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Yeni biitçe diin Millet Meclisinde 
_hararetli miizakerelere sebeb oldu 

· Itefile 1nce l>Unkij DlÜ7.akereleriıı hatihleriııdea d6l1lll 
"-nkara 22 Mazhar Müftd Nalc*Ye Erpln Kcbım KMabeJm 

resi • - 1939 bü . Ve~~ başlanınası . tçeSınin müza:te- :lstiuad ettiriJm4 mahtelif dairelere ayrı-
ll.inkilı :Fuad Ağralı ~n~sebetile Maliye lan tahaisat ta buna ıör• heeab ve teabit 
lun bugilnkU topla !Uyuk Millet Meclili- edilmit ve bu wretle Cümhurlyet devrt 
ın muştur. Vekil bn sında beyanatta bu- büt.çelerinin ana pnm.lipln.e ballı kalarak 

l§tır: eyanatına fÖyle baıla- huzurunuza, yeni eene için de hakiki ve 
"le- Sayın arkad 1 samimi manuile denk bir bütçe ıetirll-
bij tasvibinize ar l1f arını, yüksek tetkik ~. 
~o tç~i 1938 bütçzo:unan 1939 mail y:ıh Bütçe ~erimizdelti rakamlar, p
~~lıra bir fazı es~e nazaran clh mı1· çen ~elerde oldtılu eibi. tatbik edilmek
lah ~dır. lier sea e bağlanmış bulun- te olan bütçenin toplanmıı olan on aylık 

tnınıeriıniz eld: oldu~u gibi, varidat tahailit rakanllanııa bir evvel.ld 1enenin Al t:115ılat rakamlarına (Devamı 10 uneu aayf-Ha) 

ınan • ılalyan askeri misakı imzalandı 

Misakın gizli 
"hl&ddeleri varmış! 

arı res " 1 
ne old "ını talyan gazetesi : " Bu maddelerin 

ugu ancak tatbiklerine lüzum görüldüğü 
~~rliı:ı, 22 _ v za~an belli olacakbr ,, diyor 
11,060, bilfvekllet on Rtbentrop ile Kont 
~ da ltaıy Bfifera salonunda saat 

t.~1aınışıarC:n • Alman askert misakını 
'4tı na . r. 

ti lı llde r, radyo ile . 
\te llıihver d netredılen hitaı,.ıe-
~~enfaatıerin~~l~tıe~ tesanüdünden 

"-ı n birliğind ergun diba ziyade n-
taıy ll'lan • ltaı en hahsetmi§lerdir. 
dilt..~n hudud Yan paktında Alınan - t. 

·•ıış unun d · i 
\-e ita olduğu k aun olarak tesbtt e-
~ lyan nıinJ aydedilmektedir. Almanı v etıe · 
de 1t/ sulhu ida rı hayati sahalarını te-
ttıi.ı ll§tereken h ıne etmek üzere istikbal-

.., ercı· areket •-
ı:> ır. eı.ıneğe karar var-
aıtt 7 

3 ·· • llıadde . ih 
8tı .. ~n~u h. Y• tiva etmektedir 
av:"il( .. ıadded . 
~lihı a Siirükıen ~:.tarafeynden biri bir 
lt~th l ha..,a k dıgı takdirde diğerinin 
ı...:a 0 • ara v d . 
·~ na Ya.rd e enız kuvvetlerile 

· <l>etı~: e;~si .. derpiş edilmek-l 
' • "nc•ı ıavfcıd4J 

[ Te~kid 
temenniler 

AtatUrkun ebedi metfeni 
biran evvel yaptırılmah l 

(Refik İnce) 

Devlet dairelerinde israf 
vardır. Onone geçilmeli! 

(Mazhar Müfid) 

Endüstri plAmnm tahmin ve 
hesabları iyi yapılmalı 1 

(Berç Türker) 

SUr'atle bir ilim Akademisi 
kurmak IAzımdır l 

(Khım Karabekir) 

Devlet dairelerinde kırtasiye
cilik arllyor, tedbir alınmah! 

(Galib Pekel} 

Kimsesiz çocuklar için 
yurdlar açllmah 1 

(Nakiye Ergün) 

Gençler arasmda dilimizi 
istihfafı doğru giden bir 
cereyan mevcuttur. Bu 

derd halledilmeli 1 
~efik İnce) 

Gayri mübadiller davası artık 
'lihayete erdirilmeli! 

(Refik İnce} 

Maliye Veıca& caunJcü Mecid içtıt'l'MlıftdG beyanatta bulunurken 
............................................. ·--··· ..... --······ .. ·--············································ ....... 
r- ingiliz -Sovyet muzakereleri ----ı 
L__ anlaşma safhasına girdi __J 

• 
lngiliz - Fransız - Rus 
itti/akının tahakkuk 

etmesi bekleniyor 
Sovyetler Lehistan ve Romanyaya garanti vermiya 
razı oldular, lngilizlar da Sovyetlerin Fransızlarca 

tadil olunan ittifak tekliflerini kabul ediyorlar 

12 ada·daki İtalyan 
askerleri arasında 
isyan mı 

cDaUy Herald11 ga. 
ıetesi yazıyor: 

Atinaya gelen mev. 
suk haberlere göre, 
Onikiadada bulunan' 
İtalyan askerleri ara
sında baş göstermiş 

olan memnuniyetsiz. 
lik, endişe verici bir 
surette yayılmakta-

.çıkmış! 

···-··-····-····· .. -· ... ······-························· dır. 

Turk - ingiliz itilafı 
ve Balkan Paktı 

lngiliz Başvekilinin bir 
suale verdiği cevab 

Efrad, bilhassa 35-
40 yaşındakiler, si15h 

1tltına alınmalarıı, 
dan ve kendilerine 

verilen kötü yiyecek, 
lerden dolayı açıkça 

şikayet etmektedir. 
ler. 

Londra. 22 - Reuter bildiriyor: Kalimnoa adasında 
Başvekil Çemberlayn, Avam Kamara- memnuniyetsizlik o 

sında sorulan bir suale cev.:.ben aşağıda- kadar had bir mahi· 
ki beyanatta bulunmuştur: yet almıştır ki, .ada 

cTürkiyenin Balkan Paktından doğan halkından bir grup. 
taahhüdleri, Türkiye için birinci derece askerlerin de iştira
ehemmiyettedir. Benim bildiğime göre, kile duvarlara yapış
İngiliz • Türk deklarasyonu. Türk hükıl- t ırılmış olan Musso-
metinin Balkan Paktı ile alikadar taah- }ininin resimlerini 12 adadan en büyüğü olan Rodosta bir asken kıt'ama teffifi 
h~dlerinin ifuına engel teakil edecek ıu· ~ ırtarak ayak altında çiğnernif ve l dır. Bu hadisenin ertesi ıünll. iki İta\yau 
rette tef.lir olunamaz.~ c kıhrobun MUA""4lini. diye bajırmıtlar- (Devamı 3 inci 1Gf/1ad4; 
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Türkiye ikiısaden 
Teşkiai.ilanma yolunda 
Büyük hamleler yapmıya 
Niçin mecburdur? 

~-'İiıııı Yazan: Muhittin Birgen 

re::' vvelil, şunun için mecburdur: 

~ Bu asırda, hiç bir millet, Av -

rupamn yanıbaşında Orta Tarih devrine 
mahsus olan iktısadi bünye içinde yaşıya
maz. Tiirkiye de Avrupa gibi, örümcek 
ağlarına benziyen bir sürü modern iktı • 
sad teŞkilatına sahih olacaktır. Tiirkiycde 
bir sürü bankalar ve şiıitetler olncak, bir 
surü fabrikalar kurulacak; mükemmel 
kooperatif müesseseleri ve bunların ha • 
k.ikt itlihadlan vücude gelecek; Türkiye
de toprak. bugünkü dejenere mahsulü 
vermek üzere en iptidai vasıtalarla işlen-

esimli Makaleı ~ Bel kemeri, kese kemeri ..• r 
Sözün kısas> 

inhisar kolanyası 

E. Tatu 
D ~ 

D 
nhisarlar İdaresi kolonya yapacalt 
ye kolonyacıları bir telaştır alınış. Ştl: . ,. cı· 

raya buraya baş vurarak bunun ıncn 1 

betine gidilmesini istiyorlarmış. . • O' 

Şüphesizdir ki en kuvvetli kapicr.lı~:ıeı 
lan devletin rekabeti hususi teşebbtlw·s• 
için bir tehlikedir. Lakin bu defa ko~o~)etl 
cılar bu işe kendileri sebebiyet verd•!arı 
adeta çanak tuttular. Şimdi uğradıklıeıı 
akıbet kendilerine meheldir. Başa v ge ~ 
çekilir deyip bu rekabete boyun cgrn 
ten gayri yapacakları yoktur. ~r 

me.kten kurtulup, yavaş yavaş ta olsa. Diln fazla haroetmeyeydin bugün sıkıntıya dü.şmez - Bir gün bel kemerini sıkmayar mecbur olmamak için 
mutlaka, Avrupa toprakları gibi temiz, din. kesenin bağını &km.ayı öğren. 

Kolonya birçok memleketlerde ıuıcstu ~ 
Bizde değil. Her evde peynir ekmek ~ f 
harcanır. Yetmiş iki dertle devadır. ~ 
ağrısına, yürek çarpıntısına, cakşarn ııJI 
kalmış> olmaya, sıcağa, soğuğa. traşt 1, 
sonraya, romatizmaya, gripe.. daha al< 
gelmedik nelere şifalıdır. 

glizel, bol rnahınıl vermeğe başlıyacak; -======-=====-ı::::1ı::m-=======-======================-~=====::::z::::==== 

;~tŞ~~?f=f:§~ 
milleti cgaııo geldim!> d;yebmr. Dilnganın en lıilçük ('" 

Biz. bütün bunları. esas itibarile, zaten 
biliyoruz. Evet, cbir dereceye kadar> bil- Antika meraklısı 1 

Kelebek ağı 
Şapkalar 

Bir tarihte, Selami İzzet ile bcra~ 
Lehlilerin mahud inhisar idaresinde ç8 
şıyordu.k. Bunlar, kolonyacılara ispirto)'ll 
pek pahalıya veriyorlardL O zaman, b~ 
tırlarım. kolonyacılar idareye roüraca.~ 
ederek, bizde kolonyanın lüks ~s.d 
madud olmadığını ve harcıalem oldli~ 
için yüksek fiat kaldıramıyacağını kell 
leri iddia etmişlerdi. 

diğimiz muhakkaktır, .fak.at, zaman za- • 
man tezahürlerini gördüğümüz bir ruh j ., Hasisin sigorta 

şirketine teklifi var ki, o ruh bizde mevcud oldukça, yap
mıya mecbur olduğumuz hamleleri ve bu 
hamleleri bize yaptıracak olan zaruret .. 
leri ı.ft ve derin bir iUur ile tam idrak ut
tiğimizf iddia edeme~iz. Bu ruh, i~le.rc !kü
çük gözle bakmak. hadiseler üzerinde dar 
bir kafa He düfün.mek ruhudur. Türkiye 
bu n.ıhtan henüz kurtulaınamı~br. 

Bizim için dünyanın en büyük mesele
si. cneden dolayı Ahmed 300 lira alsın da 
Mclııned iki yü% lira alsın?> düşüncesidir. 
Halbuki, Ahmed.in 300, 400, 500 ilh .. al -
ması, eğer Türk.iyeyi kalkındıracak ham
lelerin ve ikt:ısadi teşebbüslerin Avrupa 
usullerine göre iktıza ettirdiği şeylerden 
biri ise Ahmed bütün lbunlan alacak ve 
Mehmed de alınıyacaktır. Ru5yanın üze -
rinden evvelA ru tırpan. sonra da bir si
lindir geçiren dünyanın bütün insanlarını 
bir ıtarak dişleri gibi, hep ayni seviyeye 
getirmek istiyen bolşeviklik bile Ahmede, 
icab edince beş yüz, Mehmede de yüz 
vermeği kabul etmiştir. Hayat böyle ister, 
bu yapılacaktır. Yani, ya bu deve güdU -
leoe!k, yahud. Türkiyenin yirmi senelik 
iddialarından vazgeçı1ecektir! 

* 

Ha.si& adam ~vini ıtangına karıı ıi· 
gorta ettirecekti. Sigorta ıirketine fU 
mektubu yazdı: 

cEvimi on bin. liraya firketinize si· ! 
gcma ettirmek iltiyorum. Sigorta pri- • 
mi edile bir miktar para aldınınızı 

İ öğrendim. Bu parayı vermeyi kabu1 
i ederim. Fakat ru ,artla ki peşin ola-
ı1 rak bir ıey vermlyeceDim .. evimı yan
i dı~ takdirde sigorta primini bana 1'e-
i receginiz on bin liradan kesersiniz.> 

~---------------~ Nevgork sergisinde 
Teşhir edilf'n 
Çin yelkenlisi 

Bu suretle, ispirtoyu ucuza aldılar aJJl' 
ma, gene de kolonya fiatları inmedi. f>f 

ni tecrübeyi devlet İnhisar İdaresi de ~8~ 
tı: Saf ısp· irtonun fiatını o da indirdi 

el' 
halk ucuz kolonya kullansın. Kolonya ııJI 
.ar ise hallt ile alay eder gibi fiatla~ t
yüz para, beş kuruş gibi gülünç tenzıliı 
lar yaptılar. i• 

Maksad hAsıl olmayınca, İnhisarlS: 
daresi şimdi bu işi kendi eline alıyor. ~ 
menin menfaati mevzuubahs olıınctı Jııa< 
vassın menfaati kale alınmaz. Bu. de~ 
miyen bir hukuk dlisturudur. J{olotl ·el 
bizim yurdumuzda hakikaten havaYJ 

. . . B Anı.."ra.• 
zarurıye sırasına geçmıştır. en. r-<' r1' 
da, köylünün şişe getirip te, çerçiden ~ 
lonya doldurttuğunu gördüm. Şu htıl t~ 
İnhisarlar İdaresinin teşebbilsü çok ye~ 
rindedir. Alkışlanın. Ticaretin halkı s~1 .. 

Dantell kenarlı şapkalH Londranın rnit" 
mak demek olmadığını kendi kendi 

§1k kadınlan tarafından icad edilen en . btf' 
anlamak istemediğimiz vakit, devJ.etın 

lngilterenin en küçük antika merakh aon şapkalardır. Filva:ki kadınların yüz.. rr 
lerine esrarlı bir haltvet ve tatlılık veren nu bize öğretmesi çok gerekli bir iş 1 

• ... 1 
81 resmini gördüğünüz 8 ya.jlarınchıki Kolonyacılar bugu-n kendi ektiklerıı: _ _. bu fapkalar, hattA güzel olınıyan bayan- ıı .. 
Londralı Beket'tir. Oyuncaklan ı:u.u.. biçiyorlar. Hiçbir ~ik&yette bulunrns.ı;t• lan bile cazibeli bir halde göstermektedir. ı.- 1 ., 
eski antika eşyadan mürekkebdir. O - haklan yoktur. Şimdi onlara düşen kD 1 t 

dası bir müzeyi m:ı.dınr. Babasından ko Çöpçatan/ar Kralı ve fiat bakımından, meşru bir reJ<ab:, 
Türkiyenin rktısadi bayatını Avrupat pardığı harçlıklarla pul ve eski sikke- Macar köy.terinden bi~e Pierre yolunu tutmaktır. Devlet bu arada. :rıde 

bir sistem içinde ve hattA. çok büyük fe· ler alır. Csorba adında bir klSylü yaşamakta _ zımlık vazifesini görür ve halk ta istıfll 
da:ktırlıklar pahasına mütemadi hamle • ıdır· Bu köylü çöpçatanrar kraltı namı- eder. er 
lerle ileri götürmek zaruretini bize telkin ne tadar !kısa bir umanda, ne kadar nı almıştır. Evlendirme üzerinde pek Keşki İnhisarlar İdaresi muhtelif 1 '191 
etmesi lazun gelen un:ıumi mülahazalar ı kuvvetle canlandıracağını. ben Ba- rbüyük bir meharete maliktir. lerde gazinolar da açıp işletse de. btı .,, 
l aricinde, şimdiye kadar hiç hotırımıza kfıda çok güzel gördüm ve onun Pierre Csorba yirmi yaşımm dul kal- g:n: baş dinl.endirmek, nefes aıınak ıst 
gelmemiş olan mühim bir nokta·vardır ki eserlerini tetkik ettim. Petrol ma- nııştır. Bu eltm vak'adan sonra bir de- gonul eğlendırmek ihtiyacını duyarı ol· 
bugün ondan bahsetmek istiyorum. deni müthif bir kuvvettir. Fakat, Arabis- 1 .ra daha evlenınemeğe, :fukdt ~ala- ihtikar heyulasının zavallı kurbanlafl 

masalar. 
Türkiyenin cenubunda, bin kilometre - tanı canlandıran sade bu kuvvet değildlr: nnın evlenmelerine bütün gayreti ile /ti 

d n fazla bir hudud ile bizim vııtanımıza ı İngiltere ile Fransanın o tecrübeli müs - Bu Çin yelkenlisi, Nevyork sergisinde çalışma~a yemin etmiştir. E. ra ,,,.ı 
bitişik bir Alem vardır ki bunun adına A- temlek.8' sermayedarlığı, bugün bu kıt'a- teşhir edilmek üzere Hong Kongdan Nev- Şimdi 80 y.aşmdadır. 60 sene içinde ......................................................... 'I 
rnb~tan deriz. Umumiyetle bizler, bu A- nın içine rahatça yerleşm~k için son gay- yarka tam 145 gilnde gelmiştir. 5,000 ç;ft evlendirmiştir. Biri tramvay' diğeri otomo~I 
rab :memleketlerini bitip tükenmek bil • retlerini sarf iie meşguldür. Filistin ve Bernard Show yeni Bu evlendirdiği 5,000 çiftin düğün- kazasmdan yaralanan iki 
mez çöllerden ibaret bir memleket bili - Suriyedeki milli hareketler, son hamlele- h Ierinde de bizzat hazır bulunmu,tur. 
riz. Hayır, Arabistanm geniş çölleri bol rini yaptılar. Şimdi bO.tün Arab memle - bir pi_qes azırlzyor Her defasında dahi şapka, gömlek çocuk öldü ı.jt 
olduğu kadar güzel toprakları dn az de- ketlerinde kozmopolit bir refah devri a- İngiliz edibi Bernard Shaw kendisine gibi hediyeier almıştır. Bir müddet evvel Aks ayda "'. 
ğildir. Bu topraklardan başka, son sene - çılına zamanı gelmlftir. Hayfayı Bağ<lada ithaf edilen ve 4 hafta sürecek olan Mal- Her evlendirdjği çifti bir deftere kay tramvay ka~s olmuş M ar affer jsrııı; 
lerde Arabistanda yeni bir kuvvet peyda bağlıyacak olan muazzam otomobil yo • vem !estivali için yeni bir piyes hazırla- dederdi. ŞimdiyP kedar evlendirmiş ol de bir çocuk :ram ' 1;z da kaıar 
oldu: Petrol. Bugün muhakkak olarak lumın - ki en modern tesisat ve teşkilAt ~.akta~ır. Piy~sin ismi, cKral Şarhn altın duğu çiftlerden 97 si çocuklannın ev-. ağır surette yarala:';;;ı ~ı. ın • 
bilmemiz lazımdır ki Arabistanın kum de- ile büyük bir kolonizuyon caddesi ola - gunlerınde~ dır. le~rnel~rini de Csorba'ya havale eyle - Cerrahpaşa hastanesfnde tedavi B~ 
niz.leri albnda bir de petrol denizi var. Bu caktır - ilk kazmaları son günlerde vu - p / k .. / "'/ . . t•d . mışlerdır. tına al k d" ··ımüş ce5 
deniz bugu··n toprak üstüne çıkıv,, or ve bo- ruldu. İngı"liz kolonJzaevonunu bir deniz O on11a oy U erın1n l ~rz B 5 000 · a· a t ancak 54 aded' ınan çocu • un ° ' ~--.; - u · ız ıv ç an 1 muayene eden adl" tab'b' Enver 
rularla sahillere akıyor, Kcrkük, Basra, sahilinden alıp öteki salıiİlere ve dahilt Polonya köylülerinin eski lideri, üç ke- cılk cıkmıştır. ..J-f . h tıye ! t~ 

kliml d 
,._,, . . . • ran ~ nıne ru sa vermış ır. 

Kuveyt, Bahreyn. El Ahsa, Hicaz. Suri - i · ere Og& ... götürecek olan bu cad - re başvekıllık etmiş olan ve yedi sene ev- Gene bu 5, 000 çiftten 1 7 ,3 .3 2 ~uk * 
ye ve hattA Mısır, petrol memleketleri a- deyi, Ara~ petrol hiisılatı inşa ede- vel bir hapis cezasından kurtulmak için dünyava gelmiştir. . E lk' .. Ort k" t vay cıı<İ 
rasındadır. Bunlardan bir kısmı - en ye- cektir. de Polonyadan kaçan Vinccnt Nitos Var- Fak;t adamcağız 84 yaşında olduğu d .v~e ı:ın b'l ~t 0~ :ra:ren :f,:fti ' 
rrisi Hicaz sahillerinde ol:mak üzere - bu- (Devamı 13 Oncü sayfada) ıovaya dönmüştür. halde ı!Pcenlerd<' ölmüştür. es~ e. od kn_1°b.

1 8 ınk ka e1.ı.-J.dığı l3' 
gü b 1 'kt d -;:::::;;;;::;:::=::;;;=========================================;: me ısmın e ı ır çocu a uu& .. tii' n ucuz ve me zu mı ar a :petrol ver· r yoğlu Belediye hastanesinde ö)J1lı.lŞ 
meğe başlamıştır. Diğer bir kısmı da ar- r f 1 · 1 
kadan gelecektir. Yalnız !rakı kaydetmiş s T E R N A N, s T E R 1 N A N M A 1 ?..::r:~:ı:: .. ?2!~~:: ... ~.::.~~~~i.:: ............... .... 
olma'.k için zı1credelim ki bu memlekette 

faaliyet halinde bulunan 40-50 petrol ku
yusu günde 12,000 ton petrol veriyor, ya
ni, 12,000,000 itilo! Bir kilo petrol iki ku
ruş saft bir kıymet ifade etse aycla yedi 
bu9Uk milyon liralık bir irad demektir. Sa 
ha her tarafa yayılmış, işletme kolay ol
du~a göre bUg"lnkü otomobil sanayii 
~liyerek petrol sarfiyatı arttıkça. pek 
l ın bir zamanda, mesela on sene içinde 

Arabistanın petrol .istihsali bugünkünün 
iki, üç ve hattA dört misline kolaylıkla çı
kacak.fır. 

}>()trol denilen, medeniyete kuvvet ve 
neş'e verici, <>?U beşerin hiç bir zaman 
hat.ırından geçirmemiş o1!duğu bir hare -
ketle canlandırıcı likörün bir memleketi 

İkdam gazetesinde başmu'harrirmin imzasile cBay Ser
ver Bedie> başlığı altında şöyle bir fıkra gördük: 

cDünkil Cüınhurlyette çıkan cİkdrı.m matbaasını ziya
reb adlı ve şaka kılıklı yazınızı okudum. 

Zavallı matbaamızı tarif etmek lfıtfünü gösterirken 
şöyle bir manzara tasvir buyuruyorsunuz: 

1 - Merdiven yoktur, arka tara'fa üstüste fıçılar kon
m~tur, onlara basa basa çıkılır. 

2 - Ortalık zifiri karanhktır. 
3 - Bütün mevcud üç kişi ve bütün işler bu üç kişi ta

rafından yapılmaktadır. 

4 - Ampul yoktur, mum vsrdır. Çünkü, mum derken, 
fener, fener derken lamba lamba derken ampul, ampul 
derken abajur, falan ... sonu yıkımdır. Bitişik mürettib -

hanede bir mum yanıyor, kafi! Kapı açılıp kapandıkça bi
ze de ışık geJiyor. 

Güzel yazınızda ceski dostum, dediğiniz adanın kapı
.sın<lan içeri de dost çehresiie girdiğiniz matbaası, işte, o 
pek harikulfıde ve cidden spirituel ifadeniz veçhile, bu ka
dar fakirdir, dostum. Anlaşılıyor ki dostluk için geldiği
niz bu viranede, dostluk yüzünden zahmete uğruyor ve 
rahatsız oluyorsunuz. 

Binaenıileyh, bir daha teşrif etmemenizi rica ederim.> 

Server Bediin yazısı şaka sütunlarmd.a çıkmıştı, Ali 
Naci Karacanın cevabı cSuya sabuna dokunmadan> sü
tununda çılonıştır. Her iki şakaının da allkadarlannı 
memnun ettiğine: 
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Lehistan - Danzig 
hududunda dün de 

bir hcidise oldu 
Naziler Polonya gümrük binasına hücum ettiler 

ve Danzig zabıtasının müdahalesi 
Üzerine " Tekrar ge~eceğiz ,, diyerek kaçhlar 

rı.u.";rşova, 22 (Hususi) - Cumartesi gü· nat verdiği bildirilmektedir. 
ltıevk~lonya :_Danzig hududunda Kalthof Fransız gazetelerinin neşriyatı 
tn.. ımde kaın bir Polonya gümrük bü- Paris, 22 _ Danzigde cereyan eden ha· 
-una :Na ·1 t fı 

bu .. zı er ara ndan yapılan hücum diseleri ve Nazilerin tahrikatını mevzuu-
na &un de Piekle adındaki mevkide bulu- bah.s eden Bayan Tabui, cÖvrıt gazetesin
.. n~l Polonya gümrük binasına karşı tek-• .., anın k de şu satırları yazıyor: ,, . 

Dan . a istenmiştir. Danzig statUsilnde, senatonun nızamı 
'ilah zıg zabıtası, gü.mriik binasında muhafaza ile mükellef olduğunun aksi 
tın ~~:~lmış olan Polonyalı memurla- takdirde bunu Polonya bükfunetinin ya
Salat ına koşmllitur. Polisler muva- pacağının derpiş edilmekte bulunduğun.a 
tiz d~der etmez, Naziler ctekrar gelece- işaret ediliyor. Buna binaen Bek ve 

O• ıye bağırarak dağılmışlardır. Sınigly Ridz biliyorlar ki, Almanya Var-
anzıg po1· . . . 

tigd . ısının bu müdahalesi, Dan· şovanın müteatnZ illn edilebilmesi içın 
ekı Polony "k k • · · D · · · · tah ltato . a yu se komısennın se- Polonya kıtaatının anzıge gırmesını -

Yapıl nezdındeki kat'i protestosu üzerine rik etımekiedir. 
I>a:ştır. Bununla beraber, Tabui, delege heyet-

diriyor· t 22 . (A.A.) - Havas ajansı bil· !erinin intibama göre, Polonyaya hakim 
kanııa · anzıg senatosunun Polonya ma- olan siyasi zihniyet itibarile hiç değilse 
de d rına vazifelerine tam emniyet için- şimdilik bu yüzden beynelıPjlel ihtilaUar 

evaın edebilecekleri hakkında temi- olrtııyacağını ilave ediyor. 

Alman - italyan askeri misakı imzalandı 

Misakın gizli 
llladdeleri varmış! 
"{arı resmi ltalyan gazetesi : '' Bu maddelerin 
ne olduğu ancak tatbiklerine lüzum görüldüğü 

zaman belli o~acakbr ,, diyor 

l irı • ?Buştarafı 1 inci sayfucLı) ı Paktın imzası münasebetile bir taraf
ell'ln· Cı tnaddede, iki tarafın müşterek tan Hitler ve İtlya kralı, diğer taraftan 1YeU · 1 kıtıda :1"1 veya Avrupa vaziyeti hak- da Hit.Ier ile Mussolini arasında telgraf-
~krc-d·~irni te.mas halinde bulunacakları iar teati edilmiştir. 

80N POSTA 

ingiliz hukometinin 
Filistin hakkındaki 

yeni projesi 
Londra 22 (Hususi) - Avam Ka -

mar~sının bugünkü toplantısında müs 
temle.kat nazın Ma1kom Makdona1d, 
hükfımctin Filistin bak'kındaki yeni 
projesinin tasvib edilmesini iste.mi§ .
tir. 

Nazır, proje hakkınd'aki müzakere -
lerin süratle intacında ve tasdik işinin 
talik edilmemesinde ısrar eylemiştir. 

Makdonald, hiikumet projesinin baş 
lıca ahkamı hakkında izahat vererek, 
dcrp~ edilen sistem sayesinde gerek 
Arab, gerek Yahudi haklarının himaye 
edileceğini, tın-aflardan hiçbirisine gad 
redilmiyeceğini söylemiş ve diğer ~ -
kalliyetler1e ecnebilerin menfaa.tl~n -
nin de k<'runacağını ilave eylemıştır. 

Yahudi kadınlanrun nümayişi 

Londra 22 (Hususi) - Kudüste bu 
gün 2 bin Yahudi kadını, Filistin hak
kındaki yeni İngiliz projesini protesto 
etmek üzere, bir nümayiş tertib etmiş -
lerdir. 

Nümayişçiler, asayiş ve intizam kaL. 
ide1erin<' riavct ettikleri halde. hüku -
met dairesi Önünden geçmişlerdir. 

lngiliz Kra' ve Kraliçesi 
beşizleri kabul ettiler 

Londra 22 (Hususi) - Krdl ve Kra
liçe bugiin Torento'ya vasıl olm~ ve 
büyük te1.ahüratla karşıJanmışlardı:r. 

Kanadalı meşhur Beşizfür hüküm 
darlara takdim edilmişlerdir. Kraliçe, 
Beşizlere birer mavi ceket hediye et -
miştir. Beşizler de imzalarını taşıyan 

bir fotoğraflarını Kraliçeye takdim et
mişlerdir. ------
Dört v:ka'etin teşki tat, vazifeleri 

lay·haları ruznameye alındı 
Ankara, 22 (Hususi) - İktısad. Nafıa, 

Ticaret ve Münakaliıt Vekaleti.eri vazife 
ve teşkilatı hakkındaki layibalar Meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

2 in 
1

• ektedır. Kont Ciano yann öğle üstü Münih yolu 
tehdide. ;a~dede müşterek menfaatleri ile İtalyaya dönecektir. Ankara su işleri mülkiyeti 
l'ekdi~ e .ıldıği takdirde iki tarafın derhal Von Ribentrop, :radyoda bir nutuk söy- beledı'yeye geçı"yor 

gerıle i~ · ede h d · · '-t· d k' eclilnı k . ••Ş.ar bulunacağı t3srilı lemi.ş ve ittifak mua e esının ar. ın e ı 
diidiğ~ 1tedı:· İki taraftan biri tehdid e- sürati tebarüz ettirdikten sonra ezcümle Ankara, 22 (Hususi) - Ankara su iş-
ıiyasi s:dırde diğeri ona diplomasi ve demiştir ki: lcri mülkiyetinin Belediyeye devri hak-

4 Üncij ada 'Yardım edecektir. cHarbi körükliyen demokratlar, Al· kında hükılmet Meclise bir layiha ver-
~iYatı sah:~dded~ ~skerl ve harb iktısa- manya .. ve. İıtalyayı çember altına ~lma~ miştir. 
•Şbirliğ" . nda ıki tarafın aralarındaki için muthış surette kanşık ve şuphelı 
ltıekte~?1 derinleştirecekleri kaydedil- paktlar sistemleri icad etmeğe. çalışıyor
İki ıne:İ Bu işle meşgul olmak üzere lar ise. bu ittifak. enerjik Almanyanın bu 
Setinde d c~c~ hariciye nazırlarının riya- i~lere enerjik cevabıdır. İstikbalde Alman 
Cektir. aırnı komisyonlar teşekkül ede- ve İtalyan mı1letleri, her ne olur ise ol-

5 inci sun, beraber bulunacaklardır. Bu iki rnil-

Yunanistanda yeni askeri 
tedbirler almdıgı yalan! 

Atina 22 (Hususi) - Bazı sınıflaırm 
silah altına alındıklarına dair verilen 
haber1er tamamen asılsızdır. laraf ın llladdede, ihtilaf zuhurunda iki let, sulh getiren ellerini dostlara daima u

devıetı aFı s~h imza etmemeği ve dost zatmağa hazır olacaklardır. Fakat ayni 
tan~iın ere ~1:111asebetıerini müştereken zamanda, bayati menfaatıcrini demir gıbi Dört yeni· lAyiha Meclise verildi 
?rıekted·et.rnegı taahhüd ettikleri bildiri!- bir azimle müdafaayı ve garanti etmeği 

7 ine~· de kararlaştırmışlardır. 150 milyon Al- Ankara, 22 (Hususi) - İskan kanunu-
«undenı .:rnaddede, paktın imza edildıği man ve İtalyan, dünyadaki dostları ile nun bazı maddelerinin tadili hakkında bir 
tn4iddetııtibaren kabili tatbik ve 10 sene beraber, 'mağlı'.ib edilmez bir blok teşkil layiha ile köylerde açılan eğitmen kursla-
1 b e :ınut b nnın ve öğretmen okullarının idare~i e ileceg"'· k e er olduğu ve tecdid edi- etmektedir.> I 

.\Jr ... ~ 1 
aydedilmektedir. Yarı resmi İtalyan oız.,etesinin hakkında bir Ifıyiha, Posta ve Telgraf -

··•n ifa · daresi kadrosunun tadili hakkında bir la-. ltıtıer rıciye Nazırının nutku neşriyatı fı · 
l'i!en en' b1:o~~ Cianoya şimdiye kadar ve- Alman • İtalyan ittifakının imzası mü- yiha ile maliye teşkilat kanununa ek l yı-
buw'k AI Uyuk Alman nişanı olan altın nasebetile -cCiornale d'İtalya> da bir ma- hayı hükU.met Meclise vermiştir. 

Ciano, ;an Ka:talı nişanını vernUştir. kale yazan Sinyor Gayda,. ~tt!fa~n bazı ;(" ........................................................ , 
ltoıYesin· on Rıbentropa Annonciade gizli maddeler de ihtiva ettığını soylenıek- O 'h 
lar İtaı 1 vermiştir. Bu nişanı hfunil olan- te ve bu gizli maddelerin, ancak tatbike ~ kuyuculanmızın tarı 
' 0rur1e;a kralının yeğeni muamelesini lüzum görlildüğü Slrada mabiyetinin an- ~ bilgilerini artıracak 

:~~d;izden Vladivostoka !aşü~::ş nı~:;:.·;:::kyanın 1 Faydall bir 
• "·~e~2Sovyet harb gemileri isli IAsını protesto adi yor ! m Usa baka 
~\'yet f'l (Hususi)- Karadenizdeld Chicago 22 (A.A.) - Beneş, Millet- 1 .. .. .. w 

~isi, ~ 0~a ınensub yedi parça harb ler Cemiyetine bir muhtıra göndererek Son dort asırda T urkluge 
ıt\uşlal'd Ugun Vladivostok'a visıl ol - Çeko - Slovakya'nın Almanya ve Mal - en büyük iyiliği ve en 
~ ır. caristan tarafmdan istilasuu protesto .. w 

lo u gernııer So tl · u ..11,... k fi etmekte ve İngiltereden , Fransadan büyuk fenahgı yapanlar <l unu taıtv· • vye enn zaAia~ 
el'iltnit>} ıye etmek maksadile gön- ve SovyeUer BirlJğinden Mrnetıer Ce- kimlerdir ? 
1 

-ı erdir. miyeti' konseyinde Çeko - Slovakya- --.. --
Spa - nın müdafaa edilmesini istemektedir. 1 40 isim, 40 hal 

nyadaki ltalyan askerleri . . ı tercümesi ttıe ~drid 22 Yugoslavyada şıddeth ı __ 
'ıtı~~u~ itaıy~~:e~tleri ~~:ı:-_ yağmurlardan 18 kişi bogulduj 1 Müsabakada kazanan 60 
ll ıbaretr • k kAf \ı eSll1e . ır. Belgrad 22 (A.A.) - Mora va eya - O UJUCUya para mU a afi 

l> ~tl~r. ; bildirildiğine göre, bu kuv -· }etinde kAin Bellapalanka şehrinde sel : -··-
a~·ı terk adYısın sonuna kadar İspan -' gibi yağan yağmurlardan 45 ev harab : (Yakında başlıyoruz) 

e eceklerdi · ~ - - lm tu 18 ki · ~-n~.. ' 
1 r. o u.ş r. _sı u.1.1u~"''U19· .. , .................................................... ....,. 

İngiliz - Sovyet 
muzakereleri anlaşma 

safhgsına airdi 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

olduğu kanaatindedirler. 
Bone, bugün tekrar Lord Halifaks ve 

Maisky ile ayrı ayn görüpnüştür. 
İngiliz mw;ahhas heyeti namına söz 

söylemeğe salahiyettar bir zat, dün Lord 
Halifaks ile Maisky arasında cereyan e
den son derece dostane görüşmeden 50nra 
beyanatta bulunarak, bir İngiliz - Sov
yet ittifakı akti yolunda mühim terakki
ler elde edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, İngiliz nazırı ile Sovyet el
çisinin hükfunetleri ile istişarede bulun
mağa karar vermiş olduklarını il.ive et
miştir ki, bu da Cwnartesi gi\nü Pariste 
İngilizlerle Fransızlar arasında yapılmış 
olan görüşmeleri müteak.ib bir uzlaşma 
şeklinin ileri sürülmüş olduğu zannını 

tevlid etmektedir . 
Lord Halifaks yann Londraya hareket 

edecektir. Nazır, Çarşamba günü yapıla
cak olan kabine toplantısında. Cenevre
deki son görüşmeler hakkında izahat ve
recektir. 

İngiliz kabinesinin Çarşamba g-:inkü 
toplantısı, tamamen İngiliz - Sovyet mü
zakerelerine hasredilecektir. Bu toplantı
da kat'i bir karar alınacağı ve Londra -
Paris • Moskova arasında bir askeri itti
fakın yapılmasına muvafaka: edileceği 

muhakkak sayılmaktadır. 
cExchange Telegraph> ajansına göre 

Sovyetler, İngiliz planı mucibince İngil
tere ve Fransa tarafından Lehistan ve Ro
manyaya verilen garantiye iştirak etme
ği kabul etmişlerdir. Bu garantinin tat
biki neticesinde Sovyetler hücuma maruz 
kaldıkları takdirde, İngiltere ve Fransa 
Sovyetlere yardım edeceklerdir. 

Buna mukabil Lord Halifaks ta, Bone 
tarafından tadil edilmiş olan Sovyet as
keri ittifak planını prensip itibarile ka
bul etmiştir. 

Bonenin teklif ettiği mutavassıt plan 
mucibince, İngiltere - Fransa • Sovyet 
Rusya arasında tedafüi bir ittifak aktedi
lecektir. Bu ittifak, müttefik devletler
den herhangi birisine karşı taarruz vu
kuunda, otomatik bir surette tatbik edile-
cektir. 

12 adadaki İtalyan 
askerleri 

{Baştarafı 1 inci sayfadıı) 

dC'strv,r-eri adaya gelerek. hadisenin ele
başılarile yüz askeri muhafaza altına al
mak suretile İtalya ya nakletmişlerdir. 

Adalara yeni İtalyan kıta'lan gönderil. 
mektedir. 

Şimdiki mevcud Rodost.ı 45000, Kos'da 
ve Kassos'da 10 ar bin, Kalimnos'da da 
2500 askerdir. Leros adasındaki mevcud 
hakkında hiçbir malfunat yoktur. Zira. 
İtalyanlar burasını sıkı bir kontrol altına 
almışlardır. 

e Filistin hakkındaki 
Beyaz Kitab nedir ? 

Yazan: Selim Karıp Em9' 

fE5} irkaç zamandanberi Filistinde, 
tg) İngilizlerin neşrettikleri Beyaz 

K.itab aleyhine Muesivlerin şiddetli nü
mayişler yaptıkları görülüyor. Bu arada 
mandater devlete karşı konulduğu da 
müşahede edilmiyor değil. BC'yaz Ki:ab 
ne yazıyor ki Museviler böyl~ hirdenbı:e 
ayaklaadılar? Beyaz Kita'b Ingilterenın 
neşrettiği bir beyannamedir. Milletler Ce
miyetinden aldığı manda vazifesine ve 
muhtelif taahhüdlerine uygll!l olarak Fi· 
listinin müstakbel idaresine vermek iste· 
diği şekli izah etmektedir. Beyaz Kitabın 
başında, mandanın mahiyeti şöyle izah 
ediliyor: 

ı - Mukaddes makamların himayesini 
temin. 

2 - Filistinde milli bir Musevi }'l.lfdU 
tesisine imkan verecek surette memleket
te müsaid bir vaziyet yaratmak. 

3 - Irk ve din farkı gözetmeksizin 
memleket halkının medeni ve dini hakla· 
rını emniyet altına almak ve gene ma· 
halli halkın menfaatlerini ihlAl etmeden 
Musevi muhaceretini tanzim etmek. 

4 - Memlekette ser,best müesscseleı in 
inkişafına müzaheret göstermek. 

Beyaz K.itab, bundan soma İngiltere
nin takib etmiş olduğu siyaseti şu üç nok
tada topluyor: 

Şekli idare, muhaceret ve toprak me
selesi. 

Şekli idare - Beyaz Kıtaba göre 
cMilli Musevi Yurdu• tabiri, umurn:yetle 
yanlış bir tefsire yol açmış ve bundan, 
Filistinin bir gün bir Musevi devleti hali
ne geleceği zannolunmuştur. 

1922 de neşredilmiş olan diğer bir Be
yaz Kitabda bu yanlış tefsir tashih edil
mekle beraber mevcud yanlış kanaat de
vam etmiştir. Bunun içindir ki Ingiliz ha
kumeti, şimdi, Fllistini bir Musevi devleU 
haline getirmek kanaat ve azınind~ oltna. 
dığını bir defa daha ilan etmeyi lüzum1u 
görmüştür. İngiltere, Arablarla Musevi· 
lerin arasını bulmaya çalışacak ve onia· 
nn gayretile vücud bulacak ol:ın serbest 
mücsso.5eler Filistin devletinin şekil ve 
mahiyetini tayin edecektir. Ondan evvt:l. 
Milletler Cemiyetinin muvafakati!~ man
da ilga olunacak, memleket muhtelif vi
liıyet1ere taksim edüecek ve Arablarla 
Museviler, müsavi hak ve miktarlarla bu 
vilayetlerin idaresine memur edilecekler· 
dir. Bir tarafın istinkafı, bu karann tat
bikine mani olamıyacaktır. Filistir.de, bu 
yoldan gidilerek, on sene içinde müsta• 
kil bir devletin meydana gelmesine çalı~ 
şılacaktır. Şayed bu müddetin hitamında. 
tasavvur edilen plıin tatbik edilemezse, 
ahalii mahalliyenin reyine müracaat edl
ierek bu müddete yeni bir intizar devre
si daha ilave edilecektir. 

Yeni bir af IAyihası Muhaceret meselesi - Filistine vu -
Ankara, 22 (Hususi) _ Hükumet, ha- kubulan Musevi muhacereti, memleketin 

zineye aid ecrimisillerin affi hakk\nda imtisas kabiliyeti ile tahdid edilmiştir 

Meclise bir layiha vermiştir. fDevamı 11 inci sayfada) ............................................................................................................................• , 
Sabaht~n Sabaha 

Kervan yÜrÜJJOr 
Eski çağlarda devlet fikri bugünkü manada değildi. Kanun, nizam. örf ve 

adet her şey hükümdardı. Hükümdar asar, keser, harbeder, haraç bağlar, ga
nimet toplar, her teY yapardı. Kuvvetine güvenen reisler, meselA komşu hü
kümdarın kızına göz koyar. bunu ele geçirmek için harb açar, ülkele:- yıkar. 
dünyaya ateş saçarlardı. 

Milletier kanlı mücadeleler pahasına bugünkü istiklAllerine kavuştular. 
Ferdler arasında içtimai nizamlar 1t uruldu, adalet mefhumları kemalini bul
du. Ferdle devletin hakları tayin edildi. Hatta milletler arası bir hukuk bile 
meydana çıktı. Beynelmilel adalet mahkemeleri kuruldu. Büyük alimler çok 
mühim kaideler koydular. Hakla kuvveti ayıran en makul ve adilane hudud
lan tayin ettiler. Medeniyet ve ilim bütün eski düşünceleri sı1di. süpürdü, te-

mizledi. Devletler arası münasebetler bile müsavi şartlar ve müsavi teşrifat 
•kaideleri ile yürürneğe başladı. Mekteblerde okuduğumuz ctmkuku düvelı. 
üzerine kütübhaneler do1su eserler yazıldı. çizildi. 

İlle ve Ifııkin bütün bu kemalini bulmuş görünen siyasi inkıllbın bir evham 
ve efsane olduğu anlaşılnuş bulunuyor. 

Bugün 8e eski çağlarda olduğu gibi bir devlet reisi gözüne kestirdiği dev
leti haraca bağlıycr, hoşuna giden ülkeyi hududlan içine alıyor. Hırsını gıcık· 
lıyan devleti vardan yok ediveriyor. 
Yetmiş yıl evvel Bismark: cHak yoktur, kuvvet vardır> diye Versayda Frnn

sızların yüzüne hay'kırrnı.şb. Altını§ yıl sonr~_ayni yerde Klemanso ayni söz• 
leri Almanların yüzüne inde etti. 

cFikreh in ölmez mısralarmdan biri: 
En büyük hakikat: Ezmiyen ezilir. Bürhan Cahid. 



Gazetecilere beyanatta bulunan sefir Türkiye ile 
ispanya arasındaki tarihi dostluğu inkiıaf ettirmek 
1 için bütün gayretile çalışacağını söyledi 
İspanyanın yeni Ankara ..tirliğine ~ 

yin olwıan M. Carloe Lopez Doriga ve 
re!ikuı dün sabahki Semplon elmprealle 
fehrimiıe gelmişler ve Perapala.s oteline 
lnmi§lerdir. Yeni sefir dün kendisile gö
~n gazetecilere ıunları töylemitt4r: 

- Türk.iyeye elçi olarak gönderildiğim 
için çok bahtiyarım. Birkaç gün kadar !&- ' 
tanbulda konsol-Osl'Uık tefkilAtile meşgul 
olduktan ve selefim M. Palen.siadan iflert 
devir aldıktan sonra itimad mektubum11 
Türkiye Reisicümhuruna takdim etmek 
ıı.zere Ankaraya gideoeğim. 

Til.rklerle İspanyol milleti aruındakl 
d~luk çok eskidir. Bu tarihi münue· 
betleri daha ziyade inkişaf ettirmek için 
bQ.td.n gayretimle ç~acatua. Sa1en H

min buna çok ~ld bul\llUJ\aktadır. 1.. 
p.nya da Türkiye gibi, w.lh lç(ıtde yaıa
mak ve memleketi refah ve im.ara ka
YU,ft~ktan bqka bir 111 df1ttbımtiyor. 

İlci lnemle ket aru:ındakl dctıaadt iflerl 
tanzjm Jçfn bir ticaret muahedesi atine 
IO.zum vardır. Ankarada bu lluau.ta ical> 
eden tem.ulan yapacağım. 

Seftr, Avrupa vaziyeti hak.4cmda aoru
lan auale de §U cevabı vermiştir: 

- Herhalde A vruıpada vaziyet Hltisi
ne ni&betle daha aa.kfn, daha emniyetll 
,Or!lıı<lyor. Bu dakikada, umumt bir harb 

Şehir iş lerl: 

Sokak JAmbalannın direklet'ıne fazla 
para aarledllnıft -

Geçen sene belediye fehrtn muhtelif 
8emtlerine yeniden 2 bin IAmba illve
slni taahhüd etmt§ ve bunlar kısmen 
~rlerine konubnu.,tu. !Amba direk -
lerlnin yerlerine korunası için direk 
başına 30 :ira barcamnuı kararı~ 
fken, bunların 130 liraya mal olduğu 
glSrtihnüş, usul~z hareket eden me -
murla.r Jlakkında tahkikat ya~
na kanrr verilmiştir. 

Yeni yapılan H' ve aparlımanlar bele
diye fen heyetince tetkik ecDlecek 

fnşaatı hitam bulan eşhasa aid ev ve 
ape.rtımanlara oturma m~aadest ver-
mek için mahal1tn başmfiherndtst ta -
rafından verilecek raponm fen heye
tine gtmderllmesi ~ fen ~den se 
Jlf'ecek b!r heyetin bbul muamelesini 
ra.pması lAzım gelınektedlr. 

8eh1r 111yuna am yapdımmaın için 
tetkikat yapılıyor 

Şehir ıuyu fiatlanna metre mlkAb1 
bqına 1 kuruş zam yapılacetını yaz -
mıştık. Vali ve Belediye Reim Lôtfi 
Kırdar bu huru~a tetkikat yapmış ve 
lıallon lıehine olarak fi.atlara ıam yapıl
mamasının imkA.nlannı aramağa b~ -
Jamıştır. 

Deniıde 7 ~az teneıkMi bulundu 

Mahmud Köse adında birisi, Samat
ya polis ·merkezine milraeaat ederek, 
N~lıkapı ~nilnde denizde bftı:ı teyle -
ı1n yilı:düğünü söylemiştir. Yapılan a-

• rqtırmada yüttn şeylerin Yedikule 

, ,az fabrikasına aid 700 aded pı tene
llıe91 olduğu anlqılml.fhr. 

Toplantıları ,· 
,,.. .. 

..... 

olacağını zannetmiyorum. fakat ilerido 
ne olacağını §imdiden kestirmek imkAn· 
.sızdır .• 
İspanyanın Atma elçiliğine tayin olu

nan ~ki umumt ajan M. Palensia yeni 
vazifesine ba§laınak üzere Cuma günü 
şehrimizden ayrılacaktır. 

Mllteferrlk: 

Belediye kadrosunun son tekli 
tesbit edildi 

Dün, belediy~ Valinin riya.setinde 
muhasebe ve memurin müdürlerinin 
iştiraki~ bir toplantı yapılmış, kadro
ya son şekil verilmiştir. Tesbit edilen 
son_şekle göre, yeni kadroda açıkta ka
lacak memurlmm sayısı 81 dir. Bun
lardan 30 kadarı tekaild edilecek, di -
ğer1erine yeni münhal aranacaktır. Ay 
nca 20 kadar memur arMinda görülen 
füzum üzerine ~ller yapılını4tır. 

Pollat~: 

Bisiklet]e bir çocuğa çaırpan iki ki§i 
yakalandı 

Ortakl5yde Dereboyunda oturan hak 
ve Hayim, Taksimden bhıiklet kiralıya
rak Gümüşsuyu yokuşundan inerleır -
ken, S.lAhaddin adllndaıki btr ~~ 
çarpıp yaralam.1.flardır. Suçlulann her 
ikisi de yakalanmıştır. 

Bir kadın cam Bilerken diifüp 
yaralanm 

Yusuf kızı -46 yaşında İrfan Ayten, 
Anadoluhisarmda Barut'hane sokağın
da 22 numgrah evde cam silerken a -
yağı kaymış ve düşerek çenesinden ya
ralaruruştır. Yarah, Haydarpaşa Nil -
m\}ne hastanesine kaldınlmışhr. 

Bir inşaat amelesi çalışırken dilştlp 
yara) andı 

Kfığı<Dıanede keresteci~ Zekinin 
inşaatında çalışmakta olan amele Şa -
kir, kazaen binadan düşerek vücudft -
nün muhtelif yerlerinden yaralMınıış
tır. Yaralı, imdadı sıhhi ot.omobtli ile 
Ştşli ~k haıtanesine kal'dınlmlf -
tır. 

Bir çocuk Thıçtm düştti 
,-

Galatada Yazıcı sokağında 6 numara
da oturan .Tak, Tophanede Ford fabri
kasının önünd4? bulunan ' metre yük -Perfembe gtinti '"* Mit:robf10ioJ1 Oem.1-
seklikteki vinçe çıkmış, oynffrken mü"'1 Btıbbt. Odaamda aylık topl&ntls1nl ,a-

TUft Mikrobiyoloji Cmılyeftnln 
toplantlsı 

IMCaktlr. Bu toplantıda nb Patmtes1 luf _ vazenesini kaybederek ~re düşmüş -

SON POSTA 

latanbulda süt işini ıslah etmek için te~ 
klkat yapan mütehassus heyet, dün Sdt
~iler Cemiyeti idare heyetini çağırarak 
bir konupna yapm~ır. Heyet. ayrıca İs
tanbul.da ıüt işi ile meşgul olan kimsele
rin. de Wmlerini idare heyetinden almıı 
liuıunmaktadır. 

Mütehas&ZS heyet bu hafta sonuna ka.. 
dar bu hwsustaki tetkiklerini bitirmiş ola
caktıır. İstanbulda ve civarında süt veren 
hı.eklerin .ayısı beş bin baştır. Şehrin gün
delik süt istihl!katı elli bin litre olduğu
na göre, sQtlerl tevzi etmek için ne kadar 
fi,eye ihtiyaç olacağı da tesbit edilmiştir. 
İhtiyacı ka.rşılıyac-ak miktard;ı süt ~şesi 
imal edip etıniyeceği PafB.balı.çe cam f ab
rikumdan 80rulmllftul'. 

He,.et, fehirde bir tek süt santralı te-
111 etmek istemekte ve bu yerin de Salı
pazarı olmasını muvafık bulmaktadır. 

~ muhtelif yer1erinde ahır siteleri 
yapı!aeak, bıira:Iarda azami yüzer inek 
beele~lr. 

Mayıs 2' 

On birinci yerli mallar sergisinin bir senelik teka111ii14 

tebarüz ettirmesi için her türlü tedbirler alınacak 
. ddtl 

Şehrimizde her sene kurulması mutad 1 Heyet şehrimizde bulunduğu ıntı ~ 
olan Yerli Mallar Sergisinin komitesi dün zarfında ihraç mallarımız üzerinde dl 
Sanayi Birliği idare heyetinin iftirakile tetkikat yaptığı gibi bazı ihracatçılarla 
Sanayi Birliğinde toplanmıştır. temas etmiştir. fd' 

Evvelce bu içtiınaa sergi komitesi re· Alınan permi dairesi eski reisi Fon lb' 
isliğine seçilen İstanbul Vali w Belediye getin reisliğinde bulunan heyete bazı ;ır 
Reisi LQtfi Kırdarın riyaset etmesi mu- racat firmaları daha yakından te.rnıı~ I 
karrer idi. Vali dün akşam Ankaraya kanları vermek üzere evvelki gün bit 
hareket etmesi sebebile bu toplantıya ri· yafet vermişlerdir. .. ~ 
yaset edememiştir. Heyetin Almanyaya avdetini ınute. J 

Bu sebeble toplantıya Türkofiı Müdürü Türkiye ile Almanya arasındaki tiC 1" 
Cemal Ziya riyaset etmiş ve Ticaret Oda- münasebetleri inkişaf ettirmek ilze.re iJdi' 
ıı namına da Umumi KAtib Cevad Niza- pılan tetkikata istinaden bazı değış ı/I 
mi Düzenli bulunmuştur. lere intizar etmek lazım geldiği ısr 
Toplantıda on birinci Yerli Mallar Ser- söylenmektedir. ~ 

gisinin, bu sergiye iştirak eden firmaların Bu değişikliklerin bu ticaretin i~k el 
ayni zamanda İzmir enternasyonal fuarı- lehinde olduğu da, şüphesiz te1Akk• 
na da iştiraklerine iınkAn verebilmek ü- mektedir. 

zere Ağustos bidayetinde açılarak, niha- Ticaret eksperleri dUn Vali dun Ankaraya gitıı· yet İzmir sergisinden bir ha!ta evvel ka- ' d 1 pan.ması kararlaşm~ır. top an 1 ar rl 
Bundan başka yıHardanberi memle- Dün İstanbul Ticaret ~ Sanayi odaSl fil Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar. 

' beraberinde Muhasebe Müdi.irü olduğu 

halde dün ak13mki ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. Lfüfi Kırdar Ankarada dört ve
ya beş gün kalacak, bütçe hakkında all
kadarlara izahat verecektir. 

Bir kadın taşla diğer bir 
kadını yaralayıp kaçh 

Evvelki gün Hürriyetiebcdiye tepesin
de bir kadın kavgası olmuştur. 
Kasımpaşada Sakızağacı Tepe sokağın

da oturan Gülizar, Pazr günü hvanm gü
zel olmaJJından istifade ederek Hürriyet 
t~inde gezmeğe çıkmıştır. Gülizar ge
z.erken Mecidiyeköyünde Kar kuyusunda 
oturan Dudu adında bir kadına tesadüf 
etmiş ve hiç yüzünden ağız kavgasına tu
tu.şan iki kadın, gitgide işi azıtmı~lardır. 

Bu sırada Dudu, yerden aldığı irice bir 
taşla Güllzara hücmn elmiş, kadını ba~n
dan yaralıyarak kaçmıştır. Dudu aran
maktadır. 

Karısma tecavüz eden adamı 
UldUren seyyar satıcı tevkif edildi 

kette yerli mal meflnımunu tebarüz et- da ~ü~arla gümrük arasınd~ tar~f:le ()1 
tirmeğe ve halka yakından tanıtmağa tatbıkınden doğabilecek ihtilaflar ıçi.tl bll 
serginin büyük faydaları dokunduğu göz da tarafından seçilen ekisperlerden 
önünde tutularak, bu yıl bunun daha ge- kısmı toplanmışlardır. d"ll' 
niş mikyasta tezahürünü temin için bu.ı Toplantıda bu yıl zarfında takib e ~ 
esaslar görüşülmü~r. cek esaslar hakkında görüşmeler Y8 
Öğrendiğimize göre bu seneki Yerli mıştır. 

Mallar Sergisin~ hükumet müessesatı d:ı- Barut fiatları indirildi 
ha geniş mikyasta iştirak edecekleri gibi ' İnhisarlar İdaresi barut fiatlarında :; 
birçok yerli fabrika, atelye ve sınai ima- niden tenzilAt yapmıştır. Bir Haziran~ 
l.Athaneler de mamulAtlarını daha itina itibaren tatbik edilecek olan yeni te~ p 
ile seçip teşhir edeceklerdir. ta göre, eskiden 220 kuruşa aatılan bit fll 

Bu itibarla bu yılki serginin yerli mal- !oluk birinci nevi barutlar 200 kuru d' 
yarım k.iloluklar 100, 250 gramlıkl~r ..&. 

ları daha iyi şekHde teşhire imkAn vere- •0 k ., · bır Y "' uruşa satılacaktır. ıKinci nev1 6ı 
ceği. ayni zamanda yerli mallardaki bir loluk barutlar 165, yarım kiloluklar 8~"' 
senelik tekAmülün de halka tanıtılmasına ve 250 gramlıklar da 41 kuruşa indifP
muvaffakiyet elvereceği muhakkak gö- miştir. 

riilmektedlr. K 1 1 1 yor o onyacı ar yarm top am 1' 
Alman iktısad heyeti bugUn İnhisarlar İdaresinin piyasaya Jtololl t1 

Beri ine gidiyor çıkarmak karan üzerine şehtimizdeJd ~ t' 
k ·y~e Yakın şar memleketlerinde tetkikat- lonya amilleri toplanarak yeni vazı 

ta bulunan ve bu meyanda Ankarada da rafında görüşmek kararı vermişlerd'.· .,,~ 
bazı temaslar yapıp birkaç gün evvel Yarın kolonya amilleri Sanayi J3irlığİ ti" 
felırimize gelen Alman iktısadcılanndan de bir toplantı yapacaklardır. Diğer d' 
mürekkeb heyet bu akşam Berline gide- raftan İnhisarar İdaresi de hafta ;çi11 tJlı 

Kasımpaşada, namus yüzünden vu - oektir. yeni kolonyalarını piyasaya çıkarac~ ....ııı 
kubulan bir ağır yaralama vak'ası dün -===-==-==,...,.--===-==-z:m:::=-===-=====-=-====ı::m::s.,::ırı:::$-:4' 
adliyeye intikal etmiştir. · Evlenme TEŞEKKÜR -1' 

- Ben seyyar .!atıcıyım. Ya1ovtt'ya ve ıJ ,, .. 
civar kazalara seyahatler yaparak, yu- Nafıa Vekaleti hukuk müıaviri Namı~ Merhum babamız Trabzon ıneb'ıJS~ 

Cemal Nazikioğlunun kızı GO.zin Naziki- leyman Sırn Oi!diğln cenaze ınet _. 
murta ve buna benzer şeyler satarım. oğlu ile genç hulrukçularunızdan İslAm bizzat 1.§tırak etmek, mektub ve teJgrafll _. 
Bir gün gene i~ dönüşü, evime ~liyor- Refioğlunun nikAhla.n geçen Pf"..r~mbe ziyede bulunmak suretlle bllyük acunıs' ~ 
dtmı. Kapıya vardığımda, içeri~ ka- tesellileri ~. 
nmın boğuk boğuk feryadlarını duy _ günü Ankara Belediyesinde -kıyılmıı ve dll ve ta.hfife medar olacak tel' ı 

ayni gün genç evliler Halkevind.e bir çay muhterem zevata ayrı ayrı ıeşelckilfe ,.- ' 
dum. Hemen içeri koştum. Gördüğüm ıfyafeti ver.miılerdlr. Nikah mer8ıliminde aürümüz mlnl oldu~undan mut.ebet t>l~ 
manzara şu o1du. Maktul Kazım ve ka- ve çayda Dahiliye, Hariciye, Nafıa, Maa- teniz vasıta.slle teşekkürlerı.mtzin 1 

nm yan çıplaktı1atr ~ KAz1m zorla rif, Gümrük ve İnhisarlar Vekillerile rıea ederiz. _ ..d 

kanma tecavüz e~k istiyordu. İşt.e Cümhurreisliği Umum! KAtibi B. Kemal Olulla.rı Necati ~ 
o vakit kan tepeme çıktı. deliye dl5n - Gedeleç, birçok meb'ualar, Vek&letler er- ------------
düm. Evd~ elime geçirdiğim bfr kama kAnı ve tki ailenin doatları buhınmuşlar- Anken Tiyatrosu San'atkl'""~ı 
fle KA~mı ym-a1ad1m .. Bu adam ~ - dır._:~~.:~::.1.~ .. ~~~-~~~~ .. ~1~.:- ı Hazirandan IUbareıı l:., 
velce de birkaç kere kanma zorla t.e - Açık Teşekkür • dikule Pınar alnem••·"~ 
cavüze kalk1şmış, hattA hAdise ad1iyeye başlıyor : Muayyen gOıı>"'""d"' 
intikal etmişti. 1 Beyotıu, l'iru.zaia mahallesi K&dirlecyo - de diğer yazlık yerle~,1 Yapılan sorgu neticesi~ Cevdetbı bftı aa.lkanlerlnden mftrteaddid tmzaıar1a lllizyonlat Emin Al• 

matbaamın gönderllnı1fth': 
tevkifine karar vert1mi.ştir. Be:ro«ıunun F1ruzah .,.. char m•ban.eıe _ birlikte ~ 

ler1Dıe blr aydanbeı1 uıuaalla.t olara.k b1f90k ~ 

Sevdiği kızı yaralıyan adam 
dun. tevkif edildi 

Yüksekkaldırımda lrendi8ile evııen -
miyen sevgilisi Evgeniyeyi tabanca 
ile yaralıyan Angeloa, dün adliyeye 
verilmiştir. 

Suçlu, 4 üncü sorgu hAk'imliğince 
lııticvab edildikten sonra teVkif dl
miştir. 

nım .ayan hırıız, Kadlrlecyotuıtu 90blm- Şehzadebafl ,.Ud• 
dn1 "1mm1z1 de ılO)'mU08& da no.t&Dba.tı .. 
POUs menunın 001ı: bulretJt taSb1 aayeetn.. " tlyatroıuıı tjJ 
de ya.tqı ele vermift;b'. Bugece her 1e~ ıoO 
Hınnsı yakalamalı: hu.susunda r&terdtk - paradi 10 ıooıl:c;ıOI 

ıerı .ant " thtımam<tan dolayı Boatanba· AGUSTOS B~1 fl palı. t.oml.led l"1tr1 De dller emnQret me- od•· 
mUJ'lann& llene.n tefekkttril bir borç bU1 - bilyiik ., eti 
m. okuyuou Ayıel Macar va~ 

LALE'nin BÜYÜK MÜJDESi ••hba onllna.rJüs profe3Ö111 Dr. J. Elrsch tür. Başından a~r surette yaralanan 
bQyCk tehlrlerde aD.t kontroUl ~ bir Ja-k, Sen Jorj h~sine kaldınlıruf - Bir sandalcı noôet meselesincfıea bir 
mn1c'anl nrecetttr. tır. adamı kanca ile yareJadı 

Her btlynt alnema 7azlık programlanna hazırlanırken 

L A L & ıııleıt 
Türk ldiltür yardcm birllfinln Bir yftk araban bir kadına çarptı Balatta Mo'l'la&fki ~allesinde Ca-

toplaırtuı Büyükadada Salhane sokağında SO mi iOkağında oturan Behzad adında bir 
~ ıt1llt1lr Jard.un bl.r1Jl1 öoU.ü2det1 y~lannda Nazı~ Gökmene Kumsal sandalcı, nöbet meselesi ytlıünden 
~ drı11 .nat 10 da Ba~ mcır.kesin - cad®sinden geçeıiı:en arkadan gelen sandalcılar k!hyası kAtibi Ahmed ile 
ele 1ıtr toplantı JÇaeaktır. Toplantıda nı _ Mehrnedin idaresindeki yttk arabası ıa.vpya tutuşın\l4tur. Bir aralık All -
wnDMl)e ıMaJ.Alı o:tnnacat ,. .., teklini çar~ ve bqmdan yar&lamLftır· Ya- med, eline geçirdiği bir kanca ile Beh
....... Cemiyet m'lm.kbıt kLaN beyetı ralının mil&vatı yap.ı}uuf, mçhı ara- zada vurmuş ve 7ara1.anuftır. Ahnıad 
.._,. -~ :taaberd&r .mı.ı,ur. bscı ya.kalaıımıft.ı, _ yakalanm31tır. 

Salonlanndatf ı~uk hava tertibatından kuvvet alarak en büyük fil ıl ,. 
n1 artıtermete karar verdi. OörtUen en zengin filmlerin en eoısal•1 ·· 

1959 ALTIN ARAYAN KIZLAR 
Kaptan BludLKe,ır Alayı Bfbl daima en büynk tilmleri yaP811 

MIHAIL KORTEB~n görnlmemiş yeni eseri 

8 O N D Ö ~ 0 Ş 
Peroembe akoamından itibaren LALE Sinemasında 



Divrik beş ay sonra 
teıniz suya kavuşuyor 

~~ 811 İçin yapılan iki depoya 300.000 lira sarf edilecek. 
ayet Cümhuriyet Bayramında su bütün tesisatın 
tanı~rnlanmasile kasabaya getirilmiş bulunacak 
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Amasyada dolunun
tahribatı çok buyuk 

------ * * * ------
Dağlarda ve yamaçlarda ol na• 
mına bir ıey kalmadı, mahsuller 
tamamile mahvolda, birçok hay• 
vanlar öldü ve yaralandı. Kaılar 
bil• ölü bir halde yerlere 

döküldüler 

Amasya (Hususi) - Kısaca bildirdi
ğim dolu felaketinin tafsilcitı şudur: 

Ovasaray mıntakasından başka Mu -
1 

sa, Çivi, Başpınar, Akyazı, Kayrak; Se
vincer, İlyas, Karaköprü, Belmeyök, 
Gözlck gibi köylerde de yağmur ve do 
lu tahribatı mühimd1r. Fakat Kızılca, 
Aksalor köylerindeki vaziyet hepsin -
den fecidir. Yatsıya doğru başlıya'n fır
tına bu iki köy ve havalisini birbirine 
geçirmi~. fasılasız yarım saat devam e
den fırtına esnasında yumurta büyük -
lüğünde dolular düşmüş, cam, kire
mit, nımur.a hiçbir şey bıralonamış, 
parçalam~tır. Sabah olduğu zaman 
felaket sahası şöyle bir manzara arze

. diyordu: 
Civar dağ ve tarlalar boyu 15 sctn -

timi geçen dolu yığınlarile beyazlara 
bürünrr.üş bir halde. Yaz olduğu için 

l>lıı?ik ltt . açıkta yatan koyun ve keçi sürüleri 
l)' YUnu.n temala.tma merasımınae !'lacı uemırtıf) ~k kazma.yı ımru.rleen darmadağın kimisi yaıralanmış, bazısı 

1\tti.k M h l'f . te b" ltı.1ihirn . (Hususi) _ Kasabanın en pılacak ve 300,000 lira sarfedilecektir. da telef olmuştur. u te ı cıns ır-
txı.f ıhtiyac 1 d rd' . .d _ N . D . - Cümhuriyet bayratmında çok kuşların kanad ve başlan parça -
k~ Ve f":nnrıı o an su e mı gı er D?cı._,crnıtemra~ a kavuşacagını- teb - lanmış, köylerine dönmek istiyen iki 
~b Y< 6ol1Yan mevkilndeki suyu ıvngın ız ıuy d f l d f h ld aya . . .· tın' r n· ·kt.e ·ki gün kaldıktan çoban olu ırtınas: a tm a ena a e 
~timiz getırtrnıye katrar veren hem- §lr e ış ır. ıvrı 1 

_ li y3ralanmış, birisi de çılôırmı.ştır. Bir 
l>i,,.liğ Sivns saylavı Naci D~irağ sonra Ankaraya h~reket eden deg~: çocuk da kaybolmu.ıtur. Elma, arrnud 
halk e g~lrniş ve istasyonda binlerce saylav:mız halkın ıçten gelen tezahu - vesair bilumum ağaçJann gövdP.leri so 
berni~~afından karşılanmıştır .. Naci r<ıtile uğurlanmıştır. yulmuş, yaprakları dökülmüş, bu me -
l~ ... ag Çağhya d ed' .-H lk . . f 1. t" yanda dut rığaçlarının yaprakla'rı da 
d &ı kasaba n _suyunun ~po . ı- Şıle a evınm aa ıye 1 hasara uğradığı içhı henüz nüve ha -

Sa,.& ' 

Yurdda 19 Mayıs Bayramı l 

e~k dep nın Kar1ık mevkııne gı - Şile (Hususi) - Halkeviınizde gçı.1- linde bulunan inekböcekleri açlık teh-
l'aprn~ Veo~un temelatrna merasimini dığı gündenberi bHyük bir faaliyet gö- likesinf' maru7. kalmış ve n~tıce itiba- 19 Mayıs bcıyramı yurdun her tarafında çok CO§trun Dir şekilde kut1nlanch 
\ı\u-rn\lşt ılk kazmayı bizzat temele ze çarpmaktadır. Bu arada bilhassa o - rile yüzlerce kutudan mcvda'na ~elen Muhabirlerimiz bu büyük bayramı tes bit eden fotoğraflan göndermekte de
.~a<:i l) Ur: 'l'emelatma merasiminde kuma odası iyi bir düzenle meydana böcekler ırmağa dökülmüştür. Kızılca vam ediyorlar. Yukarıdaki· resimler Samsun, Manisa ve Edirnedeki bayram
den c l'~ırağ ve belediye katiblerin getirilmiş, gUnlük gazeteler, C. H. Par- ve Akselor köylüleri elleri böğürlerin- dan intıb81ardır. 
~-. a~d~~f d b' tk - ti~iG~clS~re~~~wdiğ~b~~ ~~fucimanmrn~~yi~ika~nk~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

... •ıısu Q ın an ırer nu u soy- · · 1 rdı B - M d• d b• d·ı • • ld ı ı lll.!ra·· r. Parti t f J • H:cılkevlerinden gelen kitablarla. süslen başka hır şey vapamarnı.~ a r. ug - ar ın e ır 1 encıyı o·· Dren er yaka andı 
llıf.ş .g §e~fin b'nra _ından Nacı De - miş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bir da')', arpa ve blitün mezruattan !'?ser 

lır. e ır zıyafet tertib edil- okuma odası bulamıyan Şile halkı ve kalmamış bu arada pancar mahsulü de Mardin (Hususi) _ Şehrimizde 80 
~aci be . _ gençliği artık fikrt çalışmalarını gaze - mahvolduğundan köylüler yeniden t.o-

Vas Ve ::nırag meb'usluk maaşını Si- te .ve kltablarla tenmiye etmekte, rad- hum almak için pancar dairesine mü - yaşl~rmda ve Halil adında bir dilenci-
\>e okuı:Ulhakatı killtür işlerine terk yoddn da bedit zevklerini temin eyle - racaat etmiş.lerdir. Dı!ğ v: )~a~aç~.ar~a nin parasına tamaan meçhul şahıslar 
~lere tda birinciliği kazanan tale- mektedirler. ot namına bırşey kalmadıgı ıçın koylil- tarafından balta ve bıçakla çok feci bir 
\>&_, altın saatı h . -· . Verilen bir habere göre Halkevi ya- ler havvanlarım daha uzak yerlere g6- surette o'"ldürüldüguv··nu·· bı"ldırmı" ·şıım· • 
ot0etrnt . er edıye· edecegını .. " k d ı B t f N . Ştır. kında üç hoparlorle beraber kuvvetll turerek otlatma ta ır ar. azı m-a. -
~ acı Dernira ~ 

1 
• • ~ • bir radyo daha alacak ve hoparlörleri larda hAl~ yer. ":'.r .. dolu ?.a~lyes~ne Maktulün ne suretle öldürüldüğüne, 

~ l"rıes&fede g ll. Dıvrıge 20 kılomet- kasabanın muhtelif yerlerine koymak raslaronaktarlı'r. Km~u1er hı..1kumetıı - evinde para ve sair eşyasının alındığına 
tre tnik' nb getırt~ği su için bin suretilc konferanslara, yayınlara başlı- mizden yardır:ı beklemektedırler... dair ortada hiç bir emare olmadığı hal-

a ında iki su deposu ya- yacaktır. 24 sene evvel -k~-~~kt;n giren ~ bizzat tahkikata el koyan c. müd -

M ) 
deiumumisi .A~ir A'ksu ve Çarşı kmni -

ani sada tayyare ihtifali b=r kurşun kalçadan ç•k'ı seri İhsan Lüleci ve maiyetinin gayret-
q; wc;ısoe ıywaç;: 

Lüleburgaz (Hususi) - 1931 San -
leri, neticesi olarak fa!i'ller, suçta kul -

' 

kamı.ş harbinde ihtiyat zabitliği yapan 
Lüleburgaz sıtma mücadele sıhhat me- !andıkları balta, bıçakla maktulün e -

1 muru Zeki Olcay ta3rruz esna!5ında sol vinden aldıkları be.şibiryerde ve S 7 Ura 
, kulağı altından serseri bir kurşun al- kadar ufaklık para He meydanJ çıka -
mıştı. 

1 
rılmışlardır. Katiller, Nihat, Mehmed, Aradan 24 senP. gibi bir müddet geç-

tiği halde hall vücutta seyahat eden Cemil, Zeki, Cemil ve bunlara gözcülük 
bu kur~un son günlerde Zeki Olcayın yapanlar da Davud, Mahmuddur.Katil 1 de katiller ve zabı~ memurlan g6riUıı 
sol kalçasına kadar inmiş ve ral:ıatsız- !er suçlcrrını itiraf etmişlerdir. Resim- mektedir. 
lı'k vermiye başlamıştır. 

Bu vaziyet kar~ısında ameliyat ol -
mak ıztırarında kalan 7..eki Olca~ sıt
m& mücadele doktoru Mazharın yaptı
ğı muvaffakiyetli bir ameliyat netice
sinde kurşundan kurtulmuştur. 

( Ba,ra spor Samsun şampiyonu oldu ) 

t1an·. 

HAdisede asıl hayret edilecek nokta 
kulak alt~dan girip 24 sene vücutta 

~------~\- dolaştıktan sonra nihayet kalçayaı ka-

faid lıi<ı.da ta . . 
ı: buıu YYare ıhtıfali çok güzel 

nanları göstermektedir. l dar inen bu garib kuTJUnun; bu müddet 
bir şekilde yapılmıştır. Re.1;im, ihti- ' içi~e tehlikeli bir yere takılıp kalma-

masıdır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. . . Köşe başlarında seyyar 
kantar tartıcılanndan biri .. 

... ekseriyeti kadın olan 
mü§terileılinin Jdlolannı d ai• 
ma eksik tarttıtı için .BeledJ .. 
7e tar&fınd•n ya.kalanınıJ. .. 

Samsun (Hususi) - Samsun bölge 
birincilik maçları bu haf ta sona ermiş
tir. Geçen sene milli kiline harici Tür
kiye birinciliğini • alan BafrasporlulM' 
bu se~ de bölge birinciliğini kazan -
mı.şlardır. Bafralıların şimdiki takımı 

Hasan Bey' - Allah Allah! geçen seneki takunından daha kuvvet-
hatırnevulık ne zamandan- ndir. . 
beri cürüm ayılıyor? Kendilerinin geçen seneki gibi mil -

H kiline harici birincili!ini alınası muh 

temeldir. Son maçlarını Samsun • 
spor ile yapml§lardır. Oyun her iki ta· 
kımm muhtelif akınlarile başlamı.,tır. 

HattA vaJimiz Fuat Tuksal bu oyunu 
büyük bir alfi.ka ile takib e~lerdir. 
Birinci devre Samsunsporlul'ann bir sı
fır galibiyetile neticelenmiştir. İkinci 
devrede ise Bııfralılar müteaddld akın
larla ancak iki gol atabilmişlerdir. Re
sim Bafrasoor takımını 2österlyor 



lf a;n . --~ _ _ 

1 Hldiaeler Karıınnda 1 r-
Teselli yazısı ~~~~~~~~~~ 

Pratik güzellik 
bilgileri Belediye makine şubesi eski müdürünll 

muhakemesine dün devam edildl 
dmürU medektqlan.ın» 

~ azeteci butalanmıttı. Azrail 
,~. b&f ucuna geldi: 

- Gazeteciyim. 
Gazeteci, sözünil duyan Azrallin canı 

aıkılmı§tl: 
- Doğru söyle. sen gazeteci mimn? 

/- Senin için öbür dünyanın kapıları &· 

Çıktı . .reşim sıra yürü! • 
- Dotru söyltıyorum. İnanma~ fU 

Dedi. Gazeteci şafll"dı. Ecel terleri 
d6ktü: 

gardrobu aç. oradaki ceketimin cebinde 
resimli hüviyet varakam var. 

Azrail bağırdı: 
Şahid sıfatile dinlenilen eski vali Üstündağ suçloJl.,

vazifesini ·ihmal, suiistimal ve yalan beyan~' 
bulunduğundan malumattar olmadığını söyled• 

-. Bana acı. bırak burada kalayım. 
1 
ı - Olmaz. aenin geçmen için açtığım 
1 

- Bunu evvelden ~:ı..eydin ya! Ne 
diye beni saaUardanöeri 11Jra§bnrsm ... 

,ahiret kapısuu kapayamam. 
\Gazetecinin gözleri yaşardı: 
- Daha dünyama doymadım. 
Azrail fazla llf dinlemek istemiyordu: 
- Şunu bunu bilmem; fazla beklemek 

- Benhn gazıeted olınanlla. aenin i§ln 
arasında ibtr alAka olabileceğini tahmin 
etıneıni§tlm. hani aenln. işini k.olaylafbran 
tramvaylara, otAJmobil1ett hitaben ıaze
teye bir tqeliilr mü yazdırmak istiyor-

te işime gelmez, haydi öblir dünyaya. sun_ 
' Gazeteci, kw1uluş çaresi kalmadıl'ını 

anladı: 
- Fazla kon1Jf1DL 
- Pm fakat.. 

\ 

- Hiç olmazsa birkaç dakik& müsaade 
et. 

- Fakat fılln bilmem, lSbQr cronyanm 
kapılannı flmdi kapıyorum. İçeri gire
mezsin. - Birik.aç dakikada ne yapacaksın? 

- Ailemle, iş arkadaşlanmıa vedala- - Öbilr dünyanın kapılarını mı kapı· 
yorsun, ben içeri glreıniyecek miyim? pyıın, ha~lannı helil ettireyim. 

- İş arkadaşların da kimler? 
- 1ş hayatında beraber çalışhJmı 

- Tabii giremiyecebin, polisin stadla
ra sokmadığı. hi9bir yere almadığı gaze. 
teciyi ben de ahirete almam. kimseler. 

- Sen ne if görürsün? 1mı.et H ula.ıi 

C Bun.an briyor mu idiniz? =ı 
~larnızla kirplkbe'I1Ilizi fazlB açık Bski Vali mahkemede §ehadet ederken 

.,, 'ter yUzUnde ne karlar 
afyon var? 

Cenevrede neşredilen resmi bir is
ta tistiğıe göre bii!tün dünyada afyon 
ltstihsalfıtı 1936 saıesinde 34 70 ton ol
muştur. 1935 de ise bu miktar ancak 
2550 tonu bulmuştu. Milletler Cemi -
yeti afyon istihsalınin tahdidi tedbir
lerini tedkik etmek üzere hususi bir 
komisyon teşkil ebnişti. Bu komisyon 
1925 senesindıenberi çalıştığı halde 
bugüne kadar mesaisinin neticesini illn 
,tmemL~tir. 

Bir göz kırpması ne kadar renk buluyorsanız; koyulaştırmak eli- Vazifesini ihma1 suiistimal ve hilafı bil~~ 
·zaecı· G t k b" ' karar verilip, verilmediğini süre ? nı ır. aye oyu ır çay suyuna hakikat beyan iddiasile asliye 1 inci oe 

y r . . batırac.rğınız iri~ bir pamu~ parçasile .zada tahtı muhakemeye alınan sabık ru~~ı.i:~tittstündağı takiben. 1!1d~ 1 

apılan birçok onları sık sık .. ıslatını.z .. Tedrıcen koyu- beledive makine c:ubesi müdürü Nusre- hl 
tecrübeler netice- ı ... ,,t kl k J ~ keme Itfaivc Müdürü ~ şa 

~ ı arını gorece sınız. tin muhakemesine dün devam edil - ~ .1. 
sinde göz kırpma- ]arak dinlemiştir. ..1<1 JJ" * miştir. ş h d 1 ı rınu" .:un ancak saniyt!- ., a i , suç u Nusretle ara a ıd~ 
nin 75 ili1 91 mil- Boyun son derece nazik hır yeroir. Geçen celsede verilen karar mu - sumet bulunduğunu ve da,ralı 0 . lf 
vemi sürdüğtl fen. Çabuk kınŞlr, yüzünüze masaj yaptığı- cibince dün şdhid sıfatile mahkemeye lanm bildirdikten sonra, bakikatı 
nen ve kat'iyet ile nız, krem veya kuvvetlendirici ve sı- oelbedilen eski vali Mu'hiddin Üstün- liyeceğine dair yemin etmiş ve: 

5
,, 

tesbit edi;Jniştir. kıştıncı suilar sürdüğünüz va-kit ayni dağ, şehadeti sırasında şunlan söyle - - Suçlunun vazifesini ib.ındl·uı~' 
Göz •çılmcıya itinayı ona da göstermeyi unutmayınız. miştir: timal ettiği ve yalan beyanda b ,,0'J' 

kadar ancak sani- Aksi t3kdirde bu ihrnalinizi size acı acı - Suçhmun vazifesini ihmal ve sui - duğu hakkında, bir' maltıınatıfll ; 
yenin 16 santiyenıi ödetir. istimal ettiğine ve hildfı hakikat be - tur, demiştir. . . ~ 
kapalı kalmak.ta- yanda bulunduğuna dair bir :kanaatim Bunu müteakıb belediye ve1cih d•f' 
dır. Her kadın bilmelidir y<)ktur. Kendisini namuslu ve vazife - mahkemeye bir istida verere~~, 

Oünyıwın Bu hesablara nazaran bir göz kırpması sine devamlı bir memur biliıim. Nus - dava ~ilmesini istemiş, bu taleu 
Dünyarun en sc- saniyenin 8 santiyemi ile 4 dizyemi ar.ı- Çorabın iyiliği nereden anlaşılır: İyi ret, be1ediyede makine ve sanayi şu - kemece kabul olunmuştur. . . JCi' 

ri hayvanı sefe- ısında tehalüf eylemektedir. ~rap -ister pek ince olsun, ister 'ka - besi müdürfi idi. BilAhare temirlik iş - Bilahare~ belediye müfettışle_r1 e~ 
nomya adında . bir * lmca- elastikidir. Açıp bırakınca ~'ki leri mddürlfiğü inhil'.61 edince., bu işi de zım ve Kamil dinlenillerek, tanzı~fıfll 
böcektir. Saatte Timsah kızartmast halini a~ır. Denemek için elinizi sokup wkaleten ona verdik. Vazifesi çok - leri fezlekenin muhtevası etr f!O' 
1300 kilometreden A ik d tn· ,J,. 1 k t 1 . açınız. lstediğiniz kadar gerilir, sonrc/ tu. Mutlaka bir mıkil vasıtası ile dolaş- mahkemeyi tenvir ed'ici izahat ve 

men a a ınUQ o an acı an ,ceını· Ik' kl" d"" . ·ı·-· h""k ı· 1" d Bu · · d ttf' fazla yol katede- ım· ı·k ._4etind b k €vve ı şe me onerse ıyı ıgme u - rnası azım ge ıyor u. nun ıçın e, Terdir. d" e ı. ye ın sene ı zı,.... e aş yeme ed. . ı. • h h . rd ,,_ K 1 ~ 
'bilmektedir. 1ar k ~:---\. kız--4--- ·ım· ı· M" m ınız. :n.anuru arcıra mı vıerıvo uıv en - Suçl11 Nusret, mahkeme~e te\'b,.11 İ 

- - - - 0 a ı.&IU~Cl..U c:u.~J Veri iŞ ır. ı- d" • b • • t1 k takw • •ı lm :. pi>' 

Bu böcek. ayni snfirler, yemeği pek lezzetli bulmuşlar ve Çorabın bir iyi1iği de sıklığındadır. ısı, 11 ışm mu . a 8 .~1 1 e yapı ~- ği bir istida ile dava ile alak~1 ~ 
zamL•da çok mu- ~· ..• : :;;:·®J::ıı ikişer, üçer porsiyon yemişlerdir. Sakın ince diye S€yrek çorap almayı - ~~p dak.herhangı b:. m~~~~~ıd hetlerin belediyeden soru]nlSSlnııc ' 
kavimdir. Renkleri : .... J ı:: 11 ::ı =============== nız. İyi çorabın inceliği ve şeffaflığı ır na 11 va:n.tasın . n .ıstı 3 _.e. se, bazı zevatın mürlafaa şahidi oıara 
çok boştur. Senede rulayışta 100-200 arasında yavru çıkar- seyrekliğinden değil sıklığından ileri harcırah ven.hp :~nhnıy~cegım. sor - lenilmelerini talcb -c'ı.miştir. $1'' 
dört defa yavrulamaktadır. Her bir yav- maktadır. gelir. Seyrek çorap hiç dayanmaz. du. Ben de bır muessesemn nakil va - u,. şahı"dlcr ar!'·"'ında tüccardaJl ...,,tJ~ ____. ...... -------·..-.····-------._.._,·············ıt.••••·····································=ı .... ~.... sıtasından dBhi istifade etsen, harıc1 - ~"" -~ r J 1

• • * rdh verilir, dedim. Fakat. Nusretin a - ad Karaosman ve Konc;ervatua de t>tJ 
rabasınm hu.5usi veya İş '.Bankasına limlerinden F'erdi Von Ştatzer 
aid bir otomobili olup, olmadığını bil - lunmak1aydı. 111iJ' 
mivorurn.> Bilahare, müddeiumumi 'f!153;ıı1'J 

Blrgenç kızın 
şıJıagl!tı .. / 
cTeyzeciğim, _ 
Ben bugün aatlerce ağladıktan son

ra aize bu mektubumu yazına-k iste
dim, bir teselli bulurum ümidile Bili· 
yor musunuz, bir arkadaşım söyledi, 
benim için bir mecliste: 

cDile gelmiş kızdır, denihni~. Doğru 
mu acaba! Eler doğru ise bunun se -
bebi nişanlımla üç beş defa sokakta 
ve bah~ görülmüş olmaklığım, pııı
di de nipnlvndan aynhnıı bulunmak. 
hğımdır. Fakat bu bir haksızlık de -
lil mi Tep.e? Bir genç erkek birtok 
genç kızlarla konuşur, dolaşır, nihayet 
kendisi için şeref sayar. Fakat ayni şe
yi bir genç kız tek bir deb yaparsa di
le telir, isy&n ediyorum bu haksızlık 
karpsında, eğer doğruysa ben ne ya • 
panm. ne olurum?• 

* Bayan cF., nin bana bu satırları ya-
zarlaen sandığı kadar perişan bir vazi
yelıe düşmemiş olduğunu görüyorum. 
Teliş ve endişe içinde olmasına rağ -
men cdoğ:ruyu eğriden aymi etme .ka -
:biiiyetini. kaybetmemiştir. bwıun baş
hca delili mektubunda: 

- cEğer doğruysa. tadını ikı defa 
tullanmış olına.gdır. 

Evet.. doğruysa, diyor. Fakat doğru 
değidir, aziz okuyucum. Sana bu ha -

beri na'kJcden ar:kadaşınm sana ne ka
dar dost "oldukunu bilmivorum. fakat 

pek r.az.ıa oımaaıgım goruyorum. aKsf 
takdirde o mecliste seni mildafaa et
mekle iktifa edecek. hadiseyi sana 
nakletmekten çekinecekti. Vaiife sa -
dece seni teyakkuza davet etmekten 
ibarettir. 

İnsanlar iki kısma ayrılırla-:. Birinci 
kısmı "te1kı1 edenler muhitlerini mes'ud 
etmekle mea'ud ohırlar, daima iyilik 
yapmıya. net'e saçmıya, neş'e gömüye 
~lar. İkinci kımıı teş.lai edenler 
ise bunun tamamen aksini yaparlar. 
İnsanları Nıkikatte olduklanndan da
ha fena görmek istemem. fakat fena 
haber grirende:n. fevblide aamimt 
dost olmadıkça §iiphelenmekte ken -
dimi haklı görürüm. 

Haber dolnı deiiJ.dir, diyo~um. Fa· 
kat senin düşünceni takib ederek bir 
saniye için doğnılutunu kabul ettiğim 
takdirde dahi ortada teliş edilecek bir 
aebeb görmüyorum. 
Nişanı birkaç haftadan fazla idame 

etmekle hata ettiğin muhakkaktır. ni
pnlmla fUJ"8da burada gezmekle ha
tayı arttırmış olduğun da muhakkak -
tır. fakat bu hata nihayet bir defaya 
inhisar edince insanı lekelemez. Bun • 
dan sonra kısa bir müddet inzivaya 
çl4tilınekle, sonra ihtiyatkar bulunmak 
la bu hatayı tamir edebilirsin. Fakat 
çok serbest oTan İngiliz sosyetesinde 
bile genç kızların yanlarmda başka bir 
kadın olmadıkça nişanlıları ile gezip 
tozma1anna müsaade edilmediğini u .. 
aıtma. 

TEYZE 

Tuzun marifetleri: 
Ütünüz paslaımrsa üzülmeyiniz. ôn

ce biraz tuzla arkadan da zeytinvağile 
oğarsanız eskisinden daha güzel kay -
mağa ba~lar. 

* 

Nusret belediyece satın alınan te - taleasını serdetmiştir. İd.dı8' kısJJ1 ~ 
mizlik kamyonlar• meselesinde usul - müdafaa şahidlerinden bır. 1>8~,, 
süz hareketten de muhakeme olunmak celbine, müdafaaya taallukll ıJ'1 ~ 
taydı. İd?iaya: göre, bunlar şirket tara- romdan iştirak etmiş, bir kısJJlln d• 8" 
fından kanuni müddet zarfında teslim lenilme!erinde ise kanuni bir f8~~ 

Farkında· olmadan üşüdünüz, boğa - edilmemiş, buna karşı mukaveleye mediğini söylemiştir. Bundab ~ J ,j 
zınız mı ağrıyor, hemen çok tuzlu bir göre mumnele yapılması icab ederken birçok hususatm belediyeden çlıl 11. 
su ile gargara yapınız. Bir şeyciğiniz bu yapılmıyarak, şirketten para ceza - kalı makamlardan tahkikil~; ~1~ 11'1 
kalma"t. "' 1 sı alınmıştı. Halbuki gerek para ce1.a - kında husust otomobiline ~ı_r .. ~11)t 11"'.MI * sı alınması :keyfiyeti, ~ekse mu'kave- nıak için eski 6 ncı şubem~.,;~ 

Yalnız tuzlu ve e~i yemEklere de _ :ienin feshi, ancak beledive encümeni- vurarak muvaffak olarn8.YJ>·-~ 
ğil tatlılara da bir çimdik tuz atınız. nin kararile mümkün ol:A>il'irdı. imzalı bir istida ile yenid'ell ııı tf'.• 
Daha nefis bir tad alırlar. Bu hu.crus d3 iddi2 makamının talebi ettiğine dair vaki iddialarıtı ad~/. 

* Herhangi bir örtüye, bir kumaşa şa.: 
rap döküldü diye canınız sıkılmasın. 
Üstüne derhal bir avuç tuz serpiniz. 
Yıkamaya lüzum kalmadclrı lekesi çı -
kar. 

f.le, eski va1iden sorubm.ıf, Muhiddin zımnında sabık 6 ncı şube 1ll bif 
Üstündağ cevaben: nün dinlenilmesini, imza ~t· i 

- Hatırlamıyorum. Fakat, dahili en- livukuf ır havalesini, taleb d011f', 
cümenin karan olmadıkça, belediyede Mahkeme, vaktin geci1cJnıdİ r ~ 
ne bir memurun, ne de levazım daire - sile bu cihet üzerinde bir tart j9 
sinin teslim ve teseJfüm yapma~ sala- mek Ü7.ere muhakemeyi ayı!l ~ 
hiyetleri yo1<.tur. Maamafih böyle bir bırakmıştır. __.... ___ ,.._. ______ ................................... -.......................................................................................................... .. 

iki ahbab çavuşlar: Masanın 
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liaricdeki '·Aımarilara 
verilen 'gizli 'emirler 

ingiliz - Sovyet ittifakı 
için çalışan adam 

IVAN MAISKY 
1912 •enerinde bil' Raa delilıanlı11 Londraya gitmelı iatiyorda. /ngil
tereye kabul edilecek her yolcunun cebinde 5 lira balanman lazandı. 

>'ıı.goslavgadaki Almanlara arazi salın almaları 
İçı~;ı Berlinden büyük paralar gönderiliyormuş 

Delikanlının bir liran çıkıf"Uyordu. Kendi•ine lıabal ediNmiyeceği 
bilJirtilJi. Ba aJam hagiin lngiltereye . /aer •*'fİnıtl• merasimle 1 

lıarplanan Sovyet büyük elçi•idir. -------------------- __________________ .... 

IF-: YAZAN 
• Elwyn Jones 

ÇEViREN 
Neyyir Kemal 

~~-------------....J 1ahı_ız rn taarruz tekniği silfilı olarak 
)•o askeri . t·ı- ' ' r. •Sulh ı~ ı a sistemine dayanmı-
~ıYor. 13 Y0lile taksim>i harbe tercih 
~tler u, karışık beynelmilel müna
~ı ır:.. nıevzii emnivet sistemleri a-
~ ... ..:av" .1 . ' 

ti hareı uz Paktları dünyatında, as-
~~ra 01 {et son derece tehlikeli bir 

tta huı ur. Ne kadar hasmane beya
~k.~ak k'un~rlarsa bulunsunlar, mu -
~ ~aPıl~ dıktatörler seı:i bir manevra 

l'. ayı haı-bden daha iyi sayıyor 
fşt 

tiA ~ A. vru · 
"'en taa Pa ve uzak şar'kta!Ai clçe-

1 

~ti~acta:ruz~ tc'kni!1'i bu görüş ve bu 
eıu bir t :~du. clçeriden taarruz:. 
~ltlar ~·ı ık değildir. Tarih okuyan 
b· ~a Ö~J 1 

e onu bilir. Fa kat zamanı- Danzigdeki Almanlar bir nümayiş emasında 
11' ~'!.,, · ~ Perva51 "•'" .. · (!ş}e ""'""1.i~ ta . z~~- o.,..: m~essı~ rafını mrçoıt nayı:- teşkilatı çerçeveler. lışıyorl&rdı. Diğer Alınanlar ııa Çekos-
1. rıne heııl:bık e_dıliyor kı tarihteki Alınan ~ cephesi, Alman mektebleri lovak istiklalinin son kalan parçasını 

rı~Ode...,. r yerl kalmamış. b' u·· Alman ki1:--ı-..: b' liw' dış ıkm ,_ .. +~ 'lmi\:. M"n!ıa dr ~ •• «1 taarr . . . . ır gı, W:ıJt:.U::J.1 ır gı, y 3:K uzere ~~u•r\ ~ ... ,,..,. r . 
tl.tlt 18.irı:ıler aıt uz §ım?i ~enclini ~ukad memleketlerdeki Alman kadınları bir- Ufak Almatn akalliyeti doğrudan doğ
lı.tl t~friki. adında gızliyor. Bilh~sa liği, Hitler gençliği, k.14 ya'TI!ıını ve sai- ruya Aimanyadan emir alan yekpare 
ff' ~~· ll'kı ı altında ... Almanya ıle re, ve saire... bir kütle haline konulmuştu. Liderleri 
•1·u.nd~ul{ """t· «haklar>ın keşfini adeta W 1 doktor Kun<ll bu memleketteki Al -' r ıl~ .-.q ık b' le h 

1
. Büyük Britanyada Nazilerin i ton 

l'ıldı r. Bu. h ır .mese a ıne ge- ve Viktoria caddelerinde birer c:Mer- manların Almanyadaki Nazilerin hak 
fiy tnı Sl.ta aklar bır kere kararlaştı- kez:ıtleri vardır. Yakında oradan daha ve imtivazlarımr sahih olmalarını isti
ttı ~~- Ve ~ derhal onları tatmine ge- uygun bir yere eski cAvustucya cemi - yordu. Yani onl~r gı'bi Nazi üniforma-

el\te eger iste ·1 l · · l 
diye ı:ı:e~İkirse ~~e~ er .':Ynker;needig~lcli: yeti>nin olduğu binaya taşmaıraklar. sı giyecekler, Nazi bayrağı taşıyacak-

13u ~llat istenın· r~lk a~ Bizzat Londra muhtelif Nazi rnıntaka- lar, Naz.i gazeteleri çıkaracaklafr, Nazi 
fiııd aJtıı:na _ıye ış ıyor. !arına ayrılmıştır. Her mmtakanın bi- mahkeme1erI kuracaklar ve nilhayet 
la"l~ dos~- 1-atnl Na'Zi Almanyasınıtı e- rer idare merkezi olduğu gibi diğer vi- harb halinde (Reichovehr)e iltihak e

" 11\l ·~ a vada d h b " ük' k feı_ ar \'!il.. • • n a a uy o- Iayetlerm her birir.de de 31'1Trl ayrı bi- decek müstakil bir ordu teşkil edecek-
ıı.eti ""'"·Zira h' b' A r· 

'YoktUr 'k' .. ıç ır vrupa mem- rer idare merkezi vardır. Toplantılar lerdi. Kundt Alman akalliyetinin Bo -
lh..ı._ - Zate ~/ ~çınde Alman bulun - arasıra bir ça~ane veya fokanfad'a hemyct Ve Moravya halkile bir tutul-
t:_ıal'liri ~ azı nazariyesi de-Almım ılı ıı1asına da razi olmuyor, her hareketile 
""la ~'Urt Fempl ,. . i yap r. . 

t llıec:rn er 1~ sı~a~ cog- Bu faaliyet'k:!r~ bazıları hakikaten Alman ırkının Çek.oslovakyada imti -
hil:t·~rta A:Slnda ~azdıgı ~bı- : içtin:ai yardımlara aittir. Fakat o mu- yazlı bir sınıf olduğunu gösteriyordu. 
'10nuk J\.\'rU padakı en temız ve en kadıdes casusluk vıazi!ıesinin, partiye Bu teiakki günün birinde bir hakikate 
~J .atd<fn s:alı ırk Alınan ırkıdır, mensup her Almana telkin edilişi Nazi döndü. Ve Naziler Çek hükı1metini 
lıa~:taliğe ~Yet hududuna, Baltıktan faeilyetlermi haklı olarak şüpheli bir Hitlerin Mcin Kampf'ında inceden in-

'h 
1dır.) d adar yayılmak onların hale sokuyor. Bu faaliyet cenubi Afri- ceve_ tahlil ettiği tehdid tekniği ile ye-

Q\.l er. " 
tü + .. llılifrit "T • kada o dereceye vardırıldı ki hükumet re serdiler: • ·Un J~azı pla 't"b ·1 ~· ırk t nı esas 1 1 arı e kendini koruyabilmek için Nazi te - «Kurnaz bir gaHb· imkan bulunccl 
l &lld· • elakk' . d b k b' . ' ' 
0il' ııe!~· Bu telak~~ın _end' adş dh ır ş:yh şekküllPrinin tj(anunsuz>luğunu ilana magluba bütün istediklerini tedricen 
hfı-. .ı<;tJde b . . · şım ı a a sarı mecbur kaldı. kabul ettirir. Ve bundan sonra karak
~~tınge'n· elırıyor. Naziler Volksan- Partide bu sene <dişandaki Alman- terini kaybeden - yani gönül nzasile 
~hij bir llli;~t Staatsangeho~inye:den lar>a mahsus yeni bir ta'limatnaıne ha- baş eğen- bu milletin ne kadar tazyik 
Sı ()lll'ı.a-kta .. az~sı olmayı bır devlet zırlandı, ve el altmdıl'n. yabancı mem- götürse görsün hiç bir bahane ile yeni
~·d•1al' bi~ Ustün gördüklerini ilana leketlerdeki Almanlara yollandı. Goeb- den siıahaı sarı'.lamJtY3C3~ emin 
t... ıı Al e... Reiah d1<:11"1da ka~an sd k -~r " l'l"ıa ı ""'~- bels'in hazırladrğı, Hitlerin ta 'i ettigi olabilir.> 
lıa,~ ~<l n ar Alman milletinin 'Pi- sanılan bu ta1immname on bir cmad- * ~t· ~ bu~r. Onların baş1ıca medent de>dir. Bilhassa şu maddeler Alman 
.._ ııı ~b"asur. İçinde yac:ad•kları .:ıev-
,, " ';I ' u olmıvanlarca fevkaJA.de enteresandır: 
~lir. ~ı ~lınaları meselesi çok son- Ecnebi memleketlerdeki her Alman 
~ h' ~rnek~zı .nazariyesi açıkça bunu münhasıran Almanlarla.! içtima! temas
~u\liik bi <!dır. Ve tabii bu da, için - larda bulunacak. Bu suretle mütered
~~~'ketı~r~ A~~? akalliyeti bulunan did ve zayiflere kuvvetli bir Alman 

~dan d 
1!1 butunlüğü ve istiklalini ruhu a~lamış olacaktır. 

~halı tıazog~1lya 1ehdid demektir. - Her Alman yalmz Almanbra eko
~ liıı~~~ıye bugün tam bir faali- nomik ymı:hmlarda bulunacak, yalnız 
'i~ ll tA,]~r. Almanya dışındaki her Alınan mağazalarından alışve~ ede -
~lt~~~elldin:~.~akiıniyeti>ni kurmak cektir. Bulunduğu yerde hiç bir Alman 
·~~i Yor. ,93 UŞ€ni yapmak üzere ha- mağazası bulamazsa, istediğini diğer 

Avrupanın cenubi şarkisindeki Al -
man ekalliyetleri Nazi yayılışının ön -
cüleridir. Romanyadaki Alınan ekalli
yeti üçüncü Rayhm kuruluşmıa kadar 
Rumen hükCımetine sadakatre bağlıydı. 
19 33 den !beri devam edegelen Nazi 
faaliyeti bu sadakati Romanyadan Al
mMıyaya çevirdi. 

Günün en mühim siyasi şahsiyetle -
cinden biri hiç şüphesiz Sovyet Rus -
yanın Londra büyük elç!A İvan Maisky 
clir. 

Sovyet Rusy~ ile İngiltere arasında 
itilaf zeminini hazırlıyan, bu iki büyük 
devleti birbirine yaklaştıran, hr-ttA bi
rfbirine en sıkı dost ve müttefik yap -
mak üzere bulunan hep İvan Ma1.sky -
dir-

* - İvan Maisky siz m~-: 
- Bu sual New Haven İmmigration 

Office müdürü tarafından tıraşı uza -
mış, saçı sakalı birbirine karı.şmış, de
likanlıya şorulmuştur. 

Elinde yıprarunış bir çanta bulunan 
delikanlı başı ile c:eveb cevabım ver -
ıniştir. Başı ile işaret vermesi ingiliz
ce bilmemesinden ileri geliyordu ... 

- Üzerinizde hiç olma.ısa bet lira 
var mı? ... 

Rus delikanlısı yavaş yavaş cebleri
ni karıştırdı ... Sanki maksadı vakit ka 
zanmak idi... Be~ dakika süren bir a -
ra.ştırmadan sonra masanın üzerine bir 
kaç gümüş para sıraladı ... 

Paralar masaya dizildikten sonra mü 
dür bunları dikkatle saydı. İstenilen pa 
radan bir lira- yedi şilin altı peni nok -
san bu1unmakta idi. 

İngiltereye üçüncü sınıf yolcu ola -
rak girecek her şahıs muhakkak beş 
lira ibraz evlemek mecburiyetinde i
di ... 

- Si1i Rusyaya iade eylemek ıztı -
rarında kalacağız ... 

Müdürün bu sözlerini yarımyamalak 
anlamış olan küçü'k Maisky sanki ida
mına hükmedilmiş gibi ellerile işaret 

yapıp duruyordu ... 
Anlattığımız bu vak'at 1912 senesi -

nin yaz mevsiminde cereyan eyliyor -
du ... 

Bugün ayni f van Maisky, İngiltere
ye ayak bastığı vakit resmi merasimle 
karşılanmaktadır. 100 beygirlik muhte 
şem bir limozin otomobil içinde Ken -
sington Pnlace Ga'rden'e inmektedir. 

Bu arada neler geçti? ... 

* New Haven muhaceret bürosuna av-
det edelim: 

Genç Maisky cüzdanmdan nihayet 
bir mektub çıkardı. Bu mektub muh -
teviyat1 müdürü biraz ymnuşattı ... 

Mektubu yazlln Kont c:Çiçerin> i -
di. .. 

1912 senesinde Rusya Hariciye Ne
zaretinin en yüksek şwiyetlerinden 

biri idi ... 
Sovyet rejimi altında bilahare Ha

riciye Nazırı olmuştu ... 
Kont Çiçerin bu mektubunda Maisky 

nin Rus sosyalist fırkasının mutedil 
cenahına mensub bulunduğunu ve Le
nin ile Troçki taraf:ı:ndJrl öldürlllınek 
istenildiğini yazmakta idi ... 

Asıl ismi: İvan Liakovebki o'hm İvan 
Maisky 1664 senesinde Sibiryada Oms 
şehrinde doğmuştur. Bugftn 5 S yaşın -
dadır. 

' t ~1tilatı 7 «Dış menleketlerde Arilerden alacaktır. 
·Qva lıtll?ı \7 • konferansına Bolivya - Her Alman ya.lmz Alman işçisi kul
~t ;: l>aıı<ll'nunaniştan, Fransa, Para - }anacak. hiç bir Yahudlle ortak olmıya
ııa:ı.a~tıyatıın a ... Biıyük Britanyaya ka- cak ve Yahudiler,.. hiç bir şekilde yar
~....,~~ldi. 1dort bucağından murah- dımda bulunmıyacakt1r. 

Yugoslavyada Almanlann çoğu Slo
yaina ve Croatia taraflannda yaşar. 
Naziler buraya c Alman mıntakası > 

diyorlar. Ve Almanları: mıntakanın 
hakimi sayıyorlar. Parti; casusluk, pro
ıwğanda, isyaın hepsini bu Almanlar Tanınmış bir Musevi doktorunun oğ 
vd.sıtasile yaptırıyor. Bu mmtakada ludur. Çar rejiminde en parlak genç 
yarı askeri teşekküller icad edildi. Spor gdzetecilerden biri ~lınuştu. 

1~ ~· ~re ~er R~dolf Hes~ bıın1ar Almanlar şun1ı unubnayınız: Yeriniz 
~ 1 .~rık;1 1.Yn, Ingi liz Hin,dis' :ım, Aimanvadatdır, yabancı teşekküller a-
~ ltı ;ıe lioıı Ve Tanganika milli grup rasında değil.> ti..' ıt; A.~naa, Belçika, Romanya. * 
"~ trı ~sup Stralya ve Şili teşkilat- Lehistandaki Almanlara Führer'in 
'~ Itabıı t lllernurlarını hizmetle- emirlerini bellemeleri ve onlara uyma-

l'j' rı:ar h aıtif etti. lan bildirilmic:ti. Times'in Varşovn 
h.. ll' an~ ~ 
1~ ~ d" memlekette olurlaır- muhbiri, aradan çok geçmeden, Lehis-
11· "" ' unva"·a 1 N . - l 'd lm ı.: 4. " a]ı., • .1 yayı an azı agı- tanın garbinde A1man ara aı o ıyan 
'l,· tq·· ·•rnakt d ,~'<ı. llsaid a ırlar. Bu gibi faa- dükkanlara ve i ş yerlerine boykot ya-
~a~i ıqlth~li;nernıeketleroo Natd teş- pıldığını haber verdi. 
~ı ~ ~asl\d.t Şubeler kurar. Merkez Naziler ırk davas1111 Çekoslavakya-
~4i;~k l' ve gizlidir. Bütün bun- da en son haddine vardırdılar. Südet
~ d~ ınemıeketteki Alınan Ier ileri sürdükleri talebleri ile Çekos

er. Nazi merkezinin et - lovak hükfunetini arkadan vurmıyaı ça-

ve muı::iki maskesi altında gayri ka - Londrada yerleştıkten sonra menifi 
nuni Nazi faaliyetleri devam edip du-. Rusların çıkarmakta oldukla1: gazete
ruyor. 90,000 azası oran cAlman kültür lere makalel~r yazmakla bıraz para 
birli~i> bütün gayretini Alman ekalli- kazanmakta ıdi. 
yetinde Nazi ruhunu kuvvetlendime Rus ihtilfili zuhür eyleyince genç 
yolunda harcayor. Diğer taraftan SU- menşevik fırkasının :işbaşma geleceği -
vania'ın bir Alman kolonisi halini al - ni ·umuyordu. Hemen vatamna avdet 
ması için müntazam bir siyaset güdü :-- eyledi. 
lüyor. Parti Viyanadan Tiryesteye gi- Samara'da teşekkül eylemiş olan 
den Strntejik yol ve demicyollan üs - bolşevik aleyhtarı kabineye aza oldu. 
tündeki araziyi satın atsınlar diye Yu- Fdkat Lenin taraftarlan partiyi ka -
goslav Alınan ekalUyetine mütemadi- zandılnr. İvan Maisky yeniden mem. -
yen para veriyor. Bugün Avusturya hu- lekctinden kaçmak mecburiy~tinde kal 
dudunda Maribon şehrinin yüzde 5 9 ü dı. 

Almanların olınuştur. Naziler ecnebi- Bu sefer Sibiryaya iltti· Oram. asıl 
(Devamı 11 inci sayfada) vatanı idi. Cünkü .. -

lvan Maisky 

Orada bir sürü siyasi ve iktısadt e • 
serler yazdı. 

* Bir gün Lenin sivil zabıta teşkillt.1 
reisine sordu: 

- Bu imzasız broşürü neşreden kim
dir? ... 

Polis müdürü şu cevabi verdi: 
- Yoldaş!. . Bu bro.şürlerin Sihir • 

yadan geldikleri söylenmektedir. Bun 
!arı neşreden zannedersek Maisky'dir 
Yakalıyalım mı? ... 

Lenin dedi ki: 
- Hayu·! ... Onun adresini bana bil· 

diriniz, icab eden şeyi bizzat yapa~ -
ğım! 

Altı saat sonra, İvan Maisky komi -
serler ~finden çok uzun bir telgraf al'
mı.ştı. 

Lenin onun fikirlerindeki salBbett 
takdir ediyor ve ona Şu suali .soruyor -
du: 

«Bizimle teşriki mesai eylemek ar • 
zusunda değil misiniz? ... > 

Maisky bir heyli düşündükten son
ra kabul eyledi. 

1920 senesi Ağustosunda Moskovaya 
avdet eyledi. 

Sovyet diplomasisinde mühim bir 
vazife aldı. 

1922 senesinde Hariciye Vekalet! 
matbuat kısmı şefHğine tayin edildi! 

Bu vazifeye tayin edildiği gün sev -
gilisile evlendi. Sevgili.si: M'ıs Agneı 

Skipping ddında bir İngiliz kızı idi. 
Bizzat Stalin ve Litvinof düğilnündlı! 
haızır bulunm~1ardı! HattA her ikisf 
de ona şahidl~k yapmışlardı. 

* 1932 senesinde Maisky, Sovyet Rus. 
yanın I.ondra sefirliğine tayin edilmiı 
ti. .. 

Londrada Kensington sarayına• yer
leşmişti ... 

O vakittenberi ~ahane bir hayat silr
me'ktedir. Madam Maisky LÖndrada 
pek bü)•ük bir şöhrete sahih bulunmak 
tadır. 

Vermekte oldukları resmikabdlleı 

gerek bfifenin zenginliği, gerek ihti -
şam dolayısile pek büyük bir hüsnüka
bule mazhar bulunmaktadır. 

İngiliz Ba~ektli M. Çemberlayn 
Sovyet sefiri İvan Maisky'ye 'karşı bü· 
yük bir teveccilh beslemektedir. 

Birçok meselelerde hemfikir bulun -
maktadırlar. Sefirin geçenlerde Ruc; -
yaya avdeti sırasında İngiliz gazetele
rine!€ bir resim çıkmışh. Bu resim bit 
İngiliz nazınnın Scıvyet sefirinin om -
zuna davandıi!mı göstermekte idi. 
Şimdiye kadar fngilterede bu tarzdı 

bir resim neşredilmemişti. 

* 
İş smısındn Mösyö Maisky çok nük -

teli tabirler kullanmaktadır. Onun 
tenkidlerl bile hep nüktelidir. Nükte., 
lcri herkes tarafından sevilir. Faka~ 
~lA.rdan ürkenler de vardır. 

(Deoomı 11 inci sayfada, 
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Bankalardan Karaköye dönen caddenin köşesindeki minimini 
dükkanında kendisini her geçtikçe g~rürsünüz 

iZ c .. ... -•• 
Olüden ve tabuttan korkmuyor, 
korktuğu .tek şeg: Evlenmek 

YAZAN · SUAD DERVİŞ 
Dükkanının önünden, daima tramvny-/ 

la geçerim, bu dükkan tam bankalardan 
Karaköye dönen sokağın köşesinde mü
selles şekilde küçük bir dükkandır. 

Cnmekfınları irili, ufaklı tabutlarla süs
lü bu dükkanın içinde o bir iskemle üze
rinde oturur. Ve daima bir yün örgü ya -
par, yahud bir elişi işler. 

Kendisi esmer, kara gözlü kabank saç
lı. üstüne daiına siyah bir önlük giyen 
solgun çehreli bir genç kızdı!". 

Ekseri oturduğu iskmlede rahat ede • 
mez, kendini arkaya verir, başını kapağı 
açık bir tabutun içine dayar ve böyle is -
tirahat eder. 

Onun gençliği, tazeliği.ile bu tabutlu 
dekorun yaptığı tezadı gördükçe, hayatta 
kendisine başka bir İf bulamamlf mı? di
Y«;,.düşünürüm. Ve bu yaşta bir genç kllın 
nasıl olup ta böyle bir iş yaptıfmı, böyle 
bir iş yapabildiğini kendi kendime sorup 
dururdum. 

Hatta birçok kereler bu merakımı yen
mek için onunla konuşmak istedim. Fakat 
minimini •beyaz tabutların, ceviz renkli iri 
tabutlarla boy ölçüştüğü yapma mor çi -
çekli çelenklerin süslediği bu daracık 

dükkanın önüne geldiğiın ~n 1'irden
bire bir tabutçu dükklnına iirmenin ver
diği garib bir ürkeklik hissederek oradan 
uzaklaşırdım. 

Halbuki bana içine b•r~n girm~i bile 
bu derecede fena gelen bu muhitte bil -
tün hayatını geçirmeğe kail olan, bu ge~ 
tabutçunun haleti ruhiyesini anlamak çok 
enteresan görünüyordu. Ve nihayet bu
gün bu merakım tiksinmeme ve ürkekli • 
ğime galib ge)di. Onun dükklnına gir -
dim. 

\ 

düğün tacım örer gı1>i fütursuz, hissiz el· 
lerle bir ölüm çelenli örüyordu. 

Beni evveli bir mü.Jterl unnetU. Bil -
tün satıcıların müşterilerine gösterdik -
leri bir nezaketle yerinden doğruldu. Ve 

balmumuodan yapılmış gA>i sapsan olan 
yüzünün renksiz dudaldan arasından bir 
şeyler fısıldadı. 

Kendisine - çok f{11rilr - bir mü§teri ol
madığımı bir gamteci olduAumu anlat -
tım. 

Bulunduğu muhitin farkında değilmiş - Benimle daha evvel de bir gazeteci 
gibi gene tabutların arasında bir iskem - konuşmuştu. dedi Bilmem ki mesle~in 
lede oturuyordu. Ve ı;anki bir genç kızın bu kadar enteresan ne tarab var! •. Ben 

,, 
Mayd~ 

( RADYO HABERLERIJ 

Televizyondan hastaneıet 
bOyOk fayda görüyor 
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Panyoıunnwgn açılışmda Am er.ika murahhası nutkunu söylüyor 

P.~ önüntle beidiyen Amet'ikan iulleri 

~ elçimis açılıf nutkunu 5Ö3•Jerken 

SON POSTA 

Kurduğumuz •Çıplak kadınlarla mticadele cemiyeti> nın ua.a mevzuu §imdi 
karpmızdacbr.. Müzakereye ba§lıyabitiriz. 

( Göz ve Gönül ) 

Hangisi aldanıyor ? 
• Göz - Ben iyi görürüm. 

Gönül - Ben de .. 
Göz - Haydi carum, sen de karayı gö.

rttr. beyaz aarursı.n. 
Gönül - Sanki sen hiç yanılmazsın de

lil mi? 
Göz - Gören yanılır mı? 

Gönül - Yüksekten atıyorsun, gel he· 

le .enin benden fazla yanıldığını §imdi 

ıan~ isbat edeyim. 
Göz - İsbat et de göreyim. 

Gönül - Şu gelen kadın kaç yaşında? 

G6z - Dur dı"kkatli bakayım... Olsun 

omun otuz. 

Gönül - Nasıl yanıldın, ben onun ha

kikt yaşını öğrendim .. Tam kırk beş. Kı • 

aa elbiseler, fantezi ppkalar giyiyor. O -

tuzunda görünüyor .. Bir de şu sağ taraf -

tan geçene bak. 

Göz - San saçlı mı? Ne güzel. 

Gönül - Gene yanıldın, bir kere san 

Jaçlı değil. 

Göz - San saçlı yahu; kendime mi ina

nayım, sana mı? 

Gön:ül - Bana inan, çünkü ben onu es

kiden de blllyorum. Saçları simsiyahtı, 

bo)"3.Tldı, san oldu. 

Göz - Güzelliğine diyeceğin yok ya? 

Gönül - Senin bakışınla baksam bir 

diyeceğim olmaz. Güzel görünüyor. 

Göz - Güzel işte. 

Gönül - Senin bakışınla güzel dedik 
ya. Fakat bir de sen onu sabah yatağın· 
dan kalktığı, makyaj yapmadığı zaman 

görseydin .. Güzel demek şöyle dursun, 

çirkinin çirkini; der; başını çevirirdin. 

Göz - Birdenbire sana bir şey oldu. 

Gönül - Evet, kendimi kaybetmek ü

zereyim. 

Göz - Ne oluyorsun canım, nen var? 

Gönül - Şu geleni görmüyor musun, 
ne boy, ne vücud? 

Göz - Yahu kısacık bir boy, vücud de
sen etti böğrü. 

Gönül - Gözlerine dikkat et, ne ıatlı 
bakıyor. 

Göz - Yahu o fQf1 

Gönül - Ne kadar zarif giyinmiş, yü
rüyüşü ne kadar ahenkli. 

Göz - Deme canım; eteği dilfilk bir 
py. Yürürken aağa ııola yalpa yapıyor. 

Gönül - Düın.yada onun fevkinde ka -
dm olamaz. 

OOz - Yapma canım. dünyadaki ka -
dınlann en lcillüstürü. 

Gönül - Sen bllme2.$in! 

Oöz - Ben bilnwz olur muyum, görü· 
yorum. 

G&ıül - Benim göril§ii~ görsen. 

Göz - De8ene ikimi& de birbirimizin 
ayni lml§i%. 

GörvlU - Neye? 

- Ne diye bu kadar küçük köpek al
mış, köpeğe bakanlar, köpeğe bakar
larken ayaklannın çirkinliğini de 
gÖTÜyOTlar. 

1 

- Çocuğu da kendine benzeteceksin. 
Daha bir yaşına gelmect.w :uudra ri · 
rünmiye alıştırdın 

Sabık kaptan Locadan tiyatro seyre • 
diyor. 

1 

- Hayatında benden güzel kadm ta· 
nımadığını söyledi. 
- Senden bCl§ka hiç bir kadın tanı
mamış ha! 

Denizbank idaresinin na.ıan dikkatine: 

Sayla 9 

( Karikatür ve Vazı ) 

Aşıkların hali 
Pedikür, ayaklarının tJ.rnaklarmı kes• 
~ gelen kadına aşık olmuştu .. Tam 
tırnak ltesece~ za 
man birdenbire 
doğruldu: 

- Bayan. dedi, 
hayatımda bir çok 
ayak fl'rdüm.. Bu 
ayaklan.n hemen 
ekserisinde na<nrl.ar vardı. Fakat sizi l n
Yalmızdaki nasır kad'ar güzelini hir bir 
ayakta görmedim. Bu yüzden SİZ.! c -. • 
licesine Aşık oldum. 

* 
Çöpçü, çöp tenekelerinden paçavra top 

lıyan kadını gördü. Kadın hoşuna gitmiş~ 
ti. Bir maşayla tu
tup tenekeden çı -
kardığı bez par -
çasma bakarak ko 
nuştu: 

- Ne kadar 
zevkli bir kadınsı
mz siz; bu çöp tenekesi içinde bulunan 
birçok 9Ö}>ler arasında en güzel renkli, 

en göze çarpar paçavrayı bulup çıkarı • 

yorsunuz. Bu ince zevkiniz beni size bağ• 
ladı. Size işık oldum. 

* Birbirlerini sevenler, fakat hangisinin 
daha çok sevdiğini bir türlü anlıyamıyan1 
lar ternıometre 

satılan bir dük • 
kana gil'diler: 

- Biz termo -
metre istiyoruz. 
DükkAnın sahi· 

bi sordu: 
- Nasıl termometre; su için mi, hava 

için mi, vücud harareti için mi? 

- Hayır, üçü de değil, aşk hararetinJ 
ölçmek için! 

* 
Erk.ek yolda rastladığı kadının peşin ' 

den gitti. Kadın bir aralık arkasına bakc 
mıştı: 

- Bayan, dedi, 
siz benim için ide
al kadınsınız. 
Kadın merak et.e 

mişti. 

- Neyimi be -
ğendiniz? 

- Bilhassa bluzunuzun boynundaki 

kordel~yı. ben kedileri çok severim. Siz. 

boynunuzdaki geniş kordelflyla bana zen. 

gin bir evin güzel Van kedisini hatırlattı .. 

nız. Bu yüzden sizin peşiniT.den geldim vı 

sizintle konuştum. 

* - Bugün buraya geldiğim zaman ba~ 
döndürücü güzelliğinizin bir kere dnha 
tesiri altında kal • 
mak istedim. 

- Demek be -
nim güzelliğim baş 
döndürüyor? 

- Evet ilk gör -
düğüm gün başımı 
döndürmüştü. İkinci görüşümde başım 

r 

dönmedi amma. sonradan kolayını bul • 

durn. Kapınızı çalmadan evvel, bir aya" 

ğımın üzerinde beş on defa dönüyorum 

ve ondan sonra kapıyı çalıyorum. 

Göz - Ben ne kadar aldanıyorsam. 8en 

de o kadar aldanıyorsun da.. 

** 
Y 6"tll btr ke.rt1 ıa.ı1esinde riratıiz 11apurlan riratlendirmek mümkün olabil ~ 
tW.ltir-
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Yeni bütçe dün Millet 
müzakerelere 

Meclisinde 
sebeb oldu 

hararetli 

(Baştarafı t inci sayfada) 
son iki aylığını ilfıve etmek suretile tes
bit edilmiştir. Hiçbir sene b\.zi yanıltma
mış olan bu esasın en doğru yol olduğunu 
zaman fiiliyatla teyid etmektedir. Bu sa
yede. varidatımızın inkişafından müte
-vellid tahsilat fazlalarile, sene içinde çı
kabilecek zaruri bazı işleri karşılamağa 
imkan hisıl olabildiği gibi bu fazladan 
mütcvellid tahmin farkı ertesı sene büt
çesinde yeniden yer alınmasına lüzum 
görülen mühim devlet hizmetlerinin ifa· 
sına tahsis edilebı1ecek toplu bir varidat 
membaı bulmaya da imkan vermektedir. 

Gerek umumi hizmetlerin selametle i
fasında, gerek hazine itibarının muhafa· 
za ve takviyesinde muvaffakiye~ temin 
eden bu yolda devam elmiş bulunuyoruz. 

Geçen mali sene nihayetlerinde muh-

telif mevzu ve matrahlarda ehemmiyetli 
nısbctte vergi tanzilatı yapıldığı ve hiç 
\ergi ihdas ve zammına gidilmediği hal
de 1938 mali senesinde tahakkuk eden :ve 
yeni bütçe tahminine esas ol.an rakamın. 
cari sene bütçesine nazaran arzettiğim 
clh milyon lira dcrecl'sindeki yüksekli-

ğin. bM: taraf tan memleketin iktısadl ha
yatında görülen devamlı inkişafı ve di
ğer cihetten de mali mevzu ve esaslarda 
tnkib ed.ı1en ıslahatın tabii neticeleri ol-

due,unu ve her iki amilin de doğrudan 
doğruya Büyük Meclisin aldığı isabetli 
kararlarm mahsulü bulunduğunu tebarüz 
ettirmek benim için büyük bir vazifedir. 

Bütçe projesini •ana haUannı tahlile 
girişmeden evvel derhal arzedeyim ki ye
ni sene bütçesinin en bariz vasfını, milli 
ınüdafaa hizmetlerinin azami derece dü
şünülm~ ve kar.şılarunı§ olması teşkil 
etmektedir. Filhakika. bütçenin umumi 
yekununda geçen seneye nazaran fazla
lık clh milyon liradan ibaret olduğu 
halde Milli Müdafaa grupuna bükfımetçe 
tek:if edilen zam 11,5 milyon liradır. Gö-

rülüyor ki bütçe .fazlası tamamen müda
faa hizmetlerine tahsis edildikten başka 
muhtelif daire bütçelerinden yapılan ba
zı tasarruflar da buna ilave edilmiştir. 

cBravo sesleri, alkışlar». 
Bütçe Hiyihasının yüksek Meclise tak

diminden sonra. yeni iki Vekillet t~kili 
gibi bilahare çıkan bir kısım ihtiyaçlar 
için Bütçe Encümenindeki müzakere sıra
sında bükfunetçe teklif edilen bazı ilave
ler muhterem encümenin aldığı izahat ve 
yaptığı tetkikat neticesinde! kabul" edil
mekle betaber Milli Müdafaa grupu büt
çelerine yapıldığını arzettiğim 11.5 mil
yon liralık zammın bir kısmının gerek 
hizmetin mahiyeti, gerek bütçeye olan 
tesirinin muvakkat bulunması nazarı dik
kate alınarak bundan üç milyon lirasının 

fevkatade tahsisat ile kar§ılanması daha 
ııygun görülmüş ve bu suretle, bütçe 
projesinde bilhassa Milli Müdafaa grupu
na yapılan zam tekliflerinin esas ve ma
hiyeti de değiştirilmeden yeni ihtiyaçla
nn hükiimetçe hazırlanan bütçe yekunu 
dahilinde karşılanması temin. olunmuştur. 

Mevzuubahs yeni ihtiyaçi.ar için yapı· 

lan zamların başlıcaları şunlardır: Aza 
adedinin artması ve Meclis binasının in
şaatı dolayısüe Büyük Millet Meclisi büt
çesine 500 küsur bin lira, yeni iki Veka
letin teşkili dolayısile bu Vekaietler büt
çelerine 900,000 lira, muhtelif mülhak 
bütçelere ve teşekküllere yapılacak yar· 
dımlar ile devletin umumi bazı ihtiyaç
ları karşılığı olarak Maliye bütçesine 
1.300 küsur bin lira. 

1938 mali yılına nazaran önümüzdeki 
sene bütçesinde yapılan diğer değişiklik
ler, bir kısım bütçelerde tasarruf edilen 
mebaliğin dahili emniyet ve asayiş ihti· 
yaçlarına ve maarif, sıhhat. ziraat, nafıa 

hizme>tleri gibi müsmir işlere tevzi edil· 
mi olmasından ibarettir. Arzettiğim ta
sarrufun bir \ısmı ayni bütçe i.,inde bir 
hizmetten tenzil. diğer bir hizmete zam 
suretil icra edildiği cihetle zahiren gö
rünl"":emektedir. Bu suretle görünen ve
ya g· rünmiyen tasarruflann umumi ye
kunu beş milyon lirayı mütecaviz olup 
bunun bir buçuk milyılnu lVfoarif, 
c600.000. lirası Sıhhat ve içtimai Muave
net, 600.0QQ,. lirası Ziraat, c300,000ı. lira
sı N fıa himıetlerine, cS00.000• lirası Em
niyet ve Jandarma bütçelerine ayrılmış, 
baki) esi de bilhassa kabul buyurduğu
nuz bazı kanwılann icabı olarak muhte-

lif dairelerin zarurl ihtiyaçlanna karşılı&. mak baŞlıca üzerinde durduğumuz ehem· çenin % 63 ünü teşkil eylediğini anlattı. 
tutulmuştur. miyetli mevzulardan birini teşkil etmek- Bütçenin tanriminde hiçbir sene yenilik 

FeVkalade tahSisat tedir. Hedefimiz, devlet varidatını yeni görmemekten duyduğu usancı ifade etti 
Bütçe projesinin masraf !kısmına aid vergilerle değil. mevcud vergilerin ıslah ve ezcüm1e dedi ki: 

maruzatımı bitirmeden müsaadenizle, üç :ve tekemmm -ettirilııtesi, mükelleflere ko- cİstiyorum ki her sene yeni bir haleti 
senedenberi fev.kalide tahsisatla idare e- !aylık ve sadelik temini :suretile artırmak ruhiyenin, yeni bir zihniyetin insana ferah 
dı1mekte olan ve başta Milli Müdafaa ol- tadır. V:ergi nisbetlerinin bütçe imkanla- veren manzarası karşısında kalayım. Büt
mak üzere Nafıa, Ziraat. İk:tısad. Sıhhat rile telif edilmek suretile in.dirilmesi hu- çede kırtasiye, mefruşat §U veya bu he
ve İçtimai Muavenet Ve'kiletlerinir. fcv- susundaki mesaimize devam olunacaktır. men ayni nisbetlerde ve asla tenzil edil
kalade mahiyeti haiz bulunan muayyen Bu sene yüksek heyetinizin de malUınu bu memek şartile mütezayid bir şekilde her 
hizmetlerinin önümüzdeki sene de ayni lunan ahval ve şerait dolayısile birkaç sene gözlerimiz önüne gelmektedir. Alını 
Sjlretle ·fevkalade menabidcn elde edile- scnedenberi devamlı olarak üzerinde yü- sabm işlerinde 18 ila 20 senedenberi ta
cek karşılıklarla temini için ayrıca Büyük rüdüğümüz bu yolda yeniden herhangi kib ettiğim.iz şekilde yürüyoruz. Şunun 
Meclise takdim etmiş olduğumuz kanun hir tahfif yapmak imkallJ.nı elde edeme- yerine bunu ikame ettik diye yeni bir va
Hiyihasının umumi hatları 11akkınd:ı kı- miş olmakla beraber önümüzdeki seneler- ziyet yoktur. Buna mukabil herhangi bi..:
c;aca maruzntta bulunacağım. de bu mesaimizin daha müsaid neticeler nisbeti ele alırsak alalım. memur masra-

Umumi yekunu fi8 mnyon lirava baliğ vereceğine şüphe etmiyorum. fı artar. teşkilat masrafı artar. ve müte-
olan fevkalade tahsisatın en mühim kısmı Mahsulatı nrziyeden tayyare ianesi madiyen artar. Buna mukabil gösterilen 
Milli Müdafaaya aiddir. Filhakika demin kaldırılıyor varidat fazlaları da birkaç kalem müs-
arzetliğim veçhile. adi bütçedl'.' vap1lan Maliye Vekili bundan sonra vergi tah- tesna olmak şartne memurların maaşın· 
mühim zamdan baı;ka milli müdafa;ı hiz- silntında tahfiften sonra görülen tczayü- dan, müstahdemlerin yevmiyelerinden 
metlerine fevkalade tahsisattan ayrı1an dü anlatmış, mukayeseler yapmış. bun- kesilmek suretile toplanan paralardır ki 
miktar 26 milyon 310 bin liradan ibaret- dan sonra demiştir ki: yekunu teşkı1 eder. 
tir. Hükumet. yüksele dire!ctiflerinizc - Hükiı.met, bütçe imkanları derece- Birkaç nokta memnuniyeti mucibdir. 
tebaan, sulh ve emnivet g:ıyelerimizin sinde vatandaşlar üzerindeki vergi yük· Kazanç ve muamele verg~lerinden tahsi
vnsıta ve mesnedini teskil eden milli mü- lerinin tahfifini düşündüğü sırada halkın ıatın artması. Çünkü birisinde vatandaşın 
dafaa hizmetlerinin takviyesi için ~erek Tayyare Cemiyetine mahsulatı nrziyeden içerisinde bulunduğu vaziyetin ifadesi, di
ndi gerek fev'kalade varidat memb11an- muayyen bir nisbette vermekte olduğu i- ğerinde iktısadi muamelelerin ~.is'ati 
mız•n ıırami müsaadesini istil"!"a] ctmis1ir. anelerin de müstahsil olan köylümüzün mevcuddur. Fakat buna mukabil bir ha· 

VE>ki1 bundan sonra fevkalade tal-sic;a- gelirine müessir olmakJ:a bulunduğunu kikati ifade etmek lazım geliı,- ki o da te
tın 17.321.000 lirasının demiryollar inş.1- görmüş ve bunun köylümüzün kalkınma- diye sıkıntısı çeken vatandaşların mevcu
atına, geri kalanın da maden tetkik ve sı yolundaki mesai ve gayelerimize uygun diyetidir. Vatandaşı yol parası ödemek i
arama ensti+üsüne. muhaci:- iskan m'lS· bulunmıyarak yeni mali sene iptidasın- çin sekiz on gün dağlarda, taşlarda çalış
raflanna. hükOmet konaklan inşaatına, dan itibaren bu ianenin tamamen bertaraf tırmadığımız, üç lira vergisini vermek i-
maa rif insaatına. Havavollan fc:letmec;i- edilmesine karar vermiztir. çin hapisanelere ginniyecek şekle soktu-
ne vesair ihtiyaçlara tefrik edildiğini an· Altın alım ve satımı İ!Jİn yeni ğumuz ve elindeki hayvanımn satılmadı-
latmıştır. kararlar verilecek ğını gördüğümüz gündür ki hakiki refa-

Sanrıvi islcrlmiz: Fuad Ağralı bundan so~ra hazine va- hın içine girmiş olduğumuz kanaatine var-
Ma1ive Vekili bunu müteakib· .. varidat ziyetini, döviz vaziyetini, harici ticareti mış oluruz. cÇok doğru sesleri•. 

bütçesine aid maruzatıma f!0 çmeden ev- mizi anlatmış, bunu müteakib milli para Bilhassa Mayıs ayındaki tahsilatın faz-
vel. &di bütçede ve fevkalade tabsisat bahsine geçerek şunlan söylemiştir: lasını maliye memurlarının nisbet dol-
orojesinde yer almayan sanayi, maadin. - Milli paramızın, senelerd.enberi mu- durmak için g&terdikleri gayretkeşliğe 
deniz ticareti ve su İ$1eriıııiz~ dair de hafaza olunan fiili istikrarı devam etmek- atfederim. Mayıs ayının, bütün mahsulat 
biraz maruzatta bulunacağım• demi.ıı::. sa- tedir. erbabının, bu memleketin yüzde 82 sini 
nayi islerinden bahsederken czcüm le şun- Geçen seneki maruzatımda borsa harici teşkil eden zürra halkın elinde hiçbir şey 
lan sövlrmistir: alınıp satılan Türk altınını yersiz olarak bulunmadığı bir zamana tesadüf etme-

cTahakkuk ettirilmesi Sümt'rban ka tedrici bir tereffüe meyletmesinin tevlid sinden dolayı tazyiklerin ağır tesirlerini 
mevdu olan sanayi tesisatı vükc:f'k MP._C'li- ettiği zararlara işaret ederek bu hususta hepimiz görmekteyiz. Onun için Maliye 
·n direktiflerine ~öre hük(tmetin tanzim bazı tedbirler alındığını ve bu sayede al· Vekili arkadaşılndan rica ederim. bu tah
etmiş oldui?u proı?:am dairesinde munta- tın alı.msatı.m1nı dünya fiatlanna naza- silatı bu zamana kadar geç bırakmış ol
zaman ilerlemektedir. Bu nrogram meva- ran normal hadler üzerinde tesbit edil- manın bir de muvahhar şekilde telafisi 
nından bilhassa memlekf'fin S1nai' ve ik- miş olduğunu söylemiş idim. Çok hassas hususundtiki gayn?t'keşlik zihniyeti m~ 
tısadi ha atında b!iyük bir rol alacak olan olan bu mevzuu muhtelif sebebler ve bil- murlara vermesin ve Mayıs ayı içinde 
tesi.CJ ve işletme sermayes1 -45 milvon li· hassa siyast havaların tesirleri altında kimsenin elinde para bulunmadığı bir za
rahk bir masrafı !stil:r.am eden Karabü]s: gene gayri tabii müvazenesizliğe doğru manda halkın rencide olmasına ve müş
demir ve C'elik fabrikasının önümüzde'ki gitmekte olduğunu müşahedemizle anla- külatta bırakılmasına sebe0iyet verilme
Ai?ı.ıstos avında isletrneve acıtacağını Ye mış bulunuyoruz. Bunun için zamanın il- sin.• 
Türk - fn{Yiliz isbirliğin in bu büvük eseri· caatına daha uygun yeni tedbir ve karar
nin başarılmış bulunduğunu kayıd ve işa- ların alınmak üzere bulunduğunu arze-
ret etmek isterim. derim. 
Yapılan ihesablara göre ilk heş senelik Maliye Vekili bunu rnüteakib borçlan-

sanayi programında dahi! tesisatın ta- mıulan ve milli bankalarımızın vaziyetle
mamlanması takriben 117 milvon lira·•a rindcn bahsederek beyanatını bitirmiştir. 

malolacağı anlaşılmaktadır. Bu tesisat i- fenkidler 
çin sarfına muhtelif kanunlarla mezuni
yet verilen 57 milyon lira kanunlarında 
yazılı rnenabiden hazinece tamamile temin 
edilmiştir. Önümüzdeki seneden itibaren 
programın tamamlanmasına muktazi 
sarfiyat için yeniden sal3.hiyet al•nmasına 
lüzum görülmüş ve buna aid kanun layi
hası yüksek Meclise takdim edilmiştir.• 

Fuad Ağrah bundan sonra Meclise tak
dim edilmiş olan 1937 mali yılı hazine he
snbı umumi.sile bir evvelki sene hesabı u
mumisi arasında mukayese yapmış ve va
ridat büt~sine geçerek ezcümle demiştir 
ki: 

Varidat bütçesi 
1939 mali yılı bütçemi?in varidat kıs

mını 261 milyon lira olarak tahmin etmiş 
bulunmaktayız. 1938 yılının ın aylık tah
silat rakamlarına istinaden yaptl'ıc; o1du. 
ğumuz bu tahminin 1938 yılı varicl"'t biit
çesine nazaran 10.951.000 lira bir fazla
lık göstM"mektedir. Bu fazlalıt:ıu m:ihim 
bir kısmı kazanç vcrgisile hizmet erbabın
dan alın:m diğer vergilerdPn VP gümrük 
verg4Ieri1E" inhisarlar hasılatından ileri 
gelmektedir. Elim.izde bulunan 11 aylık 

tahsiliıt rakamları bu tahminle:-imizin ta
hakkuku~ ürnid etmeye milsaid bulun
maktadır. 

Vergiler 
Vergiler hususundaki prensipimiz, ver· 

gilerimizi istihsali fazyı1r ve istihlaki tah
did etmiyecek nisbette bulundu!"Illaktadır 
Bu hususa azami itina etmektf'yiz. Ta
hak'kuk ve 'lahsil şekillerinde daima mü
kellefler için kolaylık temin edecek usul
leri araştırmak ve bu gayeyi istihsa~ ede
cek surette ıslah ve tensik tedbirlerini al-

Mazhar 1\füfidin sözleri 

Maliye Vekilinin izahatından sımra ilk 
sözü Mazhar Müfid Tansu cÇoruh:t aldı. 

Bütçelerimizin geniş hir tahlilini yaptı, 

bütçelerde sıhhat ve samimiyet olup ol
madığı nokta.çında durdu, neticede dev
let dairelerinde israf yapıldığı iddiasındn 
ısrar etti. Misal olarak kömür mübayaa
sını gösterdi. Her dairenin ayrı ayrı fiat
larla kömür aldıklarını söyledi. Bir tev
hidi mübayaat komisyonu teşkili lüzu
munda ısrar etti. israfın ya usulsüzlük
ten, yahud kanuna ademi riayetten doğ
duğunu anlattı. 

Bunu müteakib tetkik seyahatlerinin 
dairelerde bir. suiis1imal mevzuu teşkı1 

eylediğini söyliycn Maihar Müfid ezcüm
le dedi ki: 

cAilevi bir mBzeret, şahsi bir mazeret 
için İstanbula gidecek olan herhangi bir 
memura (tetkik seyahatine gidiyor) diye 
bir nam verilerek harcırah itası şayanı te
essuftür. Kızını evlendirmek için, b:ılayı 

geçirmek için İstanbula giden bazı me
murlara tetkik seyahati diye yevmiye ve 
harcırah verilmiştir. İsraf bunlardır .• 

Mazhar Müfidden sonra Fuad Gökbu
dak (Urfa) kürsüye geldi Maarif ve ço
cuk vefiyatı mevzuları üzerinde mütalea
larmı söyledi. Bunu müteakib Fefik İnce 

' (Manisa) söz aldı. 
Refik İncenin sözleri 

Refik İnce bütçenin ehemmiyetli bir 
kısmının Milli Müdafaa, Maliye ve Düyu. 
nu Umumiye tarafından bel'olunduğuna 
i§Bret etti. Bu ü~ müessesenin ihtiyacına 
tekabül eden miktarın vasati olarak büt-

Refik İnce bundan sonra qer devletin 
kendi gayesini kendi şartlanna uygun e
lemanlar, memurlar vasıtasile istihsal e
debileceğini işaret ederek dedi ki: 

cMilli ve hayatı maksadlan elde ede
bilmiş olmak için memur unsuruna diğer 
devletlerden daha çok muhtacız. Çünkü 
münevver zümremizi ekseriyet itibarile 
memurlar teşkil eder ve çünkü mukad
des emanetlerimiz bunların ellerinde bu
lunmaktadır .• 

Hatib bu münasebetle memurlar ara
sındaki ahenksizliği ve bunların hukuku
na taalluk eden meselelerde ndilane ha
reketi tanzim etmek zamanının artık gel
diğini söyledi. cbu işin hallini tacil etmek 
Saydam hükiımetinin kat'i ve muvaffa
kiyetli icraatından birisi olacaktır. diye
rek hükumetin tek.aüd maşalarile de meş
gul olmasını rica ve temenni eyledi. 

Hatib mütekaidler aTasında eski ve 
yeni tekaüd diye mevcud ikilikten doğan 
ıztıraba temas ederek şu beyanatta bu
lundu: 

cHizmeti ayni ve fakat miikafatı ayrı 
alan bir heyeti içtimaiye ruhiyatında hu
sule gelecek aksi tesirlerin ıztırabını duy
mamağa imkan yoktur. Hükumetten ta
sarruf yaparak, varidat bularak şu veya 
bu kalemlerden tenkis ederek mütekaid 
maaşlarında ikilik doğuran vaziyeti ıslah 
etmesini istiyorum.» 

Refik İnce tekaüd olmuş veya ~ifa 
etmiş memurların bir müddet sonra üc
retle yüksek vazifelere tayin edilmesi işi
ne de temas ederek bu usulün mcmum-

nn vazifelerine bağlanmaları esasına 

menfi tesirler yaptığını beyan etti. 
Hususi idarelerin idarei umumiye

ye yaptıkları yardımlar üzerinde du -
ran Refik İnce hükumetin hususi ida
relere karşı artık sehavetkar bir vazi
yet ~lması zamanının geldiğini söyle -
di, Be1ediyelcr Bankası ile Merkez 

Bankasının zengin olduklarını Ul\'t ~ 
ti vBe: .. dah l l . .. .. geÇil~ 

c u mu a e enn onune ıP 

olursa her viliyetin mutlak o~ ıe
tırab içinde bulunduğu bu m~t' 
den kurtulmak suretile elde ed ~1 
ri menfaatlerden ayn ayrı eserler le. 
dana getireceklerine hiç şüpbeın Y0 

tur, dedi. ııJ1lXl' 
Memurların Vekalet emrine 8 a . 

keyfiyetinin mahalline masruf .?bJl ıcı~ 
sını istiyen Refik ince bunu ınutea 
şunları söylemiştir: rıesl 

- Müşterek derdlerim.izden b~r. ~f•' 
de bilhassa gençlerimizde diliroizı 1~ • 

fa doğru olan cereyandır. Yeni dil 0~ 
mesinler diyecek derecde müteassıb. ~ıe. 
liz. Fakat yabancı malını dil büviyetinl'511 
milli hüviyetimize ithal etmeye de il 

taraftar değiliz.• r 
Refık İnce, üzerinde durduğu işle~91 

tasında gayrimübadil ~ine de t~ a • 
etti. cSaydam hükfuneti bu işe ._rıib di1' 
yet vermezse ben artık gayr~ubB ıı\C· 
ler1e beraber oturup birlikte agl~# 
tan başka çare kalmadığına kaJll 
dedi. . . e. • 

Hayat pahalılığını önleme~ ıçın ttefl 
lınmı.ş tedbirler hakkında hukfıJilC 11 • 
izahat istiyerek beyanatını tanıafll dıı' 
yan fu'fik İnce kiirsüden aynlIIl8 

evvel ezcümle dedi ~: .. _ .. .. E~ 
cSon olarak en buyugumuz r<1' 

Şefimiz Atatürkün artık old\ığu ye ii . 
uzunca kaldığını ifade etmemize ınbed' 
saadelerini rica ederim. Atatürkün e Ji' 
medfeninin biran evvel yaptırııınası 
zımdır.• 

Berç Türkerln sözleri 
0
p) 

Bundan sonra Berç Türker .. ( AfY e • 
kürsüye gelmiş, doJgun bir butç~.: et· 
tirdiğinden dolayı hük~eti teb~i • 
miş, milli müdafaaya verilen eh tııı.1) 
yeti şükranla km-şılıyarak bunun . 9ıı 
psiko!ojisi üzerinde yaptığı tesirl~ ]tl 
!atmıştır. Veraset ve intikal ~~rgısı iııi 
nunl hükümlerinin lbasitleştı~Jld' .. zerı 
istiyen hatib, para meselesi u . JJ· 
durmuş. takas işlerine temas ~~ış~iit 
yon kartelinin Türk müstahsılinı b!l . 
kül vaziyete soktuğunu mılatmJ..Ş, t • 
z1 vergilerin ağırlığından şikfıyet}{ etııb 
mi.'j endüstri planına temas edere pıl , 
mi~lerin ve hesabların daha iyi ye. 
masını istemistir. 

Nakiy~ Ergün Un sözleri. esiı 
Nakiye Ergün (Erzurum) k~eıı 

çocuklar ~çin bir yurd açılma~ı t 
nisini tekid ederek demiştir ki: . 0i· 

cTalih!n mi diyeyim, kdderin Jll;)ritıl 
yeyim ne ise babasını anasını ~ 11ıı ' 
alarak bedb&ht etıneğe çalıştığı Jtı 0 }'!1' 

lUka: cSen Türk doğdun, bedba~bıl' 
mazsın!» diye elimizi uza~ak sıcıılr9' 
riyetindeyiz. O yavruyu tunel i ·ııd~ 
lannın üzerinde, yangın y~rl~if • 
köprü altlarında yatırmak doğrU 
şey olamaz.• ~ı· 

Çok çocuklu ailelere yapılnn :I J39' 
mm şekli üzerinde tevakkuf edetl fsıi' 
yan Nakiye, çok çocuklu anaıar11

1grş) 
let ve yurdseverlik mükafatı .0 ~11r 
bazı memleketlerin icad ettiklert i.1' et· 
ka takma» usulünü bizim de tatb 
memizi istemiştir. 

Kazım Knrabekirln sözleri 'J{.ll(İ 
Bundan sonra General Kfızıtıı tll)f 

be kir (İstanbul) bir saat kada~. ~0111111· 
muştur. Karabekir istila görınUŞ t.86'9~ 
takalardn fakir düşen halktan eıJı' 
üstünde vergi alınmaması lfızıJtl g19rıtı 
ğini söylemiş, halktan alınan pa~9fl'ııı 
büyük bir titizlikle csirgenere~ ·sr.ıf' 
menfaatine sarfedilmesini, yanı 11'11t • 
lara, suiistimallerc, hıırsı.ılılklara il~ • 
iyyen müsaade edilmemesini b 
metten istemiştir. .. eııi11i~ 

Bundan sonra bütçe encurtl r.ı• 
mazbatnsında serdettiği mütaıeal9{ tileb 
kında fikirlerini söyfiyen İstanbtı tıfjf 
~· şahsi dileklerini şöyle izah e , 
tır: rileet 

1 - Avrupayn tahsile gönde eflle' 

talebe ve sitajiyerler orada evl~Ilıc ıcı~ 
melidirler. Avdetlerinde bir .'fii[Jllııll 
ile evlenmek mecburiyetinde 0 t 
dırlar. . rice , 

2 - Devlet mubayaatı içın h~ 11e 
decekler oralarda on paralık bırııl JI' 
diye kabul etmemelidirler. Bu ~) 

(Devaım 11 inci sayfa 



SON .t'OSTA 

Hariçteki Almanlara 
verilen g·z i emir er 

Ye i bütçe dün Millet Meclisin e 
ha aretli m .. zakere ere sebeb oldu 

1'1' .. t (Ba.şta.rafı 7 inci sayfada) kim · · - l-da ·1 t '" oprak senın ınana'l'nıyacagı ~ r ı en gı - (Bn..tarafı 10 uncu ıa.yfad4) tulm 
kanun 1atılınas:nu tanziın eden 1939 tiğini söylemışti. Alman ekalliyeti İs- wy• ası çarelerini tetkik edip tedbir a-
dutar. jnı:la~ kaçınanın yolunu da bul _ veç, Norveçte de ayni Nazi emel1erine ponlarda caridir. Nitekim bizim üç bu- lmmalıdır. 
bilinin stedıkleri yerleri yerli ahaliden hizmet ediyor. çuk altınla aldığımız mavzeri onlar he- 12 - Başvekalet emrine verilen talı 
1938 namına 3lıyorlar. Mesela : İsviçreye ~azilik dört kanaldan so- diye kabul etmediklerinden iki buçuk sisatı mesture şahsi propagandalara 
420() d(İen f~~ir bir Sloven köylüsünün altına almL~lardı. sarfodilmektedir. Bu paranın dahEI fay 
dığı 

1 
gılız) liralık toprak satın al- kulmakta: Birincisi: Nazi partisi vası- 3 - Ancrsı babası tarafından bakıla- dalı yerlere sarfının temini lazımdır. 

<:iru; a ır almaz da zengin bir Alınan ta- tasile .. · Hemen her şehirde Almanya mayıp kapı dısan edilmiş çocuk.lan eli 13 - Ecnebi mütehassısfura ~rilen 
~ ayni fiatla rehine yatırdığı. gö _ tarc1fı:ıdan ;dare edile~ bir pa~i ~- ekmek tutunc;ya kadar devlet hima - büyük maaşlar göze çarpmaktadır. Bu 

pu, bırçok .. a şubelen var. İkıncısı : yesine almalıdır. Ormanlık mıntaka - iş esaslı bir tetkike tabi tutulmalıdır. 
rn~an ek~lliyeti garbte de ayni Nazi propaganda nezareti vasıtasile .. . larda on senede bir, bellti de 20 senede 14 - Vekaletler ar~mda daha sıkı 
kurneti~lNaraa alet ~luyo. r. Hollanda hü- Bu nezaretin Lucern'deki ajanlığı sa - bir çocuklar şehri kurullnalıdır. bir işbirliği ya.pılması lazımdır. 
kaa zi tahnklenne karşı simdiye yesin<ie telonil İsvi~Te matbuatına, ti- 4 - Memlekette ilim bakımınd~ Galib Pekelin sözleri 
~~-~irçok defa hareltete ~eçmek yatrolrmna, sinemalarına tesir ediyor. kaf.kınmayı t:min için bir akademi k~r- Bunu mütealcib Galib Pekel (To-

uurıyeti d 'Üçüncüsü: •Haliçteki Almanlar birliği> mak zaruretı mutlaktır. Memleketi - kad) söz al ak b b " t ~-
faaUy t' n e kaldı. 1933 de Nazi . d h .. .11 1 • b" bi . d ar u sene u çeye J\On -
kadar e ı Hollanda kanunlarına karşı o vasıtasile .. . Dördüncüsü: cGizli polis• mız e enuz ı ~ -e sıyaset ır nn en muş olan 11 milyon lira fazlanın ma.6-
Pl'Qı~ ..... açıktan açığa yürüdü ki halkın vasıtasile ... Bu teşkilAtın İsviçrede 500 adyrıl.mam~tır. Bır ahrkadaşın ~ a'kl ak- rafta tevzii üzerinde durmu~ Milll Mü-

~ıosu ·· ·· d azası olduğu tahmin ediliyor. emısven ol~~sı, . e~ ~e meuus u dafaaya ayrılan sekiz buçuk mifyon li 
l'lnt • onun e parti nihayet şefle- Die Nstion adındaki İsviçre gazetesi yapm<!'il hu ıkı vazıfeyı bırden görme- rarun çok yerlnd ld - b 1 
"u muvakkaten geri f'l'>km k 1·· . . k" d On . . l k tt e o ugunu, unun a ·• duyd ,- e uzumu- 1 d ,. . . •..J_,._. uhb"rl-..l- sı ım ansız ır. un ıçın rnem e e e beraber k~y k lk· ~ t k 
!{r. __ et tu. 1935 de Nazı' komı"sen· hu··- geçen er e uuıe!l ueAı m ı ı~n şu ·r· ..:ı 1 . t d a· .,, ku a ınması ve opra rne-

"'ll < ı ım a-uam arını maı~ er ın"'en r- 1 · · · bi y •• 

'-- ... ,d.ı· arafından Hollandct dı~na çı- haberi aldığını yazıyorau: c:İsviçre fab- t k 1" d On1 k Mr . se esı ıçın rşey ayrılrnadıgını , bugun 
"'G.~ b -ı· • ... - • anna a7.ım ır. ar ~re 1m1- memlekett ' h r d b' k t 
de""- 1 edi~nunla beraber gı"zli faaliyet nkalannda ~alışan Alman muhendısle- ze gerek istikbalimiı.e aid güzel eser- kl e medr a a ın _ e ırçob op-

..... ,ı yo 
0 

. _ .. . · .. ra arın mevcu oTdugunu, un lan 
('l»J._ • r. kadar ki, c Alman iş rın ustunde, Almanyadan gelrnı.ş bazı ler hazırlarlar. General bu munasebet- ko-yıu··" d ğıtm dk h k"" ı·· ·· 
-~wıes1:t h · . . .• e a a ı ça em oy unun, 
lfollanda ıç bir yabancı me:mlekette tali.mat bulunmuştur. Bunlarla mühen- le ılave e~ıştir: , . hem de bu ıner'alarm bo.ş kalacağını 
tır. daki kadar inkişaf bulamamış- dislere harb çıktığı takdirde memle - c~abı!~ı~e mathuatm hıtngı serma - sl>yl"miş. hilkılmetten bu iş için de pa-
Nazık . ketlerine dönmemeleri, Lurern'de kal- yenın tesırı altında ol~uğunu d'fişünfir- r3 ayrılmasını istemiştir. 

~ti nn Daniınarkada bir teşekkül- malan çünkü; asıl vazifelerinin orada ı:ıek çok a~ı .duyarı:· Bır va~~mdaş k\tab G:ılib Pekel bundan sonra devlet da
bıarı:r, merkezi Kopenhag'da. Dani - ol.reağı b ildirilyordu.> ~te c:İçeriden çı.karmnk ıçı~ ya bir :::ıhudıye veya bir !relerinde mütemadj artan kırtasiyeci
da) ıne:uın emniyet müdürü ( 1939 taarruz tekniği>nin rniıhtelif tezahür- Enn:niye vuz~yu do1rnıektedlr. Aka- U.kten bahsederek hal'kın bu gibi is -
ııı::,,....._ -~""eket dahilinde Ca'"'•r-lugunw 1 . demı kurulursa herkes (memur ola• - 1,,.,,rden z"vad .1 .. t k" ld v • • ~ .,....., en. .. w , "° u. esı e muş e ı o ugunu soy 

T A B U T Ç U K 1 Z 
~:~ka;:!i~e~Ja~ı:~~~e~~; ~~~ lerniştir. 
besler. İJim ı::ahih; icin de bir güz.el Cemal Me:t'sinlinin sözleri 
hedef meydana konmuş olur.-. Bundan sonra kürsüye Cemal Mer-

lt~(~aştarafı 8 inci sayfada) 
•-· ıftiharı ,,_. 
~butlarının a e~.u "kaldırdı ve bana 
dı.ı...,llır'Jerı • te:n~unu göstermek için 
bıiş "- sşareı etta. İleride rendelenme -

ucyaz tahta 
but, öted dan derme çatma bir ta -

bir kabart~ onun cilalı tahtadan üstünde 
bsnayeı Yü~ haç bulunan daha iyicesi ve 
barıı taraf] klerde gü1.e} yerlerde. iti • 

oY':ınalı, aüa~da bulunan ağı:- cevizde.91 
11 e IO?ıra Urbutlan gösterdi. 

rı~ niı.irrı, Qda.tnı inırendirmek ister (ıbi: 
ırı dedi.~ları.ınız 1stanbulda bir ta

- Çok iş Yle güzel çalışırlar ki ..• 

. - llaıı .~lur nıu?. 
lf bir d günler "ok · "dir en \.._ .. •Y• ı y- ı· lık t4n Oıur. bazı " . uz ıra 

_da haftala~a bogun elli alınz ve ba -

d. . llu işe .............. ş, boş otururuz.. 
lllız? • ~ıra bir · . 

·•· ışı terem etmez miy 
- a hiç aYır bu iş 

zın eline yapılacak tabuta pey olarak ~·ir- 5 - İdari teşkJJMım1zd'a büyilk ta - sinli ( İçel' gelmiş, eski mütekaidl~ıin 
mi lira kadar i:>ir para m'kıştırdı sarruf imkanı vardır: Vilayetlerin hu ma~ me.c:elesini ele alarak uzun iza-

Genç tabutçu kızı tekrar yanıma dön -
dü~ vakit yüzü gü.liiyordu. 

- Ayağınız bana çok uğuı1a geldi! 
Dedi. 

Adeta utandım ve vicdan azabı hisset -
tim. Acaba ayağım hangi zava1lıya u -
ğursuz gelmişti. 

Kendimi bu kadar uğursuz zannetrni -
yordum. 

dudlannı biraz ~enis1etmek. müfettişi hatta bulunmuştur. Bu işin herşeyden 
unnırniliklP.Ii kcldırrnak mümkündür. evvel bir hak meselesi olduğunu, mü-

6 - Bilcümle flttısadi i!-'lerde tekni - tekaidlerin maaşında_n Umumi Har -
ği:rı hAkimiveH te'mln edl1rneli<lir. Ya - bin basında bir tenkihat yapılarak yüz 
pılan işler kontıoldan vecirilmelidir. de 20 kesildiğini. 1931 senesinde tahsi 

7 - Halkın ma<ldt. manevj kalkın - satı mum.amanın yarısının kesildiği -
masını t.emin me~eJ.E>sf . ~rek kültllr ni, bu suretle onlardan kesilen bu pa -
bakımından. P.erek vücud bakımından ranın şimdi onlar tarafından geri iste-
halkımı7. kalkıntTJa/5'a ook muhtaçtır. nildiğini söyU~rek: 

Son sual -olarak kendisine fUJ\U 
dınn. 

8 - Mt>mlek~te hizmet etmiŞ müte- cİşte bunlar bu hakkı istiyorlar, yok 
sor - k~dlerimize yard1m zarureti vardıT. sa almadıkları bir maaışm tekaüdlüğü

Canakka~ede vatanı müdafaa eden bir nil istemiyorl!.!'> demiştir . 

- Nişanlı mısımz1 
- Hayır! .. 

miralay. bir binba~. 'kıendisi w , ailesi General söz~rine devamla bu para
perl.c;an yaziyettedlr. BU11lan yaşatmak nın nihayet 4 bu~uk milyon tutacağı -

_ Evlenme'k ister m;s;ıı1z1 Ja7ırndıı-. nı, bunun hepsinin birden verilmesi -
- Yook istemem.. 9 - H~'lkın islerinin takibi ~le - nln şart olmayıp senelere taksim edi -
_ Neden? si. Basvekalete hai?lı bir büro kurul - lerek vcrilme-;inin muvafık dl.d~ağını 
Ölümden !korkmıyan. ve ~ftmden kork malı. bu büro ı~!~ri takib etmelidir. ileri ~ürerek demiştir ki: 

1 O - Ah1Aksı7.lıkla mücade~ !Azım- c:Arkndaşlar. bu bir medeniyet işi -
madığı için bana tnısanlann en cesuru gö-

sel.A gece istasyonlarda, iskelelerde u
mumi sıcak yerlerde vaktini geçiren 
albaylar, kapıcılık eden yarbaylar, şı.. 
mendif P.r demirinin tozunu temizliyen 
binbaşılar vardır. Bu bir şeref, bu bir 
haysiyet meselesidir. Yarın ordumuı 
bunlann içinden bazıtannı hizmete da
vet edecek. Bu sefil hayatı yaşıyan bir 
adamın ı:: ırf şeref ve haysiyet ocdğı o • 
lan orduya g:irmes1 bir meseledir. Bun 
lar, bu biçareler yanlarında dalbudaJr 
sallnış bir ailenin başıdır. Bu aUenin 
kendi gibi asker olmuş d~adı veya 
oğlu vardır. Ve bunlardan kalına bir • 
kaç torun da o boş gövdenin koltu~ 
ııa sıqm1şlardır.» 1 

Meclis bu beyanatı alaka Oe din1edi10a 
ten sonra alkışladı. Bundan sonra Divanr 
Mtihasebat Reisi Seyfi, Divanı Muhasebı 
tın devlet masrafına, muhasebei umumlyt 
ve divanı muhasebat kanunlarına koydu. 
~u çerçeve içinde müraka'besini yaptılıu 
söyledi. 
Divanı Muhasebat reisinin beyanat:n• 

dan sonra Meclis Reisi başka söz isti)en 
olmadığından Maliye Vekilinin yann ,al· 
nız kendine aid olan tenkidata cevab ve
receğini, Vekillerin ise bütçeleri gördşft.
lürken kendilerini .alakadar eden işlere 

dair beyanatta bulunacaklannı söyliye
rek celseye nihayet vermiştir. Meclis ya. 
n n saat on dörtte toplanacaktır. 

Jaron ya, Alman va 
ve italya ile askeri 

ittifak yapmıyorl 
Tokyo. 22 - Havas muhabiri bildiriyor: 
İyi haber alan mahfellerde kat'i suret

te ifade edildiğine göre, Jçon hükfune
ti, Almanya ve İtalya ile bir askeri ittifak 
imzalamamak hakkındaki 22 Mart tarihli 
karannda musırdır ve Almanya ve ltalyı 
ile otomatik mahiyetli taahhildlere gir
meğe muhaliftir. 

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

Trakya Umumi Müfettişliği 
Müşavirlerinin seyahat.eri 

Ankara (Hususi) - Trakya umund 
müfettişliği ziraat müşaviri Şevket An 
şehrimize ~lmiştir. 

* Slkııınıyoruın. e çok alıştım, yaparken 

'l'aın * 
dır. Bi71 isti TA etmP-k i~iven . ha7.1 mil- cnr. Heı· medeni m€-ml~kette medeni -

rünen genç kız hiç ummadığım ıu cevabı verdi: ]etlerin ifsadı ahlAk cemivetlerl var - •et Tr' "'frumuna umak için vamlan her Tekirdağ (Hususi ) - Trakya umurnJ 
_ Korkarım. dır. Her nıem1E-ket buna kar~ı tedbir cansız ~ey mutlak~ canlı mahlfıkun ra- müfettişliği maarif müşaviri Celal Fer· 

ttn bı.ı sırada dükk 1 er girdi. 0 ana bir takım muş-
- b· enç kız· 

Sonra ilave etti: almıştır. Bunun icin memlekette aile- hatı icin vapılır. Bu biçareler vatn~ u~ di Gökçay vilayetimiz mıtarif işleri et. 
yi kalkındırmak IA:rnn<lır. nındn vilcudlerini ymratmL"Şlardır. Bu rafında teftişlerde bulunduktan sonıı 

d..ı .oır dakika . . 
. dıyerek v"'"'und 1 - Hem. ben bmru §imdiye kadar hiç 11 _ Halkır. hm-a t.ehlikf""indf'11 kur bicarelE>r in halleri tx>k yamandır. Me - Geliboluya hareket etmiştir. 

düşünmedim.. Kim bilir, belki kısmet o- ======::ı::::::C==============================:::;:::======= 
Şirrıdı" b"' 

., .... , an a~Tı -

lan 1 UYiik bi A 

t dırrnağa çab 
1 

r talakatıe müşterisini 
lığ-u içtn n .. a ıyordu. Rumca konuş -
lifhayet epsoylediklerini anlamıyordum 

t~)' aıarlıkta · 
~araıı bir:nü ~yuşuldu. müşteri 

• ~ §t.erı olacaktı. Genç kı-

lh9i~İZ - Sovyet ittifakı 
ıçın çahşan adam 

il!> l.ıeşhur ~B41t.a.ra.fı i' ine! sayfa.da) 

ta~\. ~alaıı~~u:~ale k
1
om.itesinin 

.. :.«ıaaı }{ ınnde talyan mu 
' ont «Grandi . \\. ~rini ı.. > bıle Maisky'nin 

.. Aatııa katıla karşılamış -

~ lf.tıa hunıardsı u ... ıı..11-. 
}(_~ette tenkid ··~y onu şiddetli 

it.... ~ö lrfa. edıyordu. 
~~· F~ çok hayırsever bir a

ltllur, kib" lar~ d.aiına yardrmd'a 
h-~l'Jn ır nedır bilmez ..• 
·ıl~ erne-k ve f 

..,.. ... e'k gcry onnunu muhafaza 
~\ll~k 0~ esile çok tenis oynar. 

e 'bulu u İngiliz liselerinde tah -
A ..... ~ nrnaktadır 

lur!.. 

Hisseftim ki, genç tabutçu kız; hika -
yedeki kız gibi eğer bir kısmet çıkarsa ta-
butçuklarını. çel~çiklerini bırakacak; 

hem ağlıyacak, hem de gidecek.. 
Suad Derviş 

Siyaset aleminde 
(BC1JUn"tıfı 3 ü1'1.Cii ıtavfada) 

·fngihere, Filistinin kabul edbileceği mu
hacir mı1darını Arablarm da tuvib et
mesi şartına muallAk tutacaktır. O suret· 
le ki ilk ~ sene içinde, Fili.çtine gelebi
lecek Museviler, mevcud nüfusun üçte 
bitini aşamıyacaktır. Bunda Arablann re
yi yoktur. Beş esneden sonra memlekete 
kabuJ edilecek muhacirler hakkında A
rablarm da reyi lAhik olacak -ve gizli mu
haceret fiddetle cezalandmlacaktır. 

Toprak meselesi. - Arablara aid o
lup Musevilere satılacak topraklar üze
rinde İngiliz yük!ek komiserinin veto 
hakkı bulunacnk ve onun tasvib etmedi
ği toprak satı~lan muteber aayılmıya
caktır. 

ı. ... --:.ı.gıo s · 
~~tları~n medeniyeti hararetli MUSCV11erin aleybln~ fiddetle hücum 

l'llua andır. Onun yegtuıe ga- ettikleri Beyaz Kltab, mücmeien, işte bu 
~tkı~ ~us halk kütlelerinin ~aslan ihtiva ediyor. Şu noktaya aynca 

-'lllı~lerı~ Ati~ İngilizler gibi yaşı- ı~aret etmek lbımdı!' ki bu kararlar hak-
··• kında Ara'b1arda da meınr..unfyeıt eser-

'-.., (FT"anaız membıılanndan) leri görlilmüyor. 
il S~Um. Ragsp 1.:meç 

l '• R Strı..:~~~· atip Türkoğlu "'"- ,.... Akba kitabevi ~ 
.ı_ ı..t:til ı1aıı. oteli ıır... No 26 K ::j 1 Her dilden kltab, pzete ff SON 

h ._• lltl•d•• aowa • ... t.14 d •20 \POSTA'nın Ankara bıylldlr. Uoder-
dar t.a.tal oa vud maklnel&rlnln de acentandır. 

•rıllJ kabul edtr. 

istanb Defter arhğından 
K ıpı Hestıp 

No. sı Artı Mıthallesl Sokam No.sı 

1157 Memduh Avuç Aşçı 

1415 Nuri Adar Terzi 
1348 ô.ııer 
H87 lsmail 

Terı;i 

Ze -1 t o fasulye tnc. 
81 Sar tim 

eloğlu. 

Ke~ Şekerci 

848 Dimitri oğlu 

Y.1ni. 
Terzi 

1381 Artin Ar~ll'nyıın Bakkaliye 
19 Mustafa KAınil. ~rber 

820 Jzz~t GUldemir J40leaııJÜt ve toptan 
ve şeriki toe 

1499 R t va Jak Gömlek terzisi -ı 6Şb 

6 8 Ali oğlu Şevket Komisyoncu 

1628 ~arraf zade 
Yusuf. 

1665 Hnseyin Yılmaz Terzi 
1553 
184 

Ahmet Reşci 

1447 Celal 
856 Necmi lşmen 

Hah komfs. 

TPrıi 

Kunduracı 

1601 Yasin oğlu Nuri. Aşcı 
62 Mehmet oğlu • 

Hıdır . 
81 Sararım Keoe- Şelc:erot 
7 el oğlu · 
25 Recep 

108 KoQO 

Berber 
Teni 

1632 lbrablm Ercan Btlle ve manav 

Şeyh 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 

• 
1 

• 
• 

GeyH\nu Yalı koş. o. 54 

• Eminonn han 13 

• İzzet Bey han s 
• KOmOrcO sokak 13 

• H1tmidiye Cud. 26 

• lstan bul ban 9 

» Arpacıhır 64 

• Ankara Cad. 13-15 

• Ağopyen han 19 

• Ş ıpcıb.ın 20 

•• Mimwr Kemaleddin 22 
Cııd. 

• Antrepo ' 
• Arpucı ban 14 

• Antrepo 14 

> Zahireciler 10-1 

• 'l'rıhir hun 4 

• Reşadiye Cad. 33 

• Vt:.zir iskele Cad. 61 

• Hamidiye Cad. 26 

• Vezir is. 27 
• Zahireciler Cad. 2·' 
• Osktıdar iskeleli 66-68 

S<>nesl 

938 

938 
937 
937 
937 

936 

938 
937 
937 

938 

937 

936 

937 

937 

937 
937 
937 
937 

937 

937 
938 
937 

VtırgisI 

24.44 

5.6b 
13.19 
93.14 
94.50 

18.11 

~72 
2.30 
ıo.•a 

80.37 

65.26 

U4.00 

9.07 

618.46 

25.87 
21.04 
16.84 
85.10 

297.88 

63.84 
89.84. 

212.69 

İbhnrnııme 
No. sı 

11-28 

1148 
2-69 
1-'° 

27-60 

lt·M 

28-18 

3-18 

1-89 

ı.e 

2-71 
28-14 
1-&5 

16-29 

8-58 

17~9 
8-28 
2-78 

EınlnOnQ Mali7e Şubesi mnkellefüırinden yukarıda adı, işi ve adreslorl yazılı eşhas yeni adresbrini bllcllrmemiş .,. 
yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalan!lda gösterilen " ıenelere tait kazanç ver.;sı ve zam!annı 
havi ihbarnameleri kendilerine bizzat teblia edilememiştir. 

Hukuk UsulQ Muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddesi bnkmnne tevflkan, tebli~ yeıine iOCmek O zere 
keyUyet UAn olunur. (8671) 
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BENiMLE GEL 1 
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okll
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. VekA.leti ~ == m .. nnnm111 .. nnnHR1t .. !mtt... Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .,,mn .. UWi: 

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu• açılmıştır. tJlfl 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, ıneınur 

Gecenin sessizliği içinde, alçak tahta 
evin yarı çıplak odasından boğuk sesler 
)'ilkseldi: 

dı. Dışarıda sej.rek yağmur damlalan 
camlara vuruyor, hafif bir rüzgar dam -
larda oynaşıyordu. Uzak~a bir saat ağır 

- Benimle gel! ağİr üçü çaldı. 
- Hayır, gelmiyeceğim! r 

- Niçin inad ediyorsun Nezahet? İki • 

1 - Hakkın var Nezahet, sana yalan söy
lüyorum. Bu hırsızlık birinci defa yap -
tığım bir iş d~ğil; bwıdan evvel sana al
dığım mantoyu da böyle kazanmıştım. 

ondan evvelki şapkayı da, iki aydanberi 
yediğim.iz yemeği, verdiğim.iz kirayı da ... 
Hırsızlık benim yedi sekiz senelik san'a
tım ... Arkadaşlarla uyuşarak şimdiye ka
dar birçok! evler, hanlar, apartımanlar 

soyduk. Fakat benim hisseme düşen pa
ra pek azdı, hep çetemi'zin elebaşıları 

mJzi de mahvetmek mi istiyorsun? Birkaç 
aaat sonra sabah o1acak ve geç kalaca -
lız. 

- Sabah olsun, akşam olsun; artık hiç 
bir şey umurumda değil benim. 

- Tam mes'ud olacağımız zaman ben
den kaçmak istiyorsun öyle mi? demek ... 

- Niçin sözünü bitirmiyorsun Mah • 
ınud? Evet, demek seni artık sevmiyo -
rum. 
Delikanlının b~ı bir dakika için göğ -

süne düştü. Fakat hemen tekrar şahlan -
dı. 

- Yalan söyleme! Beni seviyorsun, bel 
ki de her vakitten fazla seviyorsun; fakat 
her şeyi öğrendikten sonra artık benim
le yaşamak istemiyorsun değil mi? Ce • 
vab versene! 

- Evet, inkar etmek ney yarar; senin 
gibi bir hırsızla ... 

Sözü boğazında tıkanmış,. bir hıçkırık 
omuzlarını şiddeti sarsmıştı. Genç adam, 
bir iki adım ilerliyerek iri elini kadının 
sarı ~vırcık saçlan üzerine koydu. 

- Yapma Nezahet, hırsızlığı senin için 
yaptığımı pekala biliyorsun; seni iyi ge
çindirmek, sana gi.!zel esvablar almak için 
kAfi derecede para kazanamadığım için 
bir defalık arkadaşlarıma uydum. Fakat 
bir daha bunu yapmıyacağıma sana söz 
veriyorum. Elimde pasaportum var; ko -
misyoncu Osman ve karısı Zişan isimle -
rine bir pasaport ... Birkaç saat sonra kal
kacak vapurla Köstenceye gider, orada 
rahat ve namuslu bir ömür süreriz. 
Sarı kıvırcık b~ isyanla sarsıldı. 
- Hayır! 

- Bu kadar haşin olma Nezahet, seni 
ne kadar sevdiğimi görmüyor musun? 

- Beni sevsen bu yaptığın şeyi yap -
mazdın. 

- Bir defa yaptım, bir daha ..• 
- Yalan! Yalan söyleme artık! 
Delikanlı esmer başını iri elleri arasına 

alarak odanın içinde dolaşmağa b~ladı. 
Omuzlan çökmüş. sırtı kamburlaşmıştı. 

Birdenbire derin bir sükQt ortalığı sar· 

.Son Posta• nın edebi romanı: 24 

- Servet mi? Nerimenin ~yle şey
lere ehemmiyet verdiği yok! O ancak 
kendi çalışmm:;ile kendi hayatını ka -
zanmıya ve kimseye yük olmamıya ça
balıyor. 

Meliha g<?ne biraz evvelki gibi alay 
ederek güldü: . 

- Ehemmiyet verdiği yok mu? Günü 
gelince sana bunu gösteririm. Her hal 
ve karda şimdilik daha uzun zaman 
Feridun beyin maiyetinde çalışacağını 
ve onun Nerimeye vasilik etmekte de
vam edeceğini unutma! Ayağına gelen 
bu müstesna kısmeti tepmeden evvel 
onun inceden inceye dü.şüneceğine emi
nfJn. 

Nejad dişlerini gıcırdattı ve ybmnda 
yürüyen kadının halası olduğunu, ona 
hürmet etmiye mecbur olduğunu bile 
unutarak şu sözleri söyledi: 

- rBudafoca söıller s6y!üyoırstrnuz. 
Feridun bey bir buz parçası, zalim bir 
adam, kalbsiz ve duygusuz bir insan -
dır; fakat onun namuslu bir adclm ol
duğunu ve böyle bir vaziyeti suiistimal 
ederek istifadeye kalkışmıyacağına e
minim. 

Meliha hanım omuzlarını kaldırdı. 
- Adam sen de' Böyle şeylere evvel

den hükiim verilmez ... Onun gibi aıw
rnetli bir adrun, belki de her şeyde ol
duğu gibi aşkta da önüne bir mania 
çıkmasına tahammül edemez ve her şe: 
yi ciğneyip geÇ€r. ' 

Nejad gülümsedi: 
- Feridun bey mi aşık? Bunu dO. -

f(lnmek bile beni güldürüyor hala; o
nun gibi hissiz bir admmn kalbinde 11-

cak bir duyzunuıı yeşereoeii.ne ve 1&-

büyük partiyi vuruyorlar, bize cevizin 
kabuklarını veriyorlardı. Seni tanıma • 
dan evvel az kau.nmak beni üzmüyordu. 
Bir boğazımı geçindirmek değil mi? Na -
sıl olsa kaynlıp gidiyordum. Lakin seni 
tanıyalı iş değişti. Sen bundan evvelki ka 
dınlara benzemiyordun, namuslu bir ev 
kızısın sen ... İşte bunun için ben de sa
na layık olduğun ömrü yaşatmak istedim, 
bwı:un için namuslu bir adam olmağa ka
l'ar verdim. 

Sert, vahşi bir kahkaha odada çınladJ. 
Mahmud bu sesi duymuyor ve kendi ken
dine konuşuyormuş gibi devam ediyordu: 

..:... Evet, namuslu bir adam olmağa ka
rar verdim amma seni geçindirmek için 
lAzım olan parayı bulmağa mecburdum. 
Çok düşündüm, sağa sola ba' vurdum, 
kimseden hayır yoktu. Bir i~ bulmak im
kAnı da olmayınca son kozumu oynıya -
rak bir.kaç kuruş edinmek istedim. An • 
cak, bu sfer yapacağım işten kimseyi ha
berdar etmedim; tek başıma harekete ge. 
çerek bir hafta çalıştım. gireceğim evin 
dört tarafını iyice ölçtüm. biçtim; geleni 
gideni gözetledim ve bu akşam evin bom· 
boş olmasından istifade ederek mutfak 
penceresinden içeri atladım, kasayı aç -
tım. mücevher, para, . tahvilAt. ne varsa 
ceplerime doldurup kaçtım. Beni gören 
olmadı. 

Biraz evvelki vah~ kahkaha yerine o
dayı ümidsiz bir çocuk hıçkırığı titretti: 

- Ağlama, üzülme Nezahet, bana gü
ven ve benimle gel... Sana yemin edi -
yorum ki bundan sonra artık namuslu 
bir adam olacağım. 

Genç kadının yanına yaklapruı, kuv • 

Yazan: G"ÜZİN DALMEN 

ilyacağına ihtimal wrmek bile gülünç 
bir ihtimal olurdu. 

- Sen istediğini söyle çocuğum; fa
kat Meliha halanın gözleri aldanmaz! 
Bunu dEr bil! Henüz işin b~langıcında
yız. Bu müteazzım ve ciddi adamın her 
şeyden e~l kendi hislerile çarpışaca
ğına ve bu duygusunu yenmiye çalışa
cağına eminim... Hatta, belki de Ne
rimeyi kendisinden uzakl'aştıraeak k~ 
dar kuvvet ve cesaret gösterebilecektir. 
Evet, belki de ... Bu ihtimal pek olmaz 
bir şey değil. 

Bir s;tniye alnını !kırıştırarak, kaşla
nnı çatarch, sert ve fena gl5z1erle dü
şündükten sonra gülümsemiye başladı: 

- En çok görmek istediğim ~y, Sü
heyla hanımın bu sım keşfettiği daki· 
kada yüzünün ne ha!e geleceğidir. 
A'.llah bilir ıamma kadıncağwl belki 
inme iner, belki de deli olur. Herhaftde 
bunu görmek pek eğlenceli bir manza
ra olurdu. 

VI 
On gün sonra, bir Ba'hah, Feridun 

bey Nerimeyi yaz1hanesi~ çağırttı. 

Cknç kız, patronunun fabrikadaki bü
rosuna yalnız bir tek defa, ilk ma~ını 
aldığı gün gitmişti. Bu defa, hiç bir se
beb yokken davet edthnesinden o kadar 
telAş ve heyecana düşmilştü ki, önün
deki hesab defterini kapatıp koridor -
}ardan g*rken ve Amirinhı odaaın& 
girerken kalbi korku ile çarpıyordu. 

Çağırılmasına sebeb ne idlf Acaba 
bir kabahat mi iflenifti? Bilmfyerelı: 
bir kusur mu yapmıftı? Yoka Feridun 
bey on.un .işinden JD11:11Dun delfl mi ? 
Halbuki, nrzifmbıde mml dDıbt g&t-

vetli kollarını onun boynuna dolamak için 
bir hareket yapmıştı; fakat hırçın bir çift 
el onu göğsünden itti. 

- Çekil alçak herif! Beni çaldığın pa -
ralarla geçindirmek istiyorsun öyle mi? 
İki aydanberi senin evinde yediğim içi
me sinmiyor diye titizleniyor, annemle 
babamın inkisarma uğradığım için rahat 
edemedim sanıyordum. Meğer haram pa
ra kursağımı deliyormuş ta haberim yok. 
Eyvah! Senin peşinden gelerek ne büyük 
cahillik etmişim! Hayır, seninle gelmiye
ceğim, artık kötü suratını görmek istemi
yorum senin; karşımdan defol git, bir da
ha adımı ağzına alma! 

- Nezahet! Vakit geçiyor, kendini de 
beni de mahvedeceksin! 

- Sus diyorum; yoksa ... 
- Peki, artık bir şey söylemıyeceğim, 

gönlünü benden aldığını, benden iğren -
diğini anlıyorum; fakat gitmeden evvel 
bana bir defa daha, ş!mdiki gibi düşman
ca değil, bu sabah baktığın gibi, yeşil 
gözlerinden altın ışıklar saçarak tatlı 

bak .. Başka bir şey istemiyorum senden; 
ondan sonra gideceğim, bir daha da yü.: 
zümü görmiyeceksin. 

Delikanlının yalvaran, dilenen sesi, ye. 
şil gözlerde bir isyan şimşeği çaktırdı ve 
onlar sıkı sıkı yumularak bakışlarını giz
lediler. 

tekaüdiye alacaklardır. ~ 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelıerind• ~ 
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekküllet 
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mü ::!det içinde okurlara ayda be§ lir• Jı,ı9' 
lık verilecek ve iaşe ve ilbasi.arı tamamc-n okula aid olacaktır. ~ 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maa§tan bel ;r 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi ieflı 
dirme ve banndınna orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EylUI/939 da tedrisata ba şlıyacakıtır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şur. lardır: 

A - Türkiye cümhuriyeü tehaasından olmak ve Türk ırkından butunnı-:-,.., 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe Jll _,. 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek .
raka bağlamak Jazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. '1 
D - Kendisi, ana ve babası i!Iet ehlin den olmak .Bu vaziyet polisçe ~ 

tirilerek evraka bağlanacaktır.> 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil ~ ' 
ğünü isbat etmek ctasdikname ıuretleri musaddak olarak eklenecektir.> ~ 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşan.anlar.le ~ 
ölmüş olanlar kabul edilir. Buruı aid medeni hali bildirir müsbet evrak 
eklenecektir.> ~ 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkcttiği, yahut evl ro"' 
suretile veya diğer inzibati .ebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı .tene~~ 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler ~ 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını ~ 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Notı1'1""" 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. Jt JI. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakilıe!" ~ 

Basık tavanlı tahta evde tekrnr derin V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, K ~ 
bir sessizlik oldu. Sokakta birkaç ayak se- Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. nıe yo 
si yağmurun ve rüzgAnn gürültüsüne ka- tır. Müracaatların 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. ~ 
rışh, uzaktaki saat sızlıya sızhya dördü 10 - Talihlerin kabul edild:iklerl ve mektebe hareket etmeleri ayni 
çaldı. tarafından kendilerine bildirilecektir. 1' 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedece~ 
parası kendilerine aid olacak ve •M. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yaza 

- Allaha ısmarladık Nezahet. 
- ... 

d dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> •3559.:1 ./ Bir kapı gıcır adı, merdivenler Mah • ~ 
mudun ağır vücudü altında inledi. Neza. 1 
het te yerinden fırlamış. pencereye koş· İstanbul F el, d ···esi ilanları 
muştu; fakat camı açmağa vakit bulma- - ,- ' 
dan sokak kapısı önünde bir boğuşma, bir Keşif bedeli 664 lira 88 kutılf omn Flor yadaki ahşab binanın bulundulU ~ 
itişme işitti ve amir bir sesin: den kaldırlarak gösterilecek yere yeniden nakil ve inşası işi açık eksil:1'1e~ 

- Karakola! nulmuştur. Keşif evrakil~ şartnamesi Levazım Müdürlüğün.de ğöıillebillr~ 

Dediğini duydu. liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 49 lira 86 kuruşluk ilk teminat~ 
Bir saniye. mıhlanmış ~bi, ba~ ca - veya mektubile birlikte 5/6/939 Pazartesi günü saat 14.30 da Daimi En 

ma dayıyarak durdu. Kalbi çarpıyor, ku. bulunmalıdırlar. (İ.) {3526) ~ 

lakları zonkluyordu. Aşağıdaki amir ses cak! Sabah erkenden ben geleceğim, eve derli toplu ve Nezaheti de yataiJıld' ~ • 
tekrarladı: beraber gireceğiz. dular. Genç kadın, bütün~),' 

- Karakola! Hüseyin sen bu kapının * canına tahammül edem.iyerek 
önünden ayrılma! Kimse dişan çıkmıya. Ertesi sabah eve gelen polisler ortalığı den ölmüştü. """1fl/I 

termiye ve kendisine verilen işleri bü
.fÜk bir itina ile yapmıya bütün kuvvet 
ve gayrelini sarfediyordu. Fakat me
murların fısıltılarından ve muhasebeci 
ile diğer arkılldaşlarının arada bir söy
lediği sözlerden, onun ne derece müş
külpesend bir insan olduğunu işitmişti. 
Yazıhaneden içeri girdiği zaman, Fe

ridun bey açık bir pencerenin yanında 
ayakta durmuş sigara içiyordu. Genç 
kızın girdiğini görünce sigarasını pen
cereden ~m-ıya atarak masasına yak
laş-tı. 

- Sana bir mektub yazdıracağım 
Nerime; Rica ederim şurada oturup 
söyliyeceğim şeyleri not ediver ... 

Küçük bir maısanın yanındaki san -
dalyayı elile işaret etti. Genç kız, ma
sanın üzerindeki kAğıd kaleml€re bak
tıktan sonra bir dakı1rn tereddüd etti. 
.Apıirinin söy1iyeceğ1 şeyleri kafi dere
cede sür'atle kaydedeceğine pek emin 
değildi. Filhakika ıooktebte tken çok 
defa not tuttuğu olmuş ve bunu olduk
ça çabuk yapmıştı amma birkaç aydan
beri eli biraz durmuştu; bundan başka 
helecanı da çobuk yazmasına mani o
lur diye korkuyordu. Maamafl:h, gene 
büyük bir soğukkanlılıkla ve telaşını 
dişarıya vermeden küçük malsanın ba
şına oturdu ve çoouk ya.,ındanberl 
korktuğu ve çekindiği gözlerin karŞ'l -
sında metanetle yazm1ya bqladı. Hal
buki bu gözler artık eskiden olduğu ka
dar soğuk ve ürkütilcü değillerdi; daha 
doğrusu şimdi genç kız onl'cİrın karşı
sında, eskiden duyduğu korlruyu de
ğı1, tahlil edemediği ve anlcy'amadıb 
bir tarzda, garlb bir çıekingenıtk hisse
diyor ve gene bu glSzler karşımıda tam 
manasile serbest olamıyor, bndisine 
hükmedemiyordu. 

Feridun bey büyük btr kolaylıkla ve 
kelimelerini düşümneden, lftr'atte 6 
söylüyordu. , 

Onun slSylediğl eüm1elerl not etmek 
içtn karşısındaki k•fbm çok lerl bir 
stenograf olmall IAmncf~ b~ Ne-

rime istenografi bilmediği için onu ta
kib edemiyordu. Bu sebebden, bir da
kika oldu ki, ipin ucunu kaybederek 
durmıya mecbur oldu ve mahcub bir 
tavırla Feridunun yüzüne baktı. 

- Affedersiniz ağabey, 10n cümleleri 
ya zl;frna dırn. 

Çekingen ve bulanık gözleri, utanan 
bir çocuk saflığile genç adama doğru 
kalkmıştı. Feridun hafifoe tebessüm e
derek sakin bir sesle cevab verdi: 

- Hakikaten, senin gibi •~ bir 
memur için çok çabuk söylüyorum. Ne
rede kalmıştık? Son cüm.ley1 oku da 
daha ağır devam edelim. 

Bu defa Nedme rahat rahat yazrnıya 
başladı. Esasen Feridunda pek acele 
eden bir hal de yoktu. Elini çene!ine 
dayamış. hem söylüyor hem de gözle
rini ~arŞ'lsındaki solgun yü?Jl.ü, a.Uıaı 
saçlı genç kızdan ayırmıyordu. En u -
fak bir söz karşısında kıpkırmızı olan 
Nerimenin yüzündeki ateş geçtikten 
sonra yanaklm-ı hemen soluyor ve kız
cağızın zayifliği ve yorgunluğu ~yda
na çıkıynrdu. 
Yazı bittikten sonra Fertdun Neri -

meye bazı talimat verdi ve makinede 
ylı'.lzılacak birçok k~ğıdlar verdikten 
sonra bütün bu işleri ertesi giln için 
hazırlamaS1nı tembih etti. 

Genç kız, işinin bittiğini anlayınca 

kapıya doğru bir adım attı; fakat Fe
ridun eJinin bir işaretne onu durdurdu. 

- Pek yorgun görünüyomın Nerl
me; hasta· mısın yoksa? Yüzün biraz 
s<ılu'k .. bundan maada, seni iftlhaııız 
görüyorum; sofrada yemek yemiyor 
gibisin ... 

Bu şyanı hayret sözler bl'flruıda 

Nerlme şaşkınlığını göstepnern•ırt. bü
yük güçlük çekti. Feridun bey gfbt bir 
adam, ve1isi bulunduju kızın mhhati 
ve yemeği gibi ehemmi,.et.sis ve IM;ma 
şeylerle meşgul oluyordu. 

- Evet, bir milddetten'berl tendim
M bir yorgunluk duyuyoııım a~bey. 

- Pek kannzsın unıwd.fyorum. 

-Evet. .., 
- Bunun bir çaresine ~ 

dini tedavi ettirmelisin. 4' ' 
Bir saniye düşündükten l(J0!'9 

vam etti: ıt'_ 

- Kendini bir dokt.ora ~~ 
riye hanıma rica edersen seni~ 
iyi bir doktora götürmiye ~ ~ 
eder sanıyorum. Bu gibi ~ 
halsizlikleri ihmal etmek do~ 

- Nuriye hanım ricamı ~, 
sanırım; fakat doktora gi~r.-Wııt ' 
zum yoktur. Birkaç güıı<ıeP--

kuvvet ilacı alıvorum. 
- Nasıl ~ey bu? 1'. 
- Nuriye hanım kın P'~ ~ 

kınakmalı bir iiaç hazırlamış;~ t' 
de bana verdi. İştiha açmak 
. .. . ~' ıyı ımış. tor..ı 

- Bu kafi değil .. ben seni!l lf' 
kıllı bir doktora gitmeni ve :;-~ 
liyeceği şeyleri bana bildirrn TJr"~ 
rum~ .. Bundan başka, bu~ 
sonra yazıhaneye gelme, a ı;afl J 
la ·biraz güneşte, kırlarda tP-• ~ 
çalıştığın yer ha,·alcıar d~ldf~ _!I 
tan akşama kadar orada otur"~~ 
derecede güneş almıyorsun tll",t 

Genç kız teşekkür ederek ~~ 
çıktı fukat kulaklannaı inan~., P"' 
ya görmediğine, uyanık ofdus-- .. .!. 
disini iknaa çalışıyordu. ~I 

Biraz onra, olanı biteni ıJS ~~ 
anlattığı zmnan bunlar pek fa ~, 
göstermediler. Meliha haJU111tşe'f~ 111 
gün evYel Nejada söylediği ~-'~ !f 
ğerlerine de tekrarlayıp beP5.,~:i' 
!erini açmıştı. Nnriye banJJ!lt bit ~ 
nin heyecanla ve fe,rkaIAde 1" I' 
gibi naklettiği şeylere mu~ _ti 
netle su sözleri söylecn: tııılf ~' 

- Vicdtinlıca harelret e ~ I 
doğrusunu istersen bu onun ~ I 
df r. Şimdiye kaclar seni pelc ~ I 
mı.,, hattA a.~lehi ihtimal bS bl"'fd; 
n1n babana mühim bir parstettı"~• 
duğunu. bile dü.şünmekte"_. 1rJl1' 
mtştl.. (rı' 
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BATTAL • 
GAZI 

· ı~ron ~~#:~1;:.';g 
Yeni Padişah 

--- - ·-- ---

Yuan: ZIYA ŞAKIR 

Bizansa son hücum Babıali padişahın Kfıgıthanegi ziga~~t e~eceg.ini bana 
haber verirken geni hükümdarı munasıb hır tarzda 

~ttaı Gazı· 
oı:bi~· ~ektubu, gtzıı okuyalım. 
~ıyiln ~· herkese duyurulması caiz 
~. ır ıır vardır. 
~tta • 

'al.!_ Gazi, böyle bir tavsiyede bu
lel ~. Çok isaı...~ tmi..+· ç·· k .. ...._ ttı ~ktu ~ e i.ı. un u 
llllbel'i b, ÇQk büyük bir felaket 

ı. geH---· , "'lekt •umıştı. 

'it) im ub, (halife, ömer İbni Abdüla
llıtı,_,a e:Sı bulunuyordu ve .şu meali 

{lialife Yo~du.: 
~lfet ın~leymanın vefa~ üzerine, 
~U:nuıuıı nıına biz geçtik ... Sen ki, 
~ A.bd~ı!UJnandanı Emir Müslime 
'Y~d·u Hksin .. ~bu mektubu -
~UYtı :: vasıt olduğu zaman derhal 
~in. ,/11YIP Horasan vilfıyetine 
~leb't ~ Hora~n valisi Yezid bin 
-~~n. ;. e geçf np benim kalıma gön 
'btıistir. V~·Yezid, Horasmıda çok iş 
""1 der~ ır hayli servet edinip Ka
~ ile bttir:e eri~iştir. Bu azim ser
~ketfne ~leyhı.mb:de ~ bir fesad 
~ i!fin, ~şın~, muhtemeldir. 0-
._ Y~ bi~· irli davranmak elzemdir 

l ita•t g~~· '\T' işbu emrimize der-
~its.ı eresin.) 

lfn -....ıerı. sn'-~ 
~ slimeyı '""'.Ymanın vefatı. Emir 

t, bun~ Çok nıtHeessir etmişti. Fa -
llıılınet larnandanl.-.: h t··...n ·· 
~ . lt\~k ut:n er uau 
~ kArlık iÇind ka!· mahrumiyet ve fe
~~ledikten e Bızans surlarının dibini 
~ neu~ :nra, bundan hiç bir fay
~ :k .. bu }{llladan orduyu toplayıp 

~!?Ir ~l~ llınandan Milslimeye da
.... Us}i!l\• ' 
1 tln "' o ge 
~ 1

Z l\ttt.ı ~. 'hiç uyku uyumadı. 
8aballd1. t~ Gali ile beraber çadırına 
~ahlara ka/; 'hiç kimseyi almadı. 

13 ı. r detin müzakerelere 
atttı n_ 

- n 'llllf: 
0~ u ~'ktubd h 
._1 

1n ... t~er ~n iç kimse haberdar 
- da~lır ll uyulursa, ordu der-

rısı11a,.. · erkes yoDara d'· B' 
~ • d'l elleri uşer . ı -
A.. - r .. ~rh ne de biiyük bir fırsat 
~le al da~1 . . .... r. Peraı.. 5 J an as'ken takıb e -
.. n ~ende efradı, . ~e.çt~rler. k!mılen kllıç-
~k dı... !nıtr M 

So Verer~k nı ~slfnM!, Batta~ Gaziye 
nra Btti.ı e ubu gizledi. 

~ etti: Gızt ikinci bir fikir be-

~' Ma~nıkt 
)~r. Şu hSid~ av~ etın~k lazım ge-
ı:~t • Ord1--.. •- :t • 
""ll t>l'duYU ~ ~ -, ... "'Pı1yacagız ... 
iti~ lti, d6şnıani hk- tekilde toplıya
~ t bir hoeuı:r bn 'hareketimizi u-
~~ Ue bfııe bi lanauılar. Olabilir ki, 
~ 01' bu t rk tekUfte bulunurlar .. 
lııı-'~e «ltişırı e ltf ÖZ@I'in& bir .mü-

l) ll~tı~Ye ba11.ız.. IT'libakereyi, şerefli 
it eQf. 6 ıyandt ~lı:U1riz. 

~ ~~lftı Mnaıtıne 
">~t~~llU 8l)n d • :Battal Gazinin 

ldt~atıu ~ beğendi. Va-
Sal.c_ ' Rene ona terketti. 

~bir * ~~ bu~ 9eS, nda yok ... 
~le -.. 'lll \'akit nettnl; yalnız nö -
~~ hfrbtrıerine Vaktt hilzengiz bir 

() ~ balumaıan ihlal e-

~tıllt ~ W-..L 
, ltı illeri~. •'fAUQe, B1zans sur -

'~tı~ .. 
'<Stıa ~~ .. UUldara kadar 

, '~ 11~ huauıe getiriyor .• ve 
bj~lthtı elt})e ~ : 
~~~ f~acn. r ... 
~it ~l l't, lanlti bunlara bir 
~ ' Q \ad tdtJOrdu. 
~~~karanlıktı ki, Bizans 
!~ ~ ~blıl'J:aı. ~--"Yanrk olduklan 
'~ ~ ~ k -nrglhında cere -'-1, ~hı 1 1-rı tamn1yorlar .. ve, 
~1'1 L-.. ~ ~it sert, kısa ve 
~ ~.~tlal'da ~~rlardı. 
~ ~ ';"' 11-f ı:hnıan askerler, ses
\tı~ ~.~ l&bnişlerdi. Bun
~ ı.... ~ edt ~ korkunç bi
~; ~t'-- 10dudr. 
~)~ ~ıt~J11tt davullan, ilk 
~ ltaııçlaı hep bir yere biri

' pala]ar, mızraklar, 

teberler~ oklar, snpanlar ve bütün cenk 
aletleri h<rzırlanmıştı. 

Arab kumandanlarının en !kudretli 
ve dirayetlisi olan (Hebire) bütün bu 
hazırlıkların başında mühim bir vaziİe 
alın ıstı. 

En" büyük faaliyet, Battal Gatzinin 
çadırı etrafında görülüyordu. Kamilen 
manda derisinden zırh giymiş olan seç
me askerler, çadırm önünde toplam -
yordu. 

Battal Gazi, hu askerleri ıbirer birer 
gözden geçiriyor .. sonra bunlara: 

- Sessiz, sadas1z.. yerde sürünerek, 
hendeklerin kenarma kadar gideceksi
niz. Orada, beni bekliyeceksiniz. 

D iye, emir veriyordu. 

Battal Guzinin bu askerleri sevk et
tiği hendek, (Ayos Romanos kapısı) 
( l) mukabilinde idi. Battal Gazi, kırk 
sekiz saatten:beri gizliden gizliye yap-

mukabil, Bizanshlar~ kapnıın ild ta
rafnn~i ku·le1erini tamamlle kıJv -
vetlendirmi.şler .. buraya en nişancı as
ker }erini yerleştirmişlerdi. 
Kapının muhafaza kumand.~nı, .ken

dine ve askerlerine o kadar guvenıyor
du ki, diğer kapılardll olduğu gib~.' fo~
kalade tedbirler alrnıya lüzum gormu
yordu ... Başka kapılarda, ve sur~n 
muhtelif noktalarında, kale bedenlerın
den ip merdivenlerle inen nöbetçiler, 
h~deklcrin kenarına kaıdar gelerek 
nöbet bekledikleri halde, (Ayos Roma
nos) kapısının kumandanı, bu iht~yat 
tedbirlerine zerre kadar ehemmıyet 
vermiyordu. 

* Gece yarısını b)r hayli geçmiş .. ?rtık 
Çamlıca sırtlarındmı hafif pembelıkler 
belirıni~ti. Her taraf, gene sakin v~ ge
ne sessizdi. 

Battal Gazi, son defa olarak kurnan
dan (He bire) ile görüştükten sonra, 
başkuma'ndan Emir Müslimen_in çadı
rına da uğr:ıdı: 

_ Eh .. Allahtan, hayırlısı .. biz, artık 

eılendirmemi de taosige ediyordu 

Tercüme eden: . Hoss1i11 Cahid Y~lçm 
Bu sahadaki mesaımuı bu Dok- Talebe arasında devam ve gayret art• 

.b t tı Çok geçmeden. orduya gidebilmeğe ka1o · · · · · tasvı e - · 
tadan ilen gıtmemesını .. •. 1 . biliyetli bir talebe yetişti. Hep Babadağda 
miştim. Bize yalnıı ııahra muhe~aıs erı dw-an ordu eskilerinden daha faal bir se-
ve irtifa alabilmeğ~ ~biliyetli muhen : fer yapağacına dair hiç bir ümid vernıi • 
disler lazımdı. Gemmm yolunu h:sab e yordu. Hatta biz bu atalete o kadar alıf• 
debilmeleri kafiydi. 60 ~aşın~akı .mek - mıştı.k ki askeri harekat hakkında ve2:irl 
teblilere de bunda:ı fazıası oğretılemez- lere hiç bir sual sormuyordum. Sırf ter ~ 
di. .. sanelerde ve mektebde çalışmakla meş ~ 

Bu tahsilin tatbikat ile m~kemmelleı - gul olduğum için orduda cereyan eden 
tirilmesini Sultan Mustah ıle kararla' : ahvale dair bana da bir sual irad edil ~ 
tırmıştık. Damıi surette müsellah iY..ı mernelk lAzım gelir gibi görünüyordu. 
cfregate> İstanbulu adalardan ayıran Halbuki vezir bir gün Osmanlı ordusu 

deniz parçası üzerinde muttasıl talimler çok kalabalık mıdır diye bana ciddi ciddi 
Yapacaklardı. Gemilerin inşaatını da d . sor u. 
en iyi prensipler üzerine inşa ettırmek _ Bunu bilmeyi, dedim, merak et.mJt 
IAzımdı. Benden planlar istediler. Bun • olsaydım. ben sizden soracaktım. 
lan derhal verdim. Fakat verdiğim plAn- _Ben bilmiyorum.. dedi. 
ların yalnız provalan tertibine taallQk e. _ o halde ben nereden bilirdim? 
den tarafları kabul ettiler. Güv~rt~ler~ _ Viyana gazetesini okuyarak. 
irtifaını azaltan nisbetlet reddedtldı. Dı- Şa§ırdım kaldım. Bu kadar manasızh.,. 
reklerin irtifaını arttırmak hakkındaki ğın bir araya gelmesini ancak Sultan Mua 

tığı keşiflerde, Bizanslılara oynı)·a~a~ 
oyum1, burayı sahne intihab etmıştı. 
Çünkü, Bu kapının önündeki hendik, 
diğer yerlere nazaran hem dar. hem de 
de pek fazla derin değildi. Fakat buna 

teklifin reddolunmasına sebeb . ge~ıyı talanın yeni yeni peyda ettiği vukuf bir 
yatırarak tayfayı ra~:ıtsız edeceğı mu - dereceye kadar tashih edebiliyordu. Bu 
taleası idi. Tersanede, bana işte bu zor - imparatorluk için en yazık olan cihet sıh"' 
luklar çıkarıldı. bati bozuk olan, yalnız faaliyet ateşile 

harekete geçiyoruz. (ılrkası var) Padişaha verilmiş o1an La Ferme ıze - kendisini tutabilen bu hükümdarın niha-
~C~l~) ~B~u~g:nn~,~<~T~o~p:b~p:D~d~~:o~ru;z~. =====~~~;i~.~~~~====~~=~ ~~~m~~~~nı~re~$~~~nWe~~"~~~~~~~· 

d t k• ı ,. ti 1 d ramadı. Çünkü her şeyi mahvedebil~n rakrrq olmasıdır. Ahmedin çocuklanndan Hernun: Türkiye ~ktısa en eş 1 a anma yo un a müstebidin kuvveti ıslaha~ yapmak içın yalnız bu kardeş kalıyordu. Babasının ve .. "' . . b ı ? kAfi değildir. Yeni dökiimhanelerin tesisi fatındanberi mahpus bulunduğu için, dai .. büyük hl n1'eter yr pmıya nıçın mec urour . eskisini ortadan k:ıldırrnadı~ı görülmüş- ma siikWı arzu eden yumuşak bir huya 

. . da) 1 !emeğe şiddetle lüzum ve ihtiyaç vardır 
(Baştat"af1 2 ncı sayfa ki bütün bu istihale, on, on bes sene için-

Bu memleketlerde başlamış ~l~n b~ ~ vukua gelecek ve o zaman cenub hu-
modern teşkilatlanma hareketının - . ki d dl zda büsbütün yeni bir alemin 

1 ib. oL, · t.e dayanmak sayesın- ı u arımı 
petro gı ı •uır s7r_ve . . te ekkül etmiş olduğunu göreceğiz. 
de -alakadarlar ıçın malıyetı gayet e~em· ı ş!şt T .. k' eyi Avrupai bir sistem için-
~yetsiz bir şey olacaktır. - Yalnız bır ta-' d el, ur ıody b" ·ktısadi teşkilat şe-

"k d" . digv rlerinı imkan e ça ışıp m em ır r ' 
rafını zı re ıyorum, _ _ e .. ' .. bekesi vücude getirmeğe ve böyle bir şe-
olmadığı için, burada ta!sıle luzum gor • beke sayesinde süratle kalk1nmıya mec-

medim. bur eden ~beblerin. hiç hesa bda olmı • * yan, bir kısmı da buradadır. Küçük, dar 
Hatay meselesi çıkıp ta bizim. Suriye ve miskin işler1e bu tarzda hesablar ü -

meselelerile alfı.kalandığıınız zamandan - zerinde kaybedilecek vaktimiz yoktur. 
beri yirmi sene evvel içinden çıktığımız İyi hesablı, ge:rriş planlı, uzak görüşlü 
memleketlerde neler c~eyan ettiğini an- hamlelere muhtacız . 
lamak üzere, Irak, Suriye ve Mı.sır mat· Hamle! Hamle! Mfatemadiyen hamle! 
buatını muntazaman ve dikkatle takib e-

~ Muhittin BıTgen derim. Gördüğüm şeylerden çıkıardıgım , 
neticeler şunlardır: 

1 - Petrol bu memle'keUeri pek yakın 
bir zamanda çok zenginleştirecektir. 

2 - İngiliz • Fransız sermayesi, bilhas
aa petroldan istifade ederek bu memle -
ketleri pek kısa zamanda bütün temel • 
len1e değiştirecek, bu kıt'acla modern bir 
koloni veya yarım koloni filemi yarata -
caktır. 

3 - Bugünkü İslam - Arab kültür ve 
duygusu, çok süratli bir tedriç ile koz
mopolit bir kültür ve duyguya mevkiini 

Rad o haberleri -
( Baştarah 8 inci sayfada) 

Bu anlaşmaya göre İtalyan radyosu 
şimdilik ayda iki defa olmak üzere Ame
rikadaki büyük caz orkestralarının neşri
yatlarını difüze edecektir. Yakınd!l bu 
neşriyatın haftada bir defa yapılması da 
düşünülmektedir. 

Aerikan radyosunun hasılat1. .. 
ter.kedecektir. Yeni nesliller, Arabdan zi- Amerika radyo istasyonlarının hasılat
yade İn,gilize benziyecektir. larının en mühim kısmını ilanlar terlcil 

4 - Türkçenin Arabistandaki nüfuzu e~ektedir ... 1938 aenesi içinde bu ilanat 
kaybolup ·bunun yerine İngiliz ve Fransız hasılatı: 212.400.000 Türk lirasına baliğ 
dillerinin, bilhassa ingilizcenin hakimiyeti olmuştur. 
gelecektir. (N. B. C.), (C. B. S.), (M. B. S.) işaret-

5 - Arabistanda askerlik te ayni isti - lerile anılan ve Amerikan radyosunun te
haleyi geçirecek, kozmopolit ruhlu bir A- ınelini teşkil eden bu üç mühim gnıp bu 
rab - İngiliz askerliği vilcude gelecektir. hasılata cvaldt kirası. ismini vermekte

Daha sayınıya lüzum yok. Fakat, söy • dirler. 

Yüksek Ziraat Enstltilsft 
Rektörlttğftnden ı 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 Haziran 939 dan 31 Mayıs 1940 
tarihine kadar bir s~nelik iaşeleri aşağıda iÖ5terildği üzere ve kapalı zarf uaulile 

tü. Topçuluğa ayrılmı~ olan tahsisat o - tahttan rahat rahat istifade etmek 8'" 

raya tesviye l.>diliyordu. Daha faydalı ol- melini de zam.mediyordu. Çünkü kırli 
duğunu teslim eden işler için ıse tahsi - sene .korku ve yalnızlık içinde yaşamış c 
sat koparmakta zorluk ~ekiliyordu. Milli tı. 

emlak idaresine rnens·..ıb olan mühen - İlk işi bilmediği kendi sarayını dolaş • 
disler heyetini, yeni mekteb hiç teşvik mak, rutgeldiği bütün sandıkları açmak, 
görmüyordu. Bütün yenı müessese!er içi'l kıymetli gördüğü eşyayı etrafındakilere 
de yalnız daimi su'l.'e!te vücud•:? getirilmiş dağıtmak olmuştu. Mahpusiyetten kurtu
olan süratçilet heyeti kendisinin inJesi lunca hissettiği fizik değişiklik bir sene • 
için lazım gelen tahsisab. malik bulunu - den fazla müddet şark prenslerinin en e• 
yordu. Fakat yu'kanda da söylendiği veç- saslı al.ikalannı tezyid suretile kendisini 
hile. bunları toplamak için ikinci dere • gösterdi. Onları kendi istibdadları. anca.lC 
cedeki hilekarların elinden kurtarmak müstebid yetiştirmeğe tahsis etmi~ gibi • 
lazım gelmişti. Bunlarm haiz oldukları dir. 

nüfuz hiç şüphe yok ki irtikAb mahsulü Taç giyme meraaiminin tafsilatı yuka • 
olarak ele geçirdikleri menfaati muhafaza nda görülmüştü. Abdülha~din tahta çık 
edecek kadar kuvvetli değildı . mumda göze çarpacak yegane hadise ilk 

Daha iyi himaye ediimiş bahriye idare- hattı olmuıtur. Bunda mutad olan bütilıı 
sinde mevcud olıın suiistimaller ve zor - basma kalıb sözlerden sonra, nazırlarına 
luklara hücum edi!ebi!irdi. Maamafih ge- aaltanatın. bütün yeni müesseselerine m .. 
milere direk tedanki için, bir makine nok- na ve ihtimam göstermeleri eınrolunu • 
sanı yüzünden, ihtiyar ediien çok ağır yordu. Bu cümlenin yazılmasına saik olan 
masraflar hükumeti böyle bir makine in- dü§Ünee padişahın ilk sarayd'an çıkışta 
şasını benden ricaya sevketti. Bunun için topçu mektebini ziyaret etmesini icab e < 

kalafat yeri civarında bir yer tahsis o - deoekti. (Arkası var) 
Iundu. Bahriye emini icab eden kereste· ·········-··----
nin teminine memur olıb. Tezglhı mil
nasıô bir sundurmanın altında kurdum. 
!rtif aı 120 kadem olarak te!bit etthn. 
Arsanın zemini ç(lrük olduğu için, te

meli kazıklar üzerin@ tuttunnata mu 
verdim. İ~n sağlamlığı bu tertibata tabi 
olduğu için buna gayet itina gastennelıı 
mt!Vkiinde idim. Kazıklara demir kaplat
tığımdan dolayı amiralin beni muaheze 
ettiğini söylersem buna çok hayret eder
siniz. Bu, padişahın parasını denize at -
maktır diyordu. Bu kazıklarm •yısım ~ 
zumBUz yere faz}.a tuttuğumu da .eyıo. • 
yordu. Padişah inpatm sallaınlıfmı bu 
küçük tasarrufa feda etmeyi temıfb et • 
medi. İnşaatın idaresi tamamen benim re
ytme terkolundu. 

Ba·bıAli riyaziye mektebi talebelertne 
bir meslek tesbit etmek ft.mldlnl bana ~ 
riyordu. Böyle bir f'!!1 yapılmıyacalt olm 
ıa kendilerfnt bu tahalle Takfedemezler
dl. Fakat BabıAli hiç icraata geçmiyorcb( 
Genç tıalebe. önlerinde hiç bir istikbal ti .. 

( 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Azami aded Günlük iaşe Muhammen bedell midi olmadan. kendi masratıarlle tehsllde 

c585> talebt! 
10 muit 

---- ----------- devam etmekten. yonılmağe baıla.mıılar-
c54> kllrUJ 105,329•70 dı. Maaınafth, bu hUBUstaki manıatım. 

cl50. müstahdemin l,97l,OO Darbhane emini vuıtune, altın madal)'9-
l6.425,oo ı.r istlhMl etmeğe milncer oldu. Madal • 

123,725, 70 yeler bir ta.rafında padlphın armulle, 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinbı eh Haziran 1939 tarilıtne müaadif diğer taralmda mektebe aid mah~klt ile 
Perşembe günü saat clh de Rektörlük bina.tında mütefekkil komisyonda ihale- darbedfldl. Reil efendi ilk bntlhanda ha - , 
sl yapılacaktır. sır bulunmak, tayin edecelim tal~e 

3 - Muvakkat teminat c7436,30> liradır. Teklif mektublan ihale aatinden bir btmları Wvzi etmek emrini aldı. Bu ma • 
saat evvel kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve parasız ıartname almak ~ealeriıı 
,._. . 

dürlüğüne müracaaUar1' cl692• c3l'l3• ı 

cWyalln altın bir dnch-e mılr'but bir hal· 
de takacaklardı. Talebe,.e terakkflert n 
llıd'd>tllert hakkında PJet mt.bet te -

\ minat ta verilecekti. , . ~ 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 
teJİD taklidi ve benzeri vardır. 
GRIPIN yerine baıka bir marka 
YsirlerH fiddetle reddedhıia. 
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BiR iN6i~!l CASUSU • 
lngiliz milli takımı 

Terctıme eden: B. A.lal 

Umumi Harbde bir ·Alman Generali ·: 
Foştan ziyade tanktır! " 

'' Bizi mağlUb eden 
demişti 

Yugoslavlara yenildi 
2 - 1 İngilizlerin aleyhinde neticelenen maç çok~ 
cıe,.eyan etti, İngilizler Avrupalı hakemlerden ll'ÜŞ 

Alınan umum erkanıharbiyesinde ça
ltşmakta olan bütün genç zabit k2dro
su, zaman zaman cepheye giderek haf
talarca, hatta hazar. aylarca ileri hflt • 
larda kalmak mecbunyetinde idi. Bu 1 
usulün birçok bakımlardan ne kadar 
fa~alı olduğunu söylemiye bilmem 
lüzum var mıdır? Lüdendorf'un yanın
daki itibar ve şöhretimden istifade ede
rek iki seneye yakın bir zamandanberi 
ceplıcdf bulunmadığımı, cepehe ile o
ian bütün alakamın kesildiğini, bunun 
için cepheye gitmek suretile benim de 
bu «tazelenme:ı> stajından istifade et -
mem muvafık ol<:cağını ima tarikile o
na söyledim. 

- --.. -~------- --,-..-~---

Lüdendorf bu fikrimi muvafık bul -
du; beni yeni bir işe memur etmek ta • UtnıUıf'l'li Harbde Yugoslav topçula" 
savvurunda olduğu içiıi cepher- git- emredilen yere yaklaştığım zaman mu- Çünkü biı senelerce yenmıide say - i 
rnck hakkındaki düşüncelerimi derhal harebenin şiddetine delAlet ecren mu- nıakfa bütün manevra kabiliyetimizi, Geçen haftalar içitı.de yapılan lta11#a • Ln gilıe1-e miıtl .ıaJamlan ~ 
fiiliyat sahasına geçirmek icab ede - tad ll!metleri göreıneyIDoe bir hayli maalesef, kaybetmiş bulunuyorduk.. görilniI.f: ltaıymıla.f" lng il.iz kale&inm öniMlc 

ce!lni de söyledi. hayret ettim. Fakat Kambre'ye geldi- Niteki'lll bir sene sonr<1 bunun pek acı Geçen sene İsviçre rnillt takımile z.ü.' 
Lüdendorf'la bu konuşmamdan klsa ğim zaman buraya gönderilişimin se • misaTierini gördük. Sonra o tarihlerde riht.e ya'ptığı maçı 2

• 1 kaybeden İngi • 
bir z~man sonra, beni cephedeki Alınan beb. · l kt ~~ed· B liz milli takımı birkaç ..n.... evvel Bel-ını an mna a g"'T ........ u un: uraya Rusyanın hemen hemen harb ~ahne -

5
-.u .. taburlarından birinin kumandan mua- g··ncıerl1· · · b b. · ı 9 ı 7 ı 20 gradda yaptıgw ı YugoSJ.'avvıı::ı maçını 2- t o ışımın se e mı, Y1 ı sinden çekildigıv·ni, şark cephesindeki ·J-

vinliğirıe tayir.ı ettiler.. ben tabit hiç 1kin ·t ... ., · • d i n·zı • fı d kaybetti. cı"'-innın e ngı ı er "'ara n an birçok Alma!l fırkalarının garb cephe-
vakit kaybetmeden tabunıınun bulun· buraya ya ıı tanklı b.. ··k t Yugoslav futbol federMyonunun 20 P an uyu aarruz sine naı.dJedilmiye b"~1andı&ını da AI-
du0u İpr cephesine hareket ettim. teşkil ediyordu. ""?-' .,,.. nci yıl<lönümü münasebetile yapılan bu 

O sırada garb cephesinde cPaşendel İngilizlerin 0 zaman yaphklan bu nutmamak lazımdır. Şark cephesinde- maç Beoğradski klübünün sahasında oy 
muharebeleri> namı ...11tınd• .. ~hret bu- ta h b · . d h."i bu fırkdlardan birinin tesadüfü ola- t cııı .. ""' arnız, ar ıçın e ce~ycJ.1 eden mü- nanmış ır. 
lan muharebeler cereyan ediyordu. Ben n~ların en büyüğünü doğurdu. Çok rak Kambre'ye gelişidir ki bilhassa İn- Maçın ilk on dakikasında takım kap-
cepheyc: varıp da bu muharebelerin haklı alarak söylediklerine nazaran bu gilizlerin parlak bir muvaffakiyet ka- tanı Hapgood sakatlanın~ ve on altın
cerevan ettiği sahayı gördüğilm zaman, tanklar daha evvel ve bilh&Ma çokça zanmalarına cn,J:!el olmu.ştu: cı dakikrnia sağ açığın yaptığı hücum 
cepheye gitmek hususunda gösterdi • olarak h."Uilanılsaydı, İngiliz ordusu da İtilaf ordular. Kambre muharebesin- merkez muhacin> cfsayd olduğu hal -
ğim aceleciliğe adeta "Canım sıkıldı. Patendel muharebelerinde yarun mit- de Almanları ilk defa. olarak gafil avla- de, ha'kem bu vanyete müsaade etmiş
Cephenin, kış mevsimine mahsus nisbf yon insan kaybetrniyerek muharebenin ıru~lardı. Muharebenin ilk neticelerine tir. 
bir sükuna' varması için iki-üç hafta ilk anında vaziyete haklın olabilseydi daır haberler Alman umumi karar - İngilizler, Avrupa~'ı hakemlerin fut
daha niçin beklememiş-tim? Kambrc taarruzunda kazanılan muvaf~ gfilıına geldiği zaman Lüdendorf, Al - bol kaidelerine t.amamile riayet etme-

Bcn bir zamanlar bizim 191-4 kışı- fakiyet, bütün harb esnasındaki zafer- man ordularının ciddi bir hezimete uğ- diklerinden müştekidirler. İtalyanla - ~ mızın bir cehennemden farksız o duğu- lerin en muazzamı olurdu! ratıldık.lannı <M;ıkçn itiraf etmiş, fakat ra d<l ayni şekilde yenildiklerini söy - ltalya • lngiltere millt ttJkı 
nu zannederdim. Halbuki şimdiki mu- IDç şüphe yok ki bütün bu söylenen- ayni zamanda. bu lekeyi pek yakında iemektedirler. Bu gibi şartlar için& İn- kaptanlan maça ba.ıtarJce" ~ 
harebelerin ~ereyan ettiği harab ve lerin hepsi de doğrudur. F&.katJngiliz temizliyeceğini de ilave etmişti. gilizler, Çarşamba günü Romanyada kikasında berabeıfük sayısi)ıı ~ 
korkunç sahayc. nazara!n o zamanlar ordu.su bütün bu şartlan haiz bile ol _ İngiltereyi son defaki ziyaretimde, yapacakları maçı kazanmanın müm - Yugoslav sol açığı 18 inci ,s 
cephe, zümrüd gibi sevimli V'e yeşildi. saydı Kambre taarruzunun harbi so _ AlmanTann pek yakında şark cephe - kün olarmyC?cağıru yazmaktadır. galibiyet sayısını atmıştır. ?JaÇış 

Almanlar tarafındaki harb sahası nuna erdiremiycceğini söylemeği de ~inden garb cephesine külUyetli mik- İngilizlerin sol açığı Aston Villa'dan kişi bulunmuş, oyunu Fra.J1S1
1 

tahammül edilemiyecek kadar kötü id1; kendim için bir borç sayıyorum. Evel tarda' asker neklctrniye başhyacakJan- Broom ikinci devrenin._.~r~~~-a- :._-~~~-~;.;_~~~ti~ şı'şfl' 
fa~t hiç olmazsa onlar, ta biatin ve bu bir hakikattir; biz 

0 
takdirde de Al- m oradakJJerin hemen hemen hepsi de -·"-~- ~~·~-=-=-=-= = =-=-= --=-= ~- --~ - -

arazinin bu kötüTUğünü, yaptıkları be- man hatlarını yaramıyatak, olsa olsa tahmin ediyorlardı. üç şehir Vugosl av takımı .J 
troı sipeı11crle 'Ve ka2'ernatlarla teIA~ orada büyük bir gedik açabilece}..-tik. ( Arka~ı 1·a") ı yll' e~~~rdi. H~buhlka~~ace~~a- ~~~~~~~~~~~~~~ atletiz~ ~usabakaları ile tekrar karşı aşı; 

~~~~~;i~~~Ft[~ ~ , ~~8.~-~-~-, ;;;~-C-~-~~~~~ ~uE~f~f.r-f:~~~:.:t1~~i~ıa: ıa!'":::n 8:~~;:~.::;~-, 
Böy1e olmasaydı, milyonlarca insanı, l 2 B 4 f> 6 7 8 9 10 dır: İki gün devarr. eden müsabakala~ gü kımı bugün saat beşte Şişli f' 
insanlardan ziyade kurbağalara yarıl-

1 
• i.tanbul olbdlnd<kll"'' rel derecelerle geçmiş, bilhassa uzun rev~ maçım Tdksim sta~ / 

şan şartlar içinde muharebe ~tmiye 11--1--+--.,_-ı--._-+_,.-ı.--1~• Şehzadebaşında <t. Hattı), Eminönün- atlayıcı Sabahaddinin 6.SO metrelik de caktır. /' ~ 
mecbur etmezdi. 1 • • de <Yorgl), Aksarayda (Ziya Nuri), A - recesile Bülendin 36.3' metrelik disk --··-·--··-·-·---· .. •• 

l • lemdarda <Esad), Beyazıdda (.Asador), 
Bu .çirkin hadise hakkında sonralan -ıı-ı--i--t--ı--ı---ı--ı--• Fatllıte <Hüsameddin), Balnrltöyünde derecesi ~ayanı dikkattir. 

birçok yazıl~r yazıldı; birçok şeyler ' 4.__,_-ı--ı • CHllfil>. Eyübde (Eyübsultan>. Müsabakalardır ;ılınan dıereoeler şun 
söylendi. Fakat buna rağmen bu vak'a- l • • • Beyofhı clhetmdekller: lardır: d ı { ı..- --ıı..-ı-.... ___ ,__ İst.JklAl caddesinde <Della SUda>, Da - 100 - Arneddin (Bursa) 11.6, Said 
an bir defa daha bahsetmek hiç fay- irede (Güne~>. Takslmde (Limonciyan>. t Öme t ~ d h..n • • • • ( stanbul), r ( stanbul). 

ua an tı:ıi obnasa gerek .. O devirdeki • Pang!alt.ıckı (Ntl!'gileclyanH Ka.ra'k~de 
muhc.rebe şartlarının, bilhusa muha- l a - CHüseyin Hlisnü), ~ıkta.,ta (Süleyman 

4oo - Kazım (İstanbul) 5 7.3, Ali 
rcbenin cereyan ettiği sahanın M ka- 1 1-+.---t-ı-ır-ı--·ı-·-ı-~.-ı.- Reoebl. (İstanbul), Ahmed (Ankara). 
aar berbad olduğunu anlamak için, ---ı--ı--ı Boğaziçi, Kadıköy Ye Adala.rdakller: 1500 - Şevki (Ankara 4.33.2, Or -

P t 
Ui • Kadıtöyünde (Sıhhat, Rltat). Ü.!'kü - han (Ankara), Osman (Bursa). Lon"-

c aşendel> muharebelerinin, nglliz d rda cöm ....... a er Kenan), Sanyerde <Os - 3000 _Orhan (Ankara) 10.10.2, Os- NeT • Yorl.. 
ordusunun maneviya~ te\ıolaılnde Belda.o safa n yukarulaa aşalı: man), Büyükadada (Halk). kırdığını söylemek kafidir. ı - Ölüm gelince clhane o bahane alır \.. rnan (Bursa). Parl.s ı 9 ı 8 senesinde Alınan generallerin- ı - Kapalı olmıyan - Bir nevi baston J Balkan bayrağı - (İstanbul) ,.47, ~~;. 
. ı - Uzilın terbet1 • :lıdmıerln hallnl, şek- -········-~-·=··::··::··············:··:·-.-··-_···:·- (Ankara) 3.51. (Bursa) 3.59. Amest.eradD 
aen Fon-Tsvei, acı acı: cBbd mağ!O.b llnl n rengtnt Pterınek 1ç1n ba.§la- 1 - - ~ - - - - - - - - İ 
eden Ma~al Foş'un dehbmdan rlya- nna get.trtıen telime - . llaA T "f . ı Yüksek - Feyyaz ( stanbul) 1.62, 
de general tankanı'> deıniştl. Benim t - Akar getiren • Çift .' 1 n arı 8ffilZ ,1 

t Ra'mazan {Bunıa), Haydar (Bur.uı). 
kanatimre, 1917 yılında İngilizleri 11 - Asinin hareketi 1

1 ...... Uzun atlama - Sabahaddin (Bursa) 
Paşendel cephesinde ağır mağlO.biyete ı - Ka.t 'boyuı - Sonunda bir cZ• olsa 1

1 
• !':~.~~~~.~~~~.ı. : 6.50, Feyyaz (İstanbul), İhsan (Bur -

u~tratan kimse ~ general cYa~ur ve ., _ _::,,: • Beygir /'"' ı • Birinci aahile 400 kuruı : sa). 
Çamur:.du. 

1 
_ Temizllk _ btm. 1: ikinci sahile 250 » 11 Sırı1c atlama - Kadri (Bursa) 2.95, 

Cepheve gelişimden bt...Jr- ha411&.a ı - Akmak mll3darından tmıırau· O ·· ·· h'I 2 Münir (İstanbul). 
J ·~ 1 ~ t çanca aa 1 e 00 ,, ı 1 nı·sk - Bülend (İstanbul) 36. H, Sal. 

sonra beni sür'atle gerisin -"ye ,.8ıı..r. ıo - itına etmek masdarındnn ısmuau. t n·· J.·· .• h'I IOO t 6"''' ~ f'>• t or anca aa 1 • » ı bahaddin (Bursa), AlAeddin (Bursa). 
aııar. Pac:endel civarındald muharebe- ı 2 B 4 ., D 7 8 9 10 / h'I l 60 t ~ u " ı ç aa ı e er » ı Gülle - Billend (İstanbul) 10.67, 
ter bıktırıcı, usandırıcı seyrini kaybet- So hil "" • - 1 O T O M O B 1 L • B n aa e ~ h ı Münir (İstanbul), Sabahaddin (Bur -
miş, İngilizler birkaç mil de:rin1f1.:nde 

1 

ts• J R A C t • U M A C I 1 • Muayyen bir müddet zarfında sa). 
tamamen faydasız bir sahayı muvakkat bir zaman için işgal etmı,ıerd1. Bütün 1 A L A K A • A F A K ı • fazlaca miktarda il~ yaptıracak- , Yapılan .müsabakalar neti~deı: 
bu bataklık, bu çamur sa~ ifgall 4 K A K A V A N • y A ıı: lar aynca· tenzilAtlı tarifemizden ı İstanbul 40, Bursa 31, Ankara 17 pu -
için hadsiz, hesabs1z sarfed1len insan l 8 K • • A Y • Y A N iatifada edeceklerdir. Tam, yarım ı, van abnışlardır. 
kanının, insan emeğinin kıymetini ta- , E •• A R A T A N • . t ve çeyrek sayfa illnlar için ayn lstanbul şild şampiyonu bugUn 
yin etmek imkansızdı. -t ....... ı·--1--1--ı--ı--ı--ı- • bir tarife derplf edilrni§tir. ı ballı' Olacak 

, S E Y R E K • R • S , Son Posta'nın ticari il!nlar.ma 
1 
t 

Alınan umumi karargAhına d5ndll - • A K l T • 8 B A D E ı : aid işler için şu adrese müracaat ı t İstanbul .tfld şampiyonesmm 1linall 
ğüm zaman, derhal cenub istikametine ' M f N A R E • • A ii . edilmelidir: ı J bugün saat bet buçukta K:afükey ıta-
liareket etrnekliğim emir oTundu. Ken- t bincılık Kollektlf Şirketi ı • dında Fenerbahçe ile 80.leymaniye ta-
c!1 kendime: Herhalde cephenin bir baş- it 1 N E N • R E S 1 M 

1 
• KaJıııı.ma.nzade nan ı kımlan ara.mıda yapılacaktır. Maçı 

ka noktasında daha mühim bir harb ı Ankara cad.cted ı 1 +-1.._L..._, 
If

_,.-n..a :a.. •• 1-A~'" 'L-'fJedı·zm;:• ııe'~t1• - - - - - _ _ _ _ _ • kazanttı takım .un.ıınuı.a .sl1ıd birincisi 
başlamıştır, diye <f~dQm. Mıa ... .,.-.. ~,...........,. nu.H ..... • "" - - - - - - - - - .olacaktıl'. 



Levazım Sahnalma Komisyonu ili.olan 
.... tınara .. 

USSÜbahri K. Satınalma Komisyonu Bnşkanbiındaıı: . 
Cinsi Tahmini fiatı 

Krş. San. 
Umum tutarı 

Kilosu Lira ~) ~ıeı ıç 10000 5 ) 
• Ye (sultani) 4000 , 7 ) 
• araka ~i~otu 4000 10 ) ı 

aıe ka bal 12000 5 ) 
.Aıy l'kadı 10000 2 50 ) 
l>au n fasuıy;ı 18000 12 ) 

ıcan 
llaınya 18000 8 ) 
l>ırasa 5000 17 50 ) 
Ispanak 28000 4 ) 
}{Utu 2Jl000 8 ) 

' sovan 30000 1 O ) 
lahanl:s 16000 4 ) 
Sa ça 25000 5 ) 
l<ı""- 8000 25 ) l> • ıııı~ı bib .... 
ataıe er 1200 25 ) \> s 
l'Şil bib~ 30000 8 ) 

20015 

l ....... b 8000 7 ) 
ta(fniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarıda cins ve mik-

2 ....... F.:;. Ynzı)ı 17 kalem sebze k:ıpa'ı znrf usulile eksiltmeye lkonu}muştur. 
.. sıltrncı 7 Haziran 939 ÇRrşamba günü saat 15 de İzmitte Tersane kapı· 
olJıl"f k" k 

l ....._ :a . 1 omi yon binasında yap•l acaktır. 
4 ..... t~Şc aid ?artname b del!iiz olarak komisyondan ahnabilir. 

\> itmeye iştirak edeCC'k istekliimn 2490 snvılı kanunun istediği ticaret 
li; ikalarını ve 1501 lira 1.l kJru~tan ibaret ilk teminatlarile birlikte tek
Yo llı<'ktublarırıı muayyen gün ve saatten bır saat evveline kadar komis-

n başkanlığına venneJeri (3503) 

1 ....... 'I' _,,....., 
tla ahrn· 
~ rı 07ooo) ın. edilen bed,..li {5270) lir::ı olarak alınabilir. 
~ lihine tası kıl o sabun, 8/Haziran/939 3 - İsteklilerin 2490 say ... _tanunun ta
~ kal>alı z ayan Perşembe günü saat 11 rifatı dal}ilinde tanzim edecekleri kapalı 

SON POSTA 

~ 
Ankara Radyosu 

--- DALGA UZUNLUÖU o 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T.A.O. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 946:1 Kes. 20 Kw. 

SALI - 23/5/39 
12.30: Program. 12.35: Türk müzllt (}.) 

13: Memleket ıaat Ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri. 1U5: Müzik <Hafif müzik-Pi.) 
13.45 - 14: KonuŞJ11.ı <Kadın saati: Ev haya
tına dair) 18.30: Proğram. 18.35: Müzik 
(Koro eserler! - PJ.) 19: Konuşma <Ham -
burg, balıkcılık sergl~l hakkında.) 19.15: Türk 
müziği <Fası! heyet!.> 20: Memleket aaat l
yarı, aJans ve meteoroloji haıberlerl. 20.15: 
Türk müziği <Saz eserleri ve taksimler.) 
20.35: Türk müziği. 1 - . Blmen eŞnln beme
nlgfır şarkı: <Her ıaman serde hayaUJ 2 -
SaH\hadciln Pınarın H. şarkı: (Aşkınla sii -
rünsem.) 3 - Salflhad.cUn Pınarın H. şarkı: 
(Seviyordum onu ruhumda.) 4 - FaJz Ka -
pancının H. ş:u kı: <Büklüm büklüm sırma .. ) 
5 - Badettln Kaynağın. türkü: (Sarı torde
lAm .. > 6 - Hali: türküsü: CKa.rnnID oylum 
oylum.) 21: Konu.,ma. 21.15: Esham, tahvl -
Hı.t, 'kambiyo - nukut ve ziraat borsası (flat.) 

21 25: Nl'ş'cll p1l'tklar - R. 21.30: Müzik (Rad
yo Orkestra.ı:;ı - Şet: Praetorius.> ı - Gluck
Mottl - B.llet - Süiti. al Entrodüksyon, A1r 
galr, Lento. bl Lento <Relgen Sellger Gels -
ter.> c) Musette, .A."ldante. ç) Alr gal, Sicllll
enne. 2 - Mlchaeı Haydn - Senfoni Do ma
Jör, op. 

0

1, Nr. 3. al Allegro Sprltodo. b) Ron
do, un' Poco Adagio. c) F1nal. Fngato. vıva
ce Assal 3 - Kurt Atterberng - cYaz gece
si danslan-., o.ı.ı. 24. a) Akşam. bl Hallı: bah-

Sayfa 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları .. ,. . 
80 Ton Benzin ~cak 

Tahmin edilen bedeli c24:ao> lira olan 
80 ton benzin Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satmalma komisyo -
nunca 7 /6/1939 Çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
lıôlerin muvakkat teminat olan cl800> li· 
rayı havi teklif mektublaruıı mezkiir gün 
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname c6> lira cl3> kuruş mukabilin.
de kom~ondan verilir. Talihlerin mu.
vakkat teminat olan c7377> lira cl5> ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki ve.saikle ko:misyoneu ol· 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi .. 
kası1e 'mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. c3393> 

* 2 ve 3 maddelerindeki vesa~kle k?mis - Tahmin edilen bedeli 4730 lira olan 
Y_~mcu olmadıklarına ve ?u ı~lc alakadar 11000 kilo sığır eti açık eksiltme ile ihale 
tuccar~an oI&tkAlar~ daır Tıcarct 0~3SJ J edilecektir; isteklilerin ihale günü olan 
vesı1rnsı:e meikUr gun ve saatte komıs - 6161939 tarihine rastlıyan Salı tin:i saat 
yona muracaatlan. c3538> 14 de &ılıpazannda Asker: Fabrikalar 

* ~atınalma komisyonunda bulunmaları. 
6120 ton lavcmarin kömürü alınacak muvakkat teminatı 354 lira 75 kuruştur.' 

Tahmin edilen bedeli c79560> lira olan Mezklır teminatı herhangi bir malmn •, 
6120 ton lavamarln kömürü Askeri Fab- dürlü;ğüne yatırarak alacakla'rı mah ., 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın- buzla birlikte 0 gün ve saatte komisyor, " 
alma komisyonunca 7 /6/1939 Çarşamba da bulunmaları, şartname her gün ko • 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale e - misyonda görülebilir. (3531) 
dilecektir. Şartname c3> lira c98> kuruş * 
mukabilinde koın~ondan verilir. Talib -
terin muvakkat teminat olan c5228> li -
rayı havi teklif mektublarıru mezkfır 
günde saat 14,30 za kadar komisyona ver· 
ıneleri ve kendilelrinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadı'k!larma ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası ve.sikasile mezkUr gün ve saatto 
komisyona müracaathtrı. c3540> 

* 

Tahmin edilen b~deü 778 lira 95 kurnı 
olan on bir kalem sebze açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İstekli!eTin ihale güni\ 
olan 6/6/939 tarihin~ raslayan Salı gilnü 
saat 15 de Salıpazannda Askeri Fabri .. 
kalar yollamasındaki satmalma komjsyo. 
nunda bu1unmalan, muvakkat teminatı 

(58) lira (43) kuruştur. Mezkur teminatı 
herhangi bir malmüdürlüğüne yatırara~ 
yukanda yazılı g:.in ve saatte komisyonda 
bulunmaları, şartnam'.? her gün komis ~ 

çesinde. E. N. Von Reznlrek: cDonna Dlana9 
operasından uvertür. 22.30: Müzik (Opera 
aryaları - Pl) 23: Son ajans ha.Qerlerl ve ~ itorıuhnua~na alınmak üzere eksiltme- teklif mektublarını en geç belli gün ve 2 

....... fık J ur. saat•pn bir saat evveline kadar komjsyon yarınki pro~ram. 23.15 - 24: Müzik <Caz -
kttrıa teıninatı 395 l' 25 · l b k 1 w kb k b·ı· d 1 band - Pl.) 

ıs ArlE't muhtelif torna tezgahı 
şartn:mıesindc değişiklik yapıldığı yonda görülebilir. c3532> 

hakkında * ~· h ıra Kurnş n up aş an ıgına ma uz mu a ı ın e ver- .................................... -········---' ergu·· ı 
~Omisyondaıı parasız meleri. (3552) 1 26/6/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da 

kapalı zarfla ihale edileceği 4, 6, 9 ve 
ll/Mayıs/1939 taTihlcrinde ilan edilen 
muhtelif torna tezgahlan şartnamesinde 
değişiklik yapılacağından mezkCtr günler-

Tahmin edilen bedeli 4525 lira olan 
50000 kilo ekmek a~ık eksiltme ile tbalı 
edilecektir. İsteklilerin ihale günü olan

1 
6/6/939 tarihine raslayan Sah günü ıaat 
14,30 da Salıpazannda Askeri Fabrikalar' 
yollamasındaki satrıalma komisyonunda 
bulunmalan; muvakkat teminatı 339 lir~ 
37,5 kuruştur. Mezkfır teminatı herhan 
bir maJmüdü:lüğüne yatırarak alacakla 
makbuila birlikte o g:.in ve saatte ko -1 
misyonda bulunmatan, şartname her gün,l 
komisyonda görülebilir. (3533) 1 

Selim· 
Seu . ıye Askeri Sabnalma Komisyonu 1 anları 
~~Ye~-:~~------------__ ,.... __ ..;_ ________ ....J 
~<:latı>ata ?.arnizonundaki hiriikle"rle at 14 de yapılacaktır. Şartname hergün 
ı.ı:;a~tıdaki ~~e~ hnst<ınesi ve Karadeniz komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 
ı~la.n 19oo;lık_lerin yaş sı..:bze ihtiyaç kat'i teminat paralarile bu işle uğraştığı
hiJirı kılo Ça}ı f. kılo taze s1kız kabağı 1 na dair Ticaret Odasından alacaklan ve
ltt, ~e açı'ft l'ka~ıya şerait v~ evsalı da- sikalarile beraber belli gün ve saatte Se
~E:'si 9/lins~!tıne ile satın almacak-j limiyedeki Tümen Satınalma Komisyo-
~ ~ıran/939 Cuma günü sa- nuna gC'lmeleri. c3565> 

lsta h -
200o 

11 
ul Askeri Lev.lzı~ Amirli 1i Iıanları f 

beıab ade<:1 b t _, __________________ _. 

is15 
1
na 1 a tun Y" mü e:ıhhıd nnm \'e minatı 1500 liradır. Şartnamesi ve nü . 

L 1939 a ın c~J •ır . . 
ııaıı P('rş • • Aç.ık eksıltmc.,ı munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. ~e İs. Lve~be güna saat 15 de Top-

tır. 'I'aJı~· ın Sa. Al. Ko. da yapı _ nuni vesıkalarile beraber belli saatte Ko. 

ın bedeli 20,000 lira, ilk te. na gelmeleri. c654> c3087> 

Aske " f 
' rı abrikalar Akyazı kereste fabrikası 

ta ~kya~1 ask • müdürlüğünden. 
fab ZUrf ~~~ kereste fabrikası aşağıda yazılı kereste ve kütük nakliyatını 

ltıik:' MudUr 
111~ eksiltmeye koymuştur. 

~ ab ht'r c· nu ılçesi içinde Kürtkırığı ormanı nuntakalarından c6000> metre 
••~ ttakıea~ns kü.tiik ve kereste Akyazının Kuzuluk kbyil civanndaki fabrika -

2 lcat tel?ıin~:ktır: Beher rnettre mikabının muhammen bedeli beş lira ve mu-
...... k... c22.ıo .. lirar:lır. 

tlııs k\i .. "-'lZU 1 Uk kö .. . 
~ı tük Ve k Yü cıvarındaki fabrikası ambarlarından c4000> metre mikab her 

3 ~ llıikabı ereste Adupazarı istasyonundaki ardiyesine nakledilecek, beher 
~ ....... /\d nın Inuharnmen bedeli iki lira ve muvakkat teminatı c600ıo liradır. 

ll apazarınd p . . . 
i aıa~si .. .. a ark karşısındakı asken yollama daıresinde I2ffiaziran/ 
~-~ İstekJiJe;un~ saat on dörtte a)Tı ayrı ihalesi yapılacaktır. 
4t l !emin Tıcaret Odasuıda kayıdlı bulunduklıanna dair belgelerile mu -
•,b'aa.t orı ij at llıektub veya makbuzlarını havi kapalı zarflarını muayyen gün

t'tta lfu~d~~ 
1
kadar komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin ur üğ·· S une ınüracaatla'rı ilan olunur. c3534> 

fltner Bank UmUmi 
· Müdürlüğünden ı 

~~:bti\ n l~gilizce bilen Daktilo alınacak. 
~ ~ dakı~ır ve çelik fabrikalarımızda istihdam edilınek üzere İngilizce bi
ı._1 t iictet 

1 
oya acele ihtiyaç vardır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya 

'b~a~e ayrıca. 15 lira mesken tazminatı verilecekti!'. Talib olanların der
tı.J. §llbesi Umumı Müdürlük Personel şubesine ve İstanbulda Sümerbank is

ne nıüracaatıarı. cl907. c3546> 

~Q~ ~. ~ M. M. Vekaletinden : 
l\i ~l' diğ · Y?kiileti inşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biri elektrik ve 
trı~ e'i'Ja eti. ınşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis, ilci yüksek mimar ve 
~ 'lı.naca~ •le hariçteki korlar emrinde çalıştırılmak üzere yedi yüksek mi· 

~-.-... ~ ıı.1ır 
.. ~ ~ llhend.' 
a Cret~ ıs, Yiikst>k mirarkır ve silr ~veyyanlara tes'bit edilmiş kadro dahi
i' 'l'aıibı "eri1eccktir. 

' er· ~ 'l'atibı ın M. M. V. inşaat şubesine bizzat veya istida ile müracaatları. 
~ ' ~loerden tayin sırasında aranılacak vesikalıır. 
t: ' 'l'ul'it ~ası aslı veya sureti tasdikli. b: ~et"~f~k ve ecnebi kadınla evli olıqamak. 
t l:l~nı .. •nı Yapmış olmak. 
'h ' ._.. ~al y.....:k 
~ .a·,l'rı · ""'' ası. 

t :: :;~~:küllü heyeti mhlıiye ra ponı. 
~eden 

evveı ayrıJmıyacafına dair taahhüd aenedf. 
.1020. 

Bir doktorun gDnlUk 
notlar~n::an 

Dolllorun öğiidlerl 
ı - Hastaların dünya.n sagıam.Ia.nn -

kinden büsbütün başka bir dünyadır. 
2 - Uzun zaman hasta yatanların ru

hu gitgide sağlAmınklnden uzakl~r. 
3 - Hlpokondrlye <Meraklllk) aıhha -

tin verdiği gurur denilse gerektir. Fakat 
gururdan gebe kalanın doğuracağı feY 
ancak ynlan ve yanlıştır. 

4 - Oôbeğln üst tarafındaki büyüt 
sancıla rcla mutlaka karaclğer ve .safra 
kesesJnJ düsimmek lazımdır. 

Cevab lstlyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Alt.si tak
dirde istekleri mukabele.siz kala.blllr. 

de çıkan ilanlar hükümsüzdür. c3541> 

* ı 98 kalem takım çeliği alınacak 
Tahmin edilen bedeli cl2254311 lira olan 

198 kalem takım çeliği Askeri Fabrika-
lar Utnum Müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 5/6/939 Pazartesi gü-

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Çorluya yakın bir mesafede dört ad(;d kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 

cephanelik kapalı zarfi.:ı eksiltmeye ko -1 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nuhnuştur. İhale.-.ı 24/5/939 Çarşamba ı nunun 2, 3 maddelerinde ya.zıh ~elgel~r 
günü saat 16 da Çorluda Kor. Sa. Al. Ko. ve bu gibi işlerle ıştıgaı ettiklerıne daır 
da yapılacaktır. İlk pey parası 1710 lira Ticaret Odasından alacakları vcs:kalarla 
25 kuruştur. Şartname, keşif ve projele- birlikte kapalı zarflarını ihaJe saatinden 

.............................................................. rini görmek istiyenler her gün Çorluda bir saat evvel Ankarada M. M. V. satın ,..:------------..... 
1 

Yatak, yemek ve çalı§ma 

odalarile salon takımları vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HA YDEN ) ma-

ğazalannda teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsaid şartlarla ıablmaktadır. 

Ko. na müracaatla görebilirler. İstekli • alına komisyonuna vermeleri. 
988 c3196> ler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki bPl· c > 

gelenle birlikte belli gün ve saatten bir * 
saat evvel teklif mektublarını Çorluda Yüz ton sade ya~ kapalı zarfla eksilt. 
Ko. na vermu bulunmaları. meye konmuştur. Tahmin bedeli yüz bi~ 

lira olup ilk teminatı 6250 liradır. Eksil~ c985> c3193> 
mesi 25/Mayıs/939 Perşembe günil saat * 15 tedir. Kanunun 2 ve 3 cü maddelerin~ 

Kt-şif bedeli ~7265 lıra 53 kuruş olon de iStenilen belgeleriıc beraber ihale gün 
Ankarada bir aded hangar inşaatı kapalı ve saatinden bir saat evvel teminat ve 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi teklif mektublannı Ankarada Levazını., 
25/5/939 Perşembe günü saat 11 dedir. İlk amirliği satınalma komisyonuna verme .. 

( ğ 4;~~"dy~acı ]'ttnaıı 2M5 lir~s::n::•m;0=:~::1ı;sg, i;:::~n 
saç ımyudur. _ 1 

Gümüşsuyu hastanesi için şerait ve ev- 1 raber belli gün ve sa=ıtte Fındıklıda Ko· 
" iafı dahilinde 40000 kilo yoğurt satın alı- mutanlık Satınalma Komisyonuna gelıne. 

nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 6/Hazi· .\eri. c3487:t 
ran/939 Salı günü saat 15 de yapılacak- * 

Yevml, 8lyll31, Handis ve Halk gazete.sı tır. Muhammen kıymeti 6400 liradır. İlk Gümüşsuyu hastanesi için şerait ve ev· 

Yerebatan, Çatalçeşme sakat, 2~ 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
Tesimlerin bütün hakları 

mahfuz ve ıazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 o 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 
~ 

TÜRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 23.0 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kutU§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen eorak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektubJara 10 kuruşluk 

Pul illvesi lizımchr. 

( .. ;~·;;~·~~·~·:;4·i·i·~;~~b~i .. ,I 
1 Telgraj : Son Posta 
\ Telef on : 20203 

.. .............................•.... ...__,.) 

teminatı 480 liradır. Şartnamesi hergün safı dahilinde 40000 kilo pastorize süt sa
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi fJ/, 
teminat makbuzu veya mektublarile 2490 Haziıan/939 Pazatesi günü saat 15 de ya. 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. pılacaktır. Muhammen kıymeti 6000 lira
zılı vesikalan"le ihale günü ve ihale saa· dır. İlk teminatı 450 liradır. Şartnamesi 
tinden bir saat evvel teklif mektublannı hergün komisyonda görüıebilir. İsteklile~ 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko. tinin ilk teminat makbuzu veya mektub
m~onuna vermeleri. c3486> larile 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 rnad· 

* 
Haydarpaşa hastanesi ıçın şerait ve 

ev-'Sfı dahilinde 24500 kilo pastorizc siit 
!ıntın alınacaktır. Açık eksiltme ile iha
lesi 5/Haziran/939 Pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen kıyme
ti 3675 liradır. İlk teminatı 276 Jiradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebi· 
Ur. İsteklilerinin Hk teminat makbuzu ve
ya rnektublarile 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesikalarile be-

delerinde yazılı vesikalarile ihale günü 
ihale saatinden bir saat evveline kadaı 

teklif mektublarile Fmdıklıd3 Komutan
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

c3488> 

* 4 çeşid yapı malzmıcsi satın alınacak .. 
tır. Pazarlığı 23/M:ıyıs/939 SAlı günü sa:ıı 
l O da Yt1I'l.~acsktır. .İsteklilerinin belIJ 
gün ve saatte Fındık:ıda. Komutanlık Sa-' 
tınalına Komisyonunn gelmeleri. 

c3490> 

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

1/,Haziran/939 tarfüinde:ı itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/ Ağus • 
tos/939 tarifıine kadar okula müracaatları. 

2 - Kayıd ve kabul prtlanm öjrınmet istiyenlerin bizzat veya JUi ile obla _ 
müracaatları. .(3350)_ 



t6 Sayfa 

SOGUJ< /./AVA DOLAPLAR.iNiN. 

~ni m(Jd~lleri Gelmif tir 

VEDÇ.SİYE. 
.SAT/Ş 

SAHiBiNiN SESi 302 tJTİKLAL . tAD 
8EYO~LU VE ACENIELER.İNl>E. 

r ~.~~ ~~~~. ! ~ğenll~ero 
(YUznnnzdekl &ivi1c21er) e karşı yeia
ne çaresi olan VİROZA'yı bir deta 
tecrUbe ediniz ve alacruhnız neticeden 
hayret edeceksini7~ 

iyi eder 
n mikrobun yaşamasına, Oremesine kat'ı ve muhllkkak mani olur. 

VIROZA. bir iOze~lik kremi değildir. mntebassıs kinıyagerlP.r tarahndan 
fenol ve sıhhi bir suretle imal edilen bir merhemdir 

HEft ECZANEDE: BULUNUR. 

Avrupada en 
çok kullanılan 

OKER 
T raı bıç•klan memleketimizde 

dahi en çok aevileo 

BıçaOıdır. 

PETROl. NiZAM 
Kepe' l ri ve sttç dökOlme&ini 
tedavi eden tesıri mucerreb bir 

Uaçllır. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

l,tihambk • Hazuuızlık • 

Şifkinlik • Bulantı • Gaz -
Sane1 • Mide bozukluğu • 

Dil • Barsak ataleti - in • 
. kıbu • Sıkıntı - Sinir ve 

bltüo mide Ye baraak rabataızlıklarına ka111 

•• 

kullanınız. ~ 
Mide i~in her yemekteD90Dl'a t • 2 tatlı kaşığı yarım bardak IAI i~ f' 
müshil için her sabah vey~ cece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba katli'~ 
nm bardak su içinde köptirterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÖ' /.,;ti 
ve bilhassa İngiliz rneyva tuzlaruıdan daha yüksek olduğu kat'iyetfe ~ 
tir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdut· 
SAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köpüriir· 

Şiş~ 30 iki misli 50 Dört misli 80 ~ 

Y ALOYA Kapllcaları 
açıldı. 

Y8lrva kaynakl nnnın cHyperthermale• crttdio. active• ve DJO~ 
devai su.an, ronuıtızma ağrılım, siyatik, hertllrlU ttsabt eıeml~rı ff 
nevriteler ile nikrız, şişmanlık, ve şekar bastahğı g.bi tegactdi anzsl ~ 
hıoıım yollan bilhıtssa em'a ıle ıl!fra kesesi hastalıklıtrının a~riıtı•t 
leri (Kolit mtlz ııin ve muannit isal Spasmodlquel~rle inkıbaz il 1 

08
.,. 

elemleri) mOzmin sarıcLı rahim ve tenasül guddeleri emrazı gibi nıot~ 
vi hnstfüıklann tedttvisinde çok müessir ve asırlardRnberl ınocerrebd~ 

TermAl kUr ve rej ın yemekleri mütehassıs doktorların daimi oe 
altındadır. tıi-.l' 

Kttp.ıc rıda su allıııda veyahut kuru masajl:lr, fizyoterapi ve elek 
tedLtVi dııh. tatbık edı!ır; her tQrlü lıbbt tahliller yapıhlr. 

FİATLER: 
Termal otelde (pıınslyonla beraber) bir kişi için 

605 kuruştan 770 kuruşa kadar 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kad~r 

Hususi banyolu odalar ve aaJonlu husuii daireler fiatlerl 

1210 kr. la 1750 kuruş arasındadır· 
Fiatlerde servis yüzde onları dahildi~. 

Haziranın 15 ine kadar otel ücretlerinde % 20 tenzilat f ,_: 

Müracaat mahalli Denizbankta Yalova kaplıcalan Bürosu. telef 
44678 dahili 83. 

G0ZELL1GiNİZ 
iÇiN 

KREM BALSAMİl 
KANZU" 

Bütün diinyaca takdir edilmiş sıh· 
hi güzellik kremleridir. Gece için 
yağlı, gündiiz için yaisız ve halla 
acıbadem çeşidleri husust vazo ve 
tüplerde satılar. 
INGlLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

Kaput Bezi ve ~p~ 
Malatya Bez ve ~' 

Fabrikaları T.A. Şirke ~ 
Yeni tesisatla f aaliye~e 16 ti 

Adana fttbrikamızın silin~ı~li .,fi' 
90 santim B. ( ı ip 2 çıfÇl) teı' Jt: 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara :1;..ıa.., 
ilkleri imılatı piyasaya ic'P"' 
miştir. S iparişler bir batı- _JI 

gönderilir. ""~ 
Sipariş için Adana fabrl 

11 
Jr. 

nya Ankara Atatnrk bul~' 
01

,;.-' 
apartıman No. 4 daireye 111 
edünıesi. 1<•" 

Telgraf adresi: Çeşid • Jt1I 

Hafifli~;.~~~~ 
-k (GelRe). elal ~ .. ~~~~ 
- ~ hll•• ...... " .~'!l 

twr. lh h--~~ ••""'•"'····· ..... \1""?; .. ıtır ve ı•l•O~••• - wJltl"!' 
'•ı•lı ı 215 .~ 
••t.t r•rt ,.ı.-' 

' _IJ,,;I_ .. 

llTA,,_. -!,.l .. ., 
n ... ı merll•• ·""'~ M•feıemızı aly•~ ... ~ .# 

11 No.lıt t.f+f•-· ~ 
,.1,.11.,.,,,, .... ıı•r,. 

S. Ragıp EM•Ç 
SAHİPLERİ: A . Ekrem UŞAKLIGlL ~-1 _________ .,, 


