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liükUmety-dQ; M;~İi;i~ İran ve Efganis~an da 
ıenkidlere cevab verdi sulh cephesıne 
r::------::.:..::::~::....=.....:::..=....::....=.:=--..::__::=.:....:::." i•ti ra k · e~ece kler 
Başvekilin ,cevab F. Ağralının cevab ingiliz gazeteleri bizim lıu iş için tavassutta 
r-!_erdiği tenkidler verdiği tenkidler bulunduğumuzu haber veriyorlar 
~ :: Ba~vekAlet. tahsisab mastura meselesi ı - Devlet dİlirelarina aid mDbayaat meselesi 

3 _ Eskı mUtekaıdler meselesi tetkik ediliyor 2· ~ Vergilerin tarh tevzi ve tenzili işleri 
-....__ Ebedi Şef AtatUrkUn anıtı meselesi 3 - TahsilAtın son aylara bırakllması 

Tahran ve KAbildeki lngiliz elçileri talimat 
alarak müzakereye giriştiler 

Riyaseticümhur, Ba.şvekilet, MaliyC, 
Gümrük bütçeleri kabul edildi 

---·-
Gümrük ve İnhisarlar · -Mfüf°Şafin 
Vekili de izahat verdi teşekkü(leri 

Ankara, 23 - .. 
>.ıeclisinde B B~gun Bilyük Millet 
keresi esnas aşvd ekalet bütçes\nin müza-
danı t> ın a, Ba kil . 
l · 0aşveka' l . şve Dr. Refık Say. 
er u . etı alak d ı.._ ıerınde a ar eden mesele-

"\!ll llŞatıdak·s?ruian bazı sualler~ ceva-
- ııua ı •ıahatı vermişi.erdir: 

mızı aade bu m 11 lJaiVek&I .Yurursanız arkadaılan-
r ü~ . etı alak d 

leri b l'inde &ord a ar eden meaele• 

1 
·Ankara 23 (A.A.) -Riy~ticümhur 

--... Umınnt 'Katibliğinden: 
Reisicümllur İsmet İnönü, 19 Ma -

yı.s idman bayramı münrl.:;ebetile res -
m1 makam ve kurumlarla kıymetli va
tandaşlardan aldıkları t.ebriklerden do 
layı teşekkür ve karşılıklı tebriklleri - , 
nin iblAğına Anadolu Aja'nsını memur 
etmişlerdir. 

azı suallere Ukları, anlamak istedik-

b _ J\a11lllı}Cevab vereceğim. Londrada Valide 
~rç 1'i lı'ua befl'İ • b J 

elyev. tker 'Ve ~·k t Kr ı· otomo ı· b 1 ın ltıevkü . ' neıe, kanunıann a ıçe u urun mer'ıyeıte b . 

.. 
I 

lran Şehin§ahı geçenlerde Tahrana giden heyetimizi knbut ederken 

Londra 23 (Hususi) - cDaily Ex - ran ve Kabil hükCımetlerile müzake-
press» gazetesi bildiriyor: reye girişmişlerdir. . 

, . . . . • Saadabad paktı ile Iran ve Efganis · 
fran ve Efganıstandaki İngıliz elçı - tana bağlı olan Türk hükfurteti, yapılan 

lerl, bu iki devleti de mütecavize kar - müudcereleri kolaylaştırmak üzere ta

fl kurutan cephe içine almak üzere, Tah vassutta bulunmaktadır. 
llıec lYantannı a uıunan ve kazaSI geçirdi 
l3uernua halinden~~: b~~ların bir Bı·r Amerı·kan denı·zaltı tu VVelce de bur d esını istediler. Londra 23 (Hususi) - Valide K.rali-

. F'akat b" a a ınevzuubab 1 
l3aşvek·ı •r neticeye iktır 8 0 muı- Bqvek4 Meclis kf.lrıfııilnde ~ Marry, bugün .ciddi bir otomobil ka-
teşk·ı a ette bunu . . an et:rnemııtt · zası afürtmıştır. • • 62 k • • • ı 
ır- 1 edeceğim. K. n •Çın bir kanı.isyan ıarını ayınJıak 1Uretil• bir neticey• varı.- Kraliçenin otomobili, bir köşe döne- gemı Si iŞi 1 e 

ıı rtıer'iyeıte bul anunıarın elyevm mev- lınca onun huzurunuza getlreoelim. 
unnn1 mecinde, karşıdan gelen bir kamyonla 

Dün rvı=~ıI~~~~:b~i:n ffci:;!~:Eı:?:E~~~r~!! ~~~!!~:-~0~aKa~~~~z~mn~~~~k1ı. et (Devamı ll inci sayfada) bifüiriliyor: çin, iki distroyer de hadise mahalline 

\1 e su 1 1 . ı· çı· D c . D . Amerika donanmasına mensub cSku- gelmiştir. Geminin hayli su almış ol • mese e erı enevrenın anzıg alos» admda'ki denizaltı gemisi, bugün C\~l~ anlaşdmaktad:r. Mütehasstslara 

~ u·· z k . ld hakkındakı· kararı New Hempshire açıklarında bir dalma nazaran, dalma esnasında emniyet «SU• au a tecrübesi yaptığı sırada, suyun sathı- pa•p» !arından biıi açık kal'ını.ş ve bu 

Bı·r ere o u Cenevre 2 3 - Milletler Cemiyeti - na çıkamamıştır. suretle müvazenesini kaybetmiş olan 
nı b' Vaziyetten haberdar edilen deniz ma denizaltısı, artık su yüzüne çıkamamış e us. "B .. .. .. . . nin Danzig komitesi, serbest şehir ile . w . . 

ken b• • utun dunya sıhhat IÇID mezbaha yapar· Milletler Cemiyeti arasındaki münase- k<1mla.rı, .der:ıaı d~er bır de~ızaltısını tır. . 
ızde bu h Ik k . . k l d d• b tl d . dTk ~b· değişiklik yap- suya ındırmışlerdır. Bu gemı, kazaze- Batan c:Skualos> denizaltısının mü • 

' a l soyma lÇID uru uyor,, e 1 e er e şun 1 ı c. ır. K . de gemi ile telefon muhawresi tesis rettebatı 62 kişidir. G€mid€, su altın • 
mamağa k$"ar verrnıştır. omıte, ser- , . . .. w k d h "ht" 

Ve • t k•d ·ı be t h" d k" M'IJ tl Cemivetinin I edebılmış ve murettebatın sag ve salim da 24 saat d~yanacaık a ar ava ı ı-
l -.. O t nı en 1 VQ temenni er ' ~sek ~::is:ri tsv~;ıi Burckhard~'- olduklarını istihbar eylemi'ltir. yatı vardır. 
! -.. l~a~bA.nadolu yaylaıındaki karalılık ile alakadar olmalıyız. dan Danzig'e dönerek serbest ~ehrın ı• 1 s k 
f ....... Çok ulda ekm.ek labriluuı kurmak hatalı bir harek~ttir. vaziyeti hakkında wbir rapor tan~ın~ et- ngı· ı·z - ovy et pa tının 
s ....... o~ ~ocuklu a~lelerin vergileri indirilmelidir. mesini taleb etmege karar vermıştır. 
6 -.. Af:,:İk Umu~ı~e meclisinin devamına lüzum yoktur. (A.A.) L d d 

-.. Otorn:b;tte zıraı ~ayifin temini lazımdır. . _ _!Devamı 11 inci sayfada) yarın on ra a resmen 
1 ve otobu• kazalarile mücadele edilmelidir. 1 h l ı. 

Çe os Ol1Bı<YBnın ki 
A;ımıan i_3.n ec1ilmesi be eniyor 
Alman11aua veri'iqor 
Londra 23 (A.A.) - Avam Kamara- Lord Halifaks bug:in keı binede Paris ve Cenevre 

sında beyanatta bulunan maliye nazırı görüşmeleri hakkında izahat verecek 
Sir Con Simon, Çeko - Slovakya-ya aıd 
olan ve isviçredeki beynelmilel tedi - Cenevre 23 (Hususi) - Lord Hali -1 
yat bankası vasıtasile İngiliz devlet ban faks, bP.rabı"rinwde Fransız hnriciye na.· 
1-~ nezdinde depo edilen altınların zırı Bone oldugu halde bu akşam Parı
Almanyaya ıade edileceğini söylemiş - ·e hareket etmiştir. 
tir. Yarın sabah tayyare ile Paristen 

11 ,:" ....................................................... ,, t,.ondraya gidecek olan l.A:>rd Halifaks, 

~le& l{ıı w ~ Sulh cephesinde Cenevrede Bone ve Maisky ile yap • 
t cı· ~ra, 23 ıco9Iu • Ziya GetJ1ıer Etili Emin Saza~ Osman Şevki Uludağ ~ •• • S mış olduğu müzak:reler hakkında_ ka-

ltıt ~lllde 'h ~HUsusı) - Büyük Millet cİnşallah bu ~lafi d'l" d 1rn - Turkıye ve ovyet bine toplantısınd:\ ızahat verecektır. 
C!tııu •vı.alıye V . e ı ır, şaye o az l I . 

\t(!l'rl·ı. aıakad ekıli Fuad Ağralı Ve- sa bütçenin Mı"llt Mu"d f k .. Rusyanın ro erı Diğer taraftan Londrrklan alınan ha lt· \{l<ı;t ar ed a aa ısmı mus· • ı .. . . 
~· hit)en sonra ilk .. ~~. ten~d1ere cevab tesna bilumum masraf terti'blerinden ··z.. Emekli General berl.ere gore, parla.mento mehafılı, Baş 
lıtillt aldı sozu Emın Sazak (Es- . _ yu 

1 

YAZAN : vekıl Çemberla~1n'ın Çarşamba ve Per 
~ le~ı~a işa~e~rta Anadolu yaylasında de 15 ~e~mek etıle kuraklıga marn~ H Emir Erk'let şembe günü İngiliz - Rus müzakereleri 
"t~ il· hıl' eıın ederek buna karşı bütçe· kalan vılayetlere yaraqn etmek zaı:uretı . . 1 hakkında tatmin edici beyanatta bulu -

ave ak lazırn .l!eld'w· . .. 
1
• vardır» ~ .. . (Yazıı:mı 7 ncl .)nyfnmızda bulacaksınız> w .. "d 1 k~-.Jc 

f'tti: U?:ını soy ıye- · ~ • .. • iJ nacalıını umı ey eme ~ır. 
(Devamı 2 nci ~fada) "9 ....................................................... •" (Devamı 11 iflci sayfada) .. Lord Hatifakı 



t6 Sayfa , 

Alman tan1ıi, ötedenberi bir iktısad! 
yoksulluk tarihidir. Belki de Almanların 
çalı§kan olınal.annın sebebi buradadır. 

Almanya, Rcnesans devrindeki mamurlu
ğunu, Hansa devrinin, Almanları uzak 
denizlerde hayat aramıya sevkeden, bü -
yük hareketine borçludur. Modern garbi 
Avrupa ernpriyalizmi, Hansa sistemini 
bozduğu gündenberi. Almanya, bStün 
gayretlerine rağmen kendi kendisine ki
fayet edemiyen dar rnaişetli bir memle -
ket oldu. 

Bütün felsefeler, bilhassa içtimai teori -
ler daima iktısadiyen içtimai olan bir 
takım amillerin tesirleri altında doğarlar. 
Marksizmin de Alrnanyada doğmuş, o • 
rada inkişaf etmiş olması, bu bakımdan 
manalıdır. Nerede ekmek darnlmıs ve 
güçleçınisse Maı:ksizm tarzındaki fikirler 
orada inkişaf etmiştir. Esas cbiri yer, biri 
bakar, kıyamet ondan kopar!> tarzındaki 
eski bir halk sözile hü1astr edilebilen 
Marksizmi, cherkesin doymak hakkt> et -
rafında insanlar içinden fışkıran bir ruh 
han~keti olarak ta ifade edebilirsek Karl 
Marksın, mesela, niçin Almanyaran daha 
evvel bir sanayi memleketi olan İngilte • 
rede değı1_ de. Almanyada çıkmış oldu -
funu daha kolay anlarız. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

SON POSTA 

1 Makal Hayat usaresi .. 

1 ST E R 1 NA N 1 1 S TE R i N A NMA ! 
Borsa harici alınıp satılan Türk altınının kıymeti iki 

yıl var ki, tedricl bir tereffüe meyletmişti. Hükfunet al
tın kıymetini dünya fiatfurına nazaran makul hadler üze
rinde tesbit etnı& istedi. Alım satımı takyidata tabi tut-
tu. 

Maliye Vekilinin bütçe müzakereleri münasebetile 
Mecliste söylediği sözlerden anlıyoruz ki, altın fiatı alın
mış olan ted'bir1e:re rağmen: 

- cGene gayritabit rnüvazenesizliğe doğru gitmekte -
dir.• ve hükumet bunun için zamanın icrİoatma daha uy
gun tedbirler almak üzeredir. 

* Bizim hatırımızda kaldığına göre Türk altını 2 yıl' 
evvel 950 kuruşa satılıyordu. Fiat 1050 yi bulunca yük
seliş gdyritabil görüldü. alım satımına takyidat kondu. 
Bugün bankada res:ml fiat gene öyledir. Fakat rn~eıa 
dişçi gibi muayyen vasıfları haiz değilseniz vermezler, o 
zaman kuyumcuları dolaşu-sınız. Ahın satımı kanunen 
bankalara hasredilmiştir. Bir tane bile bulamazsınız. Fa
kat fiatının 1350, f 450 oldu.P,unu işitirsiniz ve sorarsınız: 

- Mademki yoktur, fiatının böyle olduğunu nereden 
biliyorsunuz? 

Size şu izahatı verirler: 

- Bir müşteri gelir, altın yüzük, yahud bilezik, veya 
benzeri birşey sipariş ede<'ektir. Halbuki istediğini yap
mak için elimizde altın yoktur. O ı.ama'I;l altmdan yapıl
mış süslenme eşyasını satacak bir müşterinin gelmesini 
bekleriz. Gelince bütün kuyumcu1ar ayni vaziyettedir. 
Alıp yapabilmek için fiat arhrmağa koyuluruz. Netice -
yi gram]~ ölçünüz, Türk altınının 1350 ile 1500 arasın-
da oynadığını görürsünüz. . 

Bu vaziyette bu gayritabii, tamamen yersiz yükselme
nin önüne geçmek için ne yapmak lazım geleceğini soru
nuz, kuyumcu size kuyumcu mantığı ile ~ cevabı verir: 

- Alım satımı memleket içinde tamamen serbest bıra
kınız, fiatın tekra·r eski hale ineceğinden emin olabilirsi-
niz. 

Biz kuyumcuyu dinlerken beş altı yıl evvel Fransanın 
da altın alım satımını nisbi bir takyide tAbi tuttuğu za -
m~n ayni hal' ile karşılaşmı.ş olduğunu' hatırladık. Gene 
Fransada tak;\idat kaldırılınca tabii halin avdet e~ ol
duğunu düşündük. 

Şimdi hükfunetin bu sahada almak üzere bulunduğu 
yeni tedbirlerin ne. olduğunu bilmiyoruz, fakat kuyurn

·cunun sözlerinde bir halkikat bulunabileceğine, hiç de -
ğilse tecrübeye değeri olduğuna inanıyoruz, ey okuyucu 

1 sen: · 

iST E R iN A N, i STER INANMA I 

Sözün Kısası 
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Bugün Konamadı 

-Mayı.11 
11 

MAYIS 

24 
Re1ıııl ııc~ 

=====~--..L..=-------~ 

'-'UNl:.Ş 

~· l.J. 

4 36 

' 08 

Otı• 
~- u. 

"· u 11 ... 4 43 

4 



--
Büyük parti kurultayı 

Milli Şefin beyannamesi 
ile mesaisine başlıyacak 
l<uruttaga 417 si p~lrti m eb'usu olmalı üzere 

631 deleae iştirak edecek 
li Ankara '23 (A.A.) - Cümhuriyet 
2:lk Partisi beşinci büyük Kuruıtııyı 
~'Mayıs Pazartesi günü saat 1 O da 
lis·ka:acta Türkiye Büyük Millet Mec-

h 
1 bınasında açılacak ve takriben bir 

afıfl d . evam edecektır. 
bi~uruıtay Milli Şef İsmet İnönünün 
Cak beyannamesi ile mesaisine başlıya
bı • Ve Çene değişmez genel başkanın 
~nutku ile kapanacaktır. 

Viı· uruıtaya 417 Parti meb'usu, 211 i 
l> av.etlerden gelecek delege ve 3 ü 

0tı-tıye bdğ1ılık muamelesi bitirilıniş 
ı~11 

hükmi ~ahsiyet sahibi Zonguldak 
Iuııde~ mühendisleri birliği, harb ma
~rı cemiyeti, ve Ankara tiftik ku -
631 unun birer mümessili olmak üzere 

l<.odclege iştirak edecektir. 

1 l\gtenin ru7.namesi şudur: 
ftiı· - Değişmez genel başkan veya \'e
lış11 tarafından büyük Kurultavın açı-

' ·-· . 

a - İki başkan vekili, altı sekreter 
seçimi, 

b - Değişmez genel başkanın söy -
levi cveya okutturaİcakları bildirik•. 

c - On beşer üyeli program - tüzük, 
hesab ve yirmi beş üyeli dilek komis
yonların m seçimi, 

ç - Program. tüzük' projeleri ve he
sab hütasaları ile dil~klcr hakkında ge 
nel sekreterlikten gönderilen tezkere -
lerin okunması ve komisyonlara hava
lesi. 

3 - Biiyük Kurultay komisyonların
ca incelenip umuırm heyetin müza\<ere 
ve tasvibine arzolunan işler. 

4 - Genyönkurul üyelerinin seçi -
mi. 

5 - Büyük Kurultayca Partiye ve
rilen yeri istikamet hakkında değişmez 
genef başkanın söylevi, cbu s_?Y~.ev ye
rine değişmez genel baş'kan buyuk Ku
rultay kapandıktan sonra1 bir beran
name ne~redebilir.• 

Alman kıtaları bllgün • 
ispanyayı terkedecekler 
Alınan kumandanı ölen İspanyol askerlerinin ailelerine 

dağıtılmak üzere b. r milyon peseta verdi 

ı··~~n. 23 - fspanyadalli Alman gönül-! Alınan kıt'nlnrı yarın İspanyayı terke-
\l«l"l d'" d --1·1 d" l un Leon tayyare meydanında top- eı..~ er ır. an 
ı:e . tak General Fı ankonun önünde son · İspanyanuı hazeri ordusu 
.ı ÇıdJerini yapmışlardır. Şeref tribünün- Madrid, 23 (A.A.) - ispanyanın hazari 
~e A.: • 
~·ol rnan ve İtalyan davctlileri1e !span- ordu mevcudu 300 bin olarak tesbit edil

geııeralleri göze çarpıyordu. 
Ce "d 

~!) b?' re.)minden evve General Fran-
ıı- :nutuk söylemistir. 

lli~~a.:n gonüllüleri kumandanı Von 
da Ofen mukabelede bulunarak, arka

ları 
k~r namına Genral Ji'rankoya teşek-
ıtl" .eltniş ve İspanyol, Alman ve İtalyan 
il •I tn 1 

İtirh a~ arı ça'lındıktan sonra Von 
tlı thofen Alınan gönüllülerinin ş0rPt 
&.i ;~:~nınaa ölen İspanyol arkadaşlarının 
~t rıııe Verilmek üzere bi1 milyon p;?-

ltıa:~ hediye olarak hava kuvvetleri ku
ltli~r anı General Kindelana tevdi et-
~ . 

miştir. ------
Rumen Hariciye Nazırı 
2 Haziranda geliyor 

Bükreş. 23 (A.A.) - Romanya harici
ye nazın Gafenkonun Ankarayı 9 Haz.i
randa ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Yunan Krah Atinaya döndü 
Atina 23 (A.A.) - Kral, Makedon

ya ve Trakyadaki teftiş seyahatinden 
bugün A tinaya dönmii§tür.. 

Sovyet Sefiri Turkkuşunu ziyaret etti 

bı~\>Yet D d"' b....ı.. Tür' lrlrıı... · t t ~~lir .ı.ı.Usya büyük elçisi Terenti yef un sa au n.n.""'lunu zıyare e -
..:"1%~- \' Ukarıdaki resim sefiri Türk kuşu talebeleri önünden geçerken gös-
l'Bı~·.,~ted· ' ek " .l- b" · t:t .. 

- -- -- ---- . 

İtalyan - Alman 
ittifakının akisleri 

Bir Fransız gazetesi 
ittifakı kötü bir izdivaca 

benzetiyor 

Paris 23 (A.A.) - İtalyan - Alman 
ittifakının imzasından bahseden Pa -
ris - Soir gazetesi bunun, hadiselerin 
tacil ettiği kötü bir izdivacdan ibaret 
olduğunu yazıyor. 

İntransigeant gazetesi de, escisen mev 
cud vaziyette hiçbir değişiklik olma -
dığını a~cak Almanyanın İtalyan ku.~
vctlerini a\·ucu içine aldığını tebaruz 
ettirmektedir. 

İngiliz - İtalyan anlaşmr\sı 
feshedilecek mi? 

Londra 23 (A.A.) - Times gazete
si Roma muhabirinden aldığı aşağıda-

' ki haberı neşrediyor: 
Alman - İtalyan ittifak muahedesi -

nin imzası münasebetile, İtalyan hüku 
metinin geçen sene aktedilen fngili~ 
Italyan anlaşmasını fesetmek mecbu -
riyctindc bulunacağı hakkında gerek 
Romada, gerek diğer bazı yer1erde şa
yialar çıkmıştı. Fakat büyük. bir sdla .: 
hiyetle söylenebilir ki hal~n Italyan hu 
kumetiııin liöyle bir niyeti hakkında 
hiçbir emare mevcud değildir. 

·---------
Filistinde 
Tedhiş harekeli 
Kudüs, 23 (A.A.) - Mahpus bulundu

ğu Palmirden yakınlarda kaçarak An· 
bistana iltica eden Arab şeflerinden Arif 
Abdülrazik, söylendiğine göre. siluhlı bir 
çetenin başında Maverayüşş<!ria hududu
nu geçmeğe muvaffak olmuştur. 
Diğer taraftan, bu sabah Tel-Aviv civa

rında bir tethişçi tecavüz vak'ası olmuş 
ve altı kişi öldürülmüştür. 

Proje, Avam Kamarasında kabUl edildi 
Londra, 23 (Hususi) - Hükumetin Fi

listin hakkındaki projesine müteallik A
vam Kamarasında yapılan müzakereler 
sona ermiş w proje 179 :ı. karşı 268 reyle 
tasvib edilmiştir. 

Ayni proje, Lordlar Kamarasında da 
tasvib edilmiştir. 

-------
Türk gençliği ile Kanada 
gençliği arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 23 (A.A.) - Kanada gençleri 

21 Mayısta gençlik bayramlannı tes'id e
derken Türk gençliğine selamlarını yol
lamışlardır. Gelen teigraf ve kendilerine 
verilen cevab aşağıya konmuştur: 

21 Mayıs Pazar ~nü gençlik ba)Tamı
nı tes'id eden Kanada gençliği Türk genç
lerine samimi sela{ll}arını yollar. 

Kanada gençliği 
Ney Hote! 

4' 
Don Mecl~ ·. 
et ve su mese~ 

muzakere oldu 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

c Umanın ki hükfunet gelecek sene büt
çeyi artık bu şekilde huzurunuza getir
mesin. Şimdi Diyanet İşleri reisine söy li
yecc k bir tek sözüm kalmıştır. Eğer iyl 
dindarlar yetiştirmek istiyorsa bir reform 
yapması lazımdır. Bu suretle din yalnı:a 

cahillerin değil. bilginlerin de dini olsun• 
demiştir. 

Maliye bütçesi görüşülürken 
Maliye bütçesinin müzakeresinde Re

fik İnce (Manisa) Maliye makinesinde gö
ze çarpan aksaklıklann bir tahlilini yap
mış, müruru zamana uğrıyan vergilere. 
ilflmlar meselesine ve vergi karneleri işi

ne temas etmiştir. 
Çok çocuklu ailelerin vergileri 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Maliye 
te~kilatındaki tekamülü sitayişle işaret 

etmiş, Fuad Umay Kırklareli çocuğu çok 
ailenin vergisini bi!:"az indirmenin çocuğu 
olmıyan veya bekar olandan biraz daha 
fazla vergi almanm adalete dnha uygun 
olup olmıyacağım Maliye Vekilınden sor-
muştur. 

E vvelce bir mihver vardı. Şimcl 

bu mihver ikileşti. Her ikisi • 

hareket halinde. Fakat. evvelleri birinct 
mihver daha çok faaldi. Şimdi, her ikisit 
nin hareket ve faaliyetinde müvazcnd 
hasıl oldu. 

Mihverlerden birinin son hareketi İt:ılı 
yan hariciye nazırını Berline götürdü 
Dün de döndü. Diğeri ise İngiliL hariciYt 
nazırının Londradan Parise yollanmasını 

sebeb oldu. 
Her iki mihverin ıbu son hareketinin S& 

bcbi, biri için Alman - İtalyan ittifakını• 
imzalanması idi. Diğerinin mucib sebe~ 
Sovyet Rusya - İngiltere müzakereleridir. 

Geçen gün Avam Kamarasında İngild 
başvekili bu münasebetle şöyle bir cümle 
sarfetmiştir: 

- Sovyet Rusya ile müzakeremiz bil 
mania ile karşılaşmaktadır. 

Bu sözü işiten M. Loyd Corç derhal ye-. 
İstanbulda su meselesi , rinden fırlıyarak sormuştur: 

Dahiliye Vekaleti bütçesinin müzakere- _Nasıl bir mania. Bu maniamn ne ol .. 
sine başlandığı zaman Osman Şevki Ulu- duğunu öğrenmek hayati bir ehemmiye
dağ (İstanbul) şehirlerin içme suyundan ti haizdir. 
bahsederek her Vekaletin kendine göre M. Çemberlayn cevab vermiştir: 
bir su projesi olduğunu, İstanbul Beledi- _ Bunu öğrenmek belki M. Loyd Corg 
yesinin bütün şehir surlsrını tahlil ede· için hayatidir. Fakat cereyan eden milza. 
rek sıhhi bulmadığını ve kapattığın!, hal- kerat için de gizli kalması hayatidir. 
kı terkos suyu içmeğc davet ettiğıni. bu Ve bu söz üzerine M. Loyd Corç sesini 
scbeble halkın camilere. şadirvanla.ra t~- kesmiş. ısrar etmemiştir. 
mizlenmek _içi~ gittiklerini~ Bel~dıyenı:~ 1 Bu cevab gösteriyor ki İngiiiz ve Sovye\ 
terkosu rakıbsız bı!"akmak ıste~esım: rağ Rusya hariciyeleri arasında cereyan eden 
men buna muvaffak olamadıgın., Kırk· müzakerat esrarengiz bir örtüye bürün· 
çeşme suyunun kullanılmasının men'in_de müş gibidir. Maamafih bu sır tabakası an. 
bir ciddiyet olma~ığını ~öy~ecii. ~arın Is- laşılamıyacak kadar kalın değildir. 
tanbulda herhangı askerı bır faalıyet vu- Zira Sovyet Rusyanın biran evvel de
kubulduğu _ıa~dirde nüfus~n. b'.:denbirc I mokratlar cephesine alınmasını bilhassa 
artarak su ıhtıyıacmın kendını gosterece- iltizam eden Fransadır. Fransanın dostu 
ğini, bu ihtimallerin gözününde tutularal: olan Sovyet Rusyanın ise İngiltereye pe1' 
tedbirler alınmasını istedi. sempatik görünmediği anlaşılıyor. 

Kiiylcrde asayiş . .. tngilterenin maksadı tecavüzi cepheye 
Mehaned Aldemir (İzıniq, ~.sayışı zıra· karşı mukabil bir cephe km·maktır. Bu· 

iye kanununa temas ederek koylerde en nun için elinde mevcud olan malzeme 
büyük ıztırabın aslyişs!zlik olduğunu, mütehaliftir. İ~lerinde öyleleri var ki yan .. 
memlekette asayişi zirsiyeni:ı teessüsiı yana gelince yekdiğeri üzerinde aksüla• 
temin edilmedikçe çiftçinin lfıyıkile nefes mel yapıyorlar. İngilterenin yapm~k iste. 
alamıyacağını söylemiştir. diği, bu sedde Rus taşını ilave etmek, fa. 

General Ahmed Yazgan (Urfa), Anka. kat diğer noktalarda zaf hasıl etmeden 
radaki mesken buhranı üzerinde durmuş. umumi bir kuvvet vücude getirmektir. 
nakil vasıtalairınm pahalılıgını tebaniz Yani Sovyet Rusyanın teşriki mesaisini 
ettirmiştir. nötralize etmek ve bu yüzden diğer bazr 

Otomobil ka7.aları kuvvetlerin amelden sakıt olmalarına 
Mazhar Müfid (Çoruh), otobüs ve oto- meydan vermemek. 

mobil kazalarına temas ederek hergün Bu, hakikaten büyük bir rneharet isti. 
gazete sütunlarınd:ı bu gibi facialara te- yen bir müvazenet ve bir terkib mesele< 
sadüf ettiğini söylemiş. asfalt yollarda sidir ki kabili hallolup olmadığı bir hay~ 
bile bu kazaların sık sık vukubulduğunu endişe uyannrmıştır. Manmnfih İngilit 
ilave etmiştir. başvekili, karşılaştığı bir~k muadelele1 

Hamdi Yatan, Ali Süha, Lutfi Gören gibi bunun da halledilebileceği ümidinde· 
ayni mevzular etrafında düşündüklNini dir. İngiliz hariciye nazırı Lord Halifak· 
söylemişlerdir. sın Paris seyahati işte bu sebeble ihtiyaı 

Vakit geciktiğinden Meclis Reisi Dahi- edilmiştir ve meselenin kabili hal görün· 
liye Vekilinin kendisini alakadar eden su- mesine rağmen cidden müşk"iil bir şey ol 
allere yarınki toplantıda cevab vereceği- duğu karşılaşılan zorluklardan anlaşılı 
ni söylemiş ve yarın saat on dörtte top- yor. Selim Ragıp Emeç 
!anmak üzere celseye nihayet verilmiştir. ================ 

Kabul edilen bütçeler mum Müdürlüğü, Diyanet İşleri. Maliye 
Vancouvcr . 

KANADA 
Türk gençliği, dostane mesajlarından 

dolayı Kanada gençlerine teşekkür eder, 
kal'bi selamlarını yollar. 

Ankara, 23 (Hususi) - Büyük Mille>t Vekaleti, Düyunu Umumiye, Tapu ve Ka• 
Meclisinin bugünkü toplantısında Mec- dastro, Gümrük ve İnhisarlar Vekalet! 
lis, Riyaseticürnhur, Divanı Muhaseb:ıt. bütçeleri müzakere ve kabul edildi. Da. 
Başvekalet. Şilirayı Devlet, Istatistik U- biliye Vekaleti bütçesinin müzakc:resint 
mum Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji U- başlandı. 

Türk gençliği namına Ankara 
liseleri talebelcıi 

('"'""" '"' '"'"' ' '' ' ' " "''''"'"'"'''" ' '"''""''\ 

~ Okuyucularımızın tarih · 
~ bilgilerini artıracak 

1 Faydah bir 
1 mDsabaka 
·Son dört asırda Türklüğe 

en büyük iyiliği ve en 
büyük fenalığı yapanlar 

kimlerdir? 

1 

1 

1 

-·--
40 isim, 40 hal 

tercümesi 

Müsabakada kazanan 60 
okuyucuya para mUkAfatı -·-

ı 

. ............................................................................................................................ , 
Sabahtan Sabaha 

Kadro hastalığına çare 
İdare kadroları üzerinde sık sık değişiklik yapmak iki noktadan zararlıdır 

Biri vazifeye alınan memurun kendine göre hayat planı işinden uznk1aştırıl· 

makla altüst edilmiş olur. İkincisi taksim edilen vazife memurların değişme· 
sile sekteye uğrar. Halbuki kiiçük vazifelerin de kendine göre bir ihtısasa ih· • 
tiyacı vardır. Bi.iyük işler yapabilen bir adamı mesela bir dairenin kayıd me• 

murluğuna getirsek muvaffak olamaz. Kayıd katibliği de tecrübe ve mürnare· 
se ile ihtısas haline gelen bir vazif.-dir. 

Bu hakikatlere rağmen bizim idartı kadrolarımız sık sık değişmek tehlike. 
sinde kalıyor. Yüksek amirler değiş tikçe bunların elleri altmdaki idare IDC· 

kanizması da değişiyor. Bunda da iki esaslı nokta var. Biri iş başına geçen 
ya kendi Zı1ıniyetine, kendi mizacına göre maiyet bulmak !ikrile kadro değiş· 
tiriyor. Yahud sözünü kıramıyacağı dostlarının tavsiyeierile yeni yeni vazi. 

feler icad edip yeni yeni kadrolar yapıyor. Ve (mukam) değiştikçe (maiyet) t• 
değişmek tehlikesinden kurtulamıyr>r. 

İdare mekanizmasının bu daimi dAğişme hastalığı ta meşrutiyettenberi muh· 
telif sebeb ve mecburiyetlerle sürüp gitmekten kurtulamamıştır. Bu müzmin 
hastalıktan kurtulmanın çaresi yok değildir. Eğer hükfunet ve belediye teş· 

kilatında yalnız ehliyete ve ihtısasa dayanan bir sistem kabul edilir ve tavs.iye. 
iltimas, hısım, akraba kayırmak gayreti ortadan kaldırılırsa idare makinemiz 
iv.i randıman verecek müstekar vaziyete !lirebilir ' ~k ı_r. Aşağıdaki ı·esimde tayyareler har ete amal.N ır vazıyc e go-

~r. l 
(Yakında başlıyoruz) 

Bürhan Callid I "'-·········-···· .................................. ........J 



te Sayfa 1
SON POSTA 

.,;:.pr ~-~111~ton santrali 
açılıyor 

Ufaklık 

- meselesi işletmiye AIAkadar zevatın nazarı dikkatine ko
nulması llzım gelen bir notta da bozuk
luk ınesel~dtr. Bir okuyucumuz anlattı, 

200.000 liraya vücude getirilen santral ihtiya~ h~linde :~=n~. lı:i !:1~ :dı:U~~ 
10.000 yeni abone talebini karşılıyabil~cek hır vusatte ~;~~u;;d: o~ur:!.~Y!~:: ;:: 
Yapıldı. Şehirlerarası hatların adedı de artırılıyor serlya aldığınız oevab fU oluyor: 

- On paranız varsa size alt.m14 para 

Be oğlu telefon merkez.inin yükünü a· dilecek, mütebakisi de ya~i .1500 adedi d~ ve~~~~ köprüden Kadıköyüne l:k1.ncl 

zaıU:u ve ihtiyacı önlemek için Osman- Beyoğlundan alına_rak Şışliye raptedile mevki gltme bileti sekiz otuz paradır. Ve 
be d t lan ve inşaatı nihayet bu· cek abonelere taıhsis olunac:aktı~. . . çok defa bozukluk olmadığı lçln gişelere 

Y e yap ın "k A · anda ihtiyaç nısbetınde Şışlı verilen para ya blr on kuruşluk, ya 1k1 1 ş·c:li santral merkezinin otomatı sa- ynı zam k 
an 

1

" ktadır santralinin faaliyet haddini çoğaltır•a ~r kurllfluktur. Eğer on paranız yok-
lonu hazırlanma · imkanı da vardır. Montajı yapılan maki- sa si~ uzatılan kırk parayı alıp on para-

Santral. bu salona kurulacaktır. nelere nazaran bu miktarı 2000 den yı orada t~rketmeğe mecbur kalıyorau-
1rveçten gelen 3 kişilik heyet bu mesele k •ak k b.ld" nuz. Bu, blr misaldir. Böylece, sefer üc-

. . . p . 10,000 e çı arın a 1 ır. retleri keJılrll olan tren veya vapurlan 
ile meşguldür. Heyetın reJSJ olan Her eU Evvelce yani Telefon Şirketi hüktl.- hesaba katar.sanız efradın günlü.le zara.-
terson ,ef:montörlük Y.a~maktadır. Ye:. metçe sat;n alınından önce, Beyoğlu san- rının gene efrad lehine ne kadar büyük 
müteh~lardan 12 k.işı de heyeUe ber trali tesisatı 5000 aboneli.it bir vaziyette olduğunu anlarsınız. Bu aebebledlr ki biz, 
.ber I.ışa kt d" bu tüzull kayıblara mln.l olmak içln ça ca ır. idi ve şit.ketin Beyoğlu mıntakasında ort ya on paraların 'kesllmeslnl, yahud da 

Şişli santral merkezinin diğer santra~- bin küsur abonesi vardı. BugUn ise, bu zanunedllerek kesi.raiz birer ücret ta.ri-
ler ile rabıta tesisatı yapılmaktadır. Bır miktar 5500 e çıkarılmış bulunmaktadır. feııi tanzlın edllmeslni ı..tıyoruz, babız 
yandan bina içinde makineler kurulur ve Esasen fstanbulda eskisine nisbetle mu- mıyız? 
montajları yapılırken bir yandan da habere adedinde fazlalık vardır. Bu fa~ \. ) 

~:tı~==t~~:~=~:ed~~~·iri:eliy:~ ~~k!,~s;;~:~in ucuzlatılması başlıca ,_ Şehircilik mütehassısı 
Taksimde Sıraservilere kadar gelmiıtir. 5undan başka. tehirler arasındaki gran-

Şişli~ntrali faaliyete ieçtikten aonra portörler de çoğalmıştır. Mesela evvelce imar işleri hakkında 
f.stanbulun telefon ihtiyacı kımıen gide· Ankarada g yol varken fimdi 8 yol mev· 

rilmi§ ve müvazene bir dereceye kadar cuddur. Fakat bu da ihtiyaca nazaran ki- izahat verdi 
temin edilmiş olacaktır. fi görülmemiş ve hat adedinin 12 ye çı-

Kolonyacılar bugün bir 
toplantı yapacaklar 

Kolonya amilleri inhisarlar idaresinin piyasaya 
çıkardığı kolonya il.e. kendi k~~o~!a fiatları ara

sındaki fark ıçın neler soyluyorlar ? 
. ta h8ııt' İnhisarlar İdaresi tarafından, piyasaya idi. İktısad Vekaletı~ce bu husus ve "/I' 

lit · 200 kuruşa 80 derecelik kolonya çı- !anan nizamname Şurayı Devletçe 
.. :: ....... ,_. killer Heyetince tasdik olunmuştur. ""' 

k .... ~.ır. .. d ,,,... d ğı jc:çi sBr 
Bu vaziyet karflSlllda, İnhisann reka- Nizamname gun e ça~.ır ı e~e bire' 

bet' · ··nıeınek ve kendi vaziyetlerini ko· sı 100 den fazla olan muessesel. uıı,,_ 
ruy':a~ olan tedbirleri almak için. ~olon- kW:s açmak mecburiyetini tahmıl e 
yacılar, bugün Sanayi Birliğinde bır top- tedir. k1 'çin af' 
lantı yapmak karannı vermişlerdir. Kurslar usta, kalfa ~e çıra ar. 1 ıııdl' 
İnhisar İdaresinin litresini 200 kuruşa rı ayrı olacaktır ve n~z.amnarn~nı:Y' r,at' 
tt ğı 80 derecelik kolonyaları, kolonya- yete girdiği tarihten ıtıbaren uç ktıt• 8

~ ı 250 kuruşa satmaktadırlar. Aradaki fında faaliyete geçilmiş bulunulaca 

~ara:, balkın rağbetini İnhisar kolonyası- Sergi komitesi Cuma gunU 
na celbedecek mahiyettedir. tor lanacak 
Kolonyacılar, yaptıklan kolonyalara ı ~ 

llzım olan ispirtoyu. İnhisar İdaresinin Yerli Mallar sergi ko~t~si .~uma aP" 
ta · ettiği muayyen bir fiat üzerinden ikinci toplantısını Sanayı Bırlığınde 1 
sa: aldıklarını, İnhisar İdaresinin • pek caktır. ı' 
tabii olarak - İspirtoyu kendileriiıe karla Komite ve serginin dekorasyon ved~O' 
.attığını bu itibarla aradaki fiat farkının, virat işini memleketin en tanınmış te1" 
maliyet fiatları arasındaki tehalüften Jle- ratörlerinden mü:e~keb ~ir he~e~dtf 
ri geldiğini söylemektedirler. diine karar vermıştır. Valı Ltttfı eri1' 

Kolonya amilleri hiçbir kolonyanın sa- sergi işine ehemmiyet vermekte. ve.:de):f 
hibine yüzde ondan ve bazı istisnat ahval- darlığına :rağmen Avrupa seı·gılerı ıııır 
de yüzde on beşten fazla k~r temin ede- mükemmeliyeti haiz olmasına çalışı 
miyeceğini, bu itibarla, 200 kuruş ile 250 sını arzu etmek'tedir. 

Halen en mahmul olan santral, Beyoğ- karılması için tetkikler yapılmıştır. Pek 
ıu merkezidir. Şişli santralinin faaliyete yakında 12 hat üzerinden konuşmalara 

kuruc: arasındaki yüıxıe 20 nisbetini tela- Bir hafta zarfmda yapılan İstanbul şehrinin müstakb.~1 p1Anını fi e~ek için, mallarını ancak zararına . 
hazırlamakta olan Fransız mutehassısla- tm k . b edeceğini ileri siirmekt~dir- ıhracat ... , .. 

ıeçmesile, Beyoğlu mıntakuının yükü a- başlanacaktır. 

zalacaktır. Bundan bqka Mecidiyeköy ve Yaptığımız tahkikata nazaran, ŞişU 
dvan gibi yerlerde yeniden birçok abo- santrali gerek inşaat ve gerek makinele-
12eler kaydedilmek imkanı hAsıl olacak- rile beraber 200.000 liraya baliğ olan bir 

1 . • aa a ıca d liJllaıv rından mimar Prost gazeteci ere mesaısı 1 Mayısın ikinci haftası zarfın a A,,n 
. t• er. 160,UU" etrafında şu izahatı. v~~ ır: . Kolonyacılar, ayni zamanda muhtelif mızdan muhtelif memleketlere 

tır.Şişli santralinin otomatik t~isatı şim- masrafla meydana gelmiştir. 

- Şimdilik mesaımı bilha$a. !aksımle nevi kolonyalarda kullanılan esansların liralık ihracat yapılmıştır. 
111

a• 
Eminön~ meydanının açılması ı~ınde tek= fiat ve kalite farklarını da ileri sürmek- Bunun 90 bin liral~k mik~arı Alrrıi~tert' 
sif etmiş bulunmaktayım.. :aksım kışla tedirler. Esansların iyi veya fena olmala- ya yapılmış ve sırasıle İsvıçre, İn!i111ar' 
sının Belediyeye verilece~ını haber. aldı~ rına göre, kolonya fiatlannın tehalüf e- İtalya, Fransa, Kanada, Prag, Da ve t,. 
ve esasen buranın Bele~ıyeye verı~e~ı deceğini anlatmaktadırlar. ka, Belçika, Bulgaristan, Romanya ]<edil" 

dilik 2000 aboneliktir. Bu miktarın 1500 ü Santral, mukavelesi mucibince, 26 Ey
mevcud abone taleblerinin is'afına hasre- lUlde işletmeye açılacaktır. 

Pendik sahillerinde dev
rilmiş bir sandal bulundu 

Sarhoş} uk yüzünde bir 
adam boğuldu 

elzemdi. Kışla ile "Harbıyeye do~u ım~ı: Bu meseleler etrafında bir muharriri· veçe de muhtelif miktarda mal sev 
dad eden sahada Vali ve Bcledıye Reısı mizle görüşen maruf bir kolonya amili mi~ir. ·ıet• 
Lfıtfi Kırdar müteaddid b~nalar ~sını demiştir ki: Dün de Almanya için muh~elif de~Ji'ı 
arzulamaktadır. Bu noktaı nazarı ~~ ~e c- İnhisar kolonyasını bir kolonyacı balık konservesi, barsak, cevız ~11 st> Dün ıabah Pendik clvannda Pavli a

d.ası önlerinde balık avlıyan balıkçılar 

deniz üzerinde kapaklanmı.t bir vaziyette 
bir sandal görmüşler ve .keyfiyetten zabı
.ta ve liman idaresini haberdar ~tmişler
dir. 

Evvelki gece sabaha karşı, Sirkeci muvafık buluyorum. ~u sabada huyu~ yapsa id;, ayni kallie maldan ve ayni fi- tiftik ve yünlil paçavra ile t:aıya ·~ tJ4' 
rıhtımının 25, 30 metre llerisln<fe bo - bir .konferans sıtlonu, t•yatro. ve gazetea ıenln toptan fiatı üzerinden nihayet ıo sam, yulaf ve yumurta, lng.l~ereY3 "" 

ğulan bir adamın sesine müşabih bir lere bir klüp bınası ve sergı sarayı yap· kuruş kazanırdı. ket, Fransaya zeytin, Yunanıstan t(l• 
ses duyan r1htım nöbetçi memurT!lrı mak istiyoruz. Vali, Ankarada bu hususta Fakat, İnhisar İdaresi, ayni kalite ma· balık, Bulgaristana çiroz, Estonya:Y3 

derhal o tarafa koşmuşlarsa da, deni - da temaslar yapacaktır. lın iptidai maddelerini temin ederken, tün ihraç edilmiştir. _ 

Sahne çekilen Hndalın yepyeni. imli 
ve numarası bulunınıyan bi!' sandal ol
duju görülmüı ve içinde bir ceket ve iple 
arılı katlanmış bir pantal.on bulunmuş
tur.Elbise oeblerinden yalnız bir ıaatle bir 
çanta içinde 125 kuruş bir para çıkmış, sa
hibinin hüviyetini tesblte y~yacak bir 
teY bulunmaml§tır. Sandal içinde kaç ki
flnin bulunduğu ve bunların lkıbeti hak
kında yapılan tahkikatta da henü% bir ne
tice elde edilemtmıiştir. 
Sandalın evvelki günkü lodos fırtına

llJlda devrildiği ve içindekilerin kurtula
mıyarak boğuldukları zannedilme.ktedJr. 
l"..abıta tahkı1tata elwnmlyetl9 devam et
mektedir. 

Poll•t~: 

Kavgap tutufan De; kiti birbirlerini 
yaraladılar 

Pendikte sığır çobablığı yapan Mü
min ile 'koyuncu !uet ve İzzetin çoba-

zin ortasında blrşey görememişlerdir. Boğaziçine uzanan yollarla da meşgul kendi lehine haiz olduğu müthiş istihsal 
MemurlM', işittikleri bu meçhul sesi oluyorum. İstanbulun bu kısmı da, maa- farklarından dolayı, 50-60 kurut kadar 
insan sesine benzettikleri için ke~iyet- lesef yolsuzluktan şikayetçidir. Boğa~ın k!r temin edebilecektir .• 
ten alakadarları haberdar e~ler - her iki yakasın~ !irmi beş metre genış- Şehrimizdeki kolonyacılar bugünkü 
dir. Dün mahallinde araştırma yap~n liğinde modern .. iki .. yol yapacağız. . toplantıda bu mevzu etrafında görüşme-
bir dalgıç, filhakika denizde henuz. Kuruçeşme komur depolarının yerı r.i- ler yapacaklar ve bazı mukarrerat ittihaz 
boğulmuş bir insan cesedi bulmuştur. rekler acısıdır. Mahkemeden d~polarm edeceklerdir. 
Cesed sahile çıkarılarak tahkikata baş- buradan kaldınlması yolunda bır karar I . . . . 
la ve çok geçmeden meçhul cese • alındığı halde, depolar elan yerlerinde- spanya ıle tıcaretlmız 
dinnın~vlyeti anlqı!nuştır. 35 yaşla - d!r. KOmilr dep0511 liman meseJ..,;dir. De- Evvellri gün ıehrlmlı.e gelen y~nl fs. 
nnda olan kazazede, Beşiktaşta Kü - polar limanın bulunacağı yerde olmalı- panya sefirinin her feyden evvel iki mem
çükhaınam sokağında Ihlamur cadde - dır. Belediye, limanla anlaştığı takdirde leket arasındaki ticarl müna.-;ebatm tan
sinde oturan İbrahim oğlu Hasandır. kömür depolarına kolaylıkla ~er_buluna- .zlm edileceği hakkındaki beyanatı piya
Hasanın annesi Kamer zabıtaya verdi- bilir. Bu işi etüd ediyoruz. Komur depo- ıada alıka uyandırmı§tır. 
ği ifadede, oğlunun rakıya düşkün ?1 - lannı muhakkak surette Kuruçepneden İspanyadaki dahilt hadisattan önce 
duğunu, evvelki gece eve gelmediğini kaldıracağız: . . . memleketimizle İspanya arasında ticarl 
söylemiştir. Anadolulmannda Şırketı Hayrıye ta- münasebat her yıl biraz daha lnki~ et-
Hasanın ge~e bir hayli rıikı içtikten rafından inşa edilen plAjın arkasında ge- mekte ldi. 

sonra sarhoşlukla denize düştüğüne ve niş bir saha ayırdık. Bu sahayı halkın 936 senesinde İgpanyaya 1,034.000 lira
kurtulamıyarak boğulduğuna ihtimal ge~e~ine tahsis edecek, ayrıc~ çocukla- lık ihracat ve 1,241.000 liralık it'halAt ya-

·ı- -1-"-..J:r. ra bır de oyun sahası yapacağız. pıl.mıq iken bu miktar 937 ve 938 ıenele-verı lUCAIA::U.l ki Bel di f ı· t' )' 
A k ilk I 1 I • Bu sene e ye aa ıye 1 geçen se- rinde ithallt 188,000 ve 30,000 liraya, ih-

• er f er • nelere kıyas edilemiyecek derecede ziya- racat ta 2000 ve 3000 liraya kadar dnı-
dedir. Bilhassa Vali, birçok vadlerde bu- müftü. 

lunmaktadır. İçinde bulunduğumuz yıl zarfında İs-
nı Osman, koyun otlatma yilziUıden Yedek liiba;ylar yoklamaya 
bvgaya tutuşmuşlardır. Kavga gittik- çağınlıyor 
~ büyilmilş ve Mümin İzzeti tabanca Beşlktaf Asterllk Şubeslndfın: Umum .,e
lle sol kolundan yaralamıştır. İzzet a - dek sfib&ylar V39 Haziran yoklamalarını yap
tır surette yaralanmasına rağmen elin tınnak tızere şubeyt mfiracaatıert hariçte 

bulunanlar mettubla ~ dett.erinln &ıra 
deki sopa ile Mümine hücum etmiş, ba- nwnarasını blldlrmeler1 llA.n olwıur. Galatada bir otelde oturan Alman te-
f!ndan ve vücudünfuı muhtelif yerlerin * baasından Piravut Pilafo, evvelki gece 

lstinyede bir otomobil 
dereye yuvarlandı 

den yaralamıştır. saba.ha kar§! 33909 numaralı otomobili ile da Emin3nll yeril .&. ı. eten: Şubemizde ta • 
Bu kavgaya Osman taş atmak sıu- yıdlı bulunan btlQmam emekll ve ye~lt ırtı _ Beyoğlundan Boğaziçine doğru bir gezin-

panya ile ticaretimizin yeni bir anl8Jnıa 
ne yeniden tanzim edileceği muhakkak 
görülmektedir. 

lran hahları hakkmda tetkikat 
yapmak Uzere Amerikadan 

bir heyhet geldi 

Balat Türk Kültür Birliğinin 

toplantısı retl" 
Balat Türk Kültlir Birliğinden: c:1sı ti" 

kanununa tevfikan eski ntzamnam urnötcS'" 
dU edeceğimizden umum azanın ön t)lıl•• 
ki Pazar günü saat 10 da BirUğt.mlzin 
sına gelmeleri rica olunur. .-·""' ...... -.._........................................ ' ,, 
MUAZZEZ TOPRAK 1 

MEVLÜDU fe~ 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal d 

~ aıtın zi Çakmakın kızı. Burhan Topr '4• 
Ayşe Muazzezin, irtihalinin kırkın~ 
nüne tesadüf eden Mayısın 26 ncı d~ 

Beı günü, Cuma namazından aonra nıet' 

camiinde, nüıuna ithaf edilmek ~; 
mevlUdü şerif okutturulaeaktır. ubtereıı'I 
dostlannın ve gelmek istlyen ın 
zevatın teşriflerini rica eder. __./ 

NiŞAN ~ 
Narda şafından merhum Sabit -f..lF 

hlm Berkanm kızı Saadet Ber~~n i}e tJtl'ı( 
ya Valiliğine tayin edilen Üçuncü. ~ı 
mi Müfettişlik başmüşaviri Nizaın• iJd ~ 
Atakerin nik!hları Pazar gilnü be~ 
raf aile dostlarının huzurfle yap 
Yeni evlilere saadet dileriz. ~ 

retile iştirak etmiş, ve o da, kavga es • bayların aenellk yoklamalan yapılacaktır. tiye çı~tır. Yanında iki de arkada§! bu Son zamanlarda Tü.rldyeden i\merika-

nıısında yaralanmıştır. Yaralrlar, 1nı - Y ki . 1 Bazın.n 939 d"" 10 Bazın.n ıunan Pir!Mlt Maalalu takiben lstlnyeye ya han halısı olarak Dıraç edH"n halılar Sineması BugiiD 
dadı sıhhi ~le Haydarpaşa Nümune has 939 ~ ~~ devam edecektir. doğru ilerlemiş, tam Doklar önünde, ara- hakkında tetkikat yapmak ü:zıere Ameri-
tanesllll! kaldırılmışlardır. Herhanl1 bir kanuni ,..,.,., yllzllnden bamn I!mbalan birdenbire sönmüf!Ül". kadan fiç lı:lşilı1t bir heyet ,.hrlmlze gel- Matınalardan lllb•••.::..o 

ALKAZAR 
Bir moH5slklet kızaıında Ut; fubeye gelemtyecek olanlar reni adreslerini Şoför, makineyi durdurmağa çallfillıpa miftir. Bu heyet §ehrim.izde alAkadarlarla Mevsimin Uerlemeslne ra& 

1 kl9l raraland• "hht nhvallertnt, .ıcıı veya •• ,., numaralA- da muvaffak olamallllf ve otomobil dere- temaslarda bulunacak ve buradan gön- sinemamız gOr11lmemlş ye•, 
Sultanahrnedde motosıkletçi 22 ya.ş- nnı taahtüdlll mektuba yazarak bildirmek ye yuvarlanınıştır.'İy:i bir tesadüf eseri o- derilen halılann hakiki İran halılı olup filmlerinden bir tanesi dalı S deddi lld to .suretlle yoklamalanm yaptırmalıdır. . Jarında a n, evve geoe mo - Muayyen müddet zarfında :yoklamalannı Jarak otomobilde bulunanlara bır ,ey ol- olmadığını tesbit edecektir. Bu tetkikat, B A N L ı • sıkletle FlorySidan İ.stanbula doğru ge- ynpt.ırmAyıp llkayd talanların bllA.hare TA- mamıştır. halıların Amerika güınrükleı1nde menşe-

Urken, Kalikratya dvarında Mustafa- .k1 olan ltlrazlan nazarı diıctate almmıya - lerlne gÖ!'e ~a başka tarifeler tatbik c L 1 
nm idaresindeki araba ile çarpışmıştır. ""'haklannda cezai mwım.ıe yaptlacatı ı- MDleferrllı: edDm•kte olmasından Deri Jelmektedir. 1 N j 
~~:::

1

~:~f!ul~~~~~ı;:~zü:1~ lln olunur. ·- 1 Fabrikalar ve maden ocaklarmda Baş rollerde: GEOJ\GE HU.~!~,,. 
' Bir kadın bir hırsız yakaladı nglllz Sefiri Ankaraya d8ndQ • k I I QLflY'r 

den ~lyetlt~ y~alannuşlardır. '--ğı-.31... 25 Haft tatili i i ek .. "---· 1hflS8S UrS &rl açı IJOr RUHT C ıııe"' S_ ... _ddin Ç-'- j _ ... _ L-- Tahtakaledıe Mekteb SOAtt ııuü a n geç mı uzere '-Wna H d l da yapııınıŞ e 
aue eıuneoe auıwırma IUlltll - h vi açık bulunan L-pısın ... -n hır eü Ankaradan ş.ehrimize geıı....t.. olan Fabn'ka, hnaltthane ve atelyeler gibi ayavan a a arın 1ı1' f 

b>luna ~lbedilerek ifadesi almJnq ilk &ayı e n AA ua .. • .... ""l . .. 
1 1 

d kl dakJ simin en güzel kahraman 
• ' . sızl'.ık maksad1le içeriye giren Hasan, ngillz büyük elçisı Sir Hughe Knatch- sınat muase,ge ere ma en oca arın sergüzeşt filınf. =!!"*~~;::'ta "":v:;ıı:o bı: evde oturan Ayşe adında bir kadin ta- bull Huhessen, dün ~ ebprule, lfı;lleriıı mesleki ~erini artınnıılt i>ln '----------.......-mektedir~· rafından aörülerek yakalanmıştır. tekrar Ankaraya dönmüştür. uzun zamandanben tetkikat Y4U>llmakta 
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l __ z __ m ___ i r-i-n~ş==h.::::.....i r-v-e~~A-da-na-be-ıe~diy..::e =-
f intihabatı başladı u a r i ş e r i Adana, (Husus!) - Adana Belediye 

fi''k" intihabında kanuna aykın işler yapıldı· 
U Utn t f fından seçimin Devlet Şılrası tarafından ~ zmir fuarının zaruri masraflarına karşılık bozulduğunu evvelce bildirmiştim. 

§ehı'r. 0

1
1a.ra.k 100.000 lira vermeg"'i kabul etti, Yeni Belediye intihabı başlamıştır. c. 

ış ı H. P. tarafından Belediye azalıklarına erının süratle tanzimi için de hızla çalışılıyor namzed gösterilenler §Unlardır: 
~-------------4-----1~,~~.---~ ~bnG~~.Z~Ab~~~hl 

~ Necib Sava.fan, Kasım Ener, Recai Ta-

~~r Ciius • lzm.ir Inönü caddesi ~e Aahmibaba parkı 
%-~~~~tnda:~) - Ankarada Mil~! rantina, Göztepe ve Güzelyalı ~sın -
tııııı-. .lfler ala abuı ~uyurulcırak yenı 1 da yeniden vapur seferleri ihdas ede
~ 1 

lleisi D n Beledıye ve. Fuar Ko - cektir. Bayraklı ve Turan' da vapur 
f:f:~ beıed· . r. Behçet Uz Izmire dö - seferleri ihdas edilecek, yaz mevsimin-

, l'üı· l)e ve t.._ h ' . f . 
~'·~ ı.ıı nıu t ıuar ey etı ennı - de Konak - !nciraltı seferlerine devam 
; ".a liyas!tereken yaptıklan bir top edilecektir. Bu suretle bütün sahil ve 
~aPtığı le etmiştir. Reis An~ara - ya1'ılar hatları işlemiş olacaktır. 

l"I ı h etııı· ınasl~rla alınan netıcele -
<inıitı ış ve fuara Ankarada devlet Sıhhrıt -yekaleti, İzmir belediyesin -
~ te de V€riJen ehemm · t .. _ re inşa edılmekfo olan çocuk hastane -
~Qarı "akkuf eylemiştir. ıye uze sinin ikmali inşaatı için 70 bin lira tah-

te ıı alacn~ı m h. t b d sisine karar vermiş ve bu hususta bir 
t il' Pteıı banıb::ıc.kadıa ıyeDe, 1 ut. sene enl kanun rnyihası hazırlanrmşhr. 
~- tlsib· - ·l • r. v e ın esac; ı 
tıı;'~ 1 fllarak kabul edilen serbest Dif!er şehir işlerinden ekmek fahri -

.Qit ~~~ı, İ?.rnir fuarında yapılacak kasını l:lelediye yaphracaktır. Planlan 
~ ~ .. ~e ı!Jeıi ile İzmir fuarından bü- hazırdır. Ekmek fabrikasının makine 
hutl:~? iıftn edilecek ve Türkiye- aksamını bir Alınan firması vermeğe 
, mu lJlkeJerle serbest ticaret e - talih olmuştur. 
l'fhı stenid ec;ya mübadelelerine --

aç 'k Balıkesir Dıılkevi teJMil kolu Balyada 
· l3u ~. bulundurduğu anlatıla- Balıkesir Haikevı temstı kolu Balyaya gtt-

t !~tira~Una~c~tıcdir ki İzmir fu- mlş, birinci llk mekteb binasında <Kanun a

nmer, İsmail Hakkı Somer, Emin Do
lunay, Hakkı Salih Bosna, Hasan Ataş, 
Basri Arsoy, Şevket Çekmegil, Fazlı Me
t.o, Hazım Savcı, Bahri Erkan. Macid 
Güçlü, Tevfik Kadri Ramazanoğlu, Ali 
Naim Özgener, Tevfik Genç, Nabi Mene
mencioğlu, Süleyman Fikri, Ali Bindebir, 
Bedri Gülffit, Kamil Tugay, Hamza Naci, 
Hadi Kiper, Muzaffer Budak. Rifat Ya
veroğlu, Mustafa Özgür, Ekrem Avni, 
Ahmed Erzin, Mahmud Barlas, Nihad O
ral, Mustafa Rifat, Mahmud Kibaroğlu. 
Müveddet Altıkulaç, Memduh Pekbilgin, 
Hultlıi Akdağ, Şekib Beriker, Ziya Kurd
tepeli, Kerim Ulusçutürk, Salih Zeki Bu
gay, RaSı'h Özgen. 

İntihab üç gün devam edecektir, -------
lzmitte spor 
Temasları 
İzmit (Hususi) - Bu hafta yapılan 

Grekorumen güreşlerde baştan sonu -
na kadar hakim olan İzmitgücü klübü 
güreşcileri Adapazarı, Kağıdspordaki 

rakiblerini yennıiş ve takdirler kazan
mı.ştır. 

5 6 kiloda Sezai Tüysüz, 6 f de Niya
zi Yılmaz, 66 kiloda Beslen Kışınbaıy, 
72 de Servet Meriç, 79 da Enver Ye -
Il€r, 8 7 de Osman Kocaeli bölgesini 
temsil etmek üzere Ankarada yapıla -
cak Türkiye birincilik müsabakalarına 
iştirak edeceklerdir. 

r: uşta bir çobana yıldırım çarptı 

Yurdun ıher tarafında coşkun tezahtlrat fçinde kutıuıanan 19 Mayıs bayramına 
a muhabirlerimizin gönderdik1eri resimlerden bir kısmını da bugün dercediyo
ruz. Yukarıda Urfa, Kırklareli ve Adapazarındaki törenlerden birer intıbadır. 

Ortada soldaki resim Kırklarelindelti merasimde nutuk söyliyen TaHlt Özışık 
Muş, (Hususi) - Geçen Pazartesi gü- görülmektedir. 
nil~~n~~o~~~ılli~~~===========================~~)~ 
Nadir koyunlarını othıtmakta iken şid- c Küçük Memleket Haberleri 
~Ua ~~n ya~u~M kMunm~ b~- ~-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-

Kızılca.hamam tapu idaresi teftiş ediliyor Çorlunıın yeni kaymakamı rniş. o şırada düşen bir yıldırım zavallıyı 
kömür haline getirmiştir. Cesedi Muşa ge
tirilerek muayeneden sonra defnine izin 
verilmiştir. 

~ ~ {'de~k ecnebi firmalann damı) Ue CMahçublar) p1yes1 tenısn edll -
bq ~nd':l Yapnc:ft{Iarı s9tışa mu- mlştlr. 

~~:~~~rihtirnzb~ıs~=~~~=~~~~==~==~~=~~~~~~~~~=~= 
ı . ted serbest aöviz vernecektir. Manisa adliye sarayının temeli atlldı 

vukubulan bazı ihbar ve ştka.yet üzerine Kaymakamımız Necmeddln Ergin ka7.a • 
tapu müfettişlerinden Muammer Sumerkan mıza gelmiş ve yeni i,şine başlamı.ştır. Eskl 
kaznmıza gelmiş ve tahklkatn başlamıştır. kaymakamımız Niyazı Ülkü de Yalova kay-

Gemiik Hukuk Ilikimlifi makamlı~ınn gitmlstlr. 
1\luradlıda yangın 

Gemlikte münhal bulunan Hukuk HAkim- Muradhnın Aşağısevlndikll köyünde tra • " en .. 
'-<ı. 1t hu 1.Ştırak edecek firmalara 
~ 1 tir İ~i~~ıvet olmak üzere. diğer 
1 ~ İn .. 0oo lira serbest döviz ve
Jı )'.. Rılız firmalarının her birine 

ı '·q Se be 
~~er r . st döviz verilecektir. 

, • ~1)1ı1 ,lnıız. fuarın zrı.'ruri masraf
. ~bu~ olarak 100.000 lira ver -
"li d' eylemiştir. Aynca Ziraat 

dip{> Zıraat müzesinin dekoras 
~~ı>k~·r masrafları için f 5 bin li

~ı:tn 1~· Bu t~hsisaitlar, Haz.~ran 
ş oı ar komıtesi emrine gon -

ac"tı-tır. 

~~~. Şelti.r işleri 
ıt bil' 

1~iz İzmirin şehir işlerine 
" <ılaka •· k 1 k r."~ıHır 

1
. r.osterere esas ı a -

~~" . · znıir rıhtımının bele -
~at ı:ı rnec;elesini Münakalat ve 
• ~ı- \T<>kfileti tetkik ettirmekte-
ı Uo~~ • . h 1 ese Belediyeye geçınce 
1<ıt ~~ive bütçesine f 00 bin li-
a~ " l{>lllin edilecektir. İzmir 

l 
... uuw, 

ııtıne Mudurnu hAklml tayin edllm~. bu gn- zaen çıkan yangın neticesinde Basri ÖZdelh 
retle ~mllk adllyesl tam kadro ile çalışma- evi kfunllen yannıı~. ateş etrafa slrayetlnt 
ta başlamıştır. meydan verllmlyerek söndürülmüştür. 

Çorluda nakil ve tahviller Balıkesir Orman l\lüdürlüğü 
Malka:ıa t.apu memuru Hızır Yapan nat - Açık buluno.n Balıkesir Orman Müdürlü · 

len Çorlu tapu me.'Ilurluğuna, Malkara Mu- ğüne Tunçell Orman Mildüril Sabri terfiaı 
hasebe! Hususiye memuru Osman AgAh İl - tayin edllmlştlr. 
cün de terfian İspartıı. va.rldat müdürlfilü -
Dıt tayin edilmiştir. Çorlmla bdastro işim 

Ara kir l\lüstantlkli:ır.1 936 yılındanhcrl Corlu ve köyleri kadnst~o 
P r;a slle meşgul bulunan kadastro teşldlft.tı dol"' 

Kaza sorgu hllklml Süleymanm salft.hlyetle posta halinde kasaba ve köylerde faaliyet · 
Ç1Qekdnğı sorgu hô.k~U~ne gitmesi üzerine tedir. Merkezln hukuki Lşleri bitmiş, mesa · 
Antep htıklm munvinlerlnden KA.zım salt. - hasının da biran evvel lkmnline çalışılmak· 
hiyetle Arapkir sorgu hô.klmllğlne tayin • - tadır. Şimdiyi:! kadar Karamehmcdll, Mak · 
dUmlş, vazifesine başlamıştır. sudlu, Bnllıhoca, Aşağısevindlkll köylerlnh 

lzmlt Belediye Reisi Ankara.da kadastrosu bltlrllml•, bunlardan bir kısmı · 
fzmlt Belediye Reisi Kemal öz Belediyeye nın pl~ları lskAn dairesine diğer bir kısm 

aid işlerle meşgul olmak üzere Ankaraya gtt- da plAn ve kütüklerlle blrllkte muameleleri 
mlştır. tamamlanarak tapuya devredilmiştir. 

Kor:ıell Valisinin teftişleri 

Vali Ziya Tekeli rcfakntlnde Nafıa Müdil -
r11 CevdC't oldu~u halde Geyve ve Taraklıya 
bdar giderek tetkiklerde bulunm~ ve şeh
rtmlze dönmüştür. 

Kızılcahamam Ziraat Bankası n İnhisar 

Manisa elektrik santral 
binasm n inşaatı bitti 

't1~ ~ ı:irketleri de alfıka~ar.
~· <tlıncrrak idaresi beledıye -

M · (H··-·..t) + __ • Akh" 1 .. · d ılaca.k 1 dl' İdareJ,rinln teftişi anısa .... ~ - ıım.ır - ısar yo u uzerm e yap o an a ıye sara • 

Manisa (Hususi) - Elektrik santral bl 
nasının inşaatı bitmiştir. Şehrin elektrik 
şebekesi yapılmağa başlanılmıştır. Muh· 

~ lttj .. 
aıat ·· 

i keı ve Muhaberat Vekaleti 
esile }\arat~, Salhane, Ka-

Pazer 

'1 

yının temeli d" .. ,...,.,M T l t · · d b''t" idar "d" 1 . Ziraat Bankası müfettışlerlnden Rıdvan 
un a"4.W~.ır. eme a ma merası.mm e u un e mu. ur erı ve Teöman Ue İnhisar İdaresı müfettişlerinden telif yerlere direkler dikilmiştir. Cereyan 

taksim depoları da yapılmnktadır. Hepsi 

de bir gün meselesi olarak sayılmakta • 

dır. Yakında bol ve nurlu bil· ışığa kavu· 

şul~cağından halk sevinç içerisindedir. 

memurlar hazır bulunım.~la':'dır. Halk da bu merasime ~tirak etmiştir. Vali; Mldhat clhan vazlteı teftişlyelerlnl lk:ı:nal e-
Ağırreza Reisi birer nutuk söylemişlerdir. Resim temel a1ma merasiminde dcrek kazamızdan ayrılmışlardır. 
hazır bulunanrarı gösteriyor. tşttııdlğlne göre her iki dairenin rnuamelA-

Ola Hasan Bey Diyor ki: 
tı dürüst ve şayanı memnuniyet blr halde 
olduğu anlaşılmı.ştır. 

iirgüpte bereketli yatmurla.r 
c>a. ...... Q .... >&+ı ti'rgUp çevresine ya{;rmnğa ba.şlıyan ya~ - Filyosta ilkbahar at koşuları 

mur geceli gilndilz.lü ve fasılalı olarak bir Çatalağzı (Hususi) _ Geliri yenJ 
hatta devam etmiştir. Kuraklıktan tarlaları ılın l H' .. .. C H p Ha!k 
turuyan çlftçllerlmlzln yüzleri gülmüştür. yap ış o an ısaronu · · · ve 

B a t nşl spor klübü binası ve yeni yapılmakta 
ergama a a ya an İ ~ · rfed'l 

Bergama Muha. .. ebel Hususiye Ukbahar at olan ncikum plaj ba~çesınc sa ~ -
koşularının 21 Mayıs Pazar günü b~ıya _ mek üzcrc- değerli vali ve .c. H. P. ıl
cağı tnhakkuk etml.ştı. • yCJ,nkurul başkanı B. Ha lıd ~n 
Şlmdlye kadar yapılan kıı.yıdlara nnzaran himaye ve riyac;etleri altında 14-5-19 39 

koşulara mühim miktarda hayvan 1şt1rnk Paznr günii Filyosta büyük at yanşlan 

. ~bt:~Y'.. :tnütehassıs
soyleyip du-

... İnsan vilcudü topraktan 
büyük istifadeler görürmü~. 

... Toprakla mefgU! olanlar, 
sıhhatli, bilhasia nq'ali olur~ 
J.arnwı_ 

etmiştir. Bu toşular üç kısma .ayrılmıştır. ve pehlivan güre~leri tertib edilmiştir . 
Hasan Bey- Aldırma, ma- Çorlu tapusunda tayinler Bu maksadla Zonguldakla Filyos ara· 

saldır: biz İstanbullular top- Malkara tapu memuru Sefer Yapan tertı- smda hususi bir tren sefer yapmış ve 
raktan b ... ~a tozla d ugr~ 8 an Çorlu :tapu slcU muhafız muavlnl1ğlne .. .. ·ıt. t h Ik F'l t t 

1 <>g& • a • gelm1ş Çorlu tapu memlll'u Ha.san Kuzel de butun vı ı:tYC a ı ı yos a op an • 
flyoruz amma ~enemizl bıkak teman Mıı.lltara ta.ou alc.11 mcmıırlufuna rit- mıştır. Yarışlar ve milli çardak oyunu 
•~yor? mlftir. <:ak :ilaka uyandırmıştır . 

.. 



t6 Sayfa 

.. pu •. .-. ...-.~ • •. 
Ben - Evet 
Arkachşım - Beyaz vapurlar göze 

hoş göründü. 
Ben - Olur ya! 
Arkadasım - Eski siyah vapurları 

da beya~ boyabnağa başladılnT· Bir 
ikisi de boyandı zannederim. 

Ben - E sonra? 
Arkadaı:;ını - Şimd'i de beyaz vapur-

ların çab~k kirlendiği nazarı dikkati 

celb için. 
Ben - Daha sonra? 
Arkat"laşım _ Beyaz vapurların hep-

sini si~ aha boyatacaklarmış. 
Ben - Boyatırlar ya! w •• 

Arkadaşım - Aklımda kaldıgına_ g~
re eSki seyrisefain zamanında getırtı
ren Pendik tipi vapurlar da geldikleri 
zaman beyazdılar. Sonradan siyaha bo

ynnmı'j lardı. 
Ben - Bu sefer gene beyaza boya -

tıvorlardı. 
., Arkadaşını - Sonradan tekrar siya-

ha boyatacaklar. 
Ben - Evet! 
Arkadaşım - Ya bu arada ~ne bir 

~yaz yapur gelse. beyaz vaJf>ur göze 
guzel ı:;orünse siyaha boyanan vapur -
lan ne yapacaklar? 

h 
Ben - Belki gene beyaza 15oyatır -

lar . 
Arkada~ırn - Sonradan beyaz va -

purların da çabuk kirlendiği bir kere 
daha nazarı dikkati celbederse. ' 

Ben - Tekrar siyaha boyarlar. 
Arkadaşım - Ya bu böyle devam e

der mi? 
Ben - Devam eder ya neye etmesin. 
Arkadaşım - Sana bir fıkra anlata

yım: 

Şu fıkrayı anlattı: 

cBir hocanın sarığı kirli imiş. Ho -
caya: 

- Şu sarığını yıka! 

Demişler, hoca cev~ vermiş. 
- Yıkarım amma gene kirlenir. 
- Kirlenirse gene yıkarsın! 
- Gene kirlenir! 
-Gene yıkarsın. 
Hoca diışünmü~: 
- Pek! amma, demiş, benim ömrüm 

hep sarık yıkamakla mı geçecek? .. 

Arkadaşur.. - Hoca ne kadar tefrite 
gittiyse Denizbmık da o kadar ü:rata 

gidiyor değil mi? . .. 
Ben - Evet Denizbank gabba bu -

tün ömriinü gemi boyamakla geçire -
cek! .... 

ismet H uliısi 

[ Bunları bi1iyor mu idiniz? -~ 
Nevyorkun nüfusu ve mesahası 

ne kadardır? .. 
Nevyork bugün 

hcrke:;:in ağzında 
·olan bir şehirdir. 
Bu şehrin eski is· 
mi Ncvyork değil, 
Nrw Amsterdam-
dı. bugün nefsi 111 

,,, ' 
,,, 1 

Nevyork şehrinin ,11 1 11 '' ''' ı 
nfı!u!;u 7 milyon • '' 11 1 ıı ı ı • '" ı 
dur. Civarı ile bir- " 

1 

l 11 ! • 11' • ,, ,ıı 1 1 
Jikte 10 milyonu ,, •. " , , 1 
geçnıcktedir.. U -
zunlui'i".ı 45 kilo · 

mPtreyi bulmaktadı'!". Genişliği ise 40 kilo-

ır.e!redir. Limanı. dünyanın en vô.si li -

manlonndan biridir. 

-it 

Erkek ve kadın elbiselerinin 
iliklenisi 

Acaba hiç dü -
şündün'..lz mü? Ne
den erkek elbise· 
leri sağdan ve ka
dın elbiseleri sol • 
dan iliklenir? .. 

Bu usul pek eski 
zamanlnrdan kal -
madır. O devirler
de erkekler sağ 

elleri ile silahla -
rını taşırlar ve sol 
elleri ile elbisele-
rini iliklerler imiş! 
Kadınlar ise çocuklannı kucaklarında 

sol elleri ile taşıdıklarından sağ elleri ile 
elbiselerini iliklerlemıiş .•. 

* 
Dünyanın en buyuk mezarlığı 

Bir milyar ne kadar 
zamanda sayılır? ... 

Dünyanın en büyük mezarlığı İtalyada 
Roma şehrinde bulunmaktadır. Şehrin te
sisindenbcri bu mezarlığa gömülen ölü

Bir milyarın hemen · sayılabileceğini lerin sayısı altı milyonu geçiyormuş ... 

sanmak çocukça bir şeydir. * 
Pr,--fcsör Verhoft'un söyledığine göre Bir günde evlenenlerin sayısı 

bir iru:::ı.n bnşka bir işle uğraşınamak üze- Bu da bir hesab! Yapan bir Almandır. 
rı.: bi..ı. milyan ancak 60 sen"de sayabilir- Bir günde dünyada c:vlenenlerin sayısı üç 

.. , İn nır mısınız? bin çifttir. 
mı~··· a --································································ ... .---·-·············-·····-...-..--------

SLER 
Bir t icdan meselesi 

•- 24 saat sürecek bir vapur yolcu
luğuna çıknuştık. Gece geç vakit iki ar
kadaş kamaramıza dönerken yanlış bir 
kapı açtık, inanılmıyacak bir manzara: 
Çok yakından tanıdığımız bir arkada -
şın karısı yabancı bir erkeğin kollan 
arasında. 

cŞimdi sizden soruyoruz: 
Vazifemiz susmak mıdır, yoksa ha • 

kikati arkadaşımıza :haber vermek mi? 
İlfive edelim ki, arkadaşımızın bu ka-

dından bir çocuğu vardır. BiUıharc yap 
tığımız tahkikattan anladık ki, hadise 
münferid bir hadise değildir.> 

İki imza altında aldığım bu mektub 
karşısında derhal doğru bir karar ve
rebilmek gücdür. 

Bir tarafta, bir arkadaş. 'bir dost var 
ki, tekerrür eden hadiseler yavaş ya -
vaş şuyu bula bula yaşadığı muhitte 
gülünç olacaktır, şerefsiz tanınacak -

tır, nihayet bir gün fena bir vaziyette 
meseleden haberdar oluncıt tehlikeli 
bir teşebbüse girişmesi çok muhtemel-

dir. O halde bu dostu bu arkada~ı za -
pı;ınınd'a ikaz etmek. kadır.dan ux.ı1 -

masını teshil etmek lazımdır, denebilir, 
fakat bir başka türlü düşünmek te 
mümkündür. 

Ortada bir çocuk vardır, vakıa bir 
dostun şerefini koruyorsur.uz, fakat bu 
hareketi yaparken bir evi yıkmış, bir 
çocuğu yetim bırakmış oluyorsunuz. 
Sonra... Bu kadın bugün. bu halinde 
günahkardır. yarın kendini toplıyabi
lir, bir anne, namuslu bir anne halini 
alabilir. Siz hadiseyi, hayır apseyi pat
ı.atmakla küçük te olsa gene mevcud 
olan bu imkanı da ortadan kaldırmış 

oluyorsunuz. 
Meseleyi kendi halinde bırakmak? 

Hayır bunu da doğru bulmam. Eğer 

ben olsaydım erkeği bırakır, kadını 

bularak hareket hattının doğurabile
ceği bütün akibetleri kencii.c;ine anlatır, 
hayatını düzeltmesini temin etrneğc ça. 
lıŞlrdım. 

* Sökedc Bayan cB. D.» ye: 
- İstanbula kadar gelTT!iye lüzum 

yoktur. Bir İzmir seyahati yapmak ye
tişir. İstanbulda bulabileceğiniz her 
şey İzmirde de vardır. Hatta birkaç 
sahada fazlasile 

'l'EY7,R 
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~ı 
Dan tel ja b o l!!l~iiiiiii:i~~~~iiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll' 

Bir balıke1 gem=sinin batmasına 

Dantel Jabo modasınaan ucuz takat 
en şık şekilde istifade ediniz. Bu model 
i~inize tam manasi1e elverişli gelecek
tir. Alelade dantel tiresile ve kroşe ile 
örülmüştür. Nihayet bir k~ gün elinizi 
tutar. Fakat ondan sonra da en güzel 
bir bluz yerine geçtiği gibi herhangi 
bir tayyörünüzü de en son modaya uy
durur. 

Pek şirin bir 
çocuk elbisesi 

sebeb olanlar muhakeme edildiler 
Hava tüpü yerine oksijen tüpü satan iki kişi 
dikkatsizlikle ölüme ve yaralanmalara sebeb 

olmak suçile hesab veriyorlar 

Bundan bir müddet evvel, Sirkeci rıh- ı namesini mahkemede okumağ~ bB~~eıi' 
tıınında bağlı bulunan Deli Yorgi ismin- tır. Müdafaanamenin müteaddıd Y lıJ. Jıl' 
de bir balıkçı gemisi, müthiş bir infilfık de iddia makamına temas eden sıı~ıı 1 
sonunda batmıştı. Hadise geminin maki- karetamiz cümleler kullanmıştır .. 11 
nisti Emanuelin feci şekilde ölümü, Yor- ziyet üzerine makamı iddiayı teJXlS' 
gi, Niko ve ömer isimlerinde ü? kişin~n de Feridun .. Bagana, söz al_a~ak'. filiJ,ıl., 
yaralanmalarile ncticelenmiştı. Va~ ~nın - . Mu~a.faana~edekı . .'ddı~ ·n ~ 
tahkikatına derhal müddeiumunnlıkçe tahkır edicı mahıyette cumle.era daJl 1 
vaz'ıyed edilerek, batan gemi enkazı de- masını ve yazılı müdafaanın on ~ 
nizden çıkarılmış ve bir ehlihibre tara- ra dosyaya konmasını isterim. de -ı't.I 
fından üzerinde tetkikat yapılmıştı. Bu Müddeiumumi, ayrıca suçlu }la;,I 
tetkikat neticesinde, infilakın tazyik mo- ·bu cihetten takibat icrası için de. 
töründe hava tüpü yerine, oksijen tüpü meden karar istemiştir. ~ 
kullanılmasından ileri geldiği tesbit olun- Heyet, derhal müza]s.ereye çe~ 

neticede müdafaanamenin ceza 1'·~ 
muştu. Tahkı1tat derinleştirile~ek, tüpün nun 486 mcı maddesine göre t~ e , 
satın alındığı mağaza da tesbıt olunmuş . . .. dd . 'l"ğe tevdi~ 

rası ıçın mu eıumumı ı 
ve ticarethanenin sahibi bufanan Fuad . t• ' 
ile müstahdemlerinden Ohennes hakla- rarİdvd:rm.ış ıkr. "fe salahiyetJI 

ıa rna amının vazı . sfl"'~ 

rında adli takibata geçilmişti. . mevkiini tahkir edici kısımlar ç~l< o;/ 
Suçlu Fuad ve Ohennes, yapılan tahka-1 tan sonra, yazılı müdafaanarnenın 

kat sonunda tedbirsizlik ve dikkatsiz~ikl.e ya konulabileceği ele, tahtı karara 
ölüm ve ~aralanmalara. se~el:> ol.mak ıddı- mıştır. ~ 
alarile Agırcezaya verılmışlerdır. Muha- .. • b·rahV 
keme1erinc dün başlanılmıştır. Arkadaşmı olduran hır ı ; 

Tesbiti hüviyet yapıldıktan sonra. suç- İŞÇiSi ağır c:zada muhakB 
luların sorgularına geçilmiş, ticarethane d"ld' 
sahibi Fuad şunları söylemiştir: e 1 1 .. ~ 

- Bir Cumartesi günü idi. İnfilak eden Sirkecide bir birahanede. iş )~~ 
motörün kaptanı Vangel yanında bir ter- çıkan kavga sonunda arkada~ ğlıl 1 
cü.man olduğu halde mağazaya geldi. Ha- tini bıçaklıyarak, öldüren Nurı :a ;/ 
va tüpü almak istediklerini söylediler. medin muhakemesine Ağırceza 

Ben de Ohennese, tüpleri muayene ede- rulmıştır. ı~ıı 7 

rek bir hava tüpü vermesini söyledim. Suçlu Ahmed, mahkemede yapı şııl' 
Sonra, onları bırakarak çikip gittim. ticvabı sırasında, vak'ayı şöyle 

S 1 1 d Oh d mıştır: r8ııf. uç u ar an ennes e: de., .. )) 
- Ben kendilerine oksijen tüpü değil, - Salahattin ~le ben ay~i yer arsıf>Y( 

hava tüpü verdim, demiştir. dık. Bir akşam, ış :neselesındP~deJlbi!e .:t 
münakaşa çıktı, Salahattin, bır ,, i""' 

Müteakiben söz alan suçlular vekili b"'cıJll" . ./J 
line bir sandalya geçirerek ~ ,,,,1ın: Sadi Rıza, hadisenin bir infilak olmayıp, ,. .. · )! 
di. Sonra da, bıçakla hücunla ı. J19tl" 

patlama mahiyeti arzettiğini; bu hususta Kapıştık, ne oldu. ne bitti, artıp ./ 

1 
ehlivukuf raporuna itiraz ettiklerini, fa-

yamıyorurn. . 
kat henüz bunu aydınlatacak vaziyeti lb" içit!• 

Muhakeme, ~idlerin ce 1 

[ 
fenniyenin teSbit edilmemiş ve meselenin • 

güne bırakılmıştır. k'ır hallolunmamış bulunduğunu beyan et- 1 h 
miştir. Bir celeb TUrklUgU ~idi 

Muhakeme, vak'a şahidlerinin celbi için SUÇUOdan tevkif edl ~;rt 
talik edilmiştir. b µ 

Bir suçlu mUdafaanamesindeki 
tahkir edici yazıdan dolayı 
müddeiumumiliğe verildi 

Türklüğü tahkir eden Rece. ye ' 
isminde İzmirli bir celeb, adlıYC 
rniştir. lll . stı 

Suçlu, Sultanahmcd l ine• ıı S:-
hakimliğinde yapılan hafi sorgııs 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir sahte- da, tevkif edilmiştir. tır9' 
karlık davasının rüyeti sırasında garib S b karıŞ .ı 
bir hadise olmuştur. alçaya aşı oyası ·ıdi'" 

Osmanlı Bankasında vukubulan bir iki SaflCJ m~hkemeye ygrl 
çe.k sahtekarlığından dolayı Ağırcezada . Çatalcada imal ederek, sa~ · 
tahtı muhakemeye alınan Tacettin hak- Istanbu!a getirdikleri saiçaY~b ,ıe ~. 
kındaki dava son safhaya vara_rak, müd- yası krtttıkları anlaşılan Ga11ı . • efe 
deiumumi geçen celsede maznunun tec- C€b isimlerinde iki satıcı, ad l) I 

· ziyesini istemişti. Dünkü celsede Tacettin 
Çocuğa ne giydirirsen yarnşır. Fakat d f lim edilmişlerdir. 

1 
••. \-ıı,_ 

yazılı olarak hazırladığı uzun mü a aa- ı.ıç v 
bazı şeyler vardır ki onun minimini vü • Müddeiumumilik, her iki s sı.ıfttl 
cudünü, tatlı yüzünü büsbütün güzelleş.. yünden örülece.ktir. Reverler Ankara yü- muhakeme ediılrnek üzere, e5iııe 
tirir. Bu gibi modeUeri aramak, dikmek, nüdür. Önümüz yaz. fakat serin akşam - med 2 nci sulh ceza mahkeıP 
örmek tatlı bir zevktir. Hele çocuğa giy - · t• __,.,.,,. 

lar, kıra, gemıeye gidildiği g-:inler çocu • mış ır. --- I 
dirip seyretmesi zevklerin en büyiığüdür. k k 1 b .ıS .J 

ğa ısa olu ince ir yün robla ufacık M dd . .
1
.v dS• .. tJJ~ 

Koyduğumuz modeli biz bu cici model- bir bulero giydirme!.< son derece pratik o- Ü 81UmUml IQ8 . '15t8ııı".'J 
lerden sayıyoruz. Bilmem siz nasıl bula- lur. Koşup oynadıkça yün terini çeker. i. c. Müddeiumumiliğinden· c. -)lr/) 
caksınız? Bulero da onu akşam serinıiğinde üşüyüp bulunduğu anlaşılan Alucra ell #" 

Laciverd bir buleıo. san rob, sarı re - hastalanmaktan korur. Zaten model şu umumisi Hayrullah Şenin hfJ1l A 
verler ... _~::~~-~~~~~~~-~ ••• ~~~~-~~ ••• ~:.~f~~~~:~~~~~~~ •• ~.~~.~:ı~:r.:. ... ~:~:~::z:::_~~.--d'I 

Bacaksızın maskaralı klan: 

• 



, Sulh cephesinde TUrk 
\le Sovyetlerin rolleri 
'fü~ki!le sulh cephesine girmiştir. Sovget Rasg~nın 
da ıltıhakı gün meselesidir. Şu halde sulh cephesini 

bugün her zamankinden kuvvetli addedebiliriz 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Bir kitabcının cevabı : " Biz muharrirleri deöil. 
muharrirler bizi is tismar ediyorlar " 

Ötedenberl Ankara caddesinde bir unaat veriliyor. Bunun yegane sebebi kltablann at 
vardır: Kitabcının ınuharrlrl dalına istismar satılnı.asıdır. Ben faraza 1000 kltab sattığ~ 
ettiği söylenir . .Muharrir olmak bahtsızlığına zaman 100 llra veriyorsam 2000 de 200 t 
uğradığı için dalma parasız, parasız oldu~u memnuniyetle veririm. Eser bize getirmeli· 
için de umumiyetle müttfil mevkide olan dlr ki, blz de muharriri tatmin edelim. F.se, 
yazıcının bir eline bu sıkıntısından istifade ri müşteri bulan müellif bt'iyyen aldan • 
edilerek birkaç kuruş sıkıştırılır, diğer elin- maz. Eseri satılan mtielllf dalına hakkın 
den eseri alınırmış.. alır. 

Bu rlvnyetlere hakikat çeşnisi veren bazı 1 
reel hMtseıer de yok ddlldir. Senelerin ve lyas Bayar 
emeklerin mahsulü bir esere, harca.nan :kfı. - (Kanaat ktitiibhanesi sahibi) 
ğıd, kalem parasına tekabül etmiyen bir kar-
şılık teklif edildiği ötedenberi mlsallerlle söy • İstJsmar mevzuu bahsolamaz. Ben si-

ze tersini söylersem şaşmaz mısınız? .. Ya. 
lenlr, du.-ur. rrı b ı tism edl ı Blr d f 

A b kit"b ılar k dlleri 1 Ank d ınuha r izi s ar yorsa... e a. ca a ... c , en n n ara ca 1 tis d k? y·· 11 1 a..ı l 
d s1nln d- t "'lr ~ft fın h 1 1 k t s mıır ne eme . .• uz raya a ıp, .., n er-e or .... w.ra a .mu arr r ıs ır -

k to .. ftfttınnak w.ın kurulm bl ce llra kazanmak şeklinde olursa dcdl~ni3 ma , ngayn u.... .,... uş rer _ 
k dd dllın l ft-' karş dl 1 ? mümkün olur. Halbuki zavallı tabi yuze alır• apan n e e ~une ı ne yor ar _ _ 
Bu telAkklyl karşılıyacak ne gibi esbabı mu- altı Y,!lZ masraf eder, yüz elif lira kazana -

· .. maz. lnanır mısınız, blrçot zamanlarda mas-
cibeleri ve muhaffefeleri vardır? Işte dun f ık Kit b - ...._ ""'ksenl - . ra ı ç arnınıyoruz. a ın yuz..,., ..,.. 
bunu anlamak uzere kendilerlle konuştum. zararla çıkar ve k!tabcılar buna kaLlanır -

Stı.th O~rn muharrirleri 1:'.tlsmar edlyormuşsu- lar. Niçin Avrupada olduğu glbl b!7.de de 
cephesi · 4ttt •• sualini sordum. Şöyle cev&b verdiler: muharririn sntış nlsbet!nde kazanç istemi .. "ı n ·ı nın mihvere kar~ı alacağı tavrın herhalde Manihteki gibi sü1dilm püklüm olmıyacagını tahmtn ectcbıliriz lemih Lütfi Erciyas yorlar?_ ceval> verdim: 

b~ı terenin Lehi !renin İtalya tarafından isti!a edilmesine,nız kalmak ih.timalinden endi~elcııiyor - (Sühulet kiitiibhanesi sahibi) - Bunun için beklemek 11\zım!. 
an ,. 

1~ ~aZi tehlik ~tan ve Roman~ayı, göz yumduğu batı Trablustan Süveyş ve du. Şimdi de Ingiltere, Fransa, Rusya e «Ben tnbettığtm kitablara kıymet ve- - Beklenir .. 
... ~ U~e.liııe S eesıne karşı, garan.tı et- Mısır tehdid.olun. ur .. bir hale gP.l.diler. Mil- devletlerinden herhangi birisi Lehistan ve rerek alının. Benim için istismar keyfiyeti - İyi amma zavallı muharririn oetıeme-
-ıı..,@<ı:... ovy t R t k t l tl b tl l ed'ıı:.lm ğe takati yoktur. Ne yesin, ne içsin? beb· --.ıuı ön usya e rar, sıyase e er arası sıyası munase e enn zaman a Romanyaya verilmiş garantilerden dolayı asıa "Vnrld olamaz. Kıymet verm && mu-
~u 1 İngiliz v saFfına çıkmıştı. Bunun se- nasıl esaslı değişikliklere maruz olabile - Almanya ile bir harbe girişirse diğer iki- harrlrln e.serlnl basmam, bast.ıtnn için de - Bu tadannı zannetmem.. Muharrlrl4 6 A.ı,. e ransız gar ı·ı k d ki •t ğ böyle bir şey dü~ünmem. Muharrire telif hak mukavele yapmalı, satıldıkça yüzde merin-h-ı:- l'Upad .. an ı erinin Do- ceğini anlama için e uza ara gı mc e sinin ona yardım edeceklerine dair bu -
-"'le ı..:.- a sulhu yalnız b 1 h k d İn 'lt . 20 _ kını cok fazla olarak veriyoruz. Bunun en den hakkını almalı ... o zaman hakiki mua
So ~Yet ed . aş arına te- acet yo tur, sa ece gı erenın :.ene lunan bir Fransız iormülünden bahsolu- gilzel misali, Refik Halldln eserlerini forma- mele yapılmış ve hakiki vaziyet anlaşı.lmıf 
il ~Yet lıusyan eıneınelerı ve bu hususta evvel Türklerin elinden aldığı ve onlar nuyor. Bir aralık Rusyanın, Almanya ile sını elli liradan almamdır. Eserlerini tabet - olur. Bizde muharririn bir dakika betıeme
di.a lal'tndan :a_n .ge_niş askeri kuvvet kay- için Türklere karşı harbettiği Mısır, Fi - kendi arasında mevcud gizli bir muahe • tığim muharrirlere lm.tfuı dalre&nde en yü.t ğe tahammülü yoktur. MukaYoele yapılmadan 
İt~~lllatik: lnahf ıstifade arzusudur. Batı !istin ve Suriyenin müdafaa ve muhafaza- sek hakk! telif veririm. .ver parayı!• der... Netice itibarile lstLs ~ 
,,"<ll.Yayı A.l ellerde daima beslenen, sı için bugün Türk dostluğuna ve Türk Sİ· de bulunmak dolayısile Lehistanla Ro • Kltab sat1şları eskisi del'eo6Slnde ~llldir. mar edilen muharrir değil, biziz. Sermayeyi 
.reır rnany d manyayı garanti etmediği, yahud ihtilal Bir aralık milhhn bir buhran da geçlrdlt. yatınyoruz. bekliyoruz. zarar edlyonn. Mu., 
l:tı ı Alınan - 1 a an ayırmak ümidinin lablannın yardımına ihtiyac göstermesi· ci komünist Rusyanın esas gayesinin Av- Yava.., yııvaş düzellyoruz. Ben kendi hesa - harrlr az para alıyormuş .. Zarar etmiyor ya 
~~a llı.uvakka!alyan itiifakile, hiç ol - ne bakmak kafidir. . . buna tabettıtlm eserleri dalma layık oldu- Kitabçı dalına zarardadır. Ben 6500 Ura ha\ 
de .. 

1 
rıe de Sav surette bertaraf olması Hulasa Türk ittifakının ve Türk dostlu- rupayı ihtılale vermek olması .~e .. bunu._n tu ücretle karşılamışımdır -.e bastığım ese- kı telif verdiğimi ·bilirim. Muharrir bize tyl 

ven Yet Ru da ancak Avrupada çıkacak buyuk bır irin adedi tab'ına göre o nl.sbette fazla hakkı eser versin, o da kazansın, biz de .. Halbuki Bit. erinin A.1- syanın, batı büyük ;ıı..•nun yalnız İngiltere ve Fransaya değil, 
.ras~· uııan 5

'"' harble mümkün bulunması dolayısile o - tellf veririm. muharrir maalesef iyi eser getirmiyor. 
~liltı ·~e karşı, D genişleme ve istila ayni zamanda doğu Avrupa devletlerine nun İngiltere ve Fransa ile bir anlaşma - Bir Esere en fazla ne verirsiniz?.. Biz türlü meşakkatler içinde artık bu işi 
ltıeıı· erı, garanr . oğu Avrupada takib de nasıl kıymetli bir yardım olduğunu _ Elli Ura formasına .. Avrupada blle bu zevk edindi~imlz için uifaflyoruı. Tütt kül. 
lıt.' artık bir ~ sı.s:eıni~.e iltihak ettiril- anlamak için Vinston Çörçilin şu sözüne yapmak istemediği iddia olunmuştu; fa - en yüksek halı:lı:ı telif sayılır. ı:n büyük kıy- türüne yaıdım etmeğe çallş.ıyoruz. 

t· ru.et hukmünü almış- dikkat kifayet eder: cBüyük Britanya ve kat bu yoldaki neşriyat gara?.Sız olmadığı met! ifaJe eder. En son olllt'ak "feJ"ditimlz 
~ .. :'"'aki Lehıs· ta Fransa tarafından, Naziliğin yapacağı her gibi isbatsızdır da ... Onun için biz üç bü· yüksek hakkı telif budur. Ö7le talunln edlyo G. Fikri 

'" t nla R yük devlet arasındaki müzakerelerin, he- rum ki, F1lllh Rıfkı, Peyami Safa, Yakub ( İnkılab kütübhane.si sahibi) ~~ ilraf.ından .ornanyanın İngil - hangi bir tecavüze karşı Lehistan ve Ro - Kadri. Reşad Nuri ve saire gibi kıymetlere 
!ııgi~~ların İngn~arantı edilmesinin ancak manyaya verilen garanti, ancak Türkiye- nüz gizli mahiyetleri ne olursa olsun, Ce. daha fazla hattı telif Tereeıeğtmlz günler u- e Her muharririn kendine göre blr de -
tll .... 

1~ "e :F'ran ız donanmasına, belki de nin. Büyük Britanya harb gemilerine ve neverde olmasa bile. başka bir yerde ve ak değildir. ~eri vardır. Esen ° değere tetabill eder. Bu 
i\_"llasij sız asker· k 1 d Fr 1 li k • 1 K _ Bir eser en çok kaç tane satar? tıtımız eserlere fazJ:ı hakkı telif YereblllriıL "llurı .e bir hük- · ı uvvetlerine a- icabın a ansız ve ngi 'z ·ıt a arına, a pek yakında müsbet ve makul bir neti- _on, on be§ bin .. İkincisi bizde rekordur. İş ki, sa~ razıa olsun! .. Satış ne adar yük-
'l'ı:ir~· IÇin, 1n.gnt "llrn ve tesiri olabilirdi. radenize geçmek ni.isaadesi vermesi ha· ceye varacağını ümid ediyoruz. Kitab ne kadar ucuz olursa 

0 
kadar çok sa- sek olursa muharrir o nlsbette memnun e -

~ ... 1
Ye ile a 1 ere bu hususta evvela linde müessir olabilirdi.> Filh kik ln r h" t R tar. Nitekim (Ucuz romanlar) .seri.si ~k ra"'- dllir. Kltnb ucuz olursa satış yüksek, Ur o 

b;>vYet h O etşrncıg~ . • 1 a a, ya ız ı..e IS an, omanya ve Y- elif> nlsbette tazlıı olur. Muharrlr de tazla alır. 
it h -l\Usya ka a, aynı zamanda Fakat Sovyet Rusyanın yukarıda tanf Yunanistanın garantileri, yani bunların bet görmektedir. Tekrar mevzua dön m. Ben kendi hesabım~ eserlerini aldıtım mu-
~ ~rb haJind ra ve hava ordulannın, ettiğimiz doğu Avrupa garımtiler sistemi- Mihverin taaddi ve istilasından korun - İstl.smar keyfiyeti benim Jçin menuubaru halt'irleri tatmin ediyorum. Bışkalannı bll-
bltt-Q ~Vletıere e,, A.Irnıınyaıun doğusun - ne sokulması işinde, İngilterenin bir ay • maları keyfiyeti değil, doğu ve cenub do- değildir. Ah d mem. 
biııı u.. ~lr takı ~ ardı~ını temine mec - danber:i sarfettiği büyük diplomatik gay- ğu A vnıpada bizzat sulh ün temini lazım- med Hali * 
~sa Çeko-srn dahıü işlerinden dolayı retler henüz bir neticeye varmamıştır. dır; bu ise ancak Sovyet Rusya ile Tür - (Ahmed Halid kiHübhanesi sahibi) Kitabcıların .söyledikleri karşısında mu -
llb •. ~.1"e sonra ~ova.kya meseleleri sıra - Şimdi de Fransa İngiliz ve Rus farklı dü· k" · b'lf"l d 1 .1 - kü' 

1 
e İstismar mı dediniz? .. Biz bunun için 'baırrirlerln neler kOllufQC&lılannı ddıden. 

~ ~ e Siyası ah ıyenın 1 11 yar un an e mum n ° a- ıs l lstP.rlz. Acaba '"'ft-...ı muharrir lstls - k edl •lh. Çeltiıınicı .. 8 neden hemen ta-I şünüş ve görüş tarzlarını birbirile uydur- bT di Tü k' Ih h . . . m a •&aü&• mera yorum. 
bit~ <'\. -Y gıb .. . ı ıl' • r ıye su cep esme girmıştar. mar edllmi§tlr? .. Bunu anlamak llzıml Hiç Yarın slze bunları anla~atmı. toı VruPad ı goninen Sovyet Rus- ı mağa çalışıyor, ta ki müzakerelerden Sovyet Rusyanın girmesi de bir gün me- bir kibbcı muharriri istismar etmemışUr. 
l'ııtıa.n 1n°>'narnağ: ~ekrar birinci derecede müsbet bir netice çıksın ve doğu Avrupa- selesi sayılabilir. Onun için sulh cephe- on sene lçerlsinde iti defa basılmış olan ki- Nusret Safa Cofkua 
~ ıu~u ın.u.,,a~n ~laması, böylece, Av- da patlıyacak bir harbde Rus askeri kuv- sini bugün her zamankinden daha kuv • tablann aayı.sı onu geçmez. Şu halde on se- -··--··-··········-······-· .. -····--··-···· -
s.. 'l'tıtı. ~ Ve iht1·yeac"Sl Y~se .. tin·d· ~ .. yeniden o- vetlerinin batı demokrat dev1etlere yar - vettli addedebiliriz ve So tl · k t't nede bastlan kitabların ttlncl, iiçüncü, hattl iki rom6rk&- biribirile 9ar1Mfh 
'"it ıı; • 1 g ld - vye enn a dördüncü, beşinci tabılan :ıapılmı.ş olmalı -~lir· ngiliz 1 oru ugundendir. dımı temin edilmiş olsun. iltihakından sonra da artık bu cephenin dır ti. istismar menuu bahaolabllsln! .. _ Dün sabah köprü önünde bir deniz 
h.. • hu · . an aşınası bug·· ı ı ba k 20 30 ~ı~tın ıttıfakın 28 s un ° muş Bu husustaki diplomatik müzakereler Mihvere karşı alacağı tavrın her halde on sene eHcl basılan, hAlA mevcudü tü - kazası olm~, )eniz n ın ve 
.\ ~c-l'i batı '.l'rabı . ~ne evvel, İta}- hep gizlidir; onun için aradaki güçlükler· Münihteki gıöi süklüm püklüm olmıyaca- kenmlyen, Babıflll caddesinin en az iki bin numaralı romörkörleri köprü gözün -

t vl'\ıh:L-JSU-asında us vılayetimize teca- le imkanların iki tarafın telakkisine göre ğını tahmin edebiliriz. çe.şid kltnbı var .. Bunlardan ancak on tanesi den geçerlerken birbirlerile müsademe 
taı t'..._.ak • olam 1 ikinci basım mazhariyetine naıı Qlabllmi' - . d h 

t ~a~a i ahvaı .. amıısı, o zaman, mahiyetlerini tamamile bilmek şimdilik n. E. Erkilet tir. Bu L~tismar keynyeti bundan on sene etmişlerdir. Müsademe neiicesın e er 
ee~~tte bltarşı A.k~, ~ore, İngiltereni:ı kabil olamaz. Bununla beraher İngiltere· . .............................. ............................ ... evvel >basılan mektet kltabları için mevzuu iki romörkör de ha'Sara uğramışlardır. 
tı elıtıi~ti 1Uluntnak ~nızdc hasmanc: ha - nin Rusyadan kendisinin yaptığı şekilde EminBnDnde yapıfacak bina ların b:ıhsolablllr: onlar da bugün tarihe karış - Deniz Ticareti Müdürlüğü kaza hak -
il) 'lıi.ıt l.alya o t ~tcmemesindcn ileri Lchistanla Romanyayı garanti etmesini is. ••killeri tesbit' edildi mıştır. Bugün aklı başında hiç.bir muharrir kında tahkikat yapmaktdır. 
~~.i .1'til{j İdi: ~tihlcrde hem Aln1anya 

1 

tediğini, Rusyanın da böyle bir garanti Eminönü me'-·danınm etrafını !ku _ filAn kltabcı benim kitabımdan elli bin tane 
~ t..tı.ı lırgi!i.. . ern de Akdenizd~ki si- verebilmek için İngiltere _ Fransa _ Rus- .; bastı amma.. benlr.ı hakkımı wrmedl, beni Bir sigara ete,inden yang1n çıl tı 
liJt "'eeb ' sıyaser şatacak binaların irtifaları ve cephe ıstı.smar etti, diyem~. 

te ~ .ur gö -· •ne uydurmnğa ken ya arasında karşılıklı tam Lir askeri itti- tarzları tesbit olunmuştur. Binaların Eğer böyle bir iddiada bulunacak muhar - Taksimde Mezarlık sokak Sarafidi 
~IIQr· frikada tı.iyordu. Çüııkü, Adirya • fak yapılmasını dilediğini biliyoruz. Bu irtifaı 16 metreyi tecavüz ctmiyecek, rlr varsa bu arkadaşın hakkını aramak he- apartımanının üst katında oturan Ya
~tı~~tlt ancakve doğu Akdenizdeki e- itibarla aradaki fark çok. biıyüktiı. Gerçi alt katları Beyogwlundaki Lale sineması pimiz için vazifedir. Bize müracaat etsin, ki ni evvelki get.•e sarhoş oh~rak yatağa 
"il.t t'du bu s' i ·1ı R Leh tabçılar bir araya geJlp ona nllakkını tur- k . lııı- ~a.da ; bundan b •Y:se~le varacağını ngı ere. usynnın istar. ve Roman- gibi sütunlu olacah-tır. tarma~ı taahhüd ederiz. girmiş, elinde i srgarayı yat.ağa dü • 
~ llfılld olduğu .. :ış. a talya dar bir yaya vereceği garanti taahhüdunün an • Kltabçıların dükUn aylıklarını çıkarama- şürmüşlür. Bir müddet sonra sigara a· 
~~s a.ıan sarılır ıçın_ ~ll.giliz donanması cak kendisinin harbe girmcsile mer'i 0 • Maarif MOdDrlOODnde seyahat dıkları şu günlerde bu istismar masallan ka- teşinden yorgan ve yatak tutuşmuş ve 

~-:~~at ;ltıaz oir h Ve ıçındeki İtalyanlar labileccği prensibini kabul etmekle arada bDroau kuruldu dar rnıı.nnsız blr iddia tasavvur edemem. Ha- etrafa ~irayet etmiştir. Yangın, üst kaıt-
~?! ~ 8 

.. Ylldanbal~ ~elebilirlcrdi. çıkan bir anlaşamamazlığı "bertaraf et - İstanbul Maarif Müdürlüğünde se - leb orada ise arşın burada.. taki çamaşırlık ile yanındaki oda ta -
!'&ltı0 ~n 1tal el'i ışler ne kadar de • miştir; çünkü Sovyet Rusya Almanya ile yahat bürosu kuru1mu.ştu2 Büro mu _ Remzi mame.n yandıktan sonra itfaiye taratfm-

01d.uıttany~ .A.kdeni1.de İngiltere- Lehistan veya Romanya arasında. bir harb allimler için dahil ve haricte seyahat _ (Remzi küfühluyvwj sahibi) dan söndürülmüstür. Tahkikata devam 
aska 0 zaman İll.JZiıte- çıktığı takdirde kendisinin bunlarla yal- Ier tertib ede~ktir. r • .tstLsmaı· detu, beıcı. mooarrirlere az edilmektedir. 
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ARASINDA:::::J 

~d cdar geçiyor! 
Bir Fransız muharririnin mUşahtHleri 

"Türk milleli tanıdığıJJI 
milletlerin en vefakir 
ve en cesur olanıdır,, 

Fahri Ozansoy' un edebi hatıraları ) 
Edebiyat kervanına katılmıf her mu • 

tiarrir.şair, hikayeci, romancının, bir ke • 
lime ile her edebiyat unsurunun en 
!bahtiyar anı. uzun yıllardan ıonra, ar -
kasında bıraktığı zamanlara aid tatlı vı 
acı, her biri türlü türlü heyecan kay -
nağı, motifi olan batıralan gözlerinin ö
nünde canlandırmak; bir daha toplıya -
n'Uyacağı bu hadiseler yumağını tel tel 
açarak o anları hatırlıyabi.lmektir. Bun~n 
içindir ki, ülkesinin edebıyatında hakıkl 1 
şöhret yapmış, bir isim bırakmış olan e
dibler, şairler, bu hatıralarını yalnız ha
fızalarında saklamak gibi bir egoistelikten 
çekinerek; onlan kah mektub, kah edebi 
hatıra, veyahud da otobiografi şeklinde a
sırlara tevdi ederler. Bu dökümanlar e
debiyat tetkikçileri için paha biçilmez bi
rer edebiyat tarihi kaynağıdırlar. İnanı • 
nız ki Goetbenin, Dickensin. hususi mek
tublan olmasaydı bu Alman ıair ve filo
zofu ile, İngiliz edebiyatının en tipik ro -
mancısının birçok noktaları karanlık ka
lacaktı. Gocthe'nin o geçirdiği ve dehl • 
sının en mütelevvin tezahür~rini teşkil e
den ruh buhranlarının hakiki aaiklerini 
bir türlü öğrenemiyecektik. Kanaatimce, 
bir edibi tamamlıyan, muhitine verdiği e
sE.'f'lerle beraber okuyucusunun bilmediği. 
tanımadığı hakiki hüviyeti, perde arkası 
hayatıdır. Bir eser şeklinde adeta kom • 
prime varlığı halinde karşımıza çıkan bir 
muharririn. senelerin avutucu, unuttu • 
rucu kümelerine bıraktığı o kendisini ve 
diğer edebiyat varlıklarını vücude getiren 
amiller, hadiseler, yani, cteferrüatı. re • 
~imliyen censtantaneler> bi1e o ~~har -
riri ve diğerlerini, daba fazla 5evdırır, ta
nıtır ... Beynelmilel şöhret yaftasile de • 
nizler, iklimler aşarak bize gelen daha u
ıaklara kadar giden Avrupa ve Amerikan 
yazı üstadlarının (kend~ janrlarına ga 
re) nakledilen fıkralarının, hoşumuza 

gitmesi, bu üstadlann isimlerini bir yer. 
de gördüğümüz zaman duyduğumuz a -
laka hep ve daha ziyade onları c bize te • 
ferrüab larile aksettiren vesilelere daimt 
bir surette tffiıas halinde bulunuşumuz
dan ileri gelmektedir. 

* Kendi edebiyatımızda da bu edebi ha-
tıraların birçok nevilerine rastlamış bu-

Neriman isyan etti: 
- Kat'iyen çocuk değilim. Sözlerim

de de hiç bir hürmetsizlik olduğunu 
zannetmiyorum. Ahmed beye bir dost 
nazarile bakıyoruz. O da1 bizim bu dost
luğumuza mukabele ediyor. O halde, 
kendisini alakada:- eden mevzular il -
zerinde konuşmamızda beis yoktur. 
Hakkında sempati duyduğum bir ad~ 
ma aıklım erdiği kadar ben nasihatte 
bulunabilirim. 

Ahmed: 
- Teşekkür ederim! Sizi memnuni

yetle dinliyorum.. dedi. Deminden sarf 
euntş olduğunuz sempati sözü de beni 
cidden mütehassis etti. Eminolun, ben 
de gerek pederinize ve gerek size karşı 
ayni hissi duymaktayım. 

Neriman lakırdıyı değiştirdi. 
- Neler okursunuz? 
- Daha ziyade meslek kitablarını. 

Tarihi de çok severim. Geçmiş zaman
lm-a aid şeyleri zevkle, merakfa, ibret
le okurum. 

- Edebiyat ile aranız nasıl? 
Muallim gülümsedi. 

- Teklifli ~~inalar gibiyiz. Birbiri .. 
mizi uzaktan uzağa görür, pek az ülfet 
ederiz. 

- Hata ediyorsunuz. F.debiyatı ih -
mal etmek doğru değildir. Yeni hayaıt 
nazariveleri romantizmi istihfaf, istih
kar ediyor amma, gene de farkında ol
madan onun az çok tesirleri altında ka
lıyor. Çünkü hayata birazıcık şiir katıl
mıyacak olursa yavan bir şey oluyor. 

- Belki. I..akin benim kendi hayatı
mın şiir katılacak hiç bir tarafı yok. 
Zaten )'avan. 

- Ona tad, tuz vermek sizin kendi 
elinizdedir. 

- Bu y~ştan sonra ?! Geçmiş ola! 
- Canım! İkide birde yaşınızdan 

bahsediyrır, onu ileri sürüyorsunuz. 
İhtiyar mısınız sanki? 

- Genç de değilim. HattA genç1ik -
ten hayli uzak, ihtiyarlığa da oldukça 
ya.km s.avıJır..un. 

1 me, çıraklık çağlarını bir iki kelime ile 
canlı bir aurette çiziyor, çok sevdiği, ha· 
tırasını JJir türlü hüviyetinden ayırama -
dılı en kıymetli bir şeyden bahaedermiş 
gibi pir ruhunun bütün ihtizazları ile, 
edebiyat .kervanının geçirdiği safhaları, 

bu kervanın azad kabul etmez kölelerinin 
mahremiyetlerini bize açan üstad Halid 
Fahri fU hakikati de ortaya koymaktan ve 
bu suretle gayet manalı bir ibret dersi 
vermekten çekimniyor: 

Halid Fahri Ozansoy 

lunuyoruz. Ahmed tlısan Tokgözün mat
buat hatıraları, Abdülhak HAmidin man
zum ve mensur mektublan. Halid Ziya 
Uşak.lıgil üstadımın harikullde güzel ha
tıraları : kıymetli muharrir Abdülhak Şi
nasinin vaktile c Varlık> mecmuasında çı

kan edebiyat hatıraları, ve daha fU da -
kikada akluna gelmiyen diğer değerli ka
lemlerin yazılan; bizde de bu janrın pek 
sönük olanadığını gösterir .. Her biri.!i ayn 
bir zaviye ve görüş mahsulü olan bu eser
li!!" insanı kandırmıya:n, kandıramıyam 

az verimli bir kaynak gibidir. Okudukça 
susuzluğumuz artıyor, ve gözlerimiz baı
ka kalemlerin de intıbalannı öğrenmek, 

maziyi yaşamak bahtiyarlığına eren sa -
hibleri ile birlikte bir kere daha yaşamak 
istiyor, son günlerde neslinin en güzide, 

lirik şairlerinden, neslimizin hiç filphe 
yok ki en kuvvetll ediblerinden Halid Fah 
ri Ozansoy, kendine has bir velUdetile, e
debiyat kütübhanemize verdiği birçok ro
man, piyesler arasında da lıacmi küç-:ik, 
fakat orijinal bir meyva daha sundu: cE.. 
deb~atçılar geçiyor ...• yaşadığı devri, 
kuvvetli hafızasının yardmu ve o selis 
üslubile bize anlatırken hiç özenmiyor, 
edebiyat tarihçiliğine kalkışmadan, bu -
günkü edebiyat lrutublarırnızın emekle -

Mütarekenin o kara günlerinde bile, 
herkesle beraber edebiyatçılar kan ağ -
larken de sönmek bilmiyen edebiyat aşk
larını ~la ihmal etmemişler, fırsat ve za
man buldukça bir araya gelerek konuş • 
muşlar, sevişmişler, ve aralarındaki o a
sil, heyecanlı dostluk bağlarını en bü -
yük madd.t mükafatlar değil. en ufak bir 
hırı uğruna bile gevşetmemiş, koparma· 
~lardır... Birinin tasası öbürünün 
kederi, bir diğerinin sevinci, ötekinin neş'e 
si olmuştur. Birbirlerinin eserlerini oku -
malı:, dinlemek, sırf edebiyat aşkile eser 
yaratmak ve bunun için de birbirlerinin 
yardımını aramak, meclislerinde bulun -
mak. en lrudsl bildikleri bir ideal olmuı -
tur .. 

Halbuki, bugün tamamile aksi bir du • 
nımdayız. Meslekdaşının eserinden ha • 
beri bulunmamayı şeref, meziyet sayan 
hikiyecilerimiz, romancılarımız var. Yek
diğerimizi okumayı. t akib etmeyi, beğen
diğimizi sCSylemeği, beğenmediğimizi açık, 

fakat samimi surette tenkidde bulunma
yı bir suç .sayıyoruz. Akıl hastalıklan 

müte'hassıslarımızı, gördükleri manzara -
lardan dolayı hayrete sürükliyecek de -
recede, mecmua sütunlıı.rındli, gazete say. 
f alarında kendi kendilerini metheden im
zasız makaleler yazan, türlü türlü anla -
fılınaz cümlellerle, marifet yapıyorum 

sanarak cbüyük, alimane> laf eden ruh 
'hastalarımız ne yazık ki, birer ckbib 
şöhret. olarak aramızda rlolaşıyorlar. E
debiyat süprüntülüğüne dökülecek heze
yan mahsullerine bir edebi boya vurarak 
okuyuculara sunan, şımanklar. arkadaş
lık gayretinden büsbütün gemi azıya a -
lıyorlar; ve hakiki istidadlar da gölgede 
kalıyorlar .. 

(Devamı 13 öncü sayf&cla) 

lzmlre uğrıgan muharrir : " HerJıeıll 
bir aaadet ve sıhhat havası var,, dlgot 

~~~~------~~~ ~ 
~ ıerlet· ( ketlerinde hi~edeceklerini ~oy eti }o Fransız muharrirlerinden Dö Bon -

neuil İmıire uğramış. oradan cJournah 
gazetesine yolladığı mektubdan şu satır
ları çıkarıyoruz: 

- Maziyi nasıl hatırlamamalı? Gazinin 
elinde bir tebeşir, yanında bir yazar bo -
zar tahtası ile yeni alfabeyi. öğretmek ve 
memleketi modernleştirmek için şehirden 
§ehre dola§tığı zamandanheri Türkiye ne 
kadar mesafe katetti. 

Yeni İzmir Holandada su ve kanal 
kenarlarına yapılmı~ sağlam, muntazam, 
§en şehirleri ne kadar da andırıyor: 

Heyhat! Genç kuv,·etile bu kadar mağ -
rur olmasına rağmen 1taıyanlann 12 a -
dada göster:cükleri faaliyet karşısında iş
t e o da örtünmiye, kaanuflaj yapmıya 

mecbur olmuştur. 

Neticesiz kalacak bir heyecan işareti, 

ümid edelim ki öyle olsun.. Amma ben 
her yerde, uzun yollar yürüyünce ve ci -
varda hep fabrika, kışlt.ı, cesim benzin 
depoları görüyorum. İnsan deliliği c\ha -
na daha kim bilir ne kadar facia saati 
bazı rlamaktadır. 

Alman propagandası Türkiyede bü -
yüktür. Bana denildi ki, halkın yüzde el
lisinde, hale genç nesilde Almanyaya tema 
yü1 vardır, geriye kalan yüzde elli Fran -
ıız dostudur. Bilhassa mütefekkirlerden, 
harbi görüp Alman çizmesinin ne oldu -
ğunu anlıyan eski nesilden mürekkebdir. 

Almanlar, İtalyanlar muhteşem mek
tebleri, ticaret mübadelelt>ri ile on defa, 
yüz defa fazla propaganda yapmış ol • 
malanna rağmen umwni bakımdan Türk 
tevccühü demokrasilere müteveccihtir. 
Konuştuklarımdan biri bana iÖyle de • 

mişti: 

- Türklerin Fransızları sevdikleri, ruh 
ve fikir bakımından Fransızlarla ayni 
duyguya ..malik oldukları inkar edilemez. 
Bir tel{ misal katidir: Avrupnya yollana -
cak yüz talebe arasından (75) i Farisi 
isterler, orada kendilerini kendi memle -

ri kalan 25 kişinin göndenleceltl tıfİ' 
rupa şehirleri hükU.met taratındall )itJb' 
edilir. Fransız gazeteleri, fransızcil aıettlt 
ları, hep ön ~afta g~lir, Fransı~: ~~er 
ri yalnız İ:ımır şehrınde per gu ··ııerl 
ce satılır! Fakat hissen tema~ ~; 
bize matuf olmasına mukabil ~~r t3' 
iktısaden menfaatleri ekseriya 0 di .,( 
raflardadır. Zira Türkiyenin iktıs~usıti' 
ziyeti yüzde 75, TUrkiyenin En ol~ 
techizatmı vermeyi üzerine alılllş 
Almanların elindedir. 

* blltlbl' 
Dikkatli bir müşahid olan J1lll 

sözünü şu cümle ile bitirdi: Jiıl'~ 
- Demokrasi devletleri eğer •• ~: 

devletleri ile ciddi ~ekilde uğraştıldf fi 
tiyorlarsa her §eyden önce iktısa 
ziyeti değiştirmeyi düşünmelidirler· 

Sordum: ·ııete.; 
- Bu vaziyette F!'ansa ile tngı )JdJ 

ihtilaf halinde Türkiyeye sonuna 
istinad edebilirler mi? ıııı• 

- En küçük bir şüpheniz bil~ ~ıı'' 
sın. Tecrübeme itimad ediniz. 2 ~~ 
den beri aralarında yaşıyorulll· J~ 
şarklılar ki önce muhterizdirlerd~~ 
sonra kendilerine gösterdiğim ·ıer· 'fi' 
bana yüz· defa fazlasile iade ettı ~~ 
milleti tanıdığım milletlerin en ~r~ ~ 
en vefakfir, en cesur olanıdtr. ~u\.ri ~ 
yeceği yok, techizatı yok, clo ıse'd:ırı 
ı1şan bir avuıç askerle kadınl·t:s•ıe t1 

yardım görerek hiç kimsede:t ist• ~ d~ 
meden tek meteliği olmadığı hal ıııc111 ~ 
manı denize döktükten sonr:ı bil Jilıjtl 
leketi modernleştirmiştir. ŞP. .. k ı; )tt ~ 
bunun bir başka misalini göstere ' 
siniz? 

'*' e~' 
İzmir günün ağır endişeı;ine raP 

d'r lıştığı hayata devam etmekte 1 
;,'-

(Devamı 13 üncü sa ~ 

- Sade o değil.. siz, iY} 9d aeğiJ..d 
ve böyle fena bir talihe layık .• I 
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KARLI DACA GÜNES VURDU 
~ 111111111111111111111111 

Yazan: Ercümend Ekrem 
- Hayır, Ahmed 

hey! Varlığınızın en 
olgun çağında!ıınız. 
Kendinize iftira e • 
diyorsunuz. Özeni .. 
yorsunuz ihtiyarlı -
ğa. Bu, maalesef bi
zim milli zaafları -
mızdan biridir. Bir 
İngiliz, bir Aıneri • 
kalı, bir Alman er • 
kek, gençlikten bi . 
zim erkeklerimiz gi. 
bi kolay kolay fera. 
gat etmez. Altını . 
şmda bir Garbh hA· 
la spor ya~ar. G<>lJ 
oynar. Dans eder 
Süslenir. Kendim 
sosyetede beğen • 
dirmeğe çalışır. Ve 
muvaffak da olu r. 
Biz, her nedense yazı, sonbaharı hesa -
ba katmıyoruz. İlkbahaordan ::ıonraki 
mevsimleri hep k~ın cüzüleri sayıyo -
ruz. Halbuki en güzel, en sıcak, en fe -
yizli mevsim yazdır, öyle değir mi? Ha
yatı ben kendim üçe bölerim, bilir mi
siniz? Çocukluk, olgunluk ve gene tek
rar çocukluk. Gençlik ve ihtiyarlık di
ye bir şeyler tanımam. 

- Tanımazsınız amma.. maa~esef 
vardır. İleride siz de o ihtiyarlıkla A -
şinalık peyda ettiğiniz vakit nazariye -
nizin biraz .. nasıl diyeyim? Hakikate 
uygun olmadığım göreceksiniz. 

- Hayır. Bilakis çok doğrudur. 
- Siz, şimdi çocuk musunuz? 
- Baboma soracak olursanız. cocu -

Muallim gülii.msed' 

ğum. Bence, olgunluk çağına ayax ms
tmı. 

- Biraz erken .. 
- Değil. Tahsilini bitiren, hayata a-

tılan insan çocukluktan çıkar. 
- Ya, ben neyim? 
- Siz de tam olgunllık çağının için -

desiniz. Tam erkeksiniz. Hayatınızı 
şimdi tanzim etmenin sırasıdır. 

- ValJah, Neriman hanım, siz ada -
mı ne güzel teselli ediyorrunuz. Ne 
mükemmel kerimeniz var , Ramiz bey
efendi. 

Kaymakam cevab verdi: 
- Zevzek, efendim .. zevzek! Şımarık 

çocuk dedim ya, size? Söylilyor; işte. 
- Yok. hak.ika±AP 4l:i..ii~J fildrleri 

Talu -
il l llllll l l l lllllıl l l il ı~ 

var. 
Genç kıza döndü: 
- Sizinle, ömrü -

mün bütün günleri
ni geçirsem, her se-

' ferinde başka bir 
haz duyacağım. Ne 
yaZlk ki tanışmamız 
geç oldu. Yakında 
ayrılacağız; köyü -
me, mektebime, ço
cuklarıma dönece -
ğim. 

Ramiz bey le Ah -
medin gözlerinden 
kaçan hafif bir esef 
bulutu Nerimanın 
simh'.sından şöylece 
geçti. 

- İzninizi uzat -
tlraınaz mısınız? Ra 
hatsızhğıruzm he _ 

nuz tamamen geçmediğini ileriye süre
rek, bu mümkündür, sanının. 

- Olmaz. Talebe bekler .. merak e -
der ler beni. 

- Ne kadar seviyorsunuz onları! 
- Tanısanız; siz de severdiniz. 
- Güzel çocuklar mı? 

- Her Türk çocuğunda, onu sevdi-
ren manevt bir güzellik vardır ki mem
baı onun ruhunda, fıtr! asaletindedir. 
Ben sade o güzelliğe itibar ederim. 

- Kim bilir, onlar da sizi ne kadar 
çok severler? 

- Öyle ütnid ederim. Ben kendileri
ne bütün varlığımı haıırediyor, ömrü -
mti vakfevlivoru.o:ı. D~ sevmesinler 
mi1 

ni z. Jtls1'1' • 
- Bu sözlerinizin birind 9 ~ afıtl ... a 

şükranla karşılarım. Aıttar beıı IY 

lince, talihimin fenalığından /), 
zat .şikayetci değilim. ıııı 

- Doğruyu söyJemiyorsu~atı 119' 
med bey. Ben bakışlarınız 
türlü okuyorum. ıti: 

Ramiz bey gene müdaha'le e ,.0P' 
ed. aurı.l.ı . 

- Canım! Ne ısrar ıp 
1 

*ı 

Neriman? Beyefendinin başıtıoiııl" 
din. Hep senin ~açmalarını J11ı ıı b 
cek H aydi; bizi bir parça yaltı 
da, aramızda konuşıfüm. . t9,ıt1 
Nerinıan şımarık bir çocu'lt f 

kındı: bll? 
n· bS .• rti - Beni kovuyor musu ' . ofV' 

Ahmed beye iyilik etmek jstl~ 
- Herhalde ~u dakikada; "i ·iri 1-, ~ •fü,-

tüne bu gevezeiiğinin, ona i"i1 cıtlı 
ğız }>B; •• 

zararı dokunur. Adamc<! (lfettl• 
1 

lendirmeğe gelmiş buraya· 1.ı t>D>'ıe 1 
vetimizi kabul buyurdu. Se.t1 ~ 1 

parsan, bir daha evimize 
8~~ ... <!) 

znaz. (.A~ ................... -.................... .. 
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[Siyaset ctanyasının mDhlm ı:neseıetetl] c:-· ·- ~ 
A d k k l , lngiliz ııoı.,. vrupa a sı sı soru an '. Hava Di 
bir siıal: Amerika, bitaraflık 
kanununu değiştirecek mi? 

lngiliz Hava Nazırı, lmparatorlufiun en mahcub, 
fakat ayni zamanda en azimklr adamıdır 

cAuxiliary Air Foroe. 

Nazınn çizdiği program o kadar semere 
vermeğe başladı ki tayyarecilile yazıl • 
mak istiyemer artık alınmamağa batla -
dılar! 

Bir taraftıan kadroyu tanzim eylemekle 
beraber Kingsley cAuxiliary air force, 
adındaki mühim teşekkülü kurdu. Bu te
§ekkülün vazifesini gönüllüleri teknik be· 
kundan yetiştirmek idi. Bunda dahi fev • 
kalAde muvaffak oldu!.. 

Tayyarecilikte üçüncü bir tesebbüste 

Civil air Guard sivillerden müteşekkil 
bir meclis tarafından idare edilmekte .. 
dir. Bu meclisin reisi eski hava nazın 

Lord Londonderrydir. Mecliste bir de ka· 
dm aza vardır. Bu kadın aza genç ve çok 
güzeldir. İsmi Mm. Maxime Milestir. 

Bundan henüz birkaç sene evvel bir 
aktris idi. Londra halkı bu aktr~ karşı 
büyük bir bağlılık gösteriyordu. Bu kıza 
aan'at Aleminin bütün kapılan açık · idi! 
Kızın babası İngiliz tiyatro aleminin 
krallanndan biri olan Sir Johnston Ro " 
bertson idi. 

Aktris san'atında eskiyemedi. Babası .. 
nm delaleti ile Lord Rethenron ile tanış • 
tı. Birkaç hafta sonra evlendiler. 

Londrada bir iskandal! 

Genç evliler vakitlerini seyahat ile ge. 
çirmekte idiler ... Her ikisi de tam mana .. 
sile sporcu idiler. Spordan tayyareciliğ• 
heves eylediler. Bunlm-a tayyarecilik 
dersleri veren tayyarecinin ismi de Geor• 
ges Miles idi. Genç kadın usta bir talebe 
oldu. Fakat hocasından da bir türlü ay • 
nlamaz oldu! Nihayet olan oldu! Güzel 
kadın kocasından boşandı, birkaç ay son· 
ra tayyareci ile evlen'Cli! 

Londra haftalarca bu dedikodu içinde 
çalkandı! Kadın tayyareciliğe vakfı vü .. 
cud eyledi, karı kooa birleştiler, bugün 
mühim bir varlik olan: 

Miles Havk tayyare fabrikasını kurdu • 
lar. Bu fabrikada bugün 3000 amele ça .. 
lışmaktadır. Londra - Melbourne ya
rışını kazanan tayyare bu fabrikada 
inşa edilmişti. Bu tayyarenin inıasınct. 

kadın bizzat çall§llllt idi! 

İşte Sir K ingsley W oodun tayyaı-eciliK 
meclisine ithal eylediği kadın budur! 

\ 
Sir Kinpley Wood hava diktatörü! 

Bugün İngiliz tayyareciliği büyük bhı 
hız ile ileri doğru yol alrnağa başlamıştır. 
Bugün İngiliz tayyareciliği tam manasn. 
bir varlık göstermeğe başlamıştır. Bu 
varlığı temin eden adam da Sir KingsleJI 
Wooddu.r. 

Güler yüzlü, mahC'Ub bir zat olan Sif 
Kingsley Wood hem pratik düşünceli bil 
adamdır, hem de çelik gibi bir azme ma ~ 
liktir. İngiltere halkı ona chava diktat() 
rümüz, ünvanını vermiştir. 
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Meseleyi daha genlf pıanJar cıahl -
linde ele almak lAzun. Amerika, mu -
hakkak ki, eski dünya ihtilillarıml kö
rü körüne katılmak istemiyor. Fakat 
demokrasilere derin bir sempati, dikta
törlere karşı da büyük bir hoışnud:sm -
luk duymaktan kendini alamıyor. Harb 
korkusu bttzı Amerikalıların ruhunda 
her 'Şeye bakim olsa da -Totaliter dev 
letler medeniyetine esas olan prensip
leri gittikçe daha açıktan açığa balta -
ladıkça- bunların sayısı hergün biraz 
dafua azahyor. 
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Amerika, müessir müdahalesile Av -
rupadan ihtilafı uzaklaştırabileceğini 
vakit vakit takdirden geri durmadı. Şa 
yed bir de manevi tazyikin Totaliter 
rejimlerin cesaretini kırmay& kafi gel
mediğini farkederse yeni bir vaziyet 
alacaktır. Son hadisat Amerika efka -
rı umumiyesinin bu yoldaki inkişafını 
gösterdi. Böyle giderse Amerikanın hak 
sızlığa uğrayan milletlere sempati gös
termekle kalmıyacağı, 19 3 7 kanunu 
yüzünden bir tarafa bırakıl~ olan ve 
yalnız mütearrııa yollanacak cephane
ye, silaha ambargo koymayı istihdaf e
den oereycrnın yeniden kuvwtlenece -
ği umulabilir. Ve tabii bu cfark gözet -
me•; daha şimdiden -Alınanyanın he
liun')'dan başka şey bulamadığı- A -
merikadan istediği tayyareyi alabilen 
İngiltere ile Fr,1nsanın lehine olacağı 
söz götürmez bir hakikattir. 

• 
• 

met paşa 
Kuzguncuk 
Altunizade 
Selmanağa 

Altunizade 
Altunizade 

Koşu yolu 
Selman bey 
Koşuyolu 

Koşu yolu 
Kü. Çamlıca 

22 

Hamam odaları 1 60 
Dükkan 1 00 

ı 00 

• 

> > 

Ömer bey 
Kahvehane 

> 

.. 

·• 

• 

937 

936 

> 937 

937 

70 B. ) 
63 z. ) 

32 68 K. ) 
5 88 z. ) 
1 54 B. ) 

12 25 K. ) 
2 20 z. ) 
2 45 B. ) 

21 00 K. ) 
4 20 B. ) 

15/76 • 

15/Sa • 

15/78 > 

15/RO > 

15/81 > 

[Fransız membala.nndan çeuiren: 

• 
• 
> 

> 

> 

> 

• 

> 

Kuzguncu\ 
> 

Üryanizade 
lcadiye 
Ayhan 

Karadavut Hakimiyeti 
Pş. nıııliye 

Rumi Meh- Şemsipaşa 

met paşa 
Pazarlıaşı 

Altunizade 
Duduli:.ı 

.Rumi Meh 
med paşa 

Nu1ıkuytıı.ıı. 

Koşu yolu 
Köyiçi 
Balaban 

28 
10.10.1 
19 17 
9 

168 

63 
141 

46 

54 

• 
> 

> 

Ev 

Arsh 

s 60 
3 00 
& 00 

DükkAtı 2 !)O 
> 3 oO 

o oo Ev ~ 

8 oo Kahve, çayır 

Fınn ve ara· 
lık ıo (){1 

tlısan 'Lokanta ve Ruml M. Paşa Şem- 935 

16 34 K. ) 
%94Z.) 
3 27 B. ) 

43 40 K. ) Neyyir Kemal] 
Atikva1ide Koltukçu 

Rıza 2 
Çınarlı tekke 3 
Selamsız 

Bnldıran 

Ev 7 oO 
4 00 
2 50 ' 

kahvehane sipaşa C. 53-57 /1 5 80 H. ) 
10 09 z. ) 

1/89 ve 171 
2/14 

Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı mOkellefler, yeni adreslerini bildirmemiş 
ve yapılan araştırmalarda 4a bulunama lTUJ olduklarından hizalarında gösteri 
len senelere aid kazanç, buhran, muvazene n hava kuvvetlerine yardırn vergilc
rile zamları havi ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilmemiştir. Hukuk usul mah
kemeleri kanununun 141 - 142 inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geç-
mek üzere keyfiyet ilan olunur. (3600) 

HER GÜN 
(Bastaraf1 2 nci sayfada) 

> 

> 

> 

Göztepe 
> 

"Boğaziçi 

Solaksinan 
Rumi Meh
med paşa 
Rum Meh
med paşa. 
Atikvalide 
Göztepe 

Kandilli 

3 
Çeşme mey- 40 
danı 

Bağlar başı 4 
Hntboyu U 
Mehmed Ef. 81 
Mekteb 28 

> 

İki oda 

Dükkln 

Ev 
Dükkh· 

> 
Ev 

3 00 
7 oo 

3 50 
8 00 
6 ()() 
5 00 

Liseler Ahm Satlm Komisyonunda11 : 

Bundan seksen sene evvelki Almanya, 
ferdi ve sun'i marksizrni doğurdu. Bu -
günkü Almanya ise milli marksizrn teorisi 
doğuruyor. O zamanki Almanya da, bu
günkü Almanya da csosyalistı. bir felsefe 
içinde çalkanıyor. Aradaki fark: O za -
man enternasy:onal bir sosyalizm idi; bu· 
günkü nasyonalist bir sosyalizmdir; o za. 
man ferdlerin doymak hakkı etrafında 
mücadele edilirken bugünkü Almanya. bu 

> Kanlıca Ye· 
nimahallc 
A. Hisan 
Paşa bahçe 

Hacı Mu
hiddin 

Kuyu 
70 
24 
3 

80 > 1 00 
ıl 00 l'ljev'i Miktarı Muhammen fiatı İlk teminat 

Kı1o Kuruı Sn. Lira Kr. 
bıalenin nev'i yapılacağı 

gün ve saati 
> 

> Otelin ~n kıs· 
00 

Pirinq 58500 30 1316 ~ 5/Haziran/1939 Pazartesi teoriyi bütün millet hesabına kurmakla 

Beyaı Ergo
van 
Şehitlik _ 

Beyaz Ergo
van 

58 
3 

I mı 15 
Ev 14 o0 

saat: 10.30 açık eksiltme. meşguldür! O zamanki Almanya, Avru -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- paya ~r~ d~a ihillfil yapbnn fikir • 
Beyaz peynir 21500 45 1279 50 • • > saat: 10,45 leri doğurdu; bugünkü Almanya da, dün-

> 

• 
> 

Otelin arka kıs~ OO 
mı 15 

Kaşar 10550 70 yayı birkaç defa harbe sevkedecek olursa > > Su nazırı Ev 12 00 
13 oc 3 

5 Sadeyağ 47000 95 3348 75 • > • > 11 şaşmamalıdır. O zamanki Alman teorisine 
göre, bir takım proleter ferdler vardı; bu- Çubuklu 

, > 

Denizkenan 
> 

Çayır ve ba· > 

Nohut 9350 15 gün Almanya proleter ferdleri bir tarafa 
Fasulye cçalı. 29500 17 bırakmıştır; şimdi bütün Almayayı pro-

raka 
Ev 

4 ot 
'1 o'1 

> BeykoL Cami 
Barbunya 10900 lZ 702 90 • • • • 11.15 leler bir millet olarak anlıyor ve kolo • 
Yeşı1 mercimek 7250 17 nilcre sahib olan memleketleri de yıkıl • 

Rum Meh- Bedesteniçl o0 
med Pş. 6,8 Dükkb J 

Üsküdar 

Kırmızı • 3450 12 rnası icab eden cburjuvalar> §eklinde te· 
----~----~~--~~----~------~~~--~--~--~----~~-

Kandilli Bahçearnlık 3 Ev . 4 .erO-
Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı emlak 31/5/940 sonuna kadar kiraya 4 d~ 

mek üzere arttı!'maya ~ıkarılmıştır. İhaleleri 31/5/939 Çarşamba günü saat 1 Soğan 

Patates 
42500 8 S46 51 • > > > 14 18.kki ediyor. •--•~ 
58000 9 

~eytinyağı 17450 48 628 20 > • > > 14,15 
--~~~~~~----~~--~----~~--~~----~--~--------
ft e çel 4800 40 144 > > • > 14,30 

Ekmek 25000 9 50 178 10 > , > , 14,45 

Sabun 14700 30 330 75 > > > > 15 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin 1/Haziran/939 gününden 31/Mnyıs/940 

ıonuna kadar ihtiyaçlan olan yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatlarile ilk 
teminat ve ihalenin nev'i. gün ve saatleri yazılı yiyeceklerin kapalı zarf usulile 
yapılan eksiltmesinde Zeytinyağı ve Sa buna istekli olmadığından ve Reçele 
Haydarpap lisesinden maadasına istekli çıkmadığından ve diğer erzaklara veri
len fiatlar yüksek görüldüğünden pazarlı !da ihaleleri 5/Haziran/1939 Pazartesi 
günü Beyoğlu İstiklAI caddesi 349 numarada Liseler Alım Satım K'>misyonunda 

7apılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuz ve Ticart Odasının yeni sene vesikasile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği vezneaine yatırılacak teminat 
tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatları. / c3557> 

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

ıarf usullle elksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 26/5/939 Cuma saat 15 de İstanbulda B. Postahane binası alt katta 

müfettişUk odasında toplanacak alım sjltım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 5125 lira muvakkat teminat 384 lira 38 kuruştur. 

Talihlerin olbnbdaki şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatır· 

mak üzere çalışma günlerinde mezk11=- müdürlük idari kalem levazım kısmına 
eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline kadar kanunun tarlfatı dahilınde 

hazırlanmiş teklif mektublannı yeni sene Jçin muteber Ticaret Odası vesikası, 
muvakkat teminat makbuzunu havı olarak yuılcarıda sözü geçen komisyon ba§· 
kanhğına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (3315) 

* Mücerred hukuk teoricilerinin bu yeni 
teoriye ne diyeceklerini bilmem. Fakat, 
vakıa odur ki bugün Almanyada, henüz 

dört tarafı çerçevelenip ifade edilmiş da-

dir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (3521) 

Nafıa Vekaletinden 
hi olsa, her gün yapılan neşriyat ile, fikir. Eksiltmeye kdnulan iş: .,,eiJ 
ler böyle .bir teoriye doğru süratle yürü· 1 _ Ahmetli regülatörü ve Ahmetli sol sahil sulaması hafriyat ve inŞaatı 
yüp gitmektedir. Düne kadar Diktat aley- bedeli (1342139) lira (58) kuruştur. f/e-sr 
hine ayaklanmış görünen Almanya, birse- 2 _Eksiltme 19/6/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 11 de Nafia~ 
nedenberi süratle bu yeni fikirlerin istilası !eti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme ~misyonu odasında kapalı zarf 
altındadır. Fiilen, Romanyaya kabul et - yapılacaktır. • ~~ 
tirdikleri son iktısadi anlaşmanın bizim 3 _ İstekliler eksiltme ıartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık işlen 'JIJ' 
anladığımız tarzdaki hak prensiplerine şartnamesi. fenni şartname v~ projeleri (50) lira mukabilinde Sular UrxıtJ!O 
uymadığını sö;~OOiğimiz zaman. bugüıı dürlüğünden alabilirler. ~ 
herhangi bir Alman dönüp, bize, serbest- 4 _ Eksiltmeye girebilmek için istek!ilerin 54014 lira 20 kuruşluk rnu\f• ııe • 
çe ve rahatça, hiç sıkılmadan ıu cevabı teminat vermesi ve ek!iltmeni:ı yapılacağı günden en az sekiz gün evvel te ,dl' 
verebiliyor: rinde bulunan vesikalarla birlikte bir rulekçe ile Nafia Veka!etine milracaa eııtf 

c- Ne yapalım, doksan milyonluk Al· rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etJO 
man milletinin de y~amak hakkıdır. Ro· , 

b. ist"hs l d V• dı şarttır. . . . ede 
manya, ır 1 a e ecegıne yar m e - Bu müddet irinde vesika talebinde bulunmıyanlar eh'lltmeye ıştırak 
delim, iki istihsal etsin de fazla mah - y-· 

sulün bir kısmını olsun bize versin ... E- mezler. · . at e~ 
5 - 1stek~ilerin teklif mektu blarını ikinci maddede yazılı saatten bır. ~..ıı1l' 

vet. biz de yiyeceğiz, biz de yaşıyaca - l }IJ"· veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme erı 
ğız!ı. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl839> c3403ı. 

Bu evvela yeni bir zihniyet, sonra da ---------------------------
henüz tam şeklini ve ifadesini almamış 
olan yeni teorinin ilk tatbikatıdır. Bu fel
sefe ve bu tatbikat. görüf tarzına naza -
ran, doğru veya yanlış olabilir: fakat, 
vak'a budur; dünyanın tetkik ve mü • 
talea e~i, halledilmesi lazım gelen iki 
vakıa. Makine, top, tayyare, boya, ku
maş. k~ğıd yaptığı kadar felsefe yapma -
sını da bilen Almanya, yavaş yavaş, dün
yanın karşısına böyle bir felsefe ile çıkı • 
yor. Halledilecek mesele bu meseledir. 

Muhittin. Biraen 

Devlet demiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi i1At11arı 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif yedekleri 6(1:::, 

Perşembe günü saat 11 de kapa!ı zarf ıısulil ile Ankarada İdare binasında 
-~ eV alıpac-tır. tafl.P 

Bu işe girmek istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanun~ . , ,,eı-
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon reaslığil' 
meleri lazımdır. tadJ!· 
Şartnameler 287 kurUfa Ankara ve Haydarpap veznelerinde satııına~35JO> 



24 Mayıs 
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Hükiimet dün Mecliste tenkidler 
(Baştarafı 1 inci scyjad.ı) 

Ark Tahsisatı mesture 
hisar ve Gümrük Vekaletinden bu iş için 
Milli Müdafaaya tevdi edilmiştir. Mesela 
müsaade buyurursanız her seneninki bu
rnda ayrı ayrı yazılmıştır, 938 senesinin-

görülmesine temas buyurdular. Esasen 
hedefimiz. gayemiz, dün de arzettiğim gi
bi, dai~i olarak mükellefleri için kolay
lık usulleri aramak ve bulmaktadır. Mev-

~ adaşım Karabekir tahsisatı mestu
~ etn bahsettiler. MaIUmu a:ıı .. ız tahsisatı 

s ure esk"d ı· ka • 
'di. h·ı· 1 en a u dar Vexatetlcrde kini okuyayım: cud vergileırde bu gayeyi istihsale medar 

üı ahare M ı· • ·ı· k . . .. bir k . co .. ı'iı a ıce abul edılen Şehıd yetimlenne ferd başına duşen olacak tedbirler düşünülmekte ve alın-
Veka~~~; uzerinc doğrudan doğruya BJş- para 19 lira 81 kuruştur. Birinci derecede maktadır ve bu çalışmamıza da devam 
tici ve d t~p.lanıldı. Elyevm devletm ha- mallıl sübaylara düşen para 204 lira 50 etmekteyiz. Şunu da arzedeyim ki bu
nıau lflzun ahılı emn;yeti noktasından isti- kuruş. erlere düşen para 102 lira 25 ku- gün eskiye nazaran bugünkü sistemde e
kiilet e . gelen tahsisatı mesture B:ışve- ruş. peyce süratli ·merhalelerle huzurunuza 
Ye Ve:;r1 ın.d~dir. Bunun haricinde Dahili- İkinci derecede malfıl mütekaid silbay· gelmiş bulunduğumuzu cüretle ifad~ et-
h a etının emn· t tah . . ou da &şv . ıye sısatı vardır. lara 184 lira 5 kuruş. Erlere 81 lıra 80 mek meVkiinde bulunuyoruz. 
~!erinin .~ı. Dahiliye ve Maliye Ve- kuruş. R 0 fik lnc,.ye cevab 
l'hr. Sen :uş~erek bir kararnamesile alı- 'Üçüncü dereeede malfıl mütekaid sü- Refik İnce arkadaşım bütçenin yüzde 
bitesi Be e ~r kere bunun evrakı müs- baylara 143 lira 1, erlere 65 lira 35. 63 ü Müdafaa, Düymıu Umumiye ve .Ma-
tasdikinrekaletçe görülür, tetkik edilir, Dördüncü derecede malul miıtekaidler- liye tarafından bahsedilmektedir dedile'.r, 
Bıtşvekal:~ ~nra, vesikaları imha edilir. den sübaylara 122 lira 70, erlere 40 lira bu mukayeseden maksadlannın ne oldu
Aia!iye Ve:· ?1

d olan tahsisat Başvekil ile 90. ğunu izah etmediler. Fakat ben bunu ken
teri, harici ılı tarnf~~dan imza edilir. As- ı Beşinci derecede malul mütekaidlerden di gruplarımıza gore tevzi edeceğim. Mü
diJir D" ve dahıh emniyet için sar!e- , sübaylara 102 lira 25 kuruş. erlere 20 li- dafaa yüzde 35, Düyunu Umumiye yüzde 
le b~ ort. aydanberi elime aldığım mese- ra 45 kuruş. 12. Maliye yüzde 8 isabet eder. Dünya şe
ne~in:ekılde .cereyan etmektedir. Kitab Altmcı derece malOl rnütekaidlerden rafü Juızırasına göre Milli Müdafaa gru
Berıinı en, resım vesaireden bahsettiler. sübaykıra 81 lira 80 kUruş, erlere 20 lira pu için her sene imkan nisbetinde yaptı
ın ı.arnanunda böyle bir mesele ol- 4!5 kuruş. ğımız tahsisat zammının çok yerinde o1-

;?11§~ır. Bunu bir hntır:ı olarak arzettim. Bina- dui{u hadisat ile de teeyyüd etmektedir. 
ahsısatı mesture mesel . b d enaleyh sizin kabul buvurduğunu~ bir Tahsil:ttın ıon aylara birakılma•ı 

"- Devlet t-kila"t eksı ut ulr. kanunla harb malOllerinden gerek sübay- 1 • 
ueı:J t --ı ını on ro . mesf> e-;ı 

ni e İe§kil&tından bahsolundu A _ lara ve gerek yetım kalanlann:ı elden ge- . w 

2.anıanda k tr ~ . y len ""ardımının yapı mış oldu,.unu buzu- Tedıyat sıkıntısı oldugundan Mayıs a-
~ .. ,.1 on ol !uzumu ·ı · - -1dü .J • 

5 d 1 zI k" d b hs t . ·~eniz bu ikis' · . . . . •~en. suru · runuzda tcb~rüz ettirmek istedim. (Çok yın a J.a a ta ıbat yapıldı.ğın an a e -
d.iın. Elyev h mı bırbırı ıle telıf edeme- g.. 1 1 ') .tiler. Fazla tahsilatın son aylara bırakıl-
kiye devle~. ali inkişarta bulunan Tür- uzc ses erıAtatU kü t mamasına işaret ettiler. Hakikaten bu-
l'\! de lllalt.~ndın teşkilatı heyeti celileniz- R f'k f k dr n aAn: 

1
t .. k"· t vurdukları gibi vaktile May.ıs ayında vu-

lir h 141n ur gitt'k t .. d ı. e ı TIC"" nr a asım, a ur un arıı ı w 

ı· ·. ütına hiç şü ,h ı çe e~essu e ec€'~- mec;olesinden b"'his buvurdular. Arka- kubulan tahsil~, daha evve-lki tah.'iilat 
l:~ görınek içinp1tı.e :;~tur. Am~e hizme: da!;lar, bu rn ~r c Parti grupıında mev- aylarının yüzde 50. ~e!ki yüzde ıeksen 
lt. devlet teşkil" y kuda~ gı~ecek o zuubahs olup miic:bet bir karqra iktıran fazJasın.s çıktığı vakı ıdı. Fakat son sene-
.uı halinde bul atının ~.edem bır teşek-

1 
ettiği tarih1 n i•ib .ren bendeni?. mesele-l lerdeki tahsil cetvellerine dikknt edile

~Yenin teşkilat unnıası ıçın her şubei ida- y· elime aldım bununla meşt?ul olma~a cek olursa neticenin değişmiş olduğunu 
r. Burada :rn lnın tam yapılması lazım- bı 1 d E •1• R t• .. . d 1·: 1 kendileri de teslim ederler. Mayıs ayın-

llliz. d· evzuubahs 'k" 1 . ı:ıc: a "ITl. v·v(' a asa Leo0 u1Prın " a-
d:ı.. ınliyoruz, kalb . şı a!et erı hepi- zım gelen kadastro muamelesini yaptır- da vukubuan ta'hsilAt aiğ~r aylardan fark-

ıll ediy en hır çogunu da tas· . .. . . lı değildir 
teşitilA oruz. :Noksanlar ıl dım, araıı uzennde tatbıka~ vaptırdım, · O 
dir "~n ta:rnamlaı ' yap a:n~anlar buraya ayrılacak araz.inin vüs'at ve hu- cret ve maaf · ~ı t ımama;;ı yuzunden· M -
~ e merkez teşk·ır:... "d k dudunu teshil ettirdim. L~zım gelen ha- aaış'IJC"la ucretler arasındaki nisbet-, f.eşkil"t ı u~ına aı adro- . _ • 'zj·~ . _ _ 
)or h a kanunları h . rıtahnnı Yaptırdım. Muz~kere buvuru- ~· ı5e ışaret buyurdular. Buyuk hakla-
lı:ö~e '-ePsini görüyorsu uzurubnuza geli- ı lan bütçenin MaliyP Vekaletinin 24fJ ıncı rı vardır. Yalnız umumi bütçe dahilinden 

.J ıtadar 1 nuz, uradan tl j • il 
kı1Atırı nece][ olan h y k"' . fııslına bakac~k olursanız. Atatürk anıtı maaş ve cret alanlar arasında değı1, 
lırndırırı behe~hal ikme; e ~ıetın. teş-ı istiml~,, ve proje masrafı olarak 250 bin müTuaJt hususi bütçeli daireler ve serma
iın'ltlııi.ı, Zanıarııa el· . a e lmesı ll- lir., ~Pltoı;iniz. burada 2R7 bin metre yesi devlet tarafından verilerek teşkil e
biz.iın "- d~receaindınıızeb gleçecek maddt 1 mura· baı arnzi isfünlAk edilecektir. Bir dilen müessesata da bicr ahenk ve inti-
t UQJ"rı,~ e un arı yapmak •. . . 
anı n:ı d ·'Qll\lıciUr An ak b ... ısını devlete, bir kısmı beledıveye. bir zam tesis edecek olan bsrem kanununun 
1 e eni\..· • c u suretle k d ._ 'd ·d· H h · b. tad·ı· .:.ıı ı· 'h -.... k M l kd o acakt -.ıır de\1} t t k'lAt k lm ısmı a es.·ıasa aı arazı ır. er angı ır ı ıne aıu ayı a yu!\.se ec ise ta im 

ır. B e eş ı a ı uru uş h k l ik • . . .. . a·ım· b 1 )al>ılac k Unlar 'kadeıne k d mu a em eı ı~ olmazsa ıstımlak bedelı e ı ış u unrnaktadır. Bütçe Encümeni 
lrıi~ ..., a lır, basit bir id a ~me olarak 205 bin liradır. Mi'itebaki !5 bin lirası da de bu lAyıôa üzerinde büyük mesai sarfet
)'Qlij~ ~~kren düşündüğü:~ i e M iste~iğ~- bevnelmilel bir mtısabaka açılması için- rniştir. Bütçıe müzakeresinden sonra yfik. 
lrıarııa ŞU elde etrneğe irnkAuz :rnutekamıl dir. Bu .suretlP Atatürkün büyük ruhlan sek Meclise arzedileceklir. Ümid ederim 
le uy devlet teşkilatının ~n Yo'k.tu~. Za- ve manevivatı ile ve büyük Türk mille- ki bu da maksad ve arzulannı temin et
l'aı>ıl~~ bir teşkilatın y!o~=ğı h~~e: tinin şerefile mütenasib hir proje kaça miş olacaktır. 
~deceğ· eceğini kabul bu P ası fıkr~nı malolacaksa huzurunuza bir kanunla ge- VeJ..Alet ~m...j.,e alına'llar 
lat tam ":i :Pek tabii bir ne~~::~z~ ~~a leceğiz. (Bravo sesleri, alkıslar). VekAlet emrine almak hususunda bazı 
tıi~ <'d' . lllazsa ne kadar k eş ı- Emin Sazak arkad~ımız demin söyler- adaletsizlikle vukubulduğunu işaret bu
ed~kın~~ iyi bir netice . ~nt~ol ederse- lerken hesabı guç verilect>k işlerden yurdular. Maliyeye aid kısımdn herhalde 
başka tü;r .. netice Vücudesız~ln memnun 1 bahsettiler. Vekıilerlmiz içinde hesabı güç bu yolda yapılan muamelelerimiz arasın-
t11r lu cevab ~ g mez. Buna 1 verecek veva verem1yecek kimse yoktur. d · Vermege ·mk· "' a viooana ıztırab verecek bir muamele 
~nd . 

1 
on yok- HE>psi huı.uı unuza çıkar, resabını kolay- olmadığını emniyetle yüksek huzurunuz-

~~ck, t:~ı~·kdevlet teşkilatındıı . . . .. lıkla verir. da ar7.ederim. 
er i~eli • 1 lllan iyi Y::ıpıl • · ıyı ış go~ Emin Saz.J;: (E.,kişehir) - Öyle deme· Gayri mübadiller 
Sil!'b·ı sınde derec d :rnış ve çerçeve- dim. 
bir ~ C'Ce>ğini anE't~ ker:ce ~atbikata ge- Başvekil Rdik Saydam (devamla) _ Gayri mübadil i~lerinden bahis buyur-
) 1snıını <' isterım Bu se . . dular. Bu işlerin henüz itmam edileme· 
aPnıak ]{ı. ıgelecek sene d'W. k ne Bır de orman ve keçilerden bahsettiler. diğinden ve edilmezse ~k acıklı olacağı-

•tzc-t ......... k . zırn gel"cekt·ır yıger ısmını Bendeniz keçi1erin bu kadar masum ol-
]ı ·•ı.._- ıst · alnız na dair bir kelime ıöylediler. Tavzih bu-
qtı fazı 

1 
crinı ki gittik d şun~ duğunu bilMiyorum (gülüşmeler). Vazi-

~lıniyetahaşıyor da iş görü~M evlet .t:şk.ı- yeti tetkik edt'ceğim. Kanunda herhangi yurmadılar. 
t ~sıl almasın. uyor gıbı bır bir değişikliği icab ettirir bir vaziyet var- Gayri mübadil işleri hakkında Maliye-

'tski ~~, 1lliitekaidfer sa huzurunuza gt>tiririm. (alkışlar). de mevcud olan malumat şudur: 
ttıtı nıuteka·dı tneselesi M r V kT . .1 b Geçen sene Meclisi alinin kabul buyur-
t ... _ tahatı·· 1 er :rneseles· A k d 8 ıye e 1 ının temennı ere ceYa 1 duğu kanunla 1m ış· e kat'i bir e1>kli hal ve-~ ur bu 1• r a aşla- r-
~ •rkada Ytırusunuz ki Ha1·1 M _ Ankara, 23 - Büyük Millet Meclisi rilmiştir. Bu kanun mucibince bu işle iş-

tdiler Şınuı brı~d b' ı en bugün saat 14 de Abdüdhalik Rendanın ,
1 

· Maliye V k'. a ır sual takriri tigal etmek üzere bir tasfiye bürosu te· 
()" ~ hakkında e ılı arkadaşım da bu başkanlığı altında toplanarak yeni sene şekkül etmiştir. Bu tasfiye bürosu §im· 
t.aı..ak.itten~· b· arzı malumat etmic.o+:. bütçesinin müzakeresine devam etrni§tir. diye kadar istihkak mazbatası olarak 25 

'\! nı·· 1 ız bu · · :l.. İlk olarak kürsüye gelen Maliye Veki-~tin· U'tekaid~r .. ~ŞUl tetkikindeyiz. mil'yon 897 bin 100 liralık istihkak tesbit 

Veraset ve intikal vergisi u 
kikat yapılsın, vergi birleştirilsin=,; 
dular. Bunun daha basit bir tarh usulü 
ilıe alınması için tetkikat yapmaktayız, ö- ·r- ,... ......... ~ 
nümüzdeki sene bu ciheti temin edeceği- lek bir caddede bir binada bulunduğun 
mizi ümid ediyoruz. Yenişehirde eski postane binasında o. 

Varidat bütçesinin geliri mühim mik- dan bahsettiler.• Kırtasiye müdürlüjU 
tarda köyden şehire intikal etmiş bulun- turmaktadır. 

maktadır. Vasıtasız vergilerin mühim bir Vekil sözlerini şöyle bitirmiştir: 
kısmını da şehirli hallt ijdemektedir. 

Mali.ve He Dahiliye Vekfiletleri mu' 
Tuz ve tütün kayese edilecek olursa m~liyenin üc • 

İnhisarlara gelince, bunun dal belli- retli ve maaşlı memurlarının adedi 11 
başh maddeleri tuz, tütün, ispirtolu iç- bindir. Dahiliyede ise 5800 den iba " 
kiler, barut; patlayıcı maddelerdir. Bun rettir. Binaenaleyh ara yerdeki ta~ 
Iar arasında da bilhassa köylükrimizi farkının büyük olmasını bel.ki de rna • 
alAkad<?r eden tuz ve tütündür. Tuz fi- zur gösterecek bir keyfiyettir. İdari 
atlan yüksek heyetinizin malfunu ol M. masrafların toptan yapılnıasmı ve g&I 
duğu veçhile yüzde elli nisbetinde ten demıesini söylediler. Bu mevzu üzerin 
~ilAt yapılmıştır. Tütün hususunda da de şimdiye kadar hiç çalı.şmadık. Gör. 
Bu maruzatım da gösterir ki, köylünün düğümüz bu alüka oolayısile bunu teto 
köylü i<;in ayrıca sigara çıkanlm~tır. kik ederek imkan görürsek 940 büt • 
üzerindeki yükü hafifl'etmek yolunda- çesinde nazarı dikkate alırız. Maruza.. 
ki gttyP.mize şuurlu bir şekilde devam tun bundan ibarettir. 

İngiliz - Sovyet paktının 1 

yarın Londrada resmen 
ilan edilmesi bekleniyor 

Londrada Valide 
Kraliçe otomobil 
kazası geçirdi 

(Banarajı 1 inci snyfada) (BCl§tara.fı 1 inci sayfada.) 
Filhakika parlamento, yortular mü- Vtıcucünün muhtelif yerlerinden Jia 

nasebetile Cuma günü tatil devresine fifçe yaraianmış olan Kraliçe, etraftan 
girecek ve bizzat Başvekil de İskoçya- imdada koşanlar tcrrafından derha'f d· 
ya gidecektir. Başvekilin hafta sonun- vardaki bir eve nakledilmiş ve ilk te • 
da Londradan uyrılmak fikrinde oldu- davisi yapıldıktan sonra, halkın can• 
ğunu bizzat haber vermesi parlarnen - dan alkışları arasmda1 başka bir otomo
tonun tatilinden evvel Başvekilin İngi- 1 

biBe ' kendi ikametgahına nakledilmiş • 
liz - Sovyet prensip anlaşmasını ilan tir. 
edeceğine bir alamet olarak telfildd e _ Akşam, Kraliçenin hususi doktorlart 
dilmektedir. tarafından neşr~len bir bültende. 

Tekliflerin esası Krdliçenin sıhhatte olduğu ve aned 
P~s 23 - Matin gazetesinden: bazı hafif yaralar alınış bulunduğu bft. 
Dün akşam, Fransanın Cenevrede dirilmektedir . 

tdlkinlerde bulundu~ ve H'aJifa'ks'm Kraliçenin refakatinde bulunan ld 
bunları Londraya götüreceği, Maisky- k'(i de hafifçe yaralanmıştır. 
nin de Moskovayır bildireceği haber ve Kaza hakkında, Katıadada bulunan 
riliyordu. Krala derhal telefonla malfunat veril-

İyi malUrnat ılan mahfellere göre, miştir. 
bu telkin 1erin esası şudur: ---------

1 - Üç memleket. aralarından biri Cenevrenin Danzig 
doğrudan doğruya taarruza uğradığı 

takdir~ birbirlerini :ltaq11.ıkb olarak hakkındaki kararı 
garanti edeceklerdir. 

2 - Sovyetler B!rliği de Fransa ve 
İngilterenin yaptı:ğı şekilde Pdronya 
ve Romanyaya garanti verecektir. Bu 
garanti Varşovır ve Bükreşle müzake
re edil~C€ktir. 

3 - Fransa ve fn~iltere, Sovyetlerin 
diğer clevletlere yaptığı yardım taah -
hüdleriııi garanti edeceklerdir. Baltık 
devleHerini de istihdaf edebilecek 0 ..._ 

lan tef Prrüat bu ana prensip etrafınd~ 
tesbit ~ilebilecektir. Danzig urnumt 
vaziyetini tetkik edecek oİan Üçler ko 
m.itesindc bu noktaya hiç şüphesiz te
mas edilecektir. 

Londra 23 ( A.A.) - Beynclrni~ 
\Taziyet hakkında izahat v.ernıek üzere 
davet edi!en Polonyalnın Londra sefiri 
Raczinski. tayyare ile L<>ndraya hare -
ket etmiştir. 

Sefir. Perşembe günü Lond'raya av
det ettiği zaman Polonya hükumeti -
nin İnP,iltere tle Sovyetler Birli~ ara
sında mütekabil bir yardım pa~tı ak -
dedilm4>sine muteriz olmadığım bildi -
receği tahmin edilmektedir. 

f Baştarafı 1 ind ıayfadaJ 
Danzig 23 (A.A.)- Nazi hücum kıt 

alarınA mensub 20 bin kişi şark mınta .. 
kasr spor şaınpiyonlulk müsabakalan
nı yapmak üzere 9 Hiziranda Danzig'e 
gelecektir. 

Bu münasebetle Förster ve Lutze ti 
rer nutuk söyliyeceklerdir. 

A manyada " melez 
Yahudiler ,, gençlik 

teşkilatına girebilecekler 
Berlin, 23 (A.A.) - Resmi gençlik mec• 

muası olan cDas Yunge Deutsc:hlanda 
cMelez Yahudilerin• yani büyük bcıbala• 
rından ve analarından biri veya ikisi Ya. 
hudi olanların bundan sonra Alman geJl9o 
lik teşekküllerine girebileceğini yazmak' 
tadırlar. 

Bununla beraber bu gibiler cStamm 
Hiiler Jugend• ismi ve!'."ilen mümtaz teı 
~kkül haricinde bırakılacaklardır. 

Bu teşekkül. di~r gençleri yetiştinnel 
vazifesini almıştır. 

Nafıa Vekaletinden : 
~ta~ tayin et:rnelk u~e.rınde ne yapılabile- li Fuad Ağralı dünkü celsede bütçe he- etmiş. bundan 19.474.227 lirası tamamen 
~ a bir arkad ıÇın 9<llıştyoruz. Dün yeti wnurniyesi üzerinde söz alan hatib- tasfiye edilerek merkeze gelmiş. bonola
ti)ı i,5 lllilyon l?şırndıın da dediği gibi ye- ler tarafı.ndan serdedilen temennilerin n ellerine verilmiştir. Geriye kalan mik
~ı.t ~nla- ... ıra r. Bu 4,S :rnı'yon li- Maliye Vekaletine taalluk eden kısımla- tardan üç milyon lira raddesindek.i mik-

1( a •a .,e.--....IL nna c b k d · t· ,_~ Diyarbakır - Cizre hattının yu-z otuz birinci kilometresile yüz elli dokuzuncu Jd. ~c ' l'laıarınd 4 •uc~ ınese'ıesi, kanun eva verere emış ır ~= tar bazı gayri mübadillerin yolsuz ola-
,~.. an bunun - 1 Mu-bayeat el•·ı· k h ks 1 k k ..l'J 1 .1 lometresi arasındaki yedinci kısmın inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf usulile· 15'·•1, ile.re . şumu ünün ne me. - ra , a ız o ara enu.i erine ma verı -

11. dı Ye gıdece~· . "' h' . :a.. d'ğ 1 d münakasaya konulmuştur . .q,,0,... • Onun ı·ç· b gımızı bilmemiz - .ı.ev ıaı muuayaattan bahis buyur- ı i yo un a vukubulan ihbar üzerine elif p V ,_4 
J ·1.1 ın 1 - Münakasa 12/6/939 tarihine müsa · azartesi günü saat on beşte eıus-leal.._. t. Esasa u :meseleyi tetkık e- dular. Kırtasiyede bunu temin etmişiz· yapılmasına lüzum görülen tahkikatla a-
~) llluhal"f d !etimiz. Demiryollar iMaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıl:>o:>,.. lı· · ı e,ğiliz. (Bravo dir. Bir elden olmaktadır. Diğer ihtiyaç· Iakadardır. Bu tahkikatın bitirilmesine . .,. 

Ql'1ı 'llaenaleyh b ların bir elden idaresi için bu mevzuun intizaren intaç edilememiştir. Yunanistan- tır. 
~ .-..3tadaşJar u meseleye tema3 etmiş temini için tetkikata ihtiyaç olduğunu dan baz.ı evrakın gelmesine lüzum görül- 2 - Bu işlerin muhammen bedeli iki milyon iki yüz yetmiş bin liradır. 

latetirn. ı:rnı bu suretle teskin et- kendileri de teslim buyurdular. Tetkik e- nıüştür. 3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 
deceğiz. 460.290 3iralı'k bakiyenin de boniolan 4 - Mukavele projesi eksiltme ,artnamesi, bayındırlık işleri genel ıartnarne 

~' bit· narı, »ıalulleri 
bı '11nıeden 

' ~ledeıı daha ~l huzurunuzda 
httt~<>ııını Jr· • ahsedeyim. O da 
lltııı1 930 llenes· ı lakırdı arasında biraz 
)~,a bar!b rrıa;nde çıbırdığımız 'bir ka
il~~ bilhasaa Q~erini, ınalfılini askeri
~) idaresi d unların eytamına mo
~ ~~r:rneıtıi n d~n tahsis edilecek bir 
)' .""tl. nunu ~ ır. Bunu bendeniz tet
' ll'ıUrnkun olda huzurunuzda arzede
~d._. ~hiyetted· uğu kadar biıi tatmin 

lf!Jtiı illi) ır. 938 senesi nihayetine 
Yon 95 bin küsur lira İnhi-

Vergilerin tenzili meaeleai yapılmış olduğu halde sahihlerinin gelip si, vahidi kıyut fiyat cetveli, fenni ıartname, ahşap traversle ferşiyat talimatna• 
·· mesi. çimento normu. telgraf hattı şartnamesi. plan ve profilden mürekkeb bir Muvazene vergisinden tenzillt icra..q, muracaat etmemiş olduklanndan dolayı 

·ı · G takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden te-bu, yerine getirilmedi diye icaret buyu'!"- verı emc-miştir. ayri mübadilerin vazlye-
v ı· b d y · h darik olunabilir. dular. Dünkü maruzatımdıı da izah etti· ı u ur. anı mu terem hatibin bu hu-

ğim nçhile ıbu sene yüksek heyetinizin susta vaki endişesine maha} olmadığı ka- 5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma. eksiltme ve 
malumu olan ahvalden dolayı vergilerde naatindeyim. ihale kanunu ınuclbince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalan muvak-
tahfif icrasına imkln görmedik Fakat ay- Taku usuln . kat teminatlannı ve milnakaaa tarihinden en az sekiz gün evvel referanslarını ve 
ni zamanda ilaveten arzedeyorum ki bu Berç Türker Mkadaşım altın stoku ve diğer vesikalarını raptederek Vekaletimize verecekleri bir istida ile bu iş için ta-
yoldaki mesaimize bütçe imkinlarile kabi- döviz proviztyon artırılsın. takas usuJü leb edecekleri etıliyet vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mühürltl 
li telif olanlarını icra yolundaki mesaimi- ıslah edilsin dediler. zarflarını mezkO.r kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazır-
ze devam edeceğiz. Bunu gene tekrar ede- Altın stokunu imkin bulduk98o döviz layarak 12/6/39 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde in-
rim. vaziyetimiz milsaid oldukça artırmaktan pat dairesi ek.siltme komisyonu rcisli~ine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

Vergilerin .tarh ve tevziinde iolay.bk geri kaldıiunız yoktur. -1934• ,3590, 



~~ 
1895 senesinin Eylfr_ .- 6i-

. de, Mister Grifitle kansı yemekten 
•onra, sofrabaşı sohbeti yap::ı.rak kahve • 
]erini içiyor, ve bir gün evvel giden hiz
metçilerinin yerine yeni birısini bulmak 

in ne yapacaklarını konuşuyorlardı. 
Madam Grifit, 
- İyisi mi kocacığım yann şehre iner, 

doğru hizmetçi idarehanelerinden birine 
uğrar, eli ayağı düzgün birisini bulınum .. 
Gazete ilfınlarını bekliyecek olursak işi

• ,.,.,,,....,,miz var .. dedi. 

Mister Grifit uysal uysal cevab verdi. 
- Pekfila karıcığım. Nasıl istersen 

yap!.. dedi, ve hizmetçi arıyacağımıza, 

komşumuz Portenler gibi bir sütnine arn
aaydık diye düşünerek içini çekti. Evet, 
Allah bir türlü çocuk vermiyordu, on -
fara .. buna alışmışlardı da .. Fakir, fıka -
ra bir lokmn eknieği düşünür, değirme
ninde çalışan aımeleler ayaklarına gi -
yecek bir takunya bile bulamazken, çif
ter çifter çocuk sahibi oluyorlardı da, 
kendileri bir taneye bile hasret kalıyor
lardı. Ne garib tecelli idi bu? .. Adeta göz
leri arkada gideceklerdi bu dünyadan ... 

Mister GTifit kahvesini yudumlarken, 
bir şey duyar gibi oldu. Kulak kabarttı. 
ıonra karısına bakarak mırıldandı: 

- Ha~ola, karıcığım!. 
Karısı, tuhaf, garib bir eda ile onu süz. 

dil. 
- Duymuyor musun? .. 

oedi. 
Dinlesene! .. 

Mister Grifit başını uzattı. Tekrar din
ledi. Hayır aldanmıyordu. Bir viyaklama 
ıeliyordu. 

- Sahih, bir çocuk ağlaması bu!.. di· 
)'e söylendi. Ayağa kalkarken de ilave 
etti: 

- Belki de kapı çalınmıştır .• Bir ço • 
cuklu birisi misafirliğe gelmiştir .•• 

* Mister Grifit kapıyı açtı. Karısı da en
sesinden bakıyordu. Kimsecikler yoktu. 
Derken bir viyaklama daha duyuldu. He. 
men oracıkta eşikte, bir kundağa sarılı bir 
yavrucak çatlarcasına ağlıyordu. 

Mister Grifit: 
- Ynrabbim Bırakmışlar çocuğu ..• 

• Diye mırıldandı. Öyle şaşırmış. 
afallamıştı ki, bir hareket bile 

Artık bn ihmalini tamir etmek 
zamanı geldiğini takdir ediyor demek
tir. Bana gelince, seni yarın doktora 
götürürüm yavrum. Sana karşı en ufak 
bir hizmette bulunmakla pek memnun 
kalac::ıfr,ımı bilirsin. Bugüne kadar eli
me böyle bir fırsat geçmemişti. 

Annesinin sözlerini büyük bir a<Iaka 
He dinliyen Fahriye söze karıştı: 

- Fakat Feridun beyin Nerimeyi 
do~<tora götürmesini annesine teklif 
etmemiş olmasına hayret etmemek ka
bil deği~ doğrusu. 

- Bu da, Feridun beyin annesinin 
huyunu pek iyi bildiğine ve onun Ne
rimeye karşı gfü:terdiği düşm.arllığın 
farkmd::ı oiduğuna delalet eder. Bütün 
bu bareketkrile, Nerimeyi aınnesinin 
sert ve hain otoritesinden kurtarmak 
ve onunla bizzat meşgul olmak istedi
ğini ispat ediyor. Esasen bununla da 
vazifesini yapmış oluyor amma herhal
de kendisinin annesinden daha ıyı 
kalbli ve adil bir adam olduğunu ve 
şimdiye kadar blr akraba kızıl!1a karşı 
yapmıs olduğu hak:::retlere nadim ol -
duğunu da ı:?ÖSt<>riyor demektir. 

Meliha müstehziyane güldü ve du -
dakları arasından mırıldandığı sözleri 
ancak yanında oturan Zerrin işitti: 

- Evet. artık ona itimad edebiliriz ... 
Onun vicdanına, adıf.etine ve şefkati
ne ... 

Zerrin yan gözle halasına baktı. Nu
riye hanım da kızlan da, Feridun beyin 
Nerimeye karşı takındığı yeni vaziyeti 
ve gösterdiği alakayı f*k manalı bul -
duklcrrı hal<le" onun gibi mütekebbir ve 
mağrur bir adamın herhangi bir kadına, 

>. 
SON POSTA 
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~ıwıw .. 11111111..,11~ Çeviren: M. Y. 
Bütün Ağrlların 

TEK KAŞE 

Panzehiridir. yapamadan put gibi olduğu yerden dü. Nihayet Madam Grifit dayanamadı 
çocuğa baloyordu. Bazı insanların çocuk-, ve olan biteni anlattı; ve: . 
!arını böyle kapı eşiklerine bıraktıkları- - Kucağınıza alınız bakalım, avutabıle
nı bilmez değildi amma .. Kendi başına cek misiniz? .. diye de sözünü bağladı. 

BiR 
geleceğini de asla ummamıştı. Marinin çocuğu avutuşu görülecek şey-

Metanetini kaybetmiyerek. eğilip 'ÇOCU· di. Sanki .bebeğin öz anası imi~ gibi, onu 
ğu yerden kaldıran. ve göğsüne bastıra - okşadı, salladı. Aradan on dakika geç • 
rak yemek odasına götüren Madam Gri- memişti ki, çocuk mışıl mışıi uyumıya 
fit oldu. Kundak vazifesini gören eskJ başlamıştı. 

NEVROZiN 

püskü şalı açmıya çalışarak: Madmn Grifit, sevincinden: .. 
- Zavallıcık donmuş, acıkmıştır da.. - Mariciğim diye çağladı .. Ne guzel 

Bu muannid baş ve diş ağrılarını 
süratle izaleye kafidir. Romati%· 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırabları NEVROZİN'le tedavi 

Bari biraz süt versek, haydi kocacığım. de çocuk bakmasını biliyormuşsun .. 
edilir. mutfakta süt var. Biraz ısıt ta getir .. di- Mari: 

ye yalvardı. Çoduk durmadan ağlıyor, - Elbet.. Hem bilmeliyim de ... diye -
Madam Grifit, olduğu yerde kıvranıyor, cek oldu. Sonra pek ileri gitmiş, bir sır -
ne yapacağını, yumuk bebeği nasıl sus- rını ortaya vurmuş gibi hemen sustu. Nezle, Grip ve Bronşite kartı en 

müessir ilaç NEVROZIN'dir. turacağını bilemiyordu. - Sizin .. öz çocuğunuz yoktu, değil mi? 
Çocuğun feryadından, bağırmasından Mari dudaklarını kemirdi, ccvab verdi: 

NEVROZiN'i tercih ediniz. sabaha kadar gözlerini bir an olsun ka • - Vardı madam. 
pıyamıyan Mister Grifit, karısının ısrarla, - O halde.. siz loz değilsiniz? .. 
hatta biraz da ihtirasla: - Öyledir, madam .. Evlenmedim de.. icabında Günde 3 Kaşe Ahnabilir. 

- Kabil değil, hu Tanrı vergisini ellere 
veremem. Zaten de çocuğumuz yok! .. de
yince apıştı, kaldı. İtiraz edemedi. 

- Değirmene gider'ken doktora uğrar, 

yollarım .. Üzülme ka•ıcığım .. de~i.. 
Fakat Allah istediği kulunu şad eder • 

miş. Daha doktor gelmeden kapı çalındı, 
ve eli yüzü temiz bir genç kız gülümsi -
yerek Madam Grifite: 

- Ben Mari Terlim. Eski hizmetçiniz 
Alis sizden çıktığını söyledi. Ve yeni bir 
adama ihtiyacınız var mı, diye sormıya 
geldim, dedi. Madam Grifit bu beklenmi
yen misafiri, çocuğ'..ın bulunduğu odaya 
aldı. Konuşmalarından uyanan bebek ağ
lamıya başladı. Madam Grifit gene o şaş
kın tavrile. 

- Küçükün nesi var bilmem ki .. di
yerek çocuğu kucağına aldı. Yüzü koyun 
çevirerek hafif hafif sırtına vurmıya, piş 
piş derneğe ve çatlak sesile ninni söyle -
meğe koyuldu. Mari, bilgiç bir eda ile: 

- Çocuğun bir şeyciği yok, biraz ra • 
hatlamak istiyor, galiba. dedi. Sonra 
kabaca: 

- Affedersiniz. amma madam .. Pek 
beceriksizsiniz.. dedi. 

Madam Grifit hiddetle, yeni gelen hiz
metçiye baktı Mari de en ufak şeye pa
buç bırakır takımından olmadığını gös
termek istermiş gibi, Madam Grifiti süz.. 

Madam Grifit pek şaşalamış görün - in 
medi. lamine dikkat taklidlerinden İalanımz ve Nevrozin 7er • 

-Afurin~reınsMad.~~ço~~~ =~==~b=q~k=a~~;i~r~m=a~~:·~~v~e;n~·r;l;u;ı~e~;~=d=d=e=t=le==~=d~d~e~d~in~i=z~·~~~-~ 
nuz nerededir?.. c rin1 ebr 

d Pup ta teg .. men Peter cepheye mdince, a- değil mi? .. Yavrun öldüğü. gözle __ - Çocuğum sizlere ömür ma am.. e· bili k•a~ 
b b l .. h kt b yazışın diyen kapadığı zaman kin; · ·.r ne _ Madam Grifit eğildi, yeni himıetçisinin nalığına a a ıgına er me u • '-!l'...ı- dl 

da Ona da birkaç satır göndermegvi ihmal yandın .. bittin .. Ah bilirim .. ,..; ınu.adizine vurdu: 
Ü .. k etmiyordu. 1916 senesinin bir Eylfü ak - ye söylendi. -·-• - züldüm yavrum .. Sen sag ol ı - Mari gene dudaklarını keınit·di. DU--
d d. şamında gelen meş'um telgrafı açan Ma-

zım.. e 1
• durakladı. Sonra ağır ag .. ır konu11ıu· _ * dam Grifit oldu. Okur okumaz da. ,.. _ 

··ım.. B" h" c- Çocuğum ölmemişti ki... Size 1' Mister Grifit, her nedense yeni hızmet- - Allahım, Allahım .. o uş. ır u -
Çiden bir türlü hoşlanamamıştı. cPek cum esnası:1da ölmüş yavrum .. diye bir lan söyledim ... > dedi. ...ı..lftf 

b Madam Grifit hayretle, hizmet~ mükemmel bir kadın bu!.. insan. asla çığlık atarak, Marinin kollan arasına ay 
kusursuz olma.malı. Mari pek fevkalbe- gın düşüverdi. baktı. Güç işitiler bir sesle: _ . dJ. 

k 1 k - Peki ne oldu yavruna guzeliıD-şer bir mahllık .. diyor, sonra da engin bir Doktor gelip gitti ten ve ~ar arar • 
müsamaha hissi ile.. Bu da galiba, ço - dıktan sonra. Mari perdeleri ındirdi. L!m- ye fısıldadı. Sorıdl 

M d G ·r·ı· t ~ Mari bir lühza cevab vermedl 
1 cug .. unu kaybedisinden ileri geliyor! .. Fik- bayı kıstı, ve a o.m rı ı ı ya ar;ına ya- df'Jl 

• dog .. ruldu. Nefesile ürperen kandili. e· rinde bulunuyordu. tırdı. Üstünü bastırdı. Sonra bir elile ya-
k d 1. · d k ·k d larla sag .. elile siper ederek: 

1 Mari, evladlıkları Peteri muma dön - nan an i ı sıper e ere çevı a ım "ğine bJ 
dürmüştü. Kendilerine kalsaydı. çocuğu; oda kapısına doğru ilerledi. - Yavrumu sizin kapınızın eşı daJl 

1 d rakmıştım, dedi, ve hanımının yanın ... huy.suz. haylaz etli.o bırakacaklardı. Hal- Madam Grifit fısı da ı: n ... 
ağır ağır u?.aklaşarak, yatak odası buki Mari o sihirli, kudretli varlığı ile - Mari.. Mari... 

kapısını sessizce ardından kapadı. ..,-
Peteri öyle güzel idare ediyor, suyuna Mari tekrar geri döndü. Madam Grifit ........................... :.. .. ·e •. h •• z •. n •• d.e .• b •• a.:;-ı ... TU·-;~,. 
gitmesine rağmen ona istediği terbiyeyi bir müddet sustu. Yaralı kalbinin teselliye "' ., 
veriyordu. ihtiyacı olduğunu nasıl söyliyebilirdi?. Ve " tlyntrosunrta 

Peter büyüdükçe Mariye alışıyor, bağ- başucunda, loş gözleri, gerilmiş yüzü ile Bu gece okuytıcO 

!anıyordu. Mekte-bde iken Peter bütün kendisine bakarak duran Mariye bo~ana- BURHAN aşkın gOI 
sevgisini analığına, babalığına vermiş, fa- cak olursa fcrahlıyacağını nasıl anlata - ' yaşları filınindeld 
kat bütün saygısını da mürebbiyesine bilirdi?.. şarkıları ArabC8 
hasretmişti. Peter Üniversitede okuduğu 

1 

Madam Grifit kendi kendisine konuşur- TUrkçe oltırRk sOyliyecektir. ayrıca 
sıralarda ayda bir kere muntazaman Ma- muş gibi: ( YAYIBOZUK) vodvil okuyue 8 

riye mektub yollamıştı. Büyük Harb ko- - Demek sizin de bi.,. çocuğunu• vardı A Y S I! L .A 

memiş, Nuriyc hanımla birlikte dokto- di ise karşısında bir çocuk değil, ken -
ra gitmişti. Dönü~te, evin kapısından disini müdafaaya muktedir ve başkala

di
w• er 

Ve Nerimenin suallerine ver gı .. 
vahları dikkatle dinledikten .sonra <:# 

girerken Süheyla hanımla karşılaştı. rınm sö7.lerine ve fikirlerine aldırmı 7 vahım verdi: .. 
Azmnetli kadın soğuk nazarlarla onu yan bir genç kız vardı ... Süheyl! ha1 

- - Pekala, doktorun dediklerin!, ~eıJ 
süzdükt.en sonra hiddetle sordu: nım şimdi karşısında mağrur olduğu fiyen yapar, güzel havalarda ögle fi' 

- Bu saatte sokakta ne arıyorsun? kadar ıztırabla olgunlaşmLŞ bir Neri - sonra büroya gelmiyerek kırlarda' ge 
Geznıeğe mi çıktın? Yazıhaneye kaçta me görüyordu. meğe gid€rsin. 
gidiyorsun? İhtiyar kadın, şemsiyesinin sapını öf G€nç kız itiraz etmek istedi: fbtl'ıl 

Yazan: GÜZİN DALMEN - Feridun bey bugün bana doktora ke ile sıkarak düşünmeğe koyuldu: - Her şeyden evvel vazifeınl 'fe .. 
bahusus kendi maiyetinde çalışan fa- gitmek için izin verdi yenge... cArsız "C nankör bir klz bu! Hele Fe - etmemek niyetindeyim ağabey.·· <J,t' 
kir bir akraba kızına kur yapacak dere- - Doktora mı? Neyin var senin? ridunun kendisile meşgul olmak gibi mek saatlerinde, birden ikiye k• 
cede alçalmıyacağına inanıyorlar ve bu - Yorgunluk .. kansızlık... gülünç bir fikre kapıldığı günden beri hava alacak vaktim vl!f. ~ .. 
sebebden Nerimeye karşı hiç bir imalı - Saçma! Kendi kendini birdüziye kendisine bir emniyet geldi. Belki de Feridun biraz sabırsızlanan bir 
söz söy~ememiye dikkat ediyorlardı. dinliyorsun. Senin gibi n~zh ve naze - bu aptal klz Feridunun nazarı dikkati- le itiraz etti: ~ 
Fakat Meliha hanım bu fikirlerde de- nin bir kızın sonunda bu hale gelece - ni celbcttiğini mi vehmediyor? Ne ah- - Sıhhatin tarnamile <iüzelinceYt Jl , 
ğil; erkekleri herkesten iyi tanıdığını, ğioi biliyordum. Oğlum gibi ciddi ve a- maklık! Fakat Fcriduna böyle tabiatte dar bu söylediklerimi yapac~sıtı; ~ , 
Feridun bey gibi mağrur bir adamın kıllı bir adamın senin bu yalanlarına olan kadınlara pek yüz vermek doğru dan sonrasını düşünürüz. İ1Açfat1l51 ııııı bu gibi düşünceler karşısmda tereddüd kanmıyar::ı.k bundan böyle seni daha i- olmıyacağını hatırlatmalı, gözünü aç - lince, bunları da doktorun tavsiye 

1 
et' 

ve tevqkkuf elmiyeceğini söyllyerek o- yi tanıyacağını iimid ederim. malıyım. Erkeklerin gözleri böyle şey - cibince almanı ve hiç bir şeyi thJıl~Y' 
nun Nerimeyi elde etmek için her türlü Genç kız öfke ile titreyen bir sesle leri çok çok göremez ve bizim gibi a'O- ınemeni istiyorum. Bununla da N · -"' 

1 • et·~ çarelere baş vuracciığıru ileri sürüyor- ve bı.t.~ını gururla kaldırarak yengesi - lamaz. Hatta onun gibi tam manasile hanımm meşgul omasını rıca ' 
du. ne baktı: ciddi ve mükemmel bir insan, aklı fik- faturasını bana yollasın. tıı1" 

Bu nClkta üzerinde Meliha ve Nuriye - Evet. biliyorum. Benim hasta ol - ri işinde olan bir adam bile bu küçük Nerimenin kızararak teşekkÜ;;ı. 
hanımlar ve çocuklan arasında uzun mağa hakkım yoktur ... Bunu bana bir kıza karşı biraz müsamahakAr hare - ğe çalıştığını görünce sözünü e! sılY 
münakaşalar cereyan etmiş fakat .her- defa değil yüz defa söylemişsinizdir kett.e buiunabilir ve onun gösterdiği en - Hayır, hayır, teşekkür etın ;uıdır' 
kes ken'.H fikrinde sebcft etmişti. Bütün yenge. Bu sözlerinizi hatırımdan çı - ufacık bir alaka, ne kadar ehemmiyet- hatin burada, bizim arctmızda_ ~.k d# 
bunlara rağmen görümcesinin sö~1eri karmadığıma emin olabilirsiniz. Eğer siz olursa osun, böylelerine fazla ge - ğuna göre onu düzeltmeğe çarofl'~· 
Nuriye hanımı tereddüde düşürdüğün- Feridun bey sıhhatimin sarsıldığını lir, onlarm şımarmasına, yüz bulması- benim en tabii bir borç ve v~zife ~ 
den Nerime gibi saf ve genç bir kızın bizz:rt görüp bu hususta bana sualler na sebeb olur.> · Feridunun bu sözlerini işitı~' 
akıbeti hakkında içinde bir endişe duy- sormasaydı bugüne kadar yaptığım gi- O akşam ve ondan sonraki akşamlar kız hafifçe titredi ve sarntrnt d .. bi .,.,
maktan kendini alamıyordu. Zavallı bi bundan sonra da susar ve öleceği - Süheyla hanım oğlunun kendisine Ne - }erine nüfuz etmek istiyoımu.ı gf ıcı9 ' 
Nerimecik, bu fakirliğine ve yalnızlığı- mi bilsem kendimden kimseye bahset- rimenin hastalığından, doktora gitti - dine derin derin baknn gözlerd~ ..;d~ 

vi d. .re» , 
na rağmen güzel olması ve gözleri ken- mez, sesimi çıkarmazdım. ğinden bahsetmesini boş yere bekledi mak için başım yana: çe r ı. zs1te 
disine çekmesi ne büyük bir talihsizlik! Bunl2.rı söyledikten sonra, SüheyU lakin onun bu hususta kendisine bir beyin, şimdiye kadar kendisine: Jı~, 
Bir gün olup Süheyla hanımefendinin hanımın i1k defa olarak kendisinden tek kelime söylemediğini görünce ar - mek istemediği şeyleri, Süheyl . ııı-4' 
konağından kovulursa cBülbü1 Yuva- duyduğu bu sözler karşısında hayret - tık bundan böyle Nerimeye aid en u - mm zalim nüfuzu altında çe~~ tcef ' 
sı» onun için her zaman açık bir melce te kaldığına ehemmiyet vermeden yü- fak bir şeyle bile alftkadar olmaktan di ve manevi ıztırablann heps~' bl ' 
olabilerekti amma gene yeniden iş ara- rüyüp geçti. kat'iyen menedildiğini anladı. fettiğini anlamıştı. Demek ki 0 ııı~ 
rnak ve kendisini başka tehlikelere ma- İhtiyar kadın bir iki saniye kadar Nerimeye gelince, ertesi gün dokto - raz olsun adilane ve insanca' bit 1"c!P 
ruz kılmak lazım gelecekti. kendisini şaşkınlığına bırakarak ağzı • ra olan ziyaretinin neticesini Feridun keme vardı? Demek -o, annesi 

İyi kalbli kadıncağız bunlan zihnin- nı bile açmadan durduktan sonra ya - be)c;? bildirip bildirmemek IAzun gel - fena kalbli ve hain de~l~i? öt ~1" 
den geçirdikten sonra şu düşüncelerle vaş yavaş içinden büyük bir öfke fır - diğini düşünür ve bu hususta mütered- Halbuki vaktile kendısıne .. g ıo" 17' 
müteselli oldu: tınası yükselmeğe başladı ve altı sene- did kalarak bir karar veremezken, öğ- rile yalvarmış olan bir kilç~'1< rııJ ıı~ 

cAllahtan ki bu tehlike henüz varid denberi gururunu k.ırmağa çalıştığı hal le yemeği için eve gideceği sırada ko - adıtm ne fena muamele etIYllŞ, ~ şi11" 
değil ve Nerime gibi hilkaten nazik ve de muvaffak olamadığ'ı bu k17.ı bir pa -. ridorda ona rastladı. Genç adam onun sıl alçakça cezalandırmıştı! II~ ~ ıııi.11 
akıllı bir kız bu gibi vaziyetlerden sıy- çavra gibi yer~re sermek atzusu bü - • 'Jlunu bekliyor gibiydi ve onu görür dl bile onun herkese karşı ~ rd'J-
nbnanın çaresini bulur.> tün kalbini sardı. Halbuki, çocukken ıtörmez sordu: külpesend davrandığını bilıyo .,of1 

Ertesi gün Neri.?M yazıhaneye git - bile Neriıne ona boyun &ğmenrlfti; şiın' - Söyle bakalım, doktor.ne dedi? (Ark06' 

' 



SON POSTA -C' 

Son Poata'nın 

BAYT.AL GAZİ 
Yazan: ZIYA SA.Kil' 

" Düşman şehre giriyor! ,, 
ı..:tnıir "h 
"\lll •vıusJirn b - .. . r 

de İdi. Ba e, uyuk bır heyecan ı·ından olan Dimostokli, imparatorun 
l'ılar~ gö 1_ ~tal Gazinin boynuna sa- bu ermine cevab vermiye bile lüzum 

ı Z~rın~n .. t .. kte !f 
~...... Çimde h _ 

0~ u . n sonra: gönnedi. Emre amade olan muhc. ız le 
~ herhaı~ o~Ie buyük ~ır sevinç ~ar jiyonlarının başına geçti. Koşar adımla, 

Diye mırıldanırken, kılıcını üç kere . 
başının üzerinde salladı. Askerlerin ö
nüne geçerek: 

Alayı .lJÜTÜfmek için uzaklaştıgım sırada padişahın 
gözleri ile lakib ettigi Tatara bir içoglanile birkac 

Seguin gönderdıgini gördüm 

Tercüme c den : Husa1i 1 Cahid Yalın -Babıali padişahın Kağıdhaneyi ziyaret 
edeceğini bana haber verirken yeni hü • 
kümdarı en münasib bir tarzd:ı eğlendir -
memi de tavsiye ediyordu. Padişaha ya -
pılacak hürmet ve ikramı kararlaştırmak
ta beni serbest bırakmışlardı. Padişahın 
dikkatini süratçilerin temin et.tikleri ça • 
bukluğa cclbetmeyi istediğim için, bun -
!ardan bir müfrezeye tek bir top ile Ka
raağaç (1) civanna giderek, padişahın ka 
yığı yanaştığı zaman, yirmi bir par~ top 
ile kendisini selamlamalarını emrettim. 
Bu ilk tazim eseri ümid ettiğim rnuvaffa
kiyeti temin etti. Padişah topun ikinci en
dahtından hayrette kalarak selam niha
yet buluncıya kadar bütün kürekleri bek

- Dediğimi yapınız ve çekiliniz. 

taarruzd u. sahte hucum, hakıki Aksaray yokuşunu indi. Sağdaki cad
Cei. an zıyade fayda temin ede- deye saptı. Ayos Filipos mahallesinde-
Ça l>iye, ~Vah . ki ihtiyat askerlerinin kışlasına vardı. 

- İleri! .. Mukaddes patron .. gelmiş, 
geçmiş peygamberler.. bütün azizler, 
bizimle beraber .. ileri!. 

b. dıtdır:ı ,. k verdı. Battal Gazi ile Beş alay kadar tutan bu askeri de mai-
ıt ıl ara' T-

tait·ok rnenz r K, urk kahramanını yetine aldı. Oray-ı uzak olmıya'n (Dör-

Diye, bağırdı. 

Bizans askerleri, kovandan arı boşa
nır gibi, k~pıdan dişarıya fırladılar. 

Ayos Romanos knpısı önünde, daha ha
la saht<? nümayişl~r yapan Arab asker
lerinin arkasından saldırmıya başladı
hır. 

~b etti. 
11 

mesafeye kadar, yayan düncü kapı)ya giderek imparatoru bek-
ita atta1 Gaz· lemiye başladı. 
te tşlSına gel~· Ayos Romanos kapısının İmparator, çok bekletmedi. Bindiği 
~~r, ~rı~~· ~vvelce .gönderdiği as- muhar€be atının nallarından atesler 
beıt llen Yer~ kenarını ışgal etmişler.. saçarak geldi. 
'b~eınekte~ ~7 yatarak Battal Gaziyi - Çabuk kapıyı açın. Bc;ttal Gazi, bu hücurnü görür gör -

mez, son derecede sevindi: ~ttaı Ga.,t ı. . Diye, emir verdi. 
.. ~~ıtd.i ... , vazıyet" b. d h ·· d 
lltı g·· '..Alınan terfba

1 
t' ır k;fia gdoz _en Ve sonra, Dimostokliyi yanına çağı-

orun~ 1 ın et ol ugu- rarak emrine devam etti 
t-:-bcil. ,,....'._.ıaskHerlerden birine: -

1Şimdi elindeki bütün kuvvetle 

- Ey dessas I..eon!. İşte seni, tam is
tediğim pusuya düşürdüm,: 

~ a ı ""11 r ehi .. 1 • 
ş &sın. reye soy le. Hareke- kapıdan dişarı atılacaksın... Ayos Ro-

Di~e söylendi. Sonra, yanındakiler
den birine: 

ho aiıans kale ~ 
l'iiy~ bir st, Bızans kalesi olalı, 
~ ı.den fazı Velvele görülmemişti. İki 
ita llııyor.. ~n~avuı, bütün şiddetlerile 

t'?nakarışık erce ve binlerce insan, 
8a .\laca kaır Seslerle haykırıyordu. 
~~an bu rn~~~ı~ta, Bizans ufuklarını 
lan nanı.an ~ Velvele arasında, A
l~ ltıahşe~ ~a?ısının karşısı, bir in
doı taşlar gtbı kaynıyor.. hendeğin 

'SlJ. Çuvaıı~ Çalılar, ağaçlar, toprak 
at~ı G atılıyordu. 

~td· alini 
ler· ıv~nlerı hn seçme askerleri, iç 
ai ' ~Ukabile endekten aşağı inmiş-
t1şlerdi. taraftaki duvaırın altına 

Ya~ Pının :ki 
Ri:ıur gibt t~ratındaki kulelerden 
'slt Yor.. I>u Yagan oklar, boşuna akıp 

brlere ka~~rların dibini siper alan 
~or a\ıkaıar lYen tesir etmiyordu. 

·· SlttJa geçtikçe gürültü b ·· ·· -
Şet \' rdakı rnuh uyu 

'f3 el'iYordu afız askerlere deh-
\a u ltorkuıı · 
katlrı llıa~;lve!eden uyanmış olan 
baı ~ı ... Elin kumandanı, şaşırmış 
~t~' ask~rle . d~ Yalın kılıç olduğu 
t:ık~lle ~\>ket l'lnı ~ııie bedenlerinin ü
ç1kıtıtının Öl''~k ist~or .. fakat, Arab 

C 1Ya hiç ;:, saçtıgı surlar ~zerine 
tııil.te~nin 

8 
.. k se cesaret edemıyordu. 

~hiş giirü~ .. \ınetini altüst eden bu 
b:t ~~ k:oca ~ u,, çarçabuk şehre yayıl-

tıo- l'<OrJtu rnıeketi bir anda büyük. 
·~d \>e hey 

' ırııar ecan klVplamıştı 
tek: , ÇQcuklarnı o 1 . ..k , SOkakı rnuz arına yu -

bt ~ aı-:1 fırlamışlardı. 
>'a ı.~e, acı • gıriyor. 

'11 · acı ferv~ ed ıt 1sesine k ~ erek, Ayasof-
\'atq~addes oşuyorlardı. 
~gılldazı f~ray da altüst olmuştu. 
~ıı..:·· ~ kır arnı.ş olan imparator 
· ~'k· Yafetı 114! bi~ • ...::1. b lk 

...... ~ • "'-Y UA a 0113 
bj,, e olul7or' .re, ha .. "· .. 
Sara~ gırıYordu. 

~le ı,._ 2abitıerj . 
, ~Ql>arato nden bıri, ürnidsiz bir 

t?a <t~._~a cevab verdi: 
ı-... ~ueab• T\::_ 

.._:~ltş. ·· ~an sehre gi -

~'>t~?. •• <>a ~-
~""'ınan L- . 

, ~ os acıpısından, diyor-

~·~l>&raıo: · · 
~~· elint 'Leon, büyük 'bir ıztırab 

?'ı.?ıı ,1,._ alnında .aozd' di y ' ~ s~tak· e.'- ır . um _ 
bi e l'aı>aı · 

~l ~e. ~ un .. ne yapalım? 
~eıı ""Ylend· · · t~b· ı... Ve sonra kl 

~telt ır~n ku , a ına 
' 

1 tıı.uh f VVet almış gibi sil-
' ~slendi·a ız kıt'atının kumanda -

....... b ~kııı 41, .. 
~~ çabu\ ~ab!. 
<~ ' :muhafız ?ejiyonlarını ha

);' Q epSi ha 
· ha}.L Zır ha~ .• ,t b' 

ı...·ıı>os) ~, aske . ._ •. ...,. mea .. 
~tıi da 'koş. 0 rın bruıınn geç. (Ayas 
~i 

0 
e aı. Dö ra.?afki ihtiyat kuvvet-

~i~ ta.cıa hek1 rduncü kapı ( J )yı tut. 
tıs ku e .•• 

11 manda la ~) <ı> n rının en cesur la-
\ İ 'l'o;~ta ~Ulter 

~etıt 'J>ının sabu Tetarte) denııen bu 
ile kapl8J) tarafında, (Topkap1) 

ara&ında idJ. 

manos kapısını zorlıyah düşmanların 
arkasından hücuma başlıyacaksın ... 
Düşmanı geriden, kolayca vurabilir -
sin. Göreyim sen; Dimostokli .. mukad
des beldenin mukadderatı, senin gös -
tereceğin kudret ve şecaate bağlı. 

Dedi. 
Dimostokli, çelik bir yay gibi. ileri 

atıldı. Düz ve enli yüzlü kılıcını çeke
rek, 

- Eb .. ibin .. RCıhül Kudüs! ... 

- Emir Hebireyc koş .. Bizans asker
lerinin önünden, süratle geri çekilsin. 
Onları, ilerideki düzlüğe kadar çeksin. 

Dedi. 

Kumnndan Hebire, Battal Gazinin 
bu planını derh::ıl tatbik etti. Kendi
sinin derme çatma askeı:lerini- :ıimdi, 
Davudpaşa kışlasının bulunduğu- düz
lüğe kadar çekti. 

(Arkası raf'} 

MİLLİ REASÜRANS 
Tilrk Anonim Şirketi 

Şirketimiz fevkalMe hissedarlar umumi heyeti 13 Haziran 1939 tarihine rastlıyan Sa
lı günü sant on beşte Ankarada Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğü binasında top
lanacaktır. Şirket esas mukavelenamesl mucibince umumi heyete iştirak edecek olan 
hissedarların hamil bulundukları hisse senedlerlnl veya bunu müsbit vesaiki içtlmaqan 
bir hafta evvel Ankarada Türkiye İş Bankasına veya istanbıtlda Türkiye hanında şir-
ket muameıat merkezine tevdi ederek mukabilinde dühulıye kartları almaları lazım -
dır. 

Hls.sednrlann muayyen gün ve saatte Anknrada bulunmaları ilin olunur, 

Milzakerat ruznamesi: 
ı - Müdür intihabı, . 
2 - Fen müşaviri hakkında karar ittihazı ve intlhab 'icrası. 

~etonarme Köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - Kırklareli ve Tekirda~ vilayetleri dahilinde Çerkesköy - Vize - Kırklareli 
yolu üzerindeki Ergene, Çayırdere, Soğucakdere köprülerınin betonarme ve 
gene ayni yol üzcrinde!{i Büyükdere köprüsü döşemesinin de abşab olarak yeni· 
den inşaatı (67 .224) lira (22) kuruş k~şif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 5/6/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat (16) da Nafia Ve
kaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna. mü teferri diğer evrak (337) kuruş muka
bilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel biı:- istida ile Nafia 
Vekaletine müracaatla bu gibi inşr.atı 

almaları lazımdır . 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikası 

5 - Eksiltm~ye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 se
nesine aid Ticar~t Odası vesikasını ve '4612) liralık muvakkat teminatlarım havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daıresinde hazırlıyacakiarı kapalı zarflarını 

ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko-
misyon reisliğine vermeleri mukta:zidir. (1851) (3438) 

CEMAL TEKiN LOKANTASI 
Tak.sim meydanı genlşletlllrken yıkılacağını düşünerek oradaki dükkanımız Yıl

dız sineması karşısına nakledilmişti. Bu yeni dükklindo. birçok masraf ve fedakli.r
lıklar'ia bulunmamıza ve a:partımanlarm altında bulunan mutfak teşkilatının ıslah 
cdllıneslne rağmen muhiti taciz eden mutfak kokusu bertaraf edllemenıiş olduğun
dan rnünasib bir dukkfın buluncıya kadar lokantamızın kapalı kalacağını muhte
rem müşterllerlm1ze arzederlz. 

letti (2). 
Bu bana bir işaret hizmetini gördü. Der

hal topçu alayını padişahın oturduğu 
köşkün önünde .iki yüz adım mesafede 
harb nizamına soktum. Mektebin küçük 
topları pek yakında olduğu için, Rusların 
yanında hizmet etmiş olan bir Tatarı bu
raya nöbetçi olarak ikame ettim. Bu da 
Avrupa disiplinine alışkın bulunması ha. 
sebile vazife başından aynlıp gitmiyecek 
birini bulmak içindi. Tepe üzerinde hazır
lamış olduğum büyük toplar da, padişah 
yerine oturduğu zaman, güllelerle ateş e
derek selam resmini ifa ettiler. 
Padişahın emirlerini teliikki edecek bir 

mevkide bulunmak için köşke gayet ya • 
kın bir noktada durduğum için, yeni hü • 
kümdarın eski topçuların şimrliki ma
haretine pek az dikkat edere~< siiratçilcr
den tüfeğine süngü takmış bir halde kü· 
çük topların yanında nöbet bekliyen as· 
kere baktığını farkettiın. Selam bitince, 
siHihtarını çağırdı, bir şeyler söyledi. Si
lahtar yanıma gelerek cezaya çarptırmıJ 
olduğum suçlunun affını efendisi namına 
benden istedi. Çünkü bir hükümdarın ilk 
ba'kışı daima lUtuf ve merhamet ifade et
mek lazımdı. 

Bunun üzerine, Sultana yaklaşarak nö
bet bekliyen bu askerin cezada olmadığı. 
nı, bilakis padişahının rağbetini ve ala -
kasını bir an için celbettiğinden dolayı 
pek bahtiyar bulunduğunu temin ettim. 

İç oğlanı bu ihtarı dinledi ve gidip iV: 
kendisine anlattı. Padişah kendisini al • 
dattığımı zannederek silahdara: 

- Bu zavallının cezada olduğunu ben 
söylemiştim ya, dedi. Para bile alamı • 
yor, neyse, biz sesimizi çıkarmtyalım. 

Maamafih bu kanaatleri kökleşemedL 
Bu sahne biter bitmez, alay bataryanın 
başına geçerek Tatarı serbest bıraktı. Nö· 

betçi parasını unutmadı, aldı ve talimde 
o kadar çeviklik gösterdi ki tekrar Ab • 
dülhamidin dikkatini celbetti. Yeni hü ~ 
kümdar topçuların s\;ratinden pek mem .. 

nun oluyor gibi göründü. O gün topçula .. 
ra defalarla talim yaptınnağa mec-bur 
oldum. Padişahı memnun etmek için, son 
defa.~;ında sekiz dakikadan az bir zaman 
zarfında her topa yüz yirmişer endaM 
yaptırttım. Bazı topçu manevraları ve he. 
defe atılan humbaralar talimlere hatime 
teşkil ettiler. Padişah bugünkü ziyaretin~ 
de askeri meşguliyetleri kırk .senelik bir 
mahpusiyetin düşkün bir hale sokması 

icab edeeeği sair eğlencelere tercih etmiş· 
ti. 

Maarnafih, yukarıda söylendiği veçhile. 
Abdülhamidin tahta çıkması üzerinde ga~ 
.yet garib bir tesir yapmış, onu haremden 
istifade kabiliyetinden mahrum bırak .. 
mıştı. Türk ve ecnebi doktorları ile isti .. 

şare yapıldı. Onlar, aralarında konuş .. 
tuktan sonra, padişahı bu mesele ile a .. 
lakası olan şeylerin krufesini unuttura .. 
cak •bir meşgale bulunmasını tavsiye et .. 
tiler. Bu suretle sebebi orta.dan kaldıra .. 
rak neticeyi izale edeceklndi gibi padi ... 
şah yalnız sık sık tenezzüh1erle, musik1 
ile, soytarılar ile :meşgul oldu. Saray göz. 
deleri ise pek çok para yutan harbin niha. 
yet bul:masını istiyorlardı. Bu parayı h:ır. 
be sarfetmekten ise, başka taraflara har• 
cetmeyi daha münasib buluyorlardı Ve " 
zirlcr de düşmanın kendilerine çok ha ~ 
calet verici şartlar kabul ettireceği da ' 
kikanın yaklaştığını dehşet içinde gC: • ü • 
yorlardı. 

- Fakat, dedim, göründüğü müşkül Abdillhamidin mahpusiyeti zamanında 
vaziyetin nihayete erme.si için efendi - hizmetinde bulunan adi bir bostancı, tah• 
mizin kendisini ceza görmüş telakki et -
mesi kafidir (3). 

Tatara doğru dönerek sancağın altına 
avdet etmesini söyledim. 

Padişah: 

-Hayır, kalsın, dedi. Suçlu zannetti -
ğim bir adamın affını istemek, onu koy • 
duğunuz kaidelerden müstesna tutmak 
değildir. Bu kaideleri ihlal etmek değil, 
bilakis onları anlamak ve teyid etmek 
için buraya geldim . 

İkinci bir emir nöbetçiyi tekrar eski ye
rine ve ayni hareketsi~ vaziyete getirdi. 

Sonra, padişah talime başlanmasını ba
na emretti. 
Alayı yürütmek için uzaklaştığım sıra

da, padişahın muttasıl Tatara dikkat ede· 
rek makine gibi duran bu adama götür -
mek üzere iç oğlnnlanndan birine birkaç 
cseguin> verdiğini gördüm. İç oğlanı der
hal vakur bir tavır ile Tatarın yanına git
ti ve getirdiği altını göstererek: 

ta çıkması üzerine, gözde.si mevkiinc gelt 
mişti. Bu adam küçük harici işlere alış c 

mıih. Yegane meziyeti adi entrikaları 
becermekti. { ATkas. uar ı ............................................................... 

Kitablar arasında 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

·Ben cEdebiyatıçılar geçiyor> u okur "' 
ken hep bunları düşündüm. Ve bugün , 
kü edebiyat kutublanmızın geçirdikler{ 
o tatlı zamanlara gıpta ettim.. YepynJ. 
aydınlık bir rejimin meş'alesinde bir ara .. 
ya geleceğimiz, daha kuvvetle birbirimiz{. 
destekliyeceğimiz, ve okuyuculara dah« 
olgun, daha özlü eserler vereceğimiz, vr: 
geleceğe de nesillerin gınta edeceği bil· 
mazi, bırakabileeeğiıniz hslde bu anlaşa ıt 
rnaınazl .. çekememezlik neden?. diy{ 

kendi kendime soruyorum... ~ 

* 
1brahim Hoyi : 

; - İşte zillullahı füard, şehinşahı cihan 
penahı alamyan efendimizin ihsanı, sec • Edebiyatçılar Ge~iyor. Yazan Halid 
deye kapan. Fahri, Kanaat Kitabevi. 

Hiç kımıldamadan duran nöbetçi: 

- Bu altınları topun kundağına ko -
yunuz ve çekilip gidiniz, dedi. 

Bir 
-------·--
Fransız muharririnin 

müşahedeleri 
(Bastarafı 8 inci sayfada) 

- Nasıl? Sen padişahın emri karşısın
da korkup titremiyor musun? Seni görü -
yor, sözlerini işitiyor, secdeye kapan. di- Futbol maçları hıncahınç dcludur, pa .. 
yorum. , raşüt kulesi adam almıyor. Sokaklarda 

Tatar sözü kesti: ' taze ve şel! simalı kız, erkek talebe 

(1) Limanın nihayetl, K{iğıdha.ne oohrlnln 
mevkUn<ie padişahın sarayı. 

(2) Bahriye ıstılahıdır. Bu, gösterilen hür
met ve tazlme karşılık olarak sellm mera
siminde yapılır. Fakat hiç bir zaman bir 
hükümdar bunu tatbik etmez. 

(3) Türkler Padişahın sözünün yerine gel
mesi elzem oldu~unu iddia ederler. Bir müs
tebid hata edemez. Padişahın haklı olması 
için icab eden tarzda dJkka! atm.ek kulla -
rın borcudur, 

gruplarını görüyorsunuz. Herkeste bir 
saadet ve sıhhat havası var. Yüzlerinde 
en küçük bir tül parçası hile bulunmıyan 
bu kadar .güzel, ve zarif Türk kadınla .. 
rımı bakarken kendi kendime düşünüyo.. 
rum: 

- Kemal Atatürk.ün bütün eseri sa oc 

dece Türk kadınına serbestisini vermek ~ 
ten ibaret bile olsaydı gene memleketin~ 
çok büyük bir hizmet etmiş olacaktı. 
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Almanlann nlhal zat eri elde etmelerine maneviyatı 
bozuk birkaç bin insan mani oldu 

Fakat gerek İngiliz harbiye ne-
zaretini gerekse itilaf orduları 
ba.şkum~ndanlığmı arak.adar eden 
en mühim nokta, Rus cephesinden 
garb cephesine nakledilen bu 

orduların miktarlarını, ve ne -
relerde tahşid edildiklerini bilmekti. 
Ben, bilhassa bu mesele etrafında İngi
ilzleri günü gününe tenvir etmek mak
sadile, Meyzon'la yeni bir irtibat şekli 
kurmuştum. Meyzon, bu tesis ettiğimiz 

muhabere sisteminden istifade ederek 
kendisine göndermekte olduğum haber 
!eri Püni.i gününe almak ve deşifre et
mek irr.kanlarını elde ebnişti. 

Kitabımın muhtelif yerlerinde muh
telif vesilelerle söy'lediğim gibi, ben 
haber gönderme işinde resmt casuslara 
itimad edemediğim gibi, zeki sanslSrle- Garb ceptıUlndeki ça-11ıurlu ıiperlerde lngiliz uıurfm 
riq,. dikkatini celbetmekten başka bir büyük taarruz başladığı zaman, bu ha- he yok ki tamamen hazırdı. Nitekim ta ŞifU • Yugoılcıv maçınııcın oir safha. I 
işe yaramıyacak olan fantastik şifre - reket, bizim.kiler için hiç de beklen - amız siklet merkezinin müteveccih ol- Şehrimize gehni.ş b\lbınan Yugo_5lav İkinci devre çok .!mı -re~~ 
Iere de itimad edemiyordum. Ben bu meclik bir şey olmadı. Taarruz başla - duğu beşinci ordunun kwnandanı yaz- Yedintsvo talnm.ı üçüncü ve son ma- du. İlk anlarda hakim oynıyan ~ 
def<11 da. bugüne kadar en tehlikesiz te- madan önce itilD.f ordularının başında dığı bir kitabda (2) bu taarruzun, bü- çını dün Taksim stadında Şiş1i ile re- lavlar hayli fırsat kaçırdılar· ?,i 1 
lllkki ettiğim usulü kullanmakta devam bulunan yüksek rütbeli ve kafalı za - yüklük itibarile tahminlerin fevkinde vanş olar.ık yaptı. Sahada ancak bin ki- güzel akınlarını Yugoslav ka~ecı. d~ 
ettim. Benim tatbik etmekte olduğum bitlerden birçoğu, yakında başlıyacak olduğunu, fakat nsla beklenmedik bir şi vardı. Oyunun başından itibaren iki vaff:ikiyetle kesti. Fakat 25 ıncırııc' 
bu usul n"Önderilmesi matlub olan ha- olan bu taarruzun Arras-Sen-Kanten mahiyet taşımadığım zikretmektedir. taraf da seri bir oyun tutturdular. Bil- kada sağdan gelen topu Nubar ın 1'8' 

b l . ' bhft d. l . be ı·k b"r takını mıntaıkasmda vdkubUlacağını peşinen Ben t 918 yılı 2 t Mart tarihini çok hassa Şişli tvık gayretli oynıyarak Pa- el bir kafa vuruşile Yugo.slaV'tti· 1 
er erı ve ava ıs en, y ı ı tahmin tın• ~ro.· Yalnız H V"l r 

aile mektublarile maskelemekten iba- , (~) 1ö~ _ 
1
1·r1 '1..- enryld 1 w - iyi hatırlarım. Çünkü ben o gün husu- zar günkü mağlubiyetinin a~ısmı çı. - ne sokarak beraberliği te:mın el!l ~~ 

tt. M fih b "d ektublan· son un g rnş e • .uer zaman ° ugu s1 bir vazife ile imparator Vilhelm'in ka.rmağa çalışıyor. Şişli bu gayretli o- ~lden sonra Şiı:li seri akın~arbft'I; 
re ı aama u çeşı m "bi i ti t · ~·kd" h y - ll'i ~ 
bile sık sık göndermemiye çalışırdım. gı ' vaz ye a~n ve :- ır ususun- ya'Il.ına gönderilmiştim. Ben zaman za- yununun semeresini 16 inci dakikada goslav kcılesini sıkıştınnagll 1,.r • 

B 
.d h b klf b"lh k da pek umumt bır mahıyet taşıyordu. man imparatôr Vilhelmle bu tarzda ilk golü atmakla aldı. Sol açığın orta- Bu tazyikten kurtulan YugoslaV' ~1 

u çeşı mu a ere şe ' ı assa me - K d" tahminlerine inzımam eden nd b ~Bw tubları hal (desifre) edecek adamın en 1 • • • karşı1aşıyordum .. Çünkü Hi e~. u.:g sını soldan ~ükemme~ bir sol şütle li müdafaasının sol açığı tu 
k 1 . s'" ·'af intikal sahibi bir benim t7~ıd edıc1 raporlarım d?la~~ - ona her akşam bır kurye ile o gunun Yugoslav kcilesıne soktu. Bundan son- üçüncü golü yediler. 0,,o1 

~o ze <-,
1 ve u~ bı ttirl rd sile, !ngılız umumf karargahı hıç şup- raporlarını gönderirdi. ra Yugoslavlar açıldılar. Sağiçin şütü- Bundan sonra iki taraf aras~ .-.ıf.~ 

ınsan oanasını ıca e yo u. ... trıD1 "' ~ 

M
• 

1 
b h t k . · 

1 
(Ar1cası var) nü Şişli kalecisi elinden kaçırdı. Santr- nan.an oyun Yugoslav san ııı1"" 

cvzon a u .. usus.~ ço ıyı an aş- ı~aH!~;;u v~~~:~~~~192~~~=biİn~~; for yetişerek Yugoslavlann beraberlik son dakikada dördüncü golil 8 

mı !tık. Ona gonderdıgtm her haberi 1 rd dl 1.. .. t Şf ı· kaı-.-1-· · ikinci ~ 2 y 1 1 1 hi bı'tti # w umum erkanıharblyr retsllğine getirilen bir C2> Hubert Hof'mı .. Beşine o U• a ı e.se- go unu yap ı. ~ ı 'l;XU!ının ı ..,. ugos av arın e ne · ;eel!i 
n~kt~sı noktasına an1adıgına gayet e- İnglliz fllcd mareşalıdır. tüterclm rlne müracaat. bir hatası gene gole mal oldu. Yugoslav trikımı dün akşaıtl 
mındım. Smıtrlorun yavaş bir şütü köşeden da gitmiştir. . tef'~ 

:::2~;::::'.f.i;G:~q1i7! ~ Bir doktorun günlük şcyu kalesin• ikinci d~~-PınrQunu A~~=ra~• 
hımın baı ıarafında zikre~ 01ru-. l ~ ~ ~ ~ r ~ e 1 s g 10 notlarından ingiliz amatör 1 yucularım, bir tayyarecinin ölümü. 'akı mı geı·ıyor yapılan at yarışı ar~ 
hakkında, kumandanlardan birinin, bu ı • & 1'1" ~ 
tayyarecinin ailesine yazdığı taziye ~ • Çocuhlarda istihlakln ıFenerbahçe ::l Ankara (Husu.sn - blcba}\D.l' ~ı~ I 
mektubunu neşreden cBaden• gazete- f; --- .- Arttığı devir nin yıldönümü rı.nın üçllncüsü bu !hafta çok ıta~et <'. 
sini İsviçre tarikile bi?Jimkllere nmc;ıl ... münasebetile .... ı.. sey1.rcl kütlesi önünde y~ıldı. se tlric~ 1' 

• ~babetten evvel bir devir gelir. Umu - ~ --"'a Mtllt Şefimiz B<>•veldl ve JI _...,~ 
go .. nderdigwimi tabii unu. tmamıc:lardır. YQ .,..;.,......;ze a~"-et e .. O>.LUU ' .... !(O'i'--- l • • mlyetle bu devir on bir yaşından ltlba - ....... .,,.. ON' kll1m1z de bulunuyordu Blrtncl ''J 
Elde ettigwim müh'im haberleri, bi-"- - ü ~""~ iL J · ~ Q~ ~u (. • ren başlar. O vakte kadar yanı iti ç ya- dip~ ..ı;ngi iz a • senesinde 600 llradnn fazla 1kI' tll rtt:J 
kilere vaktinde yetiştirmek için elimd~ - - - • • şından ltlbaren on bir ya.şına 1ca.dar ço - matör takımı 9 maıruş at ve kmaklara mabBUS ci, ?,J;' 
yarım düzineden fazTa buna benzer e- ~ cuklarda neşvünemada hafif blr durgun- Hazira.nillı lstan.. Suna.nder blrlnci, Kı:untsa.rl iklil 1~!~ 
min usuller vardı ... Lüzumsuz yere o- t • • • luk görülür. MeselA üç dört ya.şında iken bula gelecektir. nar 11çlincll oldu. ikinci teşu, ü~ ~ 

' l • il bir aenede ancak dört bet santim kadar İn ....,.. lr.&..... hlo ~ kazanmamı§ halis tan öf!Jl' ';!. 
kuyucularımın kafasını şişirmemek için _ _ _ boy atan çocuklarda on bir on iki yaşla _ gUiz ~ mahaustu. Tomurcuk blrlnci, ~ ; 
bu usullerin hepsini burda zik:retmi - 1~ • nnda birdenbire büyük bir uzama v. bil- ilk maçını 11 Ha Dıne üçüncü geldiler. ttçtınc6 ~~ 
yorum. Maamafih sonrallan, Meyzon yüme görülür. İşte bu devir febabete te- ziran Pazar ~ kan İngiliz a.t ve kısraklara :rna teP' ~ 
<Iaki m~ktublarımı tetkik ettiğim za • ':°14e;1;-::~ peynlr ,kaddüm eden blr devredir. Blr senede Kadıköyde 1'e .. ceyIA.n blrincl, Nazlı lklncl, sın~~ 
man, diğer usuUeri ancak birer defa ı _ sıu:h04 oımıyan - hareket etmiyen 10 - 15 santimetre kadar boyu uzar '" nerbahçe ile oy .. cft oldu. Dördüncfi koşu çok :ne~ -, 
kull ı Bi d •~a f l k 1 kl id d bir R olsa bu uzama bilhassa belden a,,.,ıı.ı ~ - cakt fn...c Çt1n't1i bu koşuda ikili bahı,,k 1~ ı anmışım.. r e.ııcı an aza u - 1 - Aya a i en - aonun a • • ....-a nıya ır. ~~ - oede oeyJAn btrlnci, CeylAnte .tA 1 
!landığım usul ise: c Yakında bir çocuğu pek - alfabenin llOD harfl larda fnkalMe barız blr şekil alır '" liz tıkımı 16 o - d.n ftçüncü oldular. s!iO P~"ı·' 

.. - Blr nevi çlçek atacı - arının yaptı~ b IVV'u'-dakl b bü u-me faaliyetin ıy-~ • muz dünyaya gelecek> cümlesi tdi. Bu .. azan yvv "' u Y - yuncu, bir rei3 ve Beşinci koşunun 1k.nm Co'>• of'4' r; 
1 - Yanmak mudannda.n nehyihazır de hwıule gelen manzara cidden gayrı - altı ikinci reiah! Captain Alab:cıy mesafe&t (2000) metre- idi. BU k uııll _tJ'-'1. 

usul o kadar basit ve basitliği derece- ı - Baldye kalan - bı.fmek masdarında.n tabit blr garabet gösterir. Çocuklarda bu k()ftu. Altıncı hafta Gazi kOŞUS ı1Y.o.:; 
sinde o kadar masumdu ki, en zeki, en emrlhazır devrede vücudiln muhtellf kısımlarında Seyahate çı.kadalc Takımın kafile reiıi bu atların yarışı üzerlerlnde 01:np !P' 
kurnaz bir rnnsör memuru bile bun - ' - Akciğer - aptal depo edilmiş olan fosfor ve kalsyom stok- tır. ziyade, at sahlblerlnl heyecana ~ 
<fan su.··phe etmegwi hatırına dahi getir- 1 - Cefa - a.Jnllı lnrını pek çok sarf ve 1stihUk eder. Futbol takımile beraber 30 kadar ticede Karanfil birlncl, yıınıaZ .J 

t - Hatırlamak - Btr nota ğ ü ü n eldll !, ~J 
mezdi. Ben bu usulü kullanırken bil - 10 _ EI'daht etti. Bilmek masdanndan mü Ekseriyetle bu emlA.hın depoze edil - seyyah da gelecektir. Yata an ç ne g er. , ,., 
hassa Almanlrı!rm hemen hemen her zarli mütred fiç11ncü fQhıs dlğl Azamız ciheti asablye yanı beyin ve İngiliz amatöı takımının şehrimizde Çifte bahiste 8,40 llra, ikili 1~ "tt 

h k düf lkl 
. Yukarıdan .... ıı..: ••• slnlrlerlnılz ve bir de rı.kclğerlerlml7.dir. yapacagıw bu müsab~ futbolümüz i- lA.n CeyU\ntek çlftlne oynıy:dn.ııılat· I 

taarruz are etlerini, tesa etl en ........ na. muknbll 94 lira kazan _.,. 
1 _Kayanın cem'i - hayret nidası İşte bütün bu blrlkm~ maddelerin anı · · b" h 1 la ktı tlP· 

günlerin d1lfüet eliililerl mukaddes ı - Yürümeye yanyan muv - ~er olarak sarf ve istlhlAkl netıne& böyle 90- çın yenT ı kı~ mer a eko caR r. Tenis teşvik müsııbB)cılı~I. 
isimlere izafe ederek adlandırma iti - 1 - Yalan - uygunsuzluk cuklarda blr astenJ yanı umuml düş'ltün- Ur ıye gre o - oman Beden Terbiyesi umum Müdii~ "J 
yadlarından bir hayli istifade ettim. 4 - Çiçek a~acı , lük, ruh! ve flzlk inhitat alA.imi görfilür. güreş birincilikleri Federasyonunun tertlb ettiJ!fl' l'• ~ 

Bu cümleden olarrJk A-lmanlar, me- 6 - Taraf Çocu~un ruhi vaziyetinde mürebb1nln Beden Terbiye& İstanbul Bölgesl Oüref A- sallakalanna 'bu haft;ı 19 ~ e f 
seHi, 1918 yılı 21 Martındaki Sen - 1 - İnandırmak ••A .zak •-·- nazarı dlkıcattni celbeden bir dikkatsiz - Ja.nlığından: kortlarında başlandı. ~28 wci ,- t 

' - Sonunda bir cT• o ...... u - .u>Alıln llk, ıtaatslzlik ve ba.rek&tiyet ha - 1 - 27 ve 28-5-1939 tarihlnde Anka.rada milsabak.alan ayın 27 ve .,. 
Kanton taarruzlarına cMihayib taar - doğumundan hesaıbJ.a.na.n tarih , ıacaktır. 111 
ruzu ismini vermişlerdi. Bunu mütea- 1 _Baba _ dentı :h~nı 11 m~hud olur. o de~ t1 bu yaştaki yapılacak olan Tarklye Gıeko - Rumen gü- b h S I y1t18•• 

L
. ta , _Razı oımak _ 1sbmbllde on •Yl ka- çocuklarda boyun uzamasııe maktisen reş bırıncıııklertn.e qatıda. adlan yazııı gü- Fener a çe U e . /.J 

'.kip vukua gelen ıs amızuna da d 
l zandıran tt.Rıd mütenaslb olm:ık ilze.re derslerı. '" Jı:1 - re.şçller iftlrak edeceklerdir. g • O yen 1 ~• 

cSen Jorj• taarruzu ~erdi. şte 10 _Acele _ cemi edatı. tablarla allkası kesilir ...e sınırt& nvelce 56 kiloda Beykozdan Vt.hdeddin Akmcı, 9Jli1e ~ f' 
bunun için, muhtelif tarllerin hangi 

1 2 8 
' r> 

8 1 8 9 10 parlak vaziyette olan talebenin hal1 bir- Hüseyin Erlcnen Fenerbahçe - Sille~ d~ 
mukaddes isim günlJ.erlne rastladıkla- denblre mentt bir ıstaamet. alır. Böy:ı. 61 tnoda Kumıpa.şıı.dan Mehmed Oktav, da yapılan şild maçının 1~ it· ) 
rmı bilen Meyzon, Belçikaftı milltecl ı A R 1 S 1 • çocukların derhal .ıtı bir muayeMden Rall1 Yüzer. Fenerbahçe lehinde bi~~..r.l #'. 
kadına gelen mektubta: cJorj Re İvon, 1 A 1 K • A S A • 1 ieçlrile.ret. blrka.ç haftalık 1atakta 1.!t1 - 66 kiloda KulmP&fadan İzzet Kıiıo, Yu- S .. l . takımı i}OJ,... ' 

rahat ve tebdlllhan. ile u amanda hal- suf Aslan Yener. u eymamye • .ıt 
9 Nisana dogruw bir çocuklan dünyaya ı Ş J -R A • S J f -. T maça çıkmamıcıtır ·J:&" ,., ıertnde umum! bir aallh hu.sule gelcf111 '12 kiloda Galata.saraydan Faik ®l:en. 7 · • . 1 tçl 
geleceğıni umuyorlar; doktorun verdiği 4 AK A RE T .-1 K T görtumnştür. Fakat ne de ol.sa artık e&t1 '1P klloda Kasımpaşadan Haytm Blça91>. Eskişehır bısık _e....t> ~ 
izahata göre çocuk ufak tefek bir şey l C • • E • I ~ y ~ N parlt.klılt gttmlf t>ulunur. 87 kiloda Beşl.ttaftan Şevki Atalın. 14 !P1.':~ ~~ 
olacakmış ilah ... • cümlelerini okuduğu t R .~ S T I K • E N A Bu devirde muallimlerin, ebneynin '" Ağırda Beşlltt&,ftan Sam.!Unlu Ahmed Ye- ER1§ehlr 

23 (~.> etreUk ~~ '"' 
rz;aman, bunun, yakındru vukua gelecek - mürebbllerln dikkat edecekleri bu mtı - ner. : i:f'n~~1

1 ~e İs:nbul .. ~~ ~ '' 
ofan bir taarruzun başlangıç gününe , ) S 1 • S • A T • E him noktayı bu blrkaQ satır& lıldırmak Milli takımdan: Kenan Olcay, Ad.nan Yur- sl~t yar~ını hem ferd ve~~ l 
aeıa.ıet ettiğini ve bu taarruzun pek te ' s A F T y E T • A D istedim. daer, Mustafa Çatmak, Me.bmed Qoban. itibarile kazanan ~kf.leb11' b ~ .;; 'l. 
geniş mikyasta bir şey olmıyacağmı l I • A K A N ii A ii E Oevab istlyen okuyucularımın po.rta 2 - Yukarıda t!lmlert yamlı ~ller 241- rtmize dönmüşlerdir. İated Jll. ~~ 
an'EamaJ..-ia hiç de güçlük~· ıcı • l T l N A E D E N pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak- s-ı939 Qallamb• günü a.t.famı saat tam 

18 
beden terbiyesi ~ölge b~ "ul~ 

d1rd• istekleri mutabeleala taıab1llr. de bölge merkezlne gelmelert l!zımdır. tubçusu, maarif müdüril -ve~ 
İşte 1918 yılı ~ 1 Martında Afmanla- \. J s - Güreşçtler 25-5-1939 Perşembe günft rı ve yüzlerce genr; sporcu 

r~n İngiliz cephesinde ıyapükları ilk EvveUcıi bulmacanın halledilmif §elcli ~ r İatanbuldan baııeket ed~. ıanmışlardır. 



LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 
4 ŞEKiLDE İCRAYI TESlR ADAR EK BÜTÜN ACiRILAR;i 

INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 
l\rlca v n~ı 

o ue , Lumbngo, Sıyntık "'Y• g •gua 
:~•ılarını~dıuı ıt.tırnp ~··kmmit'n lwman ccro· 
••ıeaııd,.n bı r ALLCOC-K ·s yakııunı alınn \'O 

•ğrıya 
• n mahalle ynpıştırınız. PPk a:ı 2.aman 
ları1111J ~ a erı kuvvı-ı tı ıı~rılarını:ı ıukun 

t
ul"<·akıır Dır AI.I.COCK S yakıaı, lcıaı· 
nı11 

Y•ıı zarnanda 4 şckılde ılıı eder. J) Oto• 
•tık m • 
r k ııaaı - 2) A~rıyan yC"rlC"rdo yenı 

ıın rcvı ır.n - 31 Sıhhi bıt ııcaklık 
l'Vlıt 

tı - of I Kuv,..ılı ve sı ak bır clın 
ıınıl'LA 

ı\l. ı traırlcrı !Sıl ışınıdt'! mcşı:rulkcn 
,,, ~CCX'K S yakıaı tcsırını yııpar vo bu~un 
~rı arı dC"fodur. 

ı\l.Lco 'ıc. CK S yo.kılnrı, Boğuk al~ınlığı ve 
~d ur11~u tedavı ve b11ı un a~rılorı tukın 
baıır Şayanı hayrnt \o çnbuk tesın ıtı· 
lı rıylo her kullnıLan son d< rt ce mt•mnun 
•lır il b omıın bugurıden et"Z.ahanenıuten 

2~' 
1
"LLOocK 8 )nkıaını alınız Fınu 

kk 12 kuruştur Ucuz vr tnkht yııkılnrdnn r ınınıı Ba,ka hıç bır yakı kolayca 

f~~ıttırılı~ kaldırılınn:ı, ve bu dı•r('ce k'11ır 
""terme 
1 ı Hakıkı yakılnr uzrnndckı 

ed';;:•ıı Kartal ve Dnıro mıırkıuıına dıkkcı.t. 
ıı.. 

ANİ 
TEDAVİl 

AttıyH aaııaıtt .,, AL~ 

cocıı ·a roııını '"'''"' 
ırıauır. Otomatı~ ,,,..., 

ttSıuyta aa"'"' ftrltrt ,."! 
tu lH u .. 1111 ııtırwj 

iste p,_ lıaJrtl " Uf 
ıtdawl , 

ARTIK AbRILAR 
NiHA YET BVLDV .• , 

Bit ALLCOCK'S ra-

lttı, ........ ., itti .. . 

lılı tıYllt .... • •• 

hYfttll ft llCH '1r 

ti (lal Opt Ilı ~j. 

fltltıt ı tnırını ıta 

n atrııanaııı llat 'I 

,qrak takın tHr. ~ 

\' ı. 

~LLCOCK'S POROUS PLASTERS 

SON POSTA 

Ankara Radyosu 

G 
D~GA UZUNLUt.U 

1639 m. 183 K~. 120 Kw. 
A.Q. 19,7• m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Jtcs. 20 Kw. 

ÇARŞAMBA - W5/39 
12.30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 -

Kürdillhicaz!Ulr peşrevi. 2 - Suphi Ziya be· 
yln kürdlllhlcazkl'lr şarkı: (Bahçenizde blr 
gül olsam.) 3 - Bal~haddin Pınarın hlcaz
kl'ır şarkı: (Nereden sevdim.) 4 - Rahmi 
beyin suzlnftk §arkı mır .sUırl tarap.) 5 -
Faiz Kapancının nihavend şarkı: (Gel gü -
zelim.) 6 - Hnlk türküsü: (Dağlan hep.) 
7 - Çarglih. 13: Memleket saat 6.yan, aj_ans 
ve meteorol,ljl hnberlerl. 13.15 - 14: ~uzik 
(Rlycıset1 Cümhur Bandosu - eŞf: Ihsan 
Künçer.) 1 - Massenet - Marş. 2 - Zlehrer
Vlyana kızları valsi. 3 - G. Pares - ComUle
ln sırları.• - Masscnet - Navnr fantezi. 5 -
w. Nehl - Jnl)On serenadı. 18.30: Program. 
18.35: Müzik <Solistler - Pl.) 19: Konuşma. 
19 ıs: Türk rqUzlğl (Fa.sü heyeti.) 20: Mem
leket saat tıyarı. ajans ve meteoroloji ha -
berlerl. 20.15: Türk mü~lğl. 1 - Cemll be -
yln muhayyer peşıev\. 2 - Tanbı,ırl Ali efen
dinin muha~-yer şarkı· <Feryada ne h~et.) 
3 - Hacı ArH beyin muhayyer şarkı: <Dti
mas etmeye yare v~nmz ) 4 - eŞvkl beyin 
hüseyrtı şarkı: rHicran oku sinem deler.> 
5 _ Halk turı·iisü: msmer bugün ağlamış.> 
6 - Halk turküsü: <Yıldız.> 7 - Kemençe 
taksimi. 8 - Mnlunud celaleddln pnşanln 
karclğar ş~rkı: tVnh meyusu .vlsalin<Hr,) 
9 - Ra.hml beyin bwntiarnban şarkı: (Ba
na ne eldu.) 10 - Suphl Ziya beyin muhay
yer şarkı: (Titrer yüreğim.> 11 - Dedenin 
Gülizar şarkı: (Bl·ıefr. bir çeşml bldat.) 21: 
Haftalık postn kutusu. 21.15: Esham, tahvllftt 
kambiyo - nuımt ve ziraat borsası (fiat ) 
(2ı.25· Neş'ell plftklar - Pl. 21.30: Müzik <Vl

,' yolon eıt. t Edib Sl'ırn"in konc;erl.l 21 50: Mü

lsflt. 

100-113 santimetre boyun 
metre kutrunda ve 80-101 kilo s 
ve 2 çenberli galvanizli tapaları 7, 
santimetre ~boyunda kapak d~likleri 5,5-6 
santimetre olanlarından 49 aded bidon sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 26/Mayıs/939 

CWna günü saat 10 da yapılacaktır. İs
teklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma Komisyonuna gel. 
meleri. c3604. 

* 15 kalem nıuhabere malzemesi satın n· 
\ınacaktır. Pazarlığı 26/Mayıs/939 Cuma 
günü sa:ıt 11 de yapılacaktır. İsteklileri
nin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Satınahna Komisyonuna gelme-
leri. c3605:. * 
Haydarpaşa hastanesi için şerait ve 

evsafı dahilinde 25000 kilo yoğurt satın a
lınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 6/Ha
tiran/939 Salı günü saat 14,30 da yapıla
caktır. Muhammen kıymeti 4000 liradır. 

1 Harici Askeri 

yf L -

yazılı vesikalarile ut:ı.rner oeljı gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. c3485» 

* 1 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için şe-

rait ve evsafı dahilinde 65000 kilo kuru 
fasulya satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 6/Haziran/939 Salı günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 9750 
ür:ıdır. İlk teminatı 732 liradır. Şartna
mesi hergün komisyond· görülebilir. ts
teklil€rinin ilk temina~ makbuz veya 
mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat evve
(ine kadar teklif mektubunu FınQ.JklıdR 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna ve,·~ 
meleri. • c3491> 

Kıtaatı İlanları 1 
Hepsine tahmin edilen fi at 7990 lira 1 ne, kor karargahı orduev1 ve komutanWi 

olan 50 aded m kroskop müteahhid nam evleri binalarının elektri6: cereyanlarını 
ve hesabına açık eksiltmey<.> konulmu§-ı temin için bir kuvvet merkezi bınası ile 
tur. Eksıltmesi 29/5/939 Pazartesı günü mütemmim tesisa•ı inşaatı 26/5/939 Cuma( 
saat 11 dedir. İlk teminat 600 1ira olup günü saat 11 de Çorluda Kor. satmahna.ı 
şartnamesi bedelsiz olarak hergün Anka- Ko. da kapalı zarfla eksillır.esi yapıla -J 
rada M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. Ek- caktır. İlk pey parası 4574 liradı!", Şart -1 
siltmeye gireceklerın teminatları ile ve name keşif ve proje!eri 3 lira 24 kunlf 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde mukabilinde Çorluıh Kor satınalma Ko. 
yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve sa- dan alınabilir. İstekliler kanunun 2, 3 eli 
atinde Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. da maddelerindeki belgelerle birlikte belli 
hazır bulunmaları. c9 t5a c2414» gün ve saatten bir saat evveline kadar 

Tesv·veci ve "·or-"" a~1 t .. ~ "*"" _. 
v . 

"* teklif mektublanru Çorluda Ko. na ver • 
Çorlu insan hast.me<J: civarında, hasta- meleri. (984) (3192) 

lsta-bnl Ask~ri Levazım ilanları 

z!lt <Melodiler • Pi.' 22: Müzik CKüçıil, Or
ı·astrn - Şef: Necib Aşkın.) ı - Schneldcr -
1cşhur Refrenlerderı potpuri. 2 - Llncke -

Olur, olur, olur. teŞn parça.) 3 - Munkel- ı 
'enNHk hntu-ru;ı ~erenadı. 4 - Rymlng -
~~~rmeno.5-J~~q:-PocukpreM~re- ~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Amirliği 

Alı naca t·n~rn p0tpurl. 23· Son ajans haberleri ve 
1 yarınki program. 23.15 - 24: Muz.lk <Caz -

b:md - Pl.) 

ltı Askeri Fabrikalar Umum l\liidiirlüğiinden: r~i~'iüü'ii"'ü"ölü'iü'iWüci'ff i-'"üg'üri(!°e'ii': 
taıtt~~taledeki İabrıkamızda çalıştırılmak üzere iyl tesviyecı ~~ ~or~~:ı. alına- Matbuat Umum Müdiirluğü 1939 mali 
\ara, 1 leklilcrin imtfüanJan yapılmaK üzere Kırıkkale Grup Mudurluı:.,ıu ıle An- yılı içinde bastıracağı 12 sayı Ayın Tari· 
Caatıa zınır ve Zeytı'nburnu silah fabrikalarımız Müdürlükle: nden hırını~ müra- ı f 1'1 ks·ıt 

l'l hi mecmuasını kapaıı zar usu ı e e ı -

~-3-M_s_> _________________________ meycko~u~u~E~l~e6H~rınro9 
- da saat 15 de Matbuat Umum Müdürlüğü 

İnhisarlar U. Müdür:üğfr:ıde:ı: 
~akıoıh:'.~--------------..;..~~~~9.:"'11<":-~ 

Unacak tuz Sevk mıntakası Ton başına M. Bedel Temimıt 
ll'ıiktarı 

nakliye ücre!i ~~>n 
~ kuruş 
ıaooo 
1200 Karadeniz limanları 

1000~ Akdeniz limanları 
~ Marmara denizı limanian 

350 
300 
150 

Lira 

63000 
36000 
15000 

Lira 

4725 
2700 
1125 

40ooo 
l - 939 ' 285 11.4000 8550 

deni~ Ve !\f :tnalı senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzJalnnndan Karadeniz, Ak • 
~esi nıu 'b~rmara denizi limanlarına cem'an 40,000 ton tuzun nakli işi şa:rtna

cı ınce k 
ll _ li apa1ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

latı l'lıka;;d :rnıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile, teminat- 1 

ll! a Yazılıdır. 

>.tuba;;a~ks~Itn:e 5/VI/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataş-ta Levazım ve 
ı~ lV _ ş §U.~sındeki Allm Komısyonunda yapılacaktır. 
\l{}erindc:rtna:rneıer her gün sözü geçen şube ile Ankara ve lzmir Başmüdür -
lit V - 'I' 1 

57o kuruş bedel mu'kabilinde alınabilir. 
tnıatta bu~ ibler aerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka için tek

lltakaya u~abilirjer. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri 
t; aıd tn"kt d ~ ıatlar h . 1 .arıar a olmalıdır. 
"Cih ectn· addı l'.lyık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan tt?klit 
\1ı ır. 

h - 1st . 
la tcısı lllak~lıler l'l'lühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile $0 7,5 güvenme 
) l'tııı ihale uıll. veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olal'? kapalı zarf-
~ başkant~ahnden bir saat evveline kadar csaat 14 de kadar, meıkılr komis-
0~ada ~~na makbuz mukabHi:.de vermelidirler. 

u bulacak gecikmeler kabul edilmez. c3476, ' 

l~ş ---.. 
~ e(s1~1!1anıesı mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı zarf usu-

4! - ti ~ konmuştm·. 
~ lll. - :E~llUnen bed<.>li 38750 muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 

"il>etinde~ı· tnıe 30/V /9R9 Salı günü saat 15 de Kabataşta Levazun Şubesi Mü
~ _ Ş 1 Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

l./ den 1~~t~a:rneıer hergCn sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara Ba§l'Ylüdürlük
' - tfüııu u:Uş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 
tç· Veya b rlü teklif mektubunu kanuni vesaiklcı % 7.5 güvenme parMı mak
ttı.~taYin ed~ka t:ınrnat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme 

Ol} başka en gunde eksiltme saatinden bir saat e\rveline kadıır mezkfuo ko· 
nlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazundır. c3240a 

ba1ı?:kiidar Mıntakası Tahsilat Müdürlüğünden : 
dt'll oy e-rn li 
tıld J\Jle, M ~a ne 2950,90 lira veraset vergisinden borçlu Memduh veresesin-
l> llltları U k.~ıha, Güzide, Nazan, Nilveyre, Alime ve Raufun şayian mutasarnf 
di~a lcorusu

8 
iidarda Hacıhesna Hatun mahallesinin Paşalimanı caddesinde Fethl-

~elt. 21 n~rnile ~aruf mahallin 3/30 hissesi işbu borcundan dolayı hacze
~ aıe, evvef.11' .müddetle Nlmüzayede satılığa çıkarı~ır. 
b~ ltaYln ıyesı olan 30/5/939 tarihine milsadif Salı giln<l saat 14 de ttsküdar 

liıtte tl"skü~ka:rnlığında icra kılınacağından ialib olanların % 7,5 pey akçelen1e 
ar kazası kaymakaınlıJı idare huet.ine a:dl.racaatlan. .aB35. 

bina ındaki komisyonda yapı~acakl1r. İs
th e>nlC'r eksiltme şartnamesır.i Ankarada 
Mutbuat Umum Müdiirlüğunclen ve İs
tanbulda Vilayet Matbuat biirosunrlan 
alabilirler. 
, 

' Nöbetçi eczaneler 
Bu gece niibetcl olan eczaneler şun -

lardır: 

istnnbul cihctlndekiler: 
Şehzadeba,ında <Asaf), Emlnönünde 

(Bensason >. Aksa rayda ı Şeref), Alem -
darda CAbdlılkadir), Beyazıdda (Cemll), 

Fatihte <Vltnll>, Bakırköyünde (Mer -
kez), Eyubde (Arif Beşir). 

Bevol:-hı cıhctindPkiler: 

İstıkltıl caddesinde (Galatasaray, Ga
rfh), Kurtuluş•:ı <Kurtuluş>, Maçk.nda 
(Maçka), Gnlatada <İklyol), ~lktaşta 
(Nail Halid), 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adadakiler: 
Kııdıköydc (Yeni Moda, Merkez>, 'Ü's -

küdarda (İttihad), Sanyerde (Nuri), Bil
yükadadn (Şinas! Rıza). 

~ ........ _____________________; 
~--------------------, 

on Posta . 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazeıesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUI .. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
= 1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
K r. 

150 
270 
soo 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlaTdan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul flAvesi lazımdır. 
r············································-. 
1 

Poıta kutusu. : 741 İstanbul 'ı 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 '--··-···-.... -............ _______ _, 

. 

Cinsi 

Anadolu ciheti 

Mıktan 
Klo 

T. Bedel 
Lirı. Ku. 

yoğurt 22250 3560 00 
Sür dahili 
yoğurt 70144 11924 48 

ilk Tem·i 
natı 

Lirü Ku. 

essesat için yukarıda miktarları, tahıni.nt. 

bedeli ve teminatları yazılı yoğurt 26/ 

Mayıs/939 Cuma günü saat 15 de kapalı 

zarfla alınacaktır. Heyeti umumiyesi bir 
267 

OO müteahhide verilebilecEktlr. İsteklilerin 
894 34 kanuni vesikalarile beraber teklif mek-

Sür harici tublannı ihale saatindC':ı bir saat evvel 

yoğurt 15880 2858 40 214 38 Tophanede Amirlik Satınalma Ko. nı 
İstanbul Levazım Amirliğn;e bağlı mlı- vermeleri. c652~ c3085, 

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

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

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

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

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okull:ınn bütün sınıflan ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 EylUlden 10 
Eylfıle kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra i~fın ve 
kabul edilmiş olanlara tE>bligat yapılır. 

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

C - İ~Ô(tlilerin kaydı kabul kağıdlarını mümkün mertebe kısa za:nanda ta
mamlamaya çalışmalan ve tamamlanan kağıdlarının askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi Iazımdır. Şarki Ana
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu suretle müra
caat edilmesi Ifızımdır. 

D - İsteklinin askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
§ehirdeki otel sair her türlü masrafları kend$ne aiddir. Okurun velisi tarafından 
bu masrafların temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

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

5 - Askerl liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yl!ksek mühendis yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. cl004, c3413> 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 
işleri Umum Müdürlüğünden : 

Elektrik 

Muhammen bedeli c4710, dört bin yedi yüz on lira olan 65 aded komple muh
telif uç kutusu ile 30 aded uç kutusu izelfıtörü 14-6-39 Çarşamba günii saat 15 te 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanacak olan komisyonda ynpılncaktır. 
Bu işe aid şartnameler parasız olarak Metro handa 7 nci katta Levazım Mü -

dürlüğünden dağıtılmaktadır. 

İsteklilerin c353,25> üç yüz elli üç lira yirmi beş kuruşluk muvakkat tE'minat 
ve kanuni belgelerile ayni gün ve saatte komisyona muracaatları ilan olunur. 

• ~5~) 

Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Komutanlığından 
l - Deniz !isesi 9 ve 10 uncu sınıflarına okur kayıd ve kabulü muamelesine 

l[Haziran/939 tarihinde::ı itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/Ağus -
tos/939 tarihine kadar okula müracaatları. 

2 - Kayıd ve kabui şartlnrlllJ ö~en.mcılc iilivm::ı.lnrila hi:n2! va.v.;,ı v.:ı:ı.ı ilo okı.tla 

ınüracaatları. (3850) 



· SON POSTA 

~ .. 

... __ ~1ntı gaz, •ıNKIBAZ Sarıhk, -~afra M•ıDE ekşilik ve 
/oğu, barsak ataleti K a r a cı ger yanmala-

rınel"" 
Son dert.. 
kat'i bir te .. 

i DE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 
edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzalardan daha çabuk, daha kolay, daha 

cra eder yalnıı toptan satıı yeri : llazon Ye Boton ecza depoıu, Yeni Postane arkası No. 31 latanbul 

Öksürenlere : 

Bütün Ada çamlannın ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 

dğerleri Üyd Ye Bni~ ! ~n kUbiu fe..!1~~~! 
pnlünD açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nm formOIO bir aırdır. 

Taklitleri onma yerini tutmu, 
Umumi depoeu: Nureddin Evllyeude, Allt, Ecza ve ltriyat depoau. latanbul 

KATRAN HAKKI EKREM 
Zayi pasaport va ikamet 

tezkeresi 
Beher metre murabbaına' 4 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde Bulgar tebeasından olup efradı ailem ve 

49 uncu adada 1255 harita numaralı arsanın yanında 1,65 metre yüzlü, 34 metre kendime aid olan pasaportumla kerimem 
Evdokyaya ald olan ika.met tezkereslle blr-

mur,.bbaı sahalı arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık arttırın.ay konul- Ukte zayi edilmiştir. Yeni.sini çıka.recağım -
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 10 lira 20 ku· dan eskisinin hükmü olmadığını llln eyle -

SAÇ EKSIRİ 

KOM OJEN 
Saçlan bealer, köklerini kuvvet· 
leadirir, dökUlmeaiai önler, ke

peklerini fiderir. 

lNGİLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/6/939 Pazartesi yünü saat dm.Taksimde l\tis sok.ak Gökçek apa.rtıman 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (3525) 9 numarada Pavll Sabof ~-------• ·--------------~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~-------__. 

erece 

Yarım litrelik şişesi perakende 
100 kuruştur 

Satıcılara o /o 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, Satış maiaza ve dopolarından isteyiniz. 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT,, 
Bisikletleri 

münhasırall 

BAKER 
MaGazalarında eablmakt9d"· 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreldner Bank Şubeıl 

Merkezi: Berlila 

Tiirlriye ,.IHtmı 

Gal•ta - lıtanbul - lmıil 
Deposu: tat. Tütün GümrütD 

* Hn türla banlıa iti * 

Dr. lhıan Sami 
ÖKSÜRÜK şuRus"

ÔksUrUk ve nefes darlığı, boğıll~~ 
ve klZaımk Oksnrnkleri için .,.,
tesirli ilAçtır. 

~-~ Herkes kullanabil~ 

~ayi - İstanbul 1thalli.t gfJ~; 
14147 sayılı beyannameye ald 2 , f' 
mahsub makbuzunu zayi ettim. -Ye 
ıacağımdnn eskisinin hükmü yoktur--_/ 

:Mabill ,,.....,,,. A ................................................. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun ~!!~ 
················ Jıılf"' 

Birinci •ahile 4()(J ,. 
llıinci •ahile 250 ., 
Oçüncü sahile 200 ., 
Dördüncü •ahile 100 ,. 
iç •ahi/eler 60 

40 
,, 

Son •ahile el' 
M b. .. dd t ıarfıtl -k uayyen ır mu e c-,• 

fazlaca miktarda ilan yapıır~~
lar ayrıca tenzilatlı tariferıı1 ,rJtO 
istifade edeceklerdir. Tartl·. 1,.AJ • . ırı ,. 
ve çeyrek sayfa ilanlar ıç 
bir tarife derpiş edilrnişt~r. Jat'~ 

Son Posta'nın ticari ılA~ ,;' 
aid işler için şu adrese ırıı.ır 
edilmelidir: ~ 

İlancılık KoUektll --
Ka.hramansade _.I 

Ankara cadd ? 
. ............................................. .. 

Son Posta l\Inthaası 
~ 

Neşriyat Müdürü: Selim ]ta~ el: 
. s. Ragıp E'frf ~ 

SAHiPLERİ: 4. Ekrem ıJŞ 


