: · - Rador ajansı bildi· Nevyork 21 (A.A.) - Çemberlayn'in 

Cafenko d" Avam Kamurasında sulh cephesi hak-
teket etnu t'un ;kşam Turnuseverine ha- kında vaki beyanatı hakkında mütale
Koslavya hşa~~·. · Gafenko, burada, Yu - alar serdeden Nevyork Times gazetesi, 
~ÖrüŞecektir ıc~e ın.az~ı B. Markoviç ile Amerikanın müttefiklerinin bu cephe
~elgraddan ·Tur arkovıç. Tuna yolu ile ye sıkı bir surette bağlı olduğunu yaz-!ki hariciye nuseverıne gelmektedir. makta ve bu müttefiklerin Amerikayı 
:.ııo t :nazırının bu .. .. l . . . .. t hd' ~ s ane hab 1 goruşme en. bütün vesaitını, tecawze veya e ı -
lunacaktır. er eŞıne lllahiyetmi haiz bu - de maruz kalabilecek milletlerin emri-

Prens Pol'uR.kür·a 
efradına bir hitabesi 

Belgrad 21 

Eunun kur (A.A.) - Belgrad garni -
Ye ve hah ~ efradı, na.ib prens Pol, har 
lgrad nıe 7-ek nazırı General Nediç, 

8lç ve b' v 1 
.. umandanı General Ko -

ıtirundaırçod" k YUksek rütbeli zabitler hu· 
un ye · Bu rn" .?llin etmişlerdir. 

'uk söyı~llas!!betle naib prens Pol, bir nu. 
1Yerek ez "ınl 

- Aske 1 · cu e demişti.:- ki· kt r er krala · f{:I, Yemini l' v~ memlekete snda. 
~rden b k ... e mekl2 bu andan itibaren za. 

Ord aş a bir 
unun hak· şey tanımamış olan 1.:ir 
~radı arasına girdiniz. 

Alınanlar ispanyayı 
}.ı lerkediyorlar 

L. ~l'id 21 ( 

~!l"JYonu 2 A.A.) - Alınan Condor 
\r• • 4, 25 26 M.a . . 
ıkodan A.~ yıs tarıhlerın-

eket ed anyaya dönmek üzere 
1 _ ecektir. 

.. ~ --------------
tç B~hlgradda bir elçilik 

Stokh 1 das ediyor 
~i h 

0lın 21 (A.A · a ' .~-ragdak· t .) - Meb'usan mec-
r..~l'ıtıe neı~ 1 

sveç ortc. elçiliğinin ilgası 
l' '-'eı-nı.i~t;;radda bir elçilik ihdasına ka

:r ır. 

t --1' a ıı sa d ~--. - . 

ne amade kılmak taahhüdüne sokmak
ta olduğunu ilave eylemektedir. 

Bu babda knt'i olarak yapılan beya
ruit, harbe başlamak kabiliyetinde o -
lan milletlerin böyle bir kararın muh
temel muhataralaruıa sürüklenmeme
leri için yeni bir sebeb olacalfür. 

Yabancı iiniforma yasak 

Nevyork 21 (A.A.) - Nevyork e -
yaleti Ayanı ve meb'usan meclisi, itti -
fakla yabancı devletlerin askeri ve ya
n askeri kuvvetlerinin üniformaları -
na mfup.bih üniforma giyilmesini me
neden bir kanun kabul etmiştir. 

Almanya - Amerika bund cemiye -
ti, kanunda sar~aten zikredilmemek
tedir. Fakat birçok meb'uslar ve ayan 
azası bu kanunun bilhassa bu cemiyeti 
istihdaf ettiğini müzakereler esnasın
da tasrih eylemişlerdir. 

Edirn e meb'usu 
Şeref Agk 11tun cenPZl'Bi 
Mt-r.aslmle kaldırıldı 

Edirne 2 1 (A.A.) - Edirne meb'usu 
Şeref Aykutun cenazesi bugün rneraı -
simle kaldırılmı.ştır. 

Denizcilerimiz 
Çanakkalede abidelere 

çelenkler koydular 
Çanakkale 21 (Hususi) - Hamidiye 

ve Berk harb gemilerimiı: limanımıza 

geldiler. Mutad ziyaretler yapıldı. Bu -
gün gemilerden çıkan muntazam kıt'a • 
ları karaya çıktılar. Sübaylarile birlikte 
Cümhuriyet abidesine gittiler. Çelenk 
koydular. 

Kahraman denizcilerirniz müteakiben 
Atatürk anıdı önünde parla!~ bir gr:çid 
resmi yaptılar ve halk tarafından şid -
detle alkışlandılar. 

Bundan sonra Nağradaki Deniz abide· 
sine gidildi, bir çelenk kondu ve Hami -
diye komutanı bir hitabede bulundu. 

Şchidlerimizin hatıraları taziz edildik -
ten sonra havaya üç el ateş edildi. Ban • 
donun çaldığı matem havasından sonra 
merasime son verildi. 

Denizcilerimiz Zafer abidesine de çe -
lenk koymuşlardır. 

-----------. 
Kilis alayına 
Sancak verildi 
Kilis 21 (AA.) - Orgeneral İzzt>ddin 

Çalışlar 14 ilnd dağ alaynıa sancak v~r
mek üzere Kilıse gelmiş ve kaymakam, 
muhtelif teş~kktlller müesseseleri ile on 
binlerce halk tarafından coşkun tezahü
ratta. kırrşı.LanmıştLT. İzzedcü:ı Çalı§1ar 
saat 17 de bihimunı memurin ve mck -
tebliler ve halkın huzurile yapılan me
rasimde kahraman alayımıza milletin en 
kıymelti armağanı olaı1 yüce ve şerefli 

sancağı dağ alayına vermiştir. Bu gilzel 
hadise Kilisin seneterclcnb~ri görmedi3i 
bir bayram günli yaşamasına vesile ol -
muştur. 

Sayın Org?nc.·alimiz bu akjam beledi· 
ye tarafından Halkevi salonunda şeref -
lcrine verilen elli k:şiliic ziyafette bu • 
lunmuşlardır. 

~---·----~-

Pragın merkezinde 
bomba patladı 

Prag 21 (A.A.) - Şehrin merkezinde 
eski farmason klübünde bir bomba pat
lamıştır. Bina mühim surette hasara uğ • 
ramış ise de insanca zayiat yoktur. Bu 
suikasdin Yahudi aleyhtarı bir hareket 
olduğu tahmin edilJyo::-. 

Prag 21 (A A.J - Dün şehrin merke -
zinde eskiden mason locasının merkezi O· 

lan ve şimdi Yahudiler tarafından i~gal 
edilen bir binanın önünde bir kestane fi· 
şeği patlamıştır. İnfüak neticesind:? kinı
seye bir şey olmamı~. yalnız bina hasara 
uğramıştır. Mütecasirle.:.- ele geçırileme
miştir. 

Pariste sosyalist ve 
komürist tezahürleri 

Halilin karısı Ayşe uzun senelerdenbe
ri kendisile hayat geçirmiş bulunmakta -
dır. Cinayetin mahiyeti üzerinde henüz 
bir malumat edinilememiştir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Afyon konferansı 
Cenevrede toplandı 

Cenevre 21 (A.A.) - 24 üncü Af
yon ve muzır maddeler ticareti istişa

ri konferansı bugün müzakere!erine 

başlamıştır. Riyasete İngiliz murahha
sı Mr. Wh. Coles ve ikinci reisliği de 

Uruguay murahhası Mr. de Castro in-

Ottava 21 (A.A.) - İngiltere Kralı ve 
Kraliçesi, on iki eski muharib ve yetmlf 
bin seyirci önünde Kanada muharibleri 
anıdının açılma törenine riyaset ettikten 
sonra, Greenwich saatile 18.32 de Otta
vadan hareket etmişlerdir. Kendileri On
tario'da Kingstona gitmektedir. 

-----
F ranko sulhe 
bağlı ;ığını 

ilan ediyor 
tihab ~d:Imiştir. Madrid 21 (A.A.) - Dür: radyo ile lh'f'" 
Konfer~s. müstahsil müstehlik ol - redilen bir mesajında Jo'ranko, İspanya • 

1 
mak üzere Belcika İngı'ltere Bulgaris- nın sulhe samimiyeee, faksı şerefü ve flt-..... , , 
tan, Çin; Mısır; Fransa; Yunanistan; 

Macaristan; Hindistan, Meksika, Ho -

landa. Polonya; Siyam; İspanyaı, İsviç-

re, Türkiye, Amerika ve Yugoslavya 
iştirak etmektedir. 

Bu konferansta heyeti murahhasa -

mızı, daimi delegemiz Necmeddin Sa-

dak'ın riyasetinde Afyon sc.~lavı Ham

za Erkan, İktısad Vekaleti teşkilatlan
dırma ~ubesi müdürü Servet Berkin ve 
Toprak mahsulleri ofisinden Selman -

dan mürekkebdir. 

Konferans, Milletler Cemiyetinin ha 
zırlc\dığı raporu müzakereye baslamış
tır. 

tısadi ihata teşebbüslerini kabul etmi • 
yen bir istiklal zihniyeti ile bağlı bulun· 
duğunu söylemiştir. 

Franko, İspanyol rönessansını tehdirl e 
den sinsi tehlikelere ve bilhassa lspanyol 
müesseselerine girmeğ'e muvaffak olan 
ecnebi ajanlarının muzır faaliyetl<?rine 
1şaret etmiştir. , ___ _ 

lr. giliz ticaret hevetinin 
A tinad· ki temasları 

Atina 21 (A.A.) - Sir Frederick 
Leithross'un başkanlığı altında bulu • 
nan İngiliz ticaret heyeti, birkaç gün 
ikamet;ni •temdid <.'decektir. Görü.şme

ler hakkında şimdiye kadar hiçbir teb
liğ neşredilmemiştir. 

r Günde 35 defa ölen ananı 

~aris 21 a Yenı tedbırler 
~ı-.dilen ~.a.A.) - Resmi ga'letcde 
~ tt böyıe, rnl; ~ararnameye göre bun
~ ~al"rııç Yı nakline mahsus made
~tı.~ Olarak V~gon!a:ı ihracı memnudur. 
~ hU\urn ~ gıbı vagonların ihracı i-

<iıc • e ın hususi milsaadesi la • 

Törende başta General Kazım Di -
rik, başn"'Üşavir, Vali, kumandan; be -
lediye ıcis vekili; Edirne meb'usları 
olduğu ha1de halk, mektebliler; polis 
ve ask~r hazır bulunmuş ve cenaze 
Ayşekadın mevkiinden alın~rak E ki
camide namazı kılındıktan sonra Kıyık 
mezarlığında hazırlarunış olan makbe
resine tevdi olunmuştur. 

Tören esnasında söz alan General 
KAzun Dirik, kısa bir nutukla merhu -
mun hizmet ve meziyetlerinden bah -
setm~ ve söyle\'İni Türk milleti sağ 
olSun diyerek bitirm~tir. 

Paris 2 1 ( A.A.) - Bugün saat 14 
ten 19 a kadar her sene olduğu gibi 
büyük miktarda sosyalist ve komü -
nist te1ahürcüleri, Perla~z mezarlı -
ğında, 18 71 Fraınsız komünisti ihtilal
lerinin -;on muhariblerinin öldürüldü -
ğü federeler duvarı önünden geçmiş -. 
!erdir. 

1,000 İtalyan askeri 
f spanyadan dönd ü 

Napoli 21 (A.A.) ·- İspauyndım 1000 
İtalyan gönüllüsü dün Napoliyc gelmiş -
tir. 

_ alizmi ve şiddetli ıztırabı seven A -
rn~.ıkalıları tatmin etmek üzere, Nev -
york dünya sı rgisinde hususi bir paviyon 
hazırlanmıştı.-. Bu paviyon, elektrikle ij. 

lüm sandalyesi paviyonudur. 

Yukarıdaki resim, mahkfunun hücre • 
sinden çıkarıldığım, aşağıdaki resim ise 

elek.. ·'kU sandalyeye bağlandıktan sonra 

idam edildiğini göstermektedir. 

Bu csnad1 figüran kadınlar, dehşetle 

haykırmaktadır. Bu sahne günde 35 de

fa tekrarlanmaktadır. 

Paviyonu ıiyaret eden halk, bir idam 
mahkumiyetinin elektrik sandalyesinde 
ne surcllc \ııfaz edildiğini görmektedir. 
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Kırkçeşme sularından 
çıkan yeni bir mesele 

l lstanbul dun yazın ilk 
sıcak gunonu geçirdi 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 

Bu suların elan cami ıadırvanlannda ve fabrika çeş· 
melerinde bulunmaıı alikadarlan harekete getirdi 

Dün İstanbul halkı, yaz mevsimi ba -
ıında hayli sıcak bir Pazar günü geçir -

miftlr. 
Sayfiye yerlerine ifleyen bütün kara 

ve deniz va.sıtalan dün tatii gününü kır
larda geçirmek isteyen halkla dolup bo • 

Piyasa umumiyet itibarile sağlam geçmiştir, yaln~JI 
ta le bsizlik yüzünden mısır fiatlarında sukut görülmüştü' 

pbmJ, bilhasaa Florya trenleri iıe Bo - Hafta zarfında her cin!I mallar J tüğü takdirde ger.:!k Rusyadan, gere~ 
ğaziçi ve Ada vapurları çok kalabalık ol- üzerine piyasada muameleler olmuş, ge- 1 Romanyadan külliyetli ~ale~ler. gelece 0-
muştur. rek dış ve gerekse iç piyasalar için satışlar ni tahmin eden stok sahıblen, (ıatları d 
Halkın mühim bir kısmı Şirketihayri - yapılmıştır. ürünlerimizin fiatlan müsaid şürmektedirle1". 

yenbı ilk tenzilatlı vapurlaril::ı Boğaziçi - olduğu gibi umumiyet itibarile piyasalar TİFTiK : Son günlerde bazı ihracatgl 
ne akın etmiş, fazla tehacüm yüzünden da sağlamdır. Bilhassa hayvan mahsul - firmalar tarafından 750 balye miktarında 
ıirket sabah mevcud tarife haricinde üç leri üzerine ehemmiyetli muameleler ol - tiftik siparişi alınmıştır. Piyasamıza geıeıı 
fazla vapur kaldırmıştır. maktadır. haberlere g~re: Anadolu~u~ mu~teli~ m:; 
Öğleden sonra da t,30, 2.31) ve 3.30 da BUGDA y : Geçen bir hafta içinde top- hallerinde tıftık mahsulu ısteklı o.ar 

Uç ztihurat postası yapılmıştır. rak mahsulleri ofisi şehrin ihtiyacatına müstahsilden mübayaa edilmektedir. Bıl"' 
"d h lk 35 gu-nlerde dış pi.vasalardan yeni siparişlet Dün Boğaziçine gı en a m sayısı göre piyasaya mal arzetmiş ve muntazam 

bini bulmuştur. ~atışlar yapmıştır. Hafta içinde piyasaya beklenmektedir. tı 
Dün Adalar, Kalamış. Bostancı da çok 758 ton buğday gelmi~ ve muhtelif tüc _ Fiatlar: Oğlak 125-130, Karahisa•, K • 

kalabalık olnıuı, halk gec vakte ka.dar carlar namına gelen buğdaylar ofisin tes- tahya, Eskişehir, Yozgad malları 115. ~ 
kırlarda eğlenceler tertib etmişlerdir. bit ettiği fiatla:- üzerinden satılmıştır. kara ve havalisi mallan 110-112, l{on:Y• 

d l ova malı 90-95, muhtelif deri malları 'lG-

d Toprak mahsuileri ofisi 4 ·5 çav ar ı yu-
Kı na gecesin en muşak beyaz buğdaylara beher kilosuna 75 kuruştur. 00 YAPAK : Geçen hafta şehrimizde f'> 
il hk 5 kuruş 32 para fiat tesbi! etmiştir. Şim - balye yapak satılmıştır. Yapağlar ibra ' 
ır.1. a eme g e dilik ihracat yapılmamaktadır. catçı fümalar ve yerli fabrikalar tarafın"' 

b .. A ı· Fiatlar: 1-2 çavdarlı ekstra ekstra Po- dan mu··bayaa olunmaktadır. Fiatıar: Tret,.ı Dün meşhud suç nö etçısı s ıye ce - 1 K 
Kırk~ mlan caddelerdeki çepne - hdır> dedik. ÇünK tetkı1tatımıza naıi - ca mahkemesinde garib ve mahkeme i- latlı malı 6,35-7, 9-10 çavdarı onya ve ya, Bandırma, Bursa Ayarı mallar 60-

llrden ve hamaml.a.rdan keelldtli halde. ran Kır1-....'"""e .IUyuDU ıehirde sokaktan 1 b. d havalisi buğdayları 5~25-5,30, ekstra Ana- Çanakkale, Geliboltı, İzmit Ayarı mal~at 
-~ çinde muhakeme safhalan o an ır a -

IMt:ıı fabrikalar ve aayısı otuza nran oa- sokağa ulqtıran kQııkler gayri sıhhidir. dolu sertleri .5.08-5,11 kuruştur. 57_58, Karahisar, Kütahy:ı malları 52-
vaya bakılmıştır. rtı 

iniler bu suyu el'an kullanmaktadır. Sıh· Üstleri açık sacılrtır. Her nevi hastalıAın 2 d ARPA : Son günlerda ihtiynca kifayet Ankara, Polatlı, Kırı::ehir, Konya o 
H!dise şudur: Evv~lki gece .saat e ... • 

tdye Vek!letinin emrile o ııaman çepne ve yayılmasına gayet müsaiddir. Bundan ö- edemiyecek derecede noksan mal gel - mallan 50-51, yıkanmı.: Trakya ve An• 
+- Tahtakalede Salih ve kardeşi H~anm .{ ı..• 

•mnamlardan ke&1len Kırkçefme suyu - tesi .u> • ıbul belediyesine aiddir.> . mekte olduğundan piyasa tutkun bir ya- dolu yünleri 70-75. debağ yünleri 5-55 ...... -
aun kullanılmasında mahzur olduğu, has Fabrika sahibleıi işe ıu iddiadadır: evinde bir kına geces~ ~apı~ıyor. ~u eğ. - ziyettedir. Hafta içinde piyasaya 2i0 ton nıştur. 
"-'·kl ,, lma b b" t di,.l lentiye Loncadan Alinın ıdaresınde brr lmi i· rfyat ·ç·n Anadolu P1R1NÇ .· Geçen hafta pı·n·nç piyasdl 
~ arm çoe-,a sına ae e ıye ver a c- Kırk.çeşme suyu fabrikamızdan ke- çengı· kolu getiriliyoT. Ev sahibi Salihin arpa ge ş ve ye-: kı sda ı t ıl ı t M def 
iddia olunmuştu. Halbuki sıcaklar bas - sildi~i takdirde fabrika faaliyetini tatil e- .d. malları 4,5 kuruşa a ar sa ı mış ır. er- hayli durgun geçmiştir. Gelen mallar • 

e-. karısı Kadriye, çalgıcıların yanına gı ıp . . . r rt·ı z1 
aDlf, fehirde tek tük hB.!!taltklar baıla - decek. Yüzlerce işci işsi.ı: kalacaktır Su , S rh k sınde ıkı ay sonra vapurs tes ım ıa 1 e hal satılmakla beraher alıcılar bu va 
1D1f, tifo tehlikesi baıgöstermiıtlr. Ger - versinler, Kırkçeş.ıne suyunu alsınl~.. Aliye para bozduruyor. a 

1 arısını yeni mahsulden 300 ton arpamn beber ki- yetten istifade ederek fiatları düşürJ111" 
kıskanıyor. Evdeki !lğız kavgası~ı so~ak- losu 3,25 ile 3,30 pora arasında satıldığı 

ti İstanbul belediyesi vukuu melhuz her Vakıflar Umum Müdtlrltlğü şu müta - taki bir yaralama vak'ası takıb edıyor. . . ğe gayret etmektedirler. . !'I. 
_._, . . haber alınmıştır. Dış pıyasal;ırdan havlı tyı· Tosya malları 25,:>, ?vforsin maıl•· ani -.ci hastalığa ve bilhassa tifoya kar· leayı serdetmektedk: s !'hin kardeş' Hasan Alıyı bıçakla va -

a 1 
• 

1 
' • • taleb vardır. Fiatlar Haydarpaşa teslimi 21, Orhangazi pirinçleri 29 kuruştan ın~ı 

• tertıôat almıpa da, evvel~ Sıhhiye c- Kırkçeşme suyttna batapu sahiq bu ralıyor. Alı Cerrahpaşa hastanesıne kal - dökme 4.15_4.30. Marmara, Trakya çu • 
'\'ektlettnln: cKırkçeın'n• su.TU k.abili mırb 1 K k rln dı lı mele görmüştür. d ' 

,...- :r- unuyoruz. ır çeşme suyunun ye e rı yor. vallı iskele teslimi 4,30-4.32 kuruştur. KEÇi KILI : KırkJın malları 50.52, rJ 
delildir. Şehirde !!lri hastalıkların çatal- camilere isale olunacak su tesisatının be- Mahkeme tarafeyni dinledikten sonra ... • MISIR : Hafta icinde piyasaya 763 ton bağ mallan ise ?.0-~!l kuruş arasında - '1': 
muma ıebebiy~ vermektedir> yolunda lcdiyc tarafından yapılması için Şurayı Hasanın yaşının küçü:C olmasına mebni mısır gelmiştir. haİya ve Almanyaya sa- tılmaktadır. Kırkım rnallnn d&ha faZ ı 
Itri .nrdüğü miltalea ile 1Ulann el'an Dcvle~n k8:1'ar alnıı' bulunmaktayız. 29 ve Sa~~in de .mü~evvik olmasında~ ~o tış taahhüd!Prinde bulunan bazı ihracat artmaktadır. 
eami p.dırwnlarmda, fabrika çepnele • Beledıy~ ~hır suyunu şad1rvanlara ka - layı 30 gun hapıslerıne karar v~rmıştır. firmaları, nobıınlannı temir, ettiklerin - DERiLER : Keçi derileri çifti t80·200ı 
llnde bu1unması uyfiyeti birbirini tut - dar getı~ın ve Kırkçeşme suyunu o za-, F~t •. b~ sıra~a mahkeme korıdorun • den yeni satışlar yapılmamıştır. Taleb - oğlak derisi çifti 120_125, kuzu dern-4 
meınötadır. man kes.!ın.. da ıkıncı bır hadıse olmuştur. Vurulan sizlik vüzünden mısır fiatlarında ehemmi- . ·rt· 140 160 k ğı • . .· k'losu 60-dt . . _ .. _ _ , . . . .. . l • r " •ı ı • , Uru sı r aerısı ı ti. 

t.tanhuı Sıhhiye Müdüri~ti bu hu - . ~elediye sular idaresı mudurluğü bu A~ının k~deşı Huseyın ~ahkem.eye ge yetli bir sukut görülmektedir. Sarı B:tn - tuzlu kuru koyun derileri 50·52 kurul 
1Uta fQ mütaluda butunmaktadn·: ıddıalara şu cevabı vermektedir: rnış. samıınden Ferdane ıle Samıyeye cA- dırma Karabiga malları 4 10-4 1~ Ada - t t lm l d . d ? a· k h .. - ' ' . <' an sa ı ış ar ır. . \1t 
4ıhhfye Vekllethıin emrini biz bele • c- Tesisatımuı gilnden güne tev~ et- ğabeyım n~~e ~:, ıye sorar en ~-r u~u pazarı malları ~uvallı Haydarpa,a teııll- AV DERiSi : Dış piyasalardan tilkı c 

dlyeye blldtrdı'k ve cKırkçepne 1Uyunun mekteyiz. Vaktt gelince çepne!erin suyu- arasında bır. mu~azaa çıkmıştır. Huseyın mi 4.22-4,25 kuntşa satılmışlardır. tavşan derilerine talebler devam etmelrl 
lıılr damluı bile ,ehJrde kullanılmama - nu da değiştireceğiz.~ davacı, Samıye ile Ferdane de suçlu 0 • SUSAM : Gecen hafta 701) çuval kad.,r ve mevcud stoklar satılmaktadır. Sansal 

8 11aıında bir Jı ız /ecl 
Bir şelıllde çit1nendl 

Bir çocull vinç üatilnd•n 
Dllştil, ağır yaralandı 

larak hakim.in karşısına gitmişlerdir. Fa- · .. · . . . . 1 atnlt . _ • susam Rus alıcılan tarafından mubayaa derılen fiatlarındg, değı~ık1ik o ın 
kat, Ferdanenın nufus kağıdmın olma - d.l ..... H 1. h d R 1 d b k t'lk" d .1 • • ı · .. 4 4 & l"ra tı1" 

1 
e ı mı:i.ır. a ı azır a us ar an aş a ı ı erı erı cıns erme gore • ,11 ı 

masından dolayı, suç unun yaşının ve l kt ,... tl d h b" ikt d'· d d' 18 k t t 1 t .. . . . sb. . . h k lik a ıcı yo ur. - ıa ar a a ır rn1 a:: uş- şan a e ı uruş an sa ı mış ır. 

Dnn akşam aaat 17 . .ıf 3 te Amavudkö- Tophanede Ford fabrikası önünde bir 
J'Gııde bir otomobil kazası olmuştur. kaza olmuş. Galata Yazıcı sokağında 8 

(lomr MuhUsln idare8'ndeki 18ecl nu- numaralı evde otunu 12 yaşında Jale, 
ID8J'8'1ı tabi otomobili Bebekten ge -: vincin tlstünde oynarken yere düşmü§, 
irken Akmtıburnuna doğru koşmakta vUcudünün muhtelif yerlerinden ağır ıu
*1 8 J'8fındaki Eftimiyaya çarpm!.f-· rette yaralanmıştır. Sıhhi imdad otomo -
tar. bilile Sen Jorj hastanesine kaldınlan Jak, 

Eftbnlya, siiratle koştu~ için ft.ltti- tamamen baygın ~ kendinden geçmiı 
ne pJeıı otomobtıd«n kaçınmağa va _ bir halde olduğundan ifade verememiı • 
Mı bu1amam1', tekerleklerin aRına gl- tir. Yaralı çocuğun sıhhi vaziyeti tama -
daftk tamamen erllıniş denecek kadar men vahim bir hah:l~ bulunmaktadır. 
90ctıd(l 1lurdahq ohnUft\ır. 

Eftimiya, 11hh! imdat! otomobnt ile 
Beyoğlu hastanesine kaldınlmı.Jtır. 
Eftbnyanın hayatından Qm1d kesil -' 

..qttr. 

Şehir işleri: 

Vali bu akşam Ankaraya gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi Dr. LUtfi Kır

dar, yanında belediye muhasebecisi 

huvıyetının te ıtı lçın mu a eme ta e-
dilmiştir. 

~~~~-~~~~~-

KaradP-niz sahilleri 
Sis altında 
Karadeniz sahilleri birkaç gündenbe -

ri kesif bir sis tabakasile örtülü hulun -
maktadır. Posta vapurları bu yüzden 
güçlükle sefer yapmakta ve küçük va -
purlar limanlarda si.sirı açılmasını bek -
lemektedirler. Dün tJaat 13 de Karadeniz. 
den limanımıza gelmesi beklenen Deniz
bankın Karadeniz vapuru sis yüzünden 
gelememiştir. Tarifeye göre yarın gelme
si icab eden Cümhuriyet vapuru da iki 
gün rötarla gelecektir. ' 

Bir kadını at çiğnedi 
Muhtar olduğu halde bu akşam Anka- . . . . 
raya hareket edecektir. B:ılmumcu ~iftlı~ . cıvarınd~ bir ka-. .. MOtef errllı: 

Vali, Ankarada birkaç gün kalarak za. olmuş, henuz .hu:ıyet.i tesbıt edile -. 
Mudanya hattı yaz tarifem imar ve belediye işleri etrafında alA - m.ıyen bir atlı, hındıbağ t.oplamakta o -. 

Denkbankın Mudanya hattı yaı ta- k~ar Vekaletlerle temaslarda buluna- lan 55 yaşlannda Şakir karısı Ayşe -. 
dfesfllfn tatbfkJna dünden itibaren c-cllik v~ 939 bütçesinin tasdiki işile meş- ye hızla çarparak kadınm kaburg&J ke -
1Mlfl•nmlfhr. Yeni tarifeye gere, me"I- gul olacaktır. mliderinin ezilme.!ine sebebiyet ver -
md Mfftlere fllw olarak hergfbı •at miştir. 
JO de Mudanyaya bir vapur bJdınla - Tonlantılar: Ayşe, berayi tedavi Sürp~ob has -

;:r::!1:e~rt::ı::. saat 8,JO da " .- :!~!:!2!.~~.1.?.~~!!~.--....... -.-..... -
Kemerburgazda ,ehld edilen Jandar- Teşekkür 

Par.ar gtinlerini fMr.bniıde geçiren !Ular için yapdan ihtifal 
Bursdılar bu vapurla ayni gQn dana- Dün Ke.merburgaz nahiyesinde, mü-
bDeceklerdir. tareke zamanında, ~al kuvvetleri ta-

Aclapazan tene:nfllı tıelrled '-'1ach rafından şehid edilen jandarma erbq 
~et Demirydllan İd.aftsbıln her ~ erleri için büyük bir ihtifal yapıl -

yaz tıertlb ettiği Hay~ - Adapa - mıştır. 
g . ti f .L-1 ~-.:.- İhtifalde Eyüb kdyınakarnı, Viliyet an - apanca gezm se er.•n uwJUCu • 

ttfbaren -........1.~ OOn .ı.ıı Ha _ jandarma komutanı, ve Jandarma bir-
~ ~,..~-r. Y :ak koınutanlarile bir jandarma müf -

41.rpapden 6,55 ve 7,J{) da &ı\>anca "Ye rezesi, 'Eyüb Halkevl uasile, Kemer -
Adapazanna iki treı> hare'ftt trtınio, Di- burgaz halkı hcır bu.lurunuştur. 
rtnci tren 22,JO, !kine! tren de U, 1 O da Merasim Eyüb Halkevi tarafından 
Ba~ya dftıımOftO;r. Teneuüh hazırlanan program dairesinde t>-. -
trenleri tyi a1Alta gl5rmQe ft clGn hlfr- 1anm14, muhteltf e&yleyler 'V'eril.mtş ve 
ı kalabalık olmuatw- ehidlerln hatıraları tam olunmlJlltur. 

Babamızı başımızdan ebediyen ayıran 

büyük felAketimizt payla~lc ve onun 
son teşyiinde bulunmak ıuretlle bizi min
nettar et.mı, olan baıta pek muhterem la
tan bul Valbf LQtfl Kırdar :>lmak Gzere 
bütün dostlarına fikir ve kalem arkadaf
larına, talebelerbıe Çapa Kız Muallim 
mektebine, 99lenk gönderen reil'lll ve hu
IUsi tqekkilllere, memleketin muhtelif 
yerlerinden telgrafla gösterilen allkaya 
b.rfı duyduğumuz somıuz minnet ve te -
,ekkiirlerimlzi muhterem gazeteniz va -
atuile ibllluu ay~la dileriz. 

~aklan, beDMllinlerl, Dama41 
n amcuıdeled 

Nafıa Vekaletinden: 
Açık arttırmaya konulan iş. 

1 - Çubuk barajı gazıno ve müştemilatının bilO.mum demirbaş eşyalarlle bi~; 
likte icara verilmesi, tahmin edilen senelik icar bedeli 1200 liradır. 
sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Arthrma 9/Haziran/939 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de rfa~ 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında •?"" 

arttırma uıulile yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girebilmek için i8teklilerin 270 liralık muvakkat teminat vef" 
mesi, Tıcaret Odası vesikası ibraz etmesi ve arttırmanın yapılacağı ~ 
den en az 8 giln evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarile birllkt~ ,ı

istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesıka • 
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta 
lehinde bulunmıyanlar arttırmaya iştirak edemezler. " .• g,ı-

4 ..., İsteklilerin bu iş için hazınlanmış olan mukavele ve şartname projesill• 
lar umum müdürlüğüne müracaatla görebilirler. (1825) ~3398) .....-/ 

İstanbul Defterdarlığından: dıl 
Muhammen l>" 

~ 
Defterdarlık Binuında mevcud Buik marka aekiz silindirli müs -
tamel otomobil. 
Baltalimanında (41363) metrellk ~ pa,.ça çayırın bu seneki mahsufü. 

Boğaziçlnde İstinyede İstinye mezarlığından itibaren kireç ocaklarının 
bulunduğu Balaban deresine kadar uzanan 4M65 metre murcıbbn saha

da mevcud çayırın bu aeneki mahsulü. 

Dolmabahçede Saray karşısında Bayıldım bahçesindeki dutların bu 

aeneki mahsulü. 

eOO 
ııo 

Galatada Lüleci Hendek arölstuı ıoka@ıda 7 sayılı fırında mevcud 
16 

dört çuval un beher çuvalı yetmiJ lki kilodan. 
Ayasofyada yanan adliye binası bahçesindeki adliye emanet ambarında ,O. fO 
mevcud kırk kalem muhte1Hi11clns eıya. 

Betfktaı NüzheUye caddesinde Köşeli sokağında 13/l sayılı ah'.r ve ara- &'76.5' 

balığın enka.n. • 1~ı9"ı Yukarıda yazılı mallar hizalanndaki muhammen kıymetle-:- üzerir.den 29fallb' 
Pazartesi günü aaat 14 de 1atılacaktır. Satıı bedelleri nakden ve peşindfr . ...ıuı ti 
lerin " T,5 pey akçelerini vakti muayyenlnden evvel yatıra:-:ık mezkfu° r ar' ' 
1&atte Defterdallık Mllll Emllk Müdürlüğünde müteaekkil komiSYona ııı 
caatları. (3310) 



Adana vakıflar idaresininlBursad.a Amerikanvari 
Ye • • f 1. t• bir ölüm tehdidi 

nı ımar aa ıye ı -
~hird k · b .. .. · Bir kadına " Kara Çete ,, 
tdi) k ı ~tun inşaat için azami bir milyon lira sarf· imzasile bir mektub gön· 

ece 'tarıhi eserlerin tamiri icin de 15.000 lira aynldı d "ld" so·o ı· . t dı· 

.\dana (li Adcmacla asjcılt C!l ddeden bir g6rundf 

~l"esi, bele~~usi~ - .. ~tlanl Vakıflar Hali hazırda 18000 lira olan belediy~ büt
~de vatife hı:~·~ buyuk imar hamle- çesinin tezyidi im.klnlan da aranmakta • 
"Ular id . sı almıı; bulunuyor. Va- dır. 
n~ aresı şeh;rd.... ·1 

ere apartı · aı f- meskeni olmak Şair Ziya pap ihtifali 
tlrnı mantar ticaret b" • 
. ayı kararla tı ' 1?a~arı yap- Adannda elli yıl önce valilik yapan bü-
~de dört bü .~k rrnıştır. Şchını mrrke • yük şair Ziya Paşa i~n ihtifal merasimi 
,..e bir de vnk~l .. ~parm_nan, m~ğazalar yapılmıştır. Hallrevi gençliği şairin me ,. 
" 1altt d a. ıdat"<'-ı b' k , la a ır. Bu ., ınası uruA • zarı başında onu anmıJ. çelenkler b!l'ak .. 

Cak, ü"er d~Partunanlnr ikişC'r ka~lı 0- rnıştır Obn .. :r • Ol'dı•r d . ' 
"- ak uzere h ,' o a v~ bırer salonlu Adanada Atatürk parld -cak er ıtatta ·· . 

\7 tır. UÇ('r daıre bulu - Adapadaki Atatürk parkında yapılacak 

en ı ve ıra ıs en 
Bursa (Hususi) - Sedbaşında Zekiye 

isminde bir bayan 13 yaşında İhsan adın
da bir çocukla herab~ oturınaktadır. Jh
san, Zekiyenin erkek kardeş\nin otludur. 
Çocuğun babası elyevm binbavıdır, fa • 

r.at Bursada değildir. 

Bayan Zekiye ge~enlerde cKaraçete:ı. 

unzasını taJıyan bir tehdfd mektubu al -
mıştır. Mektub posta vaııtasi:~ gönderil· 
miştir. Mektubun rr.eali şudur: 

(Falan gün, ..... rnahalllnd ·~ tesadüf e • 
deceğiniz dilenci kıyafetindeici adama be-ı 
yüz lira vereceksiniz. Bu para vcrilmedi
li takdirde küçilk İhsan. dağ1 kaldırıla -
ca1ctır. Eğer polis~ haber verirseniz İhsan 
hemen öldürülecektir.) 

Müddeiumumi muavinlP.rinden Edib 
tahkikata memur edilmiftir . 

. 
Adapazarında HaDa 
Şehidleri ihtifali 

Sayfa \ 

r Yurdda 19 Mayıs Bayramı l 

Yurdun her tarafındaki 19 Mayıs bayramına aıd fotograflar muhabirleri • 
miz tarafından gönderilmeğe başlanmıştır. Yukarıdaki resimler F.dime, Buro 
sa ve Burdurda bayrama aid birkaç intıbadır. 

Bir baba katili kardeşi 
tar atından ölduruldo daki a~ıflar uınu.rn. .. ~ .. " tesisat için tanzim edilen avan projeler 

Qhn ~rnar işlerile e~udu~luğu A~ana - gelmiştir. Projeleri miltehassu mirruı.r - Söğüd (Hususl) - Söğüdün Atalan kö-
,__fla tadır. lJ,...u emmıyetle alakadar Viotti Violi yaomı;ıtır Belediy~ proJ"elerl 8 yun" de bir genç nefsi:ıi müdafaa ederken 
<ili ar " ·•• m müd" l" · .,. · · 
bıinı llludürıu~u k ur uk Adana va- ı tetkik etmektedir. Mimara yakında bl!le- ~ kardeşini öldürmüşfir. Hadise f(>yle ol -

Türk - Yunan gDmrDk 
anlaşmaları 

E akr lionı•u tay· ndrosuna mütehassıs diyenin noktai nızn:ı bildirilecektir "• 1 
b· v af idares· •n etmi~ti:-. il mu§tur. Köyde baba katili diye tanınan 
}'~~~sı altına ~i/~ni kur..ı1acak vakıflar Muratlıda feci otobUs kazası ,~, Mehmed ile kardeşi Akif uzun müddet -
d ırrnaktad, c memurlar gazinosu M ~ r, tenberi kavgalı bir halde bulunmaktadl1'. 
hanına da ın r. Ayrıca O zd"bak rney uratlı (Hususi) - Muratilida çok tl Bunla .. dan Akif annesı· ve bir takım kim -,!tıası kuruı uaz?aın b'r rot· 

1 
th '

1 
- feci bir otobüs kazası oldu. Bulgaris _ •· 

<LCtn Uvor j 
1 

ıcare ane er t ·· ı · d Ram ı 1 b ~- Eskic::ehrc giderken Meh rnıştır. .J • nşa•t için etüdlere ha an goçmen erın en azan oğlu A- se er e erau"'..r • -s • 

Evkaf id ş rıcı Hnsanın 11 yaşındaki oğlu Muh - med yolda kendisini pusuyıı di;~rüyor. 
~rak §eh· dare~i belediye ile ınutabı' k 1 tar, keı·este yüklU Hasbiye aid ( t 7) Kamasını çe'kerek Akifi öldürmek istiyor.' 
ııali ır e ık"n . b ıt a 
'c inşa ettir 

1 
, cı. ır sebze v~ kasabı~ numaralı otobüsün tekerleği altında Adapazarı (Hususi) - Hava ıehidlerl Akif değnekle mukabeleye çal~ıyor, fa. 

adde.sinde e~eLtt_ır. Ayr!ca Abidin 1 kalarak kafası paTÇalanmak surettre ihtifali şehrimizde çok ıüzel bir ıekilde kat değneği de kaptırıyor. Mebmed kar -
l>artırnan in sekı.? .. aıle oturabilecek b?a!a çok feci bir surette lSidü. Cümhuriyet yapılmıştır. Resmimiz ihtilalde söz ıöy • d inin elbiselerini parça parça ettiği rı-
~at için az:a ~ed~'Inektedir. Bütün b ır. a.• müddeiumumi:si Çorludan gelerek tah- liyen albay Ömer Lfttti Sumanı gös - ~ . 
"\:kr m, bır ın·ı u ın· k.k t b 1 d ~-rmektedir. rada Akif yerden bl!" taş kapıyor ve Meh-ır. ı Yon lira sarfedil~ - ı a a aş a ı. .o: 

Vakıflar -::========================:--
tamiri·· • şehrimizdeki · • ( Çorlulu talebelerı·n gezisı· ) ~ •Çın de ısooo . tarıhı eserlerin 
~du son bU~· . hra su~d~o~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arıa t ıt ııışa haır.] . • 
'alc.t amanın~ deıv· . . esınden sonra 

ır. e•Şınış bir şehir ola -
J\.dan d 

c\d 8 a Yen' 
~el ana bölgesin~ ~rtakaı tinsleri 
"" ~e Yeni Portak lett~ tecrübe bahçcle .. 
~t Y a cıns,e . " 
~ .aPılrnaktad· ' rı uzerinde tet-

encıy .r. Bu hah l 1 
tetitiı e cinsteıi _çe ere birçok 
lie...,,/~ '1alansiya~~~auın_aa Filistindcn · 
~u fıdanıan dikılm· mutı, Vaşington. 

~ta l>Qrtakal r . ıştır. 
" hoy .. eŞtdlc:rinde ş 
'ekird • trıeyvata n amutiler 
~i ... e~i azdır ~T rı gayet sulu, iri ve 
\ '' d . '"~Va) V · •buğ e llıeyva13 ' aşıngton cinsle • 
~ u ince v r1 gay~t iri ve uzunca 

~(t~rtakaı ci~s~~~ ~okuludur. B:lhrıss~ 
~u Olduğtından . rı ıhraca~ iç:n, daya • 

~!· kıırovad · gav~t elverislidı"r 
"iÇ ı>t a 938 ~ • 0lt Itaı. ... aın Portakal mahsulünden 

ır- ... ıs k' ·r 
.\d '"'oıan~ ~ a.1 esi satllm.:ıtır. 
~~11~~anın tarihi ~edi~e faaliyeti 1 Çorlu (Hususi) - Cümhuriyet okulunun beşinci sınıf talebesinden <fO k~i
lt~tı a belediye ~Z~ıarı.ndan ~iri olan lik bir grup muallimleri Hasan Can'm idare ''e nezaretinde Velimete köyüne 
toita belediyesi b alıyetı ~eııişlemiştir. gitmişler ve bir müsamere verır.işler dir... Bina seyircileri istiab etmediğin 
'\t~dall\ı hazırlarn, eş se~elık bir imar den piyes iki defa tekrsrlanmı.ştır. Bay ta köy öğretmenleri şevket, ve Ziya 

birçok Ye~~1.~~ ışc baş!amıştır. olma~ üzere köy halkı büyük bir misa firperverlik göstermiş ve bir de ziyafet 
1

' er Yajıılac:ıktır. vermış1erdir. Resim davetlileri ziyafet esnasında göstermektedir. 

Pezer C"la Hasan Bey Diyor ki: 

... Musikiden nefret etU
ği i~ ••• ~ 

... Vapurda ne kadar 
musiki Aleti varsa hepsini 
kaldırıp denizı atmıJ. .. 

Hasan Bev - Aman şu 
zatı bizim mahalleye ge -
tirmeH .. Bizi komtuların 

parazitli radyolarından 
kurtarsın!. 

medin üzerine !ırıritıyor. Başına isabet e
den t~la Mehmed derhai yere düıüyor 
ve ölüyor. 

İzmir (Hususi) - Ege denizinde Türl 
ve Yunan kara sulannda h~r türlü ka • 

Katil köye gidip muhtara t~lim 
mu~tur. 

Bursa futbol birincilik 

ol • ç$çılık vak'alanna mani olma« uzer• 
Türk ve Yunan gümrükleri arasında mü
tabakat hAsıl olmuştu::-. 

müsabakaları mek üııere Sisam adasından yedi kişilik 
(H t) . • bir Yunan gümrük heyeti Çeşme yoiilt 

Alınacak müşterek tedbirleri görüş • 

Bursa . usus - Şehrimız futbol şehrimize gelmiş ve gUmrükçüler tara • 
blrlncllik maçlarına geçen Pazar g_ünü fından karşılanmıştır. 
devmn edilmiştir. Evvell Bursagücü i- . ..y " _ 

le Muradiye Gençlerbirliği arasında Yu~a~ ~.e!.~tı, ogleden sonr~ gumruJıı 
yapılan müsabaka 3-2 Bursagücünün baş~~durlugun?e yapıla~ak ~uzakerele· 
galebesile bitmiştir. İkinci maç Acar _ re ıştırak edere.ıe alınııcaıt muşterek ted· 
idman klübü ile Akmspor gençleri 8 _ birleri takarrür ettirmişlerdir. Görüşme· 
rasında yapılmış, Atallürk stadını dol _ lerde mütabakat hasıl olmuştur. Yur.;ın 
duran binlerce halk heyecan . ve me _ heyeti bugün Çeşme yoli!e Sisam adasına 
rakla oyunu seyretmişlerdir. Neticede avdet etmiştir. 
2-0 Acarlılar galih gelmişlerdir. Resim heyet azalarmL göskrmektedir. 

Karabük belediye azası seçilmi~ . ·- ---
K b .. k (H ~) P .. .. Ka Çukurovada yem arpa mahsulo ara u ususı - azar gunu - . 

Tabük istasyonu yakininde inşa edilen Adana 17 (Hususı) - Çukurov1dıı yeni 
yeni Vf'. modern Halk Partisi salonla - arpa nıahsulu çıktı, tarlalarda patozlar ir
rında muazzam bir halk kütTesinin iş - !emeğe başladı. Yeni mahsul ambarlara 
tirakile Zonguldak Umumi Meclisi ve taşınmaktadır. Bors:ıy'l ilk gelen arpe 
Belediye azasından Nuri Ahatoğlunun mahsulil, kilosu üç kuruştan satılmıştır 
başkanlığı altında. Karabük Belediye Satışlar çok lıarare~li olmaktadır. 
azaları seçimi yapılmıştır. -·······················································.._. 

Neticede Demir - Çelik fabrikası 
mensubini bulunmak suret1le Doktor 
Kemal Bağran; Bayan Rezan Tılabar; 
Muzaffer Yener; CelBl Kaırpat; Muzaf
fer Tayşl; Ruşen Pelisen; Rıfat Alper, 
Giyas Gökkent, Mehm.ed AU Ergün; 
Kenan Çelikman, Sabri Üstündağ, Fu
zuli Erkov, Ahmed Yurdsever, Süley -
man Özen, Razi Ağar, Mehmed Güneş 
İbrahim Dedeoğln:.Nihad Özku'l; Ko -
nar!ı Mehmed; Mehmed Karaüzüm, 
Muharrem İbşir, lokantacı Mehmed, 
Emin Demir, ve Kemalden müte~ -
kil 24 kişilik bir heyet seçilmiştir. 

Bu H kişilik heyet 1 Haziran tari -
hinden evvel Karabük'ün t1k belediye 
reisini S«eeeklerdir 



' Sayfa 
SON POSTA Mayıs~ 

l __ HAdiıelcr Karşısında 1 

Sayfiyeye gi ecek ere 
Siklamen makyej 

1 Meşhur Türk Pehlivanları~dan ] 
L Kavasoğlunun Güreşlerı 

B u yaz sayfiyeye gitıniye n;yet ı ğı.rdıklannız da. iyi ağırlanmadıkları tçin 
ettinizse; bu niyetinizi eşinizt, sizinle ahb:ıblığı keseceklerdir. Sayfi -

dostunuza, akrabanıza, hısımlarınıza aç- yede yeniden ahbab edinmezseniz. kışın 
mayınız. Belki onlar da sayfiyeye gide • şehre döndüğünüz zaman konuşacak kim 
ceklerdir. Fakat sizin gideceğinizi öğre - se bulamazsınız. 

Kadınlar iki türlü boyanır: Birincisi: 
Herkes boyanıyor ve a~t olsun diye. 

Pudra, allık, ruj 
sürünür. İkincisi 
tıpkı resim yapar 
gibi yüzünün şu -
rasma burasına 

en uygun renkler 
dokundurarak gü 
zelleşir. Mrkyajın 
iyisi şüphesiz bu 
sonuncudur. Bu 
usulle yüzün ho -
şa gitmiyen, ala -

Kavasoğl u Kara Sülo 
pehlivanı nasıl yenmişti? 

nir öğrenmez: 
- Mndem onlar gidiyorlar. Biz ne di -

ye masraf edelim. Onlara misafir oluruz. 
Diye düşünürler. 

*' Sayfiyeye taşınacağınız gün konu kom
§Uya veda etmeseniz çok iyi olur. Gerçi 
kabalıktır amma, bu kabahğ ı muknbi1 
onların sizi sayfiyede rahatzı:ı: etmelerin
den kurtulmuş olursunuz. 

* Sayfiyede bir köşk tuttunuzsa. herkese 
bir tek oda tuttuğunuzu söyleyin, gcrı;i 

övünmek zevkinı:len mahrum kalırsınız 

amma bu mah':'llmiyc::e mukabil. köşkt:.n 
misafirler tarafından işgali yüzündr.r., 
köşk bahçesinde~i bekçi kulübesindt' ytıt
mak zaruretinden kendinizi korunn.:ş o -
lursunuz. 

* Pazar günleri rahat ctmei-=, yorulma· ka çekn,iyen tarafları ikinci pJana atı-
Sayfiyeye taşmdıkten son .. a eski mn • mak isterseni7.. sabahleyin erkenden şc'h- lır, alıcı yerlerinin kıymeti arttınlır. 

!uıllenize sık sık u~!'amaym. Hatta !'ıiç re ininiz ve ak~a!Tl geç vakit sayfiyeye Gözü aldatarak uzun bir yüz yuvarlak, 
uğramazsanız daha iyi olur. Bu sayede dönünüz. Gerçi ak~arl sayfiyedeki evirıir- fazla yuv<trlak yüz beyzi gösterilir. Bu
cski kom!=:ulara rastlamak ve onları da - de yirmi otuz ziynretçin;n kartvizitini o • nunla cildinizi olduğundan daha taze, 
vet mecburiy:!tinde kalmak tehlikesin - kumak mecburiyetinde knlırsınız am.'l'la, gözlerinizi daha parlak, ağzınızı daha 
den uzak kalırsınız. bu mecburiyet onları doyurmak, onları manalı g.österebilirsiniz. Bununla, 

. * 

* gezdirmek. onları gece alakoymak gihi giydiğiniz elbiseyi daha çok yaraştırır, 
Sayfiyede iken dos.t, ahbab edinmive külfetlere katlanmanın yanında hiç ka • daha şık görünürsünüz. _.1a]d} 

bakın.. Çünkü sayfiyeye çağı!'madı~f\ız lır. Böyle bir makyaj tabii birçok tecrü- Suyolcu Mehmer! pehlivan bir yağlı güreştew peh!ivantar ara~rub (Ort: diY' 

~~~k~i~d~~~la=r=~=ğ=ı=n=l=m=a=d=ık=·1=a=~=i=~=n=;~~=-==========='=~=e=t~I=h=ı~lG~s~ı~~k~hl~kdahl~~~ ~~~ ~~~~~~~~-~~~- -O~~~de~bnnm~· 

L E =1 
dayanır Deneme her vakit için elde- desine nazaran _ doksan üç yaşını idrak sordu. 111ıı 

Un ı. a rl . b ı' · ı• yor mu ı• d ı• n ı• z '· dir. Bıkmadan, yılmadan arka arkaıya etmiş eski bir pehlivandır. Zamanında Kavasoğlu çok mütevazidi. Ali belıil 
birçok pudra ye rujlar kullanılır. Kaş- çok iyi güreşler yapmış, kispetini omu ~ sualine kısaca: 
lar inceltilir, kalmlaştırıTır. Ve bun - zunda şerefle taşımıştır. Kurddereli de - Evet .. cev:ıbını vcrrli. :tf 

Kaynar suda yaşıyan böcekler 
· Am~ikad:ı Kali-
forniyndakı sıcak 

su memb:ı1arınc1a 
bir takım böcPk)e-

rin ya'.?amakta ol-)')~~ 
dukıarı tesbit edil- ~ 
mi~tir. ~\-=--~ _ Jir~ 
· Bu sıcak suların l.r_-- - ~ 
harare~i GS ierece- ~~!il 
y:i bulmaktadır. 
· Bundan 00- müddet evve: hayvanat fıli
ıni mütehassısı C. •r. Brues Sahrayıkcbir
de 40 derecei hararetteki kumlar içerisin
de böceklerin yaş:ımakta olduklarmı t<>s
bit eylemişti ... 

Kürdanlar ne vakit icad edildi lardan alınan neticeler ha~ırda tutulur: öldükten sonra namları dUnyaya ün sal- Ali baba, hiç kimse tarafından yr~le~. 
cBana şu kaşlar. şu renk pudra, şu renk mış, kendileri dünya pehlivanlarının sırt- davet olunmıyan bu pehlivanla fa;J\ttıı 
ruj gidiyor.• diye muayyen fikirler )annı yere getirmiş eski pehlivanlarımı - lakadar olmuş, kim olduğun•J nere·. ı 
edinilir. Givinmede olduğu gibi mak - zın zamanına yetişen yegane pehlivan a• geldiğini so!'muştu. Kavasoğlu katı·ırce:rı 
yajda da şahsiyet böyle başlar. ramızda Suyolcu Mchmed pehlivan kal - nin suallerine o kadar kısa cevablar vt.1' 

Berlindc bir mtl-
zede kürdmın ta
rihi hakkında çoi 
şayanı dıkkat vesa. 
ık bulunmaktadır. 

Tarihin bütün 
devirl.;-rind(? kulla
nılmış ve kullan. 
makts olan bütün 
kürdanl.ır bu mü-

Bundan sonra- rnütehassislerin ve mıştır. mişti ki Ali baba bu pehlivanın ın"i:ı 
Kı :ı. gu·· ler"nden do""ndu""kten Kavasın ogwlu İbrahiın pehlivan oldıl 

tecrübe sahibl€rinin bilgileri gelir: rApmar reş ı 
MeselU bu bilğilere göre yüzün teba- sonra kendisini görmek, güre~ler ve gü • nu anlıyamnmışh. hlİ 

reşçiler hakkında fikrini öğrenmek İ."te • İbrahim hali, vakti yerinde bir P" t< 
rüz ettirilmek istemiyenler diğer ta - vandı. Filibede güreş vaktir.i bek

1e: b"' 
raflanndan d2ha açık bir pudra sür- dim. ,_ yemegwı·nı· aşçıda yea'ı", boş vaktini Alı Suyolcuyu Vakıf hanının altındaki kau 
me'k ıazımdır. Bilakis göze çarpmaması b k h d d vede yağlı güreşler başhakemi Kırklareli anın a vesin e geçir i. . ıttJ_. 

zede mevcud bu- arzu edilen taraflarına da da'-ıa koyu meb'usu Şevket Ödülle konusurken bul- Pehlivanla::- yemeklprini davetlı 01 ti 
lunmaktadır. On pudra sürmelidir Bu sayede iri bir bu- dum. Eski güreşlerden bahsediyorlardı. lan yerlerde yiyor, sohber. etmek rız;Jıt 
dördüncü as!rda run nisbeten ufak ızörünür .• Pürüzsüz Bana: günün hemen her saatinde Aü bilbll 
gu··milşten ince işlemeJi kürdanlar istimal ve ~enç bı"r ... 'ın 'meydana çıkarılır k k h · ğ d ~ .. ı . c- Hoş geldin, evlfıd. Sakın anlattı - a vesıne u ruyor ıı. 

edilmekte imiş. Sonraları şeki!ler değiş- Sonra mec;eia: Yanakları cok hırını- )arımı gazeteye yazma• dedikten sonra Tenha ?.amanlarrla Ali baba * tirilmiş... zılastırma'k gözleri çukur gösterir. Su konuşmasına devam elti. Ben, Suyolcu - yaklaş1Vor: ıt 1tı1f 
Patatesten cam yapırıyor! Asıl kürdanın dokuzuncu asırda mrv- halde l!llr ve güzel kirpikli, iri gözlü nun istediğini yerıM getirmek, yani un· - Oğlum, kendinin pehlivarı old~c~fl • 

Şimdiye kt.d~r cud bulunduğu anlaşılmış olmakla bera- olmıyanlar ya fazla allıktan vazgeçme- lattıklannı gazetey\! yazmamak istıer~im· sunlara sövlesen""? .. S~ni de dave! e·~ 
lyalnız yemeğe sa- ~ 1 !fi') ber menşei hakkınaa sarih bir malümat li, yabud gözlerini daha por!ak göster- sc de bir tiir!il kendimi gazetecilikten ti'<· ler, der. Fakat Kavasıan· 

lih olduğunu bildi- ffe bulunamamaktadır. mek çarelerini aramalı, kirpiklerini mu rid edemedim V"' anlattıklarını aynen .~i- - Lüzum yok habı:ı, cevabını a:ırd'·tt· 
ğimiz patatesin da- * hakkak kozmatiklemeli, .kıvırın.alıdır - ze nakletmeğe · ırar verdim: Nihavet düğün günü eeldi, çattı· ~· 
ha pek çek is!imal Iar. Kavas oğlu henüz ölmüş, oğlu İbrahim, libc yerinden oynuyor, sokak:nr i!'1

5311 ~ 
tarzları varmış me Sesli filmin tarihÇBSİ Gene bu nevi mütehassıs tecrübele _ dedesi kadar hoyl:.ı poslu. güçlü kuvve~li labahğını almıv::ır, herkt's güreşlrıi~'l ş , 
ğer... Bir Alman Sesli filmin icad: epey eskid~r. Fa_ rinin ortaya koyduğu bir hakikat de yaman bir pehlivan oluvermişti. İbra - pılacağı rneyd'.ını doldunıyordu. Gııt'~ı· 
mühendisi patates- kmt sessiz film çeviren müesseseler ses sudur: Hafif makyaj gündüz ve spor him pehlivan henüz pek genç yaşta idi. çiler çoktan Ali babam;ı kahvesind~Tlbııbl 
ten cam yapma~a · · · ·a· G 1 • l k ·· ·· .. Köyde duyuldu: mış. mevdana gitmişti. Kahveci Ah. e• 

li film yüzünden zarar göreceklerini ıcın ıy1 ır. ece eyın so u gorunur. 1 rı s ı 
:>ile muvaffak ol- Gündezün sürülen boyalan gece her _ - Filibede düğün varm•~· ·· yanına Kavaso!{lun:1 alarılk güreşe ,Jer 
muştur. Bu cam ievkalade bir şeydir. Zi- tahmin ediyorlar ve sesli film yapmf- halde ı:ı.rttırrnalı veya daha ateşli renk- Kavas oğlu İbrahi;n pchJ;van durur retmeğe gitti. Biraz sorıra meydancı « b•: 
yanın birçok şual.ırının geçmesine elve- yoıflardt. Bunların arasındp if.'ns ha- ler kullanmalıdır. mu? Kispetini omurnııl vurunca derhal teye, ıtüreşecekleri çağırıvnrdu. Ali bll 
rişli bulunan bu camın diğerlerinden pC'k 'lind'e bulunan bir mü~ese, ifl!fıstan V "h t .. b" 1_ • .. •• •• yola çıktı. Filibey,, düğünden bir hafta - Havdi evıad soyuns,mn .. dedi. 

e nı aye ıyı ır ma·AyaJın uçuncu t 
çok fnydalı olduğu tahakkuk etmiştir. Bu ku~tulmak .iç;? sesli film yaptı, diğer-. şartı: Modayı takib etmek ... Her şey evvel varan .brahim kızanlara sordu· - Yok baba, sırası var.. b'' ~~ 
camın ismine Anras Glass denmiştir. len de <:e~lı f-lrn yapma b l d 1 d - Düğün i-;in çok pehlivnn ge1di mı? Destelerin ~;ireşi bitti. Meydancı .. • 
~ ······-·-·-·---·-··--··---··············: • • ; •••••• J. • •••••••• •••••••• Y •• a ••••• r ••• • • • a ••• ı .. a •• r..... gibi makyaj da bir mo aya tabi ... Kah ~]9Jl' = - Arar mısın? Dünyarla ne kadar peh- fer kücük ortava g~irese<:('klt>l"İ ya 

Aldatılmış 

Bir genç hız •.• 
Bnyan c. Y., bana yoll .. ciı~ı mektub· 

da: 

- c .. Asabım bozuk, beynim d:-tr'll~ 
dağınık, periş~'l bi::- haldeyim ..• :liyor 

Anlattığı vak'ava bakılırsa perisan 
halde olmlkta hnklıd•r, fakat perişan 
bir halde olmak iôame edilecrk hoş biı 
vnziyct d •ğildir, perişan ı~ı ıntiı:ıma 

kalbetmek H'ıwn .•• 

Bayan c Y.> daha çok masum bir 
gençkızkcn bir erk,,.kle tanışmış. Ü~ 

yıl, dort yıl sevi~mı~, ve bu ı:evic;me 

ailesinin de muvafol{ntil eı !,egir. ara· 
sıra cvl"'rine gelip gitnıeJ('ri şckli:ı9 

de inkılab <>derek bi:· h:ıv~i nlenil ><miş 
Anlamadığım. ha7.mnmedi!1inı n'Jl,ta 
budur ammn, üzıerind~ ısra .. • etmi~ e • 
lim: 

Erkek şimdi Ba\ 3'1 c Y . ., nir yanınd~ 
değil, uznkça vıla··etlerimizin birind9 
iş peşindedir. Yazdığı mektubdn: 

- Seni :.ıldırac~t;ım der·0~t~dtr. lt~a 
kat mektubd'l e;rlenm~ktel hıç h:ı.ıtq 

yoktur. 
Bu arada E:ıyan c Y., Pin k~:·~ı·.1na 

ikinci bir :.:rkek çıkıy.:.00, h~r nasık~ 

be .. ar kalmtş bir er.ı{ek ... 

Bayan c Y.- im ikinci erkt!ği scvıni .. 
yor, hiç sevmıy·)r. Fakat or un dn nr oı 

zularına ıilet oluyor. Bütün k-&.bi ias 
erkektedir. Bütün düşünc~leri r.rıa rna 
tuftur. Fakat n<?dem;0 ikincı erkeğin de• 
tesirine kap]lınaktaa kurtu::ımıyı;r 
Ve: 

- Benim !çin kurtu·mamn cın ko!ny 
çaresi ölmekti.:, diye düşünüyor. 

Bayan c Y.:t bana darılmasın. ceza • 
ya gerçekten hak kazanmıştır. Fak~• 
ölüm çare :!eğil, vasıta değil, netic.:! 
dir, neticeye is!! tab:i bir şekilde, dahP 
sonra varılabilir Kendisine yaş'lmayJ 

tavsiye ederim. Meşru veya gayri meş 
ru, ne şckildz cıltırs2 olsun aşkın zev • 
kini tatmıştır, mes'ud 1)1mu.; ve mcs'ud 
etmiştir. Bilançoıımı kar ve zarar he . 
sabının kar kısmında ilk erkeğiı1 odım 
yazılı görmek yetişir. Şimcii chütçe • 
nin muhtelif fac;ıllan arasınöa müna, 
kale yapmak> zamanı gelm"ştir. Ba • 
yan c Y.:ıt nin de istihkak kesbetmemis 
olmasına rağmen bir ev kadım, bir an 
ne olması sırasıdır. 
Kızım ilk erkeği unut, senin için ol· 

müştür, se=ıin y:..--ınde olsam a::-tık Ol'U 

sevmez. beni zevk" alet yaptıl!ı icin on. 
dan nefret ederir.1. Sev veya sevme is -
tikbnlin ikinci erkeğin yanındadır. U· 
marım ki bu vaziyet•e dahi scııi knbu] 

edivor, münasebetinizi mC'şrulastm 
yor, kendisine minnettar aJmalı~ın. 

TElZE 

kızıllaşıyor, kah turuncuya dönüyor, e· livan varsa buray.:ı topland.. mağa dav.et ediyorıl!J. Ali baba gen 
kah soluyor. Baznn iri ağız1arda, hazan rı - Bu pehlivanların kahvesi hangisicfü? - Haydi evJad geç kalmn de soYll 1'"-.ı., minimini kiraz gibi dudakların hoşa git , w-- Nah .. Şu köşede-:-i kahve.. - Dur baba, benim sıram daha gı · 
ti~ni görüyoruz. Bunda elbise renk - Kavasoğlu. ağır ağır, kızanların hıif di, cevabını aldı. J 
!erinin ve biçimlerin de çok tesiri var, bll ettiği kahv~ve doğru yürüdü. Kapınır. ii - Küçük ortadan sonra bü)ii!t orta. b·, • 
Yüz boyalannı ister istemez o seneki t nüne geldi, içeriyf! baktı. Keneli kendin!?" tı güreşleri de taınamlanmı5, faka ...,,· 
moda renklere uydurmak icab ediyor. ('w - Tüüü ... Amma çok pehlivan var. pehlivanda hiç bir harckC'. görülrtı . 
Yoksa bu iki renk grupu arasında a - "r1l' dedi. Bu pehlivanhrdan hiç birini 1anı - Artık Ali b:ıba Kavasoğlundan ıı 
henksizlik başgösteJ"ir ve ayn ayrı pek nuyordu. Kahveden içeriye girerek b\r kesmiş, işi alaya dökrniıştii: .1• 

güzel olan elbise ile kadın çehresi bir de köşeye oturdu. Akşam vakti yaklaşmıştı - Oğlum sen l.>cı~a güresccek 0 

arada güzelliğini kaybeder. b c;ıı Biraz sonra pehlivanl:.ır birer i!d<jer l;:ah . ya .. diyordu. Nihayet meydancı ı:ı d
1 

Son zamanlarda siklamen, modanın veden çıkarak daveLli bulundukları e\r • reşecekleri davet ediyordu. Bn esrın 
en hakim rengi halini aldı. Son mak - lere akşam yeJJleği yemeğe gittiler. Ka . rahim ayağa kal:Ctı ve: J 
yaj renkleri de ona tafui olarak turun - vasoğluna kimse rağbet etmeır.iş, ona hiç c- Ali baba. şu emanetledmi a1:. ti 
culuktan uzaklaştı, kovu pembeye, me- kimse: Saatini, parasını ve daha •lazı ufn" ıı 
nekse krrmmsına döndü. Bugün turun - Sen de bize buyur dcmemi§ti. feğini Ali babaya teslim ettiktcR so~r 
cu bovaları yakışsa bile hoş göremiyo- Pehlivanlar aynld1ktn.1 sonra kah\·t?n~ I kenara çekilerek soyunmn~a başl<t '· ,t 
ruz. Y<.ırın elbise renkleri değişince bu yalnız son gelen bizim pehlivan ve hir ıio baba, Kav:ısın bu hnrek<!ti'l'.? bay:et .. 
günün hoşa giden siklamen makyajı da kahveci Ali baba kalmıst1. Kahvec-: Ali mişti. Daha heniiz bıyıklrırı terliYr 
yavaş yuvaş gözden düşer. Bu değişme baba müşterisine kahvesini getirdiği l'S • 'ı gencin başa JÜrcşme.~ istemesine 

11;,J~ 
zaruridir. nada: (Devamı 13 üncü saYf

0 
••• ? 
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iki ahbab çavuş lar: 



·-., --~ -----

YAZAN 

Emekli General H. Emir Erkilet 
• Son Poata ,, nm ukerl muharriri 

Leh orduaunm• motörUZ kıta atından biri teftfı ~ 

V eni Leh ordusu Rua. Avuaturyal 

ve Alman terbiyeli ıörmD.f 11-I 
bay ve erlerle vücude gettrilmiştl. Pil • 
vaki bu üç ayrı ve aykın nizamdan bir 
tek Leh nizamı çıkarmak bir mesele, hem 
de çetin bir mesele idi. Buna tağmen lıfa. 
reşal Pilsudski ve sadık arkadaşları bun
da muvaffak oldular. 

Pilsudskinin işi yalnız orduyu düzelt
mek değildi; o bir takım dahili politika 
müşküüıtını da yenmeğe çalışıyordu. Bir 
çok açık ve gizli düşmanları onun ifini 
güçleştirmekte idiler. Sejm. yani Leh 
meb'uslar meclisinde ekseriyet nadir o • 
luyordu. Fakat onun nihayet 11 Mayıs 
1926 da Varşova Üz'.!rine yürüyerek va
ziyete hakim olmulle memlekette otort • 
ter bir idare başladı. Ve ordunun tekem • 
mül •e takviyesi işi daha büyük bir cid-

Sayfa 7 

• 

diyetle idame olund:ı. Mareşal Pilıudıkinm 61ümunden n.vol 
Ben 1927 de Leh ordusunu henüz bu 

mesaisi üstünde g3rmüş ·ve muht~lif 
alınmıJ ıon resmi 

müesseselerini ziyaret etmiftim. o zaman Avrupa ordusu.na tapınırcasına Ubl ol • 
üç muhtelif askeri sistemin birleştiril _ malt, onu taklidde devam ve ısrar etme«, 
mesi işinde hayli Herlenmi .. Leh nizam - ve onun nizamname ve tallmnamelerinı 

Amer1b.:la 5 Jaflnda bir kız 90cugu doğuı'du. 

- Bizim kız bugün 5 yaşına baıtL 
_ a~r _ name ,,e talimnamelerinin çoğu vücud tercüme ederek kendin!! aynen maletme. 

- Oyuncak mı aldın:> 
~ ·-
- Yok yahu, lohu1a f'!lıeri ile lıunJak taltımı! 

bulmuştu. Fakat müiküllt büsbütün or • ğe kalkışmak kadar muzır. hakiki mılb 
tadan kalkmış değildi. terakkiye muğayir ve binaenaleyh tehli. 

Rus ordusunda yetiımif biraz ı:;ürültft- keli bir şey olamaz ve bu gibi ord'.llar yer
cü generaller ve sübaylar Avusturya or- lerinde iayınağa mahkUmdurlar. 
dusundan devrolunma ince Leh zabitle - Onun içindir ki genel kurmay yarbaş • 
rini anlamıyor ve Alman terbiyesi gör - kanlığında bulunduğum ve Genel Harb • 
müş olanlar ~ia bermutad kendilerini ö· den sonra bir de İstikldl harbi geçirmiı 
ta'kilerden k.iyas kabul etmez derecede ve zaten baştan aşağı almancadan tercü· 
yüksek ve farklı sayıyorlardı. Her taraf me bütün eski nizamname ve taliınna • 
kendi eski nizamname ve talimnameleri- meleri eskimiş ordumuza ve a:;keri mek· 
nin üstünlüğünü hO.lll öne sürüyor ve teblerimize yeni nizam vermekle meşgul 

kendi görgü ve bilgilerine hürmet edil • olduğum zaman muhtelif Avruoa devlet. 
mesini istiyordu. O vakit her üç tarafın leri ordularile mekteblerinde olup biten· 
bazı büyük ve küçük rütbeli sübayları leri öğrenmeğe ve bunun için de Fransa. 
bana tenhada samimt d~rd yanmlJlardı. İtalya ve İn.giltereye her rütbeden her 
Ben ise bu hali yalnız tabii görüyor ve ihtis~ için zabit yollamağa çalıştığım gi· 
hattA yeni Leh ordusu için büyük bir ta- bi harb akademimizle. yüksek levaıım ve 
lih addediyordum. fen tatbikat mekteblerimizt icabına göra 

Onun için mütaleamı onlardan gizle • hem Atman. hem de Fransız mütehassıs· 
miyerek, hattl mıaal ile izaha çalı:tımdı. ları getirtmiştim. 

Bu misal en yakın ko~umuı Bulgar or- Kendi öz tecrübe v<? bilgil~rimiz• mulı· 
dusuna aid idi. Yeni Bulgaristan, vücud teli! yabancı orduların tecrübe ve bilgi. 
bulduğu zaman onun ordusunun mual - lerini katarak bunla-:d:m kendi anlayış 
limleri Ruslardı; gen9 Buı,ar zabitleri de ve Lstidadlanmıza ve milli duygu ve an'r.. 

RUiyada yetişiyorlai"dı. P'akat 1885 S1rb - nelerimize uygun öz Türk askert nizam. 
Bulgar harbinde Ruslar Bulgarları kendi name ve tallmnamele~ vücude g-:timwk 
başlarına bırakıp gUtlkleri için Bulgarlar ve milll blr ordu ve talim ve terbiye sis· 
zabitlerini Avusturya ve dJler Avrupa temi kurmak elbette güçtü, burıa muk.1-
devletleri aske.r:t mekteblerlnde yetiıtır- bil bir tek devleti nilmunc clarak onun ni 
meğe koyuldular. İtte ve ancak bu muh- zamnamelerini terC\lmc ettirip basrn:ık 
teillf batı memleketlerln dkert terbi • her halde en kolay ve raha! idi. Faka~ hiç 
yelerinl alan silbaylann Bu. .askerl ter - blr ordu sırf tercüme edilmiş yabancı tP· 
biyesi görmüş esti .Obaylara btı§mahın Iimnameleri hiç bir zaman hazmetmiş de
sayesindedir ki Bulgu ordu...: Ruı aa - ğildlr. 

kerliği tesirind~n kurtularak hakiki Bul - Benim gördüğüm Leh ordusundıı \'e 
garlık vasfına nail olm.Uf v. Bulgar aake- Leh askeri teşkilatında gôzüme bilhassa 

Güvercın gttbreJer1 1Ublk tiatı ri nizamname ve talimnameleri de hakiki çarpan geni§ askerl teknik laboratuar 
tahlil ettirip satıııyOI'.. _ Oueteıer _ a birer Bulgar telift olarak vilcud bulmU§· mesaisi olm~tur. Mesela Lehliler tay • 

- Devlet it."'*- d~• W. buna tuP. yare yapmıya başlamışiardt. Tesbit olun-
'derwJ. . Geri bir ordu için aleddevam tek bir . (Devamı 10 uncu sa)iada) 
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~ ~eçirdi. Muzafferi hafif bir sıyrılışla at 
latan Cemil, Galatasarc.tyın beraberlik 
golünü atmağa muvaffak oldu. 

Faruk topallıyarak oyuna girmişti. 

Fakat pek az sonra Fenerli Y aşardan 
tekme yiyen Cemil yere serildiyse de 
g~ az sonra tekrar oyuna devam et -
mek üzere ayağa kalktı ve maç da sert
le§JD.eğe başladı. 

Bedii hiç umu1mıyan bir anda topu 
.ortaladı. Hüsameddin kaleden çıkmış, 
kale boş :kalmıştı. Cemil topu boş kale
ye atamadı. On bir kişi ile oyuna de -
vam eden Galatasaray nisbi bir haki -
miyet tesisine muvaffak olmuştu. 

Otuz be§inci dakikad•ı Fener aleyhine 
blr korner oldu. Bedfi tarafmdan ortaya 
gönderilen top, Cemilin vurduğu kafa i
le Fener ağlarına takıldı. Fener, Fazılı 

içe Naciyi sağ açığ.ı aldı. Top ortada do~ 
laşırken birinci haftaym 2-1 Galatasara • 

· cılcf Maçı heyecanla takib eden seyır 
iı 

Takımlar ıatıa da dostbı.k ııe Türk aporo tezahüratı 11a,parlarken yın galibiyetile bitti. 
Y"ırmi ikinci d akikada on sekiz ~as Ja • 

gisi dahilinde Fazıl Cemili düşürdu. ıs. . 
kem haklı olarak bunu penaltı ile ce atJ' 
landırdı. Buduri penaltıdan GalattıS G ~~ 

ala tasa a C' b h . • İkinci haftaymda Fener takımınaa ta -r y r ener a ç ey ı 7!~tr.i~!'.:ı:=.:~k~:~~~:;:f:~1n:.~~ ·=~ yın üçüncü golünü at~ı. ,,, • 
Beş dakika sonra Reeii günün en~ . 

zel golünü atarak Feneri berabere vııı• 

dünkü maçta 4-3 ma«/Ub etti J~i:~~~:1~::·~:1~~0;,ar~~ı~:~ O 1 

sahada dolaşıyordu. 

yete soktu. }liJle 
Otuzuncu dakikada GalatnsaraY Je10~e 

bir frikik oldu. Hüsameddin topu b bit 
edemedi. Salahaddine gelen top s~l\l b·ç 
şütJe Fenerin ağlarına takıldı. NefıCC ti. 
değişmeden maç Galata.sarayın 4.3 g:ı Oyun baştanbaşa heyecan ve sinir gerginliği içinde ~~::::f·E:/:~~~ ~;:~~;~~ 

~ cereyan etti. San -Kırmızı lılar daha hakim oynadı ~~~::~:?::::~~!ı!~:.::::~ 
biyetile sona erdi. ş • 
Takımlar şu şcldlde sahaya çıJo1ll 

lardı: d. 
Galatasaray: Osman - Faru~, ~j' 

nan - Musa, Yusuf, Celal - Bedit, 
haddin, Cemil, Buduri, Sarafİ.Ill· tP 

Fenerbahçe: Hüsameddin - ?Jıı 
(Devamı 10 uncu sayfada> 

Galatasarayla Fenerbahçe arasında
ki milli kiline karşılaşması dün Fe~r
bahÇe stadında yctpıbnıştır. Takunlar 
saat 16 buçukta karışık olarak sahaya 
çıkm~, halkı selamlamıştır. 

Oyuna 16 yı 35 geçe Galatas*ay 
başladı. Ortadan Fener kalesine inen 
Galatasaraylılar Yaşarın müdaha!Iesi -
le birşey yapamadılar. Bu akına P'e -
ncrliler derhal mukabele ettiler. 

Oyun mütevazin bir şekil dlmıştı. Bu 
esnada Galatasaray kalesinin önlerin
de bir pas alan Atı Rıza tepu dışarıya 
attı. 

Oyunun sekizinci dakikasında) Fe -
nerliler bir frikik kawndı!lar. Esadın 

çektiği top, Galatasaray kalesinin sağ 

zaviyesinden ağlara takıldı. 
İlk ddkikalarda bir gol kazanan Fe

ner takımı gayrete gelmişti. Ge.IB.wa
rayın çimen ~nhayn alışık olmayışı o -
yunda beili oluyordu. Sol haf oynıyan 
Fıkret, Galatasarayın sağ tarafını Ade
ta f lce uğratnu~tı. 

Rengi bulanmış, buz gibi mayi, şişe
den k;ıdeh1erc boşaldı. 

- Afiyetiniıe, efendim! 
- İnşallah devamlı olmasını diledi-

ğim dostluğumuza! · 
Bu temenniyi. başka vakit ve başka 

yerde olsa, Ahmed Ercan fenci karşı -
lardı. Burada bilakis ona iştirak etti: 

- 1n.~allab! L5.kin; bir daha nerede 
görüseceğiz? Yarın, öbür gün, gidip o 
menhut- köye 11kılacağım, gene! 

Acaib! Ömrünün yedi, en canb se
nc"•ini. ui!runda feda eylediği Salpanlı 
kövü ~mdi •menhus> mu olmuştu? Bu 
SÖ"'Ü Ercan. muallim Ahmed Ercan mı 
söylüvordu? 

- Beklettim, babacığ"ım! Affeclersi -
niz. Siz de affedin, beyefendi, olmaz 
mı? 

Neriman gelmiş. babasına, misafirine 
yer c.röst<'riyordu. Sofranın etrafına di
zildiler. Genç kızın çenesi durmuyor -
du. 

- Ne o? Ra1n mı içiyordunuz? Ba• -
bacılTım! Sana ben içme demiyor mu -
yum? S:hhatin bozulac8''k. 

Ahmed müdaba~e etti: 
- Ben sebeb dldum hanıme!fendi. 

Özür dil(>rim. 
- Siz de oJmasmıız, babakom, canı 

~kti m! idi, dtlnyr. bir aray~ gelse bir 
kadeh rakısını içecek. Onun için, ka -
bahati hiç de kendi üzerinize al'mayı -
nız! 

Hizmetçi dumanı üstünde bir ~aban 
makarnayı felirmiş. sofranın ortasına 

bırakmak üzere idi. Neriman, kolun -
dan tuttu. 

- Ben sana gezdir dedim, kızım! Ye
mek, sahanla ortav~-t konur mu Beye -
fendi v~bancı dei!il bere'ketversin. Yok
sa. mahrub olacaktım. 

Asıl hicab dm•an Ahrneddi Kendisi
ne ne çok ehemmiyet veriyorlardı. Bir 
an icin köyünü hatırladı. Orada bu gibi 
kil'lfetlerden ne kadar uzak bulunuyor
du. 

- Beyefendi, Salih dayıma ne kadar 

Dünkü maçtan heyecanlı bir sqfha 

Oyunun 1 O uncu dakikasından sonra 
Galatasaray takuuı yavaş yavaş saha
ya alışmağa ba.şl~tı. Sağdan bir tür-

Ü Fikr . . kal kıl bir şiltle Fenerin beraber!ik golünü attı. G 
1 

ta etı ge~~~ sık.leye t~a a1şamıyak ifn Galatasaray Bediiyi beke, sakat olan 
a ~ .saray t~mı e 1 :o a te 8 Faruğu sağ açığa almıftı. Bu suretle Ga-

etmıştı. Takımda ilk defa sag açık oy - latasaray for hattının aağ tarafı bilsbü -
nıyan ortahaf Bedii de Galaıtasa:ayı sağ \ün işe yaramaz şek.il alır.ıştı. 
taraftan muvaffakiyetsizliğe ugratıyor 
du. 

On altıncı dakikada Reşad'ın aya ·
ğından topu aian Sarafim, Hüsamed - · 
ftinle karşıkarşıya kaldığı halde topu 
dışan attı. 

Faruk sakatlandığı için Galatasaray 
takımı bir müddet oyuna 1 O kişi ola -
rak devam etti. F~ruk oyundan çıktık
tan sonra Galatasaray Saliıhaddini be
ke almıştı. Dört kişi oymyan for hattı 
da bu yüzden birşey yapamaz olmuş -
tu. 

Galatasarayın santrforu Cemil, to
pu açıklara göndermemekte ısrar edi
yor, Fener kalesine yalnız girmek is -
ti yordu. 

Otuzuncu dakikada Sarafim nası& 
bir pas aldı. Reşad uzakta k~nnştı. To
pu biraz süre:ı Sarafim bunu Cemile Fener kalesi önü nde Galatasaraylılar. , 

Yeni Edebi 
Gülüştüler. Sıciak şiddetini ar: il 

yordu. Zevale erişen güneş yapr e.r' ' 
ian dinlemiyor,· kızgın şua~a:ın~tı).oı" 
lıklardan, erimiş kurşun g:b~ 8ir 9P, 
du. Sıca'ktan baygın düşen ın ~ ot" 
tosböceı'ii beyaz sofra örtüsilntıP l< I' KARLI DACA GÜNES V RDU " •. ]tere :,; 
sına yuvarland1. Genç kız ur }ltıY\ 

Yazan ~ ErciJmen d Ekrem riye çekildi. Ahmed Ercan tııırıP r 
parmaklarile tuttu, usukacık 0 

benziyor, değil mi 
baba? 

- Evet, kızım • 
Andırıyorlat. 

lfildn bütün köyler rasına bırakıverdi. 
gibi, hayat yok. - Koktunuz mu? diye sordtl 

_ Hayattan, ne - Hayır amma, tiksindinı. til: . 
anlarsınız? - Tabiatin hiç bir şeyindeP c l< ıf 

- Ne bileyim ? memelidir Bilhassa bu hayvan et~ . 
Ş k 1~ dan. Bunfarın hepsi de benirı'l ,.1·\ f u.. yo , mese ~. 

1 5
e 1 

Ellle, sofrayı, bnh- nmdır. Siz, köpeğinizi nası 
rv>yi, evi ve orada o· ısunuz? . i 
r- k O d k"' var, turanl&.ltı ihata eden - O baş a. n a ze a 1 r-·· 
bir jest yaptı. var; vefakarlık var. Bu böı:e~~ Jı~ 

_ ffiç kimseniz - Emin olun ki o saydıgı a1'ifl· 
k mu? lar bunlarda da vardır. L 

Y k An kendi boylarile rnütenasib· r - o . amı, ~ 

çok küçükken kay _ - Siz bu kanaatlerle... vııcıı l 
bettim. Başka kar _ Durdu. Cümlesini tamail'l

11• el 
:3~lerim de yoktu. Tursa, belki de gizli bir yaratı çeıcif,· 
Ezelden ebede ka _ kundurmuş olacaktı. Bunda 110sıt 
dar yalnızlığa mev- yordu. Fakat onun konuşması 
kuf bir insanım. kaiade zevk ı:ılan Ahmed: i 

Bu sefer Ramiz - Bu kanaatlerle?. . . 15t 

- Ben Salih da -
yımı çok severim, 
beyefendi. Dünya -
nın en mükemmel 
aqamlarmdandır . 
Bahriyeli idi. Şimdi 
o da tekaüd oldu. 
Fakat hfütı gençtir. 
O kadar ki, hazan 
ben onlara gittiğim, 
ya(hud da o bize gel
diği zamanlar, bana 
arkadaŞlık eder. Be
ra her spor yapanz 
Yüzeriz, kürek çeke 
riz, tenis oynarız. 
Babam, kitabların -
d l Bu çocukça lt4ııl ~ Ramiz bey de, .4 hm"ld an ayrı mıyor. güldüler. 

oey atıldı: Diye. zorla, sözün ikmıılJ!ll 1'i / 
- Niçin rechhül - H:lyır Demek istiyoftlrı'l lJ9' 

d.. .. b" insarıı 
Amrm yarabbi, bu ne garib mahTQk

tu! Toy, delişmen bir gençliği, o1gun, 
ciddi bir ev kadınhğı ile ne güzel 
rnezC€tmiş, ne iyi idare ediyordu! 

Ahmed Ercan bir yandan yemeğini 
yerken, bir yandan da göz ucu ile, o
nun simasını; tavırlarını; hareketlerini 
tetkik ediyor. ayni zamanda da, komış
masını bir kcınarya şakırtısı gibi lez
zetle dinliyordu. Yalnız, bir ~ına 

yaşıya yaşıya sohbet ne demektir, unu
tan v~ rr.erdümgiriz adam, kızın ken
disine tevcih ettiği hitablara da cevab 
yetiştiriyordu. 

- Nerede muaU'imlik ediyorsunuz? 
- S~anlı köyünde. 
- Köyde mi? İstanbulda c2eğil l!ni 

sizin .rnektebiniz? etmediniz? 
- Hayır. Ahmed Ercan acı acı gülümsedi: 
- Uzak mı bu dediğtmz ye;? - Tuhaftır; dedi; herkes te ba\ıa bu 
- Anadoluda. mali soruyor. Bari ben de herkese ver-
- Kimbilir ne •irindir! Ben Anado-ı diğim cevabı vereyim: Kısmet değil -

luyu hiç görmedim. miş zahir 
- Fena değildir benim köyüm. Issız Neriman önündeki tabağa biraz daha 

ve çorak olmasa... yemek koyarken: 
- Issız mı? Kimse yok mu? - Siz, dedi; kısmete itikad edenler -
Bu çocukça suale Ramiz bey de, Ah- den misiniz? 

med Ercan da güldüler. Nerim.anın gü- - Neden etmiyeyim? Kısmetin ha -
cüne gitti. yatta mühim bir rol oynadığına en be-

- Ne gülüyorsunuz? Beyefendi ıs - liğ ~ahid ben varım. 
sız dedi, ben de kimse yok mu diye - Evlenmek istemiş olsaydınız kıs-
sordum Yani tenha· mı demek istedim. metiniz rnanı mi olurdu? 
Olur a. köy ufak olur... - Onu istemeyişim de kısmet. Ku:;-

- Hayır, hanımefendi. Ufak de~l. metin tecellisi. 

sizin gibi uşunen ır 

valnız kalmamalı imiş. 
v _ İmle; .. oldu bit' kere· .1 ıtı

11 

. . . aeğl 1# • J 
- Fransızca bi1irsınız, c;tt.1"' t°j 
- Biraz. Mektebtc okuIJ'lllcl .,~ t 1 

- Onla-:.·da bir darbırne~r ,<B1'1 
, 

. .. ek . t• biÇ bl ~nC .,ı; Ivi is gorm 1s .ıvcn . bfll' ,.. 
kalm.ış sayılmaz. Değil ~1' e ışi rJ 

11 
Ahmed buna da güldiı; -v 1 

' dökerek: d!I· ·ti 
- Övle ise, dedi, babanı_ı..re gı 

'"' . et1; 
müsaade buyurun da ıç rtıl<· 
Burada nefes al:nmıyor 8 

Jl t1 •• \ 
_ Hakkmız var. Buyı.ı~rel dl',.; 
Ramiz bey )ızından e. ~,·e ~I 

ayağa kalktı, yol gösterd~ Ar1'as1 
leF 
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Aspasya 
·Partenon' a 

MUA<i<ian evv 1 b · • e eşıncı asırda yaşamıs olan Aspasya 
aslen Garb· A ~ 
k ·. . ı nadolunun sahil hal.kından bir Miletli'nin 
ızı ıd.i Pek k .. .. k ik 

Zelli -. ~ .. uçu €n Atinaya gelmiş, harikulade gti-
gı ıle şohret kaza~ ve Atinanın en güzide siması 

rve en zengin adamı olan meşhur Perikles'i kendisine hay-
an ehn:~u ö . . 

" -·~ · yle ki, Perıkles, bu dilber ve şuh kadın ile 
.ıaŞ<fınak il"in ·ı · · ' 
l~ Ar ~· aı esını tA:!rketmeğe kadar varmıştı. Perik-
lar' ınanın dahut v~ harici siyasetinde, bütün karar -

ını bu kadının t · · rannda esın altında vermişti. Aspasyanın et -
tin zamanının en büyük san'a•~kArları toplanmış, A

anın bu dev·ra 
01an abi . ı e yapılmış ve hemen hepii birer şaheser / 
delerin delen, bu kadının himayesi ve Periklesi bu ahi -

İ yapıknasına k:~iki ile yükselmişlerdi 
n ·u . 

tarafgı dz l'eCsanılarmdan Sir Lawrence Almal - Tadeına 
ın an yapılm k 

lesi, ın ış yu arıdaki tablo Aspasya ile Perik-
l€rnıek=r Pa.rtenon mAbedini ziyaret ederlerken gös
Fidiyas'd~ r~~a~ ya~ılmış, bitmiş, büyük heykeltraş 
lllaktadır bedı tezyın eden nefis kabartmaları oy
atkaruı ~Ortada heykeltraş Fidiyas görülmektedir. San
köŞed~ p rşuıında ön pllnda duran da Perikles'dir. Sol 

1 eriklesin aın-·· d b. .. de . 
nın nıukadd u • .uıun en ır mud t sonra Atına -
buıunuy ;ratı~ hlklın olacak o.tan ~nç Aiki~&dis 
leıeri- "~~· . epsı, mAbedin etx.a.fma knnılmus olan i.ike-• ._ ~nndedirıer. 

SON POSTA 

MLE 

Afroditi'nin incileri 
~dal Ege mltoloJLelnde A:frod!U, ı.a • 

dın güzelliği, a~ ve gara.m mabudesi i<il. O
nun, dalgaların köpüğünden doidutu söy -
len.IJ'dl. Bilhassa mltoloJlk mevzular herin • 
de bü,.ak bir terklb ustalığı gOOteren İngiliz 
rfl6S8Jlllanndan Herbert Draper cAfrodlti'nin 
indlerb adını taşıyan bu t.ablosunda, c:tııber 

ve §Uh mabudenin, köpükler ara.11nd&n sıy • 
nlarak blr kaya üzerine 9ıktıtını Te orada, 
denlz perileri tarafından verilen incilerle 
stislendiğlnl canlandırmlftır. 

Napolyonun arabası 
(Solda) Parl.ste Versay müzesinde bulunan 

eşya arasında Papolyonun saltanat ara.bası 
da. Tardır. Bu arabanın tahta kısımları, al -
bn varak lle kaplıdır, i9118e f&TkalAde zarif 
bir sur.ette döşerunlftir. 

Napolyon Avusturya İmparatorunun kızı 
Mari Llllz ile evlendiğt ama.o, dini mera.si
min yaıpılacağı ııo'r - Dam kill.eesine Pren -
ae.sle beraber bu ara.banın lıçinde 1Ptml4t1. 

o gün bütün Parl.!: halkı fevkalAde bir ae
'rinç içinde sokaklara dökülmii.§ idi. )lapol -
yonun en Rzametll ve muhteşem devrinln en 
müstesna bir günü idi. Halbuki Napolyonun 
itend.1s1 bu izdivaç lçtn: .çi9eklerı. örtüıiip 
&izlenmiş bir uçurum11 ~mlşt.1; 1fte bu altın 
7aldızlı \ekerlek1er, o pn, imparator ile im
paratoriçeyi Paris soka.klanndan o uçuruma 
dotru uça.r gibi geçlrmlflerdi. 

>rapolyon, biç şüphesiz ki Habsburglardan 
Adet.a. 7a.rı sor ile aldı.Aı bu Prense.sin yanın
da bu muhtefem arabada pek mağrurane o
turmu,vtu. Fakat, l&te hepsi bu kadar idi. zı

, ra Mari Lulzl hiç bir zaman llk .tansı J oze . 
'1n'1 aevdill glbl sevemlyece.kt1. 

Sayfa 9 

TARiH 

Vaşingtonun evi 
V~ingtondan gem.iye binerek Potomak ırmağı 25 kilo· 

metre Vernon dağlna doğru inilinoe,Amerika istiklalinin 
en büyük kahramanı Vaşington'wı evine ve mezarına 
varılır. cMeınleket babası• adını alan bu adam 1752 de 

bu arazinin sahibi idi. Bu ev, V~ington tarafından ya -
pılınlftı. Mevkti, tabiat güzelliği bakımından eşsizdi. Po
tomak ırmağının bu evden görilnü~ü harikulade latiftir. 

Altı hektar arazi üzerine inş&! ediimi~ olan bu ev ile ci

van bugün millt araı.i arasına geç.miştir. Vaşingtonun va

riılerinden 1856 senesinde bir milyon franga satın arın -

mı.ştı. Bu w ahp.pdır. İçind. büyük bir merak ile göz -

den geçirilecek pek çok ~ya. vardır: Vaşingtonun kullan

dığı mobilyalar, sfllhlar, generalin resimle11 ve esvabla

n ... Duvarlardan birinde ise Pariste büyük ihtilal esna -

sında yılolan ve istibdadın timsali addedilen Bastii zin -

danmm anahtarları asılıdır. Bastil anahtarları, Vaşingto

na, Amerika istikl~l mücadeleE:'1deki silAh arkadaşların

dan Fransız gencra:U La Iı"'ayet tarafından hediye edil -

mişti. Evinden çok uzak olmıyan kabri, demir kapılı, ba

sit, tuğladan bir binadır. İçinde mermer bir IAhid vardır. 

Bu 1Ahidin içinde de Vaşington ile zevcesi Marta'nın 
paşlan bulunmaktadır. 



• 
10 Sarin - -
Leh ordusu nasıl kuruldu., Alman 

ordusu ile boy ölçüşebilir mi? 

SON POSTA 

G. Saray Fenerbahçeyi 
dunku maçta 

4- 3 mağlOb etti 
- (Baştarafı 7 inci sayfada) 

J:ıuş bir tayyart? tipini imal etmek ko?ay
dır. Fakat daha 1927 de Lehistanda sırf 
tayyare tipl2ri viicude getirmek!~ meş -
gul laboratuvar mahiyetindi! atelyelere 
tesadüf ettim ki buralarda m'.:ıhendislı:>r 

150,000 eri vardır. Bu ordunun hazcrdc (Baştarafı 8 inci sayfada) 
10 kor mın!akası. 277 taburdan mürek - fer, Yaşar - Reşad, Esad, Fikret - Fa -
keb 30 piyade tümeni. 51 hudud taburu,' zıl, Naci; Ali Rıza, Rebii, Basri. 
biri mbtörleştirilıniş 15 süvan livası (:?20 H:tkem; Tarık Özerengin (Süleyma -
bölük), 75 istihkam 'IJölüğü. 66 muhabere niye). 
ve 48 muharebe arabası bölüğü vardır. Maçtan sonra sahaya hücum eden 

Ordunun topçusu 334 hafif (4 dü moLör halk oyuncuları bermutad sardı ve bit
leştirilmiş), 107 ağır (11 i motôrlcşti!'il - kin bir halde sahadan çıkan Galatasat
rn.iş) ve 40 hava müdafaa bataryasından raylı Yusufun kulak tozuna meçhul bir 
teşekkül eder. seyirci yumruk atarak kendisini ba -

aleddcvam yer:ıi tipler vücude getiriyor Ye 
modeller üstünde tecrübeler yapıyorlar -
Rı. Kezalik sırf Leh sistemi askeri sahra 
telefonlan, telli ve telıi~ telgraf ahize ve 

mürsileleri vücude gefr·meğe, b:r IP.h gaz 
maskesi yapmağa, zehirl: gazler istihsa -
line çalışan bir takım askeri atelyc ve ia
boratuvarlar gördüm. Meseli bir binaya 
giriyorsunuz; burada bi::- neferin üstün -
Ue taşıdığı tec.rıi?.at. yani arka çnntası, 

matra. kazma veya ldrek. ekmek torba
sı .. Hh .. üzerinde çalışılıyor. tadilat ya -
pılıyor. tecrübeler~ gönderiliyor tecrü -
beden gelenlere dair olan raporlar oku -
nuyor ve tela-ar yeni tiple= yapılıyordu. 

Leh hava kuvveti takrib:ı 650 bir:'lci yılttı. 
hattı harb uçağınian mürekkebdir. Ay - Vak'a, polis tarafından tesbit edil -
nca 110 deniz har-b uçağı vardır. • miştir. 

Bütün bunlar Lehistanda nizamname, ta 
timname. elbise. teslibat, techizat ,.e her 

Bu ordu teşkilatile ve 3,600,000 askeri 
talinı ve terbiye görmüş yedek erle ~ir 
harbde 60 tümenin (fırkanın) seforber e
dilebileceği tahmin ve hesab olunur. 

Leh ordu teşkilatınd:: göze çarpan ci -
bet ondaki süvari kuvvet ve teşki!Utının 
piyade sınıfına ni:>b~tle çokluğudur. Ve 
bu da ancak Lehistanın tabii hud!.ıdlardan 
ve tabii kuvvetli maniler.den mahrum eıl-
ması ve sun'i müstahkem hatlara :nnlik 
bulunmamasi!e tefsir olunabili-. 

türlü fenni malzemesile tamamile ~h o- Lehist b' 1 ı· · 193813n b- l . • . _ . an me us ~ mec ısı , " u -

i. K. 

Ankaragocu 3 Vefa 1 
Ankara - Milli kiline maçlarına 

bugün de devam olunmuştur. Ankara
gücü ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 
3-1 kaybeden Vefa takınu oyunun iki 
devresinde de güzel oynatmasına rağ -
men çok kuvvetli rakibi Ankaragücü 
karşısında ancak bir gol yapabilmiştir. 
Her iki devreyi de bariz bir hakimiyeti 
altında devam ettiren Ankaragücü ilk 
devrede Vefanın tutulrnıyacak ka\:iar lan mıllı bır ordu vucud.:? getırmek husu- . . b :ıha .. Leh d 

d 
k' b'. -k · öst . rd • . çesıııın maz ata m· ?TU'l or usu • sun a ı uyu azını g enyo u ki rşte .nun. rt k b' t k -.;J~ f b .ka • • sert olan bir inişile yaptığı aole mani 

belk
. Al d 1 ·ı b -ı· .. k a ı ızza eu.w a n ve una 

0 

ı man or u aI" e oy o çuşece o- l"lh 1 . d imal tı·-· d .,~'h olamadı. Fakat Ankaragu-.... ~ yedigı-· bu .. _ _ a ane enn e e ıgı mo ern sıuc - .. .. ... 
lan bugunku Leh o:-dusu bu sureUe vu - la "h· t .1 tech' d'' . ld golun ~!afisi için bütün kuvvetile ha • • r ve mu ımma ı e ız e ıınuş o u - - -
cude ge~b:. .. . ğunu söylemişti. Bugün bir değil. bir s'j· rek:~ geçerek Ve!a kalesini çemberi-

Bu ofd~ b~tun. m~ern ord~lar gibı, rü Leh uçak fabrikası geceli gündü;o:!fı ç:rıs:~:. ~ldı. Merkez mühacimin sıkı 
barış vaktı mılletı tafon ve terbıyc ede - faaliyettedir. hır şutu ıle de beraberlik sayısını te • 
rek bir ~arb ~~im.ali ~çi~ ha~r~ı~an ve Yukarıda, bir nebz~ L-:ah ettiğimiz mu- mine muvciffak ol~uktan biraz sonra 
harb halındc mıl.etın b:.ıtun eli sılah tu - vazzaf Leh ordusu dışında bug-ln bir sil- deyr~ ~-1 beraberlikle neticelendi. 
tarlannı içine alarak seferber olan bir rü sağlam milli te~ekktiltc>r vücude geti ~ .. Ik:ncı hafta~:nda şiddetini artıran 
çerçeve ordusudur. n1mektedir ki ordu bir harbde bunlnr~a ruzgarı da lehıne almış oföuğu halde 

12 Mayıs 1935 de öıen Mareşa~ Pilsuds- takviye edilecektir. mütemadi akınlar yapan Ankaragücü 
kiden sonra ordunun terakki ve inkişaı·ı- İşte Polonyanın 20 senecl~ ·.;i.icudc ge _ fai!dyeti altında: cereyan ediyordu. Ve
ltıa devam eden Mareşal Smigly - Rydz tirmiş bulunduğu en mühım ve muaz • falı!ar gol yapmak şöyle dursun, hiç 
o1muştur. O ay:ıi zamanda Leh gençi:~:- zam eser onun bu ordusudur ve bu ordu olmazsa beraberlik vaziyetini kaybet -
1'ln aSkeri hazırbklannın fevkalade ilf'?'· sayı ve vasıfça bııgün Alman ordula!'lnın memek için büyük bir gayret ve enerji 
~emesini temin etmiştir. l.eh ordusunun hemen hemen yarlSlm işga! edcoilecek bir sarfediyorlardı. Oyunun sonlan yakfaş-
kUvvetlenmesine bugün dahi en büy-Jk mahiyettedir. İşte Aimanyanın karşıS1na tığı halde vaziyetin 1-1 oluşu her iki 
bir azim ne çalışônaktadır. Daha geç•.m çıkan, yani Hitlerin cen büyük Almanya takım taraftarlarını da büyük heyeca -
Rne iki yeni piyade tümeni kurulmuştu. tasavvurlarını bugün durouran ve bel _ na sevketmiş bulunuyordu. Merkez mü 

Ordunun barıs vakti normal mevcud..i ki de akamete ug!"3tacak olan kıtvvet bu- hacimi vasıtasile ikinci ve sol açığın ne 
;'10,000 kişidir; buna 32.000 kişi kuvve - dur. Lchistanın yirmi senede büyük c - fis bir şütü ile de üçüncü sayılarını ya
tbıdeki hudud muhafaıa kuvvetlen üave ~k. feragat ve bilgi ile kurduğu bu or • pan Ankarao.güc1üler hem kendilerini ve 
Olunmalıdır. Aynciı devletin askerleşti - dusudur. ~m de taraftarlarını sevindirici galib 
ri)miş 29,000 polis il~ milli müdafaanın n. E. Erlcilt't vaziyette bulunuyorlardı. 

Ankaragücü yaptığı bu gollerden 

Nafıa Vekaletinden:· 
Ebiltmeye konulan iş: \ 
1 - Adala regülatörü inpatı keşif bedeli c376027; 'lira c62> kuruştur. 
2 - Eksiltme 17/6/939 tarihine rastlıyan Cumartesi güna saat 11 de Nafıa Ve· 

kileti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 
~ - istekliler e~iltm: şartnamesi mukavele projesi, bayındırlık iş

lerı genel şartnamesı, fennı şartname ve projeleri cl8> lira c80ı. kuruş mukabi 
linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl879h lira clO> kuruşluk muvak
ka: teminat vermesi ve eksiltmenin yap?lacağı günden en az sekiz gün evvel el
lennde bulunan vesikalarla birl.ikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müraı:.:aat 

ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 

sonra çok çalışan Vefa takunı vaziyet 
ü3eriılde müessir olamadiklanndan 
maç Ankaragücünün galibiyetile sona 
erdi. (A.A.) 

Yugoslavlar 4 - Şişli 1 
Dün sabah 'faksim stadında Yugos -

lav Yedintwo takımı ikinci maçını Şiş
liye karşı yaptı. Sahada ahıcak 1500 
kadar seyirci vardı. 

Yugoslavların akını ile başlıyan o -
yun seri ve zevkli olmağa başladı. Ha -

1 

Mayıs ~ 

VAPURLARIN HAFTALIK HAREKET TARiFESi: 
22 Mayısdan 29 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 
Karadeniz hattma t-=alı 12 de (Tarı), Perşembe !:.: de (Karadeniz, 

Bartın hattına 

lmıit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattınn 
imroz hattına 
Ayvalık hattına 

Pazar 16 da (Ankara). Gal.ua rıhtımmd :.:.n. 

S~Iı ı:: de (Antalya), ~unıa:tcsi 18 de (Üıgcn)· 
Si,.kcci rıhtımından. 
Salı. Perşembe ve Pazar 9,30 cfa. (Uğur,. Top .• ar.e 
rıhtım:ndan. 
Paı:aı tesinden maada her gün 3,45 de ve Paıar~esl 
{'Unü saat 13 de (Trak) si-;temı vapurlardrn biri. 
aynı:a Cumartesi 13,30 da ve P:ıur 20 de (Sus). 
Gnlnta ı ıhtırnından. 
ı>az&ı tesi, Çarşamba ve Cunırı 8.15 df~ (Sus>. ayrıca 
Çarşnınbe. 20 de (Ülgen}. Cunu:rtesi 20 de lA:ı .. 
tö y,ı ). 
Snlı ve Cuma 19 da (B:.ırsa). Tophane rıhtımındaU· 
Fa::ar S da (Tayyar). Tophane rıhtırr.ınd&n. 
Çaı.ı:amb~ı 15 de (Saadet), Cuma.ct•si 1.1 d~ (B.~-=
tın). Sirkeci nhtımındnn. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galıita rıh~.~mdan. 
Mersin hattına Sah 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupınar>· 

Sirkeci rıhtımından. 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat ~ağıda telefon numara· 

lan yazılı 'acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acen~~l.iği - Karakay, Köprllbafı 42362 
Galata acenteligı Galata, Deniz Ticareti Mnd. 

binan altında 40133 
Sirkeci acenteliği Sirkci, Yolcu salona 22740 

İstanbul felediyesi ilanları J 
Keşif bedeli ;547 lira 61 kuruş olan Taksim bahçesinde yapılmakta olan }leli 

ile diğer kısımlarda yapılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konuımuştıır· 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2491 
sayılı kanundıı yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklan eh • 
liyet vesikasile 123 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile }>ers· 
ber 25/5/939 Perşem'Oe günü saat H.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlat 

(B.) (3250' 

Senelik muhammen 
kirası 

İlk teminatı 

---------
Floryada Florya çarşısında 8 No. dükkan 180,00 13,50 

• > > 16 > > 80,00 6,00 
• > • 23 :t • 100,00 7.50 

Floryada Florya çarşısında bulunan dükkanlar teslim tarihinden itibaren bir' 
sene müddet!e ayrı ayrı pazarlıkla kiray a verilecektir. Şartname!eri Levazııll 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hiz alarmda gösterilen ilk teminat. ınakbuı 
veya mektubile beraber 2/6/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encün:ıende 
bulunmalıdırlar. (3181) • 

Senelik muhammen kirası 38 lira olan Zeyrekte Zeyrek mahallesinde n,. .. 
dethane sokağında M numaralı Zembilli Ali efendi mektebi 940 senesi Mayıs s1' 
nuna kadar pazarlık.la kiraya verilecektir. Şartnamesi Levazım MüdürHiğürtd• 
görülebilir. İstekli olanhr 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veyı: .mektu~'• 
beraber 26/5/939 Cuma günü saat 14.30 da Daimi Encü~nde bulunmalıdırlıat· 

13:?45) 

muştur. i.Spor, Pera muhteliti daha 
iyi bir oyun oynamış ve rakibini 4 - O 
mağlub etmiştir. 

h. li G~rl1-
ım g maçı yapıldı. Merinos ve .... ,, 

§arttır. Bu müddet içinde vesika talebi:ıde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

vamn s~cakhğma rağmen iki taraf. da 
enerjik akınlarla kaleleri yokluyorlar. 
Yugoslavlar bir gün evvelkine nazaran 
daha düzgün oynadıklarından 25 inci 
dakikada sruıtrror mükemmel bir Ira- Kadıköyde yapllan .. diğer maçlar 
fa vuruşile ilk gollerini yaptı. Bundan 
sonra Şişli bir penaltı kaçırdı ve birin
ci devre 1-0 Yugoslavların lehine ne
ticelendi. 

spor takınılan karşılaştıl:ir. Çok beY! 
canlı ve haklın bir oyun neticesinde GU~ 
lüspor takımı Merinos fabrikan talcırıı' 
nı sıfıra karşı bir golle mağhib etti·. ,.., 

5 - İsteklilerin teklif meklublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum MüdUrlüğü"le makbuz mukabilinde vermeleri IUzım
aır. 

Postada olan geci-:Cmcler kabul edilmez. cl84h c3405• 

Devlet demiryolları ve limanları iş1etmasi Umu:n idarasi ila:ıları 1 
Muhamm:.n .bedeli 57300 lira olan 68 kalem İngiliz !okomotif yedekleri 6/V939 

P1erşemkbe gunu sc:at 11 d,, kapa1
1 zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 

a ınaca ·tır. 
Bu işe girmek istivenlerin 4125 liralık muvakkat temina .. ile kanu t · t • . . . . . . . . . • nun ayın e -

tığı vesıkalan ve teklıderını aynı gurı saat 10 a ı. .. dar kom· . · l'ğ' 
l 

· ı · d fl'.D. ısyon reıs ı ıne ver-
me en azım ır. 

Şartnameler 287 kuruş:ı Ankara ve Haydarpaşa veznelel'inde satılmaktadır. 
(3520) 

Jşlctme me~s~.blarını~ hast:lıkları~ın muayenesi ıçın hergün saat 14 acn 
17 ye kadar ıstııade edılmek uzerc bır sene müddetle bir binek otom b'l' k k ·1t ı· , . o ı ı açı e • 6'. me usu ıle i<:ıralanaca ktır. Bu işin bir aylık muhammnn bedeli !il) liradır Ek-
sıltme 31 Mayıs Çarşamba günü sa:ıt 11 de Sirkecide 9 İşletme binasındl ~·npı· 
lacaktır. Tali'!> olanlar 7'> liralık terrinat mektubu ve clılivet ves'k"I" ·ı b ber . .. • 1 "' ur11e era-

aynı gun ~omisyoıı~ müracaat etmelidirler. Şartnameler bilfıbedel komisyon -
dan verilmektedir. c34{)3 ... 

· Muhamm:n '>edeli 47250 lira olan 150 ton renkli veya bt>yaz üstüpü 1/6/1939 
Perşembe gunu saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankauda İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ışe girm<>k istiyenlerin (354S,75) liralık muvakkat teminat ile kanun t 
in tt

.v. .k 1 k un a· 
Y c ıgı ves. "a arı ve te liflerini ayni gün saat 14 de kadar Kom' R · ı· "'· Ii · ıs yon eıs ı-
gıne verme erı lazımdır. 

Sartnanıcler (236) kurusa Ankara vct HSYdar.ııasa Yeznelcrinde satılmı:ıktadır. 
(3268) 

Fener - G.Saray maçından evvel oy
nıyan Boğaziçi - Edime liseleri maçını 
6-0 Boğ2..ziçı lisesi kazanmıştır. 

İkinci olarak yapılan maçta Galata -
gençler, Anadoluhisarı 2-1 mağlUb et
miştir. 

Motosiklet müsabakası 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
Şişli hakim oynuyor ve Yugoslav beki 
topu keneli ka<lesine sokarak Şişlinin 
beraberliğini temin etti. Bundan sonra 
ezici bir hakimiyet kuran Yugoslavlar 
santrfot.lnrınm ayağlle üç gd' daha İstanbul - Edirne bisiklet müsab~a
atarak maçı 4-1 kaı.andılar. Haftaym sım kaı.ananlara dün Galatasaray • Fe
arasında seyirciler arasında hafif bir nerbahçe maçından evvel mükafatları 
kavga oldu ve müsebbiblerini zabıta ya verilmiştir. Birinci olan Eskişehrli Os
kdladı. Ayni gün çıkan bir akşam ga • man kazandığı mol~ik1etfe bir şeref 
zetesi maçta oyuncuların da kavga et - turu yar .. .nu.~lır. 
tiklerini yazıy<?rsa da maçta hiçbir ha- Bisiklet ırederasyonu namma ter -
dise olmamıştır. Bu gazetenin bu ya - tib edilen motosiklet yarışı dün sabah 
zısını ~k garib bulduk. Çorlu ile. K.Çekrnece arasında yapıl -

T. Özerengin mıştır. 

Be~en Terbiyesi kupas• maçları Bu yarışa iştirak edenl€rden Visen 
Bölgenin muhtelit takımlar arasın _ 54 dakikada birinci, Süleyman 59 da

da tertib etticn kupa maçlarının bir kıs kika 14 san~yede ikinci, Arman bir sa~ 
mı dün öğleder• sonra Taksim stadında at 2 dakika 30 saniyede üçüncu gel -
yapılmıştır. Maçlarda şu neticeler alın- rnişlerd;r. 
mıştır: Bu yarışı kaı.anacağı tahınin edilen 

Topkapı, Amavudköy -
Beykoz, Kurtuluş 

Anca'k 150 kadaı seyirci önünde oy
nanan bu maç çok zevksiz olm~. ek • 
sik rakibine ka~ı baştan sona kadar 
hakim oyruyan Beykoz, Kurtuluş ma
çı 11-1 kazanmıc;tır. 
f.Spor, Pt'ra - Kasimpaşa, Galataspor 

Bu maç (>VVt>lkinden daha zevkli ol-

Süleyman, Silivrirle motorü si'kıştığın-

dan 8 dakikdlık bir zaman kaybe~iş 
olduğundan ancak ikinci gelebilmiştir. 

Bursada heyecanlı 

Bir maç yapıldı 
Bursa 21 (Hususi) - Bugün yeni A ·

tatürk stadyomunda 10 bin kişiyi mi.ite -
caviz bir seyirci önünde senenin en mu-

Akınspor takımı de Muradiyeyı 
yendi. ...... . ... -"" ................................................. 

Şehzadebaşı TUR~" 
tlyatrosun<lll esi 

Bu,.,ece HALK ge<i 
her yer 20 oO 

paradi 10 ıocttJar 1 

KAf\ABATAI< 
okuyucu Aysel Macar varyet:!--

ilan Tarifemiz 
T9t atltnn ıaıı~ 

Birind Nlıil• 400 ,,,,,,,, 
l ltinci sahile 250 lf 

Vçüncii saltile 200 • 
Dördüncü •ahile 100 ,. 
ı, aahil.ln ~O " 
Son aahilc 40 " 

Muayyen bir müddet .zs,rf1!1dl 
fazlaca mikdarda 11.!n yaptıraC-: 
lar ayrıca tenzilatlı tatifeı:nfı~4 
fJtifade edeceklerdir. Tan:. Y~,,,..._ 
" çeyrek sayfa ilAnlar için aft' 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son P05ta'nın ticari .:ıanlBrı'; 
aid i§ler için §U adrese rnür•" 
edilmelidir: . ~.il ı 

!ılneılılı: l[olleldll f P
KUıramaasacı. .... 

.&llkara cadd-' 



22 Mayıs 

Alman -Leh hudud h3disesi Varşovada 
galeyan uvand1rdı 

• 

5 
SON POSTA 

Cumhurreisi 
at yarışlarını 
şereflendirdi 

. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Sayfa 11 

Namusunu korumak için balta ile adam 
öldüren kadın beraet etti 

diğ· N (Raştarnfı l inci sayfada) memur otomobille Kalthoa'ya geldikleri 
ıne~ azi tuhrikatuun gittikçe genişle - zaman beş kiş.i şoföre taarruz etmiştir. 
Le~ olduğu haber verilmektedi:-. Şoför kendini müdafaa etmek mecburi -

unsuruna karşı Dan ·gd 1 1 • tazyikle zı e yapı :ın yetmde kalmıştır. Memurlar mütecaviz -
da u r ve son hudud hfıdi~si Varşova- lerden birini öldürmüc::lerd"ır 

nıumi b" • r· :ı: • ın·~· ır m ıal ve galeyan tevlid et- ı T h.. t ı 
ıı•U" Polon ' eza ura 

Birinci ümid hı~ıında. Haliın Saidin 
kısrağı birinci geldi. Kızılırmak koşusun
da Dinç ve Bora üınid edilen muvaffaki
yeti gösteremediler. Yaşar Güçlünün Ör
neği birinci geldi. 

'(Bc1$tarafı l inci sayf adıı) 

- Senin ne işin var, burada? 
Diye Hüseyine soruyor. 
O, aşkından, yanıp kül olduğundan, 

hazır kocası da yo'kken pek ~la ve gül 
gibi yaşamanın mümkün olacağından, 
hatta çok f~r olan Zehraya para da 
vereceğinden bahsedecek oluyor. 

Muhtar ~ırıyor. Telefonla jandar • 
mayı ve Kandıra müddeiumwnisini ha
berdar ediyor. 

Sabah henüz olmamıştır. Alaca b • 
ran1ıkta vazifedar memurlar facia ye • 
rine geliyorlar. Fakat; bu 22 yaşında 
körpe ve güzel kadının bu VlÜthiş, kor
kunç ve vahşi cinayeti irtikab edece ~ 
ğint- inanmıyorlar: 

den ~b'rl ~a ;nes ul makamları icab e- Berlin 21 (A.A.) - D. N. B. ajansının 
tada silk~ erı a mışlardır. Son hadise bu Danzigden alarak bu akşam neşrettiği 

Üçüncü koşuda AlceyJan birinci. Naz -
lı ikinci ve Bintepe nçüncii geldiler. 

unetl<? karşılanmıştır. · ı bir telgrafa göre. Kalthoa hadisesi, Wer-
V llududdn hadiseler der - GTosses mıntakasında şiddetli infi-

>'or·arşova 21 (A.A.) - Pat ajansı bildiri- al uyandırmıştır. Halk, bir çok mahaller-
ı).. de. ezcümle Pielke'de bir çok tezahürler 

Polatlı koşusunda Receb Balkanın Cey 
lanı birinci, Nuri Sümerin (Ceylantek) i 
ikinci geldi. Bu koşuda ikili bahiste oy -
nayanlar bir liraya (93) kazandılar. 

Gaıç anne: 
- Şimdi buradan git. Başka hiç bir 

şey söyleme. divor. 
Hüseyin sırn~ıyor. Tehdid ediyor. 

- Doğru söyle bu senin işin değil, 

kim öldürdü? diyorlı:tr. 

r"~ un akşam Danzig ile Şarki Prusv a- tertib etmiştir. 
....,llldak· h J a 
.Alınan 1Le ududda kain Kalthoa'da bir Alman ajansına göre 

Gayret koşusunda Ahmed ağanın Ka -
ranfili birinci geldi . Sonra da tecavüze ve tasalluta yelte -

nlyor. Kadının üzerine atılıyor. Kü -
çiik köy odasında' yaman bir mücade
le başlıyor. Zehra bakıyor ki, kurtu1~ 
yok. Işıl ışıl, yanan gözleri köşedeki 
bahaya ilişiyor. Ve baltayı kapmasilc 
Hüsevine saldırması bir oluvor. Heri -
fin e~v<'lfı kafası pm-ça lan;yor, sonra 
muhtelif yerlerine. derin yaralar aÇı -

lıyor. Her taraf kızıl kanlara bulanı -
yor. Hırsını ve hıncını alamıyan kadın, 
hücum etmekte devam ederek ca\ısız 
ve hareketsiz kaldığına kani olunca, 
ellerini. yüzünü; yatağı; yorganı; eşya
lan ve kan deryası içinde yüzen oda
yı yıkıyor. Sonr& cesedi sırtına alaırak 

Zehra, akşamki tüyler ürpertici hA ... 
<liseyi birer birer, anlatıyor. 

ltıiştir. Bu nh ~udud hadisesi cereyan et - Berlin ı 1 (A.A.) - D.N.B. Danzig- ı·ngi'. 'e 1 Sovvetler 
•onra N . oktada ateş teati eruıdikten den bnaır.uvor· . • • JZı r e 
\' azıler Leh gümrük b" .. A d k • 1 
e tahrib etmişlerdir. ınasını ıstıla Polonyalılar, Danzig arazisinde ba - "rasJn a f go""rüşme f r 
Saat 20 v zı mın+aka1c:rına Polonyalı unsurlann '" 

nıüfettişle~indogru N~zile.r Leh g~mrük :11ıliked~ ht lunduihı pa~kmda radyo Cene re"e ı"lerliyor 
~ topJall.Jn 

1 
oturdugu bananın onun • ıl<' habE'r er ne'iretmektedır. Ü 

hinaYı istil~ş ar ~e bi~kaç el ateş ederek 1 Danzig polisi, bütün Dan2i~ arazi - (Bnstarafı 1 inci sayfndn) 
tı~ı etmışlerdir Polo ··f t · d t b" ··k~ h:-~ı..::_ ·· k · 
"CS eri lllüd f · nya mu e - sın e arn ır rn unun l.U\.wu surme - bu crörüsrneler kat'i değilse bile çok 
de banzigii\~ e~memi~le~ir. Saat ~3 te oldu~tmu bildirme'ktedir. faaı°bir ~fhaya girecektir. 
lnü~ettişleri bm:;ı~~-mıserı 1:_olonyalı 1 :ehlilcr ne diyorlar? Lord Halifaks, Londraya döndüğü 
~ş, aksi takdirde ı;e. etmege davet Varşova 21 r A.A.) _ Pıat ajansı _ zaman bu görüşmeler hakkında, Çar -
ın.iyec ğ• • mes ulıye• kabul et - . J.', b .. - 1 n~- to ı·~-t d ı.-l>o e ııu söylemiştir. · mn neşrettiği bir tewiğde ezcümle şöy ~ a ?unu yapı aca.r.. P =J ı a, Aet-

d lonya}ı :rnüfetti 1 le denilıyor: bıneye ızahat verecektır. 
Otf'a ı.ft__ şer o zaman Simons- D.. ··-ıea l - -de •ı.areket etmiş! .. Polonya m:ılkamlarının yaptıkları tah un og en sonra yapı an goruşme-
rek 8Ürnrük bin""ıer ve h~Ik hucum e- kikat Kcılthof tecavüz hadise.sinin tah - ler hakkında iyi haber alan mahfeller-
l\t.. ..., nı tahnb etmiştir d .. 1 a·~· .. "ki ı keıt .. n ute<'nvi7i'lerden biri ··ıd·· "ild"" · rikçi mahiyeti üz{'rmde hiçbir şüphe e so.y11~~ ıgb~n1he gore,Cı memdc p ~rn-
anzigdeki 1 _h . 0 un u bıraklT'amakta<lır. Bilhassa şurası şa _ messı Prı, ı assa, enevre e a .ar-

daı., ~ kolll.ise · 1\6 t · S 1 ·· ·· 1 k ·· k • ıu. Vak,a lllah . rı ·ıarian Şo - yanı kayıddır ki Polonyalı umumt ko _ esı ve a ı gımu yapı aca muza ere-
~ ile iki ıneın al.~ıne muavini Perkovs- uıiserin otomobilioc hücum edenler lerde bir esas aramakla uğraşmışlar -
41.'!İ b ur gonderın· ı· A ' d Unlara bir . ış ır. yan Mec hadise mahrnline. doğrudan doğı;uya ır. 
lneJc · t Po1ıs mc.rn t f"k 1 K q t h · d"ld·-· ·· ıs eınenı"şr uru er ı et - ı Ravh arazisi dahilinde kain Paıiem - :uvve. e a mm e ı ıgıne gore, 1 

ır Komiser muavini ile iki burg mevkiinden gelmişlerdir. Fransızlar, yardım b~c;inde karşılık -

F lık meselesi üzeıinde. Daladve'nin meb 

ransa kuvvet dar-heler ·ne karşı usan meclisindeki so:ı .beyanatı ruhu -
na uygun olarak, 1ngılız ve Sovyet nok 

Daı.ıay IB~arafı 1 inci sayfada) 1 B d 1 1 ı:.d .... tai nazıır~armı uvusturmak için teklif-
~:r . . e, 13 a d . un an sene evve Va ettigı yar - 1 d b ·h 1 -d 
~:ıt 1Çinde va~ anberı, hassaten güç dımlann vlikünü valnız başına çekme-1 e~: t. :r:~k~ ar .. ı:. 

1 
h ·...c d 

lad~ ~tınekte(lir nFrın mukadderatını i - ye m<ihkt1rf! ~ir h~alde bulunan Fran - b un ~fcı,11 dı f:!Oİru~lt e er F ançın e, 
Je nin · ansız vatanı Da b 1 b .. .. .. . . azı maıı e er e. mn ere, ransa ve 

~l'ı hay.:aty:sınde, bugu··n bütü~ a·· -. sa,tl u sure! t ~· duızu1n, bu~k bır. emnı-1 SovyetlPr BirlFri arasında bir karsı -
""lllrn • ., ıçind un- Y~ e ye., ~ar ım ara guvenebılecek- 1 klı d ., .. 1 .. il . ·· .. 1 kt a 'Yat> e bıraktıran bir Y...al : tir. ı yar ım .ormu u en suru lTl€' e-

:Sone, bu~~ bulunmaktadır. · • . dir. Bu fikre göre bu üc m(>mleketten 
IUlh siyaser dan sonra sözünü, umumi Sulh ıçınde / b'iri. A 1manvanın şarkında hernhudud 
'1e 'Şti~ ıne intikal ettirmiş ve şö ; Fransarm, kendisi gibi şeref 'Ve em- devletlerden birine karsı vukua gele -

F'rarısa b .. y niyet hi&erine bağlı dosthn olan Av- cek bir 1eravüz 'takdirinde Yardıma 
~~ndeh:;nd ugun, harbe karşı 1914 rupa millctlerile rabıtalan, gittikçe da I iroc::rrıa.k mecburivetinde kalırsa di~r 
•tassis Qe .... 1~~ daha az nef~tr, .. se- ha sıkı ve daha kuvvetli bir hale gel _ ikisi de yardıma gelecektir. 
de ı·· ~ı ,.nr. Fakat ""-- e mute- . ı· F d . A (AA ) d ' Uzunıu t k . . , .... cansa b - mış ır. rrlnsanm. aımı sulh azmi sar- n.. · 

~~ cesaret :e dın~de, 1914 o.eki~~~ sılmış değil<lir. Fransa, hiç bir milleti Bone Cenevrede 
llarınaan clah azım sarf edecek v _ çember altına almak istemiyor. Fran- Cenevre. 2 t ( A.A.) - Bone, bugün 

köyün deresine abyor. Eve geliyor. 
Yavrularını kucaklayıp doğru m'uhta -
rın evine koşuyo!'. G€cc halfı karanlık
tır. Muhtar .şaşkın şaşkın genç ve taze 
kadına bü''kıyor: 

- N-!:! istiyorsun gece vakti böyle .. 
- BPn, öiyor. Hüsevini öldürdüm. 

Namusuma tecavüz etti. 

Bütçe mı1zakeresi 
bugün haşhy~r 

( .Rashmıf1 1 inci sayfada) 
Maliye Vekilinin izahatından sonra büt 

cenin heyeti umumiyesi hakkında söz a -

lacak hatibler dinlenilecek ve mütcaki -

ben her dairenin bütçesinin ayn ayn;nü

zakeresine geçilecektir. 

Bütçe müzakeresi rnünasebetile Mec -
lis hergün toplmıacağınct güre bütçe mü-
zakerelerinin nihayet Cumartesi akşa -
mına kadar tamamlanması ihtimali kuv -
vetlidir., 

Yeni bütçe 261,110,000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Başka hiç kimse değil, ben öldürdüm~ 
bu namus meselesi, diyor. 

- Peki öyle fae, şimdi gene sırtına aJ 
da, eve götür, diyorlar. 

Kadın hiç fütur etmeden kanlı cese -
di yüklendiği gibi doğruca eve getiri -
yor. 

Hadise İzmit Ağırceza mdt:ıkemutne 
intikal etniişıir. 

Ağırceza reisi N ai:l Töre, azalar ft 

müddeiumumi Hamdi Doğudan tıeşek • 
kül eden hakinı heyeti, şerefi, namu • 
su, haysiyeti için mücadele yapan w 
katil olan bu kadının tam ittifakla ce-
zadan muafiyetine ve beraetine bru 
veriyor. Bu karar salonu <ioldurmut 
olan halkın ~iddetli ve sürekli alkıfTa
n ve Cümhuriyet müddeiummpisine o
lan derin itim~dın bir defa daha teza
hürü ile ~na eriyor. 

Zehra yavru1arım kucaklıyarak Za -
deler köyündeki yuvasına dönüyor. 

Yeni denizattı 
gemilerimiz 
(Baştarc.jı 1 inci sat/fad11) 

hareket etmiştir. Batıray tecrübeleri ya -
pıldıktan sonra bir heyet tarafından tes
lim alınacak ve Ağustos ayı içinde Uma • 
nımıza getirilecektir. 

Bir müddet evvel limanımıza getiril • 
miş olan Saldıray denizalh gemisinin bay, 
rak çekme merasimi d~ önümüzdeki haf • 
ta içinde yapılacaktır. Merasim için De -
niz Komutanlığı taraf 1r.dan geniş bir 
program hazırlanmaktadır. 

Birkaç gün Haliçte denize indirilen Aa
tılay denizaltı gemisinin techizatı da ya -
kında ikmal edilecek ve dalına tecrübe -' 
leri Gölcükte yapılacaktır. 

~k değildir. 19 a az fedakarlık bu~a 0 
_ sa. hiçbir millete düşman değildir. saat 20.40 ta otomobille buraya gelmiş 

gun isteöig-i . 14 .te olduğu gibi b _ Fransa. herkesle, her türlü l!izli niyet- tir. Bone. daha bu akşam, Aland ada-
8\ılht.. nız ınııu ' u ı d A • • b" ı· ... · u~ ' ~~f d~ilin~ &enanış rrı~ururun~~~ l~nmv~id~a~e~estirl~~me-=============================~~ 

llakiki b· Kuvvet darbclerine karşı selesi hakkında kom:eydeki Finlandiva Mahkeme/~ırde: Poliste : 
" Bot ne. bund"lnır Avrupa siyasctı· ve İsveç mümessilkrile l!Ö'"Üşmüştür. 
J Fransa bütün Avruoo meselelerinin 
"led bahsı·nde ii..:'.0• nra, ko1Ielctı"f 

0

""'mnı· Ih · · d J .nıed·1 b"l ... 

H r vila~·ette Parti 
J 

n11nta!<a mrf ettişlikleri 
ihdas r dilecek 

" u~ ...... uıdlerin '\;C - su 1çın e leu ı.e ı ecıegine kanidir. 
n11.. •• u anltttrn nasıl kınlmış Fakat Franscımn :kat'iyen arzu etmedi-

..,, uzcri ış ve Fransa ... · b' 
hlrJiği t ne baska tilrl .. nın bu 1!l ırşey varsd, o da, bütün milletler-
tı:rlatın e<:riibeierine k u yardım ve iş de gittikçe daha fazla olarak yann için 

-,, '~t·r. oyulduğunu ha- endişeler doğuran cebir ve kuvvet dar 
t1 tE~~~Je. denıl<\tir A helerinin durmaldan birbirini mkib et
g() .ıd "den t~hlı!ke vz:ıpadaki haya- mesidir. Kabul etmiy«eitimiz bir şey 
~ıy.. len s "h d (Basrarafı 1 inci smıfada) 

)a\' ""'n tni~l~tler ıı_. an surette varsa. o a tecavüz ve cebir ve şiddetin 
h.-~ Y;ıv'lş Fr , •oır seıiede beri adalet ve akliselim üzenne· "7•afen"dı"r. leri ihdas edeceği haber verilmektedir. 
~~11llilri::ıfaa' eatt~s ... ı.z hükümetinı·n daı·~ Bo "h F "" Bu husus ta Büyük Kurultavda görüşü-
,,~ ne. m avet ransanın ve Fransız 1 k 1 d dır • 

tn~ıı>tır. ıgı noktai nazarlara . t 1 - · h ece es:ıs ar arasın a . 
ı._t.. ID1terenin alın ımpara or ugunwı ududlarınden bah- Büyük Kurultaya vilayetlPrden gelen 
'18.:ı.llrl ış l<l sederek, bunlaırın kat'iyen değişmez d"l kl O hNl" 1 ı·k ı N "-· l::ir A o uğu tedbirler h" t• . b" · 1 ı e erm u asa arı a a a anna gore VC!'· 
"<{'Sllrla \rrupa siya t• . , m.a ıye mı ır kere daha tebarüz etti - kAl tl b·ıa· ·1 ·.,-t; K lt Pazar-

rırıı teşkil se ının esas rek .. 1 . ih l a e ere ı ın mı.,.. ... r. uru ay 

C~;:=~~~e~t~m~e~k;t;~;·~~~=~re===s=o=z=e=r=ın=e=n~ca~y=e=t=~=rm=~~tl~~-~~t~gü~ruy~~Diwnınıwen~m~
~YEİCfi~~=i:::::;~=;:::=;::;==:~~=======(=A.A.) leri seçecek ve Cuı a gününe kadar u -~ Yedikule E · h . . rnumt fıeyet toplantısı yap1lmıyacakt1r. 

rmem asfanesınrn 107 nCi yth Aradaki günler encümenlerin faaliyetine 

~~ll ~edikuı- --
~ d\...~aata:n~ ede.ki Ermeni hastanesinf n açıh§?İıın 10'1 net )'ıld.ônilm11 
tt..._ "tJU Ayin e hır merasiuı yapılmıştır. Me.rasimcle Emıem Pa mfuıasa -
..,.'' Yıt ı trigS tarafından ~-=·~ Vatand P lınış ve hastanede an'a nevi engtnar J:fyafatt \l'e!ilınlftir B 
~ bi.z. ı ... ~ ve doktorlar mera .simde ha.zır bulunmu,larclıa n:_.~ çok 

---uadır. ~ me-

tahsis edilmiş olacakrır. 

Bir lsveç v~puru battı, dip-er 
bir vapur da karayC\ oturdu 

Stokholm 21 (A.A.} - cGunu.ı1 ismin -
deki İsveç yük vnpuru, sis yt:zfüıden Mıı
richam civarında k:ıraya otu~uşturz. \Ta 
purun yüzdürülmesine imkAn görüleme -
mektcdir. 

Tallin'den gelen diğer bir yük vapnnı 
da ayni noktada karaya oturanık bat -
mıştır. Vapurun mürettebatı kurtulma~a 
muvaffak olınuştur. 

Çukurovada pamuk mahsulU 
Adana 17 (Husmf) - Çukurovada pa

muk mahsulü bu yıl çok iyi bir şeraid için 
de büyümektedir. Tohumlar toprak Ü!t~
ne 18-20 santim kadar :fışkırmıştır. Yllk -
aek kaliteli zengin bir rekolte elda edile
ceği ümid ed5lmektedlr. Yapılan tah -
minlere göre bu yıl mahwlü 150..100 bhı 
balye içindedir. 

Bir sarhoş mahkum oldu Bir ~ocnğu havtt7.a ıtttııar 
Dün. meşhud suç nöbetçisi o1an Sultan- Yedikuledc Hacivad maheı~lesinde o-

ahmed üçüncü ceı.a mahkemesinde bir turan bahçıvan Rifatın oğlu 12 yaşında 
sarhoşluk davasına bakılmıştır. Demiri, komşusu bahçıvan Abbasın <>f-1 

Ahmediye civarında oturan Hamdinin 1u Şuayib ile ayni mahallede oturan 
kardeşi Ahmed. sarhoş olarak gece yan- Mehmedin oğlu Turan 3dlı çocuğu ha
sından sonra karde~inin evine gelmiş, ka- vuza atmışlardır. 
pıyı çalmış, para istemiştir. Ev sahibi A- Bir lıisiklet kazası 
li. geç vakit herkesi rahatsız etmemesini Ortaköyde Dereboyunda oturan m• 
Ahmede söylemiş, bu yüzden Ahmcdle vacı Avranı İsak ile hamma~ Hayim bi· 
aralarında münakaşa başlamış, iş mah - siklete binerek Beşl.'.k~n ~ken, 
kemeye intikal etmişti:-. Şişlide yağ' fabrikasında çal~şan ahçı 

Mahkemede Ahmedin a~abeysi dava • Saimin oğlu 11 yaşında Saiahatldine 
cı olmadığını söylell'J~. fakat heyeti ha- çarpmıştır. 
kime ammenin huzuronu ihlM ve sarhoş- Salahaddinin sol ayağı kırılmış, sıh
luk suçlarından dolayı suç1uyu iki gün h1 imdad otomobilile Şişli Çocuk hu-
hapse mahkfun etmiştir. tanesine kaldırılmıştır. 
Zabıtaya karşı geldiği iddia edilen bir SÜçlu1ar tutulmuşlardır. 

ndam beraet etti ========================--

Dün meşhu<l suç nöbetçisi olan Asliye 
ikinci ceza mahkemesinde bir, zabıtaya 
k8.llı cebir ve şiddet istimali davasına ba 
kılmıştır. 

l!'fidise şudur: Beşiktaşta aşcı Hüseyi -
nln dükkanında gece yarısından sonra ı -
şık gören ve dükkanı açık bırakan HU -
seyini ve diğer arka:iaşlarını zabıta me
murları karakola davet etmi~lerdir. 

Hüseyin, polislerin bu davetine mü -
manaat etmiş. gitmemek için kepengin 
kenannı tutmuştur. Hüseyini polisler 
çekmişler, bu yüzden camekln da yıkıl • 
mıştır. 

Mahkeme, zabıtaya karşı cebir ve fid· 
det lmimalini Varid görmemiş, Hüseyi -
nin beraetine karar vermiştir. 
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1 YANMIYAN ÖlüLER 1 
Nafıa Vekaletinden: 

Ekiltmeye konulan i§: 

1 - Büyük Menderes tabilerinden Ç:irüksu üzerinde yapılacak regülltörl• 

Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınat imalatı ketif 

bedel'i c446,f)q9~ liradır. 

iimı .. n111nn111 .. nnnnn11 .. HlltKllll .. IUUUllU-"""'-. Çeviren : H. Alaz ...mnlllllllU&= 
2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 de Nafıa Ve

kaleti Sular Umum Müdiirlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf USU .. 
lile yapılacaktır. 1872 yılının bir Haziran sabahında ba • 

bamı öldürdüm; o zamanlar bu hadise be
nim üzerimde fevkali'tde derin bir tesir 
yapmıştı. Bu vak·a, henüz daha aiıcmle 

birlikte Viskonsinde oturduğum sıralarda 
evlenişimden önce, cereyan etmi~ti. 

Biz babamla beraber evimizin k.itüb -
hanesinde oturmuş, o gece çaldığırmz eş-

yaları taksim ediyorduk. Çaldığımız şey
ler esas itibarile ev eşyası idi; bunun iç'11 
de taksimleri hirnz g>::iç oluyordu. Halıla
nn, kilimlerin ve buna benzer diğer eş -
yaların taksimi hadisesiz geçti; aşırdıpı
mız gümüş kap kaçağın tak.simi de güç 
olmadı. Fakat latarnaya benzer, küctik 
bir sandık büyü1clüğ:ind~ki bir musiki :l -
Jetinin taksimin sıra gelince iş başka -
laştı. Ailemizi fe13kettı'n felakete sürük
liyen bilhaS')'l bu musiki aleti oldu. Şaycd 
bu musiki aletini aşırmamıs olsaydık ih· 
timal ki zavallı bab:ım hala yaşamış ola
caktı. 

Hadiseler istediğim giol cereyan etti. 
Kütüphanedeki Jamb:mıa ışığı sararmağa. 
ve pencerelerdeki perdelerden şafağın 
ilk ışıklan odaya dolmağa başladığı za
man bizim ihtiyar centilmenin pelerini al· 
tından uzun bir ckokorlkoooo!> sadası du
yuldu. 

Babamla anmızda, masanın üzerinde 
hıı15ızlık iJl rinde kufüındığımız kJçibk 
bir balta duruyordu. Ben derhal bu bal • 
taya el attım. Baoam. daha fazb sakla • 
mağa imkan olm3d:ğını görünce, pelerini 
altındaki musiki sandığın. çıkararak ma
sanın üzerine koydu. Ve· 

- Ben bu işi münhasıran bu güzel mu
siki aletini kurtarmak için yapmıştım; fn
kat mademki arzı.. ediyorsun hunu da ıkl· 
ye böl, dedi. 

Babam musikiyi fevkalade çok sev0:di; 
esasen kendisi de çalgı çalmasını bilirdi. 
Ben babama dönerek: 

- Bu mesele hakkmd:ı sizinle münaka

Bu musiki <lleti har;kulade nefis bir şa edecek dei{ilim. dedim. Esasen bir ba
bayı itham etmek oğluna düşmez. Fakat, 
dostluk başka, alış veri' başkadır. Siz 
bundan sonra bu n3.mu.ssuzca har~keti • 
nizin delili olan bir ~ıngıraıtı boynunuza 
takarak dolaşmnsanız bir balta darbec;ilı! 
aramızdaki arkadaşlıl~a nihaye: vermt>k 
mecburiyetindeyjm. 

san'at eseri idi. Hu alet sadec~ en güzel 
melodiler çalmakla iktifa etmiyor, fakat 
bir yılan gibi ıslık çalıyor, bir· köpek gi
bi havlıyor ve her sah'.lh kurulup kurul
madığına bakımyarak şafakla beraber 
bir hort'IJ; gibi öttlyord:ı. Musiki aletinin 
bilhassa bu son meziyeti babamı haya • 
tında ilk defo olarak namussuzca bir i~ 

yapmağa sevketmişci: Babam beraber"c 
aşırdığımız bu aleti benden saklamak is
temiş, onu nlmağı unuttuğunu. yemınlt-r 
ederek bana temin etmek istemişti. Hal -
buki, babamın bu son hırsızlık vak'asını. 
bilhassa bu aıeti aşırmak için tertib et -
tiğini ben çok iyi biliyo!"dum. 

Biz, hırsızlığa giderken tanmmam-1k 
için birer m~ntoya sarınmıştık. !ştC? b:ı. -
bam bu güzel musiki fıletini pelerini al • 
tına gizlemiş, bana cl:ı. yeminle!'"'erlerek o
nu almadığını söylemi~ti. Ha1buki ben bu 
musiki aletinin babamda gizli clduğ•Jnu 
çok iyi biliyordum. Sonra babamın, bu a
letin şafak vakti hir horoz gibi öttüğün -
den haberi olmarlı~.ını da çok iyi biliyor -
dum. Benim ye~ane arzu ettiğim şey bu 
eşyaları taksim işini şafak vaktine kadar 
uzatabilmek. bu suretle de horozun ötü
şünü temin ederek babamın foyasını ve 
yalancılığını aç1ğa vurmaktı. 

.Son Posta• nan edebi romanı: 23 

Babam, bir müddet düşündükten sımra 
kat'i bir ifade ile: 

- Hayır, dedi, bunu kat iyen yapa -
marn. Boynuma çıngırak takmak, na • 
mussuzluğumu res!Tlen ilan etmek de -
mektir. O zam:m bütiin etrafımızdaki i:ı
sanlar bana, itimadsızlık göstermeğe baş
larlar. 

Babamın fikirlerindeki bu kat'iyete hay 
ran olmaktan kendimi alamadım. Ne ya
lan söyliyeyim, babamın muhitine karşı 
namuslu görünmek arzusundan bfıyük bir 
gurur duydum. Hatta, om· affotmeğc bile 
hazırdım: fakat, hari!tulade nefis mu • 
siki aletine bir göl atar atmaz biltün lra· 
demi kaybettim. Ve yukarıda da söyl,•di
ğim gibi babamın bu menhus dünyg:ia 
daha fazla ıztırab ~ekmesine meydan 
vermedim. 
Babamı öldürünce bi .. nevi huzursuzl~k 

duyrnağa başladım. Öler. adamm bıbam 
oluşu beni düşündürmüyordu. Fakat, ci-

Yazan: GtiZİN DALMEN 
Ağaçlar arasında sigara içerek dola- - B?.l sabafu az kalsın Jqı.yarnetJler 

şan Nejad, genç kızların seslerini du- kopuyoı du. Anlaşılan, Zerrinin dediği 
yunca koşar <rdımlarla onlara doğru gibi bir hiç olan bu elbise, bana layık 
yaklaştı. olmıyacak kadar fazla süslü imiş ... 

- Vah zavallı Nejad vah! Vadimde Nejad öfkelendi: 
nasıl durayım şimdi ben? Zaten eski - Hay aptal kadın h:fy! Dünyanın en 
esvabların içinde gfü kamaştıralcak ka- süslü elbiselerı bile azdır. 
dar güzeldin; şimdi bu yeni kıyafetin- Meli hl hanım, yeğeninin daha fazla 
le... söyle..'llesine mani olmak istiyormuş 

- Şimdi de beni memnun etmek is- gibi atıldı: 
terSEn gene susacak, bir şey söylemiye- - Ya ağabeyin' Bu yeni esvabın için 
ceksin Nejad... sana iltifat etti mi? 

Nejad gülerek mırıldandı: Neri!ne gülmiye başladı. 
- Artık hiç bir şey için söz vere - - İltifat mı? O mu? Annesinin söz-

mem... lerlni dinlemeyip elbisemde tenkid e-
Zerrin de yaklaşmış, müdekkik göz- dilecek bir şey görmediğini söylemiş 

lerle Nerimenin esvabını tedkike baş- olınası benim için kMi... 

larnıştı. Bu defa Nejad hiddet etmişti: 
- Bluzun da eteğin de mükemmel - Başka türlü düşünmek için onun 

olmuş ve sana pek yaraşmış Nerime. ·· pek ahmak olması lazım gelirdi. İnsan 
Başkası için alelade gündelik bir elbise ne kadar buz parçası olsa, artık haki
senin üstünde en şık bir tuvalet gibi kati tamamile inkar edemez ya! Zaten 
güıel görünüyor Nerimeciğ'im. Hele senin onun maiyetinde çalışmanı kabul 
başında'ki bu sade şapka yüzüne öyle etmesi bile fazla değil mi? Ne yapa• -
yaraşmış ki... · -- yun? Bu herifin kasasının tıkhm tıklım 

Neja1 hararetle tasdik ettk para ile dolu olduğunu bildiğim halde 
- Harikulfıde! böyle bir genç kızı çal~tı~ını aUe -
Bütün bu iltifatlaT karşısında ne di- demiyorum. Onun yerinde ben o1say-

nayetimin çabucak meydana çıkması ih
timali beni korJmt!lyordu. 

Arlık, ortahk iyice aydınlanmıştı; an
nerr.in her dakika içeri girmeJi ihtima!i 
vardı. Bu vaziyet karşısmd~ onu da ba
bamın yanına göndennek lüzumu hfü:ıl 
olacaktı. Nitekim korktuğum başımr. gel
di, annemi de öb:lr dünyayR göndermek • 
te hiç gecikmedim. Bu işi de hallettikten 
sonra hizme·~nerimıt! hesab1 görerek tın· 
lan savdım. 

Ayni gün içinde kasab:ı.mı1.1n po1is mü
dürüne gidere}.: cinayetlerimi kt'ndisine 
anlattım ve ondan akıl danıştım. Bu yap. 
tığım cinayeti:ı muhitimde duyulması be
nim için hiçte iyi bir netice vermiyecekti. 
Aleyhimde şiddetli bir ded;kodu başlıya
cak, herhangi bir yere intibah edilmem 
mevzuu bahsoJs:ı gıızetelerin şiddetli bir 
hücumuna uğnyacaktım. Kasnbamızın 

polis müdüıii bu anıattığım sebeblcri cok 
makul buldu. Çünkü onun da başını:an 

buna benzer bazı vak'alar geçmişti. cYa -
lancı şahidler birliği> reisile müşavere et
tikten sonra her iki cesedi de kitab dola
bına gizliyerek gayet yüksek bir ücretle 
sigorta ettirmek ve badeh.ı yakmak mu
vafık olacağını bana tavsiye etti. Ben de 
bu tarzda ha~ekı>t ettim. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde Sular tJ• 
mum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c21.613> lira cl6• kuru~luk muvak'" 
kat teminat vermesi ve e1'.siltmenin yapılacağı günden en az sekiz g-ln evvel el• 
lerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika ahnaları ve bu vesikayı ibraz etıııe'" 
leri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edr 
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazıh saatten bir 119.at ~· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ılzJ!O' 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl789. c3329• 

1 Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 
-

İcra dosya No. Nev'i Gayri menkulün mahallı ~ 
Üsküdar Mamüştemilat bir bab yalı • Boğaziçi Beylerb~yi Havuz- B.18 
38/251 nın 24 hissede 21 hissesi. başı caddesi eski 12. ~3. 14. 

15, yeni 17, 17, 20, 19, 19. 22 
No. lu. 

Bankamıza ipotekli olup Usküdar icra memurluğunca yukal'ıda numarası ya
zılı dosya ile 30/5/939 Salı günü açık arttırma ile satılacak olan gayri ıneıı ., 
kulü alanlar .arzu ederlerse banka bu gayri menkul mukabilinde kendilerin' 
mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. c2688. .. 

rada buldum. Evimiz baştan başa yan • ı düfen bir mobilyeci dükk!nının yanJJl : 
mış kül olmuşiu. Henüz, daha kıpkırmızı dan geçerken gözüme benim kltab dol• Evimizin küfüphanesinde babamın, ka- -. 
bir halde duran ateşler arasında bizim bma benzer bi:- dolab ilic:ti. Mobllyeciı IJ"' 

çık bir mucidden satın aldı~ı boş bir ki - " ttJ 
tab dolabı vardı. Bu dolabı şeki! ve ~b'au mahud kitab dobbı sapasağlam bir hal ~ nim bu kitab dolabına dikkate balcın• dl 
itibarile yatak odalarmda bulunan gar • de göze çarpıyordu. olduğumu görünce, bana dolab batkıll 
droblan andırıyordu. Dolabuı kapıla, Dolabın pudesi yanmış, cam kapı1ar izahat vermek lüzumunu hissederek: ad .. 
Ebeveynimi soğuk su ile yıkadığım İ!)in olduğu gibi meydana çıkmıştı. Camların - Ben bu dolabı yarı kaçık bir ınur 

arkasından, yangının kızıllı~ içinde iki den satın aldım, dedi, mucidin ı~yiedl • 
bunlar adeta taş kesilmişlerdi. Dolabın , ..__,., cesed olduğu gibi gi3rUnüyorlardı. Ba - ğine göre bu dolab yanmaz bir doı:ıDIJ~ 
raflarını çıkardıktan sonrn ölüleri dim ıi ıçJo bam, ve onun hem saadet hem feHike~ Dolabın tahtalarındaki mesamele o 
dik olarak dolabın içine soktum. Dolabın ..nıut 

~kadaşı olan annem adeta canlı gibi tlu· ne yanmaz bir madde doldunnu~-- 11 perdesini çekerek kapısını kilidledim. Si- ruyorlardı. Dolabın camları da casbes• ten ınatn • 
gorta şirketinin memuru belki on defa Yangın ve ateş onların kıllarını bile imiş. Maamafih bu dolabın yanmaı 01 • 
dolabın yanından geçtiği halde hiç h:r zarar vermemiJ, elbiseleri olduğu gibi duğunu hiç te zannetmiyorum. tsteı:~ 
şeyden şüphe etmedi. kalmıştı. Hatta kafa!nrında ve boyun ~ niz onu size aldı~ım fiatla verebilir~ 

Ayni akşam sigort:ı paralarını cebime larındaki baıt.1 yaralan bile görünüyor- Fiati aleltıde bir kitab dolabından biÇ 
indirdikten soma evi ateşledim ve orm<:ın du. Oraya birikmiş olan halk Adeta bir yüksek değil. W 
tarikile buradan iki mil mesafede olan canavar görmüş gibi dehşet" kapı'.mıştı. - Hayır, hu dolabm yanmaz bir dol~ 
kasabaya yollandım. Çok geçmeden yan- Ortalığı bir sükut kaplamıştı. Ben de çok olduğunu bana temin etmezsenfz ~ ~. 
gın havadisi kasabanın içinde yayıldı. Ben müteheyyiçtim. nu almam, dedim. Ve mobilyedye ~ 
de, yangına doğru koşmakt:ı olan insan * ederek dükkandan çıktım. • 
.kafilesine katılarak tam ayrılışımdan n:i Aradan üç sene geçmiş, yukanda an • Doğrusunu ister.seniz. o. bana bu. do 
saat sonra y!lngın yerine vardım. lattığım hadiseleri hemeıı hemen unut • labı bedava bile vE'rse idi gene ~ 
Yanıp kül olmus olan evimizin yanına muş gibi idim. Elimdeki sahte banknot!a- Çünkü; ona her baktıkç1 bende bir .,

geldiğim Zqman bütün kasaba halkını o .1 rı sürmek için Nevyorka gitmiştim. Tesa- hatıraların uyanac.1~1 pek tabii idi. rrtllllll 

Meliha acib bir gülümseme ile mı -
rı1dandı: 

• - Hayır, henüz değil... 
• Bu sözlerden sonra genç1er büyük
lerden ayrılıp kırlara doğru gezmiye 
gittiler ve birkctç saat yürüdüler. ~e -
rime de kendisini bu neş'eye bırakarak 
bir müddet için 1ztırab1armı unuttu ve 
gülüb konuşmıya, nrkadaşlarile şaka -
laşmı.va, küçüklerle kırlarda koşmıya 

b..-ış1adı. Avdet ettik1eri .zaman yanak -
ları al al olmuş. gözlerine ateş ve ha -
yat dolmuştu. Gelenler, geçenler baş -
larını çevirip bu güzel kıza zevk ve a
laka ile bakıvorlardı. 

Grup konağın önündeki meydanlığa 
geldiği zaman konağı;n büyJik ka~~ 
açıldı. Feridun beyin uzun boyu görün
dü. Genç ad:ım terbiyeli fakat soğuk 
bir edcı ile hanımları selalPladı. N eja
dın elini sıktı ve sudan bir iki söz söy
ledi. Uzun boyu, geniş omuzları ve 
mağrur bakışile karşısındakileri ezi -
yor gibiydi. Bir kadın gibi zarif ve ince 
olan Nejad, onun yanında kayboluver
mişti. 

- Arkadaşlarınla gezmeğe mi gittin 
Nerime? 

- Evet ağ<ibey, kırlarda biraz gez
dik. 

- Bu güzel havadan istifade etmeniz 
pek iyi oldu. 

Nejad söze karıştı: 
- Nerimenin yüzü.ne renk gelöi. 
Nerimeye bakarken gözlerinde parlı-

yan hayranlık Feridunun nazarından 
kaçmamış olacak ki siyah kaştan çatıl
dı, mavi gözleri en karanlık parıltısını 
aldı ve mağrur bir sesle Nejada sordu: 

- Yazın sonuna kadar burada mı 

vererek grupta:ı uzaklaştı; Reşadlar da 
evlerinin yolunu tuttu1ar. 

Fahriye hiddetini yenemiyordu: 
- Terbiyeli fakat soğuk adam. Ara

mızda bir akrabalık olduğuna yüz şahid 
göstermek ister ... Onun nazarında 
biz, bir karıncadmı daha ufak mah -
Ilıklardan b~ka bir şey değiliz. 

Nejad öfke ile haykırdı. 
- N erime gibi sevimli bir kızın o 

karanlık eve girmesine ve orada, ken
disini sevmiyen bu soğuk insanların a
rasında ya~<ıyıp ıztırab çekmesine ne 
kadar isyan ettiğimi tahmin edemez -
siniz. 
Yeğeninin yanında yürüyen Meliha 

hanım boğuk bir SEs1e gülmekten ken
dini ahı.madı. 

- Kendisini SEvrniyen insanlar mı? 
Korkma yavrum, onu bir gün sevecek
ler, ha:tta senin istediğinden çQk se
vecekler ... 

Nejad hayretle ha1asına baktı. 
- Ne demek istiyorsunuz hala? 
Meliha hanım omuzlarını kaldırdı ve 

acıyan gözlerle yeğenine baktı. 

- Ne demek istediğimi kendl kendi
ne ke.şfet; bu çok güç bir mesele değil; 
bir çocuk bile bunu anlıyabi'l'ir. 

Genç adron sert bir hareketle hala
sına döndü. 

- Ne söylüyorsunuz? Feridun beyin 
Nerime ile ... Bunu tasavvur eder mi-
siniz? 

·bl 
Nejaclın yüzü bfr rüzg~r geçınlt /ıı!JI 

büzülmüş ve buruşmuştu. Dişle 
ar~ıncfa ıslık çalan bir sesle pıırıldSJI" 
nı. ~ 

- Bunlar çılgınca fikirler! BU?J'J>U"" 
nanmıyorum; hayır inanımyortJ!IY, 
lara inanmak ta istemiyorum. 

- Keyfin bilir; ister inan, ister' ~ 
rna! Gözlerini biraz geç aça~ te clt 
zaman sen de göreceksin. Bana ge: .. 
Nerimenin bize artık Süheyll b fi 
mm kendisile meşgul olmıyaca~ 
bundan böj~le bunu Fertdun ~ 
deruhte ettiğini söylediği gi1n ~ 
kendime şöyle düşünrnüştünı: • fi' 
şuna b;ık; onun gibi kibirli ve ~ 
bir adamın bö~J}e birden'bitt d1I_ 
ile meşgul olmasında, onunTa atil'!~tt 
olmasında bir sebeb var!• İşte o ~ 
şüphe ve düşüncelerim yavaJ '~ 
tahakkuk etmiye başladı. Biraı ~ 
Feridun beyin Nerimeye bakall _&-,.ıt 
rine dikkat eıttim, buplann .~~O 
hiç amma hiç de eskisi gibi aeY 

adam trımamile değişmiş... ~ 
Yüzünün rengi so1an Nejad 

bir sesle sordu: ,; 
- Onun Nerirne ile evıenece,.... 

zannediyorsunuz? .,,; 
- O meseleye gelince iş değtŞlt•' 

ki de .. eğer Nerime kurnaz ise···,,..,19 
- Kurnaz mı? Nerlme nıi? ~ 

yavrucuk sadelik ve samlınfyet , 

simidir. Hem onun Feridun ~ti* 
şayanı nefret bir adcımla evle~nlP'J ._..na ~ 
zı olmıyacağına eminim. O aoı--- ~ 
şı derin bir korku ve nefret :;;' 
bizden gizlemedi; bunu birÇOk 
açıkça itiraf etti. c"!,. 

yeceğini şaşıran genç kız, Meliha ve dım, ne büyük bir zevkle sana: cSenin 
Nuriye hanımlara yaklaşmıştı. Meliha bir tebessümiin mukabili bütün ihti -
hanım, okuduğu Fransızca bir mecmu- yaçlarım, hcfüA. ihtiyacından fazlasını 
ayı dizlerine bırakmış, yan kapEfu kir- ayaklarının önüne yığmaktan mes'ud 
pikleri arasından Nerimeyi seyrediyor- ol'urum!• derdim. kalacaksınız? 
du. O yaklaşınca, müstehzlyane bir te- Bu sözlere kadınlar kahkaha ile gül- - Maalesef hayır; sekiz gttn sonra 

- Tabii .. tabii.. sen ne kadar saf ço
cuksun! Bu hakikat gün gibi aşikar; 
göı.e batıyor. Artık Nerime için kor -
kaca.k bir şey kalmadı. Büyük ve hi
mayekar bir kanad onun üzerinde ge
rilıniş duruyor. Mağrur ve müteazzım 
Feridun beyefendi, . onun güzel gözle
rinin, altın saçlarının sihrine tutuldu. 
Göreceksin ki bu söy1~ sıade 
bir şüpheden ibaret değildir. Yakın za
manda bunların doğruluğunu hepln!z 
teslim e~ V• bana hak ventcekııi-

- Eğer Feridun bey ke~~ 
alakadar olur ve sevimli ~eti ' 
onu cczbetmiye gayret ~et91 ~ 
menin de ona karşı olan hısleti ~ 
bilir... Hem bundan maada f8P
saman da var. _,, 

bessümle sordu: düler. gitmiye mecburum. 
- Eski püskü esvabları çıkarıp yep- - BU Nejad ne deli çoculd Ferldun - Öyle mi? Haydi içerl giriniz Neri-

yeni bir kılığa girdiğini gören Süheyll bey gibi mağrur bir adamın bir akralba me; hanımları daha fazla burada bek-
hanımefendi ne dedi? kmna ka11ı -bllyie bfr nutuk frad eM- !etmek doğru olmaz. 

Nerimenin Yilzünden bir a<Hi• ıeçtt: cejbd tasavwr edi)'or mUIUJlud Bu ~zlerden sonra, Jca bir dm (A~ 
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1aron@e1,~tt::!1,!:,=· 
Mekkeli bir şeyh 

BATTAL GAZİ 
Yazan: ZIYA ŞAIUB 

Aç kalan 
t·~ 

Bizans halkı '/3u adam çok kere biperva vezirin yanına girer, gidip 
yanına oturur ve ancak birkaç 

la~~gıdhane dere · · d ı 1 .. 
ıı;,n ~~!tı surları ka:ın: aştıd G~lalta so~ler ~arş~smda şaşırarak sükut et - Hakikaten birkaç defa kaleden dışarı 

altın sikke aldıktan sonra oradan uzaklaşırdı 

· "\Ulland var 1• a e- ınışlerdı. Bırdenbire bu derin süklıt çıkanik Arab ordusuna hücum etmek 
IDttarak anını burclann üstüne ça - içinde· 

Tercüme eden: HUslyin Cahi:I Yalçıı 
t:. • en acı ~özler} L 1 d · istemişti. Ve bunun için de muhtelif Kararlaştırılan günde toplanıldı. Alim-

K. ...... ~ğer bu ı"kı' ~ .. 
1 

.. 1~. aızar a ı: - Yaşasm, İzavrili Leon .. cesur ku-~rseniı k . yuz u ukte devam e _ d zamanlarda harb meclisleri toplıyarak lerin içi pek rahat değil ise bende de bil -

Bu gayretli mi.isliimana dedim ki: 
- Zannediyo!'um ki itikadınız neştr 

i§in her fırsatt.ın istiia:ie ediycrsunuz. 
Beni buna layık gördüğünüzden dolayı 

size teşekkür ederim. 'F'aka~ hen. siıin 

deruhde ettiğinil kudsi vazifeden daha 
mühim bir vazife butuncluğunll biliyo .. 
rum. O da bir sürü yeşıl b-:ışların ihtida • 
sını temin etmektir. Onhr da, sizin gıb~ 
Peygamberin akrabaları oldukları halde 
şeriate sadakatten uzak bulunuriat. Gi • 
dip onları hak dine sokunuz. Bu büytlk işi 
başardığınız zaman, gelip beni bulursanız 
ne yapacağımı düşünürüm. 

dan Ye~· alenıze girerim. Yedi yaşın- m~ anı~z .. fe~~kar ~mpar.ato~~muz. müzakerelere girişmişti. Fakat bu ~ec- yük bir endişe vardı. Filhakika vaziyetim 
~~lan ge ~ş .Y.aşına kadar, hepinizi kı• . ı~e. bır ses yukseldı ... Hıç şuphe - !islerde bulunan kumandanlar, böyle zordu. Galebe çalmak istiyordum. Fakat 
11:ıtab "eÇırırım ..... Bu sözlerı·me, do··rt sız kı hu sesin s:ı'hibi, kıyafetini değiş- ı b. h" t h1.k 1. .. .. lar Bat te~lil etmekten korkuyordum. İzzeti nef-

v y •- 1. k h" ır ucumu e .ı e ı goruyor ·· - . .1 k H <ılsun. eı.ıuış ıki peygamber şahı'd ırere şe ır halkına mahsus elbi~ t 1 G .. k • d k sım ı e neza etim arasında kalmıştım. e-
. . 1 b" a ~zıyı as.e ere : t R . f d" d f . .. biy b _ gıymıs o an ır saray adamı idi. ye eıs e en ı, e terdaL'. şehreminı, mu-

G e agırdı . • - Bu orduda o Türk varken, böyle hendislerbaı;,ı ile mühendisler heyetinin 
L_ aiata kal"'s: b '· _ Fakat Bızansm ovnak, kaypak ve b" h"" lk k b d 1 1 kt Bo f" . h f I\& "' ı k k h : .. .. . ır ucuma "a ma u a a ı ır. - şere ını mu a aza etmek üzere araların -
. Vern~t • uyu bir hücuma mu a pe havası, bu bırkaç soz uzerınc ' • 

~l tı l3attaıedGece~ .halde değildi. Onun i- derh~ll değişivercti. , şu bo? ş•.ına asker k:rdırmakta ne mana dan intihab edilmiş altı alimden terek -
t!r azının b var küb ediyordu. Bu heyetin umacısı ben -

it· e llıiithış· b" u sözleri, Ceneviz- Biraz evvel, coşkun öfkelerile. amz ·. a· 
•ba~n . ır korku verdi... O andan :-.· Diyorlardı. ım. 

kesildi. ' Bızanslılara yardımın arkası dol ulan küfürlerile imparator Leon 'a * İsmail Bey bir nutuk irad ederek cel-
}3· hücum eden bu mütereddi ve sebatsız seyi açtı. Bunda devletin menfaati ile 

,.., 1Z<ıns halkı _ ı'ıısanlar.· Bizans kalesinde bu haller cereyahı d h d ·e1p .~ı - 1 pa işa ın ira esinden bahsediyordu. BLi-
'I. Slziıgw a d ' ~ •ga ve bilhassa şa _ ederken, kumandan Müslime ile Batta •ıate ayanaın · - Y~asm imparator .. yaşasın cesur tün başlar eğilmişti. İmtihana başlamak-
lttık Zevke düşkünıyo~u. blsrafa. sefa Leon... Gazi de $am halifesi Süleymandan ge- lığım ihtar olundu. Ben bunu çoktanberi 

'!.> • bunalmaya b 
1
° an u adamlar, Diyerek, ~lkış seslerini senıalaraı ka- lecek cevabı bekliyorlar .. herhald·e· ye- düşünüyordum. Mülayim davranmağa ka 

~adını aş amı.şlardı. d topı ar ve er'kekl dar yükseltmişlerdi. .> • niden büyük bir imdad kuvveti gon e- rar verdiğim için, şefe bir müsellesin Uç 
anıyorlar· er, meydanlarda * · · · k ....... Artık · rileceğini ümid ediyorlardı. zavıyesının ıymeti neye müsavi oldu -

IOa yeter b h 1 .1 ş ;...... ğunu sordum. Sualimi tekrar etmekli<{\m 
na k d ·· u ale dah EsaS('n imparator Leon, haktkatı gör- Niha ·et bir gün deniz. yo u ı e arn· 1

• 
t~ a ar sclb • a ne za- taleb olundu. Bütün alimler birbirlerile 
ıı eğiz ... Açlık~r ve .tahammül göste _ müyor değildi. Ve o, herkesten ziyade dan bir (sai) geldi. Ve bir mektub ge- istişare ettiler. İçlerinde en cür'etlisi bu-
'i~or .. Şarapsızlı~ mıde1:rimiz kazı - muztaribti. Muhasaranın çok uzun sür- tirdi. nun müsellese tabi bir keyfiyet olduğu -
y :·· Ekınek i t ~n, bogazımız kuru- düğünü .. ve bu muhasara karşısında a- Kumandan Müslime. derhal Battal nu metanetle temin elti. 
agı isteriz.. 

8 en~ .. et isteriz .. zeytin ciz bir mevkid~ kalmakla, parlak şöh- Gaziyi çadırına celbederek, mektubu Kolum, kanadım düştü. Sorduğum su-
Diye, bağ Şarap ısteriz... retinin günden gu"'ne so'"ndu··gu···nu··, o da. go··sterdı·. d d 1 h. b" };' ırıyor! dı al en o ayı - ıç ır esef duymamak için 

ak.n b ar · takdir edı"yo.rdu. (Arkası ···a,.l Şey k u feryad1 h' ' , bu kadar manasız bir cevaba ihtiyaç ol· 
~l &Q~ı~ ~ ıçk~s~b~ ===============================~d~u~nı~~~m.İ~ilian1 d~ail~ 
z ımn ıztırabııyordu. Açlı-k ve şarap - • • -ı 
. Şehirde k 1 arttıkça artıyordu. 1 h. J u Mu·· du·· rıu·· g""' u·· nden •• vardırmak faydasızdı. Sualimi halletmek 

tlıl~'k h • oYUn sığı D 153 T ar • ve bu riyazi hakikati halletmek vazifesi 
da· k ayvan k r; tavuk gibi ye - bana düştü. Bu sözlere mühendislerin ce-
la~dı 0rkulaıından alın~ıştı. Balıkçılar 1 - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince .160.000. Kg. ağır dizel yağı ka- haleti artık isbat edilmeğe hacet kalma-

ş . · denıze açılamıyor - palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. mıştı. Fakat ilme karşı besl'?dikleri mer-
ırndf B· II M h b d caret b ıı.ans şeh . - u ammen e eli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. butiyeti itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

ler, ~h~larnıştı: B rıncıe, yeni bir ti - ili - Eksiltme 25/V /93!) Perşembe günü saat 14 de Kaba taşta Levazım Su besi Hepsi yeni mektebe kabul edilmeğe ta -
lere t tin kıYl~ kurnaz açıkgöz - Müdüriyetindek:. Alım Komisyonunda yapılacaktır. lib oldular. Artık mektebin tesisinden baş 
'ltr .. h~ZakJar kıı.... ki süprüntülük - IV ka bir şeyle meşgul olmadık. "' uc -uYorı - Şartnameler hergün sözü geçen cubeden parasız alınab;lir. 
bunı um ecfon w ar .. süpürüntü - ,. Mektebe müteallik bazı meseleleri ko-
lindea~ı h"1Jc8 Yii~~leri tutuyorlar.. V - İsteklilerin kanuni vesaikle 'Aı 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka nuşmak üzere Babıaliye gitmiştim. Vezir 

.,,, atıYor]ard paralar mukabi- teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflann ihale saatındcn bir saa~ evve- bunları mektubcu ile balıetmemi söyle· 
. .rakat . ı. liııin .. lrıartıler de k line kadar mezkfır komisvon baskanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım- mişti. Mektubcuyu müstacel bir kağıd ile 

~afi d;~.:z binlerce ha~an Bizans şeh _ dır. c3203> meşgul buldum. Mindere oturarak işini 
lerin gtldi. Onun . . ı doyunnağa bitirmesini bekliyordum. Bu sırada Mek-
geldi feryadı ıçın artık aç mide _ ___, keli bir şeyh (1) gelip yanıma oturdu. B.ı. 

• 1 UtptedUenuy~k hale Cinsi Miktan Muhammen % 7.5 te- Eksiltme Eksiltme mukaddes topraklarda doğdukları içi.n 

Cünu * dın A. n birinde bini 
onı' . Yasofya k:Ji .erce erkek ve k~ 

erın k ı sesınae 
~file ~ .eşişleri kattı] toplandılar .. 
\aPısı alinde, <Mukaar. Korkunç bir 

- ;: ~aYClJl<lılar: ddes Saray) m 
'boyıe l, ınıpcıratorı . 
'Yaıt llliydi? Biza~.. Bıze olan vadin 
L._ -... bastı,,__ s kapısının l'c • - • 
~dan esın zarnan b' . . -~ıgıne 
tırı. kurtaraca , ız.ı, din düşman-
•y~~ :Su Yerninini~ı~a ~in etm~ -
ııledingeçti. Bizt, d.. :ınden, günler, 
faıe~ ··~bizi, boşu~ dan halas ede
~ .. b·surukreain. şuna açlığa ve se -

b· ır düzenb ... Sen bir yalancı -
~ıYe, feryad ~ ve hilekarsın ... 

~ ... :<>rttun a aşladılar. 
~-..qd ç bir d · 
ft!'Ya~ds SaraYuı denız dalgası gibi Mu -
~ lar t_ • uvarların ' 
\ <'\tlta ~Parator Leo a çarpan bu 
~a kapıdan f' na dehşet ver-
~·~ BaraYı) na .ır~r ederek (Vela -
tııtı ~t bu ha gtdıp saklanmak iste
tt Zdıra ~ rekettntıı halkı büsb·· 

CS6,nı dü.şün u -
t:ı lill l . erek vazgeç _ 
~liiı., ~ \'e d 
tr._. ~e ı.. .. ,, · essas ad 

bedeli minatı şekli saatı kendilerini yüksek bir mahllık zanneden. 

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

1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki aded motör yukarıda hi
zalannda gö.5terilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saaileri hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan Çarşamba günü Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

cismani kudrete meydan okuyan, Al!ahın 
namını tezlil P.yliyen, servetleri istihkar 
eder gibi görünen, küstahhk1a dilencilik 
yapan müteassıblardan biri idi. 

Bu adamın çok kere biperva vezirin ya
nına girdiğini geli? yanına oturduğunu 
ve ancak birkaç altın sikke aldıktan son
ra oradan uzaklaştığını görmüştüm. Ke.:ı
disini baştan savmak için bundan başka 
bir çare yoktu. Şimdi de gayet azametli 
bir tavır ile bunu bekliyordu. Bu ç:ıreye 
müracaat etmeğe pek meyyal olmıyan 
mektubcu ona yeni müessesey•.:? aid t::ıfsi • 
ı• +ı hikayeye 'ha~ladı. Memur olduğum 
muhtelif mesaiye taalluk eden bütün ~u
susatı şeyhin önünde bana izah etti. 

Katibin bir kahkahası bu zavallı şeyhi 
mahcubiyet içinöe bıraktı odadan çıktı, 

Daima kapıdan lakırdı dinliyen uşuklnr 

onu teşyi ederken yeşil kafaları hak dine 
sokup sokmıyacağmı kendisinden sor " 
dular. Zavallı şeylı artık Babıalide gö ~ 
rünmeğe cesaret edemedi. 

Bu sahneden mektub·::..ı da h:ıbcr al .. 
mıştı. Bana maze>ret beyan etti. İşin ha
timesinden dolayı güldü. Yeni mr:ktebin 
tesisi için muhtaç olduğum emirleri gön • 
derdi. 

Bilhassa bahriye için hazırlanan bu 
mekteb tersanede tesis olundu. Fakat 
mektebe ancak tesisine sebeb olan men .. 
faate hizmet ed?bi!eceK haldeki kimse .. 
ler kabul olunuyudu. Ak sakallı birçok 
gemi k~tanlan yaşları ilerlemiş diğer 

talebelere iltihak ederek beni yaramazlık~ 
la:rla uğraşmaktan kurtarıyorlardı. Her 
gün dersi türkçe olarak imla ediyordum, 
Her talebe bu dersi defterin~ yazıyordu. 
İçlerinden birinı se~erek ertesi gün\l için 
onu müzakereci tayin ediyordum (2). B\l 
usul talebelerimi dikkat~ mecbur ederek 
onlara çarç:ıbuk terakki terein e: ~i. Uç 
ay içinde, mesnevi müsellesatın dört kaf .. 
desini arazi üzerind~ tatbik edebılecek 
hale gelmişlerdi. 

( Ark·ası var) 
' 1 

(2) Talebeleri birblrlerlnln muallimi yap-~ 
mak u.sulii tahsil müesseselerinde muvaffa - · 
klyetle t'ltblk edileblllr. İnsan ancak göster
di~! ve Lııbat ettiği şeyi epeyce öğrenebilir · 
İzzeti nefsi çalışma ile birleştirmek tahslll 

~.T.!!!.!!~~-~~~ı.~~ .................................•.••••• ı 

Meşhur Turk 
Pehlivanlarından 

Kavasoğlunun gUreşleri 
(Bnştarafı 6 ncı sayfada) 1 

etmişti. Başta meşhur Kara Salo vardı; 
Baş pehlivan olma'.iığı için Kara Sülo çı ... 
rağı ile oynaşac:ık ve başa konan m:ika· 
!atı alıp, gidecekti. 
Kavasoğlu zembilinderı kispetini çıJ{ttI .. · 

dı, giyiruneğe başladı. Bu kispet en usb 
pehlivanlara mahsus kispetlerdendi. 
Kavasoğlunun soyunması bitmiş, yağ 4 

lanmak üzere yağcının yanına yaklaş ., 
mıştı. Bu esnada Kara Sülo meyönn:: çılr. 
mış, rakibini bekJiyorou. Kara Sülo gil( 
usta bir pehlivanla güreşmek üzere so "" 
yunmuş olan bu genç pehJivana herkeG 
gülerek bakmakta ve: l 

- Deli mi olmuş, Süloya nasıl çıkar? 
diyorlardı. ~\ ist...;~n hey aın, gene bir ak-

l'(!be ~. nerh ecanını teskin et
l'aylll 'lıııı .al ~rhlannı giydi. Mu 

' ~apııar:tirt~; ftstüne bindi. Sa-
' l!: :tandı: aç rdı. Halkın karşı _ 

~ "' j' aııansı 

Diş Doktoru Diyor ki : 
c - iyi bir diş macununda, diş etle-

rine muzır tesirleri olmıyan antiseptik 

bir madde; bulunmalı, asıl dişleri te-

mizleyicl madde, mineleri sıyırmıyacak 

şekilke hazırlanmış olmalı, içinde ha· 

mız olmadıktan başka ağızdaki hamız 

fon da temizlemek ozere kalevi mad-

Bu sözleri dikkatle din1iyen şeyh bana 
hayretle bakıyordu. Esvab1mı haiz ~ib! 
gijründüğüm otorit~ ile teline zorluk çe
kiyordu. Bu sırada, vezi1· taraiından ça .. 
ğınlan mektubcıı avdetini beklememı ri
ca ederek bu şeyh ile beni yalnız bıraktı. 
Yanımızda ·bir de odanm köşesinde yazı 
yazmakla meşgul katib vardı. Bir müd ,. 
det üçümüzün de .muhafa7.a ettiğimiz sil
kfıtu Emir ihlal etti. Çünkü şeyhin yeşil 
sarığı Peygambe.i." He akrabalığını göste
riyordu. Bana hitaben: 

- Mademki, dedi. siz hakik~ imana hiz
met ile meşgul bulunuyorsunu~, neden 
dalaletleri ierkederek bu hak dini kabul 
etmiyorsunuz? Çünkü insan ne yansa 0 

İki pehlivan karşı kar~ıya gelmiş ve gü~ 
reş başlamıştı. :Sir, iki elenseden sonr& 
Kavasoğlu İbrahim pehlivan, koca cüs • 
seli Kara Stiloyu altına alıvermiş, biraı 

sonra da havaya kald1rm1~ bekliyordu. 
ı!q,, ~.., __ - ılart Çekr-· . 
.'' &ite "441.lll'ı.iyet Cena ıgınız sefa -

~.hl! "erilen hl bıhak tarafın
~"(İ it ~d~ r cezad1r... Çünkü 
~~ e~1~ beldeye karşı vazife-

d~ lst llll Çıkara~ .. d!~ defa kale ka
-~~ .. t!di~ hdtd ~ııana hücum et
~~ işte '1ındi e, arkamdan gelme
~~~ gtdiy0~ t.ek ~~şıma, d~ma
-ı"ilta hı llı lz.Vlill Eski şark orduları 
~ RÔg ç bir ku Leon'un, Allahtan 
~lt ııal~t'ttıeit i:~ korkmadığını 

~iltı 1'f lşitnıeıJ'on.un. · · Sizden bu 
~Ye ~ltında ense, bari düşman 
~u ~~ı. ı>arça1anıp gidey~. 

~, 8lt 
Biaanslılar, bu müessir 

deler Jhtiva etmeli ve niha)'et k 

ve lezzeti nefis olmalıdır. • 

işte Radyolin budu 

Sabah, öAle ve ak9am her yemekten sor-._-' 

RADYOLIN KULLANINIZ. 

daHiletleri affedemez. • 
Bu sözlerini bitirir bitirmez, kalemi e -

linden düşmiiş olan katib derhal gidip 
bana karşı cür'et ettiği küstah!tğı vezire 
haber verec~ğini ve kendisi:li Babıali .. 
den kovduracağını söyledi. 

Ben, sükfinet tavsiye ederek, katibin 
sözünü kestim. Şeyhe•ceva~ vermeyi bc
na bırakmasını rica ettim. KAtibin bu çı
kışması şeyhi ~:>iraz şaşırtmıştı. 

(1) Bir nevi Arnb prensi ki Muhammed 
~llndendlrler .Kutsf camlln hizmetinde bu· 
lundultlnrı için her türlü küst&hlığın ten -
diler! için mübah oldufunu zannederler Te 
bt1yi)klerln 3'.anııı& alerek dllADAU.Ur Yaı>ar -, 
lar. 

Kurtul~ olmadığını anlıyan Kara Sil.· 
~: 1 

•- Pes evlad. demişti. 
Kara Sülo ayağa kalktıktan sonra ra , 

kibinin adını sord~ ve: 
- İbr~bim, cevabını alınca: 

1 

- Yoksa sen Kavasın uğlu İb:-ahim o~ 
mıyasın, dedi. 

Bu genç pehlivanın Kavnsoğlu İbra • 
him pehlivan olduğu pek çabuk her ta .. 
rafa yayıldı. Düğür. sahibi davul ve zur· 
nalarla İbrahimi evine götürmek istiyor, 
fakat Ali baba: 

c- Ben onu bırakmamo diye bağırı -
yordu. ' 

(Arkası var) 
luet Kolaıı 
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/SON POSTA 
L 

tarihli 
kazananl 

Alman ordu lan· Umum Erkam· Harbiyesinin gizli 
işlerini öğrenmek için sür'atle yükseliyordum 

6 Mayıs tarihli bilmecemizde kaza -
nanları aşağıya yazıyoruz. İstarıbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularımı -
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle -
den sonra hediyelerini bizzat idareha -
nemizden almaları 18zımdır. T~ra o -
kuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

ı.C 
numarada Necmi, Kayseri lise sınıf~ 
1321 Fatma, İstan?ul Yeni Nesil 0U.-
2 de 92 Gök Ziya, Istnnbul Hayrl~,1 
ı-c de 231 NeJnd, Tekirdağ Er~~..A 
lesi Şafak sokak 6 numarada ~, 
İstanbul KarngUmrük Değınnen 
numarada Afife Tekinalp. 

cNelson:. usulünce Şlayher'i kavrıya -
rak, tıpkı itfaiyeciler gibi omuzladı. 
Şlayheri ayıltmağa teşebbüs etmemfş -
tik. Onun böyle baygın bulunması i.şi -
mize daha iyi geliyordu. 

Bir milin ancak dörtte biri kadar bir 
m~silf e katetmiş tik ki birdenbire Loid 
Corcun bulunduğumuz tepeye doğru 
'tırmandığını gönniyelim mi? Herhalde 
başvekil, tahminimizden biraz chlha 
erken sabah gezintisine çıkrt ış olacak
tı. Adamcağız bir kaç dakika önce gel
seydi. kendisini, boynundan, ağzındaın; 
burnundan kan akıyor bir halde göre
rek fena halde şaşıracaktı. Ben Loid 
Corcu görür görmez, son süratle ken -
dimi bir çukurun içine attım .. Tabii 
Şlavheri de beraber sürükledim.. Mar -
şal yulun üzerinde kJıdı. Çünkü Loid 
Corcun uzaktan bazı şeyler görmilş ol
ması ihtimali vardı. O takdirde böyle 
fırdenbire hepimizin ortadan kaybo -
!luşumuz onun dikkat ve merakını cel
bedebilirdi. Halbuki o Marşalı çok iyi 
tanıyordu. Binaena'leyh herhangi bir 
şeyin farkına vardıysa, Marşalı görme
si çok daha muvafık olacaktı.. 

Mister Loid Corc, gülümsiyerek 
Mar~ah selamladı. Onunla birkaç ke -
lime konuştıı. 

Sonra, hiç bir şeyden şüphe etmek
sizin, ve yanı başında, çukurun içinde 
neler bulunduğundan haberi olınaksı
sızın emin adımlarla' yoluna devam et
ti.. Mister Loyd Corc, o zaman ölüme 
ne kadar yakın olduğunu ihtimal bugün 
bile bilmiyordur. 

şıavher'i mahkl'ım etmediler; tah -
min ettiğim gibi, deUliğine binaen cczat 
ehliveti harz olmadığına karar verdi -
Ier .. heyatırun sonuna kadar ( 1) Brod
mur'da kaldı. Al.manyaya döndüğüm 
zaman, Kreytsnah'daki umumi Alman 
karargahına okuyacağım masara inM1-
maları için gazetelere uf ak bir ynzı 
yazdırttım. Mühim gazetelerden birisi, 
bir zabıta hava.'Clısı şeklinde, Volton -
Heto civarındaki tepelerde dolaşmakta 
olan İngiliz ordusuna mensup bir piya
ae zabitinin, bir delinin hücumuna ma
ruz kaldığını, , delinin yakalanaırak 

Brodmur'a kapatıldığını kaydetti. 
Tabü ben bu havadisi gazeteden ke

serek cüzdanıma yerleştirdim. Bu ga
zete parçası bugün dahi bende mev .. 
cuttur. Parçayı gazeteden kestiğim za
man arkasına tarih koymağı unutma -
saydım, size onnn tarihini bile haber 
:verebilir, ve bizzat bu havadisi okuma
nız imkanlarını da temin edebilirdim. 
Fakat o zamanlar havadis cDeyli Tel
graf:ıt gazetesinin 191 7 senesi EylUl 
nüshalarından birinde çıkmıştı. 
Şlayher meramın&: nail olsaydı aca

ba harb nasıl bir seyir takib ederdi?. 
Benim şahsi kanaatime göre barb, ge
ne 1916 yılında bitmiş olsa bile, İngil
tere için bu derece muvaffakiyetle 
bitmemiş olacaktı' 

YEDİNCİ KISIM 

Çok geçmeden yaralarımın pek te 
ağır olmadıklarım anladım. Ufak bir 
tedavi ile bunlan savuşturdum. Sonra 
Harbiye Nezaretine giderek, Almanya
mn vaziyeti hakkında baha sorulan 
·bfn bir sua!e ayrı ayn cevablar verdim. 
Birçok meseleleri tenvir ettim. Niha
yet, biltün bunlardan sonra, yeni irti -
bat şeklimiz hakkında arkadaşım Mey
zon'ltt mutabık kalarak tekrar Alınan
yaya döndüm. 

Almanyada fevkalAde büyük bir se
\t.inçle karş:ılandığınıı, sağdım scl'd:an 
birçok iltifatlara mazhar olduğumu, 
bilmem., s6yiemiye lüzum var mıdır ? 
:t:ııgillz zabiti kıyafetine girerek Şlay
lier'i takib ettiğim, sonra onu dlSvdU -
fnm, ve en nihayet tımarhaneye g~ -
!O.rüp . kapadığım hakkındald masala 

(l) Brodmur: fngi]rerenin 
re.mıt bir tımarhanedir. 

merkezinde 

TJmumi Harbda Ingiliz askerleri cepheye giderlerken 

inanmamaları için ortada' hiç bir sebeb erkanıharbiye harekAt şubesine adarn
yoktu. Çünkü bil tün bu anlattıklarımı akıllı yerleşmeme yardım' etti. Burada
yukarıda da söylediğim gibi, mahalli ki vazifem, hiç şüphe yok ikinci dere
gazetekrden biri bir zabıta vak'ası olaL ce bir vazife idi. Fakatt ben, Alman u
rak yazmış, ben de bu gazete parçasını 
beraberime almağı ihmal etmemiştim. 
Tabii bir sırasını getirerek bu yazıyı 
Alr.nan efendilerime de gösterdim. 

Bütün bunl~dan sonra, doğrudan 

doğruya amirim olan zattan maada, Lü
dendorf da yaptığımı muvaffakiyetli 
:illerden dolayı beni tebrik etmek lüzu
munu duyduğu zaman ne kadar sevin -
diğimi tarif edemem. Bu ehemmiyetsiz 
muvaffakiyetim, Feld Mareşal Hin -
denburg tarafından öğle yemeğine da
vet edilmemi de mucib oldu .. 

Bütün bu v.aziyetle benim, umumi 

mum erkanıharbiyesinin en gizli işleri
ni ôğrenmek için, bütün meratib silsile
lerini geçerek sür'atle yükselmiye ça

lışıyordum. 

O sıralarda Alman umum erkanıhar
biyesinde çok hoşuma giden bir usul 
tatbikine başladılar.. ben keneli hesa

bıma, harblerde İngiliz ordusunu!1 da 

ayni usulü.mü takib etmesine şiddetle 
taraftarım. Alman umum erkanıharbi
yesinin tatbikine başladığı usul şu icti: 

( Arkas. uıu· ı 

1 e· r kilo çikolata 
İstanbul Beyoğlu Sl 1.nd 

Mürvet. 
mekteb 

• Bir Cengel kitabı 

374 

BOYA KALEMİ 
Sinob orta okulu sınıf 2-A da ~' 

Gahld, İstanbul 44 üncü ilk okul ~ 
4ar, İ~it posta paket memunı B~_a 1 
ili.hat, r.stanbul 7 ncl ilk okul sınıf 
Pakize, İstanbul Kurtuluş Baru~ 
si 100 numarada Orhan. 

Ankara. İltekin okulu S/A dan Febiman 
Türker. (Son Po-.ta hatıralı) ;#,, 

AYNA 

MUHTIRA DEFTERİ İstanbul Beyoğlu Bursa Anadoltı ~ 
(Son Posta hatıralı) numarada İsmet, İstanbul Hayriye~ 

Alpullu ilk okulu sınıf 5 de 111 numaralı nıf 10 da 1114 Rauf, İstanbul sam:... 
Şakir, F:ayserl bez fabrikası taınlrhane bü- kakan 17 numarad:ı İhsan, fstsn 
rosunda Adll, İstanbul Bakırköy ikinci okul lisesi sınıf 1 de Ali Kemal Bulut. 
sınır 3 de 268 Kaya, Çatalca ort.a okulu sınıf KİTAB e4ı' 
2 de 43 numaralı SD.ld ö~. Ankara Cebeci samsun Irmak mahallesi Kılıçd""' 
Tanbell sokak 2'7 numarada Meral, İstanbul 86 numarada İsmall, İstanbul ıcuııı fiOl' • 
49 uncu okul sınıf 1 dr 30 Yılmaz. okulu sınıf ı-c de 400 Bayram, t}'~ 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ kılAb okulu sınır 2 de 314 Nurten. 

(Son Posta hatıralı) kır Cihan eczanesi sahibi Ra~ <AfO ıJ 
İstanbul Beyoğlu 37 net ilk okuldan 350 Günay, Bursa birine! orta olcul ,uııf ıı' 

Said Doğancılar, tst.anbul Haydarpaşa l~e- 889 Hasan, Yozgad diş hekimi Fe~ ~ 1 

sinden 1711 Nusret, Istanbul Cağaloğ}u Türk berra, İstanbul Haydarpaşa ııse!l ~ 
oca~ sokağı 27 nwnara.da Melek, Istanbul 1734 Hayri, Çorlu orta okulu .son 

0 45 inci okul sınıf 4 de 375 Ek1n, İstanbul kı:ıı Orhan, Ankara Bölge san'at ok1Jl 
11.seslnden 555 numaralı MualHi. ihzarl sınıf 2 de 10 Ahmed :Metitl• ~ 

MlTREKKEBLl KALEM 40 ıncı okul sınıf 5-A da 299 sab~ t 
(Son Posta hahrah) f İ f t MOVl"P 

İstanbul Boğaz!çl lisesi sınıf 1 ~ SUleyman RES ML El. Ş 
Aykut, İstanbul 45 inci okul sınıf ı de 822 İstanbul Galatasaray ıısesl i~ 
Orhan. İstanbul Nlşantaşı 52 nel okul sınıf Nuri oğlu İhsan, Karaman Gaıd , 
4 de 561 özcan, İstanbul Kuleli askeri lisesi sınıf 4-A da 433 İsmall, ErZUJ1ltll _,
sınıf 9 da Orhan Sönmez. İstanbul 2 inci Çakmak hastanesi ba§tabibl AS~ 
okul 5/A da 214. Himmet Gonca. ma, İstanbul Üsküdar 20 inci ~ 

YAPI TAKiMi Nedret, Manisa Murad oernıen ~ .. 
İstanbul Cajtaloğlu orta okulu sınıf ı de 4-C de .ır,3 Mehmed, oıreson say-· 

380 Mehmed Gürsu, İstanbul 2 nci ille okul- lesi Sesli sokak 5 numarada ASlyt• 
dan 153 Nevin Orak, İstanbul Hayriye 11.sse - elektrikçi Salfıhnddln oıtlu Orlı: ıJJ 
sinden 156 MuammE'r Yolga, İstanbul 44 ün- kız lisesinden 214 Nebahat. ııa ~.J 
eli llk okul sınıf 5-A da 314 Tilrkiin. İstan - talebesinden 1 numaralı Yaşat pe P':'ı 
bul Vezneciler Zeyneb KAmll sokak 23 nu - zon lise orta kısım sınıf 3-A da S:, ıJ 
marada Halid. leddln, Sivas llse birinci devre 51 tısı" 

J)fS FIRÇASI 312 Enver, İstanbul Ertrlkapı Mu~,_ •:,; 
<Son Posta hatıralı) desi 5 numarad!l. Nezahet. JCüW d• 'I",: 

Bir doktorun gün.Dk 
notlarından 

Kayseri Sümerbınk bez fabrikası ~zan çar.şı Gazi Kemal sokak 11 nurnıı.r; ~ 
' dairesi ustabaşısı Hamdi Coşkun kızı Ad - Tokad orta okulu sınıf 1-A da 4:-· 

viye. İstanbul ILcıesi sınıf 6 da 189 Rıza Tö - din, İstanbul 44 üncn okuldan 
zün, İstanbul Süleymanlye kız orta o'kulun- KART .,; 
dan 128 Jale. Tokad orta okulu sınıf 2-A da ~ ~ 
226 Halük Şehremini Melek Hatun mahalle- İstanbul B~iktaş Köyiçl JJ1 ?ti "IJ",ı/ 
si Dingil sokak 13 de Cevdet. numarada Mete, Antalya oazl ~ <l"~ 

t===============I f kulu sınıf 5-B de 405 KAmll oıg eli 
Ka/b hasta lığı ve D ş MACUNU köy ilkokulu sınıf 5 de 225 Ne,_,,, j 

f • 8 • 
ZUe orta okulu sınıf 1-C de 257 Ahmed, Bakırköy Uk okul sınıf t de 329 ,,ıo 

Yüksek ger/er İstanbul vefa erkek lisesinden 433 Muam - kara, fişek fabrikası hesab ıneoı,,, 
mer, Kütahya birinci tık okul sınıf 5-C de oğlu Doğan Sözer, Eskt Foça nilf cJ 
230 Hayreddin Yürür, İstanbul san'at okulu Galib kızı Jale, Ödeml.ş BeledlY' ~ 
talebesinden 378 Yaşar, İ.!tanbul C&ğaloğlu numarada Ramiz Şengill, sursa 

~ 

l • t - - -
~ • • l • • 
ı • • - - -

tG • 
Boldan sata: 

Yüksek dağlarda ve mevkll coğraf.l.sl 
mürten şehirlerde kalb hastalarının ika
met etmesi eniz değildir. Çünkü lrt.lfa 
çoğaldıkça havanın terkibindeki müvel -
lldülhamuza miktarı ve nJsbeti azalır. 
Bu setSebten hastalar fazla te.ne!tüs yap
malı: mecburiyetim hissederler. İşte k.alb 
hastalığına mübrelA olanlara. bu sür'at 
ve teneffüs fazlalığı kn.lblerinin sür'atle 
yorulma.sına sebebiyet verir. Ve bundan 
dolayı fazla muztarib olurlar ,.. gitgide 
asistoll denilen kalb muarazasının bozul-

1 - Husustsi olan ft taMl de 1rullanılan. ma.sı hail başlar. Eller, ayaklar, göz ka -
1 - A!d-ç.oculı:lann korktuklan mevhum paklan şlşer. Kalb h\ı.stalığına düçar o-

bir fef. la.nların bu hali ciddi bir vaziyete gir -
1 - Bağlılıt-ufutıar. dlklerinl gösterir. Kalb hutaları cenuba 
' - Bir te1 anla.mu""ht.Yret nidası nazır, şiddetli poyrazlardan ~ rüzglr -
1 - Kamer-taraf. !ardan nLsbeten mahfuz denize yakın 
1 - Taharri ettlren. (fakat deniz kıy1S1 deRU> yerlerde ika -
'I - Sık olmıyan. met! tercih etmelldlrler. 
1 - Mukavele-şa.raı... Bunl:mn en çok: dlk'kat edecekleri tef 
1 - Ezan okunan yer. soğuk almamak, heyecan ve lbtlrasattan 

10 - İnmek mastarından ismi fail-tasvir. uzak kalmak ve entanl h9.3talıklardan 
Yakandan aşatı: mümkün mertebe kendilerini muhafaza 
1 - Ekln blçmlye yanyan if?ıçak-1slınle.r. etmek ve saire gibi sıhht tedablrdlr. 
ı - Nlklhlıların birbirlerinden ayrılma - .--------------....... 

lan-mezruat. Oevab tatlyen okuyucularımın posta 
ı - Ate.t rakılan ,,er-ttmdi de. pulu 7ollamalannı rica ederim. Ab1 tat-
4 - Yanmıya.n, tınım17an cama bell2J81' dirct. t.steklert mutabelesis kala.bilir. 

cJslm-zlyadelefeD. l.,. _____________ _,,J 
5 - Serseri. 
8 - 4aret aıtatı-yüriimiye yanyan uzuv-

nefer. 
'I - İnalllf. 
1 - Söz. 
D - Vazgeçen-dua eden 

10 - Usanan- tart Ilhlkası. 

1 2 8 ' ~ 6 7 8 9 10 
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.l1.1vellol bulmacamn halledilmiş iekli 

Nöbetçi eczaneler 
Bu 'ece nöbetçi olan eczaıuıler tunlar

dır: 

istanbal clhetlodeldler: 
Şehza.debaşında: Cİ. Halil) Eminönthı

de: (Necati Ahmed), Abarayd&: CPer -
tev>, Alemdarda: (Eşref Neş'et), Ft.Wı
cı.: U!:mllya<fı) ' Ba 't:ırtöyilnde: ( iatan
bul), Eyübte: (Arif BetJr). 

BeJoilu clbetindekiler: 
Tün.elbaşında: (Matk<riiç), Xa.b'on -

cuda: (Zaflropuloa). Tab1mde: (Kemal 

Reıbul) , Ş'1şllde: CPertrr) , Beflkt.qta : 
(Vkiln), • 

BotarJçi, Kactıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Kadıköy), ftaktldarda : 

<Menez>, sarıyerde: (.Asaf), Büytıkada
da.: (Halle). 

orta okulu sınıf 1 de 33 Mehmed Fevzi. caddesi 296 numaralı evde Ali ~ 
AL01\IİNYOM BARDAK posta telgraf şefi kızı TaUha. ıc~ 

(Son Posta ha.bralı) üncü okul sınıf 5-B de Ayhan, U 
İstanbul Vefa erkek lbeısinden 384 Kemal, kat Mustafa Karaağaç oRlu Ad '~ 

İstanbul Selçuk kız san'at okulundan 369 nu posta telgraf memuru AhJPed dı", 
Nezahet, btanbul 44 üncll 1lk okuldan 228 Suphl, Zonguldak Namık geınal _.., ~ 
Şükran Çakmalı:, İ&tanbul Davudpa.şa orta ı; de 160 Mübecoel, istanbul -yur r..ı 
okulundan 128 Ekrem, İatanbul 44 imctl ilk okuldan 171 Bedii\, Dl1~~ 
okuldan 271 Hallme. ta telgraf muhuebeslnd• Şdib • 1 

KOKULU SABUN vet Akıncı, Busıtırlık 1lk oıcul sıoJf ~ 
(Son Posta hatıralı) Cevdet Tekirdağ Namık Keınal ~-

İstanbul 44 ünctı okul sınıf 5 de 44G Htı - ı de 3is Mediha, Çatalca. ttı.fe'9~ I 
seyln, İstanbul Bopz1çl llaea1nden Orhan 'K1- dem otlu Adnan, 'fİrgfi.p aorgıl ~ 
per, İstanbul Cataıotıu orta o'kulundan 117 • Güzl' Glil Erzl K J.o,11Jf ~ 
Doğan, tstanhul Yüce uılı:tl llsesl.nden 312 ı1 4 d 117 S z ntıııdak aeY'jç • """ zı n eç, ncan un ... ~(& 

Hüsnil, Fatih orta okul 2/D de 345 Fehmi. ~ m:muru ;;;~z1. 0eU1e cevde~ "I 
ALB'CM gaz ilk okulu sınıf 2 de 34 rıeJ -_J 

(Son Posta h.atıralı) Kabataş erkek ll.5es! sınıf 5-D ~ 
İstanbul Dlvanyolu Ali Faik apartımanı 1 med Erdem. 

' 
lstanhul Üniversitesi A E. P. Komisyo~~~~/ 

Yapılacak it Muhammen bedeli Teminatı ~ • 

Tedavi klinlflne yap.. 
tırılacak mobilyL 
Göz klinij:ine yaptırı-

lacak tahta mobilya. 
Guraba hutanesinde 

Lira 

1090 

1854 

4431.25 

Lira 

81.75 

33'2.34 

~/5/1939 p~ 
nü nat 15 de 

• 

I 

yapılan pavyonların su '/ 
santralı ~ 
Yukarıda yuılı ü9 it Universite Rektörlüğünde ayn ayn açık ekltl İ. 

nulmuıtur. ~~ 
İsteklilerin mobilyalar için en u 1200 liralık bu gibi IJler yap d~ 

Üniversite mimarlığından ve su ıantralı için de İstanbul Nafıa ){U i1t· 
10,000 liralık vesika getirmeleri. prtnameer hergün Rekt<Srlilkte görill 

Muhabere Memuru Aran•t!~ 
Mnhim bir MQe11eaenin Şarkt Anadoluda Şimendifer o.o '/POP' A 

bul'nnan lpetme idareli 1Qln Pranmoaya mükemmelen vakıf bit '..k 
memuruna thtlyao vardır. 81~ r

Taltp olanlar muhtasar teronınei hallerini ve istedikleri dtef!P' 
mıktannı 10tterir bir mektupla (Ankara • Posta kutusu 498) 8 

raoaat etmelidir. 



Neden 
Aspirin ?J 

Çünkü ASPIRlN seneTer:) 
denberi her türlü soğukal-~ 

gınlıklarına ve ağrılara kar~ıl 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduaunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 6' marka~ 
sına dikkat ediniz- , 

'------~-------~~~~~=-~~~-
Tesviveci 

v 
v tor .... acı 

na 
.ltırıkkaled k· Askeri Fabrikalar Umwn Miicliil'lüğiindem 

taktı t e ı fabrık 
kar r. stt>klılerın . . amızda çalıştırılmak üzere iy. tesviyeci ve tornacı alına· 
ta a, İzrnir ve z ı~tıhanları yapıJmaK üzere Kırıkkale Grup Müdürlü@. ile An. 

atıarı eytınburnu s'ıl.;h f b 'k ı · M" d" ı·· kl · d b · ·· ~ • .. :ı rı a anınız u uru er•n en ırıne mura-

f\sker"---::0:------------
zi~c~ 9ag_94o de! ıı ~ull~ra t alebe alınıyor. 
hıfı .

1 
Askeri art yı ıçın Kulclı, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er

lebe 
1 
e k:aysel'i za O~ullannın bütün sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı-

2 alınacaktır encıdere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta. 
CUdd- k:abuı ş~ 
~ler~r. Ne SUre~ları .?skerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev-

3 ne baş Vutrne ınuracnat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu. 
" - İstekrı alan lazımdır. 
... ı er aşağıd ki 

tosa ; Ask<'ri okullar a . yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
Aı;...t adar kabul edil' a ~~rnek isiiyenlerin müracaattan 1 Hazirandan 10 Ağus· 

6 us asta b ır. n:oker' ı· l okun aşlar. 20 Ağ 1 ıse erin yalnız Ill. sınıfları için seçme sınavı 15 
Eyıutrın bütün sının ustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarilc orta 
ltabuıe k~dar devam :an ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eyllllden ıo 

b edıJnıiş olanla er. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve 
o - K ra tebligat lı 

~ak ayscri Z . • yapı r. 
okurı encıdcrede b ı c İ aı-ın S<'Çrne n Unan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına-

ltıarn~ steklilenn ka ~avlan 1 EylUlde başlıyacaktır. 
~l'd"karnaya Ç'llışmaı Y 1 kabul ka~ıdlannı mümkün mertebe kısa za:nanda ta-

• lC'ri '- an ve t:ırn l • 
Ça h· . ol\ula Vakt'l .. am anan kağıdlarının askerlik şubesinden girmı:>k 
doıu'Ç hır isteklinin ıkc gonde-rme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık
ha)k ve Orta Anactoıo ~lun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana
taat •tıın da Konya ut alkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 

ediJnı . or ı:ı okulu lı 
l) e.sı Hlzınıd na a nmaları esas olduğundan bu suretle müra. _ 

1 
ır. 

~· steklini 
•rdek· n askeri ok 1 . . . 

bu trı 1 ~l sair her t.. ..u a gırıneıye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
4 as~~fların teın· edurlu masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarafından 

- .lS1 ın ild' ~. ~atıı ekli okula k b ıgı. askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 
tılduğ1 \le Parasızdır Taıul edılnıediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 

u a·b· · a eben·n · · d 5 ... 1 ayrıca h 1 ıaşesın en başka giydirilmesi, tec.hizatı okula aid 
~tı - .Askeri lis 1 :r ay bir ıniktar maaş da v<>n1ir. 
a a (:ır e erı ınuvaff k. ı ""1-u erek kazand kl a ıyet e bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına· 

Paya tahsile. gö ıd a~ı. takdirde asJteri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
n erılır. cl004:t c3413> 

t\ilttrıe Nafıa Vekaletinden: 
l - ı.- Ye Itonulan ış· • 

•i~.. ~Oc . 
u;ı,639 açay ıs1ah ve sul ·ı M" .. 
2 > lira c61 1.. aması e uruvveıler deresi ıslah .i§leri ke~if bedeli 

L. ....... :e . » 121.uruştur. 
'\'ti Su ksılt:rne 16/6/9 . . 
lue """l'ar Unı .. - -a. .. d .. 39 tarihme rastlıyan Cuma gu··nn saat 11 de Nafıa Veka· 

"<iP 1 .... " J.YlU url" ~- s . a ....... 1 acaktır. ugu u Eksıl'tme Komisyonu odasında kapalı zarf usu-
h lstekl· 
lJ l'ttıarrı . ıler eksiltme art . 
~Utrı es~ fenni §artnam.ş name~ı, ~ukavele projesi, bayındırlık i§leri genel 
4 1fudUrlüğü d e ve proJelen c2h lira c70:t kUTUf mukabilinde Sular 

"alt ....... :eksilt n en alabilırler. 
v ~t t nıeye girebilrn k · · · 

(!} eıı <'rtıinat ver . e ıçın ısteklilerin c2l,095> lira c6-0> kuruşluk mu-
~il~aat erinde bulunınesı v~ eksiltmenin yapılacağı günden ~ az sekiz gün ev
~l?tı~~t~el'{'k bu i :n v~slkalarla bi:_liktc bir dilekçe ile Nafıa VekAletine mü. 
~u trı~· Şarttır. § m!lhsus olmak uzere vesika alınalan ve bu veaikayı ibraz 

'~~l' 'Uddet içinde . 
5 · vesıka talebinde bulunmıyanlar eksiMJneye 4-+'rak d 

' '1 "'j•ı e e-
:h.~ k steklıieriJı tekl 
"""l1clır lldar Sular U if mektublarını ikinci maddede yazılı saat.en b'r saat ev-
~~~da muın Müdürlüğüne makbuz mukıabilinde vermeleri la· 

OJQn gE ile 
~. 't c ınele.r kabul edilmez. •1790> d330. 

'o lltııt • T. Umu M··d- l"..... d tı1ııı tıpı teıs1z m u ur ugun en 
' lcadar u alıcıları içln teklif ve ntlmune ~ermek mtıddetı Mayıı 939 

ıatıımıştır. d832a e8399• 

SON POSTA 

ı~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUGU J 
1639 m. 183 Kc.s. 120 Kw. 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZARTESİ - %2/5/39 
12.30: Program. 12.35: Türk müzikl (1.) 

ıs: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro· 
loJl hnberleıl. 13.15 - 14: Müzik (Operet se
lekslyonları.) 18.30: Proğram. 18.35: Müzik 
(Odn müziği - Pl.) 19: Konuşma (Doktorun 
saatl.l 19.15: Türk miı!.lı;i <Halk türküleri .ve 
oyun havaları.) 19.30: Türk müzlğl (Fasıl 

' heyeti.) 20: Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20: Türk müziği <Klfı
slk proO'ram.l İdare eden : Mes'ud cemıı. An
kara Radyosu küme heyet.1. 21: Konuşına 
21.15: Esham, tahvlH\t, knnbtyo - nukut ve 
zlrant borsası <!la t l 21.25: Neş'ell pldklnr·R 
21.30. F'llkloı !HalU Bedi Yönetken tarafın· 
dun.> 21.«i· Müzik (Küçük Orkestra - Şet: 
Necib Aşkın.} ı - Grunow • Berlln ve Vi -
yana valsi. 2 - Ztehrer - .A-nk - Romans, 
3 - Zlehrer - Karnaval çocukları. 4 - Hlp· 
mnnn - Fantezi. 5 - Kozmak - vı1ana ope.· 
retlnden potpu:1. 22.45: MUz1k <Senfonik Pl.) 
23: Son ajans haberleri ~e yarınki progrıı.m. 
23.15 - 24: l\Itızlk <Cnzband - Pi.) 
······························································ 

Afi.ARAN 
SAÇLAR A 

KUMRA L ve SiYAH 
renkte sıhilt saç boyalarıdır. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ısr ANBUL 

~'> BAKE.( mnğnzolarının sattığı 4\ 

1 
kosınm ve pardeslller, emsalsiz 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali bazıraa piyasamızın en zen· 
gtn çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve mosa t şartlarla satılmııktadır. 

OD osta 
Ynml. Siya.al, Ha vadl.s .,. Halit ıuete.11 

Yerebatan, Çatt.lçeımı ıoıı:aıc. il 
İ S TAN B U L 

Gazetemizde çı kan yuı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfu:ı ve gazeteınize ı.iddir. 

ABONE FıATLARI 

1 • a 
~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKtn avl-1 'ıb.i tOO 
YUNANİSTAN ı.sw l:L.W 71Q 
ECNEBİ :.?7JO 14 lo) 800 

Abone bedeli pefindir. Adree 
de4ift1rmek 20 twıqıur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıw 

27ıJ 

aov 

Gelen etJralt wm 11erilmn. 
llanlaTdan me.'ııliyel aluunas. 
Cevab için mektublara 10 kunıf1u.k 

Pul il1 vul lhımdır. 

r··-p:;~·~·~··.;;i·~~b;-' 
1 Telg~aı : Son Potıa ı 
: Telcfcm : J020I .. · 

'-·········-···-·-···· ...................... .) 
--·-····__.. ...................................... .... 

5ea Posta MatbaMa 

J(ep'i7at Mildnrll: Selim .R•p •'Mi 
MBiPLaL S. Ragıp ~M:SÇ 

~. fttoem VIAXUOlll 

Sayfa 1) 

J 
• • 

ısınız -

Bayan hakiki yaşını 
ve l:u derece ca .. ib bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektir -
diğim Fotoğrafımı gördükçe 
gozlerıme inanamıyorum. En a
şağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve gôz~erlc ağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı. 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim yumuş&k ve dostla -
nmın gıpta nazarile baktıklan 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes 
bı:>nim hakkırnC!:ı 35 yaşında o!· 
duğum halde ancak .l5 yaşın~a 
goründüğümu söyliyor. Yegane 
cild unsurLI olnn Tokalon Kre
minin gece için Pembe rengiri 
ve gündüz içın beyaz renkteki· 
ni kullanarak güzelIE'şmeye mıı
vnffak 9ldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları cia benim gibi mem. 
nuniyet.bahş semeresinden hay
rette ka!dı!ar. 

Cild unsuru olar. Pembe renk· 

tekı Tokalon kreminin terkibın
de Vıyan'l Üniversitesinden 
meşhur bir Profesörün keşfi 

ve Biocel tabir edilen kıymetli 
gençlik cevheri vardır. Akşam
ları yatmazdan evvel p~mbe 
rengindeld Tokalon kremini 
kullanınız. Siz uyurken o, bes· 
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildinil yumuşayıp gü. 
zelleşir ve buruşukluklannı gi
derir. Gündü.l için de beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kulla
nınız. Siyah benlerı yok eder ve 
açık mes:ı.melcr; sıklaştırır ve 
cildinizi heyazlatıp kadife gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her kadın, cgünde beş dak)kaı 
dnha genç görünebilir ve ten• 
yeni bir güzellik verebilir. TO: 
kalon kreminin semeresı garan. 
tilidir. Aksi takdırde paranıi 

iade olunacaktu·. 

1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 
Eskrşeh!rde yapılac.=ık hava hastanesi 

kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 520427 lirn 30 kuruş olup ilk 
teminatı 24587 lira 10 kuruştur. İhalesi 
25/5/939 Perşembe gilnü saat 15 de Ve
kalet Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

Şartname ve projesi 26 lira beş kuruş 
mukabilinde alınır. Eksiltmeye girecek. 
Jerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesnil~Je birlikte ilk teminat ve 
USklif mC"ktublarını ihale saatind:m bir 
saat evveline kadar Ko. na vermeleri. 

c980:t c3136t 

10000 çift fotin alınacaktır. Tahmin 

bedeli 48000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 

Kapalı zarfla eksn•mesı 25/5/939 Per-. 

şembe günü saat 11 de Ankarada M. M, 
V. Sntınalma Ko. da yapılacaktır. Evsaf 

ve şartnamesi 240 kuruşa alınabilir. 

Ve nümunesi gö!'ülP.bilir. İsteklilerin ka· 
nunun 2, 3 cü madd~ler!nde yazılı vesaik> 

le birlikte ilk temin:ıt ve teklif mektubla. 

rını ihale saatinden bir saat evveline ika.
dar Ankarada Ko. na vermeleri. 

c982, c3138, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 
40.000 metre hartuçluk ham 

ipek kumaş alınacak 

· Tahmin edilen bedeli 34,500 lira olan 
40,000 metre hartuçluk ham ipek kumaş 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satınalma Komisyonunca 27 /5/ 
939 Cumartesi günü saat 11.30 da pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname bir lira 

73 kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliblerin muvakkat teminatı olan 
2587 lira 50 kuruş ve 2400 No. lu kanu 
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle ve 
komisyoncu olmadıklarına ve bu gibi iş-. 

lerle alakadar tüccardan olduklnnna da
ir Ticaret Odası vesikasile mezkur gün 
ve saatte komisyona mü1:acantlnrı. 

c3375> 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksillmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayının sulaması hafriyat ve sınat imalatı keşif bedeli c44734h 

lira c45> kuruştur. 
2 - Eksı1tme 19/6/939 tarihine rastlıyan P azartesi· günü saat 11 de Nafia Ve

kAleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf USU· 

Jile yapılaeaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, :fennf şartname ve projeleri c22» lira c40» kuruş mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

' 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteki ilerin 21643 lira 66 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evve~ ellerin. 
de bulunan vesı1rnlarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine mtlracaat ederelt 

bu işe mahsus olmak üzere vesika alma~an ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika ~alebinde bulunmıyanlnr eksiltmeye ic;fr·ak ed .... mezler. 

5 - fsteklı1erin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saattPrı bir saat evve
line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri !Uzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl838> c3402• • 

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

l/iHaziran/939 tart:ıinde:ı itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/ Ağus • 
tos/939 tarlftine kadar okula mür acaatlan. 1 

2 - Kayıd ve kabul" şartlarını öğrenmek isti yenlerin bizzat veya yazı ile ol=tıla I 
müracaatları. (3350) . · 
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Boş Değildir. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI . 
Bu etd teıld eti•'.' ıGzel rvrd topraklw11ttn blttlolk hMI k•rn•Dtdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Pirinç unu 
Kornfl~u 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 

Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
. Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 

. (Kutu ve 
Paketleri) 

Memlekette bu makatla kurulmUf Ye her ıeJe raimen (24) ıeae neslin giirbüz yetifme.ine 
tevakkufıuz hizmet •~mit Y•lne Türk un'at e't'idir. Y a't'rularmıza, doktorlarınınn tertip Ye 

tavıiyeıile TerecejiniE bu 11dalar mutlak buıurunuıu temin edecektir. 

eynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyan omuz omuzaurı-. 
Daha Ostnnonnn bulunmaaı 11111mknn dee"ildir. Tekmil mostahzaratımız muhayyerdir. Her yerde dalma taze 

olarak bulacaksınız. AdrH : Betikte, - Kıhc:ell M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

1 Haziran 1939 dan - itibaren : 

FİATLAR iNDİRiLİYOR 
Birinci Nev'i 

Av Barutu ESKi FIAT YENi FiAT 
1 Kiloluk Kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 

1/2 " 
,, 110 

'' 
100 

'' 
1/4 " 

55 
" 

50 
" 

ikinci Nev'i 
Kara Av Barutu ESKi FIAT YENi FIAT 
1 Kiloluk Kutusu 180 Kuruş 165 Kuruş 
1/2 " 

,, 90 
'' 

82.5 
'' 1/4 " " 45 

'' 
41,25 ,, 

1/10 " " 18 '' 16.5 
'' 

,,. "1/A---.. D A V E T ~--~ 
RADYOSU MÜŞTERiLERiNE 
ıdyoaunun 1460 liralık eşya piyangosu, 1 ıJallrll' 

1939 da saat 15 te İstanbul 5 inci nı:>tE-rf huzurunda çekilecektir. Satılan llılf 
r~dyonwı ~umarası bu piyangoya iştirak etmiş addolunur. Sayın müşte~ 
guıı noterhkte bulunabilirler. Kı 

1 inciye bir Platin ve pırlantalı kadın kol saati.. TL. ıO 
2 • , Altın H ayar ceb nıtt , tOI 
3 • • Perpetuum P 8 1 Otomatik piköp gramofon , 65 
4 , , » p s. 3 , > > • .. 

8 • , Doksa m';lrka altın H ayar kadın kol -;aati , 50 
10 numaraya bir~r erkek lto! aaati -"(i;' 
10 • birer kadın kol saati 
25 > kaplama RW'. marka fa~lı kadın fantazi bilezık 
50 > ranforse 18 K . RW. marka kurşun kalem 

100 > gümüş taşıl fantezi kadın yüzüğü 
100 > RW. marka gümü~ kurşun kalem 
200 , birer lir" kıymetinde rnuhtelif hediyele:-

Yekt1n Lira 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz 
Mqhur Alman güzellik mfiteha&1111 Profesör Doktor E. WıNı'O 

tarafından formülll yapılan Te dünyada mevcut mftıtahzr 
rahn en mfikemmeli olan VENÜS fiizellik 

mflatahzarabv l.:ulla1W1J.• 

8 ... -Q 

-

"Hastam Son Deree'
Muztarip İdi,, _. 

Hastabakıcısı, bir kaç gOn zarfında tffl 
dettetU. HHtabakıcı Bayan M. Yazıyor: f4I' 

Baataya bakmak üzere davet edilmlttlO:,.. -
tanın muıtarip bulunduğu SIYATIK'e ~ 
banyolarile tedavi edilmesinden dolayı 1.,ı'-,, 
bir ıotuk algınlıtına yakalanmış, Daim•~ 
da bulundurdutum sizin kıymetli ALL llf fi 
yakasını tatbik ettim. Ağnlan sQkQn bulJD 

bir gQn sonra siyatik zail olmuştur. ~ 
Siyatlklen muztarip iseniz mQz'iç sancılanndan kurtulursunu•01o~ ALLCOOCK yakısını tatbik ıltilfnizde, hemen sıhht bir sıcaklılU1 ~ 

T1K BiR 1'iASAJ gibi aınyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrılan de~e;öi" 
hissedeceksiniz Delikli LLCOOCK yakısı adaıata yorgun asaba tam b 
ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelanını temin eder. 

DELiKLi ALLCOOCK VAKiSi Fiatı 27 l /2 kuruştur. 

BU KUCAKLAMADA , 
PERTEVv. ŞURUBU 
Pertev Çocuk 

Pudrasının 
lıiueai olduğu billihtiyar 

ıihne ıelmektedir. 

GÖZLÜK MERAKLILARl,.ı_!; 
lyl bir gOzlOk almak iıteraenlı bit~ 

matauıanmıza uğrayınıı. Ve en ı:_ 
gOzlQk 09. çeye ve camlannı 10ı1lD fi' 

zEISS ve PERF A ıozıat calllıatl 
kiye lçiıı yegtne deposu. ~ 

Taşrll siparişlerinde evvelindell ~ 
rtı~n izahatlı talimatnameden sonr• 
ıonderillr. 1 5 

8R. A N E S T 1 D JJI' 
Merkezi, Sultanhaıııa~ Havuzlu .Jlj 

No. 5 Tel: 23987. ~ 
Şubeıi, lstikl8.l caddesi No. 152. !e1: 

Sultanhamammda ŞEN ŞAPKA Moda 
46 numarala Mağazdl ed~ 

etmekte olduğu Parisln en ıon Moda Modellerden kopya oot'-'
ol n Şapkalan, El çantalan ve Eldivenlerinin Zengin ve dl .._,,, 
çeşitlerini görmete bOtOn şık bayanlan davet eyler. Korsaj loiO 

telıap çeşitlerde sunt çiçekler gelmiş tlr 

.,__,. ÇOCUK HE K 1M1 ~-. "---------------------"""' 
Dr. Ahmed Akkoyunlu ~ Akba kı·tabavi Dit Rat'p TUrkollll J~~ 

Sirkeci: iSTASYON AiLE BAHÇESiNDE 
Bu Pazartes ı akşamııı dsn itibaren her akşam 

Okuyucu Bayan NEZiHE UYAR'm iştirakile 
DARÜ1 T ALIM MUSiKi HEYETİ Pazardan maRda hargOn s11at 15 ten dilden kitab, gazete Te SON rkeci : Viyana oteli •·r•ll· No· 14 "' 

sonra Telefon No. 40127 STA'nın Ankara bayiidir. Under· e herıüa ötledea toar• ,..t ~ Modern ve halk TDrkDlerile 
Konıerlerine devam edecektir. 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 ~ Tabibi 1 '111 ...,., 

d makinelerinin d6 acentasıdır. .,.ı ,,_. 
411111 ___ _.p ~-----------" ,___________ ye kader baıt•lanaı ka 


