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PERŞEMBE 25 - MAYIS 1939 İdare işleri telefonu: '20203 

·Mecliste Müstakil Grup 
Parti Grupundan seçilecek girmi bir azanın 

Millet Meclisinde bir müstakil grup teşkil 
etmeleri Bügük Kurultaya teklif olunacak 
Parti Genel Sekreterinin kabineye Devlet Vekili olarak dahil olması 

kararı da nizamname tadilat projesinin esaslarındandır 
Ankal'a, M (Buul muhablrimlzden) rultay tarafından seçilecek 11 azanın Mecliste bir müstakil grup teşkil eyle-c ünmuıiyet Halk Partisi bepnd büyük kurultayının tetkik ve müzakere meleri. 

edeceği .Parti programı ve Parti nizamnamesi tadillt projeleri hazırlan- Bu grupun bir de lideri bulunacals tır. Müstakil grupa mensub azalar Mec-
lis müzakere ve münakaşalarında Paı ti disiplinine riayet mecburiyetinde ol· 

m]ftır. Öğrendiğime göre. Parti nizamnamesinde yapılmuı teklif edilmekte 
ınıyacaklardır. 

olan ehemmiyetli deği§ikliklerden bazıları §Unlardır: Parti Genel Ba~n Vekilliğinin Başvekillikten ayrılması ve Parti merkez 
1 - Partiye kabul edı1mek için uaa11 Yat haddinin 18 den !2 ye çıkarılması. t~kil!tında ehemmiyetli bir mevki haline ge~irilmesi dolayısiie bu makama 
2 - Parti Genel Başkan Vekilinin Parti meb'usları aruından ve Kurultay kimin seçileceği merakla beklenmekte.dir. 

tarafından seçilmesi, salihiyetlerinin Genel Bqkan tarafından tesbiti. Büyük Kurultaya lstanbuldan iştirak edecel<ler 
3 - Parti Genel Sekreterinin Parti kabinesinin tabii aıası bulunması. Büyük Parti kurultayına İstanbu1dıın Denizyollan Umum :Müd~rü İbrahim 

(Devlet Vekili olarak). Kemal Profesör Hayrullah. Şehir Meclisi azasından Naci Ali Moralı, Hamal 
4 - Büyük Millet Meclisindeki Pa,rtı grupu azaları arı~dan büyük ku- Ferid, Faide Eşdal iştirak edeceklerdir. ~ 

-.. ............. _ ... -...._.... ... ·-·----··-........................................... --·· ...................... ·-· .......................................................................................................................... ... 

MECLiSTETENKiD VE TEMENNiLER 
Dün Dahiliye, Hariciye, Sıhhat 

Adliye bütçeleri k,abul edildi 
ve 

Dahiliye Vekili ahlaka lazım olduğu kadar ehemmiyet verildiğini soyledi, 
hatiblerin muhtelif meseleler hakkındaki suallerine cevablar verdi, 

Adliye Vekili de böşanma davalarının azaldığını bildirdi 

Sınat, iktk adi 
meselelerimizi 

hesab ve rakam 
üzerinde görilşıneliyiz 

Hiç kiwsenin, hiçbir 
te~ekkülün sıhhat'e ceval-t 

verem: yeceği 5 sual 
Yazan: lY!uh t'in Birgen 
[Yazısını ikinci sayfada, cHergün 

sütununda buiacaksınız.] ............................................................. 
Kalaysız kabda11-
yemek yiyen 9 
kişi zehirlendi 

Son dört asırda Türklüğe en büyük iyiliği 
ve en büyük fenalığı yapanlar kimlerdir? 
Müsabakada kazanan 60 okuyucuya para mükAfatı 

ı=== Cumartesiye başlıyoruz ==::!I 



H •• rgun 
Sanayi ve iktısad 
Meselelerimizi hesab ve 
Rakam üzerinde mütalea 
Etmek lüzumu 

Yazan: Muhittin Birgen 

Retslrnll MakaJeı 

Meslekd~larımızdan biri Piyasaya çıkarılan İnhisar 
kolonyalarını pahalı bulm~: 

- «"İnhisar cUCUZ• kolonya yaptırıp sattırdığını ilAn 
ediyor: 

Fiatı 200 kuruşl 
Halbuki piyasada kilosu 150 h"Uruşa cpahalı> kolonya

lardı-r. Alıp kullananlar da pek şikôyetçi değil. 
Bu ne biçim ucuzluk? Anlayamadık!• diyor. 

* İstanbul piyasasında 80 derece yalnız bir te'k marka 
kolonya bulunduğunu, onun fiatının da 480 kur~u geç
tiğini meslekd~ımız belki bilmez, !nhisarm 200 h.-uruşa 

sattığı kolonyanın derecesi, piyasada 1 SO kuruşa satılan
lar seviyesine indirilince fiatının 75 ~a ineceğini de 
hesablamanuştır. Fakat ayni nefasette ucuz mal varken 
pahalısının sntrlmıyacağına göre İstanbul kolonyacıları -
nın toplantı üzerine toplantı yapacak derecede telA.ş eseri 
göstermelerinin sebebini hiç düşünmedi mi? 

İnhisar İdaresi bugün 200 kuru.şa sattığı kolonyayı 
biraz tecrübeden sonra derecesini ve nefalsetini muhafa -
za etmek şartile bellti biraz ucuzlatabillr, yan &ta bir 
ikincisini çıkarması da mümkündür. Fakat kendi hesa -
bunıza biz bu vdziyette dahi halka hlz.ıoot etm.1.ş olduğu-
na inanıyoruz, ey okuyucu sen: ,. 

iSTER JNAN. iSTER INANMAI 

Sözün kısası 

Medeniyet tarihinin 
Önemli hadisesi 
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Suriyenin bazı mmtakalarmda 
istiklal hareketleri başgösterdi 

Polonya Danzig 
Senato$una bir 

nota verdi 

w 

Muhtelis bir posta 
'- memuru polis 

moduriyetinden 
kaçarken öldU 

(Baştanıfa ı il1d sayfada.) 

e Demokratlar cephesi 
kuvvetini artırıyor 

Yazan: !elim Karıp l'n9' 

Şamdaki Kürd maha1le1erine Kürd bayraktan 
çekildi, Lazkiyeliler istiklal istemek üzere 

Bir Alman tayyaresi Leh 
topraklarına indi 

Hadise tahkikatı sorgu hlkimliğine in
tikal ederek. maznun hakkında gıyaben 
tevkif :karan verilmiştir. Hükmün infazı A tınan - Leh ihtilafı knrşısında 
için Fettahın aratılara.k. bulunması müd- Almanyanın verdiği en mühim 
deiumumilik tarafından zabıtaya bildi- karar. garb c~nde · vücude getirilen. 

Beruta bir heyet gönderdiler Varşova 24 (Hususi) _ P olonyanm rilmiştir. meşhur Sigfrid müstahkem hattına ben-

A. S to R. ase Polis ihtilastan maznun memuru. bir zer bir hattın da, şarkta, Alman - Leh hu-
dana 24 (H A " • Danzig komiseri bugün ena ıy -t~ h b ususı) - Şa\ndan ge -ı sıladan sonra ve hukfımetın mevcud t' . b" ~- t vdi ederek, geçen müddettenberi her tara.lta arıyor. fakat dudunda vücude getirilmeye teşebbüs o-

a erler .. S . x-.-.. 1 ıne yenı ır nokl e bul h d d ta'kaıa . ~ g?re unyede bazı mm- bulunmamasın~ ra0 u.....-u :OP anmış ve Cumartesi ünü Kalpot'ta vukubulan unamıyordu. lunmasıdır. Alman - Fransu. u u unu. 
~rrn· ~a ıstiklal hareketleri başgös _ ı iki karar sureti kabul etmiştir: hAdiseyi te!'~r protesto etmiş ve tab _ Nihayet, Fettah dün yakalanarak, ad- bir iddiaya göre g€Çilmez hale getiren 
ki l<~~ ır. Cebelidüruzda Dürzi, Şamda- Birinci karar suretinde Suriyenin .b edil L h .. rük binasının yeri- liyeye teslim edilmek üzere icab eden Alınan teknik adanılan. binlerce amele. 
to.kl Urd ınahallelerinde de Kürd bay- Avrupaı demokrasisine sad1k olduğu n .~. ~· gum lmasım taleb et _ muamelenin icrası için Polis Müdüriyeti· mü'hcndis ve otomaUk vasıtalar, şimdi 
da h~~~:~ilmiştir. Ar~ matbuah man bildirilmekt.e ve dış politikada kuvvet ıı~ Yt~nı ır ma yapı ne götürülmil§tür. Leh hududuna nakledilmişlerdir. 

U,.,.u.m ti . b mış 1r. S . eh lllaha .:: ~ın u hareketlere müsa - istimali takbih edilmektedir. 4 AJman tayyaresi uçlu Müdüriyette bulunduğu sırada Alrnanyanın bu tarzı harekctinın em-
da buı~~ını yazmakta ve hücumlar _ İkinci karar suretinde, ~uriy~~in Varşova 24 (A.A.) _ Dört Alınan birdenbire kendisini muhafaza edenlerin miyeti nerededir? Her devlet hududlan-

1
: . aktadırlar. Fransa ile muahede çerçevesı dahılın- ta , . d .. ı,........... nr.znan'ın dog·u elinden kaçmış ve binanın ikinci kat pcn- nın emniyeti için istediği gibi tedbi~ alljJ 

.. azk:iy ı·ı . " . b'ld' YJ aresı un a~.. .L'v 1 . d b' . k k f' ks k 1 h tl cuae t~ Beru e ı ?r de ıstiklal ıstemek üze- de dostluğunu muh~za arz~su ~ ı - cenubundaki Wolsztyn üzerinde uç _ cere erın en ınne o_şara . ırar ma a- müstahkem no ta ar v~ a ar vu 
ta bır hey'et göndermişlerdir. rilerek bu muahedenın tasdik edılme- muştur. Bunlardan bir sivil tarafından dile dışarı atlamak istemiştir. getiremez mi? diyebilirsinız. Filvaki bu 

Suriye parı: t miş olınası ve başka esaslara dayanan idare edilen ve Çek mamulatından 0 _ Böylece. birdenbire ikinci kattan soka- müillhazanız nazari olaraıt doğrudur da. 
Şanı 

24 
·•men osunun kararlan anlaşmalar ihtimali teessür ve teessüf- lan biri yere inmeğe m~cbur olm\l!itur. ğa sukut eden Fettah, çok ağır şekilde Fakat böyle bir hattın bilhassa Alman 

(A.A) M~-ı:- b' f ı k dedil ~-J~dı"r yakalanark. ölüm halinde Cerrahpaşa ordusu gı·bi hakı1talen kuvvetli bir ord\I · - =, ır ay a- e ay meı-.~ • Tay 'areleri idare eden sivil yolu şa• -" hastanesine kaldırılmış ve yapılan teda- elinde nasıl mühim ibir ;stinad noktası teş. 
ızmirde · b"ır toprak Bat~n Amer·ık~n şırdığını iddia e1mektedir. Polonya ma viye rağmen ölmüştür. kil edeıbileceği d~nülecek olursa Al• 

~ kamlan tahkikat yapabilmek için ken- manyarun şarkta vücude getirmek istedi-

kaymaSI oldu, ' denizaltı gemisinden ~:~~:r!~;:1df ve tayyareyi müsadere el· İngilizler Sovyetlerle ~;::!: ~~ı:a::::.ı~:1~:~ 
bir a 1 öld 15 k. · k t ld B 1 t I bithassa unutmamak lazımdır ki Çekos-me 8 U IŞf ur arı 1 eypazafl an aş 1 ar lavakyanın ilhakı, Meınelin geri alınması, 

İzrn ir 24 (1 • h k d } . ( B Avusturyanın istilası gibi mühim hadi· 
da fn....: 'b· lususı) - Seydikôy civarın- Londra. 24 (Hususi) - Dün, Amerika- a r l• ze e erJ 0 e aştarafı 1 inci ~ayfadtı) """ seleri, .biraz da. Almanya. garb hududu· 
metre d .ı: toprak kayması olmuştur. 7 nm New Hcmp.shire sahilleri açığında bir ısnıaşma ne vakit ilAn edilecek? nu ör:ten ve bu hattı aşılmaz bir mütcsel· 
2nelelera::nli~e .. to~:ak_ a~tında kalan a- dalına tecrübesi esnasında batmış olan Kızı 1 ayın yardı mı Başvekil, imkan olduğu takdirde an- sil kale haline ~etiren Sigfrid müstahk.enı 
hatır Ya.raı bırı olmuş, uçü ağır, ikisi de cSkualos• denizaltısının mürettebatını laşmanın Cumadan evvel ilan edilece - ha1tı sayesinde başara.bilmiştir. Şimd~ 

annıış1ardır. kurtarmak ir;n sarfedile:ı gayretler ilk Ankara 2 4 (Hususi) - Beypazarı - gı-'ni, fakat ilan keyfiyetinin tatilden ·ıı- bu hatta müşabih ve mukobil şarkta dı Re -·- semeresini vermiş ve denize indirilen dal- nın Karaşar nahiyesinde çıkan büyük sonra yapılmasının daha fazla muhte- bir hat vücude getirmesi garbda olduğu . n. sahilindak·ı Alman gıçlar. hususi bir cemniyet odash> vasıta - yangın münasebetile Kızılay harik?.e - mel olduğu cevabını vermiştir. gibi şarkta da arkasını emniyet altına a· 

t h 
Sile kazazede mürettebattan 15 kişiyi kur- delerin vaziyetile yakından alakadar Atli, anl~şma yapılmadan evvel, bu- laca:ktır. Buna mukabl.l Lehistanın çoi 

IS 1 kamların b 1 tarmağa muvaffak olmuşlardır. olmuş ve kendilerine 12 ·bin iira tah - nun kamaranın tasvibine arzedilece - açık olan hududlarını örtmek adeti 
1 SU as 1 Denizaltı, üç sivil mütehassı,g olmak sisine 'karar vermiştir. ğine dair Çemberlayn'den teminat is - müst-ahil gibidir. Lehistan, bilh~ Sov· 

. ~trasbourg 
24 

(AA..) . eh _ üzere 59 kişi bulunuyordu. Bunlardan 26 Kızılay alınacak tertibitı tesbit et - temiştir. Başvekil, bu teminat talebini yet Rusya ile olan hududunu. telörgüler-
ruıın taşnıası Üz • • v- R~ın n kişinin, geminin su ile dolmuş olan dai- tirmek üzere yarın mezkur nahiyeye reddetmiştir. le emniyet altına almaya ve bu açık ara· 
: an .t\ln:ıan istih~~ sag sahılde bulu- relerinde boğulduklan tahmin edilmekte- bir hcy'ct göndermektedir. Anlaşma tesbit edildi ziyi. gayet kuvvetli bir hudud muhafız 

1 
a.'>llıı.ş ve tahU lar~ ~en su dir. Diğer sağ kab.nl:ınn kurtarılması.."la • • • - - - -

1 1 
Londra 24 (A.A.) - Lord Ha~ifaks, teşkilat.ile mürakabc altında bulundur-

n;~lUr. Ye mecbunyeti hasıl ol- çalışıl~~dır. ı ngıhzf erle --pon ar saat 8.40 da Croydon meydanına gel - m ya mecbur olmaktadır. Bu hal, Lehis-

ransız tar f B k - miştir. tan için mütemadi bır masraf ve feda-
nlaııJarınkind a ında·, ~~ihkamlar A~ - aşv ilin ar Si da b ·r hadis Lord Halifaks , kabinenin toplantı - karlı'k vesilesidir. Bundan aolayıdır ki 
l1::rd~ oldu- ~ daha yuksek mev'kı - ~ . sından evvel \ 5 dakı'ka Çem"'~rlayn ile 
t.... I,'11 ırın s ,_ d ~ k k t.1<: Almanyanm şarktn vücude getirmeye 

~ karar verdiği müstahkem hat, Lehistanın, 4•ıtştır. lr Umr an masun. kal - eşe u··rlerı· Londra 24 (Hususi) - B_ ugu"'n Hong- go''ru".~.muş·· tu"r. \ 

H 
-- _ Konrr'a gitmekte olan bir Ingiliz ve bir Saat 11 de toplanan kabine, Cenev- endişelerini yatıştırmak değil. artırmak' 

atay Maar·ıı_c_ .. ı· Ankara 24 (A.A.) - Başvekil Dok- Fransız tica ı;et gemisi, liman açıkla - 1'.""<ieki görüşmeler etrafında Lord Ha - il"in bir gaile membaıdır. Dan?ia ve Ko-. emıye 1 tor Refik Saydam, 19 Mayıs gençlik ve rmdan J aponlar tarafından durdurul - lifaks'ın r aporunu dinlemiş ve Sovyet r~dor münasebetile Lehistan a;:sında çı-

kon • spor bayramı vesilesi ile vaki tebrikfıta muşlaroır. . hükfunctinin tekliflerine \"erilecek res- kan ihti!Ufa, Ahnanya. şimdilik böyle bir 
Qr8SI samimi teşekkür ve karşılık tebrikleri- 1 Japonlar.'. gem~lerde araş~ırma_ ~apa- mi cevabın metnini tes~it eylem~tir. tedbir ile mukabele etmiş oluyor. Bu da 

Antnkya 24 nin bildirilmesine Anadolu ajansını c~~arın! soyle~ış ve ~v.ve~a İngılı.z ge- Yarı resmi mahfellerde elde edilen gösteriyor ki Almanya, yapılan bütün id-
~IniYeti ~· {A.A.) - Hatay Maarif memur ebnişlerdir. mısme uç bahrıye zabıtı gondermışler- intıba. Cenevrede bir anlaşma için u - dialar hilafına. bugün için tam surette 
11eyetini ~e ır .kongre yapmış. yeni idare dir. Zabitler gemide henüz araştırma - mumi esaslar bulunm~ olduğu ve bu- hatbe hazır vaziyette değildir. Versay 

'l'ayfur Söbış, .hanıt reisliğe devlet reisi Hı·ııer Alman ordusu ya baş1amışken. İngiliz cDutchess» dis nun da kabinece tasvib ediltliği mer - muafı.edesinin t.a!hmil ~tt.iği askerl takylo 
:Vekili t::r e_ru. fahri reisliğe Maarif troyeri hadise mahalline gelerek Jal!pon kezı"nd-...lı'r. şun· aı· me~~·ubahs olan l d h :ı... d 
1
. .ı.].asan Ali y.. eU 't""U v ,,.. dattan do ayı a a bir~aç sene or usunun 
ır. Bir hey T uc ittifakla seçmiş- şef lerile go·· rüştU zabitlerine uzaklaşmalarını emretmiş- cihet, bazı devletlerin hususi endi.ezele- geri 'kalan talim ve terb;yesini mevcud 

is~'.ğe seçna~i ayfur .~~ene hnmi :e- tir. Japonlar, derhal gemiyi terketmi.ş- rini bertaraf edebilecek bir formül tes- ihtiyaç seviyesi.ne yükseitmek zaruretin-

Yuc:ele de keyfi ~t t.ığı gıbi Hasan P.li Berlin 24 (A.A.) _ Hitler, dün Bere- lerdir. . bit etmek-tedir. de olduğu gibi gene günün ihtiyaçların-
htesgaden'e gitmiştir. Mumaileyh, a - an o ayı ir ta mı te ir eri e PCT F.I.. 

ye elgrafla bildirilmiştir. Limandan daha uza'k bir mesafede Londra 24 (A.A.) - cEvenı'ng Stan- d d 1 b k db ı d 

J ıstı•nde musademeler deti vechlle Pantkot yortusunu orada durclurulınuş olan F.ransız gemi.sinde darb gazetesinin diplomatik muharri- deııpey almakla m~şguldür. Sigfrid hattı 
geçirecektir. araştırma yapıldıktan sonra, gemı ser- .ı·inin bildirdiğine göre, İngiliz kabine - ve yeniden şal'lkta yapmaya karar verdi-

yen.iden ş·ıddet•endı• Öğrenildiğine göre Hitler, yola çık - be$t bırakılm~r. si, Sovyetler Birliği ile üç taraflı bir ği müstahkem hat. bunun bir delilidH'. Bu 
t madan evvel Alman ordusu şeflerile T • d·ı pakt yapılması hakkındaki Fransız pla da gösteriyor ki bir harbin patlıyabilme-

.l..ondra, 24 ( uzun bir mülakat yapmıştır. eczıye e 1 en nını: ~il sabahki toplantısında tasvib si öyle krilay !bir şey değildir ve bilha~ 
bıldirdiğine "A.A.) - Reuter ajansının sporcular etmıştır. demokratlar cep'hesinin günden gün:! 
le bir A.r b gore, Hayfada İngiliz kıtaati- Zı"raat Ve''. aA letı• sut kuvvet bulması. karşı tarafı , bir taktm olnıuş va ~tcai arasında bir müsademe Çorlunun gilzel bir mani tedtfurler almaya sev1tediyor. 

ll\gili~ Yedı Arab ölmüştür. J • • t ık·k d" ( 8a~ta1'af1 t inci sayfada ) Köyü : Misini/ Bu hal kuvvet müvazenesinin husulü-
'Übayıa i~rı'dcn bir sübay ölmüş ve bir mese esını e 1 e ıyor setle suçu tebeyyün etmemekle beraber Ço 1 (H A) Misinli k" " 270 ne bir delil olmak noktasından harbi iste. 

asker yaralanmıı::tır. daha evvelki maçlarda hakemlere te - r u ususı - oyu . 1 . . • ·ı ,_ b" 1 "d" ed' Y"' w mıycn er ıçın sevını eoe~ ır 111 ıs ır. 1 Ankara. 24 {Hususi) - İstanbul süt i- cavüz ve hakarette bulunarak cezasını hane, 1 130 nüfusu, tek katlı ve beyaz 
Spanyada d.. A şinin organize edilmesi etra'fında Ziraat henüz görmemiş ola'Il İskendere üç ay, sıvalı evlerile Çorlunun büyük ve şi- Selim ilagıp Emeç 

.. n onen iman ı... k g ·· ıı Ve:kfıleti tetkikler yapmaktadı:-. maçlar esnasında mükerreren gayrita- rin köylerinden biridir. HalAJ çalış ·an • • 
onu üleri Berlinde Bira fiatlannın ucuzlatılması için de biiliklerd~ bulunan Fenerli Hüsamed - ve ekmeğini topraktan çıkaran kimse- Kont Cıano Berhnden 

~erasiınle karşılanacak Gfunrük ve İnhisarlar. Zi:-aat, ve Maliye dine bugü~den başlıyarak gelecek a - le~den müte~~ldir. Cömerd toprak- döner dönmez Mussoliniye/ 
vıg Vekaletleri etüdlcr yaptırmakt3dırlar. yın yirmi uç akşamına kadar devam et- laımda her turlil hububat ve nebatat • • 

rıuna ~4 (A.A.} - cKondor> lejyo _ J - mek üzere gecici müsrloaka boykotu ve bol olarak yetiştiği gibi para kazandı- ızahat verdı 
~~dan it~sub Alman gönüllüleri yıl - Ankaradan slanbula Demirspordan Arife de mugayiri ne - ran muhtelif fasllelerde mensub rnevad Roma, 24 (A.A.) - Kont Ciano. Berlin-
i<ıt~ areıı kendilerini Hamburg'a DördiJncÜ fren zaket hareketinden dolay~ bir ~tar da ~c:.übe t?rla:arında gö~lm~edir. den avdet etmiştir. Kendisi derhal Alımın 
ll\eğe b olan Alınan vapurlanna bin cezası verilmiş, keyfiyet alakalı bolge- K~yu_n abıdesı, Cümburıyet Halk liderleri ile yapmış olduğ~ gOrüşmeleı, 
İtka ~lıyacaklardır. • Ankara, 24 (Hususi) - Ankaradan İs- lere tebliğ edilmiştir. Partı bınası, heyet ve okuma odası ve hakkında Mussoliniye izahat vermiştir. 

ı\Irnlnp h~lert üç gün sürecektir. Birçok tanbula bir dördüncü tren tahrik edilme. Demirsporun Romanya seyah ati köyün ufa'k tefek ihtiyaclarını gidere-
denizd nrb gemı.ıeri gönüllüleri açık si kararlaşmıştır. Demirspor Romanya ya• gideceğinden cek bir kudrette d:mtrei, kalaycı, bak- yeni İzmir Va tisi 

l\fa e selamiıyacaklardır. Bu tren yarın birinci seferini yapacak- 17 ve 18 Haziran tarihlerinde Ankara- kal, ve kahvehanesı mevcuddur. 
hurg·~~1 Gö:ing, gönüllülere Ham _ tır. Buradan 16.43 te kalkacaktır. da vapılacak Fenerbahçe _ Demirspor Su ihtiyacı bol suyu bulunan kuyu - İzmir 24 (Hususi) - Yeni valimi:& 
~ektir. B B<:rlıne kaıdar refakat ede _ ve Fener _ Ankaragücü maçlan 24 ve lar ve akar çeşmelerden giderilmekte, Etem Aykutun tayini vııayete tebliğ 
Onünden erlınde gönüllüler, Bitlerin Mflclis ruznameşlne 25 Haziran tarihlerine alındı. nümune bahçesi, fidanJık, kavaklık, edilmiştir. Etem Aykut Balıkesirden 

1 
ge~]erdir · A la h iz.mirde hakem meselesi bılğlıkları. bunlardan başka daima fay- telefonla bana beyanatta bulunarak, 

ilgi}" V . . lınan gl alar Ankara 24 (Hususi) _İzmir hakem- dası görülen ecza dolabları; köy müra- bu hafta parti kurultayında bulunmall 
ız ahde Kraliçesinin Ankara 24 (Hususi) - Tünel şirke- !erinden vaki şikAyet ilzerine vaziyeti seıat, müvaridat ve tevziatını bir nok- üzere Ankaraya gideceğini ve 4 Ha .. 

sıhhati . tinin imtiyaz hakkı fle tesisatının sa - tetkik etmek ve bu haftaki maçlarda tada ~"neden posta kutusu, tek munl- ziranda İzmirde olacağını söylemiştir. 
Londra, 

24 
tın dlırunasmn dair olan mukavelena - müşahid olara!k: bulunmak üzere Be - limli ve 100 mevcudlu üç sınıflı bir 

htaritıin ge }A.A.) - Valide kraliçe menin tasdiki hakkındaki IAyiha ile den Terbiyesi Genel Direktörlüğü Yük mektebi vardır. Hamidiye Tekirdağında 
tithht vaz·y ~~ •. rahatsız geçirdiği fakat yabancı dil öğretici ve bir metoda bağ- sek Futbol Hakem Komitesi azasından Muhtar Rıza Aslan, muallim Ahmed 
lkı hildiriı:n \•nın. endi~eyi mucib olmadı- lı ders plfiltlarmm mahfazalarile birlik Sadi Karsan bu a~c;.am İz.mire hareket Ziy~ Adal ve köy katibi Süleymanla 
\t l{raliçeni~ tc~ı~. te gümrük resminden muaf tutulması etmişti'r. köy kanunu çerçevesinde bu köyün ma-

crrnck.Ie b gozündeki yarası ızbrab hakkındaki l.Ayiha meclis ruzna'mesine Sadi orada bir de hakem komitesi halli ve mülld amirliği temsil edilmek-
craber vahim değildir. alındı. · k-urnca'ktır. tedir. ( 

Tekirdağ. 24 (A.A.) - Marmara üman
lannı dolaşmağa çıkan Hamidiy~ bu sa
bah Tekirdağına gelmiştir. Halk mektelf 
gemisini gezmektedir, 



• 

4 Sayfa SON POSTA. Mayıs~ 

Süt yaz mevsiminde alb saat zarfında bozulduğuna 
göre santral tesisinden sonra 

Gayet ucuz bir fiatla satışa çıkanlacak 
olan halk tipi radyolar hakkında Posta 
ve Telgraf İdaresince müteaddid teklif
ler alınmıştır. Bu teklifler bir yandan 

934 de memlekette 55 bin ton şeker istihlak edildijİ 
halde geçen yıl istihlak miktarı 10) bin tonu buldll 

alınacak neticenin menfi olacağı ileri sürülüyor 
tetkik edilmekle beraber, verilen mühlet Pancar fiatlannm kırk paraya iblağı 
te Mayıs nihayetine kadar uzatılmıştır. üzerine bu yıl pancar ekimi faıla olm~-

Hükfunetçe, kabul edilecek halk tipi tur. 
Belediye tarafından şehirde bir ıüt için herhalde buz dolablanna ihtiyaç var- radyolarda tı<:uzluk ve sağlamlık gibi Hu'bUıba.t ekiminden köylünün beher 

ıantrali wcude getirilerek süt ifinin e- dır ve gazoz gibi aatılmasına imkan yok- muhtelif evsaf gözönünde tutulduğu için, dönümde 8 lira gelir temin etmekte 01. 
aaslı bir ıekilde idare edilmesi için verilen tur. müıhletin temdidine lüzum görülmü~tilr. masma mukabil, pancardan bu gelirin 6 
karar, fehrimizdeki ~üt müstahsilleri a- Bundan ~k.a ,ehrin bu dağınık vazi- Muhtelif müesseselerin teklifleri en kı- lira tutmakta olması sebebile geçen 6ene 
rasında bir hayli itirazlar doğurmuştur. yetine göre tevzi ve satıı temini İfİ de S~ bir zamanda incelenecek ve hemen pancar zeriyatı az olmuş ve buna kısmen 

si neticesi olarak Türk sularında ye~ 
balıkların nefaseti dış piyasalara tanı 
lnl§tır. . 

Almanyaya ve şimal memleke:ler: 
balık konservesi ihraç edildiği gibı, d ~ 
Uru.guvaydan vaki taleb üzerine 
memlekete de konserve balık gönderiY 
miştir. 

Bu hususta düşüncelerine müracaat et- başlı başına bir teşkilA.t işidir. Bir miltc- sıpa~ ven1ecektir. Bu suretle radyo a- kuraklık ta inzimam ederek 300-350 bin 
tiğimlz IÜt müstahsilleri ıu mütaleada vassıt 250 gram süt için bir apartımanın bone miktannın artaca~ muhakkak gö- dönüme d~en pancardan yerli :fabrika· Tütün Y8 yumurta ihracı 
bulunmaktadırlar: be§inci katına kadar çıkmayı göze alır. rülmektedir. Esasen şirket zamanına na· larımız ancak 43 bin ton şeker istihsal e- devam ediyor 

c- Belediyenin fehirde bir süt aantrali Süt tevziatını k~ebaşı bakkal ve tütün- zaran, bugünkü a·bone adedi ehemmiyetli debilınişlerdir. yi11t'" 
V'Ocude getireceğini ve muhtelif mıntaka-1 cüleri kat'iyen Üzerlerine almazlar. Şu surette fazlalaşmıştır. Evvelce, mevcud Müstahsilin pancar ekimine rağbetini Amerika, Belçika ve Estonyaya ~ 
larda da ahır siteleri inşa ettireceğini ga- hale gör_e e.:'.eli tehird·e· m~uhtelif maha~- abone m~ta:ı ancak 7000 e varmakta i- artırmak maksadile yapılan tezyid üzeri- sek kalite mallardan mühim mikt 

1 d b t h .. d kk- 1 d t ken bugunkü bon ded' 55 000 k d tütün ihracına devam edilmektedir· ~telerde okuduk. Menfaati umumiye na- er e ırer su sa.,.. u aruan 1 esas _ ' . a e a 1 • e a ar ne, ekilen saha bu yıl 500 bin dönümü tJI' 
mına yapılacağını kuvvetle tahmin etti- etmek. icab eder. _ yuk3elın.ıştir. Yalnız 55.000 aboneden alı- bulmlli ve bu suretle köylünün alakasız- İtalya ve Almanya için yumurta sıı ~ 
lfmiz bu şekil, tamamen mahzurludur. Aynı umanda bugun satılan ailt ile nan varıdat yekunu 550.000 lira tuttuğu lığı eiderl~tir. ları da yapılmakta, bundan başka g .;rt 
Şehrin muhtelif mandıra1annda istihsel' pastörize edilmiı lriltün içimi arasında <halde, Ankara radyosunun işletme mas- Bu se.beble bu sene istihsalAtın fazla Almanya için mısır, tiftik. deri ve paça 
edilerek bu santralde toplanan .Ut pastö- çok büyük farklar vardır. rafı ao.ooo lirayı geçmektedir. Aboneler- olacağı ve yerli fabrikalar için tayin edi- ihraç edilınektedir. • t' 
riı.e edı1erek bir gün ~ra aatlfa çıkan- Yazın altı sa.~te. kışın .ancak yi.~ dö-:t den alınan vari~at ~ ~ncak memur üc- len istihsal miktarı olan 65 bin ıOnu aşa- Dün Fransa için koyun derisi, Bel~ 
laca'k. İstanbula 25 bin, Beyoğlu ve diğer' saate tahammul lrudretı olan sutün hır .retınl ve mnzısyenlenn yevmiyelerini cağı muhakkak görülmektedir. Şeker fab- ya mazı, Bulgaristana nohud, Mısıra ıe1" 
ınıntaklara da 3o bin litre .Ut tevzi edl- şi§e içinde üç gün aatılmıyarak kaldığını karşılıyabilrnektedir. rikaları geçen senenin noksanı olan 22 tin, Kübaya yün halı, Hataya un. un rı>"' 
'~-ktJr H ü bu klsm t 1 tıl tasavvur edersek bu işin vereceği menfi Bu sebebden d'Olayı, senelik abone Oc- bin tonu da ikmale çalışacakiardır. mulAtı ve pirinç gönderiırnektedir. 
~ad • enulzik rt ın• gü•a ı ıynlp sa - netice meydana -lrar, retlerinin r:mdilik tenzı"tı• ı"mkaAn "'•hllı"n- 1 r 
~ ,..&,. .,...... y• Ua Yapılan istatistikler neticesinde mem- Almanlar av de ·r"sr· ı"stı"yor a m ı&-..... e~, en. e esı n a ıan- Afı i•-ı . t . . l . . d d ~ d örül . ,. 

ld _!,_._ d -n+ yni t ır ı ""' en e.1.11 mese e.sının e Oıs• u e g ememış. uı..eyfiyetin esaslı bir su- le kette her yıl şeker lstihlakinin mühim ıı" .. tf" 
tra en gene o ul.IA.ı.o.r a au.• a mın a- 1 "" k . . . . u ~- kiik" M m1 k timi d d · · alınak " ~..1..ed"l kti Ş ,_ -" . ki o mıya<:aıs• anaaıtındey,z. Beledıyenın re111.e ll'Ct ı lüzumu h~ıl olmuştur. miktarda artmakta olduğu göriilmekte- e e e z en av erısı il" 
kalara M:'Vll. ı ece r. e.are ııu.t aev • g~e ~ b' _ _.. ld - . '-,... ;re ~hrim· il Al f' s nın JJl 

~~ reoeıs• · ır J.U&lja e yuzer ıneJUUI. a- dir. Memleketimizde g34 senesinde şeker r ıze ç man ırrna ı 
7atı bu suretle tevali edeceğine göre, sa- hırları vücude getirilmesi imkan haricin- Kuyudan SU çekmek istilılak miktarı 55 bin ton iken bu, mü- messili ~lmi~ir. . . _. 
tılmıyan ve esasen ~elere konmuJ olan dedir. Bugün ıbfr müstahsilin yilz ineği teakib senelerde 70, 81. 94 ve nihayet 100 Bu mwnessıller mevcud av derısı ~l>" 
.Otler bozulacaktır. Çünldl pastörize aüt yoktur. B~ mii&tahsil birle§ip te inekle- meselesinden iki kişi bin tonu bulmuştur. lannı tamamen almak üzere stok sah• 

ancak tir giln IOnra satlf& çıkarılabilir. rini bir ahıra koymazlar. bir adamı yaraladılar Bu miktarın 65 bin tonu miill fabrika- lerile temaslara geçmişıerdır. eti 
Halbuki yazın sütün tahammOI müddeti Belediye bizce bugünkü süt satışına e- larda istihsal edilmekte ve müteb:ıki mik- Stıokla.r azalmış olduğundan taJebl 
8 saattir. Şu vaziyete göre bu F.itler daha saslı bir şekil vermeli, sıkı kontrolu ile Dün Bakırköye bağlı Mahmudbey na- tarı hariçten getirilmektedir. tamamen karşılamak mümkün olaJJl.,. 
atışa arzedilirken bozulmut olarak beraber, Belediye ahkAmını tamamen tat- hiyesinin İkitelli köyünde bir yaralama Geçen !ene fabrikalann istih.al mı"kta- maktadır. 1 
.evkedilecektir. Bu sütlerin tevzi mahal- bik etmelidir. Aksi takdirde elde edHecek vak'ası olmuştur. Jandarma lakabile anı- nnın 22 bin ton az oluşu neticesi olarak Mümessiller gelecek sene içinde ~ 
!erinde 24 ıaat bozulmamasının temini netice menfi olacaktır. lan İbrahim yeğeni Hüseyinle birlikte noksanı tel.Afi maksadile bizzarur dıf pi- gajmanlara girişmek istemekte ıs:1~r ~ 

Şehir işleri: MiJteferrik: ayni köyden Ali ile müşterek kuyudan iU yasalardan fazla ıeker ithal edilmiş ve ~ın az olmasından umumiyet ıtıbsr 
çekmek meselesinden kavgaya tutUJtnUJ· bu şekerlerin siyasi hadisat dolayısile geç av derilerinin yüzde kırk noksan olaC~ 
lardır. kalması hafif bir darlı'A: husulüne sebeb nazarı dikkate alınmakta ve bu bustı~ 

ODrDltD yapan 38 satıcı hakkında Denlzbıınk kcoper•tifl umumi Kavga sırasında Alinin başı yarılmış ve d t ·ı ih 
.. olduğu gibi, bu şekerlerin yerli fabrika- a eenni ı e areket edilmektedir. 

ceza zaptı tutuld• heyeti yarın toplarıyor dişleri kırılmış, buna rağmen İbrahim lanmızın mamulatı nefasetinde o1mama-

Eminönü kazaıe, dahilinde saat .ekiz- Denizbank kooperatif umum! he)'€ti hiddetini yeneme.miş ve tabancasını çe- 11 da, §l"'k:lyetleri mucib olmuştu. Fakat 
den evvel bağırarak mal satmak sure - yarın öğleden sonra Tophanedeki eski kerek Aliyi yaralamıştır. Yaralı hastane- uzak mıntakalarda.kl fabrikalarımızın 
Ule gürültü yapan aatıcılardan otuz se- Denizyol1an binasında toplana\!aktır. ye kaldınlmq ve suçlular hakkında ta- mevcud .stoklarından da şeker getirile-
kizi h.akkuıda ceza .zaptı tanmn edil - Bu toplantıda, kooperatif hesabatıru kıbata b~lanılınıştır. rek bu mahzurlar önlen~tir. 
"''•tir t tldk ı....r... 11 beş ],.;..,"lik 'L- t' Halen dört fabrikamızda 35 bin ton 
llo&Mof • e ~LU seç en ~1 ııo;;ye ın Eg"' lence yerlerinin 
EminGnDndekl dDkklnların ıatımllk raporu okunacak ve esld idare meclisi miktannda ıeker stoku mevcud olduğu 

bedelleri daöıtılaoak ibra edilerek, yeni idare meclisi leÇi - tarifeleri tetk;k ediliyor anl8.§ılmaktadır. 
Eminönil meydanında Balıkpazan ci- mi yapllacaktır. D<İn Belediyede, Belediye Reis Muavi- lngif tereden damızlık kısrak 

lıetine isabet eden on dört dilk.kAnın Fener nahiye mOdDrlDDDne Derbend nl LO.tfi Aks.oyun riyasetinde ve kayma- Ve tay alındı 
lsti.mlAk bedeli olan yüz on altı bin lira nahiye mDdDrO hyh edlldl kamlarla, İktısad İtleri ve Temizlik İşle-

Ziraat VekAletl, Karacabey harası için 

Almanyaya pul ihraç edildi · 
Almanyada pul meraklıları bir ns~ 

yekfuıu bulmakta ve muhtelif ınüesse ~ 
ler halkın ve mekteblerin bu ıner8~ir 
tatmin için büyük mesai sarf etmekte ~ 
ler. Bu firmalar diğer memleketlerd ı 
olduğu gibi memleketimizden de kil01? 
ca kullanılmış posta pulları aımalt~..!.l 
lar. Bu cümleden olarak dün kolıl""'
halinde bir miktar pul ihraç ediiıniştir· 

Jakmda mal sahlblerine dağıt.ıl.acak - Fener nahiye müdürlüğüne Derbend ri Mildürlerinin iştirakJ ile bir toplantı 
tar. Mısırçarşısının önüı;ıdeki aekiz dük- nahiye müdürü Nazmi Kolb~ tayin o- yapılmıştır. Toplantıda sayfiye yerlerin
kArun iztimUk bedeli altmı.ş bin lira ıurunUf1.ur. deki gazino, lokanta ve bahçelerdeki fiat-

İngiltereden 50 bin liraya on bir damızlık Bl5rek yiyen bir kadın ve iki 

tvtmaktadır· Belediye, Natiadan bu -irkecl garında bir para de~Uttlrme lann çok pahalı ve yiyeceklerin bakımsız 
-Mlyı istemi•tir. 1 1 ld olduğu, sayfiye yerlerine gidip gelen ve-
r--- -ı U f 9

• açı 1 
saitl nakliye fıatlannın yüksek ve çürük 

f eyrekte bir halk hamamı açılacak Avrupadan gelen ecnebi yolculara çarık olduğu nazan dikkate alınmıştır. 

kısrak ve on tay satın almıştır. Halisüd- çocuöu zehirlendi ti 
dem İngiliz ırkına mensub olan bu damız- Küçükpazarda Seferbey sokak • 
lık kısraklar Liverpuldan memleketimi- num~ralı evde oturan Zehra, l{.ailtB~ 
u getirilm.İilerdir. cılarda börekçi Mehmedden börek y, 
Bahk konservelerim"z rağbet mış, bunu çocukları Hayri ve y~ıır il

le birlikte yemiştir. Biraz sonra be; _ 
görüyor çü de zehirlenme aiaiıni gösterdik 9': Belediye halk hamamlarını çoğalt - bir kolayl1k olmak üzere, Sirkeci ga • Ayni zamanda seyyar satıcıların sıhht 

ID8.k için Zeyrekte de bir hamam aç - nnda, Cümhurlyet M.~rkez B~kası ta- muayeneden geçirilmediği de görü.şülniüş. 
tnağa karın- venniştir. ôtedenberi met- rafından bir para degıştirme gı..~ a - bu hususatın önüne geçilmesi için kay. 
rQ.k bulunan ve depo olarak kullanılan çılrnıştır. . -makamlann mıntakalan dahlllnde tef-
!'.e rek hamamı ~altı1m1ştır. Bu gişede ecnebi yolcuların .dövizle- tişler yapması, İktısad ve Temizlik !~leri MUAZZEZ TOPRAK'ın Bir fen kurbanı 

Y ri mukabilinde TClrk parası venlmekte- Müdürlerinin de kazalan dolaşarak tef- M EV L Ü D U 

Yerli konserve !abrikaJarının muh- rindttn, hastaneye kaldırılm~ardır. 
teli! memleketlere numuneler gönderme- rekçi Mehmed yakalanmıştır. -# 

1 ~ dir. Uşlerde bulunma.g kararlaşmıştır. İÇİ n İhtifal ~ 
nhisarfarda: Şimdilik muamelelerin çoğu dolar, Eğlence yerleri tarifeleri ile vesaiti Genel Kurmay Bqkanı Marepl Fev- Askerl Veteriner Tatbikat Okulu !\{üd~ 

......_ · · sterlin ve Fransız frangı üzerine yapıl- nakliye fiatlan da yeniden incelenecek, zi Çakma.kın kızı, Bürhan Toprakın eşi IU~ünden: Fraıısada Enstitü Pasteur'de 6 "'ı 
lnhlaarlır ldareainln aermayeal makta, Şili, Japonya ve Çin gibi "lür - lAzım gelen tenzilAt yapılacaktır. Ay,e Muazzezin irtihalinin kırkıncı gü- .Ude iken tecrübeler esnasında ruaın::ııaa 1 

nlabetlnde bono 91karılacak kiye ile iktls~ mttnıı.sebetleri az olan ' len Bakteriyolog Vet. Yilzb~ı K~::...-rl' A. 
nüne tesadüf eden Mayısın 26 ncı Cuma milin kemikleri istanbula nııkledllD-gı .. 

Güınrük ve İnhistırlar Veklleti tara- memleketlerin dövizleri kabul edil - Polisi~ : günü. Cuma namazından sonra Beyazıd dlr. Cenaze törenı 26/Mafl.'!/ 939 O~~ 
fmdan, İnhisarlar İdaresinin mütedavil memektedlr. Gi.f}ede franenas denilen .. . . nü sabah saat 9 da Haydarpaşa rıh' ~ 

h t kl rl "---'-- d .... 1 .. ya t camunde, ruhuna ıthaf edilmek üzere ....... 1,va,.0 ..,..ır. BiltUn +-tanbulda b\)l __., •rma- haddini tecavüı etmemek ü - seya a çe e uzıcıu.ft: e muarn ... "' Bir lh iyar rıhtımda dururken """i v-u ~ P""" 

" - dı mevlüdü -rif okutturulacaktır. Aileli. meslekdaflar Te yakınlarının bu eıeınJi mere bono çıkarmasına karar wrl1mlt pılmakta r. denize dDştO ...-
dostlannın ve gelmek istiyen muhterem ramme lştlraklorl rica olunur. ~ "" bu hususta bir kanun l!yihuı ha - DDn bir tramvay tell koptu Ortaköyde Dereboyunda' oturan 78 ~ 

k Bü-n"L MJ.llet Mecll~-- zevatın teşriflerini rica eder. Ankara tklr"'' ıa.rlanara , J .. A :nı..: w-- Dün akşam üzıerl Samatyada Ağaha- yaşında Hüseyin, dün, Ortaköy camii ------------- Tiyatrosu San'a (1' 
Jt1miştir. Kanun llyilıamıa göre, İnhi- maını caddesinde tramvay hattının ana nhtırnı ftzeri.nde oturmakta tken bir - E o E T 1 y AT R osu ı Hazirandan ıtıbaren d•7 
arlar idaresi tarafından Çlbrrlacak tellerinden biri kopmuştur. denbire gözleri karanruş ve denize~ Nurettin Genç Dar ve 8 dikule Pınar ainem•~,ı-
lkmolara Maliye Vek!letf kaf.alet ede - Zabıta derhal bu kısımdan halkın ve mtiştfir. arkadaş.lsn başlıyor : Muayyen g rd"' 
oektir. nakil vasltalarının g~ini menet - HAd~yi görenler Hüseyini yan bay- Geçen seneki temsfller de diter yazlık yerle t1-1 

rniıııtir. Ve bu euretle tehlikenin öni1 a- gın bir halde karav. a çıkarımşbırdır. verdltf yazlık ttyatro- hıOzyonlat Emin At• 
l 

' 
~ larda temıillerine Aılıerlllı ,, er : lınmı.ştu. Kazazede Ihti~r, cankurtaran otomo - başlıyor birlikte ~ 
Hattın bu kısmında seyrüsefer bir bili ile Beyoğlu hastanesine katdırıl -

Yedek aDbay ve ••kari memurlar müddet inkıtaa uğramış ve evine dön- mıştır. 

llabrWr Askerlik l•Mısindea: kalımşlardır. yakalandı Her hafta programlarını gOrOlmemiş yeni 
FİLMSİZ BIRAKMIY ACA}{ rdl· 
iki filmle yapmıığa karar ve 

yoklamap c;aOırılıyoP rnekte olanlar beklemek zaruretinde Metrealnl yaralıyan bir adam 1 L l LE l~TANBULLULARI YAZIN DA 

ı - lubede iı:aJldlt ~ıı: aGba7 ,.. un - Hat tamir edilmiş ve ink1taa uğra - U:runçarşıda oturan Mehmed ismin - iŞTE iLK PIRLANTA PROGRAM: . 
11 memmtann 1/llutr&n.INI cftn1 b&fJ& - yan seyrüsefer tanzim olurunuştur. de 'bir adam, dün metresi Behice ile bu ıenenin en sengin ve en muazzam eserJ : 
.- w 30/Baziran/939 da ~ btılm.d - kavga etmiş ve bıçakla kadını bacağın- R 
1sen tubtde ıeneıııı: 70klamaıvı J&Pıla.cat- Toplantıl•r: dan hafitçe yaralamıştır. Mehıned "1ff _ 989 ALTIN ARAYAN KIZLA 
• 1· _ M·-.. ·t dola-.ı'U. --~ ... bla m"- _ kalan.ar~ tahkikata beıflanmıştır. ve d11nyanm en kuvvetli avantnrn ....... ~ ,, _ _, ............. .u• EmlnBnO H•lkevlnde t•m•ll A ~ Q 
..ı edıec&t!ertn Jen1 adreslertnt .,. llhhl Bir •fÇI dDkklnında yangın osktı s o N D u \ıl ş 
alrftllertnı: sınıf,. men ~ ~ numa- Em1nönl1 Halkevinden: Peroembe, OUma,., Dün, Bebek cad~ e.şcılrll: yapan 
..ıanm behemehal bOdirmeleıt. Cuma.rtıesi aqamla.n aat (to.BO) da 111'1 - Altnhı dilk1rAnmın bacası tutuşmuş, 

1 - Jıfuayyen ·mMdet r.uf'mda m11racaat m1z1n O&laiotıunddi salonunda o&ıılıeır1t 
etnıı~ hakkında. cea. medAec' M.ta»tk Şubemlıı amatatıen ~ (T1Dl) l'Q'e- at.et etrafa slrayetfne meydan ftJ'll -
ehu'w»lı flAıı olunur. ıem.11 edllccütar. mecf.cn slSn~. 

Bu akpm ıaat 8.80 dan itibaren LALE sinomnsında 
Aynca : Metro Jurnal yeni ve çok enteresan hav1tdisler. 
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SiVa da At 
güzel bir anıd 

· rk için j 

yapılacak 1 

Anıd hu Y l · • d h · k · 1 h .. k ... ı ıçın e şe rın mer ezı o an u umet 
meydanına regzedilmiş olacak 

~ Sıvas Ctr Sıvas lıüku met konağı 
4 E A Ususıı - İnklIAb . . . . t. 

bit ~lQl 19 ı 9 .
1 

~. tabhımız-ı hıd Hasan Üzer, Muharrem Balta se -
tilr:~r ayıran şe~r~~=ndısınAe büyük çilmişlerdir. 
hkı~ anıdına kavu ~ ~ef A.ta- Sivasın yeni kültür direktörlüğü 
l~eği ~ış bulunuyor. ş;.ı~ d gunlen~e Şehrimiz kültür direktörlüğüne ta-
ler Ya Saha üzerindP. la nı ın rekz~ı- yin edilen ve kıymetli bir kültür ele
tet ı:ılrnış, ~n seçkin zım ge~:n et~d- manı olarak tam nan Trabzon 'kültür 
tf~da~Ydanı olarak tey~·~ Cu~h~rı. - direktörü Rıfaı. Necdet Evi.mer gelmiş, 
teala n:n :müstakbel . 5 1 edıJmıştır. kaza ve o:.ı~eki kültür vaziyetlerini 
tısıa cagı Vaziyer ır~ar planınd gö- tetkik etmek üzere kaza teftişlerine 
heın tı tarafından ı~ ş~~ırcilik mütehas- başlamıştır. 
d en fn ı· ugunlerde t'°"b·t· ı en ol a ıyete, ge 'Iın· . ""~ ı 1 1 e Knngal at yanşla;n 
~ arak ,,.1 ~ çı ıştır. Bu cümle-
~ an Vekn· ı ayette vali v t• b Kan~al ath spor klüp menfaatine her 
h~tılıR-tna 1' ~~~an Nuri Te: ra~ ı b aş- yıl yapılmakta olan ilkbahar at yarış -
Ur. tnern~ kır ıctiına yapıl e ~~ aş .. - lırrına 2 1 Mayısta ba.şlanac:aktır. Şim -

tnaı <'diı~ e Pt işinin bı·r ara ulmiku- diden icab eden hazırlıklar yapılmak -
h-ıL uneı;j i . an evve ı -
··<ıS bu1 cın ('alı~ 1 tadırı 
buızihı U.l1tJ':rnnkta .ma ara hız veril-

Şt>hrin-ıi,.:n ~·h so~~o ~d hesab,na Hendek1e yağmur bek'en iyor 
Sib b· llı. t ti\.ı; lmı mevcuttur. 
san•a~: «nıdın .:· 1.kı~ll1€ti ile mütena- Hendek (Hususi) - Hendekte ay -
la"'nı t 1r akrıct ~·c;j ".nıesi için güzel 1ardnn~ri beklenilmekte olan yafımur 
haı f ~·. Alınne"1< •le muhabere baş- el'an yağmamıştır. Endişe edilmekte -
Sinct :ı { ıve•e . C<>vnb üzerine der- dir. 

!.' c:le fÇ•lnr<>k ve b N ~-· k b d af 1• 
Ca.l:tır anıdın vapıl u yıl içeri- eusı a<;a a a esasen masr mı :r<.O-

. masına başlana _ rurnıvacnk kad2r ucuz satılmakta olan 
ır ı tütünlerin tarlaya dikilmesi için kasa-

!~ alkl'vi k' {öy gezileri banın kenarından geçen çaydan muay-
n ida ovcüıük k l 

t.Oy te heveti b .. 0 una yeni seçi- yen bir bedelle ve bin müşkülatla su 
~ez.ileri ne b ~rrunlerde istifadeli getirilmektedir. 

'h •vastn . as ~vao.1ktır. Ei!:er bir müddet daha yagm-ur yag--.ou :Venı ınah 1 ~ 
l'atr.... sene Vakt• d su vaziyeti malS-a mıs•r ve sair mahsuller geri ka-

"''''U 1 ın e Y -deı<'tını~ ardan Sivas agan çok faydalı lacak ve köylünün de vaziyeti m~ -
bl.l c' ış: bilhas.<:a b nııntaka~b istifa- külleşeccktir. 

• 

Bursa elektrik 
şirketinin satın 

alınma işi 
Bursa (Husust) - şehrimizde bulu

nan elektrık şirketinin hükılmetoe satın 
alınarak belediyeye devredileceği ma
IOmdur. Uzun zamandanberi müzake
releri devam eden bu iş nihayet tahak
kuk devresine girmiş bulwunakt~iır. 
Ankararla Nafıa VekAletinde yapılan 
ve belediyemiz namına avukat Kemal 
Ziya Demirel, şirket namına Neri ve 
Bertola'mn huzurlarlle yapılan müza
kereler hitam bulmuş, zabıtlar imza 
edilmiştir. Mukaveienin imzası için be
lediye reisi Neş'et Kiper Ankaraya git
miştir. Haber verildiğine göre hükumet 
bunun için şirkete 528 bin lira vere -
ce'ktir. Bunun 150 bin lirası peşin, mtl
tebakisl ~ taksitte ödenecektir. 

Bir kadına tehdid mektubu 
gönderen adam yakalandı 

Bursa (Hususi) - Sedbaşındal oturan 
Zekiye adında bir bayanın bir tehdid 
mektubu aldığını bildirmiştim. 

Kara çete imzasile bir şantaj mahi -
yetinde bulunan bu mektubu yazarak 
posta ile gönderen ~ıdam yakalanmıştır. 
Bu Server adında İnegöllü birisidir. 
Me'ktubta beş yüz 1ira istemekte, veril
mediği takdirde kardeşinin on üç ya -
şmdaki oğlu İhsanın dağa kaldırılacağı 
bildirilmekte idi. Server zablta taral. 
fından yakalandığı vakit cürmünü iti
raf etmiş, evvelce de bövle bir mektub 
yazmış oldul!tmu söylemiştir. Tahkika
ta deva.'Tl edilmckt!dir. 

lzmit Akyeşil ve ld manyurdu 
klUpleri 

İzmit (Hususi) - Evvelce birleşti -
rilerek İzmitı:ıücü ismini alan Akveşil 
ve İdmanyurdu spor klüplerinin faali
yet gö~termeme5i üzerine. Val'i Ziya 
Tekeli her iki kliibü tekrar ayırmanın 
daha faydalı olgca~ını düşül1€rek, İz -
mitgücü klübü faaliyetini tatil ctmt, 
ve Akyeşil ile İdmanyurd'u tekrar fa -
aliyete geçmiştir. 

Çorlu vakınaruu'la teftişlel' 

TekirdaR Vnkıflar Müdilrll Avnı Bayın Çor
luya. gelmiş ve vakıflar memurluğunun bir 
senelik munmelft.tını tettışe başlnmıştır ... 

tleŞ\.:.VPrışJi vaı;;..... 
1
ahar münasebetile 

Unern ""ur ar<lan tl }< · a göm, .. ı·· o ar azami 
J'r._ ovliirn ·· . us ur. 
-«ad•k uı ılkbah 

( __ A_d_a_n_a __ o_rd_u __ m_a_I_fı_ll_e_r_in_i_n_t_e_m_s_i_ll_e_ri __ ) 
llq ta derececıe karın böyle umul -
~ı trıalarını haço nonnaı başlaması-

ı,. S ~ raretıe .. . 
ltıl.lr • on haf t surmıye baş -
~ti :\r ekin'<>r· ':Y_a kadar yağan yag· -

ll'ıah ırnızı 1· ta 
ll.a~ar suı re~·r't . ~ur rmıştır. Bu 
t an r- k {>~nin ge 
ı:. G ,o V('rirn]i ol - çen yıllara 

~!'l" .. i ecen Yıl ki acagı rnuhakkak
clen r ?tıliz tolıu!l\ ~ahsuı bolluğundan 
to~ra nı1~ Zahire"~n. an ve yiyeceğin -
<t·t-rjlt. Ofi~irı~ v~nı .arttırmış ve bunu 
tkla'kt ~ı de dol~u rıvasaya nrzederek 

'llt, n ıatla satınış hulun-

~h Sivas • 
1- tj.....,. • av"ılar klrıb"" ...:rr... ·•ıızın f . u 
ı._ •ı Ve b aa lı vet çalı -
"<l~ı'l u cıur t~ şması gos -
lal' .... 1~tı. tec:<'k,·i·~ı e muhitin ::Nıkasını 
~ • ~büaur. R:~·· er~en birisi de Avcı
l'~ h tiri lialk .up uyeleri yıTiı.k 'kon -
tlıo 1 P.veu ı.. ...... ekvınde yaparak yeni ida-

ıru ı) .. ~ nn ı ~ 
" Sad· • IP'ınn inhisarlar baş 

tı,ı liii n.. ı ı\tika, rnutemedr-
"11 u Avkol k'' ıge sa -

P.d Erdem : ·atibli~e tüccardan 
. ezalıklara da müteah-

Adana (Husust) - Ordu maJCılleri birliği menfaatine verilen müsamere 
hamiyetli Adanalıların alakalarına uy gun bir muvaffakiyetle başarıldı. 

cAtatürk'ün Ölmiyen Sesi> isimli üç perdelik E>.ser çok güzel bir şekilde 
oynruınııştır. Resim piyeste rol alan gençleri gösteriyor. 

Hasan Bey 

•.. Geçenlerde büyük bir 
caddede şöyle yiiz :metrelik 
bir yolu.. 

..• kanınla tam bir saatte 
yürüycl>tldik.. sebeb ya~Jll 
çdkluğu mu. kalabalWn J;Ok
lu!u mu? 

Hasan Bey - Yok canım, 
kadın eşyan satan mağaza 

vitrlnlerjnin ~kluğudur. 

Sayfa 1 

[ Yurdda 19 Mayıs Bayramı 1 

Yur<ıo.a ı 9 Mayıs Bayramı ~ coşkun bır şekilde kutıularo.nıştır. Bu bayra
ma aid muhabirlerimiz tarafından gönderilen resimlerden bir kısmını da bu
gün dercediyoruz. Yukarıda Zonguldak, Tokat, Balikesir; Isparta; Orhan .. 
eli; Sivas ve Denizlideki bayramdan intibJlardır. 

Çanakkalede işlenen 
korkunçcina ıetin tafsilatı 
Jandarmadan terhis edilmiş olan Halil karısını ve iki 

çocuğunu boğar,.Jr nasıl den~ze attı? 

Çanakkale (Hususi) - Bura~.fa bir de cevaben: «Onlar İstanbulda öldü!• 
cinayet olduğunu, birkaç yıl evvel jan- diyor. O sırada köyde bulunan maliye 
darmadan terhis e<li~ olan 26 yaşla- tahsilda'l·ı da HaJil için etrafta bir de -
nnda Halil isminde bir adamın anla - dikodu döndüğünü derhal merkeze ih
şılcımıyan bir sebcbden karısını ve iki bar ediyor ve Halil Çanakkaleye celbc-
çocuğunu boğduğunu yazmıştun. dilerek sorguya çekiliyor. Kendisine 

Hadisen:n tafsilatı şudur: sorulan suallere gayet tabii tavır1arla 
Halil, Lapsekinin Kerniklialan kö - kaçamdkh cevablar veriyor. Fakat bir 

yünden Hayriye adında bir kadınla 6 noktaya gelince saplanıp kalıyor. Ve 
senedir evli bulunuyor. Bir müddet ev- içinden çıkarnıyacağını anlayınca cür
vel kansile beş yaşındaki oğlu Ahmedi münü itirafa başlıyor: 
ve 2,5 yaşındaki kızı Ayşeyi alarak İs- Halil cinttyetini şu şekilde anlatıyor: 
umbula geliyor. Ve 9/5/ 939 günil İs - Yu'karı<la k1srnen anlattığım gibi Halil 
tanbuldan Çanakkaleye dönüyor. Ke - 9/5 / 39 günü Yapıldık çayında karısı 
miklialan köyüne gitmek üzere Yalı ha ve iki çocuğile beraber oturmakta iken 
nındaki arabacılarla pazarlığa girişi _ ı:ı:ayriyf'ye: cHaydi ~alk köye gidelim!> 
yor. Aralbacılar üç lira istediklerinden dıyo~. ~~vrtllı Hayrı:e de: «Köydeki 
bu parayı veremiveceği iç·n yaya ola _ arazımızı sattık, yedık. Artık ne diye 

.. . ~ · ı. gidelim?> diyor. Bu söz üzerine Halil, 
rak koye gıtmege 'karar venyor. Ve ka- belindeki urganı cıkararak evvel~ ka _ 
nsfle ~cuklarını alarak köyu-n yolu - · · rısını ve son,ra da ıkı masum ynvnı -
nu tutuvor. Çanakkaleye 1 O Kın. rnesa- caklan boğarik hrr üçünü de denize 
fedcki Yapıldık çctyında bir mola ve - atıyor. Kendicine vaki olan sorgu1ara 
riyor. Bu sırada yanlarından arabacı bundan bnşka cevab vermiyor. 
Galib geçiyor ve bunları beraber otu- Halll Cümhuriyet müddeiumumiliği-
rurlarken görüyor. ne teslim edilmiş, Hayriye ile iktl!ta -

Halil akşam. köy€ yalnız -dönüyor. sum yavrunun naşlan daı deniz kena -
K<Sy kahvesinde otururken Hayriyenin rmda bulunmuştur. Bu tüyler ürperti
akrabalarından birisi, aile ve çocukla- ci cinayet, Çanakkalede çok büyük n('" 
nnın nerede olduğunu soruyor. Halil retle kar~ıianmıstır. 
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Karşısında 1 
TEZAD 

üvezzi koltuğunda gazeteler so
kak sokak dolaştı: 

- Bu millet okumuyor. 
Denildi. 

SON POSTA • 

~ 
Dinleniyor musunuz ? 

öldürmek kasdile bir adamı yaraııraı 
- Yazıyor. 
Alan oldu. Fakat almadan . gecenler 

ı>ek çoktu. 
- Yazıyor. 

Müvezzi belki elli tramvaya gırmiş çık
llUf. belki bin kişiye gazeteyi göstermi~. 
fakat ancak ya on. ya on beş gazete sata
bilmişti. 

Mudanya ile Bursa arasında sefer yıa · 
pan otObüsteki yoloolar. şosenin kena· 
nnda biriken köylü çocukların seslerini 
duydular. 

iki kişi m2hkôm edildiler 
Suç~uların gece yarısı uyuyan ad~mı öldürmek İ~ 

- Yazıyor. 

- Gazete atın! 
Gazetesi olan attı; biraz otecıe 

bir çocuk kafilesi 't(ıplanIIllfb: 
- Gazete atın! 

Müvezzi bacaklarının var ıcuvvetile ao
kat sokak dolqmış. her kapı önünde bir 
kere bağırml§b: 

Biraz ötede gene ayni ıey: 
- Gazete atın! 
Artık kimsede gazete kalmamıştı. Fa

kat bağırıpn çoeuklar suamuyorlardı: 
- Yazıyor. 

On evden birinin kapısı açılmlf olsa, 
bir tek gazete alınml§ olsa müvezzi çok 
sevinecekti. Fakat <>n evden birinin ka
PlSl değil. on aokaktaki bütün evlerden 
ancak birinin kapısı açılmıştı. Bu kapıyı 
açan da müvezzie: 

- Gazete atın! 
... Gazete atın! 
Ekmek atın. para atın, yiyecel: atın di· 

yen yoktu. İstedikleri gazete idi. 

- Gazete atın! 
Bu millet okuyor mu? Gazetelerin tİ'· 

rajlan adedini memleket nüfusuna göre 
hesablarsak olrumu)"Ol". deriz. Fakat oto
büs yolculanndan gazete istiyen köy ço
cuklannı da düşünecek olursak.. okuyor, 
ve okumak jçin de can atıyor. hükmünü 
veririz. Acaba hangisi doğru? .. Bence her 
ikisi! .. Çünkü başka türlü olmasına im
kan yok. Her ikisi de gözle görülen, ba1i
nen tıakikatlerdir. Şu halde bu meselenin 
icinden nasıl çıkmalı? 

- Çocuk köşe başındaki bakkala söyle 
de. bizim eve bir kilo abun getirsin! de
mifti. 

- Yazıyor. 

Müvezzi sattığı gazetelerin hesabını 
yaptı. Rakam pek küçüktü. 

Ga:ııete idarehaneleri bütün müvezzile
rin sattıklan gazetelerin ·hesabını yaptı
lar. Satılan gazete miktan nüfusa nis
betle binde bir addedilebilirdi. ismet Hulusi 

r fiunrarı briyor mu idiniz ? :=J 
Evlenme senelerinin tes'idi 

Avrupada, Amerikada, Japonyadal ğiinü, üçüncüye meşin, beşinciye tahta, 
evlenen çiftler bir müddet sonra dii - yedinciye yün; onuncuya kalay, on 
ğünlerinin senei devriyesinde bir ta - ikinciye ipek, on beşinciye, porselen, 
kım merasim yaparlar. yirminciye billUr; yinni beşinciye gü-

Bir çoğumuz bunların ancak gümüt müş otuzuncuya inci kıricıncıya ya -
ve ~m düğünlerini bilirler. kut ' 11• · ltm d . .'w ·· ·• · • 1 · 

Halb ki dah k :~..ı..;ı tl . . , e ıncıye a ; ugunu ısını en ve-
u a ısa muuue er ıçın .1 ·sı· 

dahi · d · 1 tesid d"lm kte rı mı ır. seneı evnye er e ı e - ~ 
dir. • Altmış sene birlikte yaş~ıya mu -

Birinci izdivac senesine pamu'k dü- vaffak olan mes'ud ve nadide çiftler ise 
ğünü, ikinci izdivac senesine kağıd dü- elmas düğün:i yaparlar ... 

Y aıamagı ouen, 
Yaşamayı bllmigen 
Şöyle bi: mclctub aldım: 
- cB:r ecnebi müessesesinde biri 

nüşahede, diğeri muhavere, iki 
ıak'a gözüme çarptı: 

Bu müessesenin .direktörü dolgun, 
çok dolgun bir maaş ~lır. Galiba se .. 
ne sonunda kar nisbetinde ikramiye 
hissesi ae vardır. İstese beher daire
'i ayda 250 liraya 'kiraya verılen İs
tanbu!un şu iki m~hur apartıma .. 
nından birinde biç sıkılmada'n, hat
ta duymadan oturabilir. Fakat ken .. 
disinP seçtiği ikametgah ayda 45 1i .. 
ralık, kalorifersiz bir binadadır. Gö-
züme çarpan i'kl vak'adrfa «mi.işahe .. 
de> dediğim kısım budur. Bu ada -
mın bir kansı var: İşittiğim doğru 
ise mu:ızzam gelir getiren şahsi ser
veti vnrmış. Kendim işitmedim, söy .. 
lediler: Geçen gün kocasının büro .. 
ıunda, yahud bir salonda eldivenle .. 
tini çıkanyormuş, içinden birinci 
mevki bir trmv~ ·bileti düşmüş. Ka .. 
dın yerden 'bu bileti alıp tablanın i
çine korken: 

- Çok sıcaktı. hem yorgundum. 
ikinci mev'ki tramvayı bekliyeme -
diın, demiş. GUyn yaptığı israfı (!) 
mazur göstermek istemiş. 

Stz sütunlarımzda hayatın gönül, 
kadın aıle muammala'fını hallet .. 

' melde ui!raşıyo!'sunuz. istedim ki bu 
«'hayat tablosu> hakkında ne düşün .. 
düğünfüü anisyayun. Olur mu?• 

* Bu satırlan yazan okuyucumun ka 
dm lT'ı, erkek mi olduğunu a'nfaya -
madım. Fakat sualine memnuniyet -
le cevab vereceğim: 

- İzmirli bir ailenin hikayesini 
hatırlıvorwn. Bu ailenin cedlerinden 
biri, yüz b:ı kadar yıl önce Türkiye
nfn en zengin adamlarının başında 
geliyormuş, bir gün av ~inde va -
manlm- dağır:a çıkmış, manzara ho -
tuna gitmiş, derhal: 

- •Buraya bir köşk yaptırmıZ> 
emri'/. vermiş. Köşk yapılın~. Fa -
kat görülmüş 'ki yol da yoktur, o za
man bir araba yolu yapılmış. Derler 
ki bu zatın evinde selamlık dairesi 
da'"ınll olarak açJktı, misafirin savısı: 
nisbetinde, zaman olur hazan 1 O t~b
la yemek çıkardı. 

Şimdi bu ailenin çocuklarına so -
runuz, tabii hikayeyi anlatırken zevk 
ve gurur duyarlar, amma içlerinden 
cedlerinin biraz daba eli sıkı ya.şa -
mış olmasını tercih edecekleri mu -
hak kaktır. 

* Fransanın Seine et Marn deparlı -
manında Kulommier isminde bir şe
hir vardır. Ben 25 yıl evvel bu şehre 
çok yakm bir şato gezmiştim. Şato 
sahibinin hikayesini de dinlernİ!Ştim: 

14 üncü Lüi'nin silcihşörlerinden 
birisi bilmem ne gibi bir kahraman~ 
iık neticesinde efendisinin takdirini 
celbetmiş. 100 ~tın mükfıfatını ka ~ 
zanmış, bu para ile de derhal Ku • 
lommier'de geniş bir toprak almış, 
üzerine küçük bir ev yaptırmış. Bir 
gün bir başka vesile ile ikinci bir 
mükafat kazanınca meteliğini yemi
yerek evi büyültmüş. Ve bu küçük 
ev ya~aş yavaş baba6!ian oğula ge -
çince biraz daha büyüyerek bir hisar 
halini alınış. O vakit gene ayni ai .. 
lenin tasarrufu altındaydı. 

Bugün dltı asırdanberi ayni aile ~ 
nin tasarrufu altında kalmll? bir te~ 
mülk gösteremezseniz bunun sebe . 
1erin1en bir tanesini muhtelif ka -
dınlardan müteaddid çocuklar dün ~ 
ya\ a ~etirmiş olmakta bulursunuz, 
fakat ayni derecede mühim ikinci se
beb tek ka'dınlı bir atle yuvasına ma
lik olamayınca atiyi düşünmeyip 
müsrif yaşamış olmamızdadır. 

Sualinize 'kısa cevab vermek müm
kün o1madı, mazur görmenizi rica 
ederim. 

TEYZE 

l erı anlaşılarak 12 şer se11e hapıslerine karar vefl 

. Y.eniköy.~ ~ir gece ~nsı Mehmed 1 uınumiliğe tevdiinc k~ar ve~ 
ısmınde hırını bıçakla agır surette ya- dün yazmıştık. ~ 
~ıyar!lk, öldürmsğe teşebbüs eden Mahkeme, suçlu hakkında "':J 
Emin Ali ve Ramizin Ağırcezada görü- icras! için, yazılı olan 486 ncı ,,, 
len muhakemeleri, dün netfoeye var - ııe göre, müddeiumumi1ik suçiuJ1' ;_ 
mış~. mümeşhud kanunu ahkamına ~ ;I 

Dun :ma.1'kemede okunan kararda, hakeme edilmek üzere. Asliye 
hadise hül~te~ şöyl~ apı_atı~tır:. ceza mahkemesine sevketmi.ştft·~ 

Suçlu Ramiz ıle Emm Ali zahıren bır ,Taceddin, mahkemede ya'pılan I 
sebe~ .?lrnadığı h~lde bir gece yarısı, su sırasında kendini şöyle ınüdSI" 
Yenıkoyde çalıştıgı mandırada yat - miştir: .;, 
m
1 

adk_ta olan Mehmedin odasına girmiş - _ Ben, iyi Türkçe bilmeJXJ· I 
&~ f d ~ 
M··ıeca · ı de · b. lrud b aanamem eki bazı sözler y -.:.Jll u vız er, rın ır uy a u - . . rıı~ı 

lunan Mehmede birdenbire saldırarak, laşılınış olmalı. Yoksa, ıddıa r:~ ..J 
Yorulup, yorulup da şöyle bir kana- yatağının içinde bıçaklamağa başl<f - nı tahkir etmiş değilim. SöıfeP"'" 

peye ilişivermek, kalabalık ve havasız 
bir ye-de konuşa güliic:ao saatleri öldür- mışlardtr. Civar odalardan birinde ya- böyle ·hir maksad a~ yoktUT· 

""Y'" tan mandıra mü5tahdemlerinden Ha - Mütenkiben haciscnin cereY8rıJ mele.. Hakiki din!enmek bu, değildir. • _,_.ıe 
Hatta rastgele yatalğına uzanıver.mck, san gürültiiyN duyarak, pyanmış ve rasında Ağırceza mabkemeslı--

günün bin bir düşüncesi içinde uyu - ~~rhaltlvakk'ab. ye:1i~e dyet~ekrck, Mehmte- lunan avukat Cemil Kıvı~ 
l k d t b. d"nl ı mu a ır o um en rurtarmış ır. . . llah 

mıya ça ışına a am ın ı enme sa- Bu sırada, Ramiz ile Emin Ali de firar Şenf, Ethem Ruhi ve Nuru .. 
yılam82. vort 

etmişlerdir. Ağır surette yaralanan sıfatile dinlenilmiş1erdir. . 
Açık havada, bütün gaileleri ve dü- Mehmed anca'k 74 gün süren uzun bir de, Taceddinin miidafaasındakı 

şünceleri unutacak kadaır oyuna, gez - · '1' 
. - .. d 1 So h tedavi sonunda iyilcşcbi1miştir. ubahs cümlelerin makamı iddiB 

mıye. yurumiye a mak... nra a -
reketten yorgun düşünoe tenha, biraz Ağır~~za_ mahke~e~i yapılan duruş- şı zımni değil, sarin hakaret :rıı 
loş fakat temiz havalı bir yerde, her ma netıcesınde her lki suçlunun da suç ı· d ld - .. l . lerdir· ·~ 

lannı delillerle tesbit etmiş ve ceza ka- ın e 0 ugun~ s~y emış _,~tfl 'af 
Şeyi kafasından silerek uzanmak, bü - Muhakeme dd a maka•··~ nununun 448 ve 63 üncü madtrelerine ' 1 1 .--ad 
tün ad~lerini fam bir gevşekliğe bı - göre, 12 şer sene müddetle ağır hapis- hakkında mütaleasını serdetJJı-
rakınak ... İşte sinirlerinizden ayların 

l 
- l ,_ .. d- - lerine, müebbeden amme hizmetlerin - ba~ka bir güne bı'rakılm~tır· 

yorgun ugunu a acar., vucu unuze can- d ah b 1 1 1 k _____. 
11 k .. ·· .. t Jik 'k k en m rom ıra tı ma anna arar ver 

ı ı , yuzunuze azc 1 ve ren verece .sti f kO" 
chakiki ain1enme» buna derler. mı5 r

1
· 

1 
da Em. :ı 1 . . tevk"fh Uzunköprü hUkOme 

uç u ar n m ft ının ı a• - • • • r ~ 
Havalar bundan sonra gil7.el gider. ınşaat• ılerlıyo 

ı nede eroin kullanmak cürmünden.As- , 2 
şiniz gücünü1 ne olsa, ne kada~ Slkı · .ra liye 5 jnci reza mahkemesince hakkın- Uzunköprü (Hususi) - Yen• Ju 

olsa haflada bir günü böyle bir «hakiki da VEri1miş 3 ay hapis cezasının, içti - ta olan hükumet konağının inşa~ 
dinlenme• ye ayırabilirsiniz. Ve mut- tısı 

ına ahkamı mucibince yarısı, ağır hap- çe ilerlemektedir. Binanın ça 1rtJ , 
laka ayırmalu;mız. Açık hava, -kır se ilav~ edilerek, cez.m;ı 12 sene 1 ay 15 müş olup yakında lı;iremitlenece~ 
veya den:z 'kenan- nerede olsa bulu - güne cıkanlmıştır. taraftan da kapı ve çerçeve iş\erı , 
nur. Her~ün nefs!nizi zorJatvmız. Ka - 11' 
!anızı yoran her düşünceyi unutmıya Müdafaa sıra~mda hakaret maktadır. Bu sene verilecek iJt • 

d
. • binanın döşemeleri ve iç sıvaları·• flll~ 

Çalışınız. Hatta en 7.anıri işlerle bile eden muhakeme 8 ıldı lt•-danası tamamlanacaktır. fün!l . , 
o gün içirı elinizden geldiği kadar az E 11_: " A- mahk . k el k b- .. A d ·relefl ·~~ 

1 · H" d -·ıse b' k t 1 vvelA! gun gırreza emesın - ezin e i utün resmı aı- ~. 
meşgu A om~1uz.a· :c . ~gı ır aç saa de Taceddin isminde bir sahtekarlık büyüklükte olup 28 kadar odası ~ 
tam manası e ın!,.enınız. suçlusunun müdafaasını yaptığı sıra - İnşaat bu yaz içinde bitirilecek "~ ~ 

Unut:nayınız ki: Sağlığınız, güzelli- da, iddia makamını tahkir edki sözler huriyet bayramında açılma resJ111 
ğiniz ve gençliğiniz buna şiddetle muh- sarfettiğini, ve bu sebcble de müddei - lacaktır. 
taçtır. O, bir günün size vereceği fa'ze
liği ve kuvveti hiç bir ilaçte, hiç bir tu
valet malzemesinde bulmanıza imkan 
yoktur. E~er yorınınsamz, yorgunluk -
tan yüzünüzün rengi soluk, göz altla
rınız çürük sinirler niz gergin ise bo -
yanmanın ne favcası var'? En iyi boya
lnr bile esasta vaT olan bir güzelliği ve 
tazeliği canlandırmaktan başka şey ya
prunaz. Makyaj bir maske değil bir re
tuştur. Dinleniniz ki yiizünüze renk, 
gözlernize canlılı'k gelsin. Makyajınız 
da bu rengi. bu canlılığı arttırabilsin. 

O gün ~ıklığı ve boyayı bile bir ke
nara bırakınız. Dar şeyler giym<?kten, 

cildinizin nefes almasına mani olacak 
şekilci€ boyanmaktan vaz geçiniz. Açık 
hava, neş'e, hareket sizi nasıl ols& şi -
rin ve güzel gösterece'ktir. Hatta belki 
her zamandan daha şirin ... Sizin kadar 

muhitinizdekileri'l de bu değişik halini 
zi görmiye ihtiyacı vardır. Tecrilve e. 
diniz. O gün e:trafmızda hergünden da
ha ta.ılı bir tesir bıraktığınızı görerek-
siniz. 

Manisa Halkevinde "Hissei şayia,, 

A 
Manisa, (HUSUll) - Geçen isafta Manisa Halkevi Gösterit JtolU ~,JI', 

yia> piyesini ikinci defa temsil etmİitir. Temsil çok güzel olınU,Ş, ~ 
Mehpare, Nadide, Hamiyet, Sabriye; Kerim; Natiir Eyüb oğlu, tpl 
fak olmuşlardır. Resim bu temsilden bir sahneyi gösteriyor. 

--------·----,··----· .... ····--·----------·------------. 
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SON POST& Sayfa ' .. 

Leh mütehassıs arına 
göre Sovye dusu 
l.~hlerin Sovgel Rusganın yardımına güvenmek 
Şog/e dursun, bu yardımın kendi topraklarında 
olmasını bile istememelerinin hakiki sebebi nedir?_ 

Anadan doğma kör 
olan bir köylünün 

gözleri açlldı 
Köylü görmige başlayınca ''Bana bir 

inek gösteriniz/,, diye yalvardı 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 
Haydarpaşa Nümune hastanesinde şa

yanı dikkat bir ameliyat yapılmış, s,na
dan doğma kör bir köylünün gozleri açıl
mıştır. Şaban oğlu Şükrü. Ordu vilayeti
nin Budak köyündendi!'. 30 yaşındadır. 

Anadan doğma kördür. 30 senedenbir bu 
haldedir. Hi9bir zaman bir neşter darbe· 
sinin ona hayatı görmeği temin edeceğini 
kimse düşünmemi§tir. 

Bir gün bu .genç köylü içine doğan bir 
ümidle köyünden kalkıyor, bir akrabası
nın koluna dayana dayanıı Ordudan İs
tanbula geliyor. Bir buçuk ay evvel Hay
darpaşa Nümune hast:ınesi göz doktoru 
Nuri Fehmi Ayberk. o g-lnkü hastalarım 
muayene ederken. Şab!ln oğlu Şü~yü 
.görüyor. 

Şükrü yardım edilmesine rağmen öte
ye ıberiye çar:pa çarpa doktorun önüne o
turuyor. 

Doktor Nuri Fehmi genç köylüyü dik
katli bir muayeneden geçirdikten sonra, 
gözlerinin açılabileceği neticesine varıyor. 

Şimdi sözü alfilcadarlara bırakalım: 
c- Bu bir viladi katarakt vak'asıydı. 

Buna beynelavam caksu>, cperde> tAbir 
ederler. 

İhtiyarların gözüne perde inlnesine mil
şabih bir hal.. bu gençlerde de görülür. 
Anadan doğma da olabilir. Sebebi, çok 
defa frengi, sıtma gibi hastalıklarla ali
kadardır. Hastalık ana rahminde iken 
başlar. Çocuk doğduğu zaman bittabi bel
li olmaz. Yaşı ilerledikçe farkedilir. Göz 
bebeğinin üzerinde hafif bir beyazlık pey
da olmağa başlar, bu beyazlık gitgide ka
lınlaşır, kesafeti artar. İşte Şaban oğlu 
Şükrü böyle bir viliidi katarakta müptelii 
bir adamdı. Kendisine sorduğumuz za
man, ckendimi bildim biieli görmüyo-

rum! • dedi. Anadan doğma kör olduğu
nu anladık.. 

Böyle bir adamın doğuştanberi gözü· 
nün önünde bir perde bulunuşu tabiatile 
onun harici alemle olan alaka ve müna
sebetini kesmiş olur. Binnetice eşya hak
kında da bir fikri olamaz. Hep kulağı ve 
eli ile etrafındakiler ha~k.ında malumat 
sahibi olur. Gene bu per~ yüzünden gör
meğe memur olan gözün iç tabakası re~ 
tina yani tabaki şebekiye, böyle uzun za· 
man işlemiye işlemiye hassasiyetini 
kaybeder. Binaenaleyh bu g;bi hastalara 
ameliyat yapılıp perdeleri kaldırıldığı 

zaman dahi iyice göremezler. Tabakai şe
bekiye atıl kalmıştır. Çalışmıyan her u
zuv dumura mahklım olur. Gözün gören 
kısmı önünde hail olduğu için tabakal şe· 
bekiye vazifesini göremez. Ameliyat oI'· 
duktan sonra da bu yüzden pek muvaf • 
fnkiyetii netice elde edilemez. 

Bu hastada şayanı dikkat olan taraf: 
Tabakai şebekiye ataletinin ileri derece· 
de olmayışı, hassasiyetini kaybetmeyişi 

ve hastanın ameliyattan sonra oldukça 
iyi bir rüyete malik olmasıdır. 

Hakikaten ameliyattan bir hafta sonra 
hastanın gözleri adamak1llı görmeğe baş· 
larnıştır. Gittikçe de kuvvetlenecektir. 

Bir tü.rlü gem vuramadığım şiddetli bir 
merakla, bekliyemiyerek sordum: 

- Hasta ameliyatı müteakib ne yap
tı? .. 

- Evvela etrafına hayretle baktı. Ken
disine gösterilen eşyayı birdenbire tanı· 
yamıyordu. 

- İlk sözü ne oldu? .. 
- İlk sözü, bana bir inek gösteriniz!,. 

demek oldu. Çünkü köyünde daima işit· 
tiği ineklerin sesidir. Seslerini daiına işit' 

(Devamı H. üncü sayfada) 

S Sovyet Rusya - Lentstan nududunda nöbetçı 
ovyet Ru d 

.. h s or usu hakkında, bll-ı yakınlarında yığılı bulunması Lehistan ı bunların Rus Sovyet ordusunda pelt ge-
60~le~ va:a son iki Yilda, çok şeyler Uzerlne ağır basmaktadır. Filvaki Sovyet ri veya mefkud bir halde oldukları ne -
l\t~ dii§lnanı Yazılını§tır Bo~ev· . 1 1 Rus ordusunun. barı~ zamanına mahsus\ ticesine varıyorlar. Bundan başka bu mat 
let ınu .. L arı değil, S~vy t Rızmın ya .- konmmna göre, Baltık denizinden Kara- buat Sovyet Rwzy-anın harb hedeflerini, 

r Madriddeki zafer şenlikleri l 
la "'•ede ·1 lb e usyaya bı -....-· ' . k ·· 

Sıkı te 1 e ağlı ve bu suretl denize kadarki Finlandiya, küçük Baltık halıkın gerek bu hedeilere ve gere re)ı-
saııahiyetı· lllasta bulunan :ı:ne 1~,~ ontlu~- devletleri Lehistan ve Romanya hudud • me karşı olan hislerini de ehemmiyetle 
\>a. ı adaınıar m =e erm ' ted' 0tdu1arı ı bile Rus kara h • ları boyunca olan Leningrad, Beyaz Rus- tetkik etmek ır. 
:ana daima~ lharb kıyıneti hakkın~: i=- ya (yani Simolens'k) ve Kiyef askeri dai- Bir seferberlikte, rejime muhalif hisler 
~Uşlardı~Phe \'eren mütalealarda bu- relerinde 33 piyade ve 16 süvari tümeni taşıyan yaşlı efradın da silMı altına ~a -
~stı no .. r' bu ıneyanda bazı ta (fırkası) ve bu üç askerl dairenin hemen ğırılmaları ta'biidir. Bu suretle bolşevık • 
~ b~•eraııerı d nırunı.ş akl .. . 

) .~a d . e vardır. gerisindeki iki dairede, yani Moskova ve ler, vak.tile ellerinden topr arı uzerın-
~ıle e.n ç:letıe:i arasında Sovyet Rus- Harutof dairelerinde, daha 16 piyade ve de'ki mülkiyet hakların~ n~zet~ş ~:duk • 
~ ~lunan L .ge?ış (1412 Kın.) hudud _ 1 süvari fırkası bulunduğu tahmin olun- ları ve bu sebeble kendılerıne bır d~ş:ına~ 
% ~iduğu ilk e~~anın, bir devlet olarak maktadır. Bu tümenlerin diğer Avrupa gözile bakan eSki !köylülerin ellerın: SJ· 

t •keli k g-..ınıerd~nberi, büyük ve devletlerinin'kine muadil surette modern 1001 vemıeğe mecbur olacaklardır ~ ~
~~C'tlerj:şUSunun askeri teşkilAt ve silah ve telaıik malzeme ile techiz edil- dece lbunm2 teşkil edeceği tehlikeyı bır 
do~ fıa.kkındn lll~harobe kıymet ve kud- miş olduklarını. yani lhım olduğu kadar kere düşünmek gerektir. 
~ ID'u .tnalu~ ınumkün mertebe fazla ve her cins ve neviden motörlü ve zırhlı Bundan başka Rus ordusu, temizlik do-
ı,._ ~t-t etrn" . at almak istemesi ve b harb arabalı lkıt'alara malik bulundukla- layısile hemen bütün tecrübeli komutan-
~ "sı Pc'k •~.ı.... . unn ·-· . k be muharriri D ı.a;uııdir. Bir Alman as- rını söylemak fazladır. ıarını kaybettıgınden hnrb kıymetı pe 
~Ulsche 'Weh r. A. Loessner, almanca Keza, Leh istihbaratına nazaran yuka - azalmıştır. Büy.ik sayılarla mevcud tek· 
~Ula:ı"de, Leh~ mecmuasına yatdığı bir rıda saydığımız ön saftaki üç askeri dai • nik silah, malzeme, uçak ve tanklarının. 
~ 1 h~kkınd anın Sovyet Rusya or- rede her neviden 3000 ve bunların geri - bilhassa Fransız ve İsveçli mütehassısın -
•itau.rıd_an, onu a aldığı malumatın doğru- sinde'kl iki dairede 1000 kadar askeri uçak rın lbildirdiklerine göre umumiyetle mu
~'t> . ta delil dndgeçen sene takındıg-1 dıs vardır. harebe ka'biliyetlerinin pek zayıf bulun-

l"i b a ed'}' :ı; 
ba~ltı akanı :Sek 1 ıyor ve cLehistan dış Fakat Leh matbuatına göre bu muaz- duğu da iddia olunur. Keza Sovyet Rus-
tlıat tıda tanı ' Kızı1<?rdunun durumu zam sayıların kıymetini azaltan birçok a- ya harb sanayiinin verimi lAyıkU addo -
tıı:ıd edinrneae:nı ve sarih bir fikir ve mallı miller mevcuddur. Mesela Rus yol ve lunmaz. ve teşkilfııt istinadı Rusun kuv -
~~ ~istan ne geçen senenin ilkbaha- cadde şebekesi bugün dahi gerek vasıf ve vetli tarafı sayılmaz. Bu son sebeble Rus 'l 11 <liizl')t.iJın L.itvanya ile münasebet- gerek miktarca pek noksandır. Bu sebeb- ordusunun bir harbde pek çabuk iaşesi7,. 
tl:ıecı ~asının ı:~~ıni taleb ve ne de Olsa le kıt'a1arın, bilhassa motör ve makine • elbise ve ayakkaıbısız... çamaşır ve ilaç-
~;n. teın.in ed ~~~a ilhakını kan dök- leştirilmiş siltlh ve birliklerin hareket sız kalacağı söylenir. 

b.q. s~ ınuharri: ~di .. diyor. kabiliyetleri pek ziyade azdır. Bundan Sovyet Rus ordusu hakkında söyle -
tiy~ ;.et.te tetkiki h matbuatının esaslı başka ordunun üssülhareke ve iaşe mer· nen şeylerin tablosunu tamamlamak için 
~llitı •tıın dayanan~en, son senede Leh kezleri hududlardan !azla uzak ve Rus şunu da il~ve edelim ki. §imdikl Rus mü • 
liııltıq Itı~ılol'du ~gı ora askeri mahfel- demiryolları da ordunun ve batı cephe • diranı Rus ihtilalini Avrupanın içine gö
tıeij<!('tt kat•r Uca akkında edinmiş ol • sinin ve modern lbir harbin icab ve yük- tünnak için Sovyet ordusuna bilhassa 
J, 'Ve ı..,. 'naatıere d · b' sek ihtiyaçlaıil -t ib ı ak · · "l'ı, 4ı •ıukunı1 aır ır takım e mu enası o mıyac de- taarruz hevesını aşılamava ve aleddevam 
~eıı, ~~larının er ~-:anyor ki biz bun- recelerde az ve kaıbiliyetsizdirler. taarruz talim ve terbiyesini vermeğe ça
t\ı.~ llı'aya hu~alum olmalarına rağ • Bu dış kusurlardan başka Leh askeri lışıyorlaI'm~. Bu hesabca bugünkü Rus 
~ir sa olarak dercediyo - mütehassıSian bilhassa son iki senede o- ihtilal büyüklerinin dayandıklan yegane 

hrıt r.>tdunun d rada cereyan etmiş haller dolayısile Kı - vasıta Rus ordusu imiş. Onun için onlar 
tı't!>tdiln tabii v ıştan Ölçülmesinde ilk işe zılordunun manev:t kuvvetlerini şiddetle bu orduyu ancak fevkalade müsaid bir 
~otı\ttı~ bar~sıta onun kuvvetidir. Kı- mah'kUm ediyorlar. Leh g-:indelik gazete- vaziyette muharebeye sokabileceklermiş; 
'-~ 1nsanı ~ ıa~anındaki kuvveti iki lenıe meslek mecmualan, her bir orduda çünkü aksi takdirde bir mağlı1biyet hem 
~e (' ıs rnilyo cavuz ;ttiğıne ve bir esas .kıymetleri teş'kil eden askerin taar - kendilerinin kudret ve hükfunetine, hem 
' b~ llıatb n askerı bulunduğuna ~ı heves .ve .arzusu. ~lim ve terbiyesi, de rejiıtıe nihayet verecektir. Bu itibar
~· '.tinC:i d Uatmın bu orduyu dünya- vucu~ ;azıyeti ile zabıt ve raptı, sübay la onlar hiç bir zaman Rus ordusunu her 
h'%; Dr. A..e~ecede bir kuvveti addet _ ~yetinm manevi ~ıym.eti, memleketin ve hangi bir harb tehlikesine atmıyacaklar 
' -hu Ol'(i oessner haklı buluyor. Ba- bilhaasa da~lharbın hmterlandının iktı - ve lbundan kat'! surette IC'tinab edecek .. 

' unun büyük b' k sadt !kudretı gibi umumiyetle mü~eari! lerdir 
clo~u hududu ;:~-~· }~ının vu.ıftar itLbarile Yaı>tlklan tetkikler~- ıf' • --...anw,p voY:a QC,. (Devamı 10 mıcu sayfada) 

' Madridde büyük bir geçid resmi yapıldığını, geçid resmine İtalyan ve Alman, 
kıt'alarının da iştirak ettiğini ielgraf ha b.!)rlerimizde bildirmiştik. Yukandılki re· 
simde İtalyan topçuları Frankonun önün den geçerken görülmektedirler. 
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CEDEBÜVAT::J 
Tercüme eyip te geçmiyelim! 

Politikacıların ezeli 
ve ebedi rehberi 

Yazan: Halid FRhrl Ozansoy Makiavel Hakikaten çok güç, çok karışık bir hü
ııerdir. Zevki muvaffakiyetinin derecesile 
ölçülür. Bu zev(k önce mütercimin duydu
ğudur, sonra okurken bizde uyandırdılı
dır. Demek ki, bütün edebl mahsullerde 
olduğu gibi, tercümede de karşılıklı es • 
tetik bir heyecan aramak doğru olur. 

İyi mütercim kimdir? Nasıl olur? Na -
ııl yetişir? Yahud, daha doğrusu, nasıl ye
tişmelidir? Bu cnasıh Iarın cevabı hem 
kolay, hem zordur. Kolaydır, çünkü kısa
ca clki lisanı da iyi bilen ve zevke de ma
lik olandır> der, işin içinden çıkabiliriz. 
Zordur, çünkü cTelif eser vücude getiren 
san'atkarın bir üslubu varsa, ideal bi.,. 
mütercimin sayısız üsh'lblan vardır>, o -
na göre mulhakeme edilmesi Hlzun gelir. 
Bunun için davamızı bilhassa bu ikinci 
cepheden tetkike çalışacağız.. Bu düğüm 
ancak bu auretle çözülobilir. 

lıibkAr olmamız. en basit bir mantıkla ka
bule medbur olduğumuz bir keyfiyettir. 
Diğer şartlar da bunun arkasından gelir
ler. 

İyi bir mütercimde bütün §U vasıflar bu 
lunmalıdır: sabırlı olmak. müşkül karşı
sında yılmamak, bir oüm1eyi icabında on 
kere değiştirmek, eserin aslındaki bir ke
limenin, bir tabirin türkçedeki tam mu • 
kabilini bulmak için aceleden sakınmak, 
son dereoede tercüme kokusundan çe -
ıkinmek, tercü~ ttiği eserin muharriri 
kendisi imiş gibi bütün fikirlerine, hisle -
rine ve ifade güzelliklerine nijfuz edebil
mek. eserine göre filozof. eserine göre 
şair. eserine göre ressam kesilmek, ve ni
hayet, tercüme ettiği parçaların aslı ile 
tercümesi arasında sun'ili~e düşmeden 
mümkün mertebe bir musiki yakınlığı ya
ratabilecek kadar ahenkten anlamak. Bu 
son vasıf, sadece lirik esrlerin değil. he
men bütün edebi eserlerin trcümesinde 
aranacak meziyetlerdendir. 

Kimdir, neler yaptı? 
Gazeteci Ludıvig bir gün Mussolini ile 1 

konuşuyordu. İlk dkuduğu kitablar •· · 

datlarla birbirine perçmıenen müsned ve 
milsnediileytıler arasında manayı bozma
dan ve hiç bir kelimenin mukabilini feda 
etmeden fikirleri o dilden bu dile çevir
mek güçlüğü ile karşılaşırız. Ne yapaca • 
ğız? Böyle bir parçayı aynen tercüme e
demeyiz. çünkü o zaman türkçesi anlaşıl
maz bir şekil alır. Adeta modern tarzda 
bir Nerki.si lisanı ortaya çıkarın~ oluruz. 
işte mütercimin gayreti bilhassa böyle k : · rasında Makiavelin de bulunup bulun 

İşte elimizin altında bir kitab var. Fran
sızca, ingilizce, almanca, italyanca, rus -
ça. japonca, hlisılı herhangi yabancı bir 
dilde yazılmış bir eser. Diyelim ki biz, bu 
lisnı biliyoruz. İyi mi, orta mı biliyoruz? 
Önce buna kendimiz cevab vermek mev
kiinde ve ıztıranndayız. Tam vicdani bir 
hükümle orta ıbilgiye inanmışsak o eseri 
tercümeden vazgeçmek her halde en doğ
ru~ir karanmız olur. Yok, o ecnebi lisanı 
iyi bildiğimize kanaatITTıiz varsa, o zaman 
o eseri tercüme etmeğı düşünebiliriz. 

Görüyorsunuz ki, henüz daha düzüne -
biliriz diyorum, derhal tercümeye baş -
larız diyemiyorum. Neden? Çünkü, me
sele, Hdece bir ecnebi dili iyice bilmekle 
hallolunacak kadar basit değildir. Başka 
.şartlan da kendimizde aramak mecburi -
'yetindeyiz. 

O baŞka şartlar nelerdir? Bir kere, hiç 
şüphe yok, kendi lisanımızı da her tUrlü 
kıvrımlan, incelikleri ile kullanabilecek 
bir yazı melekesine, bir yazı ihtisasına er
miş olmamız laznndır. Kimse bize. diye -
memelidir ki: Türkçeyi fena yazıyorsu:ı, 

üstünkörü ve bozuk yazıyorsun, kelime -
leri seçişte rastgeleye ve cümlelerini ö -
rüşte rabıtasızlık v~ya çetrefiUiğe d~şü -
yorsun, yalhu.d en hafifi, dümdüz, yekne • 
sak satırlar sıralamaktan bir türlü kur -
tulamıyorsun!> demek ki, başka bir dil -
den tercümeye başlamadan evvel. ken· 
di dilimizde az çok bir muharrir, bir il.!-

Sonra, şu cihetleri de teba:Uz ettirmek 
lazım: 

1 - Üslub meselesi. 
Yukarıda da söyledik. Bir eserin aslın

daki ifadeye göre terciimesind~ de bir ne
vi üslılb intibah etımek mecburiyetinde -
yiz. Mesela aslı, romantiklerden birinin 
eseridir. Farzedelim ki bu eser, l.amar -
tine'in, Graziella'sıdır, yahud Rafael'idir. 
Misal olarak bu iki eseri kaydediyorum, 
çünkü bunları türkçeye çevirmiş oldu -
ğum için işin güçlüğünü daha iyi ve bel!ki 
biraz daha salahiyetle gösterebileceğim 

kanaatindeyim. Lamartine'in bu iki ese • 
rinde, ıbütün romantik eserlerde oldu~u 
gibi, tabiat vak'aya hakimdir, vak'a Gra ~ 
ziella'da gayet sade bir balıkçı kızın aş
kı. Fakat asıl incelik orada değil. İncelik 
ve şiir, Lamartine b giiçok derin hisli bir 
şairin bu aşk karşısındaki heyecanların -
da ve mistik b~ ruhla bütün ta biati bu he-
yecanına arkadaş edişinde. Enfes deniz 
tasvirleri, kır tasvirlerı, dağ ve orman tııs 
virleri ... Fl\kat yazılısı, pek o kadar hafif 
bir ör.gü sayılmasın. Hele bu iki eserden 
birini başka b~ dile tercümeye ba§lıya -
lım, o zaman güçlüğü daha yakından, da
ha teknik, daha amelf bir şekilde görür ve 
ta•kdir ederiz. 

Cümle var ki aslında gayet uıundur, e-

sıımların tercümesinde bütün çetinliği il.:? 1 madığını sorunca JU cevabı aldı: l 
kendini belli eder, uğraşır. terler, yazar, ı - Baıbam akşamları demirci ocağının 
çizer, cümleyi şu şekilde veya bu şekilde içinde kalan ateşin kar§ısında memleket 
kıvırmağa çalışır. Nih::ıyet bakar ki b·ı şarabını içerken bize onu okurdu: 40 .yad
otuz, hazan kırk satırlık fransızca veya şında kitabı bir drma okuyunca üzerım e 
İngilizce. almanca cümleyi parçalamadan daha büyük tesir yaptı. 
tabii bir şekilre türkçeye nakletmek im - Na~lyon~n .~ey~ate ç.ı~tığ~ zamanlar 
kansızdır o zaman çaresiz mütemmim okudugu, dorduncu Hanrınuı üzerinde e-

' tüd yaptığı lldt.alb da .oydu. 2 nci Fredrik te 
cümlelerin bir kısmını asli cümleden ayı· 

o kitabın bir tenkidini yapmıştı. Maama
rır. Ancak o zaman da, fikri esasınd:m u-

fik unutınıyal.ım ki Makiaveli tenkid et -
zaklaştırrnamak, bilakis aslındakini türk- mekle beraber taklid etmekten geri dur • 
çe en iyi bir tarzda, ya~nız bir tek cümle 

halinde değil, birkaç cümlP halinde. ifade- m~ daha açık kalbli idi. Bililds Makia
ye çalışma.k lA.z.ım gelir. Bu da, itiraf e - velin 'kitabının kendisine zevk verdiğini 
derim, haylice yorucu, fakat neticesi o söyler ve lkitaıbın içinde insan{n kendi si -
ni.cfuette zeVkli tir gayrettir. İyi tercüme 

. . masını bulduğu ·bir aynaya benzetirdi. 
ancak böyle didinmekle temin edılır. Kitabın esasını teşkil eden cPrens:. ba§-

Bir de şunu hatırlatmalıyım. MalUm lıklısı 16 ve 17 nci ıtsırlarda yüz defa -
ya, lbazı eserler, hangi dilde yaZJlmış olur- ı dan fazla basıldı. Bütün memlektlerin 
larsa olsunlar, pelk fazla mahalli bir renge devlet adamları ile papazları tarafından 
maiktirer. Bilhassa mükalemeler... Bu okundu. Buınunla beraber kilise, kitabı 
mükAlemelerin köylü ağzından yazılan • şeytan eseri olar•k telakki ederken, 
1-arı, mahalle veya askerl hayat argoları hafilc taıbakası cMakiavelceı. gibi bir tabir 
ile dolu olanları da vardır. Birinciye mi· icad ederek onu makbul görüyordu. 
sal olarak M.aupassant'ın b:ızı hikayeleri- Hemen her tarafta yazıldı, tekrar e • 
ni ve hele Jules Renard'ın Poile de Ca- dildi ki, mesela 16 ncı asrın Fraruız başve
rotte'unu g&terebilirim. İkinci.si, yani as- kmerinden Kardinal Mazaro:n hep Ma -
keri argo dolu bir roman için de, şimdi, kiavelce hareket etmiftir. Vergi daireleri 
ilk olarak hatırladığım, Roland Dorge - de öyle hareket etmektedir. Fakat meselA 
les'in Tahtadan Salibler isimli meşhur Moris Şövalie hiç öyle değildir. Acaba bu 
haııb romanıdır. Bu romanda, Büyük cümlelerle kastedilen mana nedir? 
Hanbin dehşet ve fecaatle geçen beş yııı Suale cevab bulabilmek için her şey -
zarfında siperlerdeki aSkerlerin konuş - den önce N?kola Ma1kiavelin kim olduğu-
malan aynen ~azılıdır. Halbuki bu harb nu anlatmak Iazım. 
ar:gosu, yalnız o siperlerde o seneleri ge- 1513 yılında Floransah muktedir bir 
çirımiş olan ~ansızların bildikleri keli- memur birçok mülkiye ve diplomasi me· 
melerden mürekkobdir. Daima değişen muriyetlerinde bulunduktan sonra azle
a:rıgo yalnız o siperlerde n seneleri geçir- dilmişti, daha 44 yaşında, genç sayılı'i-dı. 

miş olap Fransızların bildikleri kelime - İçi ~ırsla dolu olduğu için görme sahası 
!erden mürekkebdir. Daim!l değişen argo çekildiği kır evinin ufkuna inhisar etme
lUgatleri ise bu kelimelerin çoğunu içeri - di. Gece gündüz bütün iç yüzünü bildiği 
sine almamışlardır. Şimdi bu vaziyette büyük şehri düşUnilyordu, dostlarına ı::a-

(Devamı 10 uncu sayfada) yısız mektublar yolluyordu, bir taraftan 

.nıı aıcıaveı 

P . d ~ da c rens, ı yazıyor u. . ·rıi .,-J 
Maamafih bu kitab muhnrrırı ?Jal'iB' ~ 

düştüğü sefaletten kurtarma~~. }liddt 
bu muva!fa.kiyetsizliğin verdıgı did ,ur 
artık saklamıy~r •. he~e kitabı. ~~9ıde ~ 
si efradından bırıne ıthaf ettıği·Uıll~s 
dan yardım görmediği i~in bı 
aileye çatıyordu. • ~ 

Şöyle dedi: . . senYor11, 
- İstiyorum ki, bu Medıcı tA bir d j 

beni kullanmıya başlasınlar, hat bile· , 
k · ' olsB ,,!ı ğirmen taşını çevirtme ıçın 91' ı • 

serime gelince, onu b~ de!a ok~ Jti. oe\, 
metine katlansalar goreceklerd yıll il 

· · t h · tt•V•m on beş let hızmetıne a sıs e ıgı . . dir·' ~ 
oyun, ne de u~u ile geçinnışırn iStj}ır , 

Bununla beraber ilk zam~nd~ıiifll(ı!l 
ile karşılanan eser Makisvelın rı gef 
den dört yıl sonra l>asılacak. ~o ?od~ 

(Devamı 13 iinCU 
8%'r#' 
beJlliğl iJ" 

Ahmed Ercan: 
- Aman; beyefendiciğim! dedi; evi

nizden, sizden; kerimenizden o kadm
hazzettim ki; sayılı günlerimin hepsini 
de burada geçirmeyi saadet bilirim. 
Ciddt arzedivorum! Küçük hanımefen
dinin sohbetlerinden zerre kadar ra -
balsız olrluğum yok. Bilakis genç bir 
klzın ruhunu tahlil bakunından istifa
de bile ediyorum. 

Yeni Edebi 
Bugün onu dinlerken, pe 

bir keman hassasiyetile, nerede 

DACA GÜNES VURDU 
liyeceğini hissediyordum· Jlll ~~ 

Acaib şey! Adını yazmaktan ~erifl1 ~ 
kuyorum? Niçin korkayım? dil~ ı 
benim için ne ola bilir? Ar~~zıeri ~ 
diyemem ona. Henüz çocuk· : ris111 
sezmekte olduğu hayaletler çe tf 
onun şeklini andıran bile yok·çoeıı1' ~ Yazan: Ercümt!nd Ekrem Talu 

- Nezaket gösteriyorsunuz. 
- Değil. valla_h' 
Vakit ilerliyordu. Ramiz beyin, öğle 

uykusu galiba mutadı idi. İkide birde, 
ağırlaşan göz kapaklarını, lrendini zor
lıy&rak, kapanmaktan men'e çal~ıyor
du. Ahmed Ercan kalktı: 

- Müsaadenizle .. . 
- Erken değil mi? Neden böyle ace-

le edivorsunuz? 
- Evde görülecek işlerim var da ... 
- Siz bilirsiniz. Fakat ~ne bekleriz. 

Allah aşkına, istediğiniz zaman teklif
sizce geliniz. Bugün, uzun uzadıya 

sohbet edemedik. Kızım mAni old'u. Bir 
daha sefer: kendisini evden uzaklaştı-

- Öyle ise, yarın 
sabaha hazır olun. 
G€1ip, sizi evden er
ken erken alıyorum. 
Sabah serinliğin -
de buradan Liba ... 
deye kfkiar yürü • 
mek pek hoş olu -
yor. 

- Libadeye mi ? 
- Ne var? Uzak 

mı? Ben bazan Ba , 
şıbüyüğe kadar gi -
diyorum. 

Korkmuyot 
musunuz? Kırlar 

pek tenha. 
rırım. _ ID>peğim dai ~ 

Neriman infialini gizliyemedt: ma benimle bera • 
- Aferin babac:ğım! Beni, misafirin berdir. Sonra bizim 

yanında hep küçük d~r, emi? Sanki köylüler de o kadar 
sen sohbet edemedin de, ben mi ettiın? sakin, terbiyeli kit 
Kırk yılda bir karşımda enteresan bir _ Öyledir ya! 
muhatab buldum .. beni ondan da isti- - O halde, yann sabaha .. amma, ~k 
fcide ettirmedin; ikide birde .sözümü erken. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz. 
kestin; payladın; mahcub ettın. olur - Peki. Allaha ısmarladık. 
mu, bu? - GUle güle. 

A1uned Ercan bir şey söylemek, ara- _ 4 _ 
ya girmek lüzumunu hissetti: 

- Merak etmeyin, küçük hanım; de
di; her ikinizi de tatmin etmenin kola
yı var. Bıktı m~aya kadar, bol bol gö
rüşmiye gelirim. 

- Teşekkür ederiz, beyefendi! 
Kapıdan çııwtken, Ahmede hasır 

~apkasını uzatan Neriman: 
- Yol yürümesini sevar nııta;•;•' di

ye sordu. 
- Severim. Nicln1 

/ 

Ahmed Ercan'ın not defterinden 
cBu deftere, buraya geldim geleli 

tek bir sabr bile tlave etmemişim. Son 
kayda bakıyorum dw, Sapanlıda ayna -
nın önünde ilk defa dikkatle mü.şahade 
ettiğim ihtiyarlık AlAiminden adeta 
ürktüğüm, endişe ettiğim, yeise düştü
ğüm anlaşılıyor. Hepsi de ne manasız
ın~ meğerl Günlerce, haftalarca kendi
mi bo.9u baSUlUl ft%müa. dıırmusum. İn-

Ben hayatı hiç bir 
zaman kara görme -
dim. Fakat pembe 
olabileceğini de tah
min etmem~ti.m. 
Hep ak görüyor -
dwn. Bu ak.lığı göre 
göre gözlerim yo -
ruldu, rnAneviyatım 
iıas.sasiyetini kay -
betti; ve nihayet o 
aklığı başuna sıçrat
tım. 

Bakın<h! Gene •O' diyoru~: etf1V, 
olsa. bir kadın ismini tekelliil11 vıı~~ 
dilim ha.Ja varmıyor. Ne }<adar ti 
leşmişim!. i)'e ç 1 
Yarın sabah gelecek. Gezr11 de of' , 

cağız. Kırların tenhalığıı için )'il oı0 I 
sesini .. kadın sesini d0 Y

951 ıı 
i Y• b gil kadar ~ 
iyecegım, u ne ı ttf 

d . . . b ? ()tt.1 1'$1'. re e ırnışım. aca a. ·r " ~ 
lık mahrumiveti bir günün. bı jtl1~ 

b. l • . . . d telfıfü'e 
nın, ır yı ın ıçerısın e , 

ömrümün 
var mı? Heyhal! 00ııect, 

otuz Bir mildd<>t sonr~ !köyüme 11.9111.J 
aeııe J • gı• 

yılını ne mAnasız, ğim. Ne olacağım orada? l)ı! ı-, 
ne rtatsız ~irmi - lık, kimsesizlik.. kadınsızlık!· ıcıığı11 ~tf 
şiın. Yüksek bir a - lef! fJY 
dalet divanı olsa, bu musikiye. bedel horoz ses 'değil l 
otuz yılın katili ol- cırtıları, koyun melemeleri. beıtiıfl efl' 
duğum için beni ö - Niçin bir arkadaşım yok bit 
lüme mahkfun eder- Niçin, boşluğumu doiduracal< /-

N nima.n infialini gizli11emecli di. mahrumum? ğil· !\O 
san, hayatının gönlüne t'1>i olduğunu H.ayır! O'lume değil!. ayni müddeti, Neriman mı? Olacak :,eY d~e~it11" , 
fark etmiyor. İhtiyarlık gönülden baş- ayni tarzda yaşamıya mahkO.m olur - aklıma bile getiremem. 'f3eJl ebilif, ti 
lıyor. Gönülden ve ruhtan .. bu iki şey dum. Maazallah, o işkenceye de kabil ne?. Karls güneş imtızac ed ·• 
bezrneye başladıktan sonradır ki mad- değil tahammill edemem. ~r 
~varlık ta inhitata, infisaha yüz tutu- Ne oluyorum? Mütemadiyen, müte - messül edebilir mi? .. iil< ı'l'I-t!' 
yor. Şimdi çok iyi anlıyorum: Eğer gön- hassir, müştak nefzarlarımın önünde ka- O, sade bana birkaç gurıl bj}l 'I 

tell 1' 
J:ümle ruhum taze ka'lmış olsa imiş ba- dın haya'letleri dol8.f1yor. Bunlar kim? Uyu.'jmuş maneviyatJllll rtteet' , 
şun böyle apak bir manzara aTzetmi - Hiç birini şekillendiremiyorum. Kadı- ceık bir kuş sesi. Karları e ~ııo ~ 
yecekmiş. nın ne demek olduğunu bilmiyorum güneş huzmesi .. o krkiar· O ::daııı· ·,; 

Hastalık, masal' Ötemizde berimizde ki .. cennete inanan müminler gibiyim. Şimdi aynaya baktını, d ıı ~ 
duyduğumuz sızılar, ağrılar,. ağır - Hasretini Ç€ktiğim şeyin tam mahiye- şündüklerimin, yaz<lıkJarı.JXll.,...ı1rlı ~ 
!ıklar.. hep .sinirlerimizin manevi · - ti bence meçhul. · ıu P" •(' 

hepsi boş. Hepsi kurull ·/\t't"/Jı1" ı yatımız üzerinde yaptığı &'k.cril1A - Mechul.. ·lakin ne güzel şe~ Kadın v•·" 
mellerin neticesi. Şifa. flAçlarda, yüzü, kadın eli, kadın şefkati, kad~n iyicene buz tutmı.:.:z ~rtık· eı.· 
perhizde, rejimde değil. Hayatı pembe sözü .. hele sözü! Munis bir kadının ko- güneşin harareti tesır etJ'Yl ..1j• 

görebW~ ıxn,.,,,,ı:ı!) Uil.t.ün -ncAJ.Q on- nuşmasındaki ahenk acaba tabiatin yecek. (ArJGOI' tJY 
da. h.aruzi mıısıkisint:W v:;ırd.ı.r? 



Su 
tı' Su, ınuz gibi her 
'Yete alınahı'li su-t rı· r. 
•Yetine d 

lli e, ıarab ! 
Yetine de. 

i 

* 

··-

- Jozefin Bake-
'&.re rin şu resmine bak 
) kadar ~ ıana .. Giydiği etek 
a kllQa.r kaP11ıı Oatandeki bluz da yaka-

- Yapmayın bay, §imdi bayan gJ • 
lip görecek. 

- Çizgileri böyle olsun! 

-Ne güzel ... 

- Ne güzel şey miyop olmak:· 

. &ON POSTA 

Hava 
Hava ucuzdur, el • 

bise pahalı.. Fakat 
hava tebdili, elbise 
tebdilinden bin kat 
pahalıya malolur. 

* 

( iŞ BiLENLER ) 
Neler söylediler? 

Aşçı namzedi müracaat etti: 
- Ben aşçı olmak istiyorum. Gayet 

iyi yemek pişiririm. 
Sordulatr: 
- Bundan evvelki yerinden neye 

çıktın? 

- Efendilerim öldüler de. 
< 

- Neden öldüler? 
- Mide rahatsızlığından. :m.zım 

~ç!üğündcn. 

* 

Sayfa 9 

( MAHKEME KORiOORLARINDA ) 
Evl8dları için kendini 

sattlğı söylenen 
ana ile mOllkat 

Kadının beni düşürdüğü sukutu hayal, herhalde 
yediği cezadan daha ağır oldu 

Yazan: Nusret Safa Coskun 

Hizrt etçi namzedi: w l AdlitJ• binası 
- }hmdan evvel çalıştıgım yerde de 

1 

. 
be d k d 1 

c- Bay naxmı. Den ~arımın na - - N1f1nlınız mı? .. 
n en co memnun u ar. . · .. · 1 
Dccr v . tl . . d e :fak..asmı temin etınelk için odama adam - Eveti .. Kocam olell dört sene o u • 

. . \ t e mk~~nunıye ::m
1 

ıan· erec - aldnn .. Bana vesika vermecinler .. Sonra yor. İki kız. iki erkek dört çocuğum var.4 
sını an.a ma ıçm şunu soy e ı: . onlara umumi kadımn çocukları derler .. • - Çocuklar memlekette olduklarına 

- Sabah kahvaltımı odama evm ha- B ··zı . ı...· haft 1 b' mah ~ -'- b ada ,..,,...,. onl ra mı bakı • . . . u so en ouır a. evve ır ceza • a .... re. uz. ur ~ .. p a 
nımı gAtınrdı. Avakkablarımı da her- k _, _ _.l_ od b d ldı""' , .. . " - d E . eme:>ı.ıııuc asma ya ancı a am a 6 &, yorsun uz. 
gun evm beyi fırçalar. bo rar ~: vın ı gizli fuhuş yaptığı için yakalanan genç Bu sualhne doğrudan doğruya cevali 
çocu'klarm·ı bakkala. k::\ ·aba ~nde - b' lkadın sö lemi ti -..aı. 
· d' H' b' · · · trn d' h ır Y ş · verm~. 

nr un .. ıç ırı. ıtıraz e ez ı emen Adliye işlerine ·bakan arkadqımızın • - Bir müddet tütün fabrikalarında ça· 
koşup gıd.erlerdı. gün geti~i adliye haberleri arasında J.ıştım. Bazı evlerde aşçılık ettim. Asıl İs-* bu havadis te bulunuyordu. Bu ıözler ü- tanbula gelmeme .ebeb. nişanlım oldu. 
Mür~bbiye arıyanın evine gelen ka- zerin.den yürüyerek vardığımız netice bir Onun peşi sıra geldim. Beraber yaşadıkı 

dm: 
- Ben falnnca kişilerde bulundum. 

Çocuklarını büviittüm: 
Dedi. Miir(>bbiye arıyan, falanca ki

şilere telefon etti: 
- Çok ivi kadındı. cevabını aldı , fa

kat şimci me.c:; ' ·11üz frhla bir ş~y söyle
mivecePiz. Çocuklarınızı terbiyesiz ol
dukları icin m<"ktebten kov<lular, on
ları tekrar mektebe ald;rmak için uğ-
raşıyomz. 

* Husu~i otomobili olan. bir ~oför arı
yordu. İlk müracaat eden şoförden es
kiden şoförlük edip etmediği sordu: 

- Şimdive kadar yirmi beş kişinin 
yanında bulundum. 

- Onlardnn birer vesika ,g-etirseniz. 
- Getiremem. Hep otomobil kaza -

farında öldüler. 

hayat faciasile karşı karşıya bulunduğu- ne yapayını, ona sevdalı idim. 
muz şeklinde olduğu için bu büyük iç - Çantasından bir resim çıkardı: 
timai vaık'ayı küçülterek dört satıra in - - İşte!.. Nişanlını budur .. Şimdi mem· 
dirmiş. bedbaht anayı bir de gazete SÜ - leketıtedJr .. Burada bir ev parası yaptık .. 
tunlarında teşhir etmeği doğru bulma - tan sonra dönüp gidecektim .. Birkaç bin 
mıştık. Ura topladım ... 

Dün ayni kadın, ayni cürmün müteba- Bu sözleri müteakib gene çantasından 
ki he.c;abmı vermek için tekrar mahkeme blr .banka hesaıbı cari defteri çıkardı: 
karşısına çıllctı. Suçile beraber adalet te- - İşte ıened! .. 
razisinin bir k'efesine oturdu. Derhal ıu - - Ali. dedim .. Şu halde çocuklarınızı 
nu söyliyeyim iki suçu üç lira para cezasi!e geçindirme'k için fena yola düştüğünüz 
bir lira mahkeme masrafı çeken genç ka- doğru değil! .. 
dırun mahkeme salonunda değişiveren hü Başını önüne e~. Utancından olduğu
viyeıtinin beni düşürdüğü sukutu hayal, nu temin edemem. Düşünmek i9in bu jesti 
her halde yediği cezadan daha ağırdır. yapması Dıtimali daha kuvvetli .. * - Odama aldığım adama Sultan.ah -

Koridorda mahkemenin açılmasını bek- medde rastgeldim. Kimsesi yolonuş .. Be
ler.kcn, gözlerim banklar üzerinde, pen- ni himaye etmek istedi. Beraber yaşıya •\ 
oere diplerinıcle yüru muztarib çizgiler lım. anlafll"Sak ileride evleniriz, dedi. Ben 
arasında kaybolmuş. kalbinin üzerinde de aldım, oturduğum odaya götürdüm. 

+ dönen azab çarkının dişleri arasında e- Ev sahibi Emin'e de çıkarak haber ver-
Bir ·acam bir plaja 1!itti. PJaj sahibi- z.ilmiş, çô1ını1* perişan kılıklı bir genç dim. 

ni gördü: kadın arıyordum. Yaşlı bir polisle hara· - Ben bu adamla yaş.ıyacağım .. Bent. 
- Size bir yüzme hocaSl Hizım değil ı retli hararetli konuşan fevkalade §ık, ta- metres tutuyor .. Gel de konuş. d..ı;ıdim. 

mi? vırlarında hiç bir şey onursamaı: bir hal Emin fena halde kızdı: 
- Daha evvel ne iş görürdün? sezilen şişmanca ibir genç kadından başka - Ben böyle şey istemem! 
- Bir iskı>le<le çimacı idim. kimse nazarı dikıkatimi celbetmedi. Diye bağırarak karakola gitti. 
- Neve çıktın? Bu şık kadın , polise, bana yabancı gel- Benıimle bera:ber yaşamak istiyen a 1 

- Günün birinde denize düşer de miyen sözler söylüyordu: dam da eben ona gösteririm!> dedi, arka· 
boğulurum diye korktum.. - Adamı eve beraber yaşamait için ge- sından çıktı .. Polisler geldi, beni kara • 

+ tirdim. Konuşup anlaşacak, hattA evle - kdla gatürdüler, bana umumi kadın ve • 
Bir kitabcı dükkanına giren orta· yaş- necekıtik! ıikası vermek isti~rlar .. Çocuklarım v:ır. 

1ı zat: Bu ipucu mevzuub:ıhs hadiseye bağlı Hiç bir zaman onları lekelemek istememi 
- Bir kitab yazdım. Basar mısınız ? idi. Fakat t.ahminlerimde ne yanılmışım!. Hakkım yok buna! .. 
Dedi. Kitabçı 'kitaba baktı: Kadın hiç te sefalet çekmiş bir insana - Peki o halde niçin bu yola düştünüz? 
K.itab muharriri izahat verdi: benzemiyordu. Bilikis işı tıkınnda in - - Yalnız yaşıyamazdım, başıma bir er· 
- Bu kitabı okuyan ·ve t~tbik eden sanların alAmetlerini taşıyordu. Üzerindt kek isterdi. 

evli erkekler ne kadar kılıbık olurlarsa usta bir terzi elinden çıkmış kiremidi - Ya nişanlınız? .. 
olsunlar, derhal birer kaza'k kesilirler. renkte bir tayyör, başında son moda sal· - Memlekete döndüğüm zaman da o~ 
Ve artık karılarından korkmazlar. kım salkıım çiçekli bir şapka, ayağında nurila evlen.e<:ektim. 

- Koca.m dün gece eve geç geldi, ne- _ Sizin isminiz? ~Ünlünün renginde pabuçlar, elinde - Madem birkaç bin liranız olmuş, ne• 

rede olduğunu !Ordum. _ Söyliyeyim; fak<Jt kitabın üzerine kırmı7.l bir çanta vardı. den dönmüyorsunuz?.. . 

Yazılmasına kat'i.ven mu"saade edemem? Tereddüdle yanına yaklaştım: - Burada alacaklarım var .. Onları kur 
- Ne cevab verdi? _ Niçin? - Bir hafita evvel gizli fuhuş suçile tanp dönecektim. 
- Sana yeni btr rob yapttT(ıcağırnJ _ Karım görür, ve bana yapmıyaca- mahkemeye verilen siz misiniz?.. - İyi amma, anlaşsaydık bu adamla 
dedi. ğı kalmaz. O, benhn tereddüdümle alay eden bir yaşıyacaktım, diyorsunuz? .. Cevab ver • 

~---------~_:==-------------~~~~~----------- bereddüdsiizlükle karıılık verdJ· mesine meydan kalmadı. Mübaşirin sesi, 

Eski elbiseleri· 
nizi çevirtini~ 
yepyeni olur • 
lar! .• 

? 
- Eveti.. kadını 98lınyordu. 

- Hadise gazetelerin yazdığı gibi mi?.. - Beni çağırıyorlar, girmeliyim: dedı:. 
Yoksa başka bir iç yüzü var mı? .. Bana ÇantHını kapıyaraJc kapıya koşarken 
esas vak'ayı anlatır mı&nız?.. nave etmeği de unutmadı. 

- Peki.. Yalnı:ı 1rurbanın olayım ismi- - Aman rica ederim. ismimi yazma • 
mi, memleketimi yazma .. Okurlarsa ora- yın! .. Memlt:lketie haber alırlar .. Müşkül 
dan bir daha yanlarına dönemem.. • II1€Vkide k:ılırım. 

Hafif şimaıt' Ana<blu lehçesile konUfU
yordu. Banklardan birine ilişti. 

Sordum: 
Memlekette kiminiz var, niçin onların 

yanına gitmiyorsunuz? .. 
- Memlekette annem, amcam. co -

ouklarım ve nişa:rllım var .. 
Hayret e1ıtim: 

* Şimdi mahkeme galonundayız. Hakiml 
şabidleri çağırdı, bunlar iki polis memu
ru .. Mutad sua1'1erden sonra hAkim birin~ 
ci polise sordu: 

- Bu kadın o adamı nicin odasına al -, 
tmf? .. 

( Devamı 16 inci sayfada ) 
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İzmir erkek lisesinin spor bayramı 

1zmir kumandanı Rasim Aktoğu kazanan atletlere madalya takıyor 
İzmir. (Hususi) - İzmir Erkek Li!esi'" j 

lnilı yıllık spor ve atletizm bayranu Al
•sancak stadında be~ bin seyirci hururun
da yapılml§ ve parlak dereceler alınmış
tır. Mor ve sarı ekiplere ayrılan genç at
letlerin. atletizmin her şubesinde yaptık· 
ları toplu ve ferdi karşılaşnalar. tam bir 
spor rekabeti içinde cereyan etmiştir. El
<le edilen rökorlar atmalarda mükemmel, 
attlam..alarda vasat, sürat koıulannda 

kötüdür. Tahammül koşularında ve bil
Jıassa İsveç ve Balkan bayrakta iyi 
neticeler elde edilmiştir. 

Atletizm müsabakalarından sonra. de
rece alan aUetlere İzmir Komutanı Tüm
general Rasim Aktoğu tarafından madal
yalar tevzi edilmiştir. 

* Gençlik ve Spor Bayramı yurtıun her 
yerinde olduğu gibi İzrnirde de parlak te
zahüratla kutlulandı. 2500 kız ve erkek 
atlet ve sporcunun Kızıiçullu sahasında, 
yirmi binden fazla seyirci önünde yaptı
~ b den hareketleri takdir ve gururla 

Liseli atletler ~çid resminde 
seyredildi. Fotograflar. İmıirdeki bay
ramdan int:ı.balardır. 

Ed 
de ib 

iy t: T ercume 
e geçmiyelim 1 

Leh mutehassıslarına 
göre sovyet ordusu 

(Baş!nrnfı 8 inci sayfada) (BCl.§tarafı 7 inci sayfada) 
mütercim ne yapacaktır? Yapacağı. sa • Bu mülMıazalar Leh matbuatına göre 
dece. o nevi kelimeler ve tabirlerin bir doğru olduğundM\ı bunlardan Ruslarla 
listesini çikarmak ve bundan sonra ta - bir ittifakın ya beyhude, yahud da bila· 
nıdığı Fransızlar varsa onlar vasıtasile kis muzır olacağı neticesi çıkar. ç:inkü 
o harb siperlerinde bulunmuş olan as • onlar bir müttefiğin arazisine ona yardım 
kerlerden mektu'bla veya di~!' vasıtalar- için değil. ancak kendi ihtilal rejimlerini 
la bütün bu argoların mukabillerini o;o - sokmak için girerler. O halde Stalin bir 
rup tahkik etmektir. Aksi takdirde 0 ki - hatibe anca!k: bu son hedef için. yani diln
tabı 1Rrcümeden uzun bir zaman için vaz-1 ya ihtilaline bir adım daha ileri atmak 
geüme'k en doğru ve en namuskArane bir tçm. karar verebilir. 
hareket olur. Çünkü yanlış veya gelişi 1 ~e Leh mütehassıslarının Kızılordu • 
güzel rnanlar vererek herhangi bir eseri nun muharebe 4uymeti hakkındaki mü -
başka bir dilden dilimize çevirmekle mad- liıhazalan. doktor A. Loessnere göre, bun
a! veya manevi hiç bir kazanç temin ede- !ardan ibarettir. BirÇJ:>k kimselerin mü -
meyiz. Neticede yalnız gül!inç oluruz. Na. talealarına göre de bu fcltildeki mülil -
ml ki, bir takım mütercimlerin böyle ya- haza ve hükümler gerek Rusların İngiliz 
pam!.Yacakları işleri yapmağn kalktıkta - garanti tekliflerine hemen muvafakat et· 
nnı ve bu yüzden hem emeklerinı, hem memeleri.nin ve gerek Lehlilerin Sovyct 
de masraflarını havaya savurduklarını Rusyanın yardımına güvenmek şöy!e 
11k srk görüyoruz. dursun . 4'u yardımın esas itibarile kendi 

~1eride tekrar geleceğim bu bahsi ka - topraklarında olmasını bile istememele
paınadan, tercümenin - teşbih uygunsa • rinin hakiki sebeblerini izah ederler. 
bir nevi atmosfer yaratmak olduğunu id- Bu düşünce ve hükümlerin yanlışlık -
dia edersem gülmeyiniz. Hakikaten öyle • lannı birer birer bulup çıkarmak bize düş
dlr. Bir mütercim, her şeyden evvel, ter- mez, ancak bunlarda birçok mübalağa o
cüme edeceği eserin havasına, üsJQbuna gi la.bileceğini §imdiden beyan edebilir ve 
rebilmeüdir. Yoksa orbya tercüme edil - Rus ordularının yeni sulh cephesindeki 
mJş bir ooer çıkanr amma, bu eşer niha _ hakiki kıymet. tesir ve himıetlerinin ne 
yet aslının solgun kumqı bne değildir, ~labileceğini tetkı"k etmeğin başka bir 
yalnız nstandır. yazıya bırakabiliriz. H. E. ErkiLet 

Astar tercümeler ... İşte yam için milll 
ıdltü:bhanemizden uzaklaştırmamız IAzım 
ıelcn zavallı cki'tablar! Bence bir Tenkid 
gazetesi en fazla bu çirkinliklerle müca
lele edece!ktir. ve bu mücadel~. id~ar ter
oOanelerin yolunu açacaktır. Sanki telif 
fibi temiz bir türkçe ile batanlnuş ter -

dlmeler... Telif gibi, fakat aslına uy -
gun, hiç bir kıymet değiştirilmemiş. her 
nkır ifade edilmiş. her kelimenin muka • 
biU verifmi~ berrak. düzgünğ açaçırı mü
kemmel tercüpıeler ... 

Ah, ıbu tercümelere ne kadar muhtacız! 
Halid Fahri Ozansoy 

_ _ __, " SON POSTA 

Genç ve tazı görünmek 
i~tersemz 

.PUORANIZA BiR ICAŞIK 

KREMA 
KÖPOGO 

Cll· 
dinlJ 
baz an 
kuru· 
muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes
beder. ÇOn· 
ktı, pudranız 

cildin tabit 
yağlı ifrazatını 

masseder. Yeni 
bir güzellik ted· 
biri sayesinde bu 
halden kurtulncak 
ıınız. Kullnndığ:ınız 

pudra kulunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 
da c krem kOpDğU ı 

nave ediniz ve kanştırı· 
nız. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini massotme
elne mani olur ve yumuşak
lığı mul:ıafazıt ve fduıne eder. 
Halihazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
mntlub nisbotte c krem kOpU
ğtl .. karıştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; Yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
Pudrası terkibindeki krema 
kOpOğtl sayesinde saatlerce 
aabit kalır, ne rüzgar ve yağ· 
murdan, ne de terden kat'iy
yen mnteesc:ı r olmaz, tende 
temin ettiği c Mat ,. tazelik ve 
ıevlmliliğini bozmaz, TokaJon 
pudrasını tecrUbe ediniz ve 
birkaç gOn zarfında teninizde 
temin edeceği güzelliği ıOrü· 

nnz. 

j Hergun: Sanayi ve iklısad meselelerimizi hesa~ 
ve rakam Uzerinde mutalea etmek luzumu 

(B~tarah 2 nci sayfada) 
2 - Hesablar yapılırken kurulmakta 

olan d~let saııayiinin yanı başında çey
rek asırdan.beri mevcud olan pamuklu 
fabrikalarının kAr ve zarar hesablan, in
kişaf dereceleri üzerinde ne gibi tesir
ler yapmıştır! 

3 - Bu himaye gümrl1ğü sayesinde 
yükseltilen bu fiat iktısadi rejimimizin 
umumt sure1tle fiatlar üzerinde yaptığı 
yübeltici şartlula birleştiği zaman mem
lekette hasıl olacak pahalılık ve bu pa
halılığın doğurabileceği meseleler tetkik 
edilm~ midir? Edilmişse, kim ve nerede 
tetkik etmiş. hangi neticeye varılmıştır? 

4 - Devlet fabrikalarımız. en modern 
makine siStemlerllc. bu himaye duvarının 
içinde, bu himaye ile mütenasib olan a
zami kazanç randımanını vermi§ midir? 
Mülhim bir kısmı da ecnebt • sermayesile 
çalışan husust fabrikalar, bu himaye 
gümrilğünden ne dereceye kadar istifade 
etmişler ve ibu lstifadelerin memlekette 
hüküm ~..irmesi lhım gelen clş ve ka
zanç adaleti, babmından mevkii nedir? 

5 - Bu miifrit himaye, memleketin iş
leri üzerinde, umumi surette, ne gibi te
sirler yapmıştır? 

yoruz. Şu kadar var ki. bu ~nartl~ 
pllnlarını ha:z.ırlıyanlar da, lktısacU ıfJ' 
yatımıza veçhe verecek hesabları ys.P d' 
lar d8 - siyrud vazifelerde olanlardan _ır 
fil. teknik ve idare flıtısas saııdalY' ~ 
rında oturanlardan bahaediyoruııı .. bl' 
derin, temiz, tamam hesablı bir a:rd"1 tı'ı 
ÇJkarmak yolundan gitmiyorlar. ~~:si' 
eski hesablarının yanlış tarafları ,b'o 
meydana çıkar, dilşilncesı1e ıniT }.c 

1
,11 

sade ilımalden mi? Acaba, bu hefSb tır 
yapabilecek ihtısa.s ve teşkilAt klf""e f1' 
ri yok ta ondan mı? Bun lan bl1J1l~ 
Faikat. bugün memleket e:fkArınd• &' 
ğilm halinde duran ve hu tarafta ~,. 
cerred aklın milcerred mantılo ne hB ;ı.w 
d.llinesine - beyftıude! - çalışılan l>il~ııt 
bir dava, tam bir muamma manısr.8 dt" 
muıhafaza etmektedir. Meçhul!t i:itl bfl' 
yiz ve bundan dolayı da, herhan&' ıeıol 
kat't ikarara varmazdan evvel, bu {ı 
aydınlatmaya mecburuz. 

Muhittin BirO.~~·' -······················ .. ····· ... -············--···· 
Ankara borsası 

-·••eo-
Açılq - Kapanq llatıan 

İşte, problemlerin en mühimleri bun- 1-------------
lardır. Bugfin bu suallere hiç kimsenin, Ç E K L E B 
hiçbir .teşekkültin sıhhatle cevab verebil
mesine imkan olmadığına göre, pamuklu 
mensucat sanayfunizin karanlıkta el yor
damile yürümekte olduA'l.ınu iddia etme
mize hiçbir mini tasavvur etmiyorum. 

* Bilirim, 'bu yuka.ndaid hesablar ve bi!
hassa mukayese esaslan bugün bir hayli 
değişmiştir. Meseli: 

1 - Devlet fabıikalan. bir takım umu
mi millfilıazalar neticesinde, ne kömür 
ve ne de pamuk mıntakalan olmıyan 

yerlerde kurulmuşlardır. Bu hal pamuk 
ve kömilr nakliyatmdan miltevellld' mü
him navlıun farlclan yapar. 

.. 

Vareova 
Budape§te 
Bi1kreı 
Bel.gro.d ... 
Yokohama 
Stokholm 

Açılış Kapaıı•f 
6.9, f,9S 

126.647ö 120.6~16 
8.Sti!iO ,.1660 

6.66~ 6.66211 
jB.64'16 

28.6476 
(8.0S2J 68 • .ıo26 

50.826 6().8'5 

21.~26 
jl,6625 

ı.o825 ı.~ 
ı.66 ı.66 

14.0'6 ı,.osJ 

28.845 2ı1.&4ll 
24.&42d 2•.8'25 o~ OJJOVO •. ~1' 

2.8926 
94.62 84.62 
soJ46 80.6'6 2J.~ 

2 - Ger~ kapitül!syon gümrükleri 1--------.:. ____ _ Moskova 2S.90~5 

devrinde, gerek bizde enayi hareketi İSTİKRAZLAR 
başlarken mevcud olan dahilt iptidai 1-------~-.-----J{a-pat•f 
madde piyasa rejimi, dOnyanın serbest Türk borcu I p~ln ~ılış 
rejimi idi. Halbuki, bugün iptidai madde .t , II • _ 

dahilde pahalı ve hariçten de ithal edi- • .. I nd -
lemez. [Fakat, unutmıyalım ki hali ha- ~ 
zırda himaye rejimi sade g!lmrükten iba- ::::::::::::::::::::~~-
ret değildir. Y'tlbek takas primleri de bu-

na il!ve edilmek lAzımdır.] SELA" NIK BANt/' Ası 
3 - Sade pamuk değfl. kömür d~ o za- l"tıa,.. 

mana nisbetle pahalıdır. 
4 - Tesirleri daha az olmakla beraber, 

şimdi memlekette işi pahalandıran daha 
başka Amiller de vardır. 

Teıl.t tarihi ı 188' 

• 1Jt1 
fdan Merkeıt: İSTANBUL (G~ 

' Fakat, eski ile ~ni arasında yapılacak 
bir mukayeseyi bas;t olmaktan çıkaran 
bütün bu Amillere rağmen, ben o kanaat
teyim ki, himaye duvan çok yük.sektir ve 
bu y{l'lmE'klik memleket hayatında çok 

ZATI - Adapazan Emniyet Bankasında gayri t&bit bir f!at kompleksi vücude ge
sahJ.b olduğum aşağıda ;yazılı hl&lelerlml •- . 

TiirltiyeJeltl Şubclerlı 

tsTANBUL (Galata n Yeni~· 
MERSİN, ADANA Bür<>"' 

71 ett.lm. Yenilerini çıkaracaiund.aıı e.skl.le - tıren Amnlerin en başında geliyor. Bun-
rinln hükmü yoktur. dan sarfınazar, fU yukanda ortaya attı-

8670 - 6652 sayılı 190 liralık taahlldatı ğım meseleler O.zerinde. fbndiye kadar 

aıı 

eıse - em. ,.., 
127 

t/41930 

, , 

tarlhll 

10 , 
so • 
IO , 

10 , 
IO , 

u.11" hiçbir ciddt tetldlı: yapılmıf delfldlr. f s
• tediğimlz şey de bu tetkiklerin yaplbnası, 

Mun.kb.: bun1ann meydana kontl)uı.dır. 
ma:tbm Bu auretle, mftnakap fmkAnlan hisıl 

, olur ve o zaman havada konu§maktan 

Adapazarı 1\lehmedclk mahallesinde 
Silaheı Buaıı Uçan 

ı kurtulup madde, hesab ve rakam ilzerfn
de görüşmenin çaresini buluruz. Halbu
ki, buiil.n, her bMımdan havada lcnnuı;n. 

-
Y•nanidanJalıl Şabelerlt \ 

SELAN!K - AT1NA 

• 1 
nnt banka muameleleri 
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• c ve r 
rrı (BCL§rarafı 1 inci sa11fada) 1 Yol mükellefiyeti 
~ ~rn. kfığıd, klişe diye sıralanmıştır. Vekil yol mükellefiyeti hakkında da 
ara~ u Parayı nereye sarfedijorlar diye şunları söylemiştir: 
baz ırn. ~yırı Tarihi diye bir kitab çıkar,! _ Yol mükellefiyetinin adaletsizliğin
dör~\ bıze Verirler. Ekseriys. tarihinden den bahis buyurdular. Bunun üzerine çok 
l\e~ .eş a~ sonra çıkar, bir de La Türki konuşulmuş ve her vasfı tebarüz etmiş 
dır. ~lıst dıye fransızca bir mecmua var- bir iş olduğu için buna bir tek kelime ila
der a~da senede üç, dön defo intişar e- vesine lüzum görmüyorum. 
fad~ ~zel resimleri vardır. Dört beş say- lstanbuMa et meselesi 
letinn ıbare\tir. Onun için devletin, mil- Vekil bundan sonra Istanbuldaki et 
hakiki~lına ke~di malı gibi bakmasını meselesi hakkında izahat vermiş ve de
lan c- ır d~ktrın olarak ,)cabul etmiş o- miştir ki: 
~n b lllnhurıyetin sevgili Dahiliye Vekili 1 _İstanbul mezbahası işi ile meşgulüm 

aşında yen· b l 1 B · 1 · · · · G · daha d- .. 1 u unuyor ar. u ış erı <Bu yalnız Belediye işi de değ1ld1r. enış 
ltıasın u~gun, daha esaslı bir şekle bağla- bir mevzudur Bugünli.ik size bir he-

ı D ~~lerindcn bek'erim.:t sab vermek ~'kanını buıabili.rim. Beledi-
tiüt ka. lıye Vekilinin izahatı yeler et iı:i ile kesile~k hayvanların mez-

ea ıben DahT V k'li Faik ö :ı • l lraJt c . 1 ıye c 1 z- baha kapısına gelmesinden kesılen et e-
tenkid atıbler tarafından ileri sürülen rin kasab dükkanından satıldığı zamana 

ve temenn·ıer b · - d .~ t tl'ı<!rnlek ı e ceva vermış. kadarki safhadan mes'uldur. On an us 
niyeti ett~ as~yiş ve ~mrııyetin memnu- tarafının hesabı bittabi belediyelere aid 
tlkllıiy:u~" bir .şekilde devam ettiğini, değildir. lstanbul Belediyesinin mezbaha 
Jıreyanto utçesı~e sanatoryomlar ve ücreti olarak kilo başımt aldığı beş ku
dıığunu 1?.'0m~r ınşası için tahsisat kon- ruştur. Bundan başka borsa ücreti diye 
da ileri s=ıkten .~o~ra ahlak hakkın- 50 santim alınır ki bu Belediyenin cieğil
~tir ki: en muta.ealara karşı de- dir. Nakliye kırk para oluyor. Peraken

Biı ın , Ahlaka kıymet 
d es uliyet· - . ... an 't'ba 1 uzerımıze a ldıgımız an· 
\ra'l.i/ 1

1 
_ren aziz milletin bızden istediği 

na k e e.~n başında bunun da bulunduğu
\. anıız (bra 
11.anaar ı vo sesleri) ve hala da bu 
kadar :h :ışım~tayız. Buna lazım olduğu 
bir lllisal e~nuye~ ~eriyoruz. Buna küçü!! 
:Yının b 

1
° mak ıçın bu senenin ikinci a

bı.in bira§f ~nda Yazılmı._; olan bir taıni
~tiy<>l"Uın. 1 asını müsaaaenizle okumak 

~Prensiple . . 
letin ilti rıtnız arasında ahlakın, fazi-
~ki ;::n ve korunması en mühim bir 
l"atan V"' UYOr. Gençlikte fazilet ackını 
d " Vazif y ak!rlık d e uğrunda feragat ve fe-

deciye de beş kuruş kiır veriliyor. Min
bayselınecmu mezbahadan ti ıatılacağı 
zamana kadar et üstüne kiloda 11.5 kuruş 

biniyor. Binaenaleyh bu mevzu Uzerinde 
mütalea yürütülürken bu hesab elimiz
tle bir ihata etmemek için rehber olabilir. 

Sular meselesi 
Vekil. bundan sonra. Ankara otobüs:e

ri ve su fıatları hakkında geni' izahat 
verdikten sonra İstanbul sularına geçmi~ 
ve demiştir ki: 
İstanbul suları: 

Rüzgar vaziyeti tesbit edilmiş. raporları 
alınmıştır. Elyevm idarei bususiyelerin 
bekçıileri elinde gele:ı giden köylülerin 
hayvanlaıi.na ahırltk vazifesini görmekte
dir. Eğer Silihiye Vekaleti burasıru kul
lanmıyacak ise Emniyet memurları için 
tam bir sanatoryom yeri olabilir.• 

Çok çocuklu ailelere yardım 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

bütçesinin müzakeresi!ıde ilk sözü Meliha 
Ulaş (Samsun) almışnr. Çok çocuklu ai
lelerin yardım ve emrazı efrenciye ile 
sıtma hastalıldannı ele alarak nıütalea
arını söylemiş. çok çocuklu ailelere yapı
lan pek az yardımın bil<! vaktinde yapıl
madığını, bu kimselerin ekseriyetini köy
lülerin teşkil ettiğini ifade ederek bu sene 
bütçey konan (75) bin 1ir3.nın azlığını i
şaret ederek gelecek yıllarda bu tahsisa
tın artırılmasını istemiştir. 

Verem mücadelesi 
Osman Şevki Uludağ (Konya). Sıhhiye 

Vekaletinin bütün icraatında tamamen 
muvaffak olduğunu iddia edemiyeceğini 
söylemiş, bütün verem mücadele teşkila
tının 3 dispanser ve bir sanatoryomdan i
baret bulunduğunu, memleketin kalaba
lık yerlerinde bu gibi müesseselere yer 
verilmesi lazım geldiğini söylemiş. Hey
beli sanatoryomunun memleketin en u
zak köşcsinae bulunduğunu Anadoludan 
bir hastanın İstanbula kadar gelemiyece
ğini, her mıntakada bir sanatorycımun ku
rulmasının zarurt olduğunu ifade etmiş
tir. 

Hatib budan sonra tıbbt il:inlar hak
kında mütalealannı söylemiştir. 

Doktor ihtiyacı 
Berç Türker (Afyon) memleketin doktor 
ihtiyacının çok fazla ·oldu~nu, memle
ketin uzak yerlerinde değil, en yakın yer
lerinde bile ve meselfı Yaiovadan otomo
bil ile yarım saat mesafede 50 bin n:jfus
ıu Orhaneli kazasında dokto?" bulunmadı-

\rig V'e taı:Ygularının her vesile ile teş
lek zevki •ye etrnek ve bunlardaki yük
trıuıd .. - ona daha iyi tanıtmak borcu-

'"4 •lt 

Şahsan i:fi 

Terkos suları Belediyenin eline geç
tiği zaman yani 933 te gilnde 29 bin met
re mikabı su veriyordu. Bugün 41 bin met
re-mı"kabına çıkmıştı?".Yapı1mak~ olan ba 
n tesisat ikmal edilince yani bir Haziran
dan itibaren 60 bin metre ınikibına çıka

ğını söylemiş. memleketimizdeki doğum 
caktır. 

Terkos ve Kadıköy suiannm aylik teş- meselesine temu etmiş ve vefiyatın onü-
old~~na :rruıı ahIA~ın ve faznctin timsali 
t~n lat etçe ınanılmış olan Milli Şe· 
Ylırdut~ llnbuı Üniversitesinde irad bu· 
ın~ Çok kı'1'YYv>.ıı· hitabede bu • en hü .. J~•-= ı 

landaşların ;uk mevkii tutmuştur. Va
~rle her a lAkını iCsada giden sebeb-
ttıtı lle sureıı cadele ed' e olursa olsün daima 

kilat masrafı şirketten Belediy~ye geçtiği nü almak için esaslı ve vRsi bir teşkilatın 
zaman 22.449 lira idi. Bugün Belediyenin lüzumuna kani oldu~•mu ifade etti. 
elinde 20,293 liradır. Yani ifl~tme mas- Bir ıazeteye cevab 
rafı iki misline çıkmış olmasına rağmen Hilmi Kalaç (Kayse.,;), nüfus meselesi 
eskisinden azdır. Abone adedi o zaman ve göçmen işleri hakkmda Vekfüetıerden 
26 bin iken bugün 32 bine çıkmıştır. bazı temennilerde bulunmuştur. Bu arada 

bir İstanbul gazetesinin çok çocuklu aile-. Kırkçeşme sUları 
d·ı lere yardım yapılmasının muvafık ve 

Kırkçeşme sulan: Bunların mene ı -

Adliye Vekilinin izahatı tasdik etmemesi için noterlere direktif ve. 
Bundan sonra Adliye Vekili Tevfik Fik- rilmiştir. Sizin de ikaL edeceğiniz nokta

ret Sılay ıkürsüye gelerek ahlakı umumi- lar varsa bunlar hakkında da derhal " 
yenin, yapıfan tetkikler neticesinde teden- memnuniyetle tedbirler alırız. Biz bunun 
ni değil, terakki gösterdiğinin müşahede tamamile aleyhindeyiz.> 
edildiğini söylemiş, 937 de (275) bin cü- Müteakiben Adliye katiblerinin maaş
rüm olmasına mukabil 938 de (236) bin larının cidden az olduğunu itiraf eden 
yani 29 bin küsur bir azlik olduğunu işa- Adliye Vekili ilave etmiştir: 
ret eylemiştir. - Bu iş bütçe imkanlarile mukayyed-

Boşanma davaları a:ıatdı dir. Son zamanlarda ç~an bir kanunla 
Ayni izahata nazaran boşanma davala- tebligatı Posta İdaresine verdikten sonra 

rı da aded itibarile 937 de 16 bin iken 938 mübaşir tahsisatı kaT'Şllığı olarak kalacak 
de 13 bine düşmüştür. Adliye Vekili bu meblağı 1940 dan sonra bunlara vermeli 
hadiseyi ehemmiyeUe işaret etmiş ve mü- düşünüyoruz. Böyle bir plan üzerinde yQ.
derris hayatı süren vatandaşlar :işine tc- rüdüğümüz için yakında bir neticeye va-
mas ederek demiştir ki: racağımızı ve muvaffak olacağımızı uma-

Metres hayatı rım. Adli istatistikler için de merkezde 
- Metres hayatına gelince, bu, evliler teşkil ettiğimiz .bir büro bu işle hassasiyet. 

için kanun tehdidi altında bir cürümdür. le meşguldür.> 
Diğerlerinin yapma.sı Adabı umumiyeye Meclis yarın saat on dörtte toplanarai 
muhaliftir. Zaten bu gibi mukaveleleri bütçenin müzakersiM devam edecek.tir. 

Bu gece Hassel lzmit köylülerine tutun temizleme 
makineleri verildi kuyruklu yddızını · izmit. (Hususi> - Ziraat ve-

'"'. ' kdleti vı1aye'timiz köylüleri için 
görecegız . 6 tane :ohu:n - temizl:m: ve .nAç • 

(R t f 1 . . facl ) lama makınesı gondermiştır. Makineler 
as aTa ı mcı sny a ht l'f k 1 - d ·ı ek ~ 

kt·1 ·d.. - , b. 1 t nlu,.. mu e ı mınta a ara gon en er ıu-ya va ı e U§muş oıan ın erce o .1\. 

1 

. . 
haceri semav:f gibi bir haceri semavinin huml'arı. teı:ıızlıyecek ve hastalık yap-
arzın bir tarafına düşmesi de mümkün masına ımkan bırakmıyacaktır. 
olabilirmiş. ················-·························· .. ·········--

Rasadhane Müdü:rü Bay Fatin bu "' 
Fransız gazetesindeki yazının doğru cl-j 
madığını söylemektedir. Bay Fatine göre So Posta 
bu gece belki genle göre-bileceğimiz ibu l=Y=e=vm=ı=.= =Si=. y=as=ı=.=ıın=v=a=d=ıs=v=e=Bal=k=g=n=ze=tesl=ıl 
kuyruklu yıldıı: tabii yolunu takib eden -····- ~ 
bir yıldızdır ve onunla böyle yakınlaş
mamızda !hiçbir fcvkalfıdelik ve hiçbir 
tehlike yoktur. 

Kuyruklu yıldızlarla arzımızın çarpış
ması sık sık mevzuubahs olan bir şeydir. 
Bundan otuz sene kadar evvel de bir ke
re Haley kuyruklu yıldtzı ile anrn çar
p•şacağl mevzuubahs olmuş. bütün dün
yanm inandığı bu ihtimal halk arasında 
kıyamet kopaca(tı şe'k.linde tefsir edilmiş. 
bu yüzden sinirleri bozulan birçok insan
ların. hatta kendilerini ölüme dahi attık
ları görülm~ştü. 

Ka aysız kabdan yemek yiyen 
9 kişi zehirlendi 

Yerebatan, Çntnlçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin biltün haklan 
mahfuz ve gazeternlze aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 141J0 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 l 400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

' 

aesıeti, alkışl':ı.<>ruı. ve edeceğiz (bravo 
liaJ.kev1eriıni ~· Partimiz teşkilatı ve 
111Ylnaktadır z unu baş vamelerinde:ı 

diğinden bahsedildi. Bu suyun kullanıl- müsbet bir netice vermiyeceği, çünkü çok 
çocuklu ailelerin ancak cahil ve fakir g. <Bastnraf1 1 inci sayfada) 

masını meneden ~hhiye komisyonlandır. Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan mes'uliyet alınma%. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

'V • 
de ekil, lllüteakıö . 
, n bflhsetın· en, seyrtlsefer işlerin· 

~llıiştir. ııui~e ted~irler alındığını bil
iltı aöyleını.... . taksunat hakkında run-
- :M 'ıl~ll'. 

\. Ülki teşki}fi 
'llldar ın.. t ne kadar dar ve ne 
o 1ta Ucehhez 1 

dar ileri . d 0 ursa memleket işleri 
rı. llıaırafı !·~r. Fakat bunun hepsi ay
dtn nihayeı ~ a.m eden işler old~un-
tarur bütçemi ı hi . etindeyiz. Zn z e mukayyet olmak 

eli ~iş bir et" bıta kuvvetlerinin tev-
fatıdarrn ud ınevzuudur. Biz bugüu 
kı.ı a ve po1· d' 
h. VVetle.ri . 18 ıye ikiye ayrılan b~ 

ıı· eınnıyet 
1_ 

1Ye \Tekaler . ve asayiş işinde, Da-
<ıt bir e-· ınm eınnnde bulundurmak-
rn· " 11r altın 1ne Çalışıy a topıamakla tevhidi te-

oruz ve ediyoruz. 

l3ir ark d Devlet ı>arnsı 
tası a aşırnız ın h nı kend· ernu':'ıarn devlet pa-
/kkında te~~araları gibi sarfetmeleri 

0rlar. Biz b ınat yapmamızı tavsiye edi
?ııı, ~lbett ~ telkini yapmış bulunuyo
ttıeınurları e dığer Vekil arkadaşlarım da 
)orı na lazım ı ar. ge en vesayayı yapı-

l{lrtası· ltırtasiyecilik fıfetı" 
~\. • Yeciliği 
b·~ı ettiğinde n çokluğundan ve işleri 
%n de rn" n bahsettiler. Bu hakikaten 

lıernıek . uşteki olduğumuz bir ar tti 
leki et ışleri · e r. 

ide ifas nın daha muntazam bir 
• ına irnkA 
l~ltınay un bulabilmek için kı-
ı.\· a Çalışı 61tı Önün Yoruz. Ancak kırtasiyeci-
~llden· e geçmek rok ko1 ay d v.ld' Ca ızce ~ ı egı ır. 

hında t ınernurların salahiyetlerini i-
dıı~u "ak~tın olarak kullanması lfızım ol-
~iıı .. 1 ınes• ı· 
"'' orıüne u ıyct tekabbül etmesi bu 
'ltt (b geçebilmek · · ~ rav0 s . ıçın yegane care-

toruz. eslerı). Bu vadide yürü.mek 
:Sazı 

dlltı 'lneınurı 
atından . arın 'Vekalet emrine a!ın-

~l'iıı.e airnat'~!et olunuyor. Vekalet 
hu lldan dol luzumlu bir tedbir oldu
l'aJt bir ceZa a;ı kanunumuza girmiştir ve 

\r lı::abuı e~i~~k .değil, tedbiri idari ola-
\. ekiı b i§tır. 
"tr Undan ld '1 alına sonra hava tehlikesine 
'tt &.reler hak~ tedb~rled anlatmış, hususi 

tevablar ında ıleri sürülen mütaleala
ver • :rnış. rakamla zikretmiştir. 

nıflarıfa bulunduğu hakkındaki yazıya i- mışlardır. Bu arada Süveydanın henüz 
Bunun hesabını Sıbhiye Vekili arkadaşım 

şaret E'rlE'rek: meme emen küçük çocuğu Safiye de ana-
daha iyi verecek ve izah edecektir. 

- füıvır, demistir, çok çocuklu ai1 .. 1er sının sütünden zehirlenmiştir. , 
~~~ t Pul ilavesi lazımdır. 

d d vntanpC'rver insanlardır, bizim bu tO"""k- kinci hadise de Eyüb:ie Olakçılarda 
Vekili zirai asayişten bahsederek c i 

larda bol vatandıı~ irtivnı-1mı~ vardır. olmuş, Çeşme sokağında oturan Fatma ile ("
00

P~~~~-k~;~·~·~~·i·t;;~~1;~i ... ,, 
ki: 1 KnrahHkte sıtma 1 kızı Fatma ve oğlu Hüseyin de, kalaysız ' 

- Köy idarelerinden ':le bahis buyuru -
fbr.,.lıirn Tali Ön({örnn <Divarbakır). tencerede pişirdikleri yemeiii yiyerek ze- J\ 

: Telgraf : Son Posta 
E Telefon : 20203 • 

du ve zirai asayişin eksikliğinden sikfıyet c;. 
ic: kanunundan bahsetmic;, bazı müsahede- hirloJUllişlerdir 

- . ,'··············································" 
edildi. İtiraf edeyim ki, biz de bundan "lllllııııı-------------.... --~,, lcrc göre bugün Kar~bükte sıtmanın al- -
müştekiyiz. Bunu önlemek için asayişi zi- t = --==============-====-~-= -==-' 

mış, vürümüş oldulhınn, stanbulda bir 
~~bn~u~~b~kan~lAylli~h~ ookfub~a~nnhfilAdohl~zbcl~du- ~, ~~~ 
zırlanmaktadır. Yakında takdim edile-~~~~~ _ ~· 

cektir. O kanun bu ~ için umarım ki. kafi :~~;:-~~;!~ şarllann bozuk bulunduğunu ffi~ ÜS M AN L ( BAN KAS J ill)I 
miktarda çareleri temin ve koylüyü tat- Jl~ 

J\ftıhrırir J"V't;;Plrr..i 
min etmiş olacaktır. Ziva GE>Vher E+ili (Cın:ıkk<ılP) JT'ııha- TO RK ANON 1 M ŞI RKETI 

Köy kanununun mecburi bizmet diye ~ ı 
• 1 c-i.,. ic:irden bı'hsetmiş, bunun büvük bir T ES ı· S TA Rı· Hı· 1863 kabul ettiP,i işlerden maadası içın sa ma 

TT'illi rlwa oldultunu. l1u meseıe h:ıkkmda 
yapılmaması emredilmiştir. En büvüğü:ı- _ _ 

d kü .. ~·· k d 'd e memurla kursıırlı> uzun ımıdıva sfü söv'ivecek o-
en en çuhgune at ar .. 

1 
ar d t h : l 1nrs'l bükenin EvJUle 1<adar çıkamıvaca-

rının ne tar ına ne evzune ne P. a sı- . . 
1
. 1 "d h 1 t 1 · kat"ven li'ını. 19 bın aıleve hAla E'V yapılmadıi!ını, 
ıne as a mu a a e e meme erı '.ı . 

t (b 1 ') 'Rıı1r?arıstanda evini })ırkını satıp buraya 
emrolunmuş ur ravo ses en • ~ k . . 

d Em . t b'·t · . .. r!P me ı~tıvc>n ırktashnnıızın or.::ıd~ ne Bun an sonra mye u çesının m:.ı-

d B Tü k Af .. ld ı,..,ınC' bulunduklarını tebarüz ettirerek 
zakeresin e erç r er yon soz a ı d . t• k' 

. . 50 b' r emıs ır ı: 
ve bütçede sanatOY"Yom ıçın ın ıra - Bu işin gecikmesine tahammiil ede-
tahsisat olduğunu işaret e'derek bu sana-

mivorum. Bundan sonra muhadr işile 
tor ·omun nerede tesis edileceğini sordu: 

behemehal uğraşmal1vıı. 
cEğer Ankarada tesis edilecekse diğer 
yerlerin İstanbulun ve İzmirin de buna Adlive ldltihleri 

Adlive Vekaleti bütçesinin müzakc:>re. 
ihtiyacı vardır. Temennim gelecek sene 1 sinde stamat Özd.anıar (Eskişehir) söz 
bunları tevessü etmeleridir:. dedi. 

alarak demiştir lı::f: 

Mesken bUhranı - Bendeniz Adliye bütçesini okurken 
Küçfi,k memurlarm karşılaştıkları ümid ediyordum ki zavallı ka'iblPrin ma-

mesken buhranına telrrar temas ederek aslarına utm yapılmssma ?Rir bir T>ara
Dahiliye Vekilinden bu hususta izahat is- nın tefn'kine rasgelece~im. Bunu ı!Örme
tenmiştir. ·mekle son derece mm:tarib oldum. Emi-

Dahiliye Vekili -Mesken buhranı den
diği zaman kira yUksekliği manasını çı

karmak lazım gelir. Zannediyorum ki u
cuz kiralı evler yapmak ve bilhassa kü
çük memurlar için evler yapmak çok 
faydalı ve lüzumludur. HükWııet birkaç 
senedir bu mevzu ile meşguldür. Hakika
ten bu iş hük1lmet için bir ukde olm~ 
tur. imkan alunca bir çare bulacaktır.:t 

Snnatoryom için bina 
Sırrı İçöz (Yozgad), Ankarada hazır 

sanatory<>m binası olduğunu ifade ederek 
Keçiörendeki bir binayı hatırlattı, dedi 
ki: cOrası merhum Bilyük Atamızın da 
nazarı dikkatini celbetmq bir binadır. 

nim ki siz de benimle beraber u:t1rab 
duyı;ııuşsunuzdur, (o kadar değil sesleri). 

On lki senelik adliye hayatımdn bu kl
tiblerin başında bulundum. Bunların na
sıl vame gördüklerine şahid oldum. Her 
sınıf memur az çok refaha !kavuşturul
muş ise de ;dliye kMibleri hakkında bir 
şey yapılmadığını görırekle meyusum. 
Vekilden ri~a ederim. Bunlar hakkında l
cil bir tedbir bulsun. . 

Nevzad Ayas (Bursa), Adliye istatis
tiklerinin ahlAkt hayatımızın .seviye ve 
inkfşaf aafhalan hakkında bir tetkı"lce 
müsaid olacak tekilde ıalahını temenni 
etmiştir. 

Statuleri vt Turkivr Cumhunpeıı ıle mıintıkit mukavl'lemımesı 

2292 Num4rah 10/6/1933 tarihli kanımla tasdik edilmiştir 
( 24/6/1913 tarihli 2435 Numaralı Rt>sml Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 inglliz Llras• 

1.250.000 t nglllz Llras• 

Türkiyenin başlıc• Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, ·RUMANVA, YUNANİSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banlca Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 

Ticari kT't'dıler w 11esaıklı krediler küşadı. 

Tur\<iye ve Ec-nt!bı memleketler uzcrıne keşıde 
Borsa emırlen. 

senedaı ı!\ıonıosu. 

Esham w ıahvılaı. aııın ve emıaa uzerıne avar-
~t tahsılciıı ~ saire. 

E.o yüksek emniyet $arılarını haız kiralık 
· l<asalar Servisi v;ırdır. 

Piyasanın en musaii ıartlarile ( kumbarah veya .. 
kumbaraaıı) tasarruf heupluı açılır· ~ 

·~~~~)tt .. 
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Ba = iöuu nnmnm 
- Demek ıbalık avlamak için duban var 

ha? 
- Elbet, ne zannettin? 
- Nasıl lbir duba bu. iyi mi bari? 
- Mükemmel, sapasağlam bir duba .. 

Tahtayla çevrilmiş, bir de minimini bir 
kö~kü var. 

- Tecessüsümü mazur gör azizim. bu· 
nu nereden buldun? 

- Kaynanam Vernilde bir villa kira -
ladı; bu dıibayı kullanmak ta kiracının 
hakkı ... 

- Şu halde arasıra avlanıyorsun? 
- Sorar mısın? 
- Alfı, amma senin balık tutmakta us· 

talığın var mı? 
- Onu 'bilmem; kamıştan bir oltam 

var; önüme gelen yere daldırıyorum. Ol· 
tanın ucuna balıklar takılıyor, işte sana 
av .. Ustalık bu ise, ben de ustayım de • 
mektir. 

- Çok tutuyor musun? 
- Oldtikça.. Beklemekten usandığım 

zamanlar bir tane tutsam kafi geliyor. 
- Anlaşıldı, sen kat!iyen usta bir ba • 

lıkçı değilsin! 

- İlıtirna.l... Sen ustasın değil mi? Pe
ki şu ustalık neymiş bir anlat bakalım. 

ıwwı .. mn... Çeviren: Faik Bercmen ...slll1l 
luyor, Vallahi Gornol nankör olmadığımı 
göstereceğim; san'at aşkına balık avlı -
yanlardan olduğum için tuttuklarımın 

hepsi· senin olacak. Yok, yok itiraz etme!. 
Senin davetin üzerine benim de bir ka • 
dirşinaslık yapmam !Azım gelmez mi? 

* Bruket Pazar sabahı, iskandilden piş • 
mi~ buğdaya kadar bütün balık takımını 
ve taklavatını sırtlıyarak ilk trene atladı. 
Be§ buçukta oraya varmıştı. Trenden 
inip Üvezli villayi bir hayli aradıktan 
sonra nihayet yoldan geçen birine sordu; 
adam: 

- Ta orada .. Önü kestanelik olan vil
la, dedi. 

Hele şükür varabilmişti. Ev halkı er • 
kenci olmadığı için arkadaşile sözleştik· 
leri mucibince Gornol dubanın anahta -
rını akşamdan bahçe kapısının iç tarafın· 
daki posta kutusunun içine koyacaktı. 

Bruketin elini parmaklıktan içeri sok • 
masile dışarı çıkarman bir oldu. Zira bah 
çedeki köpek havlıyarak oraya doğru a
tılmıştı. Bu nahoş hadise yüzünden key
fi azıcık ıbozulur gibi oldu; duvarın kena
rına çömelip ev halkının uyanmasını bclt 

etrafım ot ibürümüş, kamışlar sarmıştı. 

Bu yetmiyormuş gibi bir de tam karşıda 
bir kır kahvesi vardı. Artık bu gürültü 
patırtı arasında gel de rahat r.ahat s,v -
lan! 

Açılır, kapanır iskemlesini altına çeken 
Bruket gözüne ıkestirdiği hır yere yer -
leşti ve kemali itinayla takımını taklava • 
tını hazırlamağa koyuldu. Gronol duba
nın öbür tarafında oltasını çoktan nehre 
atmıştı bile .. 

Üsta avcı acemiye sordu: 
- Buranın derinliği ne kadardır Gro -

nol? 
- Ne bileyim ben, hiç ölçmedim doğru· 

su ... 
Bruketin dudaklaı:ında istihza ve mer

hamet ile ka;ışık bir tebessüm belirdi: 
sonra iskandil aletini çıkarıp azametle 
nehre daldırdı. 

Bu aralık Gronol: cAl sana bir tane .. > 

diyerek oltasında sallanan g-:izel bir bar· 
bunyayı dubanın ortasına fırlattı. Bütü:ı 

hazırlığını bitiren Bruket nihayet zoka -
sını suya salıvermişti. Fakat aksi tesadiif 
oltanın ucu dibe gideceğine bir köke takı
lıp kalmıştı. 

ledi.. - Al sana bir tane daha .. 
Yediyi çeyrek geçe Gornol mavi pija • Dirayetsiz ve ehliyetsiz balıkçı boyuna 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kocaçay ıslah ve sulamasile Mürüvvetler deresi ıslah işleri keşif ~ 

c433,639> lira c6l:t kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/6/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Nabı V~ 
leti Suhı.r Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı u.rf usır' 
lile yıapılacaktır. el 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık işleri geıt ar 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c2h lira c70> kuruş mukabilinde suı 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklile,rin c2l,095> lira c60• kuruşluk J!lU

vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az seltiz ~n e;, 
vel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekiı!etıne Jll aS 
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesıkayı ibf 
etmeleri şarttır. 

B 1-- ~..+ı'r-'- edt-u müddet içinde vesika talebinde bulunınıyanlar e~iltmeye ~· -
mezler. 

5 - İstekiilerin teklü mektublarını ikinci maddede yazılı saaten bir saat~ 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl790> c3330:.. 

M. M. Vekaletinden: 
ı - M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştınlmak üzere biri elektrik : 

kalorifer diğeri inşaat. mü~endisi olma~ Uzere iki mühend~. iki yü~ek miır.ar~ 
lıd sürveyyan ile harıçteki korlar emrınde çalıştırılmak uzere yedi yüksek 
mar alınacaktır. ~ 

2 - Mühendis, yüksek mirarlar ve süreveyyanlara tesbit edilmi~ kadro da 
linde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliblerin M. M. V. inpat fUbesir.e bizzat veya istida ile müracaatlaft. 
4 - Taliblerden tayin sırasında aranılacak vesikalar. 
A - Diploması aslı veya ıureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla ev ü olmamak. 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 
E - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
F - Bonservis. 
t - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüd senedi. 

cl020:.. 

- Usta balıkçı evvela ne yaptığını bil· 
meli.. ~nra balıkçılıktan çakan bir a • 
dam, ne için ve nasıl avbndığını bilme -
yTp te on kilo balık getireceğine mesleği
nin erbabı olduğunu bilerek eli boş dön -
meği tercih eder. 

- Ammada bir fikir ... Ben de, balıkçı
lığın ne olduğunu biliyorum deyip oruq 
1utmaktansa. bir tek te olsa güzelce kızar 
pıış bir balığı şöyle bir oturarak yuvarla • 
mağı tercih ederim. 

rnasile balkonda göründü. Birden ortaya tutuyordu. Bruket oltasını kökten kurta
çrkan arkadaşım görür görmez karşıla • rıp yeniden suya attığı vakit Gronol ai -
mağa koştu. :tş anlaşılmıştı. Bütiln t<m _ lesi bütün azasile ellerinde yemek sepet
bihine rağmen hizmetçi köpeği bağlama leıi olduğu halde dubanın üzerinde boy 
ğınh~~~~tan~ta b~runa ~st~ilil~M~~Gron~Bruk~~ha-=~=========~===============~~~ 
koymağı unutmuştu. lık avındaki maharetini duymuş olduğu kib şöhretinin eri olduğunu buradakilere 1 müsaade isteyip gitmeğe hazırlandı. 13; : 

Gornor: için kendisine bir olta hazırlamasını rica göstereceği sırada bir hadise oldu. Tam lunduğu yerden istasyona dlSrt kflo.rl'l 
etti. 

- Oldu olacak, dedi, beş dakika bekle oltasının lbulunduğu yere Madam Gronol relik bir mesafe v.ardı. • 
de beralber çıkalım. Bir çeyrek saat sonra madamla uğraş- İçı'nden taşan hı'ddetı'nı· yenme,.e ça_lı~ 

tıkt }ta k t B k 1 Yemek artıklarını atmıştı, bu yetmiyor • 5 • Bruket bahN>de bir aşagvı bir yukarı do- · an sonra o sına avuşa ru et o - '- elips 
;y- - • k eh. d" ken Gronol müstehzi bir tavırla .en "; - Anlaşıldı usta değilsin! Yazık, se • 

nin gibi dirayetsiz ve ehliyetsiz - affına 

mağruren söylüyorum - bir adamın bir 
balık dubası olsun da benim gibi usta bir 
avcı da böyle bir nimetten mahrum bu -
Iunsun .. 

laşmağa basladı. Beş dakika bermutad bir tasının uzakta bir yere takıldığını, yem muş gibi Gügustün şap ası n ıre uş • a~· 
~ tuğu balıkların hepsini bir paket yspsr saat olmuştu. Bu arada Bruket • bahçe • kovasının devrilip içindekilerin dökül - müş ve Fitini bir yaban arısı sokmuştu. 

den pencereye - kayınvalide ve Madam müş olduğunu gördü. Bu marifetleri dos- Dahası da var dı. Dubanın üç metre ö- c- Bunları da götür, dedi, eU boŞ daıt" 
Gr~nola takd.i":1 ed.il~i. Ev sahibinin oğlu 1 tun~.n. sekiz yaşınd.nki oğlu yapmıştı:.v tesinde bir ye:-e yerleşmeğe uğraşan bir rnek olmaz .. > 

sekiz y:şı~dakı Gıı.~~.st ve on y~şında~ı 1 Hulasa. B:uket bır şey yapamad.an ~gl: I kaç yabancr ile de şiddetli bir münakaşa- Bruket bu hakaret karşısında hrmıııt -

- Bütün derdin bu ise Pazar günü bize 
gel de avlan! .. 

kızı Fitın ılc de goruşme'k şerefıne naıl zamanı geldı çattı. Yemek faslı bır turlu 
1 

t G 
11 

p u·· danmaktan kendini alamadı: 
' .. . . ya tutuşmuş u. rono arın azar m - ı 

olan Bruket sabırsızlık!an çatlıyacak bir tukenmek lbılmek bılmedi. 1 d kl . S 
1 

eımt 
· · · . . . . . . nasabetiie saat beş çayına avet etti erı - öz erimi geri aldığımı zann _ h'ale gelmışti, kı Gronol elınde Adı bır ol· Kahveler ıçıldikten sonra usta balıkçı . . .. . . . biri 

- Doğru mu söylüyorsun? Peki .. Duba 
sahilde mi? · 

tayla ve yem kovasile göründil. tekrar oltasına yapıştı. Amma bu sefer ı bır grup ta gelmış surprız kabılınden ge - Sen bugün. de, yann da ehliyetsizln 
Sahile vardıkları zaman zavallı Bru - açılır kapanır iskelesi yüksek sesle gazete 1 tirdiklcri gramofonlarını zır zır çalma - sin! Bana gelince, murdar duban oısı;: 

- Yok tarlada ... 
- Hakiki bir dub:ı üstünde oturup av-

ket için yeni bir hayal sukutu daha oldp. okumak sevdasına kapılan knyınvalidcye ğa koyulmuşlardı. ailen efradın olsun ne yaman bir ~rda-
Meşhur duba, hakiki bir duba idi amma tahsis edildiği için ayakta kaldı. Hiddetten kuduracak bir hale gelen duğumu hamdolsun kafi miktarda ı0 

lanmak ne saadet! .. Rüyalarım ha~ikat o- ne duba! .. Uzun zaman bakımsızlıktan Nihayet ıbir iki kuvvetli vuruşu mütea • Bru'ket saat altıya doğru ev sahiblerinden ler .. 

.Son Posta,, nın edebi romanı: 26 

Yalnız kendisine ka~ oyle değildi 
artık .. bunu itiraf etmek Iazımdı. 

Bütün bunlara rağmen genç kız ona 
karşı bir sempati duyamıyor, Feridun 
kendisine hitab <:'ttiği zaman ve onun 
kar .ısında bulunduğu sırada içinde kor 
ku V<'. rahatsızlıkln karışık bir titreme 
du)du·unu, onun esrarengiz mavi göz
leri kC'ndi vüzünde ve vücudünde do -
la.~ırken bütün vücudünün ürperdiği -
ni, acayib bir çarp!ntının kalbini ssq -
dığ.nı his::ıediyordu. 

VII 

fa genç kızın yazıhanede olması icab 
eden saatlerde sokakta bulunduğunu 

görüyordu. Bundan başka, hazan sof -
rada F<~ridun!a Nerin.r. arasında teati 
edilen sözlerden, oğlunun genç kıza ki
tab ve mecmualar vermekte olduğunu 
anlıyordu. 

Ya7.an: GÜZİN DALMEN Fekat Feridunda büyük bir değişik-
çin bin bir ,vasıtaya müracaat ederler _ lik olduğunu ispat eden en büyük delil 
d.i. onun kıyafetinde yapbğı tebeddüllerdi. 

Her zaman için hasis olan SüheyU O_vakte kadar iyi. bir te:z! elinden çık
hanım, servetinin bütün ihtişamını ve tı~ hald: daha zıyade ıçınde rahat e
bütün lüksünü 24 Kanunuevvel gece - dılmek u~er~ )'a'Ptl~l§ ~lan. bole~ 
sine saklıyormuş gibi yalnız 0 gün cö- es~ablar gıydıgı halde şımdı el?ı~elerı-

d h tt11. .. ·t b' k d 1 • nı İstanbulun en meşhur terzısıne ıs-
mer , a a musrı ır a ın o ur, og- 1 b 1 'dd. ld v k 
l d .. ·· ·· il t ,.d . . h' b' mar ıyor ve un arın cı ı o ugu a
unun y~ onumun es ı ıçın ıç ır d d (J l l d'kk t 

f h. b' ~ d k. lık ar .mo aya uynun oma arına ı a 
~asra td8!1• ıç ır ıe a ar tan çe - edivordu. Bundan maada, o val.üe ka-
't\ınmez ı. d • ld k k k ti d'V• 1 ar o u ca ısa es r ıgı saç arını 

O gecek~ _eğlence, mutantan bir ak - uzatmıya başlamış, onların ipek yu -
şam yeme~ıle başlar ve gece yarısın - muşaklığını ve kıvırcığını meydana çı
dan sonraya kadar devam ederdi. Ko - kararak yüzündel{i sert manayı yumu
nakta babaldan dededen kalına ne ka- şak ve münis bir şekilde değiştirmişti. 

SüheylU hanım, yarı anneiik şefkat dar kıymetli gilmüş ve kristal takımı İşte bu suretle, zaten o vakte kadar 
ve p,ururunun tesirile, yarı kendi ser - varsa hepsi meydana serilir, en ince ke kafi derecede nazan dikkati celbeden 
vet ve samanını göstermek fırsatını ka tenden işlenmiş örtüler ortaya çıkar, Feridun bey, bu sefer gözleri büsbü -
çırmamnk ve cİspartalılar» dan gün - cİspartalı» ların bütün servetleri göı - tün kendisine bağla.mış ve Meliha ha
lerce, aylarca bahsettirmek maksadile ?erin önüne yayılırdı. nımın 'Nejada yazdığı gibi cçok zarif 
her sene Feridunun doğduğu gün ah - SüheylA hanını bu ihti.şmn ortasında bir admn» olmuştu. 
bablanna muhteşem bir ziyafet verir - bir Kraliçe gururlle dolaşır, dünyada Bunlardan -başka, ufak tefek bazı 
di. Bu ıiyafefler ritgide, seneler geç - her şeyden üstün tuttuğu oğlunun sa - bazı vak'alar da vardı: MeselA, saati 
tikçe, adeta bir balo halini almış ve Sü lonlarda mağrur tavrile dolaşmasını, bozulmuş olan Neri.me bir alqrlm sof
h<>vlfı hımımefendinin daveti sabırsız - herkesin yanında durarak münasib bir raya birkaç dakika geç inmiş~ bu se
lıkla b· k1<.>ne:ı modem bir hadise ad - iki kelime söylemesini büyük bir şef - sebeble beyanı mazeret etmf4ti. Evde 
dedılmeP,e başlanmıştı. kat ve Rl!Ha He takib ederdi. Bütün her şeyin intizamlı olmasına ve vak -

F .. idun 'küçükken bu daıvetler bir - insanlara karşı sert kalpli ve hain olan tinde yapılmasına hergiln çok dikkat 
kaç ı:ı'krabava ve ese dosta inhisar e - bu kadın, yalnız oğlunun yanında iken eden ve en ufth bir ıebeble titizlenen 
d rk n ~it '1:1e muhit genişlemiş, Fe - ateşe gösterilen bir mum gibi yumuşar- Feridun, genç kızın af dileyen sözlerl
r· nun arkafiaslan, dostların dostları dı. ne karşı gülümsiyerek -evet, gülümsi-
ça vır l'l'la va başlam1ş Ye son senelerde, Fakat bu sene, ziyafet hanrlıkldruu yerek- şu cevabı vermişti: 

b ~ ve süare modası taammüm ettik - yaparken SilheylA hamm her seneki ka - Ne ehemmiyeti var canmı.. tel!!j 
ten sonra, İzmirin en çok aranılan ve dar memnun değildi. İçindeki büyük etme.. vaktimiz var. 
be v cnilen bir balosu haline girmişti. endişe hergün biraz daha a.i't.ıyor, onu Bütün bu vak'al~ gi)rmmıiy'e ve 
Herkes 24 Kanunuevveli aört gözle rahatsıs ediyordu. Bu endişe.!ine ıebeb, bunlardan mAna çıkarma.mıya çalışım 
bekler, o gecenin şerefine muhteşem oğlunun Ne~ karşı g&tarmekt. Süheyll hanım; hakfıutin hergQn biraz 
elbic;clf'r haıı:rlar ve İzrnirin zengin ve devam ettiği ml1samt&ıa idi w Stthey - daha bariz bir şekilde meydana çık -
\ibar aileleri bu süareye çağınlmak 1- 1l hanım bunll anlayamıyord& Cok de rna.ldııl oldujwıu itiraf etmek mec:bu -

nyetinde kaldığı halde oğluna karşı 
bir cephe almak imkansızlığı karşısın
da acz ve endişe ile kendi kendisini 
üzmekten başka bir şey yapamıyor ve 
hiddetini yenmiye çalışıyordu. 

Bir gün, İzmirin tanınmış bankala -
rından birinin müdürünün karısı Sü -
heyıa hanımı ziyarete gelmişti. Semi
ha hanım kırk yaşında, fakat olduğun
dan çok genç görünmek hevesin~ ola'n 
sarışın, çok güzel bir kadındı ve ken
disine «dedikodu anası> tesmiy~ eder
lerdi. Bu hanım, İspartalılann rnem -
leketteki nüfuzunu pek iyi bi1diği için 
SüheylA hanıma karşı fevkal'Ade mül
tefitane hareket eder, onun gururunu 
okşıyacak sözleri söylemiye dikkat e
der ve onun kendisini beğenip aevmesi
ne büyük bir ehemmiyet ?erirdi. O 
gün, birçok şeyler konuştuktan sonra, 
dönüp dolaşıp sözü istediği meeraya 
sürüklemiye muvaffak olrnUf ve •v 18-

hibine sormuştu: 
- Akrabanızdan olan o genç hanım 

hala Feridun beyin yazıhanesinde mJ 
Çh1ışıyor? 

- Tabit... 
-Ya!!. 
Altında birçok mAna?ar g!Z1e-Mn bu 

taaccüp nidasından sonra, dudaklann
da tath bir tebessümle ilAve et:miftt: 

- Dün ona rastladım. Cldden hergt1n 
birg'z daha güzelleşiyor. Allaha ştıkür 
ki böyle ciddi bir muhitte ve Feridun 
bey gibi mükemmel bir vbintn ntta:re
tl altında çalışıyor; yaba kızcağızın 

hali ne olurdu! 
Süheyla hanım soğuk bir te'beısümle 

mukabele ebni.şti: 
- Hakkınız var; bcn1m oğlum öyle 

gtizel gl>zlü ve edalı kız1arm taTirlarma 
kapilacak insanlardan de~dtr. 

Öteki ısrar etmemi§ fakat esasen 
kuşkulanmış olan ve endip içinde y~ 
şıyan bir kalbe zehirlnt ~ ld 19-
tediat de bu idi. 

Tem Süheyl& hanım nrlaftrial teaf 

-

ederken dişandan gelen Feridunla' ıcsr· 
...ıııı· 

şılaştılar. Cknç adam kendisini görv ' nı-ce şımarık bir tavır alan Semiha bil .r:l-
mı hürmetle selılmladıktan sonra içe 
ye gir?i fakr!t bir iki dakika ~nr• gel: 
annesme şu sözleri söyleme'ktell 
kendisini alamadı: ., 

- Bu yaşta bir kadın için ne acSfl _ 
kıyafetti o! Gülünç olduğunun farıcııı N 

da değil mi zaval'lı? O ne tavır? rl• .
m3rık haller? ti' 

- Hakkın var; Semiha hanım bf ıtıl 
garib bir kadındır; fakat pek iyi ~9 

var. ~ 

- Ne diyorsunuz a!ıne? onun ti' 
herkesin «yılan• dediğini ve onunlfl 

0 
; 

mimi olmaktan herkesin kaçtığınl 
nutuvor musun? o-

~ ~ 

- Sende bu rivayetlere fnıı.nıyot' ,Jcıllf 
sun Feridun? Semiha bilMds ~lt eet' 
ve anlayışb bir kadındır ve slSyliY ~ 
sözü tartarak söyler .. ! Nitekiıtı bU rıl° 
baına Nerimenin dişanda herkesfll tıd 
zarı dikkatini celbetmektc oJdUğıl 
çok ince bir şekilde ihsas .etti. 1,ıt 

Feridonun kaşlan çatıl1dı, ~ 
sertleşti ve kısaca sordu~ 

- Nerede? Kimin? rıttP 

- Herkesin... Bundan maad• 
0 
Jll' 

senin yazıhainende çalışma11~ dJ 
min şaştığını iyice anladım. , 

- Nasıl ve niçin şaşıyorlar:rnıf · :rttil 
Oğlunun bakışları ve sesfnfll ,etJ f' 

karşısında S,üheylı'.i hanım 8Öz(t :,t ~ 
da akıttığına pişirnrn olmuştu; fıı 11ıJt 
tık iş işten geçmişti ve bir defa ~;9cııt 
mıya başladıktan sonra son~~. ~ıt 
devam etmekten başka çare yv·~ ~· 
nun için biraz çekinerek fakat g 
meden cev.ab verdi: nd geJ14 

- Onun ve senin yaşında 
. . ..ı• 
ıçın... . t8vı• 

Feridun mağrur ve soğuk bit 
SllDD"·ixı ic ı;:Öziin;i kesti.. fll'} 

<Arkal' 
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ttk, 'l'~B.ttar.ıı 8 lnd •yfada) Yalnız h angi hayvanı taklid etmem Hiç 
~İitııun enanıara. Bisnarklara uzaktan bir tereddüd caiz değildir: 
~ave ~acak. nihayet faşizmden sonra - cPrens !hayvanlar arasında tilki ile 
'-Iran ~Un hay.ali yeni rejimin vasisi, ı- ı aslanı seçmelidir. Zira aslan tuzak k~rş~- 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
~i 

0 
~reisinin ııörünmez bir mü sında. tilki ise kurd karşısında kendılerı· T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

lacaktır. ni müdafaa etmezler. Derhal tuzağı keş· T .A.P. 31,79 m. 9465 KC3. JO Kw. b . ht 
•b_""'- • J... fetmek "-in tilki, kurdu korkutmak için Ertesi günü beni Babıaliye ça"ırmak için ır me er er__ "ili( ·ır PERŞEMBE - 25/5/39 6 d 
~ ist kitabının muharriri ne yap - de aslan olmalıdır. 12.30: Program. 12.25: Türk müziiı! - Pl. gol/adı. Bu adam yanıma pek tekli/ sizce gir i 
~ c~? Hatıralannı toplamak, sa- Devlet reisi yüzde ellli nisbetinde tilki 13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro-
'nu, nali'&Ie:in mayalarının ne ol - ve yüzde elli ni.sbetinde de aslan oacağm- lojl habcı-lerl. 13.15 - 14: Müzik (Kar~ılt Tercüme eden: HOS9/İl1 Cahid Yalçın 
!111 kaç ,._ d Pr sl"k b 1 d ~ d k e köpek ne de kumru ka- program - Pl.) 18·30 : Program. 18·35: Mu - H" .. h • 

• Prellalik ·~yı en 
1 

u un ugu • an, ne uzu, n ' . zlk (Halk şarkıları - Pl.) 19: Komışma (Zl- Şimdi ikfbale geçtikten sonra için ıb~r ~eh~r (~) yo~l.adı. ıç şup eStZi 
~ tld lerin nasıl elde edildiğini ve labilir. Bu müşahededen ise bılhassa mua- raat. saati.) l9.?5: Türk m\lzlğ1 (Fasıl hey - b na bir de gurur ve küstahlık illve edi· il efendısinın soz soyleyrşıne bakarak baka 
~ay~ ka?rıldığıru~ anlatmak mak- hedelere riayet bahsinde hesabsız neti - eti.) 20: Memleket saat Ayarı, ajans ve me - u 

0 
kad b "mkin bu kımda pek teveccüh beslemediğini anla ~ 

lııııu y Hulasa politikanın doktorlu- celer çıJcar. İşte 1939 yılında Bohemya- teorolojl haberleri. 20.15: Türk müziği. 1 - r:'!:ıştı.zh~~::ban ~~:t~ymakam: dığı ~in, yanınıa teklifsizce sokula~il~ : 
~oı0l.:'PıYordu. Biıe mayla anatomi, nin ilhakını Makiavelin ağzile izah eden Uşşak peşrevi. 2 - Buphl Ziyanın uşak p..r- On . K 1 :.kabı"le a· co<rine zahib olan bu çuhadar vazıfesın• 
11t-- ı, Pat.ol ·· kı: (Dökülmüş zambak gibi.) 3 - BalA.had - oldu un yerıne c uyucu> .uı ~ İ :c·"~liği OJı dersleri veriyordu, bir bir cümle: din Pınarın Bayati farkı: (Delisin deli gön- nıla~ Hasan Paşa geldi. ifa ederken beni kolumdan tutt~. lk ce .. 
ili.- ltlille1:;_ Y.ahud bir devletin, .<bugün c- İhtiyatkAr 1bir senyör kendi aley- lüm ) 4 _ Tanburı Cemli beyin muhayyer p da b h t vahım göğ'Büne bir yumruk indırmek ol .. 
ltıti!Atın '"'11 demek llzım) ne olduğunu, hinde ÇJıkacağını gördüğü zaman, hele şarkı: <Pür lerze olur.) 5 - Rahmi muhay- B~ Hasa~ .a~dan yukarı. a se ~ du. İlk ağzımdan çl!kan kelime de bu tez-
lıııı g~. nasıl Yilkselip, nası! alçaldı - kendisini o vadae bulunmaya sevkeden yer §arkı: (Serapa hüsnü an.sın.> 8 - Halk miştım. Zalimltğı ancak tahnbe yarar . biyesizi padişahın döküptlıanesinden dı • 
1-fiıirı, bil l'iyordu. Yaptığı tarih değildi, sebeb zail olunca vadini tutmamalıdır, şarkısı: (Urfalıyım ezelden.) 7 - =an Halim ve insaniyetli huyundan bahset - ıarı atmak emri idi. Çünkü burada beni 
ıı...... t5n tan"hler· i h ·a· T h' tutmamak meoburiyetindedir.:ıt N!hadın kürdlllh!cazkAr şarkı: - <Göz en m.iş olduğum İzzet Bey de Darbhane e .. .. . t• 
~anarın k ın za ı ı ı. ari ' gitmiyor.> 8 - KAzım Usun kurdilihicazkAr minliğinden azlolunarak gayet aşağı bir tahkir cür'etini gosternuş ı. 

tarifi anunlanm bularak yapılan * . , . şarkı: <Kanı de~ıı.ı 9 - Raif beyin kürdili . . .v. . . . 
1 

k Ameleler, Türk olmakla beraber, vcz.l-
Sad Ydi. Hülasa Ma'kiavelin eserı: İnsanın haddı hlcazklr şarkı: <Rengi ruhsarına.) 10 - Mu mevkı olan tehrenunlıgıne geçmldi. 1 rin adamını kapıdı.şan atmak için koş .. 

lııaan.ı ~~an ibaret değil. Makiavel zatında fena olduğu esasına dayanmak - hayyer türkü: (Bugün ayın on dördü.) 21: işim gidip ona teessürlerimi ifade etmek muşlardı. Çuhadar böyle bir muameleden 
'ıl tlrrı:ıı ... ll lil ediyardu. Politikanın na- tadır. Ve bu temel fikirden dolayıdır ki Konu.pna. 21.15: Esham, tahvilat, kambiyo- oldu. Fakat beslediğim dostane hissiyat ·korkuya düşere'k bigünah olduğunu te .. 
~dı -• Zllrı ldiği b h · ı Mak"avelin kitabını oca- nukut ve ziraat borsuı (f1at..) 21.25: Neşeli nun bu yeni memuriyetinden biraz sonra kA tlnı ~ lü ge 'ni değil, nasıl ya- azı mu arrır er ı plAklar R 21 30 . Müzik <Küçük orıcest.ra _ o mine bqladı. Ve beni Babıaliye nazi ane 
ıı. gisYordu. Moıraı onun sahası- ğa atmışlardır. bazıları ise göğe çıkar- Şef: Ne~lb /.şbn.) ı - Sorge - Köy evinde memnuniyet duymağa başladı. Fukaralar davet etti. Efendisi Babıaliye kadar bana 
::ıerden l\..ı.. __ ~a.kiavel yalnız gördüğ'ıi mı.şiardır ve Makiavel daima bir müna - ışıklar Vaıs. 2 - Carı Frick - Ren kıyıların- arkası sıra gitmişlerdi. Yeni ikametgahı - refakate kendisini memur eylemişti. 
&... laınbaçiı-:_~ış, bahsetti_ği şeyleri de kaşa zemini ve ayni zamanda bir örnek da ben evimdeyim - Me~od1. S - Trapp - Fu- nın kapıs1'nda dolu idiler. Yer değiştiren, _Yapa.bileceğim ıey, dedim, ihtilafı 

~"""il, a"""'" """lifn lelere müracaat etme • olarak kalıp gidecektir. jl - Sanın etrafında ~uzlt aeslerl - fantezi . .aöz düşen İzzet Bey için pek ıerefli ol • paylsıcmıaktan ibarettir. Sizi affediyorum. 
t"Q~..... ade edi 4 - Leopold - Yeni dunyanın eski .p.rkılan. ~ . ...,....--

YalıUd .A][y yor~u .• H.ülasa cen - 5 _ Arnold Melster _ Bohemya. rapsodisi. mU§ ve ~~un zaı:an~ manen telA~ e.~mış- Çıkınız buradan, bir daha buraya ayali ~or, gözlerırn·anı Cemıyetını tasvir et - 6 _ J. strauss _ Hayat size neş'e versin. tt Sertlığı ve şıddetı hakkındakı şohret basmayınız. Yalnız, sizi ne tarzda kabul 
du rıııı.ı ibütibı ızin önüne Avrupa or- 22.30: Müzik <Opera aryalan - PU 23: Son dolayısile intihab edilmiş olan yeni ve- ettiğimi e.fendinize doğruca söyleyiniz de 
tı.:. au Avrup ıntıthif hakikati ne seriyor- aJ~ruı ha:berlerı ve yarınki i)rogram. ı3.ı5-24 : zir bu şöhretin haklı olduğunu isbat et • bundan sonra bana göndereceği adamlara 
~11, 19 rıcı a orınanının, kan kanunla- ~~?:~ .. ~~~,:~~-~ .. :.:.:! .................................. mek istiyerek ilk emrettiği idam kararını daha ziyaae dikkatli hareket etmeleri için 
lh:~ 0ldutu ;: Floranaaaı güzel bir mo- kendi avlusunda tatbi'k ettirmeğe kalktı. emir versin. 

A;i. oraya bakarak tetkik et- eı·r doktorun gUnlUk Maamafih. iradeslni Sikim bırakabilecek - Bunların hepsini kendisine aynen 
" aarrıafttı M . bazı mülahazalar da mevcud olabileceği- nakledemiyeceğim. Selefleri kadar yu • 
~k için hi%e ~Ve} nefis izzetimizi ok· notlarından ni ona •bin zorlukla anlatmak çaresini bul- muşalk bir adam değildir. Lı'.'ıtfen gelip 
\t~ larırı lad t&Vizde bulunmuştur: dular. kendiniz konuşmanızı rica ederim. Yalnn 
th lar obnadı:~ onnanda vabşi hay - İdare ettiğim dökfunhanenin nazın ve- avdet ettiğimi görürse bana neler yapa " 
lir enk t~ etrn ar':"ı, AdilAne kanunlarla Cinsi terfJige zir kaymakamının kurbanlan arasına gi- cağını Allah bilir. 
,, 2'nahl""- ... ekl ıstiyen dilşu"nmesini "oi- Cl.nsl terbiye meselesindeki pre.Mip ve v b ı B" ·· Bu ic:e katlanacaksınız, dedim. Bugü11 "et- \' "ıt -Yı ib"l receğinden korkmaga aş amıştı. ır gun -s 
her. alrııı dertı ıwal •il:ceklerini de söylü - noktai nnzar tahalüflerl. dökümhaneye mutaddan geç geldiğini canım Babıaliye gitmek istemiyor. Beuq 

~....... •Ve ·d· k On iki yao ve daha yukarı yaşlara he- yar gı·derrm.· ı..~ """'narı. her " ıyor i, kanun go'" rdu"m. Yüzünde korku eseri göze çar • ın ....,nanı teye ıc•t t nüz geçmiş olan çocukların cinsi ter.biye M h b h d b" k etı ~.... ar ohu- ki t • 1 değildir. Öyle YEGANE hakkında mallimat vermek lazım mı? de- pıyordu. Hizmetçiler tutmasa ayakta du- e ter ey u e yere ırço ısrar 
ı.. • vete aı:ı.,.,._ 1Pkı havvanlar gibi ÇARE tikten sonra, daha fazla bir şey istihsal e'! -.endi "·~aat · ~ll mi? ramıyacaktı. 

-
·:aı·~e·. ederiz. Binaenaleyh BiR KAŞE Çok eski zamandanberi kabul edilen ? d d. s· . b h 1 demeyince, çekildi. Bu sahneye şahid olan 

ır ~ şekil bu hususta kat't bir sükut muhafa- - Neniz var· e un. ızı u a e ao " doltümlhane nazın bu tarzda hareketten ~~.> henı ha"'·a'nYlııihenıbug-Jn bir devlet NEOKALMİNA za etmektir. muamm, mürebbi, ebeveyn kan sebeb nedir? ne belkliyebileceğimi sordu. 
"'"iti., ~ • DIR bu sükr•tu mutlak ile çocuğun zihnine _ Mahvoldum. diye cevab verdi. Yeni s· . 1.. ı· .. b . d b ~ ' insan görünme • " - ızın se ame mızı, enım e aşımın 

............... clns1 ve tenasüU fikirlerin girmesine ora- kaymakam eğer iki güne kadar yapmak• ah 
1 

M f p 1 '7 .J/I da "f'r etmemesine dlk:at. ederler. Yaiıl r at omasını. usta a aşayı yo a ge-
._ J ta oldu.r...,.,uz elli top orduya gitmek üze-- tir ,,_ · · h te d.. .. k l" d herhangi bir düşmana düşmanın fena - e>...... me.11. ıçan ayre U§urme azım ır. 

.... ğu .. k 1 el re yola çı'karılma?.Sa başımı kestireceğini B · · be d uhd di D.. . 

1. c. zı·RAAT BANKASI ~~~~n~ek::~ı: ei::ktenm~ eı:n~kÜ~ söyledi. İstediği şeyi yapmağa imkan yok o: ~dar ~e;rgö~n:ü~c:,u;~ınu~n:z: 
Se..._ • Kuruıu, terihl ı 1888 

•aaıayeıı: 100.000.000 Türk Lirası z.._1 tube ve ajana adedi: 261 
,,. ticari her nevi benkil muemelılerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
, 0 ~, Baıı iKRAMiYE VERECEK 
fGtt~ bu.ıu!::'J:: kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf huablarmda en u 
~Ye datıtııa=e 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 

: Aded 1,ÖOO Lirabk 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
40 " 250 " 1,000 ,, 

100 .. ıoo " 4,ooo ,, 
120 .. 50 " 5,000 " 
160 .. 40 " 4,800 ,. 

b~ .. 20 " 3,200 ,, 
~·~ 11

-blarmdaki paralar bir sene içinde S O liradan qajı 
'~~ye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

-.Lal 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birincikinua, 1 Mart ve 1 lluiran ----••eldir. 

mertebe düşmanla çocuğu temas ett.lr - tur. Siz beni kurtaramazsınız. Sizin biı nisbette yumuşak yapacağımı size temin 
memek, düşmanın fenalıklarından çocu- fel.Akete uğramamanızı Allahtan temen- ederim. 
ğu muhafaza etmeğl tercih eden b!:r tez ni ederim. Çünkü böyle bir ıey impara -
taklb ederler. Buna (dolayıslle clns1 ter-
biye) lsml verilmiştir. (Doğrudan doğru- torluk için yüz karası olur. 
ya clns1 terbiye lse b14 sistemde çocuğu Nazırın fikirleri o kadar karınakanşık 
düçar olacağı Cıklbetıer hakkında hayat idi ki kcndisile münakaşaya girişilemez -
sahaJJında karşılaşacağı hakikatler ile di. Onu iptida teskin etmeğe uğraftım. 
tenvir etmlye çalışmak ve böylece bir 
mulcaveme:: cephesi tesis etmektir. Bu Sözlerimi dinliyebilece'k hale geldiğini g~ 
slstemlerln hangltj doğru? bunu ~ka rünce, vezire ne cevab vermiş olduğunu 
bir yazımızda izah edeceğiz. sordum. 

eevab lstıyen okuyuculanmın ~a - Ağzımı açıp bir kelime söylemedim, 
pulu yollamalannı rtca ederim. Ab1 tat- dedi. Çünkü hayatta bu son &özüm olur-
dlrde ısteltler1 mukabele.m: kalablllr. du. "' , 
Nöbetçi eczaneler 
Ba rece nöbetçi olan eczaneler ıun -

lardn-: • 

İstanbul cihetlndekller: 
Şehzadeba.,ında: (Üniversite>, Eminö

nilnde: <Hasan HulQsD, Aksarayda: <Sa
rim), Alemdarda: lSırrı Asım), Beyazıd
da: (Belkıs), Fatihte: (Emilyasl), Ba -
kırköylınde: Cİstan bul), Eyü.bde: Eyüb
sultan) . 

Beyofha cihetlndekiler: 

İst.lkHil caddesinde: (Kanzuk), Yük -
aekkaldırımda: (Vingopulo), Tak.simde: 
(Taksim), Yenlşehirde: CParunakyan), 
Şişlide: <Halk), Galat.ada: (İsmet), Fın
dıklıda: (Mustafa Nail), Betikta.§ta: CV1-
d1n). 

- O halde, işiniz iyidir, dedim. Hiç me
rırk etmeyiniz. Size ne dersem aynen ya
pınız. Hemen şimdi buradan giderek sa-
daret kaymakamını görünüz. Emirlerini 
gelip bana tepliğ ettiğinizi, bunu tariz -
den ihtiraz edeceğiniz bir tarzda karşıla -
dığımı, bu emirleri icra hususunda de -
falarla ısrarda bulunudunuzsa da, size 
vazifeniz yalnız masrafları tesviyeden 
ibaret olduğunu ters bir tarzda ıöyledi~ 
mi, başka bir istiyeceği varsa vezirin doğ
rudan doğruya bana müracaat etmeainJ, 
•benim o zaman ne oevab vereceğimi bil· 
diğimi ihtar ettiğimi gayet mütevazi bir 
surette anlatınız. 

Sonra. ilave ettim: 
- İşte müŞkülattan kurtulmak için 111-

ze bir yol. Bentnı için hiç merak etmeyi -

(1) Muıslklşlnaslan ifade eden ibu ta.bb 
bilhassa harici hlzınetıerde kullanılan çu • 
hadarlar, ya.hud uşaklar hakkında istimal 
edilmektedir. Bunl:\r vezarete ba~lıdırlar, 
Klrlı bir hizmet olduğu için talibleri çok .. 
t.ur. 

Kulağınıza küpe olsun 
Daiına RADYOLİN; çünkü:· 

RADYOLIN 

Botazlel, Kadıköy Te AdaJa.rdakller: niz. Sizin Kuyucuya küçük bir dere ver-
Kadıköyünde: (Halk, Hulftsl Osman), mek isterim. · Diş doktorunun bütün hastalarms 

tl'skildarda: (Ahmediye), Sanyerde: CA- aöylediği gibi di§leri sa.dece parl~ 
saf), Adalarda: (Şinasi Rıza). · Fakat Seyid Efendiyi kafa kesici zatın 

J ltuzuruna çıkımağa mecbur edecek bir makla kalmıyarak onları mikroblar-
\... .... _____________ ,, t~büse .....ıı.. .,,...lu,_1

8 
i.lma edebildim. dan. muzır salyalardan ve haınulu • 

~ ................................................. _ ... ""- H~buki k~ .. ~i cesaret göstermek dan temizley"ip çelik gibi sağlamlık v• · 

. ltiza r için bir sebeb tefkil etmek lb.ımdı. Ni - ren yeglne iksirdir. 
Muharririnin hastalığı dolayısile 

bugün (Battal Gazi) tefrikamız ko

namamıştır. Özür dileriz. 

'--·-···-········································---··' 
Şehzadebawı TURAN 

Uyatrosunda 
Bu gece 

her yer 20 paradJ 10 
localar 100 

B U H R A N 8 perde 
okuyucu bayan Aysel 

hayet kandırmağa muvaffak oldum. Av- H - b h "ğl k 
detinde öğrendiğime göre, bu hücum MUI er sa a ' o e ve a şam 
tafa Paşanın hiddetini benim aleyhime her yemekten sonra 
çevirmek gibi bir tesir yapmı§h. Hakkmı-
da fikri sorulan dökümhane nazın baıka günde 3 defa dişlerinizi 
hUSUBlarda ne kadar"titiz ve aksi isem pa
dişahın hizmetinde bulunmağa da o ka • 
dar gayretli .bulunduğumu temin etmi~i. 
Filhakika, münasib göremiyeceğim her 
muameleyi reddetaneğe kat'iyen karar 
vermiştim. Kaymakam ile mücadeleye gi
rifmekte gecikmedim. 

Erte6i ıünü, beni Da.bıAliye çajırmak 

Diş macunile muntazaman 
iırçalayınız. 
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Qi~ iN6i~'z ÇAşvsu n l-'- - . ı b , _ -· .. _ a uc.esır-.L stan a 
Alman İmparatoru ile otomobilde, yürüyüşümüz esnasmda atletizm karşılaşmaltJ 

İngiliz esirlerile karşılaşıyorduk Çok .ı~kah olan bu karşılaşma~arda ısta~bııl 1 
Balıkesır 47 puvan aldı, Balıkesır atletlerı """ 

. İmparatorn umum! kaıvgAha 
, yakın ibir yenle bulunduğu za- iki birincilik kazandılar 
:manı1ar - ki bu sı.k mk vW ~ 
olurdu- Hindenburg, muhtelif cephe- Atl~izm Federasyonu tarafındah ha- -45 sayı yapmıştır. İki takJlll 
!erin vaziyetleri hakkında rapor ver - zırlanan 19 Mayıs müsabakalarının ü- tekrar karşıl~aklardır· 
mek üz:ere şahsen onun yanma giderdi. çüncüsü İstanbul i~ Bahkesir takım - lstanbul güreşçileri b.1 
Fal<at imparat-0r kararglhtan uzak yer lan arasında Balıkesirde ya'pılınıştır. ıa k ·ttı 
de olduğu zamanlar, Hf.ndenburg'un Ayni tarihte İstanbulda ve Bursada "'" araya g~ . e 
bu vazifesini kanrrgah mensublanndan müsabaka yapan İstanbul atletlerin - Ankarada yapılacak, TUrltt! 
bir başkası ifa ederdi. den bir grup da bu müna!sebetle Balı - ko-Rwnen gü~ birincili~ ın ıııı1 

O tarihlerde A'Jınan mnumt 'kara'!' - kesire gitmiştir. rına iştirak edecek olan ~ 
gahı Belçikanm Spa şehrine nakledil - Şehirler arasında atletizmi inkişaf mı bu sdbah Ankaraya 
mişti; diğer taraftan Aven şehrinde de ettirmek için Federasyonun pek yerin- tir. İ~ 
cileıi karaTgah-. mahiyetinde bir teşki- de bir kararile muhtelif şehirler ara - Milli takımda bulunan bil 
lat vücude getirilmişti. Biz büyük ta- sında müsabakalar tertibi bu reşciler, milli takım naını~ 
arnızun başlronasma ancak biT iki gün atisi bakımından çok tıfydalı spo~ bakaiara gireceklerinden 
kala oray~ gelmiştik. Taarruzun hazır- tir. ~ış kuru zayıf bir şekilde bUl . ,?, 
1amşında bilhassa Alman ordusunun pi ' Birincilik rnüsabdkasına bit 
)'adcsifo topçusu arasında irtibat kur - Çok atlet yetiştiren mıntakalann ile- taka gü~cileri gireceğinde!l 
mak hususunda oldukça mühim bir rol .ri gelen atletlerini muhtelif ~hirlere kalar ~k heyecanlı olacaktır~ 
oynadım. Ben general Hutyer'le bir - Gcırb cep1ıeBinde lngillz ~kerlet yoll~ak sureti~e iyi bir propaganda En ~k puvan alan rrıı.Jl b1J 

"'ilikte Şark cepbeı;inden Garb cephesi - patılın~ bir grup İngill.ı zabiti gördüm.' manlan, Fransızlar ise Parls şehrini ~m _eden bu ~usabakalann ya:ın i- birinciliğini kazanacalğı.ndaD ,et 
!ile gelen Alman topçu mütehassısı ge- Bunlar, kolayca tahm1n edileceği üze- müdafaaya koşacaklardı. Böy?e bir va- çın milkemm.el bır ~Jııtıgıç oldugun - bakalara büyük bir eheınrııi 
neral Brühmüllenn yanında vazife gö re fevkalade yorgun ve kederli görü - zi.yet karşısında, Almttnlar için nihat da hiç şüphe yoktur. mekt.edir. . ~ 
rüyordum. nüyorlardı. İçlerinde tek tük orta yaş - zaferi elde etmek hiç de gliç bir şey ol- İki şehir arasında yapılan müsaba - lstanbul spor bölgBS 

Gmeral Brühmüller, hayatta ra'st - lılar da bulunmakla beraber, ekseriye- mıyacaktı. katar şu şekil<le neticelenmiştir. • • 
ladığım en çalışkan inşanlardan biri i- ti henüz mekteb sıralı!rından gelmiş, Fakat, gelgelelim nihat zafer Alman- 100 - Süleyman (Balıkesir) 11.5, yem bınası . il 
di. O, hadiseleri kendi glSzile g~rme - arkalarında ancak birkaç aylık harb lara kısmet olmadı· Almanların nihat Nazmi (İstanbul), Cihad [İstanbul). İstanbul spor bölgesi Ha~ 
den de onlar bakkmda gayet doğru htı- stajı olan, çocuk denecek kadar genç zaferi elde etmelerlne anca~ manevi- 200 - Raif (İstmıbul) 24, Üçtek .İs- baren yeni satm aldığı Be 
kümler yürütmesini bil'en, ve ilerisini kimselerdi. yatı bozuk, harikulAde yorulmuş bir _ tanbu}), Ahmed (Ball'kesir). eski Güneş klübü binasın• 
çok iyi gören bir adamdı. Onunla her Günler geçtikçe, İngilizlerin Sornm kaç bin insan marn oldu. Kat't muhaL 400 _ Şevket (İstanbul) 5 7.3, Şev- tır. . tı fi 
temas ettikçe, böy1e bir adamın her mıntakasındaki bu sür'atli ric'atlerine rebelerin cereyan ettiği bu sıralarda ket (Balıkesir). Süleyman (Balı1tesir). Bed<>n terbiyesi teşkili ·lıde 
ordu için (bilhassa İngiliz ordusu için) bakarak adeta derin bir korku duyma- hazan günde <>n defa rephentn yarıl ~ 800 _Elli (İstanbul) ı. ı ı. 9, Abdul- dan itibaren geniş bir şelcib6~ 
ne büyük bir kıymet ilaae ettiğini ha - ğa başladım. Vaziyet böyle dev~m e - dığı olurdu. İngiliz umumt erkanıhar _ lalı (İstanbul), Sokrat (Balıkesir). başlıyacağı için, İstanbul :ıc 
tırımdan geçiririm. derse. Amerikadan !külliyetli bir yar - biyesi, ordud~i insan ~luğunu dol _ 1500 _ Abdullah (İstanbul) 4.4 l .9, k1a~~:_u ~skiye nazaran ço 

19 J 8 yılı 21 Martında otomobille dım gelmewden önce biz~le~ni kat: durmak için bütün ordu artıklarını, ge- H'k 0 aU:ı".l\.Lir. _--ı 
Sen - Kanten'e geldim. Otomobilde olarak maglftb etmek bıle gaiıba kabıl ri hizmetteki bütün ordu rnensublanru •

1
Ü met (Balık~ir), Hasan (Balıkesir). Altı kattan ibaret olan 'F-

imparatorla yaveri vardı. Benim vazi - o!~caktı. İşte böy1e ~tr ~h! h~leti:1 t~ silAhlandınp repheye gönderiyordu. ç adım - Üçtek (İstanbul) •2.72, muhtelü şekillerde istifade .A 
fem imparatoru muhafaza etmek ve o- sın altında bulundugum ıçındır ki, hır (Arkası tıa,.J Mehmed Ali (Balıkesir), Emin (Balı - binanın üst kısmı hariçten geıv 

C 
;:., ll ab k kaç gu·· n sonra anlaşılamıyan bır" se kesir)· cular içı'n yatakhane olaca:ıctı1" ,.ır 

nun sora a5 .. sua ere cev verme - • - -----·-··· .. ·-·-----···-·······-- 11 

ti. Biz, henüz bu sabah milcadelenin bcbten ötürü Alman taarruzunun ya - Yüksek - Şerif (Balıkesir) 1.64, Ah Yeni binada gaızetecller .'~ 
cereyan ettiği sahalardan geçiyorduk. vaşladığını duyduğum zamp'n tasav - med (Balıkesir). ayrılacak, yeni bölge roer~,.. 
Henüz gömülmemiş >'iizleroe oesed yer vurun fevkinde sevindim. Sırık - Halid (İstanbul) 3. bir ıru?rasimle açılacaktır. arf 
lerde yuvarlaruyordu. Vdkıa Almanlar Mümkün oiduğu kadar sür'atte cep - Gülk - Mehmed (İstanbul) 11.90, Dünya hafif ve yarı 
tm~iliz hatların: işgal etmeğe rnuvaf - heye hareket ederek neler olup neler ı 2 8 4 6 6 7 8 9 ıo Şevket (Baltkesir). b k · nluQI 
fak olmuşlardı; fakat İngilizlerin ken- bittiğini tetkik etmeğe ş3hsen memur Disk _ Mehrned (İstanbul) 31 .06, O S şampıyo . 
di hatlarını sonuna kadar adarna'k111ı edildim. Böyle mühim harekat ce - 1 Şevket (Balıkesir), LAttf (Balıkesir). Nevyork 24 (A.A.) - ?'111 
müdafaa ettlk1erl apaşiklrdı. Çünkü reyan ettiği zamanlar, doğrudan <ioğ - ~ Cirid _ Kemal (İstanbu!) -47.50 Madison Squarc gardende~ 
ben şimdiye kadı:ır biç bir muharebe ruya umumt karargAhd mensub zabit- E Şevket (Balıkesir). ' boksör Davey, Portorioo'lu btt' .1. 

sahnesinde bu kadın- kesif Alınan as - lerin b1r müşahid sıfatile bu gibi yer - 4 4xı oo _Nazmi, Cihad; Üçtek; Şev- ro .Montanez'i 1 O ravun~lt.ÜC ~f" 
keri cesedlerine rastlamamıştım. Doğ- rere gönderilmeleri, Alman ordusunda l k~t (İstanbul) 47 sa!nlye. Balıkesir i _ 8 mel ravundunda tetcı:i.lc._~,~ 
rusunu söylemek lazım gelirse ben he- bir Adet hükmilne gelmişti. Bu vaziye- t kinci. mağlO.b etmiştir. GaU'b ~ 
nüz 0 -zamanlar, Alınan taarruzunun ti, Veroiln'ün müdafaası hakkında ya- r, Balkan bayrağı _Elli, Şevket, Naı- orta sikletler dünya- şanı~..) 
bu kadar ileri gideceğini tasavvur bile pılan şikAyetlerl general Joffr'ın ver - l mi, Raif (htanbul) 4 dakı1ta. Balıkesir çin Armstrong ile çarpışa~ 
etmiyordum. Almanlarm, İngilizlere a- diği meşhur cevab ile mukt!yese etme- fk' el sör Pedro Montanez, maç 
id ileri hat siperlerini uıptedeceklerini ni.tl rica ederim! l ın · kaşından tehlikeli surette 
önceden tahmin ediyordum. Bu, her Askerl mütehassıslar, beşinci ordu ıo İstanbul: 11 puvan olduğundan hakem, haDoJl 
zaman için olağan bir ~ydi. Nitekim cephesindeki bu muharebeler etrafın - SOLDAN SAÖA: Balıkesir: 48 pıuvan na rağmen dö1rtorun müt'1_,, 
itilaf kuvvetleri de her vakit Alınan - da bir çok münakaşalarda bulundu - 1 _ Batıııık Bozkurt - Kırtaluş maçı tatil etmiştir. ~ 
fara aid bir çok ileri hat siperleri zap- lar; galiba bundım 10nraki nesiller de ı Kıraat eden Tenezznıı ıem.ıs. b k b 1 B il t k HOi"'" 
tederlerdi. Fakat ben İngilWeıin, ge - .tyni münakaşalan tekrar edecekler - s = Volkanlardan- fl§loran - Gölge. as et o maçı o on a ımı "' 

' - aatırııyar.ııt - oızıt ht ı·ı· f yen~ ride, evvelinden ha"Llrlanımş ihtiyat <lir. Hiç şüphe yok ki bu mağltlbiyet, 
1 

Ayni tşl lrblrln 1.y1 Ga'L!tasaray klübü tarafından tertib mU 8 1 in 
bir takım mevzilere malik olduklarını Umumf Harb devamınca Garb cephe - - mak ııııe:::t! _b Bir rı= 1'IP - edilen basketbol maçı tınall için Boz - İngiltere birinci ııglnde 
umuyordum. Sonra, benim henüz o sinde karşılıklı harb eden orduların ge a - Bir erkek lsJllt. kurt ve Kurtuluş takımları k81'118f - lan Bolton Wandrers ~.d ~ 
zamanlar İngiliz ordusunun sayıca za- çirdiklerl mağlubiyetin en büyüğü idi. 7 - Kulübe - San'at. rnı.şlaroır. Norveç muhtelitile yaptığı iP""' 
yıflığı hakkında da hiç b.ir malillnatırn Hem d~. bu büyük mağlubiyetin, kat'i 8 - Aletler - Sıfatların aonuna ptlr1lerek Kurtuluş 30 sayı ya~; Boılttırt ise zaıunıştır. 
yoktu. Vakıa İngiliz ordusu hakkmda bir mağliibiyet ve hezimet haline gel - tslm yapılan edat. 

9 - Da.ns müzlğt - Grup. 
elimizde mevcud muharebe cetveli, bil mes1 için de ramak kalmıştı. Çünkü 10 _ Abide _ B:ışında rA• oı.v. taharrt eder. 
fiil muharebe sahasında bulunmakta muharebenin son 86fhalarında, ancak YUKARDAN AŞAÖl: 
olan beşinci ordu mmtakasındald İngi- silrnınettedarik toplanmış iskelet ha - 1 - Solmak masdanndan ı.smt tan - Du

liz 1.-uvvetlerinin ~uunu 14 fırka lindeki cüzütamlar, Alrnanlrırın taz -
olarak göstermekte idi. Fak~ benim Yfklerini durdurmağa çalışıyorlardı. 
şahsi kanaatime göre, en yakın harb Sonra, bir taraftan İngiliz ordusile 
sahasının geris1nde olmak üzere İngi - Fraınsız ordusu arasında, diğer taraf -
llzlerin elinde, bizim hiç maroınatunız tan İngilizlerin 3 üncü ordusile 5 inci 
olınıyan on fırkaya y~n ihtiyat kuv - ordulan arasında muazzam yarıktar 
vetleri olmak lazımdı. Doğrusunu is - husule gelmişti. 
tel'.scniz ben bu kuvvete güveniyor - Arnyen'e girmek için, Almanların sa
aum. o zamanlar hesablanmda ne ka - dece ileri yürüyüşlerine devam ebne -
dar yanıldığımı ancak .şimdi aıahyo - ıl kalıyordu. Halbuki Amyen düştük -
rurn. ten sonra, gerek Amyen'in renubunda 

İmparutorla, otomobilin içindeki yü- bulunan Fransızlar için, gerekse Arn
rliyüşümüz esnasmda, kısım kısım ge - yen'in şimalinde bulunan İngilizler i -
riye sevkedilmckte olan İngilb esir ka- çin mevzilerini muhafaza etmek cid -
filelcri1c de karşılaşıyorduk. Bu ka - den güçleşirdi. 
<lar çok İngiliz askeri esir edildiğini Aınven'in sukutu şuna delalet eder
uınmadığ:Jm için bu vak'a beıiim üze - di: Abnanlann karşısına rastlayan kuv 
rlnıde çok fena bir tesir yaptı. Alman - vetler o kadar darmadalğıııı.ık bir hale 
ların bu son hrarruzu münasebeti'le in- gelmiştir ki, İngiliz ve Fransız ordula
gllizlerin buhranlı dakikalar geçirdik - n arasındaki inkıta ictinabı mümkün 
!eri _hakkındaki ilk fikirler işte bu da - olınıyan bir vakıa haline gelmiştir. Bu 
kika kafama gelmeğe başladı. takdirde muharebe iki cephe üzerinde 

man çıkan boru. 
ı - Cereyan eden - Kezb. 
1 - Blr odanın dört yanı - R12ıa ıörteren. 
t - Kamer - Miisterlh. 
5 - Kadından korkmıyan erkek. 
8 -·Lohusa - Kiranın cem'i. 
'1 - Dalre lllçmeıte yaraya.n aded - Yap -

malt. 
8 - Dost - Parasız. 

9 - Taşlar. 

10 - Uylcu.suzluk - Ril~Ar. 
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Gene bu yolculuğumuz esnasında, devam etmek mecburiyetinde kdlacak-

t.1 örm ile ce'\rrlli bir aiılın ictne 0 _ tı; İngilizler Manı denizi sahilindeki li Evvelki bulm~can.ın halledilmiı ıe1cli 

Anadan doğma kör olan bir köylii" 
gözleri açıldı / 

(Bqtara.fı 1 inci sayfada) ı yordu. Yanımızda ha bayatı 
tiği, onlarla ~gul olduğa. halde ne p- dı. 6' I 
k.ild4! olduklanm bl1m!yor. _ Bu kimdtr, kadın mı. et~ 

Hasta evvel eşyayı bir tO.rlü tefn'lt ~ ye sorduk: .J 
demiyordu. Me9elA saatin ancak dinle- - Saçları uzun, kadm• ~ 
dikten sonra kulağının tedaisile aaat ol· Cevabını verdi.. ~ 
duğunu anlıyordu. Renkleri de iyi ayua- Tamamen iyi olduktan 1orıt•~ 
n:ııyordu. Fakat bu hal tedricen azaldı ve 1 cı,,krü. b ..,,. u ~.... tramvaya. ara a. 
hasta yavaş yuvaş kendisine ga.terilen - killAt ekm ksid btnJ11İ• 
ve tarif edilen ıeylerl hafızıuımda tut- muş ç e n 
mağa, öğrenmeğe baıladı. Hastanede a- hiç acernlllk çekmemiftir.. . 
şağı yukan btr buçuk ay kalmıı ve çık- Görmiyen gözlerle geldll' rtı' ~ 
bğı zaman muhitine adapte olmuı bir garerek dönen Şaban ojlU ~ 
vaziyete gelmiştir. Bu gibi hastalarda g~ ş(lnüyorum. Acaba dünyanıtl ~ 
kusurlanndan bqka dl~r uzuvlarda da dükten soora, ıgörmeğe baf11 fı 
ekseriya gerilik al.8metleri bulunur. Na- man olmuş mudur? .. 
sıl ki. bu hastada da zeki ve anlayış ka- ========s:::::::;:::::;;-:: 
biliyeti zayıftı. Doktor Hafız (il 

O ilk zamanlar dünyaya yeni gelmif e)dll') 
bir adama benziyordu. (l..okman B dl 

- Gözleri açıldığı :zaman ne yaptı?.. Dlvanyolunda lM nu:rnar• ,ı 
- Bizi ıg<Srmiiyor musun? dedik. Görli.· hasta kabul eder. Telefon 



~ifayı, SON POSTA Savh l ~ 

; fvlah~e?1e ko__rid~rlarında; E~ladl~r~için J201~:::~~a~::1:~m::cu~:~=:1~~:,üv•ı~~~::r~ıakad•• 
' kendını sattıgı soylenen ana ıle mulakat 6li;~:n1a°!:ı:.1':~i~~:s1:ı.:;~~ ~=;!~:~::::';;::-::~~::·~oc;:.,aa: 

rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın- yona müracaatları. c3538:t 

Ş ( Baştıırııfı 9 uncu snytada ) 
ahid p r 

- Kalk bakalım dedi.. Senin kocan ru durmıyacaksın. neye vesika alınıyor- alma komisyonunca 7 /6/1939 Çarşamba * 
daın ° ıs yaşlı başlı, utangaç bir a -
~aboağı*lı. Renlkten renge girerek şu 

kim? .. sun?.. günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale e • 198 kalem takım çeliği alınacak 
_ İstemem.. Memleketime gideceğim dilecektir. Şartname c3> lira c98> kuruş Tahmin edilen bedeli cl22543» lira olan 

ı Verdi: 
- Öldü .. 

ben .. Ev alacağım. mukabilinde komisyondan verilir. Talib • 198 kalem takını çeliği Askeri Fabrika .. 
_Nerede buldun bu kadar parayı?- terin muvakkat temioot olan c5228> li - lar Umum Müdürlüğü merkez satın al-< : ~ kalmak için! 

- Öldü mü ayrıldın mı? .. 

_ Bir miktar babamdan kalmıştı, ça- rayı havi teklif mektublarını mezk\ir ma ıJcomisyonunca 5/6/939 Pazartesi gü .. 
lıştım .. üzerine koydum. günde saat 14,30 za kadar komisyona ver· nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir • 

) ld u kndını nasıl tanıyorsunuz, fena 
a llııdır? 

- Öldü efendim dört aene oluyor. 
- Çocukların nerede?_ 

....... F'eıı • ·• - Büyük annelerlLn.in yanında .• 
l>\i t k a ~ldadır .. Eı k klerle konuşur. 

n· . alkar .. - Neye onların yanına gitmiyor da 
Emin böyle iğrenç hayat yaşıyot"8Un? .. 

Hakim, pek kısa bir düşünüı tasılasıııı meleri ve kendilelrinin de 2490 numaralı Şartname c6> lira cl3:t kuruş mukabilin .. 
müteakıô kadına hitab ettı.: kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle de komisyondan verilir. Talihlerin mu.. 

•tınc •. 
din lld' P<> men sonra ev sahibi 
~ i . 1 Eminin oyadı A!kaç.. - Bir genci seviyordum efendim.. O -
....... ~n ıan dı~k •i i CC''b t+i: nufüa evl!?necektim. Her kuş vatanını öz-
~ i. u n<ı!=ıl SO\adı bC\y.c .. Hırsız adına ler. Ben de çalışıp kazandıktan aonra dö-

e\ı ~· . nect"ktim. Bu sebeblcrden burada kaldım. 

komisyoncu olmadıklıanna ve bu işle ala- vakkat teminat olan c7377> lira c 15> ku· 
- Mahkemede senin gizli fuhuı yaptı • kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret ruş ve 2490 numaralı kanu!lun 2 ve 3. 

ğın ve vesika almak.lığın lazım geldiği Odası vesikasile mezkfu gün ve saatte maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
kanaati hAsıl olmuştur. Fuhuş yapmakta komisyona müracaatları. c3540> madıklanna ve bu işle ala~adar tüccar
ısrar edersen. kanun nizam sana vesika * dan olduklarına dair Ticaret Odası ve.si· 

....... l?u ~bı htdi. e.yi ı;öylE' anlatıyordu: . Zeki hakim ~ylenilenl.ere inanmadığını almağı emreder. Şimdi seni üç lira ceza 80 Ton Benzin Alınacak kasile mezkur gün ve saatte komisyona 
ve bir Hra mahkeme masrafınl rnahkOm Tahmin edilen bedeli c24,000:> lira olan müracaatları. c3393> 
ediyorum. Bir daha gelirsen, alacağın ce- 80 ton benzin Askeri Fabrikalar Umum 'fr 

zayı sen düşün! .. Bundan sonra namuslu Müdürlüğü merkez satınalma komisyo - 15 Adr.t muhtelif torna tezgahı 

Od ki dın hız m rvd . o:rta katta bır şöykce ihsas etti: 
t!ıı V;ı·nı lı 'Ev z +en biz,.. fozln geüyor-ı - Çalış n kadının kıyafeti böyle ol -

bir insan olmağa çalış!.. 1 nunca 7/6/1939 Çarşamba günü saat 15 tc şartnnmesinde değişiklik yapıldığı 
Gizli fuhuş suçlusu bu cezayı sevinçle 1 kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname hakkında 

"ır\~ ev zrlır, diye vernik. O akc;nm geç maz. 
ot l'lıyo~ geldim. soyurıdum. dökündüm. _ Çalrntım beyim çalışıyorum. inan • 

karşıladı. Üstüste eğilerek hakimi selim- parasız olarak komisyondan verilir. Ta - 26/6/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da 
'l~ti".ı um Snat on bire doğru bu. be-
~- •H' b" ik mazsanız sorun!.. , 
-...ıra b ır en cf·Ie eve geldi. Biraz 

....._ "S· «ııa haber gönderdi. Hakıinı, bir gözünü kapıyarak, sanki bü 

~ g~ ~tı adamla mrtrc'> oturacağız .. A- tün kuvvetini bir gözünde toplamak isti-
..... Beni e k~nuşalım.. yormuş gibi, nafiz bir nazarla kadına ba.k-

ladıktan sonra koşarak koridora ç~ktı. liblerin muvakkat teminat olan cl800ıt li- kapa1ı zarfla ihale edileceği 4, 6, 9 va 
- Aman kuzum sakın ismimi yazına - rayı havi teklif mektublarını mezkur gün ll/Mayı.s/1939 tarihlerinde i15n edilen 

yın, günün birinde memlekeiime döner • de saat 14 de kadar komisyona vermeleri muhtelif torna tezgahları şartnamesinde 

fl"bıı ı.,. ll1 uzerime n~ vazifC'. ne 'karı · tı: sem fena olur- ve :Jtendilerinin de 2490 numaralı kanunun değişiklik yapılacağından mezkur günler• 
ti.... uoyJe .-"'le d şeye, dedim.. Fakat bu va - - Sen bir müddet evvel bir kere daha 
~t ve lniisaade edemezdim. Karakola gelmiştin?... . 

Diyordu. 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis - de çıkan ilanlar hükümsüzdür. c3Mh 
1 Bundan anladlm ki, günabkar kadının 

daha memleketine dönmeğe niyeti yoktur. 
Meğer ben bir günahı bütün ömriine 

datı :ı:ceğimi söyledim. Ben kara - - Evet. .. O zaman sarhoştum. Çocu • 
~ıt~ ıs alıp gelinciye kadar da ad:ım ğumun fotoğrafını göndermişlerdi. Ef -

t>· . lb,.,iier ·şah·d karlanıp içmiş, ne yaptığımı bilmemiş - bedel tutubna:k istenilen masum bir ana 
~·ıoel'i 1 Polis, kadının dört beş ay- tim. Şimdi çalışıyorum. yerine günaha gönüllü bir kadın dinle -
~ 1 lı:ere ~~~a'kalarında oturduğunu, bir - Çalışan kadın gider, evladlannı bağ- meğe gitmişim!.. 
b 1%•etıeri .1Mt ıı:abııtası tarafından fenn rma basar, namusile oturur. Madem doğ- Nusrd Safa Coşkun 
~,~:m1~~~~~ini.~lifu·=========================~====~ 
lt&ttın ı~ını seh•!edi. 

fô e dı>nı~arakola gutürüldüğü zaman 1 Jıtanbul f elediyesi ilanları 1 
...... ~ ış: - -

Kazlıda Dcmiriıane caddesinde 85-87 No. lı binanın maili inhidam olmasından ~il b~ bu hava•tan bık'ım artık n"l -
f~ it h 
y frQ,, 'n avat yaşamak istiyorum. Eve rnah1Jlrun giderilmesi hakkında hissedar }ardan Nik:olaidiııse yazılan ihtarname ıa· 

11'1Ya~11. adam beni alacak.. Beraber ltl!Q sız.. 1 hibinin Yunanistana gitmesinden tebliğ edilememiş olmakla bu binaların (15) 
8e~7·b §ah~?lerin ve ev sahibinin ifa-, gün zarfında he<imen mahzurlarır.. izalesi, a'ksi takdirde yapı yollar kanununun 
~ "lı ~nde d;nJentişH. J 44 üncü maddesi mucibince yıktırılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 

..._. ~ olunur. (B.) (3640) 

l'Qrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
"'-· . A KTIF 

18 - Ma ıs - 1939 Vaziyeti 

24.141.512,18 
15.320.107,-

1.373.996,02 

970.746,38 

12.741.252,46 

S.103,44 

ll.786 872,87 

158.7'8.563.-

• 
17.0lll.'59,-

.J6.969.221,65 

43.381.083,47 
7 .94.fı.397 ,59 

2.609.000,-
33.1174,61 

'1.808.794,15 

Lıra 

40 835.615,20 

970.746,38 

24.531.228,79 

Sermaye. 
İhtiyat Ak~: 
Adi Te fevtaI!do 
Husuıl 

PAStl' 

TNlftvüldeld Banlmtırtlar : 
Denıhde edilen eT'?'l.kı natdtye 
Kanunun S - 8 lnel maddeleri 
ne tevtıkan buint ta.ratındu 

Yf.ti tediJat 

Deruhde edilen enaıa nakdi79 
bakJyea 
Kal11lıtı tamamen altın olarak 
Ulveten teda 'riile T&&edllen 
Reeskont mukablll Ul.nten WdL 
nzec:L 

Türk Urua Mevdaatıı 
14ı.697.l<K,.- Dövb taahhüdatı : 

Altına tab'ftll tabU d6Ttsl• 
Dlter d6"1Mw .,. &Laeatıı kUrtns 
bat1,.ı.t 

118.969.221,65 Muhtelif: 

51.325.461,0I 

10.451.4&1,78 
4.500.000.-

13.748.294;51 

405.029.160,.U 

L:ra 
15.000.000,-

4.21'7 .134.,25 
6.000.000,- 10.217 .134,25 

158.748.563.-

17.051.459,-

141.697.104,-

19.000.000,-

69.000.000,- 229."97.lot,-

22.657.243,50 

4.251,93 

28.747.20e,'13 28.751.458,86 
98.806.:r.l0,01 

"-. l T emmm 1938 tarihinden itibaren: 
~ ltkonto b.ddi % 4 Altın &zerine ey., 3 

llf lltllllllllllllllllf fflllf llllnlllllf llllllltlllll llllllHIHlllllHllllllllllHUllllll il~ Hendek Sulh R11ka1L Mahkemeünden: 

.§ Hendeğin Karğ:ılı Hanbaba K.den Al1 ottu 
- Sallnı ve kardefl Faik Yeltekin taratıanndan 
~ ikame olunan, Kartalı Hanbaba köyü Çen-

S gel onnan mevk11nde vlt:1 n ta.rten Otmal, 
= garben Mehmed Ça"f114, oımaı.ın Henıdetli 

Nafıa Vekaletinden : 
Ekiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük Menderes tabilerinden Ç:irüksu üzerinde yapılacak: regülatörle 

Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınai imallitı keıif 
bedeJıi c446,579:t liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltlll€ komisyonu odasında kapalı zarf USU· 

!ile yapılacaktır . 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, :fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde SuJar U· 
mum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin c2l,613> lira cl6> kuruşluk muvak· 
kat teminat vermesi ve er.siltmenin yapılacağı günden en az sekiz gUn evvel el
lerinde bulunan vesikala't'la birlikte bir dilekçe ne Nafıa Vekaletine müracaat 
ederek bu ffC mahsus olmak üzere vesika al!rnaları ve bu vesikayı ibtaz etme· 
leri .şarttır. 

Bu müddet içinde vesıka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazıh saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl789> c3329> 

Deniz Harp o· ·ulu Ve Lisesi Komutanlığından 
1 - Deniz Hsesi 9 ve Hl uncu sınıflarına okur kayı.i ve kabulü muamelesine 

l/Haziran/939 taribinde:ı itibaren başlanacaktır. İsteklilerin en geç 10/Ağus -
tos/939 tarihine kadar okula milr acaatla n. 

2 - Kayıd ve kabui şartlarını öğrenmek istiyenlerin bizzat veya ,ya7.ı ile okula 
müracaatları. (3350) 

Nafıa Vekaletinden: 
Açık arttırmaya konulan iş. 

1 - Çubuk barajı gaı.ıno ve müştemilatının 'bilumum demirbaş eşyalarile bir • 
likte icara verilmesi, tahmin eclilen senelik icar bedeli 1200 liradır. Üç 
sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Arttırma 9/Haziran/939 tarihine r aslayan Cuma günü saat 11 de Nafia 
VekAleti Sular Umum Müdürlüği.i su eksiltme komisyonu odasında açık 
arttırma usulile yapılacaktır. 

1 - Arttırmaya girebilmek için isteklilerin 270 liralık muvakkat teminat ver
mesi, Tıcaret Odası vesikası ibraz etmesi ve arttırmanın yapılacağı gün 
den en az 8 gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarile birlikte bir 

istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al· 
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta -
lehinde bulunmıyanlar arttırmaya iştirak edemezler. 

, 4 - İsteklilerin bu iş için hazınlanmı' olan mukavele ve ıarlname projesini Su-
lar umum müdlirlüğüne müracaatla görebilirler. (1825) l3398) 

Nafıa Vekaletinden: 
10/6/939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
cem'an 4930 lira mtthammen bedelli Konyada Çumra istagyununda teslim şartile 
muhtelif a'b'adda sekiz kalem kerestenin açık eksiltme usulile eksiltmesi yapıla• 
caktır. 

Eksiltme f&,rtnamesi ve teferrüatı bed~z olarak malzeme müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 36!l lira 75 kuruŞtur. İsteklilerin muvakkat teminat 
ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 da komisyonda hazır 
bulunmalan IAzımdır. cl906> c3543> 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
:= Mustafa ve cenuben dere De mahdud on B:1 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihlinde Haydarpaşadan hareket 

kncı K •d 11 / H • / 939 d d ~ dönüm miktarında" 60 lira delertnde bulu- etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydnrpaşa arasında 3005-3006 
b" eşJ e: azıran a ile -- nan bir n•rça tarla- '""-1 ,._ aen......ı mtı • 1 Ml..,.d 1ik q - ,,_ J

4
Hll . ....., "'n numarn ı e..u• e mun zam bir yolcu katan işlcmeğe başlıyacaktır. Bu tren 

IJiJk i 45 000 := tec:ı.vlz bir zamandanberl nizasız.,. fuıla· 
b kramiye: • Liradır ... = .sız v.iraa.t etmek auretne ta.w.mır edegel _ Ha~~~~;~danh ~:05 de hareket ile saat 6.55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan 

2() QUlldı § mette ve tapuca ıarrt mllsee<:el bulunduğun- saa • e ar-= .... et ederek saat 8,20 de ,Haydarpaşaya varacaktır. 
~ ·Ooo ıı baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § da.n narnlanna teselline karar verilmesi ta.- (3635) 
''ali ~e 10.000 liralık iki adet müklfat Yardır... 1§ lebt dan.ıannın icra kılınmatta olan muha-

tertipte b" == keme.si eonunda: lüzumunun lllnına ve muhakemenin 9/6/939 Akb k"t b • 
~ih11 n ır bilet alarak iftirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de & na.vanın bu& hamn ı1tame edllm1f oıma- cuma sant 10 a taııkıne karar verllmlt oıup ,-. a 1 a 8VI 

loııuıı nıea'ud ve bahtiyarları aruma sıirmif olurıunUL 5 sına ıöre mezttr tarla ile alltalı bulunan- teytıyet hukuk wıum muhakemeıe.rı 1tanu - ~ÔsŞ~,den kitsb, gazete ve SON 

-llUHlllUHHHRlllllllftllllllllMMlllllMllllllUllllllHHIU .. frff ıann 1lAn tarihinden 1Uba.ren on ırtın m11d- nunun Hl ve mt\teaklb maddeleri mucibince ud nı:!1 e1Ank1 s~a bayiidir. Under-
...._ ••--··--·-· ..... HllP" det sarfında. mahtemeıe milracaa.ı etmeıerı Jlln olunur. DosJa Ho. 839/185 v ma ın 6r nın de acentaaıdır • 

• 



\tS Sayfa )SON POSTA 

- GOnOn 23 saatinde hasta 

GR/P, NEZLE, BAŞ ve DIŞ ağrılarına karsı 

GRiPiN 
GRiPiN 
GRiPiN 

KAŞELERi 

Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser. 

En şiddetli baş ve diş ağrılarını süratle dindirir. 

Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok müessirdir. 

iCABINDA GüNDE 3 KAŞE ALINABiliR. 
Aldanmayınız. Rağbet glJren her segln taklid ve benzeri vardır. 
GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

: ' , . . . / ~ . ' : ... :;;,.. ~· . . . .. . 

Sureti mahsusada yaptırılan zengin desenli 

İPEKLİ EMPRiMELERiMIZ 
.GELMİŞTİR. 

Mağazalarımızı ziyaret ediniz. 
SÜMERBANK 

YERLi 
MÜESSESESi: 

Ş U B E L E R 1: 
fstanbul - Beyoğlu - Kadıköy - Ankara - fzmir 

~---ml!!~---------------------, ı~------~~---
1 .GÜZELLiGiNI 

Mudanya Hattı 
Pazar günlerine mahsus gidiş - dönüş tenzilatlı 

tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene olduğu gibi 

yalnız Pazar günlerine mahsus olmak üzere gidiş - dönüş tenzilatlı tenez
züh ve 'kombine biletleri satışa çıkanlJ'Illftır. 

1 - Kombine biletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gidiş - dönüş birinci mev

ki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş - dönü§ otobü.s ve dönüşte va
purda yemek ücretleri dahil olmak üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve Gemliğe gidiş -
dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), ikinci mev.ki vapur ücreti (100) ku
ruştur. 

Tafsilat almak istiyenlerin Karaköyde'lti acentalığımıza müracaat etmeleri 
ilan olWlur. Telefon : 42362. 

VEB LİD 
Şnrheli su Filtrern:ı ve Kireçli acı su tustiye cıbnzları 

_iÇİN 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bütiin diinyaca takdir edilmit sıh· 
hi güzellik kr~mleridir. Gece için 
yağlı, gündliz için yağsız ve halis 
acıbndem çesidferl hususi vazo ve 
tüplerde satılır. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İST ANBUL 

i 

Sütçüler Aleminde Bir Hadis••" 

i 1 SUT MAKiNELERi. e e 1939 modelleri gelıniştit 
Dünyanın en sağlam ve eıı oca'r 

Mi ELE 
StİT MAKINELEBIDll-

Paslanmaz, lekelenr~ez ve boıdul~ 
Yedek aksamı daıma mevcu 

~ 
1 

MIELE maklnalımmıza mahsus ~~ 
yağımız gelmiştir. Fiatı diğer y..
dan daha ucuzau~ dd 
Anadoluda acenta aranmakta ;. 

T0RKIYE UMUM DEPOSU : JAK DEKALO ve Ş.si lstanbulda Tahtakal• lfo. 
Tafra Satıf Yerleri: 

Ankara acentamız : Yusuf Esendemir ve Oğullan 
Adana > Ömer Başeğmez ~· 
Konya • ı . Mehmet, Şükrü, Necati Kaf1k~ 
Ceyhan • . Sait Akman 
Gaziantep • Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Erzurum • Neş'et Solakoğlu 
Polatlı ı Süleyman Uzgenecl 
Eskişehir • Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Trabzon • Polathanell kardeşler 
Trohzon • Kurumahmut oğlu Hnhz Salih 
BoJu • Mehmet Yönder 

Almanyada yapılan ve sağlamlığı 
bütün .dünyaca tanınmış 300 defa 

çalmakla bozulmadığı tecrübe 
ile 1abit olan 

L 
P L A 

HAKKI FERYADI 
8064 . Havuzum clörl köşeli 

• Akşamın vakU geçti 

BAYAN NERMiN 
Dağlur dvğ.adı beni 

8065: GönlOın yrne gurbette 
(Neva Gazel) 

ERZINCANLI ESAT 

ltLArt. 

K. ISA ııtt' 
Hoblyeın (Halk tor1tO 

8067: Çıktım baktım kQIO) 
(Halk tor 

BA. OZSES 
Uzaktan jl,ere bak CZAf,) 

6068 • (HOzzaın v-
• Ateş saçıyor rP 

(HOzztun fi I 
' POL YDOR SAZ HEY'ET 

8066 . KaragJz,u (H ılk tnrknsn) 8069. Postlu ere Zeybtti 
• GiderLn (Hal'< turtı:OsO) • Bergamıt Zeybeği 

ı ' .. GRAMOFONC·U-LA·R·D·A·N-·IS·R·A·R·L·A-1.s.TE·YIN···ı·z-~ 
ROMATiZ,.~ 

SIRT - GOGUS 
KALÇA -ARKA - BEL 

LUM-:'•
80 

sıv'rrıl< -ve botun 
ağrılara 

karŞl 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAiMt ve ÇABUK GEÇiRiR 
~-~ Saç Sakımı 4m-... 

Güzelliğin en birlııcl şartı 

PETROL NiZAM 
Kepek! ri ve s11ç dökOlnıesinl 

tedavi eden tes.ri mncerreb bir 
ilrıç hr. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bel•oQulduQıı ve ihtilatlarına ltarıı J o'.t 
te•irli ve taıo aşıdır. Dıvaoyolu S.ılt110 

Mahmud türbesi No. 113 

Dr. Osman Kamil 
GALAT ALI 

Cildiye ve ZOhrevJye mnt. 
Beyoıtlu l:.;tikH'\ı CacL No. 193 

~-·ÇOCUK H EKi MI llJ 
Dr. Ahmed Akkoy&J11 4 

Taksim - Talimhane Palas 1'~· lfiJ 
Plızardan mıuıda bargUn saat 1 

sonra Telefon No. 40127 

ilan Tarif em iz 
u-* 

Tek sütun ~··' 
Birinci •ah~f :·····;;;,· ~ 
ikinci •ahile Z50 'il 

Üçüncü •ahile ZOO ,. 
Dördüncü •ahile 100 " 
iç •ahileler 60 Jt 

Son •ahile 4(J ,, d• 
Muayyen bir müddet za~~, 

fazlaca miktarda ilan yapı~,., 
lar ayrıca tenzilatlı tarife ~ 
istifade edeceklerdir. Tarn,, 1 ,.,rı 
ve çeyrek sayfa ilfınlar fçın 

V E B O L i D Ltd. Şti. -__________ , ............................................................. . 
ıJ , ı.Eıı s çl ırın • ıy~· ııt..cı Son PooSta 1\Iathnnsı 

bir tarife derpiş edilmiş~\.ıJarıJJ' 
Son Posta'nın ticari ıln cS>' 

'd . l . . d se rnor• 
Merkezi : Galata, BHlOr sokak No. 7-9 ·reı: 44,)07 

Ş b 1 • • Arıkara Bankalar caddesi No. 22, Tel: 2681 
U 8 eri • !zınlr Mimar Kemalettin Cad. ~o. 15, Tel: 2365 

ür ~ a /"' Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
CJ • ~ . S. Ragıp EMEÇ 

suç ımyuuur. SAHİPLERi: A. Ekrem USAKLJGiL 

aı ış er ıçın şu a re 
edilmelidir: ş...-' 

tıancılık KoUektlf tpıt 
Ka.ııra.nıanzade __. 

Ankara cadcl-

l 


