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Orta 
Anadolu da 
kuraklık 

'F. Okyar Adliye, Raif Karadeniz 
-~lllleketin bu kısmında 
. 1Van serveti tehlikeye 

•aruz bulunuyor ... 

de Giimriik Vekili oldular 
.klyıı hayvanlarını pazarlara 
&evkıtmege baf ladı , fiatlar 

du,up duruyor 
Süratle t·-db . 

e ır almalıgı•I 

Yazan : Muhittin birgen 

!akl,e 
(\P hirde buğday silosu 

•ı.sın 2 •Utuıı 1 nci sayfada cH eqiln• 

--1·······--Uııda bulacabıDUo) · 

0rk:Fra-nsız 
96roşmeıeri 
Anı - -. 
tdiı:!~~~n . yakında ilin 

Londr gı arıste söyleniyor 
bndi · a, 2-0 (Rad ) 
g~ rıyor: Bu yo - Reuter ajansı 
d:~:· 'l'ürk _ ;;:arn Pariste söylendiğine 
~ harta içind ".~ız «nlaşması önUmüz
uon e B~ "ke 1 an edilecektir. 
l> uyu El . . 

-. aris, 26 (A çıınızle görllıtti 
e l>oı .A.) - B ·· ·· ırı· . onya bü .. one dun Tür.kiye 
~lır Yuk elçilerini kabul et-

A ----~lltre11ii;. 
/(",.su 
.\rıka açılıyor 

111 lJ ra, 26 (l:lus .) 
'1tt llltun l.ıiidürı··uaı - Beden Terbiye· 

iKi iHTiMAL 
Parti Başkan VekilliOine doktor 
Refik Saydam veya Abdülhalık 

Rendanm seçileceklerl söyleniyor 
BÜ TAKDİRDE 

Başvekilete F. Okyarın 
getirilmesi . muhtemledir 
MÜSTAKİL GRUPUN LİDERLIGI 

Raif Karade!'liz Fethi Oltyar 

Ankara. 3'1 (Hust.W muhabirimiz bil- ıinde teşkili mukarrer müstakil grupun 
diriyor) - Büyük Millet Meclilindekl !1 azası bulunacağı ve bu grupun bir de 
Cümhuriyet Halk Partisi grupunun line- (Devamı 3 üncü !ayfada) 

Parti programında yapılması 
teklif edilen tadilat 

. 'Ylılt bir utn hu sene fstanbulda 
(;ntrenör kursu açacaktır. Ankara 26 (A.A.) - Cümhurlyet J Parti Büyük Kuniltayırıa a~lmek N """"" 11 irıcı "Yl...ıa) Halk Partial wnuml idue Jıo:yellnoOI (lletıanı 11. ftCi ~fadc)0 

~ afıa ve iktısad bütçeleri Bakalım şımdı 
•fi• büt . . .. . . ne buyuracaklar? 

'tltaı 

•
1 

Çesının muzakereaı eanaaında Emın Sazak · 
1 e Refik ince arasında münakaşa oldu ' iddia ettik: 

"e lkt . . _ 
ı.a11<1 Veklli muzakercleri dinliyorlar (Yazısı 11 inci sayfacıa) 

' ' Denizgolları kooperati
f inde yolsuzluk vardır ,, 

• 
Tekzib ettiler: 

" Yolsuzluk yoktur, 
iddialar kô.milen asılsızdır ,, 

Hakikat anlaşı ld ı: 

Kooperatrf muamelatını 
tetkik eden heyet bir degil, 
birçok yolsuzluklar b1.ıldn 
Okuyucularımız hatır1ıyacaklardır: 29 

Nisan tarihli nüshamızda Denizyolları ko
operatifinde yolsuzluklar bulunduğunu 

1 
haber verdik. Buna karşılık kooper atif 
meclisi idare reisi imzasilc ve Matbuat ka

l nununun bir maddeı:ıincien b ilistifade ne§· I 

1 
riyatımızm külliyen asılsız olduğunu bil
diren bir tckzib gönderildi. 

J (Devamı 11 inci ıayftıd4) 

1 

···--·------·····----
İnglliz · - Fransız -

Sovyet askeri 
ittifakının esasları 

ln11tllz pro}e•I din Molotof• tevdi edildi, 
anla1m11 IJnBaıBzdelıl hafta ııan edilecek 

Mareşal Voroşilof Londraya gidiyor 
Londra, 28 (HUBU&t) - Metni tel&raf

la Moekovadaki İngiliz .sefiri Seed.I' e bil-
1 

dirilen İngiliz • Fransız - SoYyet aıkerf 
ittifak projeli. başlıca üç e... Dıt.tva et
mektedir: 

1 - A.kid devletlerden birisi, Avrupa 
:tıt'uında heriıa.nıgi bir tecavüze maruz 
kaldıjı ta-kd.irde, diğer iki devlet teeavi!ıe 
uğrayana yardım etmelf taahhtı.d eyler. 

2 - Akid devletlerden birili. Avrupa-) 
da küçilk devletlere verdiğ:i garanUnin 
tatbikinden mütevellid harbe eiriftiAi 
takdirde, di~ tki devlet ellerinde mev
cud bütün vuıtalarla buna yardım etme.. 
li taahhüd eyler. . 

3 - İcabı halinde tatbik edilecek olan 
bu ukerl anlaşmayı müessir kılmak ve 
matluba muvafık esaslara istinad ettir
mek öze:e. anlaşmanın imzasını mütea
lr.ib, üç devlet erldnıharbiyeleri derhal 
temasa geçeceklerdir. 

Romany• Y• Polonyanaa .Marqcıl Voroıtıof 
mayafaketleri 1ngUa kabinesinin hazırlamıı olduğu 

VAJ'fOY& vı Bükret htıkOmetıerL bu bu askerl ittifakın esasları, Fransız hari
pkilde bir üçler ittifakının akdine muva- ciyesi tarafından da tasvib edilmiş ve bu-
fakat etmişlerdir. (Devamı 3 ıi ncil sayfada) 

BugQn başladık 
Okuyucularımızm tarih bilgilerini artıracak 

~ ~ ' Faydalı bir 

~' MÜSABAKA 
Son dört asırda Türklüğe en büyük iyiliği ve en 

büyük fenalığı yapmış olanlar kimlerdir ? 

r--····· Musabakanın şartları ve tafsilatı -······, 
«Son Posta. bugüıı okuyuculan için otuııannı içkiye, rii§vet almaya alıftı- S 

faydalı bir mtlsabü& ~ıyor. Miınba- ran devlet ve mlllet hainlerinin bulun- • 
kanın mevzuu son dört a.mda (1Mf111- dutunu da göril.rsünüz. Ta.rlhte böyle-
tiyet devrine ıkadar) Türtıüte en büyük ce lyUlklerl veya fenalıklarlle şöhret al-
iyiliği ve en büyük fenalıtı ya.pmı.o o- mi.§ kırk kl§lnln hayatlarını sıra Ue ya-
lanları tayin etmektir. Son dört ıuınn ıacatız ve neticede size soracağız : cSon 

• tarihini karıştırır.sanız me3ClA Osmanlı dört asırd:ı. Türklüğe en bilyUk iyiliği 
İm ve en büyük fenaliğı yapmış olanlar 

paratorluğunu cihanın en haşmetli kimlerdir?. Yaptığı iyilik veya fenalıt-
v~. kudreUl devleti yapan büyült btr ıa diğerlerini gölgede bırakan altı tart-
Turk vezirinin yanında, donanmayı hl şahsiyetin (üc iyi, üç fe na) isimlerini 
dilşnıa:ı eline teslim eden veya Omnan bize bDdlrecek.c;lnlz. 

:t:n ~ok rey tophyan isimleri seçmiş olanlar arasında 

Birinciye 50, ikinciye 25, UçUncüye 15, dö"dU,1cüye 1 O lira, 
25 kişiye b9şer lira, 31 kişiye ikiş~r buçuk lira vP receğiz. 

..... Hergiin ınüsabaka yazılarile beraber neşredf>ccğimiz ku-
'\,, ~ ponhtp toplamak şarttır. Bu kuponln.ı· cevabin bir-

..... ~ likte müsabaka nihayet bulduktn11 sonra idareha -
:.... nemi:ze gönderilecektir. 

(Müsabaka yazılarını hergün 8 inci, kupon :arı 
sayfamızda bulacaksınız 1 

Mosabakamıza iştirak ediniz 1 

..... . . . • :····.,, . 
: . .... 

ikinci 
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Her gün 

Kuraklık! 

- Yazan: Muhittin Blrıen 
t?!!!!!:!,. ünlerdenberi Orta Anadolu hal
~ kının göilcri göklere bakıyor. 

Günlerdenberi. Orta Anadolu köylüsü, 
bulut istiyor, yağmur ve hatta rütubet a· 
nyor. Göklerin. etrafa ateş ve yıldınm 
saçarak, ufukları cehennemi bir bomb~ 
dırnanın gürültülerile doldurarak göster
diği hiddet ve şiddet, Orta Anadolu köy
hisü için şimdi tam bir rahmettir: herkes 
bunu anyor, bunu bekliyor. 

Evet, Orta Anad'>lu için, bu sene fena 
bir senedir. İklimin, zaman zaman köy
hiye yaptığı bu zulmü, bu sene görece
ğiz. Koylu, ektiği tarlalardan bir senelik 
maişetini temine kafi bugdayı güçlilkle 
alabilecek. 

* Çok şükür, bugün eski vaziyette deği-
liz. Memleketin son on beş sene içinde 
nasıl ilerlediğini anlamak için zaman za
man elimize ölçü ve tecrübe vesileleri 
geçiyor. Hazin dahi olsa bu defaki vesile 
de bize gösterir ki bu defaki ku:ı;aklık, 
Türkiyeyi bundan evvelki kuraklık gibi 
gafil avlıyacak değildir. 

Cümhuriyet devleti, bu memleketin bir 
buğday siyasetine sahih olmasını vaktile 
düşünmüş olduğu için bugüı\ tedbirlidir. 
Devlet elinde geniş ·buğday stoklan var
dır; geçen defa Orta Anadolu halkının 
p;- k:f!rnı, açlık tehlikesi karşısındo. çil 
yınTUSU gibi aahJilere doğru dağılmıı. 

kendisine onlarda iş ve ekmek aramıştı. 
Bu defa, devletin elinde stoklar vardır. 
O, herhangi bir zaruret zamanı için, dev
letin elinde bir ırtok bulunması lazım gel
diğini bildiği için bu hususta birkaç sene
denberi tedbirli ve tedarikli oldu. Şimdi, 
hükumet, elindeki kuvvete istinaden ihti
yaçları mükemmelen karşılıyabilir. 

Bu noktadan endişeye mahal yoktur. 
Yalnız, esefle kaydedilmek iceb eden 
nokta fUdur ki hayatını münhasıran tar
la işlerile kazanan muhitler, -bu sene ik
tısadt bir zarurete uğramaya mahkfun
durlar. 

Bu yeni afetJ bize. not etmemiz lazım 
gelen bir takım dersler veriyor: 

1 - Memleketin buğday siyasetini da
ha kuvvetle ileri götürmek v.e Türkiyeyi, 
iyi senelerde, daha geniş stok'arla techiz 
etmenin tedbirlerini almak. Mesela, bü
yuk merkezlerde yeniden büyük ve geniş 
silolar tesis etllli?k, küçük muhitlerde bü~ 
yük köy ambarlan vücude getirmek ve 
bunları yaparken de, icab ettiği zaman, 
nakil ihtiyaçlarını en müsaid şartlar için

Resimli Makalat 

Bazı adamlar vardır ki, hiçbir şey soyıemezıer . .Hiçbir 
şey görmemişlerdir. Hiçbir yere gitmezler, hiçbir fikir
leri yoktur. IDç k:bnseye iyilikleri dokunmadığı gibi re. 
nalıklan da dokunmaz. Fakat sakın aralarınd düşmeye 
kalkmayınız. Birdenbire. menfi hisler altında elleriniz, 
kollannız, ayaklanruz ba'ğianır, hareketsiz kalırsınız. 

Dost bulmak güçtür. Ekseriya mümkün de olrıınz. Fa-

64 yaşında . 
ihtiyar bir atlet 

= Hissiz, harektesiz insanlar .. 

kat tarudl.K mı eaıneceKSıniz, kenaınıze bir muhıt 2.nı y:a.,.. 
pacaksınız, münasebete girişeceğiniz insanları görün, gör
düğünü söyliyen, duyan, duyduğunu anlıftan, hareket ve 
his kabiliyetine malik insanlar arasından leÇiniz. Bazıla
rının size zararları dokunabilir, fakat bu zaraır, hissiz ve 
hareketsiz adamlar arasında kalmanın wreceği zarar -
rum hafiftir. 

de bertaraf etmeğe müsaid bir tcrtib dü- ( 
filnmek, bu tedbirlerin başında gelir. Hü
klimet te. zaten bu tedbirlerle meşgul
dür; demek, bunlar yapılacak ve az za
manda başarılacaktır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

2 - Sade insan flıtiyaçlarını değil, Tür-

kiyenin, u~n zaman, en büyük servetini 
teşkil eyliyecek olan hayvan servetini de, 
herhangi bir tabiat sürprizin~ karşı mu
hafaza etmeği temin eyliyecek tedbirleri 
almak ta lazımdır. Şimdiye kadar bizde 

bu mevzu işlenmiş değildir. Ziraat Veka
leti. bu mevzuu ehemmiyetle ele alıp iş
lemeği ihmal etmezse, tabiatin bundan 
sonra bize gönderebileceği herhangi bir 
kuraklık afetine knrşı bundan böyle bizi 
bu bakımdan da gafil avhyamat. 

3 - Not edilme!l 1azım gelen üçüncü bir 
mesele de Orta Anndoluyu bir nevi ziraat 
usulünden kurt."'lrmak, onu kuraklıktan 
ar.pa ve bu~ay derecesinde müteessir 
olmıyan toprak işleri ile de meşgul eyle-

İstanbul Belediyesinde şehri idare edenler mühim· bir 
toplantı yaptılar. 

Yaz başındayız. Kıştan kurtulan halk güneşe, denize, 
açık havaya muhtaç. Fakat nereye giderse gitsin, beş dat. 
kika dinleneceği her yer ateş pahnsınadır. Ucuzluğu biraz 
olsun temin etmek 1Azmı. 

İstanbul Belediyesini başlıca vazifelerinden birini da
ha: yapmayı düşündüğü için tebrik etmek lfizım. Hayat 
gerçekten pahalıdır, Geçimi kolaylaştırmak ister, fakat 
nasıl? 

Bir Fransız gazetesinde Faris hA!inin neşrettiği fiat 
listesine ba'kıyoruz: Süt ile muz müstesna olmak üzere et
ten sebzeye ve meyvaya varmca'j'a )tadar bütün yiyecek 
maddeleri bizdekilerden pahnlıdır. Bununla beraber bu 
pahalı memlekette mesela ayda 100 lira ile dört kişilik 
bir aile bizdekinden daha iyi bir apartı.mabda oturur, da-

ha iyi giyinir, daha iyi beslenir, daha iyi eğlenir. Asrm 
ihtiyaçlarına mutlak surette daha uygun bir hayat yatşar. 

Fransız gazetelerinin ilan sayta-larma bakınız: Meseıa 

Vişi gibi meşhur bir su şehrinin güzel bir otelinde günde 
üç defa bol yiyeceği ile büyük bir odanın fiatı 50 fr~
tır. Bizim paramızla 225 k-uru.ş eder. Bunun benzeri bir 
hayat bizde hiç değilse 500 kuruştur. 

Neden bu böyle? 
İstanbul Belediyesi belki göz.e çarpan yerlerde kahve, 

gazino, plaj fiatlannı biraz indirebilir. Fakat ~ bir 
tek, mahdud sahanın ucuzlahlmasında değil, bütün ha -
yatın ucuzlatılınasında. yaşamaktan zevk alınmasının 

temin edilmesindedir. Kendi hesabımıza 'biz derdin kay
nağını ve devasını bulmanın kolay olduğuna inarunıyo
ruz. Ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN. iSTER INANMAI 

Sözün kısası 

Yeni bütçemiz 

MAYIS 
1'.Uıal .... 27 - RHml sena 

8 
Utle • d Alrfıun 

!ı.11>. J. ~ v. 
u 11 16 10 .J so 
4 41 ~ .,!) ..... 
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F. Okyar Adliye, Raif 
Karadeniz de Gumrok 

Vekili oldular 
(Ba§tarafı t ind 1&yfada) 

liaerı olacağı büyük kurultaya takdim e
dilecek Parti nizamname projesinde bir 

e Yeni Berfin muahedesi 
Danzig hududunda ~· - 1 

hidiseler s~klaşıyor 
Leh fabrikalarında ıabolaj BBpan Alman 

işçilerin vazlf elerlne nihayet verildi 

Doktor Şahtrn 
Hindistandaki 

faaliyeti · 
madde halinde yer almıftır. N eşrinde mahzur 

Müstakil grupun azalan kurultay yeni kısımlarının matbuata veril • 
nizamnameyi müzakere ve kabul ettik- mesile umumi şekli aydınlanan Al • 
ten sonra son toplantı gününde seçile· man _ İtalyan askeri ittifakı, denilebi -

Yeni Delhi. 26 _ Gandinin oğlunun sı- cektir. Ayni toplantı gününde Cümhuri- lir ki, şimdiye kadar · aktedilegelmit 
,J)~a1!ova, 26 (Hususi) - Polonya - vak'alan nrtıphede edilmiştir. kı sıkıya alakadar bulunduğu Times İl'l# yet Halk Partisi umumi idaıe heyeti se- büyük aS'kerf ittifaklar serisi arasında 
'bıak zıg hudud hadiseleri gittikçe sıklaı- Tahkikat neticesinde bQnlann bir Al· dustan gazetesi. eski Alman iktısad na- çimi tazelenecektir. Yeni nizamnamede nev'i cinsine münhasır bir diplomatBi 
fınd tadır. Bu hadiselerin Almanya tara- man ustabqmnın tefvlk.ile Alman işçi- zın ve Alınan bankası reisi Dr. Şahtın umumi idare heyeti ua adedi bugünkü vesi'kadır. Bu suretle Almanya ve İtal• 
lrlak. an tahrik ve tertib edildiği anlaşıl- Ier tarafından yapıldığı anlaşlmı§f.ır. Po- Madrasta söylediği nutku şiddetle tcnkid mevcudu halinde muhafaz:a edilmiftir. U- yanın mukadderatı, harbde ve sulhda 
~ adır. l.onyah ifçiler Almanlann çıkanlmasını etmi§tir. mumi idare hey~e y~en seçilece~ yekdiğerine bağlanmış oluyor. Taraf • 

bu a.~thof iÜınrük bürosunun tahribi de müdüriyeüen. istemifler ve bu taleb is' af cN azi propagandasının Hindist anda zevat arasında yeni mnalara tesad(lf edt- !ardan biri, herhangi bir ihtillf .ebe • 
elı CU~ledendir. Polonya için büyük bir olunnnŞur. yaptığı tesirler ü7.erinde Dr. Şaht hayal- leceği ve bugünkü aubr aruında esaslı bile müsellih bir mücadeleye sürük • 
'l>a ~~ti haiz ollltl bu gtlmrük bürosu, VaJ]Ova, ıs (A.A.) - Polonya matbu- lere kapılmasını. diyen bu gazete, Hitler bir ~eğişiklik olacalı haber verilmektedir. lenecek olsa, diğer taraf da bütün ka • 
bat~:zıg arazi.1ine girt>n yolu ve şimendifer atmın Lefpızigden öfrendiğine göre, mez- iktıdara gelelidenberi Nazi hareket tar- Nızamnamede yapılma.a teklif edflen ra, deniz ve hava kuvvetlerile onun 

p ı~ı da kontrol etmektedir. ~ mıntaka .o.asyonal sosyalist propagan- zına şiddetli bir lisanla hücum ettikten değişiklikler arasında büyilk kurultay Dl yanında mücadeleye derhal iştirak e-
\t1t~· onyaıun bu kon.trolü kaldınldığı da tefi Kammerling tevkif edilmiştir. sonra şöyle yazıyor: lekler Encümenine yalntZ Ve1'illerin va- derektir. Vesikanın bu mahiyeti, onun 
etiği •r?~· Almanya Danıig arazisine iste- Kammerllng, bir ,&zeteciler toplantı- Hii.!Tiyeti bizim bizzat kendi kuvvetle- zifeten iştirakleri değil, Başyekilin de ay- tedafüi olduğu kadar taarruz! olduğu • 
~ gıbı harb malzemesi ve mühimmat sında, bugün Avrupada mevcud olan he- rimizle istihsal etmemiz lazımdır. Çünkü ni encümende vazifeten bulunması tasrih nu da böyle aydınlatmış oluyor. Ayni 

\r edebilir. yecanın, Almanya için feci neticeler do- Almanlar gibi şüpheli bır dostun yardı- ve temin edilmektedir. zamanda bu muahede, üç senedenberl 

A.do~a. 28 (A.A.) - Lodz civarmda furabileoelini söylemek ve bu suretle mile istihsal olunacak hürriyet istihsal e- Parti Genel Başkan Vakili fiilen mevcud bulunan bir vaziyeU 
liora.k müesseselerinde sabotaj bo'7•rnnculuk yapmakla müttehimdir. dildiğine değmez. Milletimiz Britanya em- hu .. km"ı ve tahriri bir surette teyid et • 

~-· b Ankara, 27 (Husust muhabirimiz bile> 

li pcryalizminden kurtulmak istiyorsa, u. mekten backıt bir şey yapmıyor. Şu ~ k d k 1 ğ ıd· riyor) - Yeni nizamname projesi ile Par- 'i a • ı • Almanyaya kurban olmak için de i ır. fa.rkla kı" Her Hı·tıerle Senyör Musso ~ im ara Sın a na 1 tinin ehemmiyetli bir makamı haline ko-er 
' 

Hindistanm Almanya ile olan ticaretirıe G Iı"nı''nı"n şahıslarını bag·layan an1 .. -· h nan enel Baıkan Vekilliğine büyük ku- ~--. 
gelince, bizim i.ş adamlarımız Dr. Şa tın ıt Do şı"ındı'. on .cene müddetle iki taraf hü -

1 ru ayın ktor Refik Saydam1 veya Ab-

t • t f •ı icad ettiği takas ve klering usulünün A - d"lh l k R kum" etlerı'nı· de yekdig·erine raptetm'• a A u a i endayı seçmesi ihtimalleri kuv- "' Y ID Ve er ) er manya için ne demek olduğunu pekfıi.ı vetli görülmektedir. oluvor. Bundan böyle. taraflard'atn hi~ 
bilirler: Başka memleketlerden istediğini birl kendi revihodile hareket edebile-

90 80 ?O almak ve o memleketlere istedikleri pa- Yeni Kabine cek 'değildir. ~ 
' ' t 55, 45, Ve 40 liraya terfi eden ha !dm ve :ayı ve. ~alı değil, kendisi~ir. kul!anmak Birinci ihtimal tahakkuk ettiği takdir- Bu s~bebledir ki yeni Berlin muahe-

11lÜddeiumumİ}er1n İsimlerini neşrediyoruz 
1 

ıstcmediğı malları zorla surmektır. Bu de yeni kaineyi Adliye Vekili Fethi Okyar desi iki devletin müşterek müdafaası 
,,. .\nkara 26 gibi usuller ku~Iananlara karşı ittihaz o- teşkil edecektir. bak:mından şimdiye kadar aktedile • 
llrbtnnu <HustL~l - HMdm ve müddei- Van azası Ahmed Besim örek, Yeni.şehir ce- lunacak en emın hattı hareket onları u- İkinci ihtimal tahakkuk ederse bu tak-1 gelmiş olan biitün muahedelerden baş-
.ta1in v:r hakkında hazırlanmıt olan nakil, n hAlrlml Niyazi Akay, Diyarbakır BUlh ha.- zakta bulundurmaktır. dirde Doktor Refüc Saydamın Meclis Re- k~ ve onlardan daha çok kat'i bir ma • lkııran t.~~tı kararnamesi yüksek tasdike khnllğlnc azadan Şefik Turhan, İstanbul . _ ı t 

it ıtrae~t.lr. aulh hA.kirnJ Nureddin Sürer, İzmir sorgu hô.- y dd • • isliğine seçilmesi ihtirnali de mevcuddur. hivet arzedivor. Nitekim talyan bari· 
AdliYe ~nedenler tımı Sıtkı Yusufoğlu, Hafik hakimliğine A- ozga a ıkı Müstakil gaup 'iderlig'"'i civc ncızırı Kont Ciano imzaların tea • 

4tttara lifettı.,ıerınden Bedri Tiirker. masya azuı Numan Atalık, Çeşme hliklml tisini müteakıb, bu vesikavı, daimt bfı 
Atron h:Uye hukuk hlkiml Vehbi OUndftz, 8am1 Akayer, Gazianteb müddelumumlsl A- b b • da Müstakil grup lid~rliğine Rana Tarha- siyasi teşriki mesai, ve kat'i bir askeri 
llakıı:ı, ltü~~ hlklnılltme İzmir icra hlldml aım Ertan, Rize müddeinmumlsl Salih Tüm- a yra m )f ara nın getirileceği rivayet edilmektedir. Ad- ittifakn&'me olarak vasıflandırm.ıştır. 
b\lldan 8 1 Ya hukuk ht.kfmllğine İ&ta.n - ay. BiUls milddelummnlsl Nuri Tekin, Van liye Vekaletinden istifa eden Tevfik Fik-
lknıeı ~aa 'ha.cs:<un Tullac.ı. Zonguldak reJsl bAtimllfine Van mahkeme reisi Mes'ud ö- Yozgad. 26 (A.A.) - Yozgad halkı dün Maamafih. Almanya hariciye nazın 
lJ .,. VUr ret Sılayın ehemmiyetli bir vazife alacağı tnay, l!uraa • lstanbul ağırceza. relsl Retli veçoRlu. Konya sulh hAldmliğine Adana sulh iki bayramı ayni zamanda yaparak se- .. 

1 
kt d' da müsabih tabir kullanmakla beraber, 

~ t.eıa reıaı ceza ~dklm1 Nuri Ülker, Anka.- hAktml Fevzi Onay, Hendek hukuk hAkim - vinç içinde çalkanmıştır. Bunların biri :ı- soy enme e .. r. .... . • Avrupada bir harbi icab ettirebilecell 
Oaı\b ~-Arıt Gungören, ismır ticaret re- ııttne Tr.rcan blk.lmJ Faik özdemlr. Ankara 1 k d"v . h'"k~ t b" Kabınede degış klık ı. d ·...ı ı· b bl lm d • k 'ttlıü~otl;1notıu, İstanbul ticaret reisi. Faiz miidde'umumUlği başmuavlnllğine Anknrn. aya sanca verm~. ıg:~ u ume .. ı~sı- ıc a ar cınc ı se e er o a ıgını ay -

Gürkan • tJ,kiidar hukuk hak.!ıni Irfan sulh hftkinıt Hliscyln Şabbazlı. sının temel atma torenıdır. Doksan uçurı- Ankara. 26 (AA.) _ Parti dahilinde 1 detmiştir. Lafın. asıl do. ğru olan nok· 
h ' 'l'rabzo ıır K'"tah .. l k . . b d 116 f h k ~-·} kf huJcu1r: ıı hukuk M.k~ll6lne u - 45 liraya terfi eden,er: cu a ayımıza sanca verme merasımıne çalışmak arzusu ile Adliye Vekili Konya rtası da. u ur. 1\'lanma ı or~u ur 
~klnıı ~~ lıılebmed Özbilen, hu uk cthanbeyll hl.kiml!ğfne ~ntk sulh Mkl _ vilfiyetin her tarafından gelen 'on binlerce meb'usu Tevfik Fikret Sılay ve G!lmriik bu vesıka. Berlln - Roma mıhverirK 
lı e luıkara icra ::ı:11Ta Ankara hAldmllğt- mı Süleyman sürük. Korlrudlll hlklmliltlne halk iştirak etmiş ve Orgeneral İzzettin ve İnhisarl:ır Vekili Istanbul meb'usu mu'kav~met ed~lrnedikçe bir amnt sulh 
.. ~1 Q.<ıllye hukuk re•-ı Fetlhlfıt Dokur .. İstata nbul- Kula az" muavini Fahreddin Öztepe. İzmir Çalışlar, Korgeneral Muzaffer. Tugvgent!- ve ,,..,....,...,ı'yet olmakta devam etsin Fa· 
-.. .JoO Pa 1 Is a Rana Tarhan ·vekalet vazıfelerinden isti- 'Ç.l&U! • aıu!t: ceza reısı cenıİı Tüzey ;' 'k M~ımı sulh hfikttni Ferruh Adalı, Uzunköprü hukuk ral Remzi ile Yozgad V9.lisi Feyz. Gi.ircl fa etmişler ve istifaları Reisicümhur tJ- kat ufak bir mukav<>.met kar~ısında na· 
itli Sa.~b Dcrnş, Balıke..str a.sıİye '~ bW- Mldml Necmeddin Ö'ıenH, Ankara1:ui:1ruc~~ ve bütün vilayet erkanı hazır olduğl1 rafından kabul buyuruımuc:tur. sıl bir tefsire uğrar ve ne netice verir! 
......__--· Kınoğiu Kasta lsl Nuri kim1 Hnydar Soysa!, Ankara su v d k .. .. . ~ • "ld' Ni~-1-· _ _. 
8~· 11.'ıliy-e ba ' monu re Hamdi öt.er. Ergan\ Osmaniye Mkiınl Feyzi halde şanlı snncagımız 0 · san uçuncu a- Adliye Vekaletine Bolu meb'usu Fethi Orası malfun de?J ır. ~ım ~ 
o~•kçıo~u. Baıı=ettişllğine Arl1 Et.em Ertokotıu. Manı.,a azruJ• Ziya Gökalp. Kırşe- !ay komutanına teslim edilmiştir. Bunu Okyar· ve Gümrük ve İnhisarlar v~kAle- korkulması icab eden nokta da budur. 
~t'~ç, kay.serı reisi Ba~;t:!a h=k ::: hlr eeza hfıklnıt Rauf ~lrcloğlu. Hopa M- müteakib Orgeneral izzettin gayet mües- tine Trabzon meb'usu Raif Karadenizin Şayed, karŞt tara( her şeyi ve battl 
Qanat:~ Güf1iiz, Çorum rel,ı Afif Akan ktml Şe-vket Altındağ, Izmlr azası Feyzullah sir bir hitabede bulunmuş ve hararetle tayinleri Başvekalet tarafından inha ve harbi bile göze a1rnamışsa. 
clın reıs~ : .. ctehz.a hlk1mı Yümnii Altıneı. Ay~ Ualu, "J'Prme hAktlmol Naztr ... Kho:ekri,mTloİbkarad halm- alkışlanmıştır. Selim Ragıp Emeç 
L._ı. - 1 at Blbt...a is zuı Arif Hikme smanc..... ö Riyaseticümhurca tasvib ve tasdik buyu- __ _ :_~~ reıaı Bu 1 vıslu, tanbul Mltye hu- ,_ ' Ölileden sonra saat dörtte hükümPt ----
""" Ph K 1 İrf D.ı.a.uall o rulmuştur. • ·ı• F s t -y:ıı:Uk l'e1tl. o~~rv~uralan :.:::re= Bandırma müddeiumumiliğine n::e~ müd: konağının ten:ıeı ~t~a töreni de ayni he- Bu husustaki Riyaseticümhur teikeresi ıngı iZ - r11.n~ız - ovye 
ll.lh Ası Ert.enı, Adana, hulu~k hlk1ml Be- detumomlsf Cemal BUgtn, başm.. umumı yecan ve sevınç ıçmde yapıldı. """"elisin bugünkü içtimaında okunmuş ve • f k 
Can an, fzınır ceza hl ~- muavini i'.ll Febük. İstanbul muddeiumumi askeri ıttı• a ının ttıldatt.te reı.,ı Cemaıed!mı .ısmall Kema1, muavini ceIA.leddln Kural. Edirne müddel - kay, Gürün müddeiumumi muavini Fazlı Başvckaletçe yeni Vekillere vazifeleri 
a... .• ak n'taddeiutnn-•..ı H ._._:nznıeöz n, ~n - umumi muaTinl Hak:ln, Ankara müddelu - onat, Gazlnnteb azalığına Karaisalı müd - tebliğ edilmiştir. 

1 "il! tnltdd .._..,., a&.A.I kan .uıtan- Ta k" rü üdd i . esas arı ~li<ı elunıu:ınim Hllan t ' mumı muavini Nevzad Tlizümkan, ş op d~lumunılsl TuTgud, Koeya m e umumı Ebedi Sefı"n kkal k b" 1 • "1eı delutntnnı.,1 R~d M e Onat, Ayıdln oeza h!Jtlmllline Karadenlz Ereğllsl müdde- muavini Ahm~d Orucoğlu, Ankara müddei- , mUYI a lr 8rl 
~ tnnuın1aı Tevrtk ....... Aayl;!,· Afyon mftd= ıumumısı Naci Tüzen. Buraa 8Ulh Mkimllği- umumi muavini Avni onat. .. Kütahya azalı - önünde ihtı"ram geçı'dı· 

llln1at ltenıaleddi;"'"'i• nbul mildd.e! ne Şarköy müddeiumumisi Cemil Uysal, Kars ~ına İsparta müddelumumı muavini Çetin 81 
liran terfi · mUddelumumUlğjne Bamırutı müddeiumumi- Ardalı. Kırkl:ırell müddeiumumi muavini 

IU Ceıa ve tev:kif edenler: _ aı Ferld Tftzel, K~kln mftddelumumısı Meh- Cevdet Özkan. Boyabad müddeiumumisi 
b lUtat Alaba evleri umum mudfir mua'Yl- med üstilner, Tuncell müddeiumumisi Vey" Kadri özıı, Af)·on müddeiumumi muavinll -
~ asiiye ceza

1
r:kara hAJdmlltlne, İsten - aı Sezan. Kllls müddelumwnisl ~bit Göney, ğine Hayrabolu müddeiumumisi Hapıdi Dln

Oe~ ~Lslt!Hlll! An ll'azıı İstanbul asliye hu- Foçe müddeiumumi<'! İhsan Idll, Yalova çer, Ankara müddelumuml muavini Zihni 
,:ı Aıılanoiiu. bra aaUye hukuk hA.klml mt\dde!umumlsi Attlltı Yurdakul. B"tll. Gemlik mfiddehım.umtsi Nevzad Nuri, 

liraya terrı et1 Ankara icra muavin hfıkimllğine Balıke - Sivrihisar mtiddeiumumısi Yılmaz Ertekin. 
te luıkara atırc enlf!r ılr azası Vehbi Tetik Samsun müddeiumu - Yusufeli müddeiumumi muavini Şnkir Otçu, 
'ita ıa hAklnı.Uğln~z\ azaaı Hayrullah Mardln ml mu::ıvinllğine Ç::ın

1

atkale müddeiumumi - İstanbul müddel•ımuml muavini Refik. Or
~ llı<iı, Ankar İ zm1r icra hA.klml Nimet ~I Ziya Aydın azalı~ına Clçekdağ hakimi du müdOeiumumi mnnvtni Kil,mil Boran. Mn
bn~rı lteatın ~~~: muavini Kemal Şar - Tahir. Adana sulh hA!thnliğine Konya sulh nisa müddelum•ıml muavini Memduh Pn -
tt tflt hlktrnı De hlkbnlltfne. Sungurlu hflkhnl Sadi çelik. İzmir icra muavin bfı - ıamir. Pınarbaşı müddeiumumisi Yal~ın Dağ 
l:tı.ı ral>ortörij M rvlş Tüzel, temyiz mahke- llmll!Hnc Şile hukuk hlkiınl Mehmed Ka - ıar. Balya mü1delumumisi Naci Bellı, Da -
tecı AbdüihaIJk 'f:~fı. Tekiner. Bileelk h.\kl- bakçıoıçlıı. Ankara nsllye hukuk hakimliğine rende müddeiumumlqi Fahri Kurban, Ka -
.. ~in Pek Ça k nbul sulh hlklml Hay - Ankarn a.sllye mahkemesi azası Tahir, An - r;ızman müddeiumtı."Illsi Hakkı Alaca. Ayan
~lcı ~ ıı: kale mikidetummnlll~ne, tara ~ye hu'knk hAldmllğine Ankara asll- cık müddeiumumisi Abdülhamid Akçay, Or
lı~~fYon hutut h~~ Tahsin, Kars n!lsl Sab- :re azasından Şerif Dlkbaş, Ankara ağırceza du müddelumumLsl Zlva Yakut, Ankara müd 
~littne, Tir.ın hlml Met~ 'nre hukuk azalığına Ankara hl'lkhnl Lebib Altıok, An - deiumum• mu:ıvlnl Mehmed Ali. Fethiye 
"k ''11l.u Tahsİ llı:1mi Muştak Bingöl, kara sulh hAkimll!tlne Ankara asliye azası müddeiumumisi Rü.Ştii özalJ>, Diyarbakır 
~I Şevket ~ıu Bat:maa, Çatalca hukuk Cemal PoJtuoilu. Ankara sulh h1kimliğine müddeiumumi muavini Sıddık Güney, San -
lir r hlttn-jıği hukuk hAklml Asım Slv- Kırşehir sulh Mklml Saim. dıklı müddeiumumisi Kemal Akgölge, Mi -
ta at Guııu l{ ne, adliye müfettlşlerlnden 41 laya &erlı edenler: lAs müddeiumumisi Mlthat Şeven, Kırkağaç 
lıt~ hltİını oc;Plt ceza hA.k~mi Cellleddin, Ka}'8erl azahfına Öııdemlr, Rize azalığına müddeiumumisi Ömer Üncü, Vakfıkebir müd 
~ 1 t;'ahreddine~~eddln, Istanbul 801'111 Jlrsinean asa muavini Sfileyman, El{ızığ a - deimnnmtsi İhsan Blndir, Kiltahya sulh 
llbc) itine, Sök h ren Diyarbakır ceza hA zam Şevket Durtür\. Gümüşhane sulh hA - hft.kimllğine Taşköprfı ceza hAtlml Nedim 
~1~11 hutut ~ı;!~k hA.kiml Ali Ural, Oe- klmll~IM!, bu yer aza muavini Osman, İznik Uzkan, Balıkesir azalı~ına Na'li müddeiu -
Gel llıUını nı.uaVinl Hamdi Onel, bapi\d - 8Ulb 'hNktmıtllne İat.enbul icra memuru muml muavini, Malatya azalığına Kırşehir 
tt :nlltnlu~ne İ Btlrhaneddln Urfa müd- Ekrem. Söğüt hukuk bA'tlınl Ali Rıza, Manisa eski mfiddeiumuml muavini isınall Nayman, 
'-t,.tl kan, Tota.d :~~a 1 müddelumumt Bas sulh htlklmi ibrahlm Gtingör, Beypazan hu- Nevşehir azalığına Kine müddeiumumisi 
Cet 'llrıa :ıt'll\ddel e umumısı Ali zeren. kok Mkiml Nazmi, Kızılcahamam hrutlmi Abdülkadir İstanbul sulh hfıklmU~ne Ge -
~tunııı~ıne M:;:ı:k:.ftk Maraş müd Abdullah Öner, Adana icra muavin! Sıtkı rede mfidd~lumumlst Şevket Teoman, İstan-
Q lira,. ıe~ 1 Kadri Turan. Akyazan, İzmtr sulh hlldml Ziya Yalçınka- bul sorgu hAklmli~ne Bursa milddeiumu -

tı ~ 'ılanteb ıuı edenler: ya, Adıyaman hukuk blJdml Hamdi Araç mi.si Zühtü Aydınlı, İ.!tanbul atırcezn aza -
~:ı.nult liac h ha.kimliğine ayn! yer aza- ceza hAklml Hilmi Gilnalp, sorgu Mklmll - lığına Kars muctdeiumumisl Süreyya Şa -
'- itine it ı lianeflotıu. İnegöl hukuk hA.- tine Remzi. Bulancık sulh haklml Alt A - yan Karaman hukuk hA.klmllğtne Bergama 
~' hlkı:ıserı azası Hnsan Yalçın. Gey- tay, Şirvan sultı hllklmt Taceddln Akı, Kon mMdclumumt muavini Oıevdet Kn~-aa~aç, 
~ Ziya. Görs~ı Yetlş, Tekirdağ ceza bl- )"& sorgu hAktrr.l Nan Bilen, Ankara sulh Ankara ticaret mahkemesi aııalığına KA. -
~)a aıaaı 0 gun, Kemalpaşa hAkimllğine blldmi Omı&.'l Selçuk, Diyarbakır azalığına mil Gfirçay, Ankara mtlddelumwnl muavlrıJt
lt, 1 llUnıı Gli sınan Yeten, Denizli sulh hO.- Ma1atya sulh hfı.kbnl Kemal Koynak, Şar - Cine sulh hAklml Halid, Akyol müddei umu -
tla:!._~llbuı ler, Ankara sulh hliklmi L{lt- kışla hA\ı:lml Rlfnt Çiğden, Samsun icra me- mi mua\inllğine sulh hfıklmi Suad Börekçi, 

··~tar ~Ulh Mkhnıtğine azadan Münib munı Ştna.teddtn Altan, Muş sorgu hfıklml İstanbul müddelumumı muavlnllğine Çatal
~ı k~atya sulh hAklmliğine Kü - Mftrşid İlker, Galpazar aulh hA.kimt Nevzad ca müddeiumumisi Kemaleddin Kemnt. 
'l'öreı nı Ertuğ, Safranbolu hlk1m1 Kmlcnner, Oe'Mc mtıddetumumısı Ratlb Se- Kararnamede bundan sonra 30 llrn a.ııll 

' Van aaliye ceza. hW.mllllne Hem:- A:vıün müddeiumumt muavını Ravl A- maaşa terfi edenlerin 1s1mler1 vardır. 

Ankara, 27 (Hususi) - Büyük kurul
tay azalarının Cümhuriye! Halk Partisi
nin Büyük Kurucusu Ebedt Şef Ata
türkün muvakkat kabit,Ieri önünde bir 
ihtiram geçidi yapacaklan haber veril
mektedir. 

lstanbul ve lzmir Parti 
. Başkanlıkları 

Ankara. 27 (Hususi) - Kurultaydal'l 
sonra İstanbul ve İzmir gibi mühım vila
yetlere merkezden Parti ~kanlaıı 
nasbedilecektir. 

Bütçe encümeni mazbata 
muharrirliği 

Ankara, 27 (Husust) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekaletine tayin edilen Raif Ka
wndenizden açılan Bütçe Encümeni maz
bata muharrirliğine Trabzon meb'usu 
Sırrı Dayın seçilmesi kuvvetle muhte
meldir. 

Pragda Yahudi mahalle
sinde bomba patladı 

Prag. 26 (A.A.) - Dftn akşam burada 
Yahudi mahallesinde havra civannda bir 
bomba patlaırtıştır. Bir evin ön kısmı ta· 
mamile tahrib edilmi§ ve birçok kişinin 
enkaz arasında bırakılarak yaralanması
na sebebiyet verilrriiştir. 
Diğer taraftan Wencoslas mevdanında 

da Ynhudi meselesinin çabuk bir hal su
retine raptı için gece bir faşist tezahürü 
olmu§tur. Polis bu toplantıyı dalJtmıJtır. 

(Baştarafı l ind ayfacla) 
gün öğleden sonra Parlstek:l Sovyet aell
ri Surir;i kabul et:mif olan Bone, meztb 
ittifakın proje*ıl .efire tevdi e~ 

Proje Molotofa verildi 
Diğer taraftan İngilterenin Moskova 

sefiri de, ayni projenin diğer bir kopyası. 
nı bugün, Sovyet hariciye komiseri Mol0o 
tofa tevdi etmiştir. 

Bu proje, Sovyet hüktlmetince tuvi11 
edilir· edtlmez üç devlet arasındaki ukert 
anlaşma Londra, Paris ve Moskovada ayw 
ni zamanda illn edilecektir . 

İlAn keyfiyetinin önümftzdeki hafta i
çinde vukubulacağı muhakkak sayılmak. 
tadır. • 

Vor09ilof Londraya davet eclilcH 
Londra, 26 - Sovyetler Birlilf M111 

Müdafaa Komiseri ve Rm ordulan bat 
kumandanı Mareşal Voroplof Eyldldt 
yapılacak büyük İngiliz manevralarmda 
bulunmak üzere Londraya davet olun• 
muştur. 

Bu manevralarda İngiltere ile yardım 
misakı aktetmiş olan eliler ecnebi aakerl 
rüesa da hazır bulunacaktır. 

Sovyet milli miidafaa hltçeai 
Moskova, 26 (A.A.) - Yüksek Sovyet 

meclisine 1939 bütçesini tevdi eden mali• 
ye komiseri Severef. bu bütçenin 154 mil
yar 957 milyon rubleye baliğ oldufunu. 
halbuki geçen sene bütçesinin 125 milyar
dan ibaret olduğunu. ehemmiyetle kay
deylemiştir. 

Milll müdafaa masrafları, 1938 deki 21 
milyar rubleye mukabil bu sene 40 milYaı 
885 milyondur. 



SON POSTA Mayıs 2!,. 

Yedek subayların yoklamalara daveti 
l'atih .Mterllt Şubesinden: 1 - Fatih şubesinde kayıdlı bulunan yedek sübaylaflll 

JOkla.malarına 1 'Haziran 939 da ba§lıyacak, 30 Haziran 939 da bitecektir. ~·w• 
1 - Yedek aübaylaruı bu gösterilen tarihler içinde (mesai harici müstesna) OJ5-

_; __ _;~------------------------------------------- me.ıa1 saatlerinde aaat 9 da.n 16 ya kadar yoklamaya gelebUlrler. 
1 - Her yedek aübay 'bizzat nütuau ııe şubeye gelecek, yoklamasını ya.ptıracattır~,.4 .. Fen. kurbanı Veterinerin 1 Eroin satan muhim 

hır şebeke meydana 
4 - Şubeye gelem1yecek derecede hasta olanlar çifte etıbba.dan alınacak ve bel

JeCe tudltll bir raporunu şubeye gönderecektir. 
ı - O.ret hasta olanlar ve ge1'$Ue İstanbul haricinde bulunanlar aşağıdaki b\Jlll'" 

• • yapıldı , 
atı mektub ile ıubeye malfunat wreceklerdir. 

cenaze merasımı çıkarlldı 
a> Ballhazır ik&metgA.lı ve memuriyet adre.slerL 

Genç ve kıymetli Veterinerin keıfettiği ruam ilacının 

b) B1r müessese nya memuriyette müstahdem ısc aldığı maao veya ücret miktarl
o) sıcn Teya tayıd numarası. 

Gümrük muhafaza tefkjlAtı memurları d) Şube defter tayıd No. rütt>e& ve sınıfı. 
mühim bir eroin tebekesinl yakalamıt- e> Açık yazılmı' aoy adı (rem.iz kullamlmıyacattır). 

üzerindeki tesirini anlamak üzere vücudünde Iardır. t) Yabancı dlllere Tllkutu tetellibn ve tercüme derece.!1. 
Muhafaza te§killtı memurları birkaç c> Topçu n fen sınıflarına mensub yedek sübaylann yabancı dlllerden bqta aınıl'" 

tecrübe neticesinde ölmüstü . . . . lannın hangi kuıımlannda ihtl.su sahibi olduğu. 
ay evvel fehnmızde ve memleketın dığ~r hl Doktorların lhttsa.s 4ubeler1 n ihtisu vesikalarının tarih ve numarası. 
bazı yerlerinde icrayı faaliyet eden bır 1) Klmyagerlerln ihtisas IJUbeleri. 
eroin ,ebekesinin mevcudiyetinden fÜphe- J> Denl.zt mer:su~ yedek sübaylann da aınıtıarınm hangi kısımlarda lhtıaa.s aab11>1 
lenmiş. bazı phısları takib etmeğe başla- olduğu. dddl 
mışlardır. TeşkilAt bir müddet evvel kıy· il - Yoklamaları .zamanında yaptırmıyanlar 1076 sayılı kanunun 10 uncu ma 

1i 1 d b. . k k ·· ü mucibince ceza görecekleri llln olunur. met memur arın an ırıne aça çı sus 

* 

Cenaze •lflV' B aydarpa.,ada 

Beş -'e evftl Pariste PutOr ıcn.ttta· ettirilmif ve hatıruına hürmeten ıükt11 
tDnde taMil etmekte iken Ruam hutalı- eclilmifttr. Cenaze JU.racaahmed mezarlı
lı üz.erinde ihtısas tecrilbeleri yaptığı &ı· ğına getirilınit ve orada gene fen uğrun
rada Ruam hastahlma tutularak bttt'ln da vefat etmi§ olan ve merhumun hocası 
tldm ve ihtimama ra~ıı kurtarıl~•- bulunan bakteriyoloğ binbaşı Ahmedin 
11p vefat eden fen kurbanı Veteriner yüz- yanında hazırlanılan kabre gömülmüştür 
b1fı Kemal Cemilin tahnit edilmit olan Bu sırada, Veteriner mektebi emrazı in
n&p, dün aabah Fransız bandıralı Teofil taniye profesörü İbrahim tarafından bir 
Gotye Yapurile limanımıza getirilmlf, ıeh- hitabede bulunulmUJ ve Kemal Cemilin 
rimize çıkarıımı,tır. kıymeti. şahsiyeti tebarüz ettirilıni§, Ru-

Fen kurbanı yillbqı Kemal Cemilin am hastalığına iliç bulmak için bu yol
-'tı 500 kiloluk madeni bir tabut içeri- daki tecrübelere verilen kurbanın üçün
llnde kil. Ta.but, Dıtiram resmlni ifa eden cüsü olduğu anlışlmıştır. Bundan ıonra 
bir manga askerin bulunduğu Cür'et ro- bir genç talebe tarafından. henaz otua 
mork&il.ne indirilmİf ve Türk ıancağma yaşında ilim ve fen uğrunda hayata veda 
-.nlmıftı.r. eden Kemal Cemilin ruhunu taziz edici 

Bu sırada, nip hamilen limanımıza ge- heyecanlı bir hitabe irad olunmuştur. 
len ~l Got,,, Yapurunun bayrağı da, Meruiın sonunda, Ruam mücadelesln• 
bir ihtiram eseri ~arak yarıya kadar in- de vefat eden profesör Ahmed, Hüdai ve 
6ilmJttir. Kemal Cemil için her yıl 26 Mayısta bir 

Tabut. romorkörle Haydarp&f& nhtı- ihtifal yapılmasına karar verilmiştir. 
lmna &'MQ.rülmü.t ve orada haı:ır bulun· * 
durulan bir top arabasına konulmuı ve Pastör Enstitüsünde tahsilde bulunan 
18nue meras.imi bqlamqtır. Merasime. Kemal Cemil. yaptığı tecrübeler netice
Aakerf Veteriner tatbt1t mektebi Müdü- sinde Ruam hastalığına karşı bir ilAç' keş
rl 'l\aıt>ay Rıza Tinağın kumanda etmir fetmiştir. Bu ilAcın insan üzerinde de te
tir. Sut 9 da, a.skerl bir bando tarafln- siri olup olınadığnu anlamak istiyen de
ılan çalınan haziıı bir matem havuile ha· ğerli Veteriner, Ruam mikrobunu kendi
reket edilmiştir. sine aşılamı§ ve bulduğu ilAcı tatbik et-

Meruim kıtaatı. bir piyad~ takımı, ce- miştir. Fakat, ilAç. maalesef tesirini gö~ 
aueyi tafıyan top arabaaı. Veteriner termemiştir. 

vererek şüphelendiği bu şebekenin içine 
sokmuş, bu memur şebeke mensublarile 
temasa başlamıştır. 

Muhafaza memuru kendisini, kaçakçı
lara Avrupa ve Amerikaya geniş mikyas
ta ihracat yapan birisi olarak tanıtmış ve 
emniyet telkin ettikten sonra eroin satın 
almak üzere pazarlıklau girişmiştir. 
Şebekenin elebaşısı olan Kruker ve 

iki arkadaşı, muliafaza memuruna 750 li· 
ra mukabilinde bir kilo eroin vermeğe ra
zı olmuşlar ve tayin edilen bir günde bu 
eroinleri Hürriyetiebediye tepesinde tes
lim edecıe'ltlerini söylemişlerdir. 

Muayyen günde kaçakçılar memurla 
beraber otomobille Hürriyetiebediye te
pesine gelmişler, buradan eroinleri B:i
yükderede teslim edeceklerini söyliyerek 
Büyükdereye, sonra muhtelif yerlere git
mişler ve o gün eroınleri teslim etmemiş
lerdir. Ayni hareketi iki cıefa daha yapa
rak herhangi bir surette takib edilmedik
lerine kat'1 surette kanaat E?et iren kaçtık· 

'qr, nihayet iki gün evvel eroini satma
ğa karar vermişler ve gene Hürriyetiebe
diye, Büyükdere, Evüb ve daha bazı yer
leri gezdikten sonra Şişli civarında bir 
yerde eroini memura teslim etmişlerdir. 
Memur bir kilo eroin mukabilinde 750 li
rayı sayarken pek mahirane bir surette 
kendilerini takib eden diğer muhafaza 
memurları da h~füıe yerine gelerek ka
çakçıları cürmü meşhud halinde yakala· 
mışlardır. 

Krukerin yanında bulunan iki kişinin 

evlerinde yapılan araştırma neticesinde, 
eroin imaline mahsus bir takım aletler 
bulunmu~ ve bunlar müsadere edilmiştir. 
Şebekenin daha bazı mensubları oldu

ğu zannedilJllektedir. Gümrük muhafaza 
teşkilatı bu hususta ehemmiyetle tahki
kat yapmakt~dır. Kaçakçılar bugün asli
ye beşinci ceza mahkemesine verilecek
lerdir. 

Bükreş elçimiz dün 
şehrimize geldi 

Fatih Kaymakamlı~mdan: ı - Yedek sübayların 1-6-939 dan b8'1amak üzere so-_ 
11-939 a kadar senelik yoklamaları yapılaca ğmdan nüfuslarlle birllkte a.skerllk ~ 
ne müracaatleri. 

2 - Harlçte bulunanların da mektub göndermeleri. • 
ıı - 306 doğumlu emekli 8 inci sınıf muamele memuru Osmnn oğlu Ekrem Karac• 

er'ln ~ubeye müracaatı. 

* rtO Kadıköy Askerlik Şube.sinden: Kadıköy şubMlnde kayıdlı iken 934 sene.c;lnden itlba ol• 
akıbeti meçhtıl kalan ve dnhn evvel kaydettirdiği aclıMinde kendislnl tanıyan bUen Slı"' 
madığı •blldlrllen 331-25 sicilli 2. Bınıf muamele memuru 309 doğumlu Serflçeli bznail ıııı• 
ld oğlu Muhslnin (veya Meml') Kadıköy şubesine müracaat veya halihazır duruJJl 
blldlrm~ı ilfın olunur. 

Bugün SARAY S -1 N EM AS 1 
LOks Balkon 30, Pıuter 25, ikinci balkon 20 ve localar 200 kuruştur. 

1-KONTES VALEVSKA 
GRET A GARBO ve CHARLES BOYER 
tarnfınrtan Fr.mstzca sözlU btlyQk ve muhteşem film 

2 - OTOMOBiLLi AŞIKLAR 
Senenin en şen ve en fazla mtlzikll opereti 

İ~İ MUA17AM VAPUR 

MELEK SiNEMASI 
Tenzilatlı fıatltırla ya7. mevsimine başladı Husust 30 • Balkon ve bi~D~ 
25 - İkinci 20 knruştur. Progrıımdll mevsimin en bOyOk muvaftaıuye 

BUYUK VALS 
Dalma iki bOyOk film birden 

mektEt>i profesör ve talebeleri ile birçok Ancak. Ruam hastalığına yakalanan
tanımmt Jıevattan mütefellilcU. MilU lar pek kısa bir mi'.\ddet zarfında öl.mek
lıfildaf.aa VekAleti ve diğer tefekküller teler iken, Kemal Cemil kep! ve kendisi
aamına g~nderilen çelenkler talebelerin ne tatbt1t ettiği illç sayesinde ölümden 
ellerinde ta§lnıyordu. Bundan baıka pro· kurtulmuştur. Bununla beraber, vücudü
~ ft talebelerin göğiillerinde de Ke- nün muhtelif yerlerinde yaralar hAsıl ol· 
mal Cemilin ~ vardı. muştur. Müteaddid ameliyatlar mtlsbet 

Bükreş Büyük Elçimiz Hamdullah •------------.. 
Suphi Tanrıöver dün sabah saat 8 de İnanılmayacak eey, Fukat Hakikat. Sakarıa Sinem ... 
Romanyanm Basarabya vapurile şeh - L A L E 
rimize gelmişt1r. 

Hamdullah Suphinin ~!işinin, dost 
Romanyanın hariciye nazırı Mösyö Ga
fenko'nun 9 Haziranda Ankaraya ya -
pacağı resmt ziyaretle al!kadar olduğu 
anlaşılınaktachr. Gafenko ile bir~ 
Akaraya gideeek olan Hamdullah Sup
hi kısa bir müddet ıonra Bükreıteki va

T enzillth fiatlan ıudur : 
Balkon ve Birinci mevki ıı>, • 
Husust 25 kuruştur. PrograıPd•• 

Cenue alayı, Veteriner mektebinin ~ bir netlce vermemq ve en ıon ameliyat 
dne gelindiği sırada bir dakika tevakkuf esnasında hayata veda etmiştir. 

Mltef errllı: 
Belediye bDtc;eaı ın l••dlk• 

iktiran etti 
İstanbul Belediyesinin bfitçest an 

&asdika iktıran ebniştir. Ankarada bu
lunan Valinin İstanbula döneceği gün 
malftrn değildir. 

Parti KDc;Dkpaz•r Kamuna bir 
tenezzOh tartlb effl 

Şehir işleri: 

Divanyolundakl binalar beJ renge 
boy•nacak 

Divanyolu caddesindeki ev, dükkAn, 
vesairenin belediye binası gibi bej ttn: 
ge boyanması kararla.şnuştır. 

Her semtteki binalar oradaki meş -
bur bir binanın rengine uydurularak 

boyanacaktır. 

zifesine dönecektir. 

Tren tarifelerinde 
değişiklik yapıldı 

Devlet Demiryollan İdaresi, 15 Haz.i
randan itibaren Anadolu ekspresi ile An· 
kara - Haydarpqa yolcu katarının tarife
lerinde dejişiklik yapmağa karar ver· 
miftir. 

lD Hazirandan itibaren Anadolu eks

Bu hafta iki Superprodakaiyon 
film birden gösteriyor. 

989 • AL TIN ARAYAN KIZLAR 
DICK POVELL • JEANNE 

BLONDEL 

SON DOGOŞ 
DETTİE DA vtss -

EDV ARD - GROBINSON 
Fransızca SözlU 

Bu~n LA LE s:~:r: 
BuıDD 1 ve 2.30 da tenDlltb 

halk matineleri 

DENiZ ve KADIN 
DOROTHY LAMOR ~ 

ve GEORGE RAr • 

KADIN KATiLi 
ANNY HA:~:.G R~ rsoıt~ 

tarafından 

Şehndebafl TU';il' 

" 

Uyatroıuııd• 

Bugec• ,,JI \ 
Okuyucu &UIHt ol ı 

'H arkadqlal'I ''M J c. H. P. Küçükpazar bmunu ta
nfında• 28 Mayıs 939 Par.ar gıüntı aa
bah saat 8 de 71 numarah vapuru 11e 
Çın~ bir deniz gezin&I tertib edil-
11li4tir. Vapur Çınarcığa saat 11 de w
racaırtır. Akşam saat 18 de Çınarcık -
tan ka1kacak, 23 te Köprüye d&ıüle -
aektlr. 

Yeniden bazı ıollar twmlr edilecek presi Ankaradan 19,215 te hareket ederek~--•••••••••••" (Opl~! B~~d~~k~yu!A~ Sütlüce ile Kasımpqa arasında ya
pılacak ana caddenin plAnı Nafıa Vekl 
leti tarafından tasdik edilerek, fstan -
bul Belediyesine gönderilmiştir. Bu se
ne yolun Hasköy!e Kasımpaşa arasın -
daki kısmı ilonal edilecektir. 

Deniz lılerl: Sanyerle Sularyolu ve Thlamur, Be
şiktaş yolu bu sene tamir olunacak yol 

Rumen h•rb aemllerl H•nce glrdller lar meyanındadır. 

Evwlld gün liman~ gelıen Ro - 323 ean•f cezalandırıldı 
manyanın Köstenoe adlı denizaltı ana Beyoğlu kazası dahilinde bir hafta 

8,50 de Haydarı>ataYa Ye Haydarpaıadan 
19 da kalkarak 9.10 da Ankaraya mun
ıalat edecektir. Muhtelit katar ise her at. 
pm Ankaradan I0,20 de kalkacak ve 
11,30 da Haydarpqaya gelecektir. Har 
darpqadan 15,45 de kalkacak olan muh
telit katar da 8,10 da Ankaraya varacak
tır. Bu suretle Samsun, Sivu ve ltayaert
den İatanbula gelm~kte olan yolcular An~ 
karada bir saat kadar kalabilecek ve ayni 
zamanda trenlerde g6rülen r!Starlann da 
önüne feçı1m~ ola<=aktır. 

pmiai.le Delfia istmll denizaltı gıemi - ~artında 290, Adala ':la H esnaf bele-
ıll dOıı sabah havuzlanmak tl%ere Ha - diye zabıtası talimatnamesine aykırı Bir otobDa tramvaya 911rptı 
lıce ginniş~rdir. hareket ettpt~ri için oezalandırılımt - Fatih - Şişli hattında işliyen J 13 plA-
~oe ~tı ıemisfnbı =-~ tır. ka ııwnaralı otobüs, dün tramvay du -

il 1:1W1 Romanya .n.oMOlO!M tııe u.:ı rak yerinde bir dikkatsizlik netıoesiıı-
VU!yet makamına ~!«ek Vaıt mu~ - E,Ob tf•lkewlnde konser de 423 numaralı vatmanın idare!in -
"ttntni ziyaret t~r. Bu ziyaret mü· Ev1m!z1n tertft> .,.ıec:utı btrincl muslkl deki tramvay arab~e çarpışrnıF. 
teakrben Vali muavini~ Sade konseri Cımıa.rtell...dnl eneznı aa.ı -.S ta Çarp~ neticesinde otobüs hasara~ 
edDmJtUr. ~. ~ pnr yabJamqtır • . 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan lf: ~J.t• 

d ll .... ~ 
ı - Susurluk çayının sulaman hafriyat ve 1ınal imal!tı keşif be e 

lira c4a• kuruştur. a- fi' 
J _ Ebiltme 19/6/939 tarihina rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Na f ,,p 

Weti Sular umum m.üdürlütü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zat 
W. yapılacaktır. ıeoıl 

a - ı.tekıne.r ebiltme prtnamesl, mukavele projesi, bayındırlık işleri "'1" 
prtnam.Mi. fennt ıartname ve projeleri c22> lira c40> kuruı mukabilinde 

1Sll11Dl mftdürlnlünden alabilirler. ~·· 
4 - Kblltmeye girebilmek için istekJ.ilerin 21643 lira 66 kuruşluk ~u"~ıırt' 

tem.lılat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evveı ~er'J 
41e bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekdletine müracaat üıt'·gt 

. ,ar1• 
bu 1fe mrılısus olmak bere vesika alınalan ve 'bu vesikayı ibraz etmelerı ı;tet· 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ıotirak ede:rne t .~ 

B - ı.tekınertn teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir ~~ 
!ine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vernıolerı 

Poatada olan Jec:ikmeler kabul edjlmız. cl838> c3402ı 



Sivasın imar plinı 
Yakında tatbik edilecek 
Şehircilik mütehassısı tarafından hazırlanan plan 

belediye meclisince kabul ve tatbik edilmek 

-- üzere Vekalete gönderildi 

Yenişehirde mesire 
dönüşü bir cinayet 

işlendi 

.... 
Beşinci Parti Büyük 
Kurultayı arifesinde 
Dört sene içinde Hariciye, Maliye, Maarif 

ve Nafiada muhim işler başarıldı 

1 

2"111'.tüncö Büyük ltaruH&yın teebl& .. Van eölü civarında münuib b1r ma.n.Ml9 
Bursa (Hususi) - Evvelki gün Yenl • denk vu.ife halinde &evcil eyled.lii it- ilk okuldan başlıyarak üniversiteye kadu 

,ehirde fed bir cinayet işlenmiştir. Ye - lerden ve Parıl proıramııwı dalma de- gidecek bir kültür merkezi kurmak ili ille • 
nişehirde oturan 30 yaşlarında Ahmedle ftlll fllen hükiimlerinin taibibtmdan rinde tetkikat yapılmakta bulunml)ftur. 

olmak iizere ~inci Kurultaya kadar re- 6 - Meslek ve san'at mekteblert lfler1 dl 
Tavaslının Kamil denilen ve 23 yaşların- çen dört sene l~inde başanlıruıt olan it- memlelceUn ihtiyacına söre eös6ntlndl tu • 
da bir genç. on beş gün evvel, sebebi he- lerln 'Wllumi hatlar ballncle bir hülisa- tularak bunların lslA.hı yolunda çaJJ61lmlf • 
nüz anlaşılamıyan bir meseleden dolayı amı dün neşretmlştik. Barön diler ID- tır. 
kavga etmişlerdir. Bu kavgada fazla asa· aımlannı neşrediyoruz: 934 aeııwnde bu tipteki Sl mekt.ebde I012 
biyet ~eren Kamil, ötede beride, bir 3 - 1'ehir ve tasabalann ta.n~m ve im&- talebe varken 939 yılında &'1 mekteblDdıl 

B""'" rı işini plAnlı ve ahenkli bir surette yürüt - 1689t talebe bulunmaktadır. 
hafta içinde behemehal Ahmedi öldüre • mek ve kendilerine lA.znn gelen :rehberliği GÜZEL SAN'ATLAB 

ceğini söylemiş, bu maksadla da Bursada ya.praak ve kolayh~ı göstermek için bu 14- 7 _ MemlekeUn güzel aa.n'atl&r batımın• 
bulunan küçük kardeşi Şükrüyü Yeni - teri merkezden pldnlayacak tedbirler alın - dan ebl.kllti ehemmiyetle nazarı dikk&t.e ....,: 
...J..ire celbetmiştir. Ahmed evvelki gün mıştir. lınarat Güzel San'atlar AkadeıınJaln1n ı.atl • 
v=• İmar işlerinin husulü için Belediyeler Ban hına tJd tedbirler alı.nmı.ş ve bu m6esre•, 
büyük kardeşi ve kardeşinin ailesi, ken- kası en itıymeUi bir yardım müesse8e-'1 ol- memleketin bu boşluğunu dolduracak teki • 
di efradı ailesile birlikte sabahleyin Do- muştur. mül yotura sokulmuştur. 
Iabbaşı denilen mesireye giderek akşama Sermayesi 7 milyon llrayı bulan bu ban- Kea, memleketin gene bu yold&tl mtU • 
kadar eğlenmişler ve akşam üzeri şehre tanın 927 mali yılı sonuna kadar bunu ık- takbel ihtiyacını tamamlamak lıç1n de AA • 

vd t . . b 1 b" ek yola ko • raz ettttı miktar 3.700.000 lirayı geçm1'tlr. tarada Devlet Konse.rvatuan w '1'11afn o • 
a e ıçm ara a anna mer Bu tadar da kefaleti vardır. kulu açılmıştır. 
yulmuşlardır. Şehre bir, iki kilometre H!len kırk aekiz ~hrln harltalan bit1rll - s _ Maarif vck!leti bu dört leDıl tçbade 

yaklaştıkları sırada, Kamil ile kardeşi mlş, yirmi üç ~hrin imar plAnlan yaptırıl- mekteb programlarında lbım olan faJdalli 
anlarında diğer birisi olduğu halde bu mıştır. Ve 941 .sonuna kadar da 80 tehir '" tadllltı 7Lpmış, ders kitablan bazırl&tma W 

Y .. . li a~• kasabanın f!'ene bu plA.n lşlerile beraber su dağıtma iflni daha J.yt bir hale ıettnmt. mea 
aile arabasını onlemıJler ve hay ce s~ tesisatları tamamlanmıı, olacaktır. lekete tayf.alı neşriyatı tefTik •1ı.mıt • 
küfürler savurmıya başlamışlardır. Ah· Bı\RfCiYEDE memleket içln faydalı eaerlert tab Te terdoo 
med buna dayanamamış ve arabadan at- Parti programını:ı .!lyaset ve dı.sturu, cyurd me ettirmiştir. 
lamak istemi e de 3ğabe si herhangi bir da sulh, cihanda sulh~ dür. Bundan ba.şka harf inklllbının on J1ll* 

, .. şs • . ~ . . o· HariclvPmlz bugtirıe kadar bu eseri kud - ~mere&ru gözönünde toplamak içln Anta • 
1 vak anın önune geçmek ıçın kardeşmı k retle tahakkuk ettırmı., ve elyevm bu p:ren- rad" bir ••rgl ve gene basım ve wayun 1tle .. ~1" Tn4r Pl<inmm tatbiki ile da ha. m1,.elle•ecek olem Sivaa "' - " 

Qı aa (lt 11- J' yuvennemiş ve araba hayvanlarını kam· aip üzerinde yürümı>~te bulunmuştur. rint daha düzenli bir program altına ~ 
C!İ1ik tnii~SUsi) - Nafia Veklleti tehir- rinde istimll'k ve inpat işlerine suratle çı1ıyarak mütecaviderden uzaklaşmıya MAI.lYEDE için Uk tongrey~ yapmıştır. 
ltru tssıslarında d kt V kn b-1 oakt y. · 11 t tb'k' den 1 F k 1 k :ı. "vace- 1 - EmlAk Bank:\.•n; Dördilncil Bilyfik Ku- MÖZE ından h n o or a er ,..ana ır. enı p nın a ı m ça ışmıştır. a at ço u çocu5 u mu ,.,.,.M .............. _ t·~-~- -•Mf'hl""r" ... ı.,.,. ıı:'lhlb-
11!. belediy azırlanan şehrimiz imar pli- sonra güzel ve tarihi Sivas, yakın yıllar- besinde kendisine yapılan ağır küfürler· Jerlne değil, vatanda~lann eT aahlbt olman.- 9 - Kültür sahasındaki Terlmll lflerdıea. 
&aker-e \re ;_tnıkieclisi toplantılarında mü- da orta Anadolunun en verimli bir incisi den çok fazla müteessir oian Ahmed bir rmı kolaylaştırmak esası içerl.slnde çalış - birlsl de nıW.e ve hafriyat ça1J4111.&landır. 
Ur ~ k 1 935 senesine kadar memlekette M mbl 

. o unarak kabul edilmi§- haline gelecektir. aralık arabadan inmiye muvaffak olmUJ masını değiştirmiş, tanzim etmiş ve bu cUm- ve deposu mevcud iten bu mikt&r bustln il t 
\'e · • - -- d ğru leden olıırak Ankarada üç büyük ev inşaat nı §eh• 1 O • b k t 1 ., t ft·ş ve hasımlannın bulunduğu yere o tooperntlfine yardım etmiş olduğu gtbl beş çıkarılmtftır. fıııdan h ar p anının mütehassısı tara • 8ftlZ an ac~n.a IQI 8 1 yürümüş, ve tabancasını çıkararak iki el vllflyette ayni mahiyette muvakkat vasıta- Türk Tarih Kurumu lle lfbirllli yapıla ~ 

~laı-a ~~lanan raporu çok kuvvetli 8dİ!İyOr boşaltmıştır Bu esnada Ahmedin taban- tarla ikraz isleri yapmı" bu usum daha ziya- rak muhtelif yerlerdedbirtaçolh1mllt harrt:ı:~~ 
tünı..· lllad et k ·) N b Mü · d te ll edecek tedbi 1 t kta b lunulmuş ve bu saye e r ze "'I ~-l\ll "' Yarınk' ~ef te ve şehrin bu - Zonguldak (Hususı - a a ve , ... - casının inkita yapmasından istifade eden e şm r er ara.ş ırma u riimüze yardım edecek çok tıymetll eeerı. 
·-ıı. ı·1 ... ,,~ı 1 tıu usu, yayılma, lskln. nakale Vekiletine vAkı müteaddid şi-- K. 1 de b 1 k bel b k lurunuştur. d t ıı k bunlann blr Jmmı Dl ll "'"' ami , i mu a • e ta ancasını çe e- 2 _ Tediye müvaıeneslnl dilzeltmet ve mey ana çı ar ara bil ~Cağı tekit! iktısadt vaziyetlerine göre yetler üzerine Denizbank acentalığı mua- rek Ahmedi alnından vurmuş ve öldür - denk tutmak husu.rnnda Kurultayın tesblt mürelerlrniz yeniden zenginleştırUd111 sun 
-

11 edi!ıni§ b ınuntazarr. bir surette tan _ melatını tefti.§ etmek üzere şehrimize bir müştür. ettiği esM, daima gözönünde tutularak dış kısmı da Enstltüle.ri.mlzin faydal~ 
Şehrin Ulunrnaktadır. müfettiş gönderilmi~ir. iş ve dış ve ticaret anla.şmalan buna ıöre tahsla edllmiştlr. 

dem "'- lnüstakbeı . Müfettiş vü:ı fikiyetler etrafında tet- ş h 1 d tanzim olunmustur. BEDE!lıl TERBİYESİ 
Olan .uı.r hal@ k ınıar hayatı ve mi)· kik ve teftişlere ba1lam.ıştır. ap asta ıg~ 1 yuzun en 3 - Prrtl prozr:ımındakl denk bütçe eaa- 10 - Türk gençHğtni temiz bir ahllk, yUI 

'll'lar Plan a\r\ışmasını temin edecek m her sene artan bir muvaf!akiyetıe tatbik sek blr :rurd aşkı içinde toplayarak IMf'ell, 
~dan kabuı ·· ınl?l beıediye meclisi tara- e· ld 11 k · · öldü dU h edilmekte bu1•mmaktadır. sıhhauı nersıne ve mı.ııeune ınanıı bir ~ 
.n:t u u lıalk ır yı irim 0Ç,JI r ayvan panayır V,8 imkan elde eulldlkc;e mükellefler lehine da yetiştlrmek ve mekteblerde devlet mtıe.. 
kil Yl?ıdıtınışı ~U8$1D.da menınuni - Bursa (Husual) Mudanyanm Seyfi ?ergtıerda a:ı::ıltmRlar yapılmuına ratnıen aeselerlnde, hususi müesseselerde, fabrlka ~ 
lfiı~t~ fehircilik ır~ eni Pllnı Nafia Ve· çiftliğinden Soğukpınar nahiyesinin Ba· sergileri tehir edildi memleketin gittılı:çe inkişaf eden ihtiyaçla - larda billAsa hayatın her sahasındaki n .. 

"
11

• Ba ,_ iitehassısı ınüh· ..:ı:- " k nnı karşılavacalr seklide bütçe gelirinin art- tandaşlan yaşlarına göre bir beden tıerbt.,.. 
PJtıı hal tetkik enuuı raklı köyüne koyun sürüsü gotürme te tırılmasınn • muvaffaktyet hasıl olunmakta - st meşgullyetl içine alacak bir teJt111t Ti ~ 1 »atıa V kAI etmektedir Şehir olan Hasan, Deliler köyü civarında yal- Bursa (Hususi) - Civar villyetlerin dır. cude getlrmeği esas tutan Parti preıudbtM l't bu..;: e et etinin tasd'k· d. Dl ktö 
b ~"nlerd ı ın en son- mur ve fırtınaya tut~lmlljtunr. Burada bazılarında hüküm sürmekte olan şap 4 _ vergi muhtıralarının mümkün olduğu uyularak .Beden Terbiyesi Genel re r • 
U Yıl · e §ehrimize ·· k lrn e BaonrekA.lete ~ IÇelisinde pu-ı . gonderilecek vı yıldınm düşerek. Hasanın sevketmekte hastalığı Bursa vilayetinin de bir kısım kadar safi lrad ve vasıtalı esaslara ircaı be- lü~ü. kanunu çı arı 1-' v .,,. 

10.Il n ılk kısımları üze • d t -ıd·· " ·· defi göz önünde bulundurulmakla beraber, Iı olan bn Direktörlüğün, bir senedenberl ça-olduğu süıil en 11 eçiyi o urmuştur. yerlerine sirayet etmiş bulunmaktadır. vergi kanunları; ameH ve tatbiki kolay ve Iışmaya başhyarak yurdun spor 'ft beden 

Bu Hastalık vukuatı olan yerlerde tedbir • mllletın tediye kab!llyetıne uygun zihniyetle terbi~ dlsiplln altına alı.nınış ve dftzeııll 
rsa - Mudanya asfalt yolu inşaat. ) ler alınmış, kordon vazedilmiJ, hayvan tekAmUl ettirilmektedir. Bu dört 8ene içinde bir yol& 80kulmuş bulunmaktadır. 

~----~:.:=.:::!2=~~:;~~~:=.,::_~~=:,:!.,__ nakliyatı menedilmiştir. Hayvan pazar • bina. araz!, hayvan kazanç vergtlert ve ma- NAFİADA 
lan kapatılmış, alım satım durdurulmut- denler r~~mt tadilat•, şeker, çimento, tuz, ı _ ~miryolu inşası programına denm 

benzin, petrol gibi havaylcl zaruriye madde- edllmettedlr. Bu sene programın bu tııımı Br 
tur. Yalnız Mudanya ve Gemlik iskeleleri ıerl üzerindeki tahklkler bu prerulpler neti- zuruma varacaktır. Programa ,.enlden ekle-
mezbaha hayvanları için açık bırakılmır celerldlr. nen İran ve trak huı1udlarlle blrieJme iflne 
tır MAARİFTZ de Dlyarbatırdan başlanmıt. bu tılımda da 

• 1 - Parti programının blllıMtzlitf gider- önümOııdekl sene içinde 100 t:llometre Der • 
Bu hastalık münasebetile belediyenin mek ve çok çocuk okutmak prend:>lnln ta - ıenmlf olacaktır. 

açacağı hayvan panayın ile, Karacabey hakkulruna eldeki lmkA.nın anmı.st sarfed1- Bundan başka tamamen mfillleşttı1.lmlf ba 
hayvan sergisi tehir edilmiştir. lerek çalışılmış ve 1936 - 1937 de ilk mekteb ıunan bütiln demiryollan il7.erlnde leab eden 

lzmlrde aıfalt 
Yollar yapılıyor 
İzmir (Husu.si) - Belediye, İzmir yol· 

larını bet.on ve asfalt olarak yaptırmıya 

karar vermiştir. Dr. Mustafa cbey> cad-

mtktarı 5960 iken 1938 - 1939 da 8171 e çıt - 1a1Ahlar ve tevsllcr klSIJlen ya.pılmıf ,. m • 
mış, talebe ~ayısı 1936 - 1937 de 711.'128 llcen men yapılmakta bulunmuştur. 
745.844 de ~ıknuştır. 2 _Trabzon, Samsun, Erelll, Mersln. H • 

t desile imar sahasında yapılan yeni yol· 

lıtıİtle il Oiususi) - B" . Iar Hfalt olmuştur. Bu hafta, Çocuk 

2 - Mevcud köy okullanmızın 1ht17açtan manlannın inşasına, İnebolu, Ama.sn., 01.re
çok e~~ oluşunu veı bu işin daha amelt rol- sun, Antalya dalgakıranlannm t&mtr .,. »
dan gorülmeatnl gözönilnde tutan Parti prog llhına a.td avanprojelerl ihu.r ed1lsı1' 'N "h 
ramının hükmüne uyularak, 935 yılında e - ktrdal limanının etüdüne başlanmıttır. 
tıtmen usum ile tam devreli llk mekteb a -

3 
Parti rogramındaki esaslar ft geçen 

çılmıyan köylerde köylüyü okutmaya ıe.eı>- dörd~Ü bil~k Kurultayın te.sbtt etttll lb
büs edllnılş ve bugün muhtellf tltylerd~ tl la.r dairesinde şoııe ve köprü iflerl, ba 
eğitmen .sayısı IJı:t bini, okul S&J'l81 bin dolan :~ahaus tahsisat dalma arttınla.rak mu -

~ ~etİlilıneğe ar turiSt. ~e:kezi 1 fınlaktadır. Yolun yansı ikmal edilmif - hastanesi caddesindeki asfalt yolun açıl· .,._za 1Ske~sın· e baçalı§Ilan şehruruzı Mu tir. Hummalı bir faaliyetle çalışılmakta -
~·' d ğlı f ma töreni yapılacaktır. q'l'd e"arn et ~an as alt yol in - dır. Bu sene Eyldl nihayetlerine doğru ta· 
~lf ar, Salih ~tedı:· Haydar, Tahir, mamen ikmal edileceği ümid edilmekte- Diğer taraftan villyet de. lzmirle ya
tıtıı ~~~ Yapılan k hır kollektif şirket dir. Bu yol tamamlandıktan sonra gerek kın kazalan arasındaki yolları asfalt o· 
"-t U&ur liraya iha.sıcak. as!~t yol 

0

360 İstanbul ve gerek diğer memleketlerden larak yaptırmakta ve bu yollan bir Fran· 
~ .. ~a.,ı .. ..: . . 

1
1e edılmiştı. Bu ıar - gelecek olan ,eziciler temiz, toısuz bir sız firketi yapmaktadır. Karşıyaka-İzmir .. ltı .. "• • ısını . . 

llteltkeb 1 erının ba§ harflerin- yolda çok rahat bir ıeyahat yapacaklar- asfalt yoluna başlanmıştır. Bundan son· 
0 

an cllathas. namını ta • dır. ra Bornuva a&falt yolu yapıiacaktır. 

PazEr Ola Hasan Bey Diyor ki: 

yüz elliyi, okutulan çocuk sayın da altnuf bl anıla ve en mühimlerinden bt.f -
nl bulmuştur ayyen progr 

· ıanarat: tatbik sahasına alınmıştır . 
_3 - Gene köy şeraltıne uygun Tuıtta "f9 "Bunların 1 inde bilhassa Trabııon - han 

köylerde çalışacak köy çocuklarından Ole o- tr n&it olu ;e İstanbul _ Edirne uraıt J0]11 
kul ölretmenlerl yetiştirmek tbıere muhtelif ena e~ılyetlllerldir. 
yerlerde bu tip öRt-etmen olrullvı açı1m11 .,. Kez& umumt lstltamet.ıerl ballıyan esu 
buradaki talebe mevcudu 600 tl bulmuft1ır. töpriller1n çoğu bltlr1lml.ş bulunm&t:tadır. 

ORTA OKUL 4 _Devlet yapı ı,1ert nnam altına alın -
4 - Yurdda ort:ı tah3lll mümkün oldulu mak lçin Nafta Veklletlnde 935 J1}ından itil· 

tadar genişletmek, orta otuı a&Jl81Dl arttı - baren bu iflerl kontrol et.met ve -yeçbe ftr -
r&eak ve liseleri tuvveUi bir hale gettnnek met 1ltıere blr daire tW'ulmuştur. 
için icab eden çarelere müracaat edllmek - Bu daire tarafından dört sene zarfında ,.._ 
tedir. pılan 1'8 f'sash surette tamir edilen de"-' 

1124 sene.si orta okul talebe mfttan 8.8'14 binalannın adedi 2500 dür. 
tten bu mtkta:- bugün yüz bini qıntftır. Mu (Arkan t7Gt') 
allimlerln kemmlyet ve teynyett de bu nLs-
bette &rttırılm14 ve son dört eeıne ıçtoo. bu 
met:teblere 7!13 dershane lllTe edlldlli ctbt 
yeniden 41 ort& mekteb açılmlftır. 

'Ö'nivenlte, Yüksek mektebler 

•••••••••••••••••••••••••················ · .... ... 

.•. kahvelerdeki, ötede be.. 
rideki_ 

•.. dairelttrdeki huır ilkem· 
leleri kaldırtıyormu,. 

5 - ttnf'Y~ralte ve Yübek mettebler b&t:
kında Partinin t'tendllerlndıen bek:len«ı p.
yelerl verecek mftkemmeliy&te oıtanıacabır 
.,. aayılarmı arttırmak fi~ pnnat -
bine uyularak mevfud üniventt.e w ytıtaü 

mekteblerimlzln tetAmülil için llmm relen 
dtt:kat, emek '"masranar yaplldılı ıtb'. 1e

Hasan ,Bey - Eh halkın nlden Ankarada d11, tarih cotn.fJa fatmte
ııhhati utrunda bir t&f bulun· at açılmıf, siyual bilgiler otul1a Antar.,.. 
du demek. bir apartunan yap. na.kledlleret daha mükemmel btr hale ıtraı 

ak . . . ,. ... -~: ,__1• edilmJf n Oazt Terbiye En8tit0a11ncı. de mu-
m IÇUl aenye ~ ne ~ alltm ,.ıfftlrmek için 7ell1 twaıar TDcade 
1or... ~Ur. 



e Sa1fa 

ı-H,dUelcr Karşısında 1 

Günün bahisleri 
- Bugün blr adam gördüm. Sokak so

kak dolaşıyor; c ben yalancıyım> diye ba· 
ğırıyordu. 

- İnanmam. 
- İnan yahu. belki sen de duymuş· 

sundur da farkında değilsindir. Elinde se
pet epet Ereğli çilekleri taşıyan çilekçi
nin cAnavudköyünün çilek> diye bağır· 
dığını duymadın mı? 

* - Ben kendimi hiçbir zaman budala 
yerine koydurmam! 

Diyen adamı bir gün bir yağcı dükkl
nında gördüm. 

- Bu dükklnda bana hilesiz yağ ve-
rirlerl 

Dedi. 

Sevincimden aklımı kaçıracaktım; me· 
mur arkadaşım halimden anlamış olacak 
ki, sözüni1. tavzih& ihtiyaç hissetti: 

- Yani dairede kAiıd, kalem bitti de· 
me'k istiyorum. 

* - Şu havalar bir ılllllS& .. 
- Böyle fena temennilerde bulunma. 
- Havalar ısmu. demek; fena bir te· 

menni mi? 
- Tabii fena temenni, havalar ısına. 

cak, deniM ıgirmek ihtiyacı ba§'gösterecek, 
plajlar ateş pahUl olduğundan itrlr çok· 
ları açıkta denize gir'ecekler. Aralanndan 
yirmisi, otuzu bolulacak. 

* - Siz radyoda ıpik1r miııiniz? 
- Neye böyle bir sual sordunuz! 
- Herkesten bafka türlü konuşuyor-

Güldüm. Evvelden; bana; ben kendimi 
budala yerine koydurmam dediğini ha-
tırlamııtım. ınınuz da .. 

* * Bir tamdJlım gazetede okumuş, baıu 
IOrdu: 

- Makyajlı talebe ne demektir. 
Cevab verdim: 
- LQ.gatte manası yoktur. 

* - Şu adamı tanıyor musun, bir hafta
danberi raslıyorum, hep yaya yürüyor. 

- Muhakkak bir müdürtl umumidir. 

* B~ memur arkadaşım söyledi: 

- Eskiden lbizim caddenin kadırımlan 
çok !bozuktu. Caddenin iki yanındaki ye
ni yapılmış apartımanları gördükçe, böy. 
le apartımanlar bulunan yerde, bu kôtti 
ltaldınmh caddıt çok ıöze batıyor, der• 
dlın. 

- Ya §imdi? 
- Şimdi cadde asfalt oldu. Garlim 

caddenin iki yanındaki eğrl büğrü evlere 
Dişi yor: 

- Bu kaldırım. bu caddenin nesine dt-
yorum. 

Kardeş katilinin 
muhakemesine başlandı 

• 
Bir kahveci ile metres hayab yaşayan kızkardeşİ~1 

öldüren amele dün ağır cezad=\ muhakeme edildi 
Bundan bir müddet evvel Beyoğlun- diye anıl~ Hilmi Şenes adınd~!. 

da Ga1ata\sarayçıkmazmda feci bir ci- üfürükçü1ük ve büyücülük s~ 
nayet işlenmiş, Ka~ deri fahri - zabıta tarafından yakalanarak s-.~,, 
kasında çalışan Mahmud oğlu Hasan teslim ve tevki! edilmiştir. 43 Y~tıl" 
isminde bir amele, kıikardeşi Esmayı da bulunan bu adam ha]dan<ltlki ~ 
bıçaklıyarak öldürmüştü. Hadiseye se- şudur: Senelerdenberi Bursa ve tJ 

Anneler çocuklarına llÖzlerini tatlı - beb, Esmanın Haşim isminde bir kah- köy ve kasabalarda üfürükçülülc. "')IO' 
lıkla ve kendilerini sevdirerek dinlet - veci ile nikahsız olarak yaşamasıydı. yücülük yapmaktadır. Kendisinıll jş• 
melidirler. Cezaya, hele şiddete hiç Hasan ile kızkardeşi arasında bu yüz susi bir tenezzüh otomobili va~.A 
baş vurmamalıdırlaT. den bir kavga çıkmış, Esmanm ağır tenilen yerlere bununla gitnı~ * sözlerle biraderini tahkir etmesi işi ci- Gene hu suçtan dola) ı evvelce de ~ • 

Anneler çocuklarına kar.şı haksız mu nayete vardırmıştı. et • 
anıelede bulunmamaya çalışmalıdır - Bu vak'a etrafında sorgu hlkimliğin kaç defa adliyeye verilmiş, 'be~ 
lar. Çocuk haksızlığı kolay '.kolay af - oe yapılmakta olan tahldkat neticeye miştir. Son defa tesbit edilen f 
:fetmez. Ve unutma'Z. Bunun için .sert varmış, suçu scibit olan amele ceza ka- çoktur. Ezcümle Ahmed adında bit-' 
davranmhk lazım geldiği zamanlar bi - nununun 449 ve 59 uncu maddelerine förün hasta bulunan çocuğun8 i1'l Jll 

le yantlıp da ona haksızlık etmemeye göre, muhakeme ve tecziy.e edilmesi ka k 4 ı ...... c.+ır 'fi"' 
çok itina etmelidir. • talebile ağırceza mahkemesine zevke - vercre liraSlm :ıuıU<i·-· tJ'' * dilmiştir. , yanın bir köyünde yeni evl~ ~ 
Çocuğa neleri yapabileceğini, nele - Kardeş katilinin muhakemesine dün medin iktidarsızlığını tedavi iç•~ 

ri yapamıyacağını öğretmeli, a'rzuları - başlanılmıştır. Mahkemede yapılan sor okumuş, IO lira: almıştır. ZiY8~ıııd f 
ru tahdide alıştırmalıdır. gusu sırasında suçlu Hasatn, şunları bir memurun hasta olan çocu5-~ • * söylemiştir: lira mukabilinde üfir'•kçülü~le • .1 

Çocukları sevmeli. pek çok sevmeli - Esma !le Haşim nikahsız olarak, . k Ik t M b k esı e:I. 

C 
v::ı:e:ıyorlardı.. Kıikar~ime lrnç defa vıye a mış ır. u a em 

B r b
ı · • 'd' ı " =ı fakat .şimartmamak için bu sevgiyi lü- J~ "'G? d b 1 b" · · · k b ı tJ1l .ı1 un~ arJ 1 ıyor mu l ını z ~. zumu kadar göstermelidir. Bebeklik bu hale bir nihayet vererek niXahlan- ha .u~ an~· ınsını n u ·~retteb ~ 

çağını geçen çocuk omuzunu okşayan malarmı söyledim, aldırmadı. v4.t<'a epsının po ıs taratndan mu . ~ 

1 A 
~nrı~ elinin nasıl bir kıymet olduğunu günü, gene bu mesele aramızda taze - teşki.\atla uyduruldu~ınu, eski 

ngilterede ••kirahk po'isler" ~il bir hAkim bilmelidir. Anne şefkatini çocuğun lenmiştj. Çok ağır sözlerle beni tah ._ leri hiç bilmediğini söyıcıne'lcıediı'·,, 

- Bizde kırtasiye bitti. 1$m('t Hulusi 

Londra polis müdürü eski zaman - Amerikada Saint Louis şehrinde b:.ılu - muhitini devamlı ve rnüvazeneli bir kir etti. İşte, ondan sonra ne yaptığı - Bunu yakcilıyan komiser ~, 
larda mer't bulunan bir usulü tekrar nan sulh hakimi Louia Hicks geçenlerde şekilde sarmalı, taşkın ve geçici ham _ mı bilemiyorom. _, tile 
ihya eylemek üzeredir. Bu usul saye- alelide bir sirkat davasını rüyet ettikten leler halinde teceUi etmemelidir. Sorguyu rnütea'kıb, Haşimin babası lis Recai ve Şahabın şahid ~a ıJI 
sinde eskiden İngı"ltere polis dairesi sonra fimdiye kadar hiç bir hakimin dü- kahved İsmail şa'hid olarak dinlenilmic: lenmeleri ve diğer sahidlerin oeJbi ..4 

Anne; kucağına atılmak isteyen ço - ~ 10ıırıı"-
bir hayli para kazanmakta idi. Para - fiinemediği bir surette davayı hallcyle - cuğuna ne telaş göstermeli, ne de ka _ v~ vak'a etrafında bildiklerini şöyle an mahkeme başka güne bıra ~ 
mn ~k kıymetlendiği bu sırada bu gibi miştir. yıdsı7. görünmelidir. }atmıştır: Muhakeme esnasında samiln 

5~di-
mtıhim bir hasılat menbaını ihmal ey- Maznun açlık aa.i\asile iki dolar çal - . - Biz. oğlumla kahvede otunıvor - da birçok meraklı bulunmakta 1 

!emek lstemıyen polis müdürünün teşe-b· mıştır. Uzerinde arama yapılınca da iki Bebeklıkten uzaklaşan çocuk çok de- duk. Vakit, akşamdı. Bir aralık Fc:ma- - Jı 
bilsil şudur: Halktan arzu edene ciş sa- dolar bulunm~ur. Hlkim Louis Hick! f~ 3nne sevgi v: şefkatine d~~duğu ih- nın eski kocasından doğma• kızı Tür - Kara/çete yakalan111 
etleri haricinde• polis kiralamak!.. mahklıına aynen fllllları söyle.m1ştir. 1 tıyacı ~çıkga ~ostermez, gosteremez. kan yarnmıza geldi ve: 

Evvelce 'kiralık polislerin bedelleri - Kanun sizi muhakkak surette teczi. Ya çekıngen, u~kek daVTanır, ya haşa- •- Dayım, annemi w. re ""tırm .... , 
1 

- 1 A J~ P. Bursa (Husu· 
flSy1e tesbit e~lmişti: ye eylememi emrediyor. Fakat mümkün rı, e e -~v:'-1c~ SH!~~z <> ur. . nne onun bir sevl<'r ya-pıvor. kosun!• dedi. si ) _ Bayan Ze • 

Alelade poll.s neferleri için gu-nde fiç olduğu kadar adil olmağa gayret edece- bu degışikhklermı sezrnelı ve şefkatle Öne<> Haşim eve kostu. Arkasından 
k 1 

l·.:ı kıyeye c Karaçe 
~nın. Çavm:lar Win altı :e:i}in. Topfanan ğim. Sizi banker Richard Witneyin mah - arşı ama ruır. da ben. . Odaya l?irdiğimizde Esma .., • ., ·~· .... te> imzasını koya. 
paralar da po1i5 teavün sandığına ya _ kumiyeti nisbetinde mahkllm edece~m. Çocuk bazan ufak bir yaramazlığı - yerde yahyordu. Odada mantra\ vardı. rak tebdid mektu .. 
tmıırdı. Kiralık polisler ya takibrerde, Bu banker altı milyon frank çalmış ol- nın annesini cok üzdü~nü samr. Bü - Kömür çarntıö-ma hükmf'derek, dısan bu yazan ve 500 
ya muhafazalarda. ya düğün ve ziya - duğu için beş sene hapse mahkiim edil - yük bir suç i<;lemiş gibi neş'esi kaçar. cıkardıl{. O vakit, gördük ld. vücudün - lira vermediği tak 
fetlerde ve gezmelerde istihdam edi - mişti. Hesab ettim. 1,200,000 fra.nga bir Böyle zamanlarda ona her vakitten da- den kan ı::ızwor. \"llruldu!Tunu anlndık. dirdc kardeşinin 
lirdi. sene isabet ediyor. Günde fakriben 4000 ha mü.~fik davranmalı onunla sakilaş- ı Vaziveti derhal karakola ihbar ettik. çocuğu İhsanı da. 

Fakat bu defa kira bedeli artınlmış.- frank; saatte takriben 160 frank eder ..• malıdır. Hele si1i üzdüğünden hiç bah- V ·"'k';mm dieer sahid1eri dünkü cel - ğa kaldıracağ •.ı 
tır. Bir polis çavuşu için gun·· de üç İn- 60 frank çaldığınıza gl5re sizi yalnız yirmi setme.melidir. Çünkü o buna zaten piş- : seve ~f'lmemi~lerdir. Muhakeme. hun ·· 1 d ·· t d kik kuf ğ soy iyen açıkgö - ... ,ef 
giliz lirası alınacaktır. or a a mev tutaca ım. man olmuştur. 1ann celbi için başka bir güne bırakıl- zün yakalandığını I\.araçete 5e1v ,dl 

Amer.ıkada . kremlere Yirmi dört dakika ıonrn serbest kala • mışhr. bıt -~·' . yazmıştım. Server adını taşıyan. bıY 
caksınız, armna bir daha hırsızlık yap - Yemek Ilalısi: Bı"r adamın elı"n"ı knJunu k S8 

f d
"I mın vaktile buna benzer bir i ı 

sar e l en para mayınız ... 
Amerikan ticaret nezaretinin neş - tiklere, kremiere vesair güzellik tertib- Hem salata, hem yemek bdğlayıp sor•n dH"l kişi olduğu anlaşılmıştır. J 

reylemiş olduğu ciddi bir istatistiğe na- lerine tam 400 milyon dolar para sar • Llzıro olan şeyler: Nohud, limon, te kif edi1di Üçüncü Bergama kerdl 
:zaran Amerikalılar bir senede kozma- feylemekteclirler. maydanoz, çam fıstığı sa~ :yağ ve İki gün evvel bir gece yansı Beyoğ- Jdd 
________________ ................ - ......... ™.. .. ................. __ tahan. lunda earib bir soygunculuk vak'ası ol- açı ı ~ r;etf. 

L SLER 
Bu kadın ne yapsın? 
Ankarada oturan Bay cL. I ... ı. mek

tubunda bir kadın portt'esi çiziyor. An
lattıklarını li7.e tam2men naklede
mem. kadlDll! tanınması mümkündür. 
Yalnız fU kadannı biliniz: 

Bu kadın fiatibıte iki kocadan ayrıl .. 
mq. hayatının bir kısmını üç erkekle 
ıerbelt yaşama §eklinde geçirmiştir. 

Şimdi .•. bir dairede çalışmaktadır, ba~ 
na mektubu yazan zat ta o dairenin 
bir mensubudur. Hülasaten diyor ki: 

- Ben bu kadını yakından tetkik et
tim. Onunla meıı'ud olabildim, onu 
mes'ud edebilirim. aramızda müteka-
bil bir temayiU de var. Fakat düşün. 
cem en sam.imf bir arkadaşıma açtı· 

tun zaman yQzQnde derhal büyük bir 
teeaar belirdi. mukabi! bir sual ile ce· 
vab wrdi: 
· cı8onra ne ytlzle sokağa çıkacaksın? 
Tanıdıklarınla kızarmadan nasıl konu.. 
pcabın?• 

Topu topu iki tane dostum var ikin .. • 
eiırine de sordum. Onun cevabı daha 
acı oldu. İçimde bütün maniaları yı
kıp geçecek kaciar şiddetli bir aşk yok
lu, vazgeçtim. Yalnız muhakkak bir 
aaadet im\ftnmı kendi ihtiyarımlıı bJ-

rakmış olduğum için müteessirim. 
Size sol"mak istediğim ıey şudur: 
- Bu kadın, böyle bir vaziyete dü

fe?l bir kadın doğrulmak imkanına ne· 
den malik olmasın? Bu, CE'miyet he~s· 
bma bir haksızlık değil midir? 

* Okuyucumun ırualine müsbet cevab 
vermek ıztıranndayun: Haksı:ılıktır. 
Büyük bir haksızlıktır, fakat bu hak-
91Zlık yapılmalıdır,· yapılacaktır, karın 
kanla muka'beleyi moral reddeder, fa. 
kat idam hükmünü ceza kanunlann
dan çıkarml§ olan bazı milletler onu ia
de etmek meoburiyetinde kaldılar. Jn. 
Nn elan cfbret nümunesi_. ni görmeye 
muhtaçtır. Bir baŞka kadını fena yol
dan korumak için iyi yola ge~mek isti
yen bu tadını bulunduğu noktada lev
ldf edece~z. bu bir haksızlıktır, fakat 
bu haksızhlı muha~aza edeceğiz. 

* Bay cSakt.. e: 
- Hisaedlyorsunuz ti, bu kızın ka. 

ran dudaklannızdan çıkacak bir keJi • 
meye bağlıdır, fakat o kelimeyi söyle
meye cesaret edemiyorsunuz. neden 
diye soruyorSunuz? Beceriksizlikten, 
ıörgüsüzlük:ten desem kızmaz mısınız? 

• TEYZE 

Nohud y11ranır, ezilecek hale gelin- mustur. Bergama (Hususi) - üçünc~ fjt>-, 

k d · · ·ı· i k b k ma kermesi dün vali vekili Ca'Vld .. J' ceye a ar pışırı ır. nce a u lan so- Raol, Jorj, Marko, Kiryako isimlerin ~·-
1 V " a "b' ·1· ! · tarafından açılmu: ve ŞcdanJtırı -..ıtı 

yu ur. e pure yap r gı ı ezı ır. çıne de dört genç, Mis sokağında evine mi- ~ J .-ı.ıJIJ"" ... 
ı . k t ]d kt kiindeki sahada Bengi, Dağlı en -1~ ~.I' ımon suyu arış ırr ı an sonra yeni- safir gı"ttikleri Fransuva isminde bir a'- P lfP"_ 
d ·ı· k ·ı· w • v'k' · • cirid ıve kalkan müsabakaları Y

8 ~ ~ en ezı tr -e şı ıgı ze ınızc tabi oldu- damın elini kolunu bağlamak suretile ı JI" 
gu• · · lı"mcn ı· ,.· b" 'k tır. Bu münasebetle Beroaınada • ıçın ~m muayyen ır mı · tar bir miktar para ve eşyasını çalarak, b 

·· 1 eme hu t b 'k b lan da yapılmıştır. soy en z- ezme;ve a a asına k?f'TYlışfardır. _____ 
iki kaşık he~abile tahan ile biraz ince Hadiı:evi müteakıb. süratle ~-la - r,; 

k 1 d d 
J• ,_ n aıı;·r i•lerl: 

ıyı mJ.Ci may anoz a kanştmlır. Ye- nan su,..ıulRl', dün adliyeye teslim edil- _ 9 
_ .• ..J 

neceği vakit üstiine kızdın1mış tere - nıişler.Oir. O 11- ,.,ır-~ · 
w -..l k niverıtte rekt6r0 tug""• " 

yagırru2f ızartılan çamhstıklan ile 'kız- Dört ı1Pn~ fkind 90_,, hakimli;;.; ta- n -1n~ - a··k-1·· eı--.,. ·~- Fo• universite Rektörünün bUlS ...... - • 
gın yag o u ur. raf metan yçı.'lan sorgulanm mütea - -..ı• So d f b bula dönmesi beklenmekteu-r· : ~uf 

n erece ne is ir yemektir. Baş- kıh, tevkif edilmişlerdir. rün riyaseti altında dekanlarıll JŞ"'ll ' 
1ca yemeklerin yanında ssllata yerini B. ursada bir UfOrUkçl kile üniv_e.rsitede bir topıant.1 1::~ ı': tuemekttuğu1 ~bi pirzo~a.: cızbız nevin?en et muhake e ed"ld" cak, Rektor Ankaradaki rernss p• .A 
y erme gamı tur <>lur. Hatta başlı m 1 1 f nd b t l t d . hat vere"~ 
ba~ına b;r k 'b" d .1 bT ra ı a u op an ı a ıza ~ 
• •• ?. •••• --~ ••• !.~~: ... ~ .. ~ ... ':..!.~~ .. ~ .. ~.?.:: .......... ~.~.:~.~ .. ~.~=} .. ::.~~~-=hoca tir. __...-'.A 
1 iki ahbab çavuşlar: ..... - .............. .._ ..................... ;;;,ek 



SON' POSTA 
E? 

Berlin muah sinde 
• 1 

ltalyanın vaziyeti 
Bu muahede ile Romanın kendisini 

Alman makinesinin dişlilerine 
k&ptırdığı iddiası doğru mudur ? 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Hava 
Havaların ~de 

en ~lej'e vereni oyun 
hava.sıdtr. 

* Havasız da yqan-
. maz, havayla da 7a,. 
!ianmaz. 

* Şehirlerde hava 
azdır. çünkü otomo -
bil çoktur. Havayı 
onların lbtlklerine 
doldurmuşlardır. 

* Son moda hava t .. 

Sayfa 1 -

tan bul havasıdır. Çün 
kil çok çabuk delifl
yor. 

Tnd - Tel.,cm etmek i~n ııra mı btkliyoMLntLZ?.. Ben 
cr. dflkkanıma götürecef1im mankeni <Ümin telefon 
ederken içeride unutmt.L§Um, onu almıya geldim. 

( ___ Y_e_ni_s_a~ç_m_o_d_a_s_ı----.JJ 
Esmer kadıı:ı. yatağından kalktl. Moda tekinin. bir ucunu bile görmek mümküa 

olduğu için uzat'b.lı, siyah saçlarına ay - deiildi. Bir kere daha aynaya baktı: 
nada baktı: - Ne güzel durdu. dedl 

- Ne iyi, dedi, omuzta • ........... -~~-~~---~ Hakikaten güzel durmuş• 
rımdan aşağı dtifftyor. tu. Sanın' kadın giyindi, so. 

Esmer kadın eokağa ça .. bla çıktL 

kacaktL Omuz1aruı.dan ap- * 
ğı düşen saçlarım taradı. K:adm,ar sokağa çıktıkla, 

n z:ama:ıı hafif blr rüzgh • 
firketelerle firketeleytp en- sivordu. 
sesinde bir çember halfnd9 

topladı; bir kere daha baktı 

-Ne güzel duruyor. 

Hakikaten gO.zel duru • 

yordu. Esmer kadın giyin • 

di, sokağa çıktı. 

* 

* Ben. esmer ve sarı§Ul ka· 
dınlan tramvayda yanya .. 
na otururlarken gördüm 
Esmer kadının itinayla yap. 
tılt rillo çözülmüştü. Saç • 
lan karmakanşık blr su .. 
iettıe bfr taraftan şapkasını 

Sarışın kaduı da ta"lan· d .... ıı..... b b af etlin HitleJ" w Musıolini 11anyana T "6 ... a rlamıft ö ür tar .. 

l\ 
ınuaııedesi Italyanuınn o-ı Dardıyalılarla Piyemonlar, bir Alman. tş· malarına matuf her ıey aşlklr nya gizli nı uzatmıştı. O da yataktQ tan mantosunun omuzun• 

lnra. .Yen· :ru.na dokunmak için Fransız- galinin mukadd~mcsi olarak tel!klti et • düşünülmiif ve dilfÜllillmektedir. kalktığı zaman ba,ındaıı e • dındllm~il. Sarışın kadınıQ 
bir sene~ lr Vesile verdi Fransız basını tıklerl bu istllAya karp. fiddetle §ikAyet KezaJ.ik A'lmanlann. wrullel'\ ıveçhile. muzuna doğru bir altın -. ~ JQÇlanna görllnmiyecek tar:1 
'tind~n ya:'beri, :Roma • B erlin M'ıhve _ ve protestodan geri durmuyorlarmış. İtalyan ve Aman askerl te~"l.At, esl'ıha, li gibi akan san saçlarına baktı: da iliştirdiği sayw onu mütecaviz firkete. 
lernı~ l•·• (: Alrnanıal'ın istifade ettik _ Keza tanııımq bir Fransl? askeri yazı - mühimmat ve saireslnde benzer~ ve mü- km ö. 
,.. ı.tl.l.Ya tabakat :ı..usul ..... 4-minine ve bilhassa iki - Ne iyi, dedi, uzayınca ne güzel oldu. lerln hepsi saçlannın llırtüne çı ış. g 
"''e~can nın Almnnyaya sadece cısma göre Alman difll ~ark tertibatına ;u ... -

s~tle en Yardımda bulunduğunu bu bir adamın heyetle kapılması için, bir tarafın milli ve sınat seferberlik usulle- Sokağa çıkacaktı. Aynanın karıısına rilnür vaıjyete gelmişlerdi. 
ltaıanaı:nun bir şey kazanamadı~m ve tek parmağının ucunu kaptırması kAfi • rini birleştirmeğe bil.ttin lruwetlerile te· geçti. Saçlarını topladı. Ensesinde bir Yaramaz çocuğun. blr kanaryanın tily· 

derelt 3,.ı?abcao~ ğını .• R. itler İtalyayı alet e- dlr. Bu faraziyeye nazaran. Bedin mua- şebbüs ettı1tlerine ve daha da edecetklerine rülo yaptı Fakat bu r1llo A··an d .... r-.. de lerl üzerine mQrekkeble "'zdi~i "'zgileı 
~ - ....... ı... cıiphe yoktur. Alman,,anm. bütün talyan · ~ ~ .a • r 5 'S' "'~Vak ya b' •öesı~ı. Avusturyayı, Çeko- hedesfle, d~ bir parmağını bir kolunu y- ,, 

carhtanı r l ır:r birer ilhak ettiği ve Ma- bile. Alman makinednin dişlilerine kap- kuvvet kaynaklarından azam! istifadeye ğil, içeri doğru kıvnktı. Ufak firk.etelerle nasıl çirkin ~rse ıarı saçlar üze · 

S:>lininin l~:ugu altına aldığı halde Mus- tırmıı bulunan İtalyanlar artık tamamile matuf her çareye b8f vurduğu ye daha da en küçük bir tell bile raptetmişti v. tir - rindeki alyah flrlteteler de öyle çirkin gö--
~"'ne Yaya. henü.,. h'ır- b'ır ka"anr Alınan hükmO. atına ..crmıc:lerdir. Bundan vuracağı muhakkaktır. Onun için İtalya· 

-... ,..,.,,. .. • .. T &· s ketel<?ri öyle ittnah yer1.9fUrmişti ki bir rünüyorlardı. 
otta Avru ··-Va:f:fak olamadığını, bili'ıkis sonra siyaset ve iktl3adca müstakil bir nın her tarafında ve her mühim askeri gar 
hettiğini .:;.ve Tunadaki nüfuzunu kay- İtalya yerine ancak tlbl bir !talya vardır nizon ve müessesesinde Alınan mütehas -
Zılar hın~ 

1
'.a. edip duruyorlardı Bu ya- ve bir İtalyan ordusu değil, ancak bir sıslarının şimdiden mebzulen bulunduk· 

"'· ""l>O ınıyi " h · . f • • l h ki, _ _.._ hillf d ~·ldi:r "<ı~ olacak k' İ şup csız bir hayli kızdır- Alınan - tal'yan ordlll'U mevzuubahıstır. an a ıuılA:: e6ı . 
laı; Yalanı 1 

talyan diktatörü Fransız- Filvaki rki tarafın müsavi haklarla bir Büyük Harbin bqlan.gıcı ne orta ve 
\'etı &ınak · · ' erin.in ın h ıçın, Alınan askeri kuv- muahede akdetmesi için, her iki tarafın nihayetindeki memleketimizin halini bir 
llıele · a allı ani · · liın h hald İtal tıne b' . ve sen ışgal et • aşağı yukan ayni kuvvet ve seviyelerde keı:e hatırımıza getire · ; er e .. 
6ltn ır nazıre ı ı be Ordusunu A. 0 mak üzere bir kı - olması iktıza eder; halbuki Almanya nü- yada bunlara benzer bir hal baş amıştır; 

dhaht kü ~k rnavudluğa geçirerek bu fus, ordu, sanayi ve medeniyetçe 1tal- çünkü Almanya. yukarıda dediğimiz veç-
lrıa'k gib' çu devleti ortadan kaldır • yaya\ en az bir misli o.stündür. Bundan hile müttefiki İtalyadan kuvvet. kUltür, 
~'ketten k;na· :ecavüıkar bir ha _ bqka, seviyeoe de Almanlar İtalyanl:ır- sanayi vesairece çok Qstündür. 
~dan İtalya,:ı• alamamıştı. Tabiidir ki, dan farklıdırlar. Bu hesabca mftttefik or- Bir harb oluncıya kadar, Almanyanın 
.... ne Fran n Arnavudluğu işgal et- dulardan birini diğerlnln tamamfle idare- pekçe olacak kavrayııına İtalya her bal-"le)t . sız tahr''-At 
l'\i 1stediğim 1

r.tt ı sebeb oldu de- si altına so'kmak demek olan, Berlln mun- de tahammül edecektir, fakat eğer bir 
"'·~ Adriyat'k anlaşılmaz; çünkü bu bü- hedesini akid hususunda, Mussoliniyi te- gün muahede muo'bince Almanyanın ya· 
~~hık u".. .

1 
devletinin küçu"k Arna • ddüd '-d d' 1 h k "t!ti .. erındcki . "'t" . . re e sev11.~ en en ışe ere a verme- nında harbe .girecek olursa o zaman ta -

t ltlevcud KO u nıyetı eskiden - lidlr. Gerçi .Alman ve İtalyan kara ve mamile Alman hükmüne girdiğini anlı • 
<ler~et, li'rans~:ıa~e~~diİ· hava ordulannın tek bİr kumanda alhna yao.~ktır. Bu hükil.m altına giriş. belki 
ttr er, kfılı .. alya He alay e- sokulmalan askerlik clhetile pek faydalı- harbi kazanmağa yanyacak.tır; fakat ka
r;, afınd:ı... onun haklarının Almanlar dır, fakat Fransızlar İtalyanlara soru -'"IJ~ s· "'U Yendiğine zanılmış bir harbden S'Onra, Almanları 
~iti 0Ylerıer f ka acıyorlarmış gibi yorlar: cBundan kazanacak kimdir?. Balkanlardan, Sel!nik, Tirol ve Tiryeste 
~ l3üYiik İı a t ~aima İtalyanın gene G&ülüyor ki, en ağır başlı addoluna- ile Adiryatik sahillerinden hi~ bir kimse 
ltaı ktndıı llÇıkarb .~~ttefiklerine döneceği bilen Fransız sivil veya askeri muharrir - çıkaramıyacak ve l§te 0 zaman İtalya Al
l!a:ay, Alına~a. Uinid beslerler. Hüiasa ler bile bu Alman - İtalyan ittifakına manlarla birlikte gallb geldiğ'ıne bin kere 
~ bde oldu~ Y~~an ayırmak ve Büyük karp tarafsız kalamıyo!'lar; bundan baş- pişman olacaktır; nitekim biz de Büyük 
"' de ltaıy gu gıbı, müstakbel bir harb - ka 1 d . sf et n>G-. "<ltett an ordLsu on ann aıma yaı yapm"6. seven Harbde Almanlarla gall'b gelerek biz on-
11 \> e, tara&, z1 nun. hiç olmazsa bi- bir haslet ve ruhlan vardır. Bu siyaset Jara esir olmaktansa onlarla birlikte 
deıı e askeri F'r~ ığını te:"1in etmek siya- te yukandanberi anlatmağa çalıştığımız mağlılb olmayı yüz bin kere tercih et • 
rıs~n;açırınadığı~~n~.nhbır an bile gözün- veçhfle İtalyayı. propaganda kuvvetile, miştik. -
\'e t _ 1 Politik dı şup e bırakmadığı bir Almanyadan ayırmaktır. 

~o·ı a r Bun · . Bu gibi ihtim.allerl Mussollntnin dil -
htlı ... tereyi İt· un ıçm de Fransa Kendi mtitaleamıza gelince, bugün 

"'.. 'le "~hırlı a.ı. yay .. a karc:ı daima ı'htl- şünmemesi rnümlrun değildir. Hatt! 
"• - w Berlin muahedesile olmuş ve bitmi~ bir iş 1t 
1 

tısı(: b gorüruz. t mesela İtalyan ordusunun memleket hu-
a y asını §İ di haline gelen Alman - talyan siyasi ve 

Ve ı n ittifak rn de, yeni Alman • askeri ittifakı. Mihver hesabına bir ka • dudlan dışında istihdamı meselesinde ka· 
,,,. taıvan ının İtalyayı Almanyaya ~. ,..'\ 1.n ll he k f 
'''aııı:ı ordusu zan!r'4r; 'S .. nır..u evve r i i tara şim-
ha tllığına nu dn Alınan başku - diki kara hududlarını ahden tasdik ve 
,t

1 
~a bir 1:e sıkı sıkıya bağlamaktan 
a]y .. Ye Yara d aynen muhafazasını deruhde ediyorlar; 

~il anın, biUı rna ığını öne sürerek ikincisi. bütün Avrupa meselelerinı arala
~e eyaIC!tıC! • ~a Lombardiya ve Piye- nnda danı§arak va anlaşarak halle ka -

rarı tamamile kendisine sakladığı hakkın
da muahedenin gizli zeyline bfr gizli mad 
de soku§turduğu ~yleniyor. Bu da doğ
ru olabilir: fakat lnsan hızla dönen bir 
çarka kendini kaptınnca artık kurtul • 

ı. \'kil-;,., rının ve yarımadanın aske_. 
"lt ~4 .. , n n rar veriyorlar, ü.çüncüaü de, bir tarafın ması güç olur. Nitekim Türkiyenin 
ı. afırıdA~ . §imdiden bır' er su" .. Alm 
"et- -.., astila . . ru an harbe girmesi halinde diğer taraf mütte- Büyük Haııbden evvelki devrede en 
«o~ ~liforı edıltn.iş olduklarını> ha- fikine bu muahedeyle mutlak surette ns • kuvvetli bir ihb1Al adamı ıayılan Enver 
doku batınıya;;k Bıılllıı.r, her ne kadar kerl yardımda bulunmağa mecbur olu • Paşa için hal böyle olmU§ ve o kendini 
'le.trj"ıll'ı.~arak ve halkın duygularına yor. Ta'biidlr ki, bir harb halinde Alman Alman tesirinden bir tilrlil kurtarama -

1 
en her şe :erleşmek için mümkün ve İtalyan askerl kuvvetlerinin bir el - :ml§tı. 

Yi Yapıyorlarsa da Lom • den ayni hedef ve maksad için kullanıl • B . .1. Erkiıet 
' 

30 sene evvelki Resimli 
gazeteden 

Tünel kumpa"yıuı ittOıadı anaııra 

nasıl hizmet ediyor? 

- Aptml-

34 sene evvelki Fransız 
karikaturo 

tarafında.n aldatılmıf bir erkekle ya

ıa:mak mecbtıriyıtindı olduğum için 

~lıyorum. 

Su 
Sucular, sütçüll't\ 

taklld e~mek istcc: • 

lerdi, ruy:ı c:üt mü lu 

tacaklardı? 

* 
Bulanık suda ba • 

lık avlamak, bir bar· 

dak durgun sudakj 

mikroblan saymak -

tektir 
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Mu ·Kita • 
rrır cıdav s ''SO 

Tarih 
POST ,, nın 
Müsabakası Muharrirler, kitabcıların istismar 

iddiasını reddetmelerine karşı 
ateş püskürüyorlar 

No. 1 

Sokollu Mehmed Paş/J 
Osmanlı İmparatorluğunu cihanın en haşınetlİ 

ve kudretli devleti yapan büvük vezir 
Kabahat gelin olmuş ta kimse gerdete 

girmemiş .. IGtabcılar, geçen gün kendi -
terine tevcih ettiğimiz cmuharrirleri jstis
mar ediyor muşsunuz?> sualine karşı. bu 
sualin içinde mündemiç iddiayı şiddetle 
reddetmişlerdi. Bazıları A vrupada bile 
yüksek addedilecek hakkı telif verdikle
rini bazılııh asla istismarın mevzuu 
bah"'olamıyacağını, bunu isbat için misal 
istediklerini, bir kısmı da kitabcıların mu 
harrirleri değil, muharrirlerin kitabcılan 
istismar ettiklerini söylemişlerdi. Bugün 
kita bcılara muharrirler cevab veriyor -
lar. 

Vu<;uf ~ tya 

saatlilc tar.kılı, musiklli birer :film olu • 
verdiler. Binaenaleyh kitaba rağbet ka· 
zandoırabilmek için ona her şeyden evvel 
itibarını iade etmek 1.izımdır.> 

Mahmud Yesari 
c- Bizde garb<ia anlaşılan mana ile 

kitabcılık yoktur. Mevcud tabilerin bir 
ikisi müstesna. cür·et ve cesaretlerinin 
hayra:nıyım. Neye bakkallık etmez de 
kitabcılık ederler? .. Kitabcılık hakkın -
daki fikirleri acaba nedir? .. İhtisas hudud
lan nerelere dayanır. Bu bana hayatta 
başka bir hakı1tati öğretti: Para kazan -
mak için llıtisa.s sahibi olmağa lüzum yok· 
tur. Niçin manifaturacı olmamış ta, ki • 
tabcı olmuş!.. - Muharrirlerin tabiler tarafından is

tismar edildiğini bir sual ~kline koya -
rnk daha evvel bir anket yapmıŞ61IlıZ. 

Kitabcılar buna verdikıeri cevabda, 

, Bu hangi hüsnü tesadüfün eseridir, bi
' ıemediğim muhterem zevatın küçük 

sualinizin ifade ettiği mana.yı külüyen 
KıymetU romancı Mahmud Yesari 

iukardan sonra üstelik kitabcıyı istismar misiniz? .. Söylemek epeyce haysiyetime 
eden muharrirler bulunduğunu bile id· dokunuyor amma ftiraf edeyim: Otuz • dia t'tmişl-er. lira ... 

Uzun söze ne hacet? .. Siz bana refahını Orhan Seyfi, neslinin Rübabı Şikestesi 
yalnız kftab yazmakla temin eden tek ı olan (G<>nülden S~l~r) e galiba • haydi 
muharrir gösterebilir misiniz? .. Halbu - rakamını söylemiyeyim - benden iki Hra 
ki Babı!li yokuşunu nerede ise istimlak 

1 

eksik almıştır. 
edecek tAbilerimiz var maşallah!.. Nurullah Atacın rliliınize çevirdiği ter-

Bunlarla on dakika konuşunu~ gayri cümesi de aslı kadar şş.heser olan eser -
ihtiyarl iki parmağınızın yelek cebinize 1 d L' • B b 11. dd · d ~-d er en ıuırıne a ı ı ca esın e 1)(: ava 
gittiğini göreceksiniz: t~b· d ğ b'l' · 

O kadar hallerinden şikAyet eder -
ler ... 

Sizin kırk yılda bir dükkanının ~nün -
den otomobille geçtiğinizi gören bu fe -
dakAr patronlar, arkanızdan; ıizi götü -
ren şofflr kendi kesesine el atmıı gibi 
teessilrle bakarlar. Fakat gene ayni 
muh'terem patronun her sene barsak • 
lannı dinlendirmek için Tuzla yerine 
Karli.Sbada gitt!ğbli bilir misiniz? .. 

Sire birkaç misal sayayım: 
Benim üç perdelik bir manzum piye -

Iİm vardır: Binnaz.. Mevcudu kalmıyalı 
on bet sene oluyor. Üç bin tane basıl • 
ınlflı. Kaç para telif halda aldım bilir 

u ı ara ı ını ı ınm. 

Mehmed Akif, o muazzam (Safahat) ı 

ile kendisine bir 'tabut bile yaptırama -
dı. 

Benim asıl şı1t!yet edeceğim başka bir 
şeyim var: 

Kitab haysiyetinin günden güne dü -
şürülmesi.. Camekinlan sekiz on sayfa
lık çoluk çocuk sayıklamaları ile doldur
ma son zamanlarda neşriyat hayatımız -
da pek k!rlı bir çığır haline gelmiştir. Bu
na bir de bozuk tercümeler inzimam etti. 
Biliyorsunuz, yeni hayat ıartlan in;ana 
okumak için çok sayılı dakikalar veriyor. 
Dört yüz sayfalık romanlar btr buçuk 

mikyasta değil, hatırı sayılır dolgun ye-- . 
kfuılarla para kazanmaları, kazanmakta ııe el' 
olmaları benim aklımı durdurtur. Kitb- Sokullu Mehmed Paşa Türlt vezirle-, .Boyunun uzunluğu münasebet vzııP 
cıık garbda çok çetin ve mes'uliyeti a -ı rinin en büyüklerinden biridir. Aslen ki '!'ürk müverrihlerinin. (tavil) ]toJ11'ı 
ğır bir meslektir. Geçenlerde bir kütüh- Bosnalı.dır. Bosnarun So~l kMabası- Mehmed Paşa adını verdıkleri SO tl t 
hanenin kataloğu elime geçti. Neşriyatını I nm. en ~ü~ ve asn ailesi olan So~- ~an_':1Iliden S<>nra oğlu Se:.im~, ~~rJ~ 
§iir, tarllı, tarihl roman, memleket, coğ • 'lDvıçlerın ogludur. 1 S06 yıllanna dog- lumunden sonr~ da 'Üçun~u d~ 
rafya fen aan'at terbiye kısımlanna a- ı ru doğmuştu. Çok küçük bir y.d§ta dev- vezirlik yapmıştır. San Seli.J11, .. 11.Jt' 

' ' ' · cultl ..ı- Türk Sok 11 t · bir ;>"'" yırmJ.f ve her şubeye ekserisi akademi prme ÇO ar arasmuu sarayına dı olan o uya, gaye genış k stJ • 
azalarından, Üniversite profesörlerinden, ~· ~.eJldisine Mehm~ adı ve~- hiyet ~ermiş ve kendisine mut!~~ 
salahiyet sahibi §Öhretlerden birer zab ~tir. Mukemmel bir tahsil ve terbı - rette itmµıd ederek zamanını ga . ysY 
geçirmiş .. Bütün eserler onlann nezareti yeden so~a kapıcıbaşılıkla saraydan İmparatorluğunun ~i~ altın d~VX1U1< )>ft 
altında çıkıyor. Bir tek Alber Miıenin çıkmış. vah olmuş, l S~ ~ Barbarosun mıştır. Avrupa polıtıkalsını büY ıcol11' 
kataloğunu görmek kAfidir. Bizdeki ki - ölümü üzerine kaptan paşa tayin edil- dikkat ve incelikle takib eden S<> ııi1' 
tabcıların irfan seviyesi neşrettikleri bir m.iş, 1551 de Rumeli eyaleti valisi iken Mehmed Paşa, Lehistan üzerinde~ 
çok kitablara yetişemez. Bugün piyasa • Macaristan seferine iştirak ~ ve fuz tesis ederek Orta Avrupa v~ilıö' 
daki neşriyat anarşisinin başlıca ıebebi Tamşuvar kalesinin zaptında büyük bi Avrupa devletleri müvazerı tfi1t" 
bu müvazenesiilikten ileri gelmektedir. kahraımanhklar göstererek v-ezir ol - listünlük kurmuş, Akdenizde i~ . Jıl' 
Kitabcılar belki birçok arkadaşıma bol muştur. Kanuni Süleyman bu değerli kiyeyi en büyük kudretlerden bı~~ 
para vermşilerdir. Fakat verilen bol pa - asker ve idare adamını oğlu San Se - linde bulundurmuştur. Kıbrıs 571 dl 
raların muhakkak zamanla ve hAdisatla timin kızı fsmföan IJUltanı ~rerek ken zapt.edilmiş, bir yıl sonra, 

1 pBııto> 
sıkı alAkalan varrlır ve muharrirlerin disine dam.ad yapmıştır. Nihayet 1564 Türk donanması 1nebahtı . ~l ııı6• 

§öhretlerinden çok şahıslan ve mevkile- te Sadrıazam olm~ ve ölümüne, yani mevkiinde Venedi1c cünıhurıyet ~rs 
ri de rol alır 15 79 tarihine kadar tam on beş yıl tef iki olan İsp~nya donanması 1< ~ • 
~· ilk romanım için 100 lira aldım. Türk İmparatorluğunu büyinc bir dira- f~ndan mahvedılmiş, f~at bil~ 7Z 6ft 

tkindde 75 .. Bu bir müddet devam etti, ı yet, namuskArhk ve muvaffakiyetle i- zır Sokollu, daha ertes: ~1, fcıdl} 
(Dennu H üncü aa.yfMla) dare etmiştir. (Devamı 13 ııncu sal/ • 

çt 
Aradaki farkı bu kadarcık azaltmak

la kendi kendine cemile yapmı.ştı. Ne -
riıruın surat asar gibi oldu: 

Yeni EdebT Romanımız : 15 ---
ulu ağaç~rı, dimağımızı ok§ı_Y811 
şid çeşid meyvalan o bize verır· 1~ 

- Mekteb hocalığınızı hatl:erif°" 
galiba .. Toprak hakkında ders - Öf! Gene mi ihtiyarlıktan ş.i'kA -

yet? Sizde mani haline gelmiş, artık. 
Genç bir kadın gibi· mütt8Sıl kompli -
man toplamak mı istiyorsunuz, yok -

•?· 
- Hayır. Ne münasebet? Görünen 

töy kılavuz istemez ki!. Sizin doğdu -
tıınuz sene ben oldukça kıdemli bir 
mekteb hocası idim. Allahm bildiğini 
iuldan gizlemek olur mu? 

Nerinum amirane bir tavır takındı .. 
- Bir daha ağzınıza böyle laflar al

mıyacaksınız. Anladınız mı? 

- Peki! İstediğiniz olsun. 
O anda, Aluned Ercan kendisine 

eempatik gelen bu kadının bu azıcık 
tahakkümilnden haz duydr gibi ol -
muştu. Bir müddet, susarak, yanyana 
yürüdüler. Mevsimin kurak gitmesi, 
turlardaki otları kavurmuştu. Sapsan 
nebatlann arasından kerten'ke~ler !ka
çışıyor, çalıların üzerinde uçuşan ke -
kbeklerin bezgin bezgin kanad çarpış
lanndan suya ve yeşilliğe tahassürlerl 
belli oluyordu. 

- Ne idi. köyünüzün adı?. 
- Sapanlı. 
- Ne acayib isim! Sanki öteki köy -

terde s:tpan bulunmazın~ gibi. 
- Kim btlir neden öyle demişler? 
- MPrak edip de araştırmadınız mı? 
- Bu köv isim~erinin tetkike değer 

tarihi hir kıvrneti yoktur ki. 
- Hani. köyünüzü çok seviyordu -

nuz? İnsan, sevdii!inin her şeyine kıy
n1€t verir.. her seyi ile alakadar olur. 

- Emin olun ki, adından gayri, Sa -
p,:lnlının her şeyi ile alakadar oldum ve 
olmaktayım. 

- Meselfı:' 
- Sıhhati, kültürü, ziraati, manevi 

kalkınmas~ .. hasılı, gücüm neye yeti -
yorsa. 

- İçtimai y&rdım 
yaptınız orada? 

ba~ımından ne 

KARLI DACA GONES VURDU sun uz. ~f 
- Affedersiniz! Biraz da b~ 

den konuşalım, dedimdi de.. #(J' 
- Ha'kikai: Toprağı ben de ovl'. Yazan/ Ercilm~nd Ellrem 

- Doğrusu .. hiç! 
Neriman durdu; 

bdkışlarını ~ ... 
din gözlerinin içine 
dikti: 

- Evli olsaydı • 
nız, karınız da o i.§· 
!erle me,gul olur • 
du. G<>rdünüz mü? 
Vazif eniz.i tam ya • 
pamıyorsunuz. 

- Eh, ne yapa -
yun? Benim de e ... 
limden bu kadan 
geliyor. 

- Az! Ve bütün 
kabahat, bekArlık • 
ta ısrar etmenizde .. 
hoclgfunl.1ğınızd'a, an-
1.Ildınız mı? 

Ahmed Ercan yan 
şaka, yan ciddi ce
vab verdi: 

- Yirmi yaşımda iken bana hodgfun 
demekte belki haklı olabilirdiniz. Bu
gün, sözünüzü şayed dinleyip de ev -
lenmeğe kalkışsam, işte asıl o zaman 
hoclgamhk olur. Siz, çarşıya çıktığı -
nız vakit, bayat, yatkın mal alır mısı
nız? 

İkisi birden kahkaha ile güldüler. 
Güneş ufukta yükselmiş, yakıcı ha -

raretini neşre ba~laınıştı. Bob, dilini 
bir karış sarkıtmış, yerleri kokhyara!k, 
önden gidiyordu. Ve her ileri seğirti -
şinde, çalıların arasında gizlenmiş kuş

lar ürkerek havalanıyorlardı. Ahmed 
Ercan hafif bir yorgunluk duyuyor, 
18.kin bunu söylemekten, izhar etmek-

Neriman surat aıar gib'i oldu 

ten çekiniyordu. Zira, genç yaşının 

verdiği çeviklik ile Nerinuhı hem bir
biri ardınca lAkırdı yetiştirmede, hem 
de hep ayni ezgi ile yürümekte devam 
eylemekte idi. 

Erenköyünden uzaklaşmışlar, şimdi 

Göztepenin arkalarından Merdivenkö -
yüne doğru gidiyorlardı. 

- Buradan yukarıya vururuz.. ya -
nm saat sonra Libade'deyiz. Yokuş si
zi yorar mı? 

- Yalnız olsam belki~ yorulurum. 
Ukin sizinle .. 

- Gördünüz mü? Hayat da tıpkı 

böyledir. Arkadaşsız çekilmez. Yalnız 
adamda bü~@ enerji ka,ynaklarmı ku
rutur. 

Fakat onun, ne kadar mübarelc ~ P 
- Gene mi bu ba .. hayatta daha birçok şeylerin ye 

his?. d'uramıyacağına kailim. ı.Jl<itl•., 
_ y ook. Ben si- - Bir bakıma'. haklısınız· f 

zi kurtanndğa ah - naatkar olanlara göre değil. ut' 
dettim. Ahdimi mut - Bu kanaat size nereden ge 
laka yeri~ getire - Babanız dervis miydi? ~ 
ceğim. Sizi bura - - Hayır. Hayat ve saadet b.9 tP'~ 
dan köyünüze, ya - ki teJakkilerimin, ka'naatleriJllln 
nınızda bir can yol- vufla hiçbir münasebeti yoktur: /.~' 
d~le iade edece - - Size birşey sc:iyliyeyitn ~9~ 
ğhn. Elimden kur - med Bey, ben sizi hal~-~~lı~ 

0 
t<9' 

tulamaZ81.DJZ, bey - Bedbinliğin karası benlıgınızı ·yııtlıı'~ 
efendi! sarmış, bürünmüş ki, rnane'rıfllı.Ş· 

- Olrnıyacak du - nüfuz etmeğe imkAn bırakJl19 

aya Amin diyemem. hastasınız; ciddi söylüyorU]11· .. it 
Zahmetinize acırım., _ Belki de. Jı,retfl"~ 
scAfe. Hem, kuzum - Yazık. Yalnızlık sizi J11

9 ıııll ,r 
Neriman Hanım: Bir Nörastenik olmussunuz. Sorıun bit' t?,. 
saattir dolaşıyoruz ... görmüyorum. Eğ~r hayat1nızdıt1'1'1!ll 
Konuşuyoruz.~: 1:li - sülamel vücude getirmeğ~ b9~1< 1l 
raz mevzu degıştır - nız, bugünkü v~ziyetiniz bıle 
sek, nasıl olur? Ba - devam etmez. ırtl? ıf. 

k:mız, şu noktadan uzağı seyrediniz. Ne _ Olabilir. Fakat ne yapaY. oetı~...J 
kadar güzel, etraf! Şu canım Anadolu! _ Ne yapacağınızı size de~~ıclt~ 
En çorak bucağında bile kendine mah- ri anlatmağa çalıstım. SöY~ d~ ıJLI ~ 
sus bir başkalık vardır. Denizi başka, bir bir hatırlayın;z; üzernerlil Jl ~e tl ' 
toprağı başka, suyu, havası başkadır. nuz· düşüniinüz. Babam da4 ~çerısi ı 
Gönlüm~e onun ~vgisi olduktan .. sGn- çok' aileler tanırız. BunlarJ.ll :1< tlliiJ11 
ra, gayn ne sevgı arıygcağım. Dünya- den size münasib bir eş seÇl11 

da en vefakar sevgili toprak değil mi - kündür. t1IJ! 
dır? Yarın, ebedi uykuya varmanın za- Ahmf:cl Ercan ba~ını saııad~ t:>tfl~ 
manı gelin:e b3:11a koy~unu o. açacak; _ T~ekkür ederim· Fak~eııi. 1' ~' 
onunla haşırne,ır olacagım. Kimi top- rnesgul olmayın. Bırakın j1111ş· ~ 
rağı soğuk, iğrenç, korkunç bellemiş - halime. Alnımın yazısı bÖ)'ıe·geJl'l• i 1 

tir. Ondan kaçar, şehirlerin sahteliğine 
sığınırlar. Halbuki o, ne mübarek şey
d'ir! Ya.~adığımız kadar bizi besler, ru
humuzu, gönlümüzü uyalıyan renk 
renk çiçekleri, gölgesinde barındığımız 

adı 1 ·rıı· • güne kadar nasıl tek yaş ede)'ı . 4' 
de öyle yaşamakta devarrıb nsi b1r 
gene çok rica ederim, bU 

8 ;J 
ha taze1emevin ~ 

- Bir şa;t111 (Ar 



ıı. Komşunun fidanı 
ıfikte YbYııhid. komşusu Bay Fehmi ile bir
ler, iki ır ~ Pazartesi pazanna gitmiş • 
lelir ÇiÇek fidanı alrtı!flardı. Evlerine 
l'iııe l~hnez her ikisi de kendi bahçele -
birb~n!ılar. Ve çiçek fidanını bahçelerini 
dikti! en aYll'an duvarlann diplerine er. 

-. 
8
r ~Y Vahid çiçeli diktikten 

·~ dı. Ve kendi kendi . sonra ıu 
_Bir ne. .... 

)ij..,..~ kaç iÜn iyi bakarım Hemen bü-
~~verirı · 
ned· · 

~Ye \Artık her ıabah erkenden balı • 
kliy0~

1 1!.~· ~idanı ıuluyor, toprağını e
l( ' gu reliyordu. 

ct.n~':1 ~y hlıını, Bay Vahidin fi
- İşte ça uk büyütmek ve ona: 

kaldı be ~Olllfu bak, aenin fidanın bodur ne olduğunu görmek için bahçeye koştu. 
h·. !lilnki koskocaınanı 
uıye lli8bet Kendi f°lcfanı olduğu gibi idi. Bay F~hmi -

lt !tendi kend~ istediiini anlaıruı· ninki ise bir geoe içinde bir kanş daha bü-
- IL.ı.. •• - • yüınüştü. Bay Fehmi o gün alqama kadar bt ~ dedJ. ..... -:-._._ f"d d 
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ÇabuJt bQyt ---.uıu.un ı am a· fidanının karşıSJnda oturdu. Birkaç kere 
Ertesi dıı .:-~ . gübreledi. Birkaç kere suladı. Kökünü ça- ' 

llnıan ~ ahid bahçeye indiği paladı. Gözü ikide birde Bay Fehminin 
uıı fidanının büyümüft bahQeSine iliştikçe hiddetten köprüyordu. 

Bay Fehmi bahçesinde koltuklarını ka
barta kabar.ta dolaşıyor. Fidanın önünden 
ıeçtikçe muvaffak olmuş insanların ba • 
kışile fidana bakıyordu. 

Bay Vahid o gece hiç uyuyamadı. Göz
lerini kapar kapamaz, bahçesindeki bir 
türlü büyümiyen fidanı görür gibi olu -
yordu: 

-:- Bakalım yarın ne olacak? 

Ertesi gün güne.ş doğar doğmaz bahçeye 
fırladı. Kendi fidanı olduğu gibi idi. Bay 
Fehminin bahçesindeki ise bir karış daha 
büyümüştü. Bay Vahid yumruklarını S'lk
tı, duvara doğru yürüdü. Bahçe kovasını 

ı...., tersine çevirip üstüne çıktı ve Bay Fehmi-
-..ı~ CI 
'8ty Va~ --. •• old .. ».•nu gördü. nin bahçesine baktı. Birdenbire şaşırmış-

-..:ı ._..._ ~ waw tı. Bay Fehminin fidanı bir saksı içinde 
\l - Onlllı ffd ÇIC>k kızdı: dikili idı. Yanyana konulmuş her biri Ö· 

dt ~k k.ı.ın i:._ daha büyüsün, benim· tekinden bir karış yüksek üç tane sandık 
Ol'iıtı. • Wi. 'ben bu işi halle-

IÜ • vardı. Bay Vahid işi anlamıştı. Bay Feb-
Orıı~, ~iat mütthaasıaıarın k tu mi bir gün saksıdaki fidanı sandıklardan 
1-wtı. ~-- • danı§tı. Mataaa nıa~ 0

d1 • en alçağının üzerine koymuş, ertesi gün 
lıt ~ Çelfd gaza 0 • • M • 

leldi. 7.ira aun, ıtlbreler aldı. Evi· bir kanş yukseğıne koymuş ve böylece 
~diltı~ at Dıiitehaasuıanndan öl _ ftdanı her gün bir karı§ yükseliyor gibi 

le tü~~lptı. 'Maııı ıun•t gübre • gıöıJterebilmişti. 
ll)']tu U1Un'btı:• bu llY"ede rahat bir Bay Fehmi kıskanç komşusile çok gü-

~~ ~ ;,ı~bii~;~;·miz :::] 
biıe Uyıuıı gel l1!sınlni gazeteden ke - ı 

Kônderin. ecek ~nklerle boyayın ve 

~ k~Ye cthe~n: boyaDUJ olanlardan 
~ · ~ır kif1 So p lllUa saati verece • 
'Yded~Ir.t· n Oltaya bir aylık abone 
'nı iiize1 "'-:~· Diğer J11z ki§iye de ayrı 
>'e ee... &l1:0ıyeler v ı.· 
!in ab verme 'l'eeeeız .. Bilmece • 

1 rtıeeıe ,__b rnftddeti on beş gu··ndür u . -va mı~ • 
~!'ine clJi~ ze gönderdiğiniz zarfın 

~llin gaıe........ • kelimesini ve bilme • 
'Ill "k ·~e çıktıJı t n... 

~•utma"' armı yazmayı sa -
l'ııı . . ., .nız. Bil 
\ •Sirnlert h rnecede kazananla-

Bir bardak suya bir yumurta koyarsı • 

nız. Yumurta suyun dibine gider. Fakat 

yumurtayı suyun ortasında tutmak ta ka· 

bildir. Bardağın yarısına yakın yerine 

kadar su koyarmnız. Bu suya eritebil -

diği kadar tuz illve edersiniz. Tuzlu su • 

yun il.zerine ince bir klğıd koyarsınız. Bir 

başka bardaktan tuzsuz su illve ederek 

bardalı doldurursunuz. Ve ldğıdı suyu 
karı§tırmadan yavaşça çekip çıkarırsınız. 

Bu tarzda hazırlanmıı bardağa yumur • 

tayı koyunuz, yumurta tuzlu ıuyur.. sat -

hından ~ağı inmez, yani bardaktaki au-

yun ortasında kalml§ o)ur. Bunu bardak
tan bilyük bir ltab içinde yaparı.anız da 
olur. 

* 
Yazı makiDesile resim 

arı aa"'..... er hafta Pazartesi günü ç -\lf ., "lltıda ·ıa ı 
l.. .attarı p1 

1 
n edilir. Ve bilmece mü Bu reami bir okuyucumuz yazı maki • 

~ zart,,ai p • 
~ ~ lonrıa nı - ' erternbe günleri öğ- neaindeki birkaç işareti kullanarak. ma • 

Sayfa 9 

Bunacla Na1bandotlu okuhm4a verilen müsamereden bir tablo 

19 MAYISTA 
Ey AtatüTlı çocrıfa, Ey lnönii neleri/ 
Ebedi :.sa/erlerle alaıtır bu -.leri •. 
Ergenelıon' dan çalıtılı medeniyet .açmıya1 
ln.anlılı i'eceıine ıene plalt açmıya •• 
Yıldırımlara eıa, ülküde berabem, 
Yarınlara fenle ve lıültirle aelerberU. 
Kaygı ne1 bilmiyoruz; daypyla copyoraa, 
Sızmıyor ,ağlıyoruz, durmuyor lrotayoras. •• 

** Y avrumdur her zaler bu (On dokuz Mayıı) ın, 
Kutlu gün/ Altıolc'un ilk gerilmiı yaywn/ 

** Biz lıi yaratacağız her feYİ Şefimiz var! 
Kof(lcağız elbette f(llalc hedelimiz var! 
Küheylan ülkümüz var, meydan var, tehaivarızı 
Yarına giin•ı gibi baı olacalı bis vara! •• 

** Türklük ve Anadolu yüldelecek gençlikle, 
Bu yılda hangi Engel yıkılmm; bu dinçlikle?. 
Yılları lnıpTıla, .alale yıJuıeaia, 
Gece bizden kaçıyor, f'llaia çıJıacaia. 

** inanıp güveniriz lnlnlab ltavaaında, 
KOfGCGiıs TiirlıliJfün maluulda daoautda, 
Çilnlcii fU saman bizim, çinlta ba semin 6isim. 
T apacalzs laepimis o biiyiilı yemin 6isim/ •. 

Afyonla OkUyucumuz 
Omaan Attila 

~lir. 'l'aırada ~~~mı2t11 an kendilerine k:ineyle yapIDJftır. 
n_ Postayı nan arın hediyele - ---------=========-==-:::ı:::m--==-:===ıı-=m-==-===--====-==--=--===--====---==-----=---=--=-----==----=-==-==-~a ..... , 1 gönderi • · · ~ .... ,,)i 1t rız. Bırınci ve ikinci 
._ ler hec:t· azananıar eğer İstanbulda 

IJel · •:telerini alın 1.. • • ırlerte . . a-. ıçın matbaamı· 
::itrrı,li~ n ıyı tıkınıı birer resimlerini 

16 lerıni ~· Ta!§rıda bwunanlar re
lı.... liderdik~ . ile IÖnderebillrler. Resme 
""ll~· l"i zarfın fl t ıtıi ~ zerine c dare:. ke • :nu •lıdırıar. 

''
1
erhakk Oıı İYtler h k:kı ında bir ıöyliyeceğiniz. 

U da ~ a nda bir dileğiniz olur!a 
~~tub111 ... _ Yazıtıalısınız. Bu tarzda dilek 
·~ --<111 b0Jnı '- iiı.el'İJıd 1 

ece cevabı zarfından 
tf ir-: e cİdare 'L. 1. • 
~ ·~·tıde ıa · • a.e ımesı yazılı bir 

•ı r de ... nder:nıentz llzımdır 
e11 \,. ır .. nu söyl" . • 
~ ıJibrıeıce ıyeyun çocuklar bize 
~ lta.ıı1aruı1 cevablanna dikkat ediyo
~ 'le .

2 
gazeteden kestiğiniz bll-

1ı._ ~llrı>uk l"inf çarpuk çurpuk kesiyor, 
~ııu Çurp k k Metinin bııbası motoBiklctinm cıTk4· 
"-• ~. llu h· u Afıdtara yapıc:tınyor- · 1-..> ''ak iÇ d ır. '$ sına kayı§la bir minder bağW1Uı ..,. 
~ olmak 1 •

0
tsru defil, hayatta mu· Metine: 

ıt_ - ır. ~· Çin rnuntazam olmak ld-
~ le Yllrıdiden . . - Bu mmdeN ottınıTıun. ıeni de 

l'ct. her v ~~ama allfmalısınız. gezdiririm. 
•kit iniianı el:ıemdir. Dedi. 

Jfdrı oturdu. Faktı& pek a.ı gitmif
'leTdi k'ı Mnm birdenbire oturduğu 

Slenietı fırladı 1'• k41dınmcı diftü, 

Bcıba.rı durmU§tu, Metin: 
- Baba., sen minderi JIOnltı b~lcı

dın; dedi. Minderi motosikletten ci:b • 
.w. Juıııdi. "'"Jc.asıncı baaladı. 

- lıte fimdi oldu baba .. Eğer gene 
motosiklttt 8<1' sılır, bt!n duşeTsem hıç 

ol?TMV~~a minr~erlP bi1!ıl. ".jl dü.serinı. de 

tıTkOıfll Clf'U"4Z • 



T. C. ZiRAAT BANKASI 
K•rul•t tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir&P 
Şube ft ajam adedi: 26J 

Zlr•1 ve tıc ... 1 1ıı... Hvl IMınka 1118melel•PI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Baııkııaıuia kmnbaralı Ye ihbarsız tasarruf heablannda en u 
50 lirası bulunanlara 1enede .f defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plana 
IÖfl ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00J " 

40 n 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

. oı:KKA'f: Heaablanndak1 paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıkt\ğı takdirde "1 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 deb, 1 Eylfil. ı Biriııcikanun, t Mart v• l Haman 
CarihJerinde çeJdleceırtir. 

ADAPAZARI . 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

Türk Anonim Şirketinden : 
Aşağıda evsaf ve miktarları yanlı malzemeye ihtiyacı.."llll vardır. Vermek 

istiyenler, İstanbul veya Adapazarı teslim fiatlarınm 31 Mayu 1939 gününe 
kadar Şirketimize bild,lrmeleri. 

Miktarı Mikyası Evsafı Cinsi 

4000 Kg. 5X40 m/m Lam:ı demiri 

2000 Kg. (4X16 mfm • > 
(5X16 m/m 

660 Kg. 16X16 m/m Dört köşe demir 

1400 lCg. 8 Yuvarlak demir 

200 ron Pik 

50 M3 Dökmeci kumu 

4000 Tabaka 1,25 - 1,50kalınlık. Sa9 

Şişli - Beyoğlu spor maçı 
Beyotıuçor Wmnı Pazar günü Tak

sim stadında Şişli takunile Ş~11 Çocuk 
E.5irgeme Kurumu menfaatine bir maç 
yapacaktır. 

F enerbahçe - Vefa maçı 
Fener bahçe ile Vefa takımlan ara -

sındclki mil11 kiline maçı bugün saat 
17,30 da Taksim stadında yaptlacak -
tır. 

Bakırköy Barut gUcU sahasmda 
Banıtgücü a-lanındıa 28-5-939 P.ı -

ur günü yapılacak maçlar. 
Hm-biyeyılmaz - Barutgücü B takını

lan saat 14 te. 
A takımlan da saat 16 da karşıla~

caldardır. 

··-·····-·-----· .. ···· ... ·-··· ..... ····-----······· .... 
( ___ Y_e_n_i_n_e_ş_r_iy_a_t _) 
tİvey Ana - Akagündfiz'Un çok sevilen 

bu romanının 2 ncl tnb'ını İnk11A.b Kitabevi 
neşretmiş Te herkesin alabUmesl lç1n fiatı 25 
l-uruş konmuştur. 

Dal Rüzgarlan - Değerli romancilan -
rnısdan Mahmud Yesarl'ntn en eon eseri o -
lan bu ~ltab, İnklll'ı.b Kttabevl tarafından 
neşredllmlştlr. Fi: !5 kuruştur. 

Bir A"' Böyle Bitti - Bayatı Nezihe Mtı· 
hlttın'ln edebi bir romaru<fır. İnkllAb Kitab
evi nefrl.1atıdır. Fi: 25 kuruştur. 

----···--········-··· .......... -····----------
Emin8n0 Halkevfnde mDNmere 

Emlnönli Halkevlnden: Partimlzln Beşin
ci Büyük Kurultayının Ankn.rada Türkiye 
Büyük Millet Mecltsl binasında toplanışı şe
refine 29 Mayıs 939 Pazartesi akşamı Evlml
zln Cıığı>Joğlundakl salonunda bir müsame
re tcrtlb edilmiştir. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müd. r:üğü ilan!arı 

1500 Metre MikAbı Ceviz T om-
alınacak 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

1 - Tahınhı edilen kıymeti 16480 füa ı - Tahmin edilen kıymeti 315681.80; 
olan iJd cina Dstübünüıı kaplı zarfla ra olan 24 kalem muhtelif cim bal• • 
münabsası 12/S/1939 tarihine rastlıym kapalı zarfla müna.kasası 12/6/1939 ta ıt 
Pazartesi günil aat 11 de Vek.Alet bina~ rihlne rastlıyan Pazartesi günü ,.ıt ıııi" 
anda müteş8kk:il komisyonumuzda icra de Vekllet binasında müteşekkil kO 
edı1eoektir. 1onumu.zda icra ed.ı1ecektir. siJ!I 

2 _ Şartnamesini almak istiyenleırin 2 - 183 kuru§ bedel ile §artnaıne 111 
almak istiyenlerin her gun" koıniSY0 

her gün komisyona milracaatlan. 

3 - Münakuaya girmek istiyenlerin 
1232,25 liralık Ok teminat \'e kanun! 
beıgelermi navt kapalı zarflarını belli 

günde münakasa ıaatinden en geç bir 
saat evveline k.a<kr makbu.z mukabilin· 

de komisyon bafkanlığrma vermeleri. 
(Postada olacak ıecikmeler kabul edil -
rnez.) (1956) (3624) 

müracaat lan riJI 
3 - Münakasaya girmek 1su1eııl:,ı. 

2751.12 liralık ilk teminat ve kanuııl P. 
gelerini havi kapalı zarflarını belll .... 
de münakasa saatinden en geç bir ).O" 
C'VVeline kadar makbuz mukabilinde ,'11 
ıni~n başkanlığına vermeleri. cpost 
olacak gecikmeler kabul ediımes. 

clm. c36~· 

"""""" 
Marmara 'Oasübahrl it. Sahnalma Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmini fiatı Umuın tutat' 
Cinsi Kilosu Kr.ş. San. ~ 

Bnkla (iç) 
Bezelye (sultani) 

> Araka 
Semizotu 
Taze kabak 
Ayşekadın faaulya· 
Patlıcan 
Bamya 
Pırasa 

Ispanak. 

Kuru savan 
Domates 
Lahana 

10000 . 4000 
4000 

12000 
10000 
18000 
18000 

, 5000 
!8000 
l8000 

30000 
16000 
25000 

5 
7 

10 
5 
2 50 

) 
) 
) 
)'. 
) 

12 ) 
8 ) 

17 50 ) 
4 ) 
8 ) 

10 ) 
4 ) 
5 ) 

Salça 8000 !5 ) 
Kırmızı biber 1200 25 ) 
Patates 30000 8 ) 

20011 

Y eşü biber 8000 7 ) 
1 - Deniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukanda cin.!#~, 

tan yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmUJtU!· • 
2 - Eksiltme 7 Haziran 939 ÇArşamba günü saat 15 de İzı:n.Hte Tersane ):.•,. 

sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabiltr. t 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istedi~ *S:. 

vesikalarını ve lMl lira 13 kuruştan ibaret ilk teminatlarfle birlikte t 
Tahmin edilen bedeli c60,000> lira olan lif mektublarını muayyen g\ln ve saatten bir saat evvelın. kadar ):.oıııf" 

ruğu 

1500 metre mikabı ceviz tomruğu askeri yon başkanlığına vermeJeri. (3~08) 

fub~~~~ummüd~lü~m~k9~- ---------------------------~~J 
tınalma komisyonunca 19/6j939 Pazartesi ı f 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale stanbul Komutanlığı ilanları 
edilecek'.tir. Şartname c3> lira muk:ıbili=ı- .._ __________________________ .--;. tı•1 

de komisyondan verilir. Talihlerin mu- İhale gunu talibi çıkmıyan ve ihalesi tık teminatı 327 liradır. ŞartnaıneB' İfl
vakkat teminat olan c4250> lirayı havi on gün uzatılan İstanbul Komutanlığına gün komisyonda görülebilir. 1ste'klfl~ııti1' 
teklif mektublarını mezkilr günde saat bağlı birlikler için 30000 kilo sakız kabağı ilk teminat makbuzu veya pıeıctub iPdt 

1

14,30 a kadar komisyona vermeleri ve ile 30000 kilo taze fasulya satın alınacak- 2490 sayılı kanunun 2·3 maddelel' ft 
kendil-erinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tır. Açık eksiltme ile ihalesi 5/Haziran/ yazılı vesikalarile beraber belli !!:ırı>' 

1 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol- 939 Pazartesi .günü saat 14,30 da yapıla- saatte Fındıklıda Komutanlık Sa 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar- caktır. Muhammen tutarı 4350 liradır. Komisyonuna gelmeleri. (37~ 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi· 
kasile mezkur .gün ve saatte komisyona 
müracaatları. c3606a 

* 
Betonarme Köprü inşaat. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı 5 Ad.-t mulıtelif torna tezgahı ,rtl' şartnamesinde değişiklik yapıldığı 1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilAyetleri dahilinde Çerkesköy • Vlze ~ J{ırkl "' 

hakkında yolu üzerinde.ki Ergene, Çayırdere. Soğucakdere köprillerinin betonarıne ııY 
26/6/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da gene ayni yol tizerindeld Büyükdere köprüsü döşemesinin de ahıab olarak;il• 

kapalı zarfla ihale edileceği 4. 6, 9 ve den inşaah (67.224) lira (22) kunıf k~şif bedeli üzerinden kapalı zarf 
ll/Mayıs/1939 tarihlerinde ilan edilen eksiltmeye çıkarılmı~tır. . 1/t' 

200 Xa. 2 nci X.ali te 
300 Kg. 1 nci Kalite 

50 Ton 
6000 Aded 8X80 
3000 Aded 6X56 

Gram 

1 
Grafit 
Alınan Koku 
Yuvarlak başlı civata 

• > • 

2 - Eksiltme 5/6/939 tarihine müsadlf Pazartesi gu''nü saat (18) da Nafıa 
muhtelif torna tezgahları ~rtnamesinde 
değişiklik yapılacağından mezkUr günler- kaletinde şose w köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 1'•-
de çıkan ilanlar hükümsüzdür. •354ı, 3 - Eksiltme fart.namesi ve buna mütefeni diğer evrak (337) turUJ JJl~ * bilinde adı geçen reislikte..ı. ahnabflir. sııfi' 

6120 ton lavemarin kömürü alınacak 4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en u sekiz gün evvel bl!' istida ile ··~ııll 
Vekaletine müracaatla bu gibi inıı:aatı yapabileceklerine dair ehliyet 11e

51 

Satll1k tabı makinesi 
Tahmin edilen bedeli c79560. lira olan ~ 

almaları lazımdır. .ili' 
6120 ton lavamarin kömürü Askeri Fab- 939 >" 5 - Eksiltmeye gireceklerin dardüncü maddede bahııedilen vesika ile ""~ 
rikalar Umum Jvlüdürlüğü merkez satın· ı•" 

1 k · 
71611939 

ç ba nesine aid Tic&Nt Odası vesikasını ve (4612) liralık muvakkat teminatıarıJll _.nJ 
ama omısyonunca arşam olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daıresinde hazırlıyacaklan kapalı zarflBT:~-
günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale e • de ,. 
dilccektir. Şartname ca> lira cgs. kurut ikinci maddede yazılı vakitten bir ııaat evveline kadar makbuz mukabilin,..SS) 
mukabilinde komisyondan verilir. Talib - misyon reisliğine vennelerl muktaziclir. (1851~ 
lerin muvakkat teminat olan c5228> li - CEMAL TEKiN LOKANTASI _,, 
rayı havi teklif mektublarını mezkfu P 
günde aaat 14,30 za kadar komisyona ver• Taksim me1danı ~n Jllılaca.tını düşünerek oradaki dükkAn~ 
meleri ve kendilelrinin de 2490 nmnaralı dız sineması ta~ısına natıedllml.ft.1. Bu yeni dtikkAnda birçok masraf ve f ~ 

lıklarda bulunmamıza ,.. apartımanlann altında bulunan mutfak ~Atının.,,,,.,,_, 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaı1tle edllmeslne raıtmen muhlt1 ta.cız eden mutfak kokusu bertaraf edllememlŞ old ..JJ" 

Nafia Veka"' Jetı·.nden .• komisyoncu olmadıklanna ve bu işle all- I dan münasıb bir dük.tl.n bulu0011& kadar lokantamızın kapalı kalacağını ıo. 

1 

kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret rem müştcrllerlmlze anederlz. 
E~~~~~ın~: ~~~~~~~~~ n~atte~---~---•••••••••••••••••••-~ 

komisyona m- tl 3540 Askeri fabrikalar Akyazı kereste fabrikaSI 
1 - Adala regülatörü inşaatı keşif bedeli c376027. lira c62> kuruştur. 1 uracaa an. c > 
2 - Eksiltme 17/6/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günS saat 11 de Nafia Ve· * mÜdÜr(ÜğÜnden. .ttıs' 

80 Ton Benzin AJınacak JJ!~ 
k.Aleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu- Akyazı askerl kereste fabrikası a~a~da yazılı keveste ve kütük na Tahmin edilen bedeli c24,000> lira olan ~ 5

' 
ille yapılacaktır. 80 ton benzin Askeri Fabrikalar Umum kapalı. zarf usulll.e eksiltmaye koymuştur. ıııett' 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi .mukavele pro)esı, bayındırlık iş· Müdürlüğü nrerkez satınalma komisyo _ 1 - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkırığı ormanı mıntııkaların.dan c60_00• ~ ' 
le.ri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri cl8> lira c80:.. kuruş mukabl nunca 71611939 Çarşamba günü saat 15 te mikab her cina kütük ve kereste Akyazının Kuzuluk köyü civanndaki fo. e ııııJ' 
linde Sular Umum Müdürlfiğünden alabilirler. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname sına nakledileeekt.ir. Beher mettre mikabının muhammen bedeli beş lira ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl879h lira clO> kuruşluk muvak· parasız olarak komisyondan \•erilir. Ta _ vakka~ teminata c2250> liradır. · lb ıııt 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yap~acağı günden en az sekiz gün evvel el- liblerin muvakkat teminat olan cl800:.. li- 2 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikası ambarlarından c4000> metre Jll~ ı;eııet 
lerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Veklletine müra'!aat rayı havi teklif mektubiarını mezıdlr gün cins kiitük ve kereste Adapazarı istasyom.ındaki ardiyesine nakledilecek· ıır•ıJıf• 

• ederek bu işe mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri de saat 14 de kadar komisyona vermeleri metre miMbınm muhammen bedeli iki lira ve muvakkat teminatı c600• .,;rııt'I 
~arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulwımıyanlar eba1tıneye iştirak ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 3 - Adapazarında Part karŞJSlllt!,aki askeri yollama dairesinde 12ıaıı _ 
edemezler. 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis - 939 Pazartesi günü saat on dörtte ayrı ayn ihalesi yapılacaktır. ~ 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı tkinci maddede yanlı saatten bir saat ev- yoncu olmadıklarına ve bu işle al!kadar 4 - İstekliler Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklıanna dair belgeterile ıı ga:-
Teline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz ntukabüinde vermeleri lazım· tüccardan olduklarınıa dair Ticaret Odası vakkat teminat mektub wya makbuzlarım havi kapalı zarflarını ınuaY~c~ 
dır. . vesikasile mezk1lr gün ve saatt~ ~omis - de saat on üçe kadar komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek jstıY 

· yona müracaatian c3538. Fabrika MüdUrl<iğüne müracaatlan tIAn olunur. c3534ıt Postada olan geci~meler kabul edilmez. cl84h c3405-, 



1tSON PostA 

Nafıa ve iktısad bütçeleri Bakalım şimdi ne 
. N Ankara, 26 (Hususi) - Bugün Mecliste bunun haysiyet ve şere!ile oyna.mağa hiç 
~ afıa v_~eti teşkilnt kanun layihası ile bir kimsenin hakkı yoktur. 
afıa bu~sı ve İ!ctısad Vekaleti bütçesi İkhsat Vekileti bütçesi 

:u~~e-e ve kabul edildi. Nafıa Veka:ieti Mütea'kiben İktısad VekAleti teşkilatı 
§kilat kanun layihasının müzaheresi sı-

rasına kanun layihası müzakere ve kabul edil-
Mu .. a .. z~7a Gevher Etili Ankara İmar dikten sonra İktısad Vt>kaleti bütçesinin 
" durluğüıtrın icraatından ~ikayet etti 
•e b ~ müzakeresine başlandı.. Bu sırada Halil 
..... 

1
• u_ mü_ d_ürlüğün lnğvedilerek vazife ve 

- a}ı Menteşe teşviki sanayi kanunundan isti· 
ıyetının Nafıa Vekülctine devrolun-ma fade eden fabrikalann hasılat miktann-

\rer~~ istedi ve bunun için bir de takrir ca, ithalat ve ihracatına dair rakamlara 

Abd dayanarak izahatta bulundu. Bu suretle 
b ı urrahınan Naci Demirag·, Ziya Gev-er e Cüm'huriyet devrinde büyük i5tihsal ve 
\. ayni fikirde bulundug·unu ve An· .. ara L istihlak kaynağı kurulduğunu, Sümer-
bak unar MüdürlUğünün ~ehrin iman 

ıın d ~ bankın sanayi erbabına kredi temini içi'!l 
1ar ın an kendisinin de birçok zorluk- faaliyete geçmesini istedi. Bu kredi mem

a Tasladığını söyledi. 
Bu.nd bamdan mahrum olan birçok sanayi mü-

'""n b" an sonra söz alan Nana VekiliJ>u ,, k esseselerinin başka yerlerden kredi temi-
~ böır anun layihası ile kabil olacağını ni için çok büyük müşkülata rasladıkla
İrnk!nYle bir takrirle hemen oluverişinin rını ilave etti. 

Zi ı olamıyacağını söyledi. Amele evleri 
rind Ya Gevher tekrar kürsüye geldi. Fik-

e ısrar etti: Besim Atalay - tki ufak şey için bura-

>~ Yalnız işin usul bakımından doğru ya geldim, diyerek söze bafladı: 
'1ıyo ığını söylüyorlarsa takririmi geri cSırtında yamalı yo~ganlan ve göm
~~· Asıl mes2ıenin bu işin Nafıaya leklerile yalın ayak. b8§1 kabak birçok 
oısu:. ~ka dır. Bugün olmazsa yarın köylüler yazın sahillere hicret ederler. 
~Yih a t ben bunun jçin de bir kanun Bunlar nerelerde yatarlar, ne yerler, ne laka: hazırlıyarak heyeti fıliyenize içerler? Hergün sırtındaki yorganı ile bir 

lfü edeceğim:. dedi. takım insanların sokaklardan akın yap-
zakere klfi " "ld tığını görüyoruz. Dost ve düşmanın gözü Aeıeti goru ü. L§yihanın mad- .... 

okunarak aynen k b 1 d·ıd· onunde bunları. bu halde bırakmak doğru 
a u e 1 ı. d ··ıd· B -..l • İs İ Nafıa bnt . egı ır. u m..ıamlar ıçin tanbul. zmir, 

Bundan çesı Ankara. Adana. Samrun gıôi beş şehri-
ilin rnü k so~a Nafıa Vekaleti bütçesi- rnizde gayet sade ve basit a
dUrraıı: er~ başlandı. İlk sözü Ab- mele evleri yapmak ne kadar iyi olur. E-
,.,_ an ~acı De . ğ ld n· ... - ... denind mıra a ı. ıvrıgı ğer bu sene zarfında İktısad Vekilimiz 
t en bahsetr n · d · · 1 Aı:;n hattı ile sahille• be~1ır mn en.ıntın bize proje getirirlerse çok mı>mnun olu-
"" Ve: •Asıl bun re ag 3.runasını ıs e- ruz. Bunlar orta yayladan sa~lam, dinç, 
~ 8.Zarnt . . dan sonra bu madenler- kuvvetli gelirler. Fakat alil. hasta o'arak 
Rasnı "'" ıstıfade edilecektir:. dedi. dönerler Fa-brikada yapıda tarlada ş-

111-ıı_ .n.aplan Ant 1 1t K d . , ' . 
~ -.e lerek a. ya ~ere ara ~ çimiz budur ve yalnrz: bir ekmek için ~a-
ı&ııderı her 1~denazde lıruansızlık yu- lısırlar. Medeniyet havası bu refahı yap
tılnnızı. ce:1 . bırçok zayiatla kar§llaş- makla yaratılır dedi. 
~ndan k. ınaın 'ft gerek emüa ba- Hatib sözüne devam etti: cDiğer bir 
11

• .\kden:arunızın çok büyük olduğu- mesele de ekml"k mesele.s;dir. Bunlar bu 
~ette \?e \?e Karadenizd:.! muhakkak büyük şehirde t irinci nevi ekmek yerne
~tn'llnn ;::•kın bir zamanda bir iltica ~e mel"bur k:ılı •orlar. Kel başa şimşir 
~ı bildirdi, bnannın çok yerinde ola- tarak. Bu zavallılar icin, neden ikinci ne-

lıi, vi ekmı>k çıkarmıvoruz. Onun için 100 
'!;ketin İflerinde bir para. 100 paradır. Sayın Vekilimden bu-

~ Ra._. -'ıudinin roln nu da ayrıca rica ediyorum. dedi. (Bravo 
dece]{ bi~.<tskişehir) _Sizi meyus e sesleri ve alkışlar). 
~! ~~en bahsedeceğim,_ diye- İkb11ad Vekilinin beyanab 
;ıı olan bir e!:~~ Yolunun muteah- Müteakiben kürsüye gelen h:tısad 'Ve-
~eki yaptığı 1 ~~f~r~etın memleketi- kili hatiblerin mütalea ve tenkidlerine ce
lirketin öteden~ u ı~l:ri anlattı. Bu 

1 

vab vermiş ve hayat pahahlığl hakkında 
~~nı :rn 

1
.. bız.m aleyhimi~de demiştir ki: 

~ • eae a bizim 100 k ru bir ifi onla uruşa ya_p- - Hayat pahalılığı. halkın istihlAk et-

t 
'le nihayet d 

1 
nn 250 kuruşa yaptıgı- 1

1 

tiği eşyaya ödediği paranın fazlah!h şek-
tkın ev et aleyh· b" da 0 

1 Ve bu ş' k . ıne ır va aç- linde ifade edilecek olursa burada fkttsad 
ltlli ın da bir ......,:~_etı harekete getiren ada- Vekaletine 1aal1Qk eden kısım, bilhassa 

Ye 1- .ı.u, ... Yahua· · ld .. ·· 
re~: ısı o ugunu soy- sınai mamullerini ucuz ve sağlam olma-

k •}.fern1eketin v . , sı noktasında hülAsa edilebilir. 
ıırşı Yııpt ğı e mıl.etin bu adamlara z b. d 

onıar da· ı en büyük yardımlara karşı or ır ava 
Ça)ı§rn una memleket ve .11 t 1 hi Sanayi mamulleri"lin ucuz olması, sa~-
nunu a.ktadırlar. Biz .. teı:k·ı~tı e a .ey ,_~e lam olması, milli fabrikalann maruf t;-
h ınuzda p ır ı a ı esasıye ~- b. . 1 • • 

ir ""' • arti progra:rn d la ırıy e rasyonel şekılde ışlemesi ile olur. 
.. ur« kad . ımız a on rı ı B ·11· .. k k k d b 1 . onlar d ar himaye etı··· . h ld u mı ı sanayıı urrna a ar. eki on-

lara airna bizi:rn aleyhun" . dıgımızh al e dan daha zor bir davadır. Milli sanayii 
· ız e cep e a ır- • . 

llu rasyonel ışletebılme-k meselesi esas itiba-
'6~ sırada Refik İnce oturduğu erden rile sanayi t~atının iyice hesab edilmiş 

_ it Besle batırdı: y olarak kurulmuş olmasına. ham madde-
di~ 1_ ıca ~derim. dedi. asıl .. 1 k . t lerin tedarikine, fiat ve nııkil vasıtalan-

tS11l14 ~ " soy eme ıs e- . . • 
it d..Jı.. .. T--J• SOyleyin t:i""di b 1 nın temın edılm~ bulunmasına, fabn"ka-

_-çgudir • ır-• un arın sıra-
trnİn · lann .sarfedecekleri mahrukat maddele. 

~l\J)or Sazak - Sırastdır f k t . rinin kezalik gerek fiat ve gerek naltil 
..... , bura..ı- . a a sıze ne 1 . . . . . 
""'"'1\lı d ~ reis var siz k mese esının temın edılmış olma.sına ve ni-
""" ed iye ~ab verdi• Ven~ 1 ar:ışıy~r- hayet fabrikalann istihsal edeceği mad
~nA- het'ek. hillı:fiınett~ buso~ ekrıneh ke- delerin de sevıkedileceği pazarlara nakil 
\. .. '141 l n..... şır et a -""' 1cJ. .... 14!dbirlerin b·ra _, masraflarının nazan dikkate alınmış bu-aya lı: ı n evv~ mev- 1 - Biıinı Ol'ıulınasını istedi ve: unma.sına bağlıdır. 
ltt.~ hM Yapacağımız, arzı hal etmektir, .Vekıl. bundan so!lra, tenltid ve temen-

iitCUnet kanşır. nılere ayrı ayn cevablu vermiş. rakam-
L 1Jnıa11 • l ri lar zikretmiştir. 
,~ 'llırker liına ." e Meclis yann saat onda müzakerelere 

._ederek: ' n ınşası siyasetine te- devam edece'ktir. 

' Seneıerct be . -------
~ )a.pılacak ~ rı Ç9talağzında bir Ii- Nolanda Krallçe11l 

da ını • akat burada mı yapılsın. BrQksb/dnn agrı'..11 
Yapılsın cliye bir türlM k ~ c; ıu 

Yora dedi. u arar . 
~-~ Refik 1 . Brüksel, 26 (A.A.) - Holanda kraliçe-

ı_·~k l ncenın cevabı si Wilhelmine bugün saat 11 de Belçika-
'L. le'8llla n;e (Mlflisa), Emin Sazakın mü- dan ayrılmıştır. 
~)'.S evab ve k Kral Leopold kendisini istasyona kadar 
llJ Y~ ""' rere : cBaşkalannın 

ıı b· ... Şerefin,. t teşyi eylemiştir. 
•L. ır \raZif . - aarruzu menetme-
-~ \>eda esi olduğunu söyliyerek: 
ltı 1.:_ - Vasın ·· d 
~ -..ınseıe . 1 mu afaacbn uzak bul.ı-
~~ak h~ burada taarruzdan masıın 
~ ıon saylavın vazifesidir~ de-

' }f ra ~l . ~ Ür ve d enne şöyle devam etti: 
lıaı·Uıı diğer p emokrat Türk parla;nentCJ
~ bir ar}(~\aınentolara örnek olacak 
le) e taııaın!şın bu suretle ifsad et
~ )o)t •ada} 1 edeınem. (Umumi bir 

Unun ~n). ~u gibi şahıslara karşı 
hükuınleri vardır. Şunun. 

An'renör kursu açllıyor 
(B~ttırafı 1 inci sa1/fada) 

Kurs leyli olacıtk ve tedrisat Kuleli as
keri lisesinde yapılacaktır. 26 Haziranda 
başlanacak olan kurııa 50 kişi alınacaktır. 
Kursa orta tahsilini bitirmiş. askerliğini 
yapmış olanlar imUhanla girebilecekler
dir. 

Altı ay tahsilden ıonra iyi derece ile 
muvaffak olanlara ayda .lQQ. mı vP 70 lira 
iicret verilecektjı:. 

buyuracaklar ? 
(Bcıştarafı 1 inci .ıaufada) 

Denjzxolları kooperatifinin dünkü he
yeti umumiye içtimaı, bizim iddiamızın 
mı, yoksa meclisi idarenin tekzibinin mi 
yalan olduğunu meydana çıkarmıı bulu
nuyor. 

İşte hakı1rnt: 
Denizyollan kooperatifi umumt heyeti 

toplantısı dün öğleden sonra Denizyolları 
İdaresinin Tophanedeki binasında yapıl
mıştır. 

Toplantıya Denlzhank Umum Muhase
be Müdürü Fuad Musa riyaset etmiş ve 
katibliklere Sadullah ve Cemal seçildik
ten sonra. ruzname müzakeresine başlan· 
mıştır. 

Ruznameye .göre, evvelki toplantıda 
kooperatif hesabat ve muamelatını tetkik 
etmek üzere ortaklar arasından lt'Ç11en 
beş kişilik bir heyetin buna aid raporu o
kunmuştur. Tetkik heyeti bir aydanberi 
kooperatif muame!Atında yaptığı esasJı 
tetkikler sonunda uzun bir rapor hazırla
mış ve her fasıl üzerinde zararların ne· 
den ileri .geldiğini tesbit ~iştir. 

Bu heyetin verdilti rapora göre, koope
ratifin idare ve muhasebe işlerinde birçok 
idaresizlik. yolsuzluk ve ihmaller görül· 
müştür. 

' Hevetin bilhassa üze!'inde ehemmiyetle 
durduğu yolsuzluklar şunlardır: 

Kooperatif için ~anhul piyasasında 'Vll· 

pılan mübavaat mııhdud bazı firml\lara 
inhisar ettiriJmis. bazı mallardan ihtfvaç
tan çok fazla stok yapılmııı ve bundan 
mütevellid nara sıkmtıSJnı J?idermek icin 
31 bin liralık stok malı temin edilerek 
bwnkadan faizle pua. alınmı~ ve bu su
retle :hem lüzumsuz yPre 1217 liralık faiz 
\rerilmis ve hem de terhin edilen mıılla
nn muhafazası için ~84 lir.l buzhane tic· 
retf ı:nôi füzuJi masraf yamlmıstır. 

A vrıca Kocatas mıvu kooperatife ln1· 
vük bir zarar verdilti halde. f:ıbrih tr'k· 
rar kir~hııR.-:o.k mukavP1f' tf'mniti nhnı
muc:. 'knm-.-~+if ic:l,.ri istPnilni!'Ji IPl'hi i~"

"*" Pıiilmi<ı n .. ,,;.,.bank TÜe!!R~nth'l bll711~
.,.,,,lTl ~nrınoratifl 7ıırar3 s"lrar"lt lı::ırp'!fpt. 

,.,.., rr~rül,...,ıioı v.. koot>P.ratif livakatsn el
To...rJ<> h1.-;ıl.-•lnı1~u·. 

Gene lrooperattftn muhaR~' lsl@rtnde, 
o:run feıti.lk.Jer 1'Mltıni!a. ~in 4!efte. 
rinde bfrçolt noksanlıklar ve Jrarı~klıklar 
görülm~. defterikebir h11un Jtalemle 
yazılımJ, hesab tanlan muntazam tutul
mamı!, ortakların :hesablan kanştınlmış. 
ka,rıdlara müteannr ~11k1 rniisbfteler 
mahsub fic:lerfn(" haltlanm&m1~ w bu 
mahsub f",c,lM"inde .mlAhivettarlann lm~
lı:ırı f?~lP~mf~. Ambar ve ma,azR 
defterlerfle ambar Jtartlatının d11 J)ek 
gavrl muntazam btr ~ek1lde oldul!u an1n
ş1lmıs. defterikebirle kasa <1rftertne ~ 

hemmfvet ven1mlverek rkf defter arasın
da mnvattne temtn edile:memis. mOesse
senln havatt eohemmiveti nlan kasa def
terleri çok lAiM>ati bir c:eltı1de tutulmus. 
bu yüzden ihesablat'da hlrrnk farklar hu
sule gelmls ve bunlar bir türın 1esblt alu
namamı~r. 

Füzııli ve 1eflHkeH olank bazı manar 
faizli paraya te'l'hln ednmı., ambarda 
mevC'Ud mallar mmf fiat ftzerinden milli. 
yet1endlrflmlş. ftatlan "aTii mOtehavvfl 
ve lüzumunda derhal tedariki mthn'ldln 
olan mallardan Mlmmnz olarak fHla 
stok yapllln!f w bu yQzden bayi zarar 
husule gıebnlftlr. 

Avne11 bt1A'ftrôda ~ bin kümr th-Rltk 
hir h.-sııb DeniııbanJra ~ld ohırak ~rn1-

di~ halde, bunun mül.n Denizvollııınn. 
ııid oldufu anlasılmıstır. Koooe!'atlf me
murlannd;ın ba!llanna faıla 'kreıU vPril
mic:, 'koooeratif mPmurlanndan bazılan
nm zimmetinde efiriiJeon ı>aralar Uılısfl e
dilrneml8 ve 4 bin lfl"ahk bir meblıi~n ki
min zinmıPtinde bulundutu anhsılllma

m1c:tır. Ba71 kimsel~rdekf alacaklar uzun 
müddet takib ve tahsil edilmemiş. bflAn
ro tanziminde bi~k hnsusat nazan dik
kate alınmamıs, but hesablar mOkerrer 
olarak eösterilml!iı, banka ne kooperatif 
era.ı;ında'ki hesablır kanşık tutulmuş. ti
cari besablarda bir JdmseTe iki yerde he
sab acıtmış. 30 bin Jirahk sabit bir kre
diye faiz verilmiş. ..-e zanıret olmadığl 
halde yilksek maaşla fazla memur alm
mıs. memur maafları 937 yılına nazaran 
3788 lira fazlalaştınlmış. Kocataş fahri· 
kasında birçok ihmaller yüzünden f1Je ve 
tesisat metruk. nzfyette bırakılmıf. 7000 
liralık fite, kap vesaire zayi edilmi,, odun 
satışlan hesab harici bırakılmıştır. 
Hesabatı teltik hueu rN>Qrunun IO-

• Sayfa ti 

Partı programmda yapılması 
teklif edilen tadirat 

(Baştarafı 1 i~ sayfada) 
üzere Parti programında bazı tadilatı 

istihdaf eden teklifler hazırlanmıştır. 
Genbaşkurun da tasvibine ikt.lrnn etmiş o

lan bu tadllrıt, dünya hMisat ve hareketle
rlni etüd yanında, bilhassa büyük ink.ılli -
bunızın nasbına7.ar ettiği esasları ihtiva e -
den tnllli karaktere, yurd ve mlllet 1ht1ynç
lanna dayı:.nan Ye Türk cemiyetini bu asrın 
insanlık: fı.leminde hakla olan yere .süratıe u
laştırıcı hükfunlerl ihtiva eden ve C. H. Par
tisinin kuruluşundanberl tekAmül ederek ta
ayyün etmiş bulunan programındaki mev -
cud esaı:lardan ancak bazılarının tatbika -
tına taallük eylemekte ve şunlardan ibaret 
bulunmaktadır: 

Vçiiııcü kımn: Ziraat ft sınai. madenler, 
<trmanlar, ticaret, nafıa "1erf 

l - Eski programda zıraı kredi menu 
premiplcr daha z.lyade vüzuh ke.9betme.sl ve 
genişlemesi için mevcud hükümlere yeni -
den aşalıdakller llAve edilmiştir: 

Çiftçinin 1.4letme sermayesi utl8urlannı ta
mamlamak, sirat ı.,tıhsali verlmlendlrmek ve 
iylleştirmck, çiftçiyi araziye ve zlra1 işlet -
meye sahlb kılmak ve ziral ma.h.sullerin ail -
rüm ve sat.ışını lrolaylaftırmak ft arttırmak 
zirai kredinin hedefidir). 

2 - Muayyen mevsimde muayyen mevzu
lu işlerle çalışıp yılının artan za.manlannı 
hem cemiyet -.e hem kendisi için bot geçir -
meğe mahki\rn bulunan elleri bu lki maksad
la faydalı kılmak nokta.tıından ellflerl ft kü 
çllk san'atlar hakkında da şu yeni hüküm 
eklenmiştir: 

lEl!şlerl ve kfü;ük ı:an'atlanınıza 1nkl.şaf 
imkAnı verllmestne ve halkın mutad işleri 
haricinde boş kalan vaktinin bu sahada kıy 
metlendlrllme&ne çalışacağız.) 

Yol ve imar 
3 - Devletin nafıa 1.şlerlnde bll~ yol 

ve imar kısımlarında gittikçe daha vüs'atıı 
bir faaliyl'te geçilme 1mkllnlan hbıl olma -
ya başlıyacaltından bu hususa da şu tlAve e
dllmlştlr: 

es.seselerlnde tatbik lınkfmı verııecektir. :a.. 
nun tanzimi işi ile Maarif Vekilliği mep 
olacaktır.) 

Köylüniin okutulması için 
5 - Normal llk tahsIUn tatbikine ~ 

olmıynn yerlerde köylünün daha çnbuk ~ 
kolaylıkla okutulnbllm<>s1ni temin için bq 
h~sta rncvoud hüküm ~dn.kl ~ 
tadil ve lmkfıl edllmiştlr: 

(Öğret;men gönderilmesine imt:ln olnıı • 
yan köylerin öğreUm ve lyltlm işlerinde ld!ıJı 
Uiye rehberlik etmek üzere köy öğretmen -
lerl Lstlhdam edilir. Bu tıp köy okullanndl 
tahsllln daha olgun yaşta başlaması, ~ 
devam etmesi ve devletçe askerllt borcu stlıl 
bir sıkılıkla taklb edU.mesi gerektir. Az nl -
fuslu birkaç köyü okutacak normal ilk ~ 
larla ayn tipteki köy okullan için ameli JUl
dan pansiyonlar kurdurulur ve kurulur>. 

Üniversite ve yüksek mektebler 
6 - Programın ayni fasıldaki ÜntveraUe 

ve yüksE'k mekteblerc ald olan hükmft da!ııa 
ziyade tasrih edilerek bu hlISUStakl esuıat 
aşağıdaki şeklide tesbft edllm.lştir: 

(Üniversite ve yüksek okullanmız kendi "' 
lerlnden beklenen ilim ve lhtısas elem•nJad 
yetiştirmek, memleket dahllinde llm1 hare 1 

ketlere destek ve kaynak olmak tızere ~ 
kEmmelleştirllecektir. 'Ülnlversite ive ytlk w 
sek okullarımızııı adedini arttırmak 'ftl bml 
laıı Maarlf Veklletl. idaresinde toplamak tll 
rindeylz.) 

Türk Jugati 
7 - Neşrlynt, kütl\bhane ve okuma oda 1 

ları hakl>mdaki maddeye şu hüküm eklen .. 
rnlştlr: 

(Bilhassa bir Türk lfigatı ve ansiklopedi • 
sini biran evVel vücude getirmek başlıca e .. 
rnelimfzdlr.) 

8 - Kez:ı halkımızın kültürel sevlye.ıdnl 

yükseltmektekl çalışmaları süra.tıe ffunulleJl
dlrmek !~in nüfus, vesait ve eleman notta .. 
smda Halkevleri açılamıyan yerlerde bunan 
vazifesini daha ameli Te ktiçftk mikyasta Ja• 
pabllmek için halk odaları teftllltı v6eadıl 
getirilmesi düşünülmüş ve programa fıkra 

halinde eklenml~lr. 

Yedinci kısım 

<Memleketi baıtıayan iyi .!JOSC ~bekeleri
ne kavuşmak için ameıt bir program tatbik 
olunacaktır. Yol programında mllU ekonomi 
'ft yurdun emniyet ve müdafaası dÜf(lnee -
sine dikkat edilecektir. En ehemmiyetli mer 9 - Amme hlzmetlerl gören bayır cemi• 
tezleri ba~lıvan ana yollardan blr tumınm yetıerlnin saDerJnln daha verimli olmall 
Ye btıyiik köp. ill 1 d 1 tç d hd ve yurdun o me"YZnlardaki lhtfyaçlannm iRi 

r er n ev e e eru e edil - vasıtalarla d&..'ı:ı. nrlmll ve plAnlı ola'!"tlk bl: 
mest ve vlllyet Yollarının ve mmtaka'rl ba - şılanmaaı için bu cemiyetJertn tendl hmllll 
~;:!:"h~:ı~:~::.~ı .;~n iyi P : nizam ve kaidelerinin üstünde dC"fletçe mtl-

e amıf 1'> raJr:ıbe esası faydalı görülmii§ ve afa.lıd* 
lun ya.pı ve daimi tamirleri, yol ltlerlnln ana madde llfıve edllm!~lr: 
pren.ortplerldir. DevlE't yapılarında, şebircl - (ıı.-A hl ti - h 1 tl 
lik lol i - nunırc zme goren ayır cem ye eri -

""i-'er nde teknik ve planlı esaslarla ça.llfl- nln "Ye obilha.s.sa hunlardan umumi, hu.md w 
lacaktır.) belediye bütçe.lerlnden yardım gören1erlJdD 

Bettncl lnnm: Mllll tallın ft terftfye devletçe husust bir murakabeye tAbi tutaı-
4 - Türk dutnde yapılacak tetkikat ve eı- malarına ehemmiyet verilecektir. 

de edilen netıcelertn tatbikatının vertmıı ve 10 _ cemlyetıerimlzdekl maddeye de <ıeJ
sftratU olabllme&l için şu hüküm 11Ave edil - yonal fikirleri koruma ve yaym~ ve sınıf ml
mı.,tir: cadele.!f uyandırma maksadla.rı De eem!Jıet 

ITürk dll!nln millileşmesi hareketinde el- kurulamıyaoaktır) diye yeni bir hüküm na
de edilen neticelere bütün ilim ve tedris mü- ve edllmtııt!r. 

nunda kooperatifin çok ihmalkar ve yol
suz bir şekilde tedviri yüzünden eski bi
lançoda gösterildiği gibi 11 bin lira değil, 
12 bin küsur liralık bır zararın husule 
geldiği, kooperatifin çok bozuk bir halde 
bulunan muhasebe işlerinin vakit geçiril
meksizin ıslah edilmesi icab etti~i. koo
peratife birçO'k zarar veren Kocataş suyu 
işinin behemehal elden çıkarılması lazım 
geldiği bildirilmiş ve 939 yılında iyi idare 
edildiği takdirde çok verimli neticeler el
de edilmesi mümkün olan bu müesseseye. 
icab ederse Muhabere ve Münakale Ve
kili Ali Çetinkayanın himayelerinin rica 
edilmesi mütaleasında bulunmuştur. 

Heyet raporu okunduktan sonra ortak
lardan bazılan ıö;ı almışlar ve bu açık 
rapor karşısında §iikranlannı bildirdik
ten sonra vazifele!'i kontrol olan ve her 
ay 150 ücret alan mürakıbların hesabla 
alakadar olmadıklarını. kooperatif me
mur ve müstahdemleri tarafından mal sa· 
bibi vaziyetinde olan ortakların müraca
atlarında barid ve dürüşt muamele edil
diğini. ıbazı kimselere istihkaklanndan 
çok fazla kredi ve:ildiğini. ortaklara mal 
alırken müşkill&t çıkarıldığını bu yüz
den bir kısım ortakların istifa etmek iste
diklerini söylemişler ve idare meclisile 
murakıblara vazifelerini yapmadıkların
dan teessüflerini bildirmişlerdir. 

Gene ortaklardan birisi kooperatifi ida· 
re edenlerin liyakat ve hüsnüniyetlerin
den fÜphe edildiğini bildirmiştir. 

Ortaklann bu mütalealan heyeti umu· 
miyede alkışlar ve bravo seslerile karşı· 
lanmıştır. 

Bundan sonra tetki'k heyetinin raporu 
kabul edilerek bilAnço tasdik olunmuş ve 
ruznamenin üçijncii maddesine geçilmiş
tir. Eski idare meclisinin ibrası hususuna 
temas eden nıznamenin bu maddesi üze
rinde birçok münakaplar olmuştur. Bu 
sırada riyaset makamına bir takrir veri
lerek yolsuzluldarın 938 yılı içinde iki 
defa değişen idare meclislerinden hangi
ainin zamanında olduğunun tayin edilin-

ciye kadar, idare meclisinin tcbrie edil· 
memesini ve mes'uliyetleri göriien idan 
meclisinden zar.ann tazmini talebinde btt· 
lunulmuştur. 

Gene şiddetli münakaşalardan sonra, 
eski idare meclisile mürakıbların yeni se• 
çilecek idare meclisi tarafmdan vaziyeU 
tetkik edilip mes'ul ve gayri mes'ul vazt. 
yetleri tesbit olununcaya kadar tebriye 
edilmiyerek bu işin 939 yılı umumi heyet 
toplantısına bırak1lmasına karar veril" 
miştir. 

Bundan sonra 938 yılına aid 12 bin .k1l<o 
sur liralık zarann 13 bin liralık ihtiyat 
akçesinden tenzili muvafık görülmü§ ve 
yeni idare meclisi intihabına geçilmiştir. 

İntihab esnasında da hayli münakap .. 
lar olmuş, neticede idare meclisi asli aza. 
lıklarına Denizbank muhase-becisi Baba 
Değer, Ankara vapuru süvarisi Süreyya 
Gürsu, Denizbank kamara servisi Amiri 
Fethi Atalık, fen dairesi muamelat .-1' 
Sadi Tengizrnan ve Said SalAhattin, yedelf 
azalıklara Savarons yatı süvarisi Said 
Özege. Denizbank Muhasebe Müdür Mu

avini Abdullah. mürak1blıklara Cemal 
Kal af at oğlu, Mecdi Peker ve Reş::ıd seçlb 
mişlerdir. 

-------
Çemberlaynin 
yeni bir nutku 

Edimbourg, 26 (A.A.) - Çernberla~ 
İskoçya kiliseleri umumi heyet toplantı" 
sında söylediği nutukta demiştir ki: 

cÖtedenberi sarfettij?im bütün ga)Te .. 
ler yalnız sulbü pamuk ipliği ile bağlı tut
mağı değiJ, bugün milyonlarca insanm 
yüreklerini ezen harb tehlikesi korkusu
nu ve emniyetsizliğin izalesini istihdaf ey. 
!emiştir. 

Bizim gibi bugün ağır mes'ulivctler yQ
künü taşıyanlar, bu memJcketi. kt'ndisinl 
müdafaa için silahlandır.mal-tan bz..lr:ı biP 
çare göremiyoruz.> 
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M 1 L LE R A Y'I N AS K 1 1 
UıtmllUmDll-~ Tercilme eden : Suad Derviş ...aımuııl 

Stefan Marveze'in ölümü hayranlarını mektubları ele geçirmek ne iyi bir av o- - cSevgili Klod, 
büyük bir yeis içinde bırakmıştı. O mü - lacaktL 1 Bu çekmecenin içindekileri gördüğün 
bmmel romancı, mtikemmel hikayeci, Hemen işe geçti. Matmazel Meillerayın 1 zaman hayret edeceksin. Bu kağıdlar Ste· 
mükemmel makaleci, mükemınl §airdi. varisine müracaat etti ve ondan bu ınek· fanla benim aramdaki qktan geri kalan 
Birçok kimselere omm ölümü müthif bir tu'bları istedi. şeylerdir. Muharebe zamanı onun ve be
zaya gibi geldi. Varis kırkını geçkin olan ayyaı. çapkın nim için bu mektublarm nasıl bir kıymet 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bay Hasanın 9668 hesap No. ıile Sandığımızdan aldığı (700) liraya karfl bi
rinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapıld 
takib üzerine 3202 No. lu kanunun 48 cı maddesinin matutu 40 cı maddeslne ı~re 
satılması icab eden Hırkaişerif civarında Cumartesi pazarında Akşe?Mettin ,
Mimarsinan mahallesinin eski Çukurçefme yeni Fırın sokağında eski 83 yeni 8' 
en yeni 3 numaralı kargir bir erin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırıııa:P 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iltlyd 
(93) lira pey akçesi verecektir. Miill bankalarımızdan birinin ternJnat metuıbd 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilnle belediye resimleri ve vakıf lcaresi "' 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 8/8f931 
tan1ıinden itibaren tetkı1t etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde •~ 

O ölür ölmez, ailesi, dostları, mürid • ve ahliıksız bir insandı. Yoiselin mektu - ifade etmiş olduğunu anlıyamazsın. Eğer 
leri mektublarla ve ziyaretlerle rahatsız buna şöyle cevab verdi. bu kağıdlan okuyabilsen. belki anlardın. 
edilmeğe başladı. Onun natamam eserle- cGaliba istedikleriniz elimdedir. Müte-

1 

Fakat sen bunları ol.."Uyamıyacaksın, kim 
rl. mektubları, hususi defterleri aranılı .. veffa teyzemin odasında küçük bir çek- seler bunu okuyamıyacak. Bütün bunları 
;,ordu. Elile yazılmış en manasız bir satır mece içinde hepsi ayni el yazısile yazılmıı ben l!':.lbimin içine gömdüm. Ve onları 
bile onlar nazarında ehemmiyet kesbedi· bir sürü zarflar buldum. Hepsi de ordu j mezara götüreceğim. Stefanın bana yol .. 
yordu. postahanesinden damgalanmıştır. Onlara 

1 

ladığı mektubların ben yalnız zarflarını 
Bilhassa muhaberııtma müthiş ehem - elimi bile sürmedim. Çekmeceyi tavana- sakladım. Her zarfın üzerindeki posta 

miyet veriliyor. ele geçirilmesi için çok rasına attım. Eğer bu kağıd parçaları sizi damgasının tarihi bana onun kullandığı 
uğraşılıyordu. alakadar ediyorsa. geliniz, alınız.• muhabbet ve sevgi dolu cümleleri hatır -

Bu mektublar meşhur bir şahsiyetin Bu satırları oku"rken Yoiselin sevinçten latıyor. 
hususi kar-kterini açıkça gilsterece~i için başı dönüyordu. Hemen ayni gün içinde Ben o tarihlere baktıkça o tarihte yaz-
bazıları sırf onun insan tara!ını öğren • trene binip Lankre şatosuna geldi. dığı mektubda bana nelerden bahsetmiş 
mek. bazıları da bu hususi tarafta dedi- Yolun nihayetinde kestane ağaçlarının olduğunu biliyorum. Sakladığım şeyle • 
toduya vesile ve sebeb teşkil edecek ıcy- arkasında güneş batarken ıatonun t~ rin ancak benim içi:ı bir manası ve ifa
ler bulmak ümidile bu mektubları Ple ge- merdivenlerini çıktı Matmazel Meille • desi vardır ... 
çirip neşretmeği düşünüyordu. raym ye~ni onu bekliyordu. Ayağında Ben onlara b~ktıkça muhayyel aşıkı-

İçlerinden 'hiç biri çirkin bir şey yap _ derid_e? getirler vardı. Ayakkabılan ça • mın ya.?ı~d~ beraber geçirdiğim aşk yo -
tığını anlamıyordu. Hepsi bir cesedin et· mur JÇınde, şaka ederek: lunu duşunuyorum. 
rafına ü~üş kanncalara benziyorlar· - Kay'bedecek vaktiniz var gahôal.. Evet muhayyel 5~ıkım diyorum. Şunu 
dı. Utanmasalar ölünün gömleğine kadar Dedi. Bir dakika sonra katib karışık bir sana söyliyeyim ki Stefanla biz hiç bir za
elde etmeğe çabalıyacaklardı. Onun hu .. kilide -'~~ulan marifetli bir anahtarla açı- ma~ birbirimizi görmeden sade uzaktan, 
-·-• m .. ıı. .. ı..,.. t t 1 "k" "ld ola lan küçuk çekmecenin başında idi. uzaga mektublaştık, o kadar. •Uöl .... .....,ra ı op anıp ı ı cı • t 
rak neşredildi kapı"ıldı. Kalbi şiddetli, şiddetli çarpıyordu. Ni - şte bu mektublar ortadan kalktığı için 

' :1 hayet hazine eli~ geçmişti. hiç bir yabancı bizim aşkımızın sırrım öğ. 
Bu nebbaşlar içinde en müthişi Stefan Çekmecenin kapağını açmak için ev sa- renemiyecektir. Sana gelince, bu zarfların 

Marvcze'in son senelerinde husust katibi hibinin uzaklaşmasını bekledi. O uzakla- senin için bir manası olmıyacağından on-
olan Maksim Yoiseldi. O, efendisi ölür öl- şır uzaklaşmaz çekmecenin kapağını açtı. lan yakınanı senden rica ederim. 
mez kağıdlannı karıştırmış, daha evvel İşte metodik bir surette gayet munta- Teyze?l Valentine Millerav:. 
de efendisinin mahremi esran olmuştu. zam şekilde yanyana konulmuş olan ve Büyük bir yeis içinde kalan Yoizel elini 
Gençti. çok para sıkıntısı çekiyordu. Pa- üstlerinde büyük üstadın el yazısile Wa- çekmecenin içine da!dırdı. Ve bütün zarf
ra bulmak için şunu. bunu yapmaktan da lentine'nin adresi yazıu bulunan zarflar lan dışan çıkardı. 
hiç çekinmiyordu. 

karşısında duruyordu. Hepsi cepheden Evet zarfların hepsi boştu. 
Samimi bir saatind"!, üstad ona okuyu- yollanılmıştı. Ve şöyle bir bakılınca bin ............................................................. . 

cuları tarafından tamamile meçhul olan tane kadar zarf olduğu tahmin edilebilir- ,._. Sinir hastalıldan ·-, 
bir aşktan bahsetmişti. Bu aı:k onun harb d" N 1 MUtehassısı 

~ 1
••• e vurgun... Or. N E C A T 1 K E M A L 

de geçirdiği dört seneyi nurlarnhrmıştı. T"ıtrek ellerini ölmüş kadının eMarmı 
l3üyük edib yaşına yağmen 1914 ile 1918 karıştırmak için uzattı. Birdenbire durdu. 
arasında vatanına bilfiil hizmet etmeğe Beyaz zarfların arasında bir de eflatun 
talib olmuştu. Ve işte bu seneler içinde bir zarf duruyordu. 
sevdiği kadının hattA ismini ve adresini Bu ne demekti? 

Anormal ve zekaca geri çocuklar 
için temrin ve tedııvl seansları : 

saat 15 - 19. 

"9ı Arnavutköy 184 No. h yalı J 
kAtibine bir gün söy!emişti. Bu Puatuda Evveıa 0 zarfı çekti ve buvük bir hay- ---------------
Lankre şatosunun r.ahibi olan Matmazel retle üS"tünde: 
Valentine Meilleraydı. cYeğenime.. 

Yoisel onun edibden birkaç zaman ev.. Sözünü okudu: 

Doktor Hafız Cemal 
(J.okman Hekim) . 

vel öldüğünü · biliyordu. Harb senelerin- Tereddüd etmeden zartı açtı. rçrn8e IU Divanyolunda 104 numarada 'ıcrgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044.233~8 

bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamed~ ve ti'" 
kib dosyasında vardı:-. Arttırmaya girrniı olanlar. bunları tetkik ederek il~ 
çıkarılan gayri menkul hskkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Btrtrı 
arttırma 13/7/939 tarihine mfuıadif Perşembe günü Cağaloğlunda kAin SaııcbJr 
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi IÇlll 
teklif edilecek bedelin tereihan alınması icab eden gayri menkul mükellefiyeti O• 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olma&ı şarttır. Aksi takdirde son arttıraJlıll 
taahhüdü baki kalmak şartlle 28/7 /39 tarihine rnüsadif Cuma günü ayni mahaldi 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en P 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyaıı allk• " 
darlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve nıuarif• 
dair iddialarını ilan tarihi~den itibaren yirmi gün içinde ev:-akı millbltelerfl' 
beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemlJ olaJl" 
[arla hakları tapu sicille:ile aabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmuından it•'" 
riç kalırlar. Daha faz~a malftınat almak tçtiyenlerin 938-1177 dosya numaralll' 
Sandığımız hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

** 
DiKKAT 

• 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alıl')an gayri ~nkulü ipotek göstermek ~ 
lere muham.minlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek Dıe
re ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık gısterme~· 

(311'1) 

Bir t•crUbe klfldlr 1 

BASUR MEMELERiNi 

PATI 

ile tedavi ediniz. 

Nafıa Vekaletinden 
12/6/939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti binası içindi ııı~: 

zeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3231.30 1~, 
muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malzemesinin açık eksiltme uıulil 

' eksiltmesi yapılaca!~tır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürla.ıtıncteıı 
alınabilir. 

de bu iki sevgili arasında teati edilmiş satırlar vardı: 

trSon Posta• nm edebi romanı: 28 - Çok, çok giiç kızım. Benim yaşırn-

l~~r• da bir adamın iş bulmı»sı imkansız gibi 

U
I~ '' YJ~{ bir şey ... Bahusus elimdeki kağıdlar 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. yııl 

İsteklilerin muvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı vesaik ile birllkt•-1) 
gün saat 15 de mezkU: komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (1937) ( 

miye patronu-:ı odasına giden koridoru bu k~dar yanlışlıklar yapmJUDA ~ 
geçti, iç tarafı deri ile kaplanmış olan budur. tir''" 
ceviz kapıyı iterek sonbahm- güneşi al- - Mademki öy1e idi, bıraklP 11 ,.,.. 

clspart.:ı. lı• larıın fabn"k.a.sında çalıştığı. 
mı gösterdikten sonra ... 

- Niçin? Bu fabrikanın fena bir şöh
reti mi var? 

Yazan: GÜZİN DALMEN - Ha~·ır. bilakis; fakat bu ailenin 
Aralarmdaki bu yarım aostıuk Ne- digıv· gı"bi maiyetlerindeki adamları öldüresice 

. ~alışamı~orum artık. Malfun çalıştm:hklarmı ve bir defa açığa çı
nmeyi hergün Feridunun tayin ettiği ya, kendisınde.:ı bır ~y sormak, tzahat karıldıklan daha dogruv su tekaüde sevk 
saatlerde işine ge.lnı€kten ve son za- almak · kA • k Dem k ki b" ' ıın _anı ;o ··· e ır ay edildikten sonra onların artık diş<1nda 
manlarda pek sars1lan Cemil beye yar- sonr~: yanı kış başında parasız pulsuz bir işde çalıc:acak kuvvetleri kalmadı _ 
dım. ctrnektcn menetrniyordu. Za'vallı sokaga atılıyoruz. v h k bT 
muha!*'beci, hcrgün biraz daha ihtiyar- - Belki de size bir maaş b.a~lı~acak: gı~ ~~zl: s~;~diğ!niz sebebler kafi 
ladığı, ve oon geçirdiği kuvvetli grip - - Evet, ~lr ~eyler wverece~ı soyledı değil; ~n mutlaka sizin bir iş bulaca-
ten sonra sıhhati büsbütün bozulduğu amma bugunku aylıgımla geçınemez - ğınızı ümid etmek istiyorum Cemil bev. 
halde ailesini geçjndirmek için bütün ~en bundan sonra alacalğım beş on lira Bu sözleri de sövled'l.kt.en sonra artık 
;.ayretile çalışıyor, patronun nazarı ıle ne yapabilirim? Bahusus ki küçük ba ka bir diyeceği kalmamış gibi genç 
dikkatini kendi hastalıgvı ve ihtiycfrlığı ogwlumun bu yaz çektı"gıw· h t ık ş . • . ~zu:n as a 1 kız kendi masasının başına geçerek 
üzerine celbetmernek istiyordu. sebebı!e bırçok .da borca gırdim; bunla- defterini açtı; fakat bugün çalışamıya _ 

Halbuki, bir gün Nerime büroya gel- rı da öclern~k la~~~· . c!k kadar sinirleri bozulmuştu. Dün 
diği zaman adamcağızı hergünden me- - Bu soyledıgmiz şeyleri Fendun gecedenberi şiddetli bir baş ağrısı ona 
yus ve bitkir.. bir halde bularak onun beye anlatmadmız mı? gö kapatmamış Cemil beyle olan mu
bu halinin bir hastalıktan ziyade büyük İhtiyar muh~sebeci telAşla genç kıza ha~eresi de bu iztırabını büsbütün art
l>ir teessürden i!eıi geldiğini ~adı. baktı. t ş· d" k di h • d dl .. 

tırmış ı. ım ı en şa sı er erını 
Cemil bey ellerini birbirinin içine ki- - Ona anlatmak mı? Ne söylüyorsun ve üzüntülerini unutmuş, bu aile ba • 
lidlemiş, dalgın ve yaşlı gözlerle mu- sen kızım; efendimizin bu gibi sözleri basının derdine ortak olarak onu dü -
hasebe defterine bakıyor, ağzından bir dinlemek A~ti o1madığını ve kendisine şünmeğe koyulmuştu. Son zam~larda 
tek kelime çıkmıyordu. Onun her za - bu gibi ~ahst meseleler için ne tahrl - vatıstırrnak içiiı bütün gayretini sar -
man kendisine karşı mültefit sözler' ren n• de şifahen müracaat etmek fettiği 0 hududsuz isyanın yeniden baş 
söyleme.sine, en işli günlerinde bile memnu olduğunu bilmiyor musunuz? kaldırarak bütün varlığını sarmakta 
kendisine tebessüm etmesine alışkın Nerime bunu biliyor, hem pek yakın- olduğunu hissediyordu. 
olan N~rlme, bilaihtiyar yaklaşarak dan biliyordu. İşte bu 8ebebden kalbi, Bu sebebden, odadaki zil üç defa ça-
merakla sordu: bu zavallı mağdur adamın karşısında larak ona Feridun beyin kendisini is -

- Ne oldunnz? Ne vaır Cemil bey? büyük ı.,ır isyan ve merhametle çarp- tediğini haber verince, t.epesinden tır-
Bu suali beklivormuş ve birdenbire tı ve onlerın da vaktile küçük Ahmedi nağına kadar şiddetle titrediğini duy -

uyanmıc; ~ıbi, ihtiyar muhasebeci ce - sokağa atan merhametsiz adamın gad· du. Bu dakikada o davete icabet etme-
vab verdi: rine uğradıklarını anladı. mek için çok büyük şeyler feda etme -

- GC'lecek ay yazifeme nihayet ve- - Buradan çıktıktan sonra b~ka bir ğe hazırdı. Bütün vücudil, maddı ve 
rilece w "ni Feridun bey haber verdi: yerde bir iş bulacağınızdan ilmidinb manevt varlığı öfke ve isyanla titrer -

- Niçin? Sebeb ne? yok mu? O kadar iyi bir muhasebecisi- ken, onun bütün bir aileyi sefallete gö-
- İhtiyarlamışım Nerime hanım .. o- niz ki herhangi bir banka veya> firkette mecek olan bir karar vermiş olduğunu 

tuz senedenberi bu fabrikada çalışmam sizi istihdam ecrebilirler. bilirken, böyle kalbsiz ve merhamet!l;iZ 
artık fazln görülüyormuş. Bu sözleri ıöylemn ihtiyar adamm bir adamla karşılaşmak kendi~ine pek 

- Anlamıyorum. .. Mademki işinizi elinl dkşnyor, ona kuVTet ve ilmid ver- ağır geliyordu. 
nıüntazaman görüyorsunuz? mek istiyordtı. c.mn _bey bquu. nnmt- Fakat çamAçar itaat etmek lAzımdı. 

- KimbiJir, belki de efendin.in iste- dane alladu Ayaklarıııı lilrterelc " istemiye iste -

tında parlayan yazıhaneye girdi. hat etmeliydin. Bundan beyle bafO' d111' 
Feridun bey onun girdiğini görünce rıdığı ve herhangi bir yorgunluk ltıl .. 

yazısını bırakarak masa üzerinde du - duğun gibi hemen eve gidip dlJı ftbtJ 
ran bir kağıdı eline aldı: meni istiyorum; anlıyor mustJD! ıoJf 

- Bu hesabı yaparken dün aklın ne- hergün çıkıp hava alıyorsun deAtl~;ı-
rede idi bilmiyorum Nerime. Şu yap - Nerimenin kızaran yanaklah le er 
tığın olmıyacak yanlışlara bak! tün kızıllaştı ve çekingen bir_, 
Tavrı biraz mütehakkim ve titizdi vab verdi: 

fakat sesinde, bir hata işleyen memu - - Hayır, hergün çıkamıyoruı;" J1t .. 
runa darılcm bir amirin sertliği ve hu- - Niçin? Yoruluyor musUD 
şuneti yoktu. Ancak, bugün fevkalAde yır mı? O halde sebebi ne? 
asabi olan ve biraz evvel büsbütün si- - Bugünlerde biraz işim var· ırıt! 
nirlenen Nerime, en ufak bir t.ekdiri - Nasıl iş? Şahsi bir meşgaı. ~ 
bjle so~ukkanlılıkla kar.şılayacak hal - - Hayır, annenizle Nesrfıı 
de değildi. Birdenbire kıpkırmızı ol - için... od <ti' 
du, gözleri yaşltrdı, dudakları titrlye - -·Ne demek? Onlar sana it 
rek mırıldandı: riyorlar? bit 3'' 

- Yanlış yaptığıma pek müteessir Feri<lunun gözlerinden bilyilt 
oldum .. . Farkmda değildim. ke bulutu geçti. -~•~~ 

Feridun kağıdı masanın üstüne fır - - Ve sen de bunu kabul ~r 
}atarak teJaşla yerinden kal'ktı, Neri - öyle mi? ıu"" .. 
meye yaklaştı: Genç kızın temiz ve mağl"'Uf' ~ 

- Böyle ehemmiyetsiz bir fflY için nun aynası olan gözleri FerldUll ~teJ 
ağlıyor musun? Filh~ika biraz .ertce hiddetli nazarlarına tahaınınill 
konuştum fakat sen de, haricen metin titremedi: ~ W~ 
görünmene rağmen pek fatla haSA.!8m - Benim vıtıiyetimde bir di1t il' ' 
yavrum. bunu reddetmek pek m{1şk{il 

Genç kızın ince elini eline abnı.ş, o - bey. 1'ft ,ıit' 
na doğru eğilmişti. Gözleri, derinlerden Delikanlı, hiddetle boğuk ti' 
gelen bir ateşle onun gözlerini anyor, sordu: ~bıl , 
onun titreyen kirpikleri arkasına giz - - Sana bu eve karşı bazt ıer! ~, 
lenen yı?Şlarını görmek için ısrar edi- yetlerin olduğunu ima mı etti ıoi t"" 
yordu. ni güccndirdiler, sana hakaret cJı4 

Nerime gülmeğe çalı.ştı: ler Nerime? b'J b' ~ 
- Bugün biraz sinirliyim ... Yaptı - Genç kız cevab vermedi ,,e ~~~ 

ğım yanlışlar için beni affedJnu ağa - nazarların musır su<11.lertnd~r P.ıı' 
bey, onları hemen tashih ederim. için titreyen göz kapaklarını ~~,J 

- Lüzumu yok; ben meşgul olurum. indirerek önüne baktı. Onun ~f'" 
Başka şeyden bahsedelim. BugQ.nlerde değil, başkalarına kar.şı <Sflce ~ , 
rengin biraz soldu gene, gözlfthrln al - hissetmişti. tıteıı:-,ti"' 
tı morardı; halbuki son a~larda pek iyi- Nerimcnin cevab vermek dişıeti 
leşmiştin. Halinde baş ağrısı çeken bir ğini anlayınca Feridun beY 
insanın iztırabı var. sında mmldand1: 

- İyi anladınız, dündenberl pddi!t- - Pekala .. An!ıyorurn· f11111 
ll bir bq ağr1m var. Bu hesablarda da tAr1col' 



SON POSTA 

BATTA( • 
GAZI 

Sulh şartları 
~nasını . f d . 
Sonra "1 

a e etmekte ıdi. 1 bunalmış olan Bizanslılar, tasvir olun- Iuna v~rilmiş demektir ... Veriniz .. ve-
~ • gozlerini tekrar emi b T b' · · · d rerek k r za ı ıne maz ır sevınç ıçın e çırpınıyorlardı. riniz .. veriniz ... 

...._ nu ' "onuş.nıaya devam etti: K~~ler, gene (Patron) un mukad - Diye, bağırıyorlardı. 
-.ı edi :rnuJikatm nerede olmasını ar- des tasvirini omuzlarına vüklenmişler, . Dindarlar, müteassıblar, cahiller, ke-
~ lorlar?.. .J 

~ un dular ve ilahiler okuya.ırak caddelerde selerinin ağızlarını açmışlardı. Malik 
~-Parator Leo la .. . k 
ı ... -~ .... ~!Oni n, sur rın uzenne gezdiriyorlar: oldukları servetin mühim bir ısınım, 
~f ed ş. E~er siz de mukabil tar - Ey Bizanslılar!. Mukaddes belde - keşişlerin ellerindeki meşin torbalara 

..... p ~nız, orada göriL~ecekm~. nin üzerine daima kanadlarmı geren.. boşaltıyorlardı. 
Gidiniz~ la .. teklifi kabul ediyoruz. sizi hiç bir düşmana teslim etmiyen Büyük meydanlarda, meş'aleler ya -
":ı.ııra geJJ:I.aber veriniz. Biz de biraz büyük ve mübarek Patronun önünde nıvor .. hatibler farafından nutuklar 
büşün~~~uz. eğiliniz ... Ona, kalblerinizin bütün hür ve"ri!iyordu. Bunların etr~flarma top -

~eklin~ k ~ erini, kılıcı ile hakikat met ve tazimini g:österiniz. , . Bu vazife- }anan halkın: 
~~de 8~.be~ek, Battal Gaziyi o de- yi ifa ederken de, tatlı canlarınızı, kıy- - Yaşasın, sulh!. 
~asa b~dınnışti ki, şimdi o da sı - metli mallarınızı kurtaran azizler azi- Fervadları, göklere çıkıyordu. 
)aptığı 'g·bı:az e\'Vel Emir Müslimenin zi Patronun sadık hizmetkarları olan Halkın bu coşkun meserretini daha 
l'\ınu i,ı.~. ı ellerini Çlrp<11 çırpa süru - biz kesiş1ere karşı da vazifenizi ifa e - fazla cllfılamak için şarap lazımdı. Fa-

... ICU' edecekti. 1 
diniz. Düşmanların yağmasındfln kur- kı1t son zamanlarda bilsbütün şiddet e-

le ~ir Miisllnıe * tulan paralarınızı sevine sevine bize nen muhasara yüzünden. sehirde şarap 
L..l'irı.in hütü ' 0 devrln Arab prens- veriniz. Bize veril~n he; şey, hak yo - kalmamıştı. f Arkası "ar) 
"l:ren ln\ik n h~t ~ azametini gös-
beya ~ b' ellef bir kıyafetle ··t .b. 1 - 1 
d .. ır rn h ' su gı ı 1 t b 1 E 1 d" · İl" 1 u~ h u arebe atına b" . 1 E. an u e e ıyesı an ar~ 
~ al~ B' ınmı.ş o - _ 

~~ ~:*::~~~:·~::~ ...... _F-lo_r_y_a_P_ıa-ı·-ıa .... r_ı_K_i r_a_y_a __ V_e_r_i._li_y_O_r .~ 
~n e:rnekte idi. ' 

diki ·~O kadar nıe' .. . 
dik , dun ~~ 

6 
Y'US ve muteessır -

h ısı alelAde Ib· a~ydan çıkarken giy-
UQ • e ıseyı de-· t' -\'an' lrnparatorla gış ırmege .. ya-

bt r.~~ki i ra nıahsus olan ergu -
~ ~l\ZUın g" Pek mantoyu giymeğe 

,, JJtı taraf bo_rnıernl.şti. . 
1adıla • ırbirini hü A lu r. Ve son rmetle selam -
!a ZUın götrnecı ra. uzun mukaddemeye Ln en konUŞmayµ başladİ 

P~rator l -
- Em '-".'On. 

J:ıır ha tr "e ku~ 
din· ha 1.arf andan hazretleri! .. 
sa ı~. '.Maiyeti~da buradan çekilip gi
~1.sıze ııeter b:;d~ kaç askeriniz var-
~ ıtıa iic Bi.zall.~ .ııltuıı ve-

AI ası· 
L- St~' bu te}tlffi redoetf • 
vuh.ı ' 'Vve]ce 00 " 1. 
buı ~UŞİUlıuz. B' bö~yle bir arzuda 

l'\.e ... ne;iı ıı, yle bir şartı ka-
vıy ... 
~ e, Söze girişti 
Uerı sa__nın l'fladdt v~ ~un?-11 ve do -
l>aıa lUrerek taznı· nıanevı zararlarını 
~ild~ ıltlardan so:at istedi ... Uzun 

So · .a-, bu teklif kabul 
iti nra .. s:ı- 'T:< 
{il~~.... , ., ı:..mfr Mü 
~ ·"' AyaSQf slimenin şehre 
~ . .'.galibiyet ~a !kilisesini ziyaret et-

t ... gi bir şeyi aı:~~.lınak üzere is-
İın ı bahsine gel -

o \ llerırtor Leo 
~ lldar taa~b ~bu teklif karşısmda 
~ ~t:~· PctJtat g~~t;rdi ki, şiddetle i _ 
·-~ , .ı..:.ııur M·· liın ....... '&tt ~ kat'ivetı us e de, ay-

llıeseı ll'lacJde bi . e ce~b vererek: 

~a.bz~n dah:ı:ın!fın, . tazminat 
~ llı! lle ah~ttbn mdır .•. Ben, 
~dık hedinde iki , · Allahın o bü
~l ı.~ ~<>tadan re'k at namaz kıl -
iM. •ıctli• alacabı ...... b" . ""ll'l ~ teye götü . e...... ır nışa _ 
bi~ dırıar.uıt ksl~k~, askerlerl-
}iih ' ?!far .. rnıam. ht .. .ı. ayet bgosterd_ı. 
·~\l.l~' Uın ftt;' ~ şu etsele de pazarlığa 

t'ııah~l'atorı Şekle karar verildi: 
~~ arın .. v:' ()1-tı (Altı gtrıp çıkmalarına 
~U,ı~ '8~fine <>~kapı), Emir Müs -
"il' ~t ' Y•nınd ra.k açılacak .. Emir 
~ ~ huıull?nakll, kumandanlanndan 
~ 1 ~'!\ teh tlzere bu kapıdan at
~ ;"'tintn ar Ti! dahiı olacak .. Bizans 
&.. "'sok._ aSJndan ~ı. -
""Q l'eJtı '.Tll rnAbed o-~ ... "~·· dogru-
~calt at n&nla ine gide<X-k.. orada 
~hitd · 'Yııt rn: kı~acak.. alacağı şeyi 
~ttııı etı Çıkaca rasıın1e avdet ederek: 
~.~~a~a, Altın~ · · Fakat bu müddet 
L"'%~ıslııaru kapı açık kalacak ... 
~ "ları, b t abu} etJne1.... 
tı.~tıı~. u teklif h ~ mecbur 
~hı-~ ~sa'l· ~ iç bir sulh milza-

ll' ı:r... ı gorühn . 1 
~Qtabeti hatıdi. emı.ş o an hu -

~ll ~l.\so * 
~~ ~'l'citııı ~A MABED1NT>E 
~'b 10 ~ aı::rildiği da'kikadan iti -
~~d'13u k n! ~hrinde, hem de 
~it ~ hav~rargAhında coşkun bir 

'~l'l, Çult: ~YW!y es!neğe ~lamıştı. 
,~ ltluhıtsa • Yakın bir zaman _ 

"1 baya.~ hayatından bıkmış, 
korkusundan yı~, 

Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya p1fijlan kiraya verilmek üzere pazarlığa 
konulmuştur. Şartnamesi 130 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alı
nabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 1957 lira 57.kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 30/5/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3~82) 

Satılık Fa brik& 
Neft Sanayi Anonim Şirketinin bına buhran· V€rgisinden ve Belediye rü~u -

mundan belediyeye borcundan dolayı haciz altına alınan A. Kavağında Umur
yerinde eski 105, 107, yeni 21/1 No. lu kagir fabrikanın dört tarafı duvarla 
çevrilmiş ve bir kagir yazıhane ve gene kagir :kimyahane ve 21/1 alilt ve ede -
vatı sabite, 18 aded muhtelif tonda tank ve tuğla ile çevrili iki aded takdir ka -
zanı, kfıgir tuğlalarla çevrili iki buhar kazanı, bir aded atölye, derununda iki 
torna tezgahı, bir makab, bir motör, bir dinamo, bir bubarla müteharrik istim 
makinesi ve diğer kagir bina dahilinde 5 aded buharla müteh~rrik bomba, ve bir 
aded hava makinesi ve iki aded kuyu ve bir aded tasfiye kazanı ve gene 21/l 
No. da da ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla kaplı kagir de
po tahsili emval kanununun 13 üncü maddesine göre muhammen bedeli olan 
yüz kırk bir bin beş yüz seksen, 141580 lira bedel üzerinden satılığa çıkarılmıı 

ve kat'i ihalesi yapılmak üzere 18/5/939 tarihinden itibaren on gün müddetle as
kıya çıkarılmıştır. Şartnameyi görmek istiyen talihlerin bu müddet içinde Bey
koz Belediye Tahsil Başmemurluğuna müracaat edilmesi ve muhammen bedelin 
% 7.5. olan on bin altı yüz on dokuz lira elli kuruşu müzayededen evvel nakden 
veya muteber bir banka teminat mektubile birlikte ihale günü olan 29/5/939 Pa
ıartesi günü saat 16 ya kadar müracaatı arı ilfuı olunur. cB.> c3583> 

Senelik muham-
men kirası 

Cibalide Haraççı Karamehmed mahallesinde Fener cad
desi sokağında No. 18, 31;17 metre murabbaı arsa. 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Mu vakkit!hane cad
desi sokağında l No. dükkan. 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı soka
ğında 259/163 No. dükkan. 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde U zunça11ı sokak 
No. 007 /222dlikkan. 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı sokak 
No. 21210 dükkan. 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunça111 sokak 
No. 165/238 dükknn. 
Kabataşta Karakol sokağında 191 numaralı su haz.ine 
yeri. 

Samatyada Tramvay caddesi sokağında 305 No. arsa. 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 23/66 No. dükkan. 
Yenibahçede Sulukule caddesi sokağında 81 No. bostan. 
Fatihte Kinnasti mahallesinde Hafızpaşa sokağında 4 
No. dükkAn. 

Eyübde Gürnüşsuyu sokağında metrUk mezarlık arsası. 
Balatta Karabaş m?hallesinde Hisar caddesi sokak No. 69 
Kale burcu (Kireç orağı). 
Hasköyde Hasköy caddP.si sokağında 171/173 No. dükk~n. 
Unkapanında Hacıyakub mahallesinde Elvanzade sokak 
No. 24, müfrez 6 odalı ev. 

Ye~ibahçede Mimarsiııan sokağında 63/65/67 No. bostan. 
!~kktih:e Hafızpa.şa caddesi sokağında 6/8 No. arsa ve 

u an. 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 21162 No. dükkAn. 

48,00 

618,00 

72,00 

72,00 

72.00 

84,00 

200,00 
36,00 

480,00 
48,00 

85.00 
12,00 

2213,00 
18,00 . 

144,00 
225,00 

120.00 
480,00 

Top'kapıda Ar:p · · aemını mahallesinde Top kapı caddesi so-
kağında 95/115 No. ev. l08.00 
C~al~de Fener caddesi sokağında 2 No. Kulei remin. 50,00 
Cıbalıde Haraççı Knramehmed mahalles inde Uskübt so. 

tlk 
teminatı 

3,60 

46,35 

6,40 

5,40 

6,40 

6,30 

15,00 
2,70 

36,00 
3.60 

6,38 
0,90 

17,10 
1,35 

10,80 
16,88 

9,00 

S6,00 

8,10 
8,75 

kak No. 2, 25/41 Met. murabbaı arsa. 84,00 6,30 
Eyübde Tabakhane sokağında 9/1 No. yol artığı. 40,00 8,00 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslim ta· 

ı·ihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilme'k üzere ayn ayn açık art
tırmıya konulmuştuı·. Şartnameleri Levazım MUdürlüğünde görülebilir. İstekli • 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29/5/939 
Pazartesi günil saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3289) 

Sayfa 13 

Son Posta'nıı tefrik-,o;ı · 121 

ıar~n ~,~~tr~~ı~at:&:JI 
Bir nazırın korkusu 

Bu adam kaymakamdan çok korkuyordu. Top tedariki 
meselesinde kaf.ı!.ı un uçurulacagı tehdidile karşılaşmıştı 

Tercüme eden: HDsa f 1 Cahid Ya1çm 
Ertesi günü sadaret kaymakamının ya· rin kabrine takdim etmek istiyordu. Göz

nında idim. Fakat muhaveremiz şiddetlı desini sürre eminliğine tayin eylemişti . 
olabileceği için yanımızda bir ıahid bu - Gayesi hacıları Mekkeye götürmekten 
lundurmak iıstedim ve Babı!\i tercümanı- ibaret olan bu memuriyet yalnız temin 
nı intihab ettim. Bu ihtiyatın bir gayesi ettiği kar dolayısile ehemmiyeti haizdir. 
de muhaverye başlamak için bir tercüman Halkın nazarında bu memuriyet ibir gcz
temin etmek ve münasib gördüğüm za - den düşme başlangıcı sayılırdı ve göz • 
rnan vasıtasız konuşmak imkanını muha • ı' denin de ihtiyatsızca bir hırs ve tamaa ka· 
faza etmeık içindi. pı ldığına delalet ederdı. 

Mustafa Paşanın söze başlayışı tam tah İmaline memur edilmiş olduğum hedi -
min ettiğim surette vukua geldi. Anif ve yeleri tesli miçin sürreeminini görmeğE! 
ftmirane davrandı. Bana söz söylediği sı - 1 gittim. Bu fırsattan istifade ile Mekkeye 
rada, kendisinin yüzane bakmıyarak et • 

1 
takdim edeceği muhtelif hediyeleri göz. 

rafa göz gezdirdiğime dikkat edince Ba- den geçirdim. Bana iptida mezarın üstüne 
bıfıli tercümanına tül"kçe bilmiyor mu - örtülecek yeşil ipekli ve sırmalı kumaşı 
yum diye sordu. Tercüman evet cevabını gösterdi. Bu kumaş kalınlığı dolayısilc 
verdi. dikkate şayan ise de hiç te methedilemi -

- O halde neden bana cevab vermiyor? yecek nokta Venedik cümhuriyetinin İs 4 

Ben lakırdıya ka~ım: tanbuldalci sefirleri her değiştikçe Babı
- Çünkü, dedim, sizin seleflerinizle aliye bu hediyeyi takdim etmeyi adet e -

hiç bir zaman ayakta konuşmadım. Teşri- dinmiş olmasıdır. (Arkası ?.:ar} 
fat nazınnı celbediniz, henüz bilmediği • - ........ ·-·········· -· .. ···············---······--

niz usulleri size tarif eder. Maamafih, ben "Son p sta '' nın 
de bunları öğrenebilirim. 

Bodrum, yanında yer aldım ve der- Tarı·h Mu··sabakası 
hal sey~ati, İstanbula muvasalatı hak -
kında şuradan bur.adan; lakırdı açtım, bu 
esnada kahve ve çubuk getirdiler. Bana 
oopçuluktan bahsetmek için yaptığı te -
şebbüslere saraya aid suallerle sözünü 
keserek mukabele ettim. Nihayet, topçu
luk ;şlerine dair söyliyeceği sözleri dinle· 
meğe razı oldum. Bunları oldukça ölçülü 
bir tarzda ifade etti. En evvel bunda gös
terdiği ısrarın Bab:ıdağdan (1) almış ol -
duğu kat'i emirlerin icabı oİduğunu an • 
lattı. 

Görüyorum 3ti, dedim, veziriAzamm 
mektubunu gayet iyi izah ettirmişsiniz (2). 
Fakat ben de sizin, benim iStirahatimi ve 
işlerin hayrı namına pek faydalı bir mü • 
talea arzetmek isterim. Padişah sizi pa • 
yitahtın asayi§ini ve iaşesini temine me -
mur buyurdu. Topçuluğua ve muhtelif as
keri işlere aid mesleleri de tamamen ba
na havale etti. İkimiz de vazifemizi göre
lim. Siz benim işime elinizden gelen gay • 
reti ifa etmelisiniz. Taleblerimi ve mü -
talealarımı, sizin tavas:..-utunuza müracaat 
ettiğim zaman, ef endlnize arzedersiniz.Ga 
yet vu'kuf sahibi olan selefleriniz daima bu 
suretle hareket etmişlerdir. Onların mi -
saline tevfikan Seyid Efendiye karşı da 
biraz nezaket ve hürmet göstermenizi ri
ca ederim. Bu nazın korkutmak o kadar 
kolaydır ki onun hissedeceği telaş ve 
dehşet sizin için hiç te şerefi bais olmaz. 
Evvelki gün onu o kadar korkutmuşsu
nuz iki 'kab'kahalarla güldüm. Adsmcağı:ıı 
kendisini mahvdJ.rnuş zannediyor. Fakat 
ben onu teskin ettim. 

Ben bu söileri söylerken, sadsret kay
makamı hayretle · yilzüme bakıyordu. 

Türkçe konuşmaktaki muvaffakiyetimden 
dolayı beni tebrik etti. 

Hiç şüphe yok: ki titremeden kendisi -
nin yüzüne bakılamıyacağı kanaatinde bu 
lunduğu için, ceşaretimi, methetti ~ ıe : 
caatimi de takdir eyledi. Bunu müteakib 
veda ederek yanından ayrıldım. Fakat ya
nımda, kaymakama verdiğim küçük ders

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
donanmayı bütün cihanın hayret etti
ği bir azamet ve kudrette yeni baştan 
ihya etmiştir. 

Lepanto felaketi fstanbula aksetti~ 
zaman, Venedik elçisi Sokolluyu ziya -
ret etmiş ve donanmasız kalmış olan 
Türk devletinin Kıbrıs adasını muha -
faza edemiyeceğini ima ederek sulli 
mucihedesini imzalamak istemez gibi 
görünrnüştil. Sokollu şu parlak cevabı 
vermişti: 

«Biz Kıbrısı alarak sizin kolunuzu 
'kestik . Siz donanmamızı mahvederek 
bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen 
kol yerine gelmez. Tıraş edilen sakal 
daha gür biter. Bu devlet o kada'r kuv· 
vetli ve zengindir ki, isterse gemileri -
nin yelkenlerini atlastan ve iplerinI 
sırmadan yaptırtabilir. Ge1ecek yıl do
nanmarmzın karşısına hiçbir kuvvet 
çıkamıyacaktır!• 

Sokollu Türk tarihinin en büyük bir 
veziridir. İlerisini gören gözleri, ya~ -
nız garb alemine çevrilmemiştir. Bir 
taraftan Tuna • Volga nehirleri arasın
da bir kanal açarak Hazer denizine, o
radan Orta Asy;rya inmek ve garö 
Türklerile Orta Asya Türkleri arasın
da münase~t kurmak istemiş, diğer ta
raftan Silveyş kanalını açarak Hfnd 
yolun~ hAkim olmağı düşünmüştü. Si • 
yasi dehanın iki parlak projesi de za .. 
manmda takdlr edilmemiş ve türlü 
türlü siyast entrikalar neticesinde a • 
kim 'kalmıştı. 

So'kollu 15 79 da btr delinin suikasdt 
ile hançerlenerek şehid edilmiştir. 

R. E. ... --···-----·· ........................................ . 

Ankara borsası 
A~ılll - Kapanq f'latl&rı 26 • 6 • 939 

ten kıs kıs gülen tercüman ile beraber 1----------------1 
biraz ilerlemeden sadaret kaymakamı ha- ..._ ____ ç_E_K __ L_E_B ____ _. 

ber yollıyarak tercümanı çağırttı ve ona: 1 Açılıf Kapanıı 
- Bu Fransız, dedi, bana metin bir ı . Londra 11.93 J.93 

dam gibi görünüyor, fakat çok söylüyor. Ne'Y - YOi\. 12::rıu 128•66 

Tercüman fU mukabelede bulundu: Parla '·•G60 MU&no 6.M 8.M 
- Maamafih, zannetmem ki efendi - Cenene 28.~76 28.IJ276 

mize karşı mlinasebet8iz bir s6z sarfet • Ameateradım (8 .~26 68.0llll 
miş olsun. iBer11n ll0.71126 li0.7925 

~ .... _el 21.6626 21.6626 - Evet, söyledikleri gayet iyi. Fakat .uru.&a 

tekrar ediyorum, çok -söylüyor. ~~: ~::25 ~::11 

Tercümanın derlıal bana hiklye ettiğı )ladrtd 14.036 14.085 
bu kısa muhavereden sonra, hemen gi • ıvarıon. 23.8411 28.846 

dip dökümhane nazırını temin ettim. Budapeıte 2!::~ 2!::g 
Duyduğu korkuya timdi o da gülüyordu. IBükret 2.sg25 a.sv2a 

Toplar ve topçu müfrezesi orduya gön- ~::"ama 84.62 84.6.2 

derildikten sonra, yeni kaleler için toplar 3tokholm 80.115 80.55 
dökmeğe memur .;dildiın. Padişah ayni a.\i~oak_;__o"_a _______ 2_3_·90_23 ___ 23_.90_26-I 

zamanda iki küçük nümune topun ima • ı s T t K R A z L A R 
lini de rica ediyordu. Bunları Peygambe- 1---------.-------11 

(1) Balkan garblnde blr şehir. C>smaınlı 

ordusu Uç senedenberl burada lkıararglh 
kurmU§ bulunuyordu. 

(2) Sadaret kaymakamı Mustafa Pala ne 
okumak blllrdl, ne yazmak. 

J 
Açılıı 

Tiirk borcu 1 peşin -
f :t ?II > -
:t :t I nd -

Kapaıııı 



14 Sayfa 

BiR iNGilil CASUS 
Ttrctbne eden: B. Atu 

Daha harbin başlangrcında Almanya botun 
dünya ile alakası kesilmiş vaziyette idi 

~ 
Bir Haftalık ~ 

PROGRAM!) 
================================================:::::-::~~ 

CUMARTESİ • z11s119 l Ankara Radyosu 1 :rerden giden.> t - Fatldn ~C:-~,,; 
13.30: Program. 13.35: Mllzik (Neş'ell mn- tefi silzanı flrkal) 5 - Tan ~ - ,,_. 

zlk _ PU 14: Memleket saat lyan, ajam ve DALGA UZUNLUÖU Ko§ma: CEbrul&rın zahml.) e ~I. 
meteoroloji haberleri. lUO: Türk mtızıtı. 1831 m. ıas Kes. 120 Kw. k.ürdlllhicazklr şarkı: <Se:Urfıu~ııı?. 
l - Hicaz peşrevi Ballın bey. 2 - Udi Ce - T.A.Q. 19,7t m. I5195 Kc.a. 2o 'Kw. nı:> 8 - O.s.m~n Nihadın saııı.haddlll / 
mil hicaz şarkı: (N~ ilı:fuıtün bisebeb böyle.) T.A.P. 31,71 m. 9485 Kes. 20 Kw. tı. (Akşam güneşi.) 9 -:.ırınla ytJl~f 
3 _ R. Fersan hicaz şarkı: (Ey benlm gonce kürdlllhica:ı:k~r şarkı: (_..k ldufJJJr'/.. 
..r.mm ) 4 _ Yesari Asım hJcaz şarkı: (Bil- lilm.) 10 - Sadettin Kaynıı o· ~.41 

SON POSTA · 

RADYO ----

0 " • (Hatırmda kalml>. S - P'alz l(apancının kı: (Ne zaman görsem onu.> 21.3 · ıı~:J 
· Fdkat bununla beraber açlıktan yılında Romanyanın işgali Almanların mem neye bir pusenU 

5 
- K~°?e~~l:~~ HÜZ7Jem şarkı: <Beni gördll 0 şafak .. ) 4 - 21.45: Esham, tnhvllM, Jtambi1° .~ P"1 

mi. 6 - S. Kaynak şebnaz şar · a Santur takslm.l. li - Şükrll Şenozanın mahur Ziraat borsası (fiatJ 21.55: Net " . .A 
eser bile görülmüyordu. Endüsteri için vaziyetini biraz olsun düzeltmişti. Bu ishak öter.l 7 - Saz semaıst. B - Şehnnz şarkı: <Bu sevda ne tatlı) 6 _ Hicaz türkü 22 . Müzik <Küçük orkestra _ şe: 17' .. / 
lfızım o1~n iptidai maddeler hakkında hadise olmasaydı, Alınanlar d aiha Rus Longa. lHO - 15.SO: Müzik <Karışık prog - (Ba~a glrdlm Qzüme> 7 - Halk tllı'küsü: ~ > 1 B 0 alfl seren~'-
da ayni şeyi söyliyebiliriz. Birçok sa- ihtilalinden çok evvel teslim bayrağı ram - Pl.> ı7.3o : Program. ı7.35 : Müzik (Şu dağ]an delmelD 8 - Alt efendinin Hicaz v1 • H ecce • a~ wııhelJ!l ~) 
halarda ham madde kıtlığı h issedilmi- çekmek mecburiyetinde kalacaklardı. m:ı.ns saati - Pl.> 18"15: Türk milziğl <Fasıl şarkı: <Samur kaşlı~>. 1 - Suzinak şarkı: M ne -4 ~~r~i~e~ fi üncll kilçoı ~ 

heyeti.) 19: Konuşma <Dış poutlka hft.dlse = (8ens1z geceler). 10 - Musa Silreyyanın .J. ~;auss • V~y:na ka~ı _ VaJ$· ~ r .. 
yor değildi; -fakat ilk ağızda lazım ola- Fakat 1918 yılının b~langıçlarında ı~.> 19.15. Türk müziği. 1 - Şehnaz puse Hü.z7.em şarkl.!1: (Sen aank1 baharın). 21 : serenad. 

7 
_ 'l'schalkowskY _ v1v.r~~ 

cdk rnaddel~r bol bol rnevcuddu. vaziyet Almanlar için çok cidd1 bir ma- Iık peşrevi. 2 - Ded~nln Şehnaz puseUk bes Konuşma. 21.15: E.cıham, tahvllllt, kambiyo - baletlnden· Vals 8 _ Rubınste10 1 f; 
Şimdi de ~l! bakımdan Almanyayı hiyet kesbetti. İstisnasız olarak bütün tesi: <Bir. devlet için.>_ 3 -te ca~b~\~a)yr!n~ nukut ve ziraat borsMJ matl. 21.25 Neş'tll lü balo. 23: So~ ajan.s haberleri~~)~ 

tetkik edelim. Daha harbin b~langı - büyük şehirlerdeki nüfusun ekseriyeti şehnaz pı:sclik bestesi. (A .ş g r. plAklar-R. 21.30: Müzik <Radyo orkestrası- 23 15 24· Mtızit <~ 
d · 'b Al h h mutlak bı'r açlık ı"çı'nde ı"d"ı .. bac:. lıca gıda Le.minin şehnaz pusellk beste.~!: CNa.rl fir - Şef: H. Ferld Anlar>. •> Ad86'1o-Allegra. bl program. · - · 

cm an ıtı aren manya, emen e • ., kat.ı 5 - Sedad ~ztoprak şehnaz pusellk And&nte. el Menuetto-Trlo. ç) Allegro .spiri- * ~ 
men bütün dünya ile alSkasını kesmiş maddeleri !evkalanc kıtlaşml.'jtı. Vakıa besıe_,ı: (Ouşed!p goz y~ı.> s - Keman ta.k toso. E . Orteg: Norveç dansları, Op.35. a> CUMA _ !/6/39 tJJ,;IJ 
bir vaziyette idi. Dah~ harb ilan edilir askerler, l)arb devam ettiği müddetce simi. 7 - Şehnaz pusellk şarkı : <Yandım Allegro marcato. l>l Allegretto tranqulllo e 12.30: Program. 12.35: Tilrk 

19 
'-i 

edilmez, İngiliz filosu Almanyayı cab- bu bak1mdan sivil h~ka nazaran daha deminden.l 8 - Deniz oğlunun şehnaz puse- grazloso. c> Allegro m~rato alla Marcla. 13: Memleket saat Ayan, ajan$ ~ 
luka:ı. tabir ettiğimiz kapana kıstırdı. imtiyazlı bir vaziyette bulunuyorlar - ilk şarkısı : <Yolun ~ulmam.) 9 - Dedenin ç) Allegro molto. A. Dvorak: SlaY dansları. loJf haberleri. 13.15 - 14: 1r1US::.o5: .~ 
B l k d 

.. d l 1 - t dı'se de, son zamanlarda onlara verilen şehnaz pusellk şarkı. <Bir dilberdir.) 10 - a) Nr. 8, Grazloso e knto. b) Nr. 7, Allegro v1- program - PU 19: Program. ı•·" 'I. 
atı enızın en ge en er mus esna Sedad öztopr::ığın şehnaz pusellk saz semaı- vace. J . Brahms: Macar danslnrı, Nr. 5 ve 8. <Operetler_ Pl.l 19.30: Konuşma.~~ 

olmak üzere hiç bir vapur İngiliz deniz erzak da bir haylı azaltılmıştı. Bu su- si. 20 "Memleket saat Ayarı. ajana ve mete - 22_30: Müzik (Opera Aryaları-PU 23 : Son a- müztıtı <Fasıl heyeti.) 20.30: ld, f 
zabitlerinin kontrolünden geçmeden retle haôin sonlarına doğru Alman oroloJl haberleri. 20.15: Temsil_ (Mehmu~ Jans haberleri ve yımnk1 progro.m. 23.15-24: lyan, a.jaM Te meteoroloJl ha fi ....... ı 
Almanyayı:r giremezdi. Bunun için har- askerlerine verilmekte olan erzak ge- dağlara düştü . Yazan: Kemal Tozen.l 2ı.ı5 . Müzik (C..azband> Pl. Türk müziği. 1 - Suzin§.k peşre r1'1-~ 
b - d h - b' k k k · k k fi t Tb · Esham, tahvtl!\L, knmblyo - llukut ve ziraat * tafa Nafizin suzınrıt şarkı: ese tJ 

in uzerin en enuz ır aç ay geçer re emmıyet, gere se ey ve ı ı an- borsası mat.) 21 .25: Neş'ell plll.klar - R. bah.> ll - Mustafa Nafizin suıu'~I 
geçmez, bilhassa endüstri sabasll!da le harbin başında verilen erzakla hiçbir 2 uo: Müzik <KllçUk orkestra _ Şef: Neclb ÇARŞ.o\.~BA D/5/ 39 (Ö'mldsiz bir sevlşle.) 4 _ Ahilledıı'~ 
olmak üzere, kah Şu madde kah bu şek'1de mukayese e<ftlemezldi. Fakat, Aşkın.> ı - Naundrof - Arnu - Vnls. 2 - 12.30: Pragram. 12.35: Türk müziği: 1 - ztn!k şarkı: (Böyle ey canan!..!: ~ı 
madde da bir kıthk başgösterdi. en esı!3lı harb kaidelerinden biri olan: Llncke - Yeşil vadllerae bir randevu. S - Osman beyin Hfizzam PC41'ev1. 2 - M. CelA- Lemlnfn Hilseynt şartı: <O gJ ~ 

Sonralan gıda maid.delerine sirayet cOrdu midesi1e harb eder• şeklindeki Mlchell - Memlekt.t hasrett - serenad. 4 - Iettın paşa.nın Hüzzam şarkısı: <Kerem ey- e _saz semal,t. 7 _Kemençe 'l'.'J 
eden muhtelif endüstri maddelerindeki Napolyonun harb kaidesine rağmen, Leuschner - Mazurka - Fantezi. 5 - Künne- le mestane.> S - Hüzzam şarkı: <Çıkar yü- Arifin: <Bir melek alına periJ o,;~ 

ke _ Dans süitinden •Blues•. 22: Haftalık celerden.) 4 - Lemlnln farkl: (Yeter hic - (Duçarı hicri yar.l 10 - Mtıh~ .,,,. 
ltu kıthk üzerine. Alman hükfuneti u - Alman ordssunun maneviyatı henüz 0 posta kutusu <F.cnebl dillerle.) 22.30: Müzik r:ı.nlı sözler.> 5 - Lemlnln şarkı: <~n ~. - din paşanın: (Narl tırıcat.l ;. "r~ 
muml efkarı şu tarzda teskin etmeğe kadar yiiksekti, kt sadece, düşmanın <Kabare mUzlğl _ PU 23 : Son ajaru haber- k~ı car.a.> il - Takslm. 7 - ~.alk~ t~rkusü: Çavuş: rcanım tezdir.> 21.3 · _o?'.. 
çalısıyordu: Vakıa bugiln A1manya, kendisinden çok daha kötü bir vaziyet- leri ~ yarınki program. 23.15 • 241: Müzik <Yürü dilber yftril.> 8 - Halk turkusu: <De- 21.46: E~ham, tahvtlAt, ırambl:•eıı ~ 
birç~k iptidai maddelerin kifayetsizliği te bulnndua-ımu zannetmesi 'bile ona CCazband - PU mlrcller demlr ... > 13: Memleket saat li.yarı, Ziraat borsası mat.> 21.55: N.,.,~ * ajaru ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14: 22: Minik (Riya.seti cQmbur r .. 
yüzünden derin bir sıkıntı içindedir; daha u 7un müddet mukdvernet imkanı PAZı\R _ 

28 15139 
~ilz1k (~lyasetı Cümhur BandOBU - eŞt: kestra.sı. eŞf : Praet.orı~.> L . v;:. •!.4 

fakat itilafçıları, ve bilhtfssa İngiltere verir. Maneviyatını kaybetmiş bir or-
2 

so· P 
12 

afi· Müzik <Kü _ Ihsan Ktınçer.> 1 - o . aesesse - Marş. 2 - 2 net Senfoni, Re majör op. ~-' 
bizden beş beter ve ümidsiz denecek bir du için bundan büyük bir teselli ola - 1 · · rogram. ~ · çmt or Poppy - Endlllft& valsi. S - Flotow - cMart- Molto - Allegro Con Brlo. bl tı• 0·1_. 
haldedir. Gene Almanların resmt ma - rnazdı. Fakat fnctiJiz ~phesi yarılıp da kcstra - eŞf · Necib Alşkın.) 1 

- J . Straw.s - ha. operetınln Ovcrtürü. 4 - Ch. Sllver - Seben.o - Trio. çl Allegro 1r1oıto· , 
t Neş'ell Vals operetinden - Buseler. valsi. 2 - aLa belk> au bols Dormant. operetinden se- Roma sülU. a) Andante nancıuıı:; J 

kamları, muhtelif vesilelerden istifade yüz binlerce Alman, n giliz a c.kerleri- Llndemann - Volga - Potpuri. 13. Memleket leksyon. 18.30. Program. 18.35: Müzik (N~ _ ro Agitato. b) Allegro vıvace. . ~ 
edere'k denizaltı gemilerinin faaliyeti nin açlıl{ cekmek söv le dursun, fakat s:ıat dyan, ajans V'!' meteoroloji haberleri. eli plakları Pi. 19: Konuşma. 19.15: Türk Molto. ç) Allegro vıvacwınıo. 23 · 5 ,; 
yüzünd€.:n İngiltere sahillerine bir tek kendilerinden bin defa daha: iyi bes - 13 15: Müzik <Küçük Orkestra - Şet: Necib müziği (Fasıl heyetU 20 Memleket saat d - haberler! ve yarınki program· 23.1 

genli. yan"~.~ ...... adıgwını, İnmliz halkının ~endik1erini, daha iyi bakı1dıklarıını AştınJ.) 3
9

t- Nlemahoknb -h Çarllstoıertn :,. Da5 ns. yan, ajans ve meteoroloji haberlert. 20.15: ııt (Cazband) Pl. 
~ ~rn b. .. 4 - . rauss - a ar ses v .... ,. - Tü k ~zlği 1 M h vi 2 ş ı 

"çlıktan ~-ırı1dı.mnı, İngiliz ordusu ef - gözlerilc ~ördiiğü zaman her şey. ko - p d k - Pn aphrasc 6 - Tschaikowsky - Ro . r mu · - a ur peşre · - ere * 
radına verilmekte olan erzakm azaltıl- kunden <legıştı. O zamana kadar ngılız mans. 13.50 - 14: Türk müziği. 1 - Nihavend 3 _ Ded 1 mah şarkı· {Sana ltyık mı.) CU:\lı\RTESI - S/6 (~f 
.. ....._ ı-.· •• w. • İ · · ı a u r · Incillnfn mahur şarkı: (AJamam doğrusu.> tst 

dığını, birçok gJdn maddelerinin hiç ordusu aleyhinde yapılan btitün pro- peşrevi. 2 - İsmntı Hakkının Nlh1lvend bes- 4 _ Kla~~e~ taı:ı:nı. 5 ~ KürdllthtcazkA.r 13.30: Program. 13.3!5: MilzJ:yıfl- ~.11 
kalmadığını, iptidat maddelerin nok - pagand:!1arın kıymeti bir anda sıfıra tesl: (Fery~d !le ylld .. l 3 - Rahminin niha- şarkı: <Askınla dolan stneme.ı 6 - Kürdlll- zlk - PU 14: Memleket saa.t 'f\)tJ 

S"nı yüzünden birçok fab~""alann işle- müncer oldu. İngilizlerin Somm mm - vend 4afkı . C&ı.çlnrına bağl.analıJ 4 - Nil- htcnzkllr saz semaisi. 7 - Artakinin Eviç meteoroloji haberleri. ıuo. ı<nrd 
u '~ • w • havend şarkı: !Söyle nedlr ... l 5 - Artakin n arkı· <A kınla harab olduğumu) 8 - Ye - 1 - Peşrev. 2 - Artakinin . ( 
medi~ini, İngiliz ticaretinin felce uğra- takasındakı bu erzak bolluguna daır nlhavend şarkı : (Koklasam saçlannı.> 8 - ş 

1 
:~ ş .,._.. k . <Beni "a•--"- be ..... kı. ccısmın gibi> s _ seh~· 

b d" ld Ü t'l b"t" Al sar IU)ımın .,.Yl,, şar ı m IUH&L• n - ...... . . 1 5 ...... "'11 
dığım ilah ... işaa etmiye çalışıyorla'rdı. hava ısler ., ınm s ra ı e u un - Hacı Arifin nthavend şarkı: <Şarap iç gfil - llğlmde.) 9 _ Halk türküsft: (Elft. g&Llerlne sevinç.) 4 _ KcmenQC ta'ltSlm -~"'· 
İşte b ü tün' bu sebeblerden ötürü, 1918 man cephesine yayıldı .. hatta iş o hale femlnde.~ 7 - Saz eserleri. ı7.3o : Program. kurban .. ) 10 _ sarı kordelli. 21: Haftalık CBadei vuslat içilsin.) 8 - ~t ıP ;_ 
yılının ilk haftalarında, Alınan de - .ı:!eldi ki: biz, Alzas cephesinde bulunan ı ı7.35 : Muzlk <:azar çayı - PL> 18·15: Çocuk posta kutusu. 21.1!5: Esham, tahvllA.t, kam - (Ey gonce açıl.) 7 - Muhtel ~ f. 

fırkal~r<lan Somm'daki muharebe sa - saati. 18.:45: Muzlk (Pazar çayı - Pl.l. de'Vtlm. biyo - nukut Ye Ziraat borsası (tıat.l 21.25: 14.40 - 111.30: Müzik (Karı.şıkı~ Cl~. 
nizaltı filosunun faaliyeti yüzünden, . . . . . 119.15: Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20. Mem - Ne.fell plft.klar _ R. 2ı.so: Müzik (Küçük or- 15.30: Milll kiline mOsab)lkıı . 1t~ 
İngilterenin ekonomik vaziyetinin fev- hasına nakled1lmeleri içın .ıstıd~lar b1- 1 leket saat ay~rı, ııJans ve meteoroloji haber- kestra _ Şef: Necib Aşkın.> 1 _ Beeker _ İlk Stadından naklen.l 19: Pr~ tJJ~ 
kalade 'kötü bulunduğuna• mutlak ola- le almıyn başladık .. halbukı cskıden bu lerl. 20.15: _Turk müzlğt. ı - Htcazkft.r peş - bahar _ Melodi. 2 _ o..ca.r Petraa _ İkinci ztk cnan.s saati Pl.) 19.30: Til0JŞ JJOP.; f 
rak kam olınıynn Alınanların sayısı çeşid istidalar pek nadir <\!arak gelirdi. :rev1: 2 ~ Ismall Hakkı - HicazkAr ağır se - a.vcılan - Fantezi. 3 - Demersseman _ A - sıl heyeti.) 20.10: Konu~a ~ıar - ı&-

( .4.Tkası var) mat. <Benim servi ... ) 3 - Udi Cemll mcaz - ranjue-z'de bir bayram. 4 - Drfgo - Serenad. d13elerl.> 20.25: Neş'ell pl .. .,,, 
pek azdı. _ .............. .-........................................ Ur şarkı: (~6.yık mı sana.) 4 - Uvrltın m- 5 _ Paul Lineke _ OUmptyadlarda _ Marş. Memleket saat lya.n, ajana ııt: ı 

Fakat simdi vaziyet birdenbire de- K b cazkll.r ~kı. <Mestlm bu gece.> 5 - mcaz- 6 _ J. strau.sa _ Artl3t hayatı (vaJa.> 7 _ haberleri. 20.45: Ttirk ın11Zv(ıı1Ul 11 
ğişivermiŞti. !ngı1iz cephesinin muhte- Muharrir - ita cı k~r t~r"Hi: (Akşam olur.) 8 - mcazkAr tür- Chopln - Nokturne - mı minör. 22.SO: Mllzlk 1'ersan: (Cihanda blrtcllı: .se. ~ ~' 
lif yerlerden yar1lmas1 üzerine İngiliz kü: Cizmtrln içinde .. .> 7 - mcazkAr saz~- (Melodiler - Pl.) 23: Son aJan.s haberleri ve ~ - Şevki: <Bilmiyorum bllJlı ,t~.ı 

cep'hc gerisine -ant o'l. arak san-lonak daV&SI ma.tsı. 8 - Bedrtyenın htcazkAır tarkı: <Mum yannki program. 2s.1s - 14: Müzik <Caz - R. Fersan: <Göğsümden k•çJ~ 
teziç aşkınla.) 9 - Nobann hicaz tarla: band) PJ ~ddtn Ziya: (Denlstn d ~ 

imkanını bulan Almanlar, şimdiye ka- • <AğlamVJ gülmli~.l ıo - Mustafa Nafizin · rum.> 21: Mllzlk <Muhtelif l <~ı 
dar İngilizlerin vaziyeti hakkında söy- \ (Baştaraiı 8 incı sayfada) hicaz şarkı: CGöğsünde açılmış.) 21: Neş'ell * prln ve semailer.) 21.20: ~ ~' 
Ienen şeylerin baştan başa uydurma ol- ~ e kadar düftii. Gazetelerde neşredil • plft.klar - R. 21.10: Müzik <Feyha Talay - vt- PER!JıntmB - 1/8139 oesı, Yazan: Ekrem Reşid.) 22· ti~ 
Clug·unu derhal anladılar... mif, ona ya.kın romanım vardır. Onları yoloMel.> 14 yoşındn genç viyolonsellst.ln 12.so: Program. 12.35: Türk mtis.111 (Pl.) ta kutu.su (Bcnebl dfile~Jlb ~ı 

kitab ..,.ı,1;...de baırtırmaktan vazgeçtim. kardeşlf'rlne konseri. Piyanoda - Dr. Marko- 13: Memleket aaat Ayan, aJana ve tMteoro- (Küçük ork&tra - Şef: Ntc 1111' .Jıll 
Almanlar, hemen hemen her adımda, ~· . . vlb:, 1 - Sen-SaeM - Kuğıı ku.yu, 2 - Bm- Ioji tıaberlerı. 13.15 - 1•: Mllzlk CCazband) P'rted Walter _ ROy!l - Keınan 1 ~ 

1 

ağzına kadar lüks gıda maddelerile ~ şuursuz; neJnyattaki abur cubur hms-Ninnl, 3 - Cul-Orlentaıe, 4 - Popper- Pl. 19: Program. 19.05: MCz1.t (Dana müzt - tra tçtn. ı - Volgraf - ıtalbı.ıııi ,,..~ 
tıklım tıklım dolu efrad ka\ntinlerine içerisinde artık bu yaftan sonra arka - Mazurka, 21.25: Ml'lzlk CRiYMCti Cilmhur ~l - Pl.) 19.30· Konu§Dla {Ziraat saati.) tır vw. ıı - Rahmanıno!f - _ 9 

ik dqlık etmek istemiyorum. Romanları • bandMu- Şef · İhsan KUncerl ı - Louis 19.46: Tilrk mftzili (Faaıl beyett.) 20.30: Mem Bork1evw1.cs. Gavot. 9 - ıuff ıt 'IJ 
rastlıyorlardı. Halbuki Almanlar ç· o- mın ekserisinin bhinci basılışlan tüken • Oann-ıı - Marş, 2 - F. Von Blon - Çiçek der- leket sa.at Ayan, ajana'" meteoroloJl ha.her- aon ajana haberleri T• ~t<' ~' 
lata ve buna benzer diğer lüks madde- mi§tir. Bu da pek okunmıyan bir mu _ gtst (Fantezi> , s - Beethoven - Kartolan lert. 20.45: TQrk müzıit. ı - Salimin hlcaa 2Ul5: Esham, tahvillt, ıcf\lll~: ~ 
Ieri rüyala.nnda bile göremiyorlardı. " . . . . u-rertliril, 4 - DeblWY - Ktlçftk anıt, al va- peşrevi. 2 - Ritatın hJcu ıarkı: CBWendi Zahire borauı Cfiat.) SJ.25 -

harrir olmadığunı ·gosterır. Yırmı beş lı- porda, b) Resmi -geç1d, c) Manuetto, el Bale, hava.> s - Şevld.nln hlcu şarkı: (Ben bu b&nd) Pl. 
Sonra Almanların ganimet olarak ra hakkı telif istismar mıdır. değil mi - 5 - Adolfiotter - Hind ta.blolo.n. No. 1, ~ 
ele geçirdikleri İngiliz mühimmatı da, di.r? .. Bunu Ammenin vicdnanına ter - 22 : Anadolu ajansı (Spor servi81), 22.10: Mü- ALI NACfA 
her bakımdan Almanlarınkine kat kat kediyorum. zlk ccazband> Pl. H .45-23: Son aJa.n. h& - M EM u R 
faikti. Adım başında ra~nan su de- Bu bahil çok kanftırılmağa gelmez. berıert Ve yarınki program. 

po1~ında, pınl pırıl yanan lormızı ba- Çünkü çok acı bir dedlkocıu zeminine dö- * 
kır borular ve musluklar bilhassa dik- külebillr. Zira. bu bedbaht hakkı telif • PAZARTESi !9/5/ 39 
~-- lbed d Alın d b k 12.SO: Program, 12.3!5: Türk milzi~-Pl. 
:ıuıti ce iyor ı. anya a a ınn leıin bir deh~ verilme tarzları var· l3:Memleken saat lyan, ajaM ~ meteoro-
altından fazla kıymeti olduğu şu sıra- dır ki, insanı, insanlık ıerefindcn utan- IoJt haberleri. 13.115-14 Milzlk <Hafit mQzik) 
larda, İngilizler bunu adeta ısraf eder- dınr.> Pl. 18.SO: Program, 18.35: Milzfk (Oda mil-
e.esine, en m2sum ~lerde kullanıyor - Nuıret Safa Co§kun. zlğf) Pl. 19: Konuşma <Doktorun saatU, 19.15: 
lardı. ---....... --........................... _. Ti.irk mliztjil (Karışık program-1'a&ll heyeti) 

Alınan askerleri bütün bunlan göz.. 
Ierile gördükwn sonra, artık anlara ya
pılan propagandanın ne kıymeti olabi
lirdi? Alınanların yaptıkları propa. -
ganda adeta kendi aleyhlerine dönmüş
tü. 

DiKKAT 
2500 metro her cins ve rnuh· 

telif renklerde kumaşlar 

2 Prova ile 
ısmarlama 

Kostümlerinizi 

20: Memleket saat Ayan, ajaM ve meteoro
loji haberleri. 20.15: Türk milzitı: İdare eden 
Mesud Cemil (Ankara rodyoau ktıme heyeti). 
21: Konuşma, 21.15 E,ham, talılilft.t, kambf
yo-nutm:: ve ziraat bonmsı <natı, 21.2!5: 
N~'ell pllklar-R. 21.30: Konaşma: Jl'ol'klor 
<Halil Bedi Yönetgen >, 21.45: Müzl.k (V1r -
tüozla.r) Pl. 22: Müzlk (Kilçtık orkestra-Şef 
Necip A•kın) l - Walther Bchradeı-Aqam 
ürıeri <hazin parça), 2 - Zte~-Eı,ktya o
:peret1nden-Poq:ıurt, ll - Hla.na Stllp-Marş, 

4 - carı Robreht-Tezat operetinden-Potpu
ri, 5 - J. Strauss-Cenup çtçelı:lert, 23: Son 
ajaM haberleri ve yarınki ~. 23.15-M: 
Mllzlk <Ollzband) Pi. 

* SA.ili 111/5/ll9 
12.30: Program, 12.35: Ttu't mt\ztlt-Pl. 

TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK . 
K•~~!R~!L!R~lik •!::~:~~~~D~~!~n~~~ 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudt• f 
la memur alınacaktır. ~ f 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günQ saat 10 da ~!)>Ol ' 
mer Bank Uroumt Müdürlüğünde ve İatanbulda Sümer Bank İl ~ 
sinde yçılacaktır. ısY V~.,1 
İmtihana girebilmek için ı.teklilerin birer dilekçe ile suıner aa ,,ııl'!'/ 

Müdürl\i.1(1.ne veya ~nbu~ Şubesi M!idürlüğüne mnr!lcsııtl•"' I~ ,/. 
ma1ıbu it talimatnamesini kendi el yanlariyle cevablandırınalat1a,~ ; 
vesaikin uıl veya muaaddak 1Uretlerini de ekliyerek ıo.6.939 t ,ttD' .J' 

Umuml JıfOdürlük veya İstanbul Şubeli Müdürlüğüne ı...,dl .vJ•,. 

~~. ~e6~' 
Lise v.,.. muadili mekteb mezunlarlylıe askerlik ödevini 1 1't!t· 

ro ifbtrine YAkı.f bulunanlar ve dakUlo bilenler tercih edlleCC' ~ıı 
Vern.c.k ücret lmtnıan neifcuindı .ıızıacek neticeye göre taı~ 

Benim kanaatimce, en cesur, en kah
raman askerlerden mürekkeb bir ordu 
bile, iyi beslenmedikçe ve iyi bir zabit 
kadrosu tara!fındaıı seV'.k ve idare edil
medikçe harb kabiliyetini yarı yarıya 

kaybeder. Alman ordusunda yüksek 
rütbeli zabit kadrosu kafi derece mev
ouddu; fakat harbin sonlarına doğru, 
bitmez tükenmez zayi:!t neticesinde iti
laf devletlerine mensub ordularda ol
duğu gibi Alınan ordusunda da küçilk 
rütbeli zabit kıtlığı başgösterdi. 

26 1/2 LiRA YA 

EKSELSVOR 
Elbise 

13:Memle'ken saat A.yan, aja.ru Te meteoro- \••••••••••••••••••••••·--· loJl haberleri, ıs.ı~: Mtnik <Karışık program "111 1 
İhtiyat erzaka gelince: İngiliz filo -

sunun himmetile tatbik edilen abluka 
siyaseti, Almanlarm ihtiyat gıda• mad
de' rini sıfıra indirmişti. Ancak 1916 

Mağazasından 
·Temin Edebilirsiniz 
~ Galata - Karaköu 

Pl.) lS.4.5-14: Konuşma <Kadın eaatı - EY E 1 K T A ş B A H ç E s ha.yatma dair.> 18.SO: Protram. 18.38: Mtı- B ş p 4' 

:rıc<~~:~;~ ~~e:n:naMm!! tsrıd1111rk· 
saat A.ya:n, ajans ve metooroloJ1 haberleri. Bir buouk senedenl>erl mütemadi bir ihtimam ve en yeni "çııao 
20.111: Tilrk mt\z:tl"t: ı - Udi E\7re:ftn mwrem Ul.-~ta~n~zl~m~ed~f~le~n~~;:~t;t~a:ş~b;a~hc~e;s~I ~p~e~k~y~a·kl~n~d;ai.iiuiiimiiulıJD•11-...,..... 
~vi. 2 - Ahmed İrSOYllll Hibmeım arJcl: 
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SOLDAN SAliA: 

• • • • • • • • • • • • • 
ı - Galebe çalan - Et.rafı au lle çevrilü 

kara parçaaı. 
2 - Çabuk - Kasaplara toyun &ı.ı.an. 
S - Oruç ayı - Bir nota. 
4 - Bir nota - Zayıf nahif. 
5 - Karadeniz sahilinde bir vllAyet.ımız. A 

6 - Fabrikatör - İsU!ham IAhlkası. 

7 - Camide kılınan - Hastalık. 

8 - Öıüm - Eğlence. 

9 - Ayak - Sa.kmmak masdarından em - ı... 
ri hazır. 

10 - Neler - Eksik. 
YUKAKllı\N AŞAlil: 

1 - İ.sl.aayon - İki ti~ koltuk 
2 - Yamanın kardeşi - Orta Avrupa mll-t 

Jetlerinden biri. 
3 - Parçaparça. 
4 - Oöz rengi - İs..'llini bir devre verenı 

çiçek. 
6 - Ecnebiler - B!r nevi baston. 
7 - En çoğun zıddı - Ba.iında. bir cSı ~ 

sersem. 
8 - Bir alkollü ickl. 
9 - Mecnun - Bu ay. 

10 - Birdenbire. 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 

K A s A v E T • ~ T 
ı- ı-

A z A M E T • A R A ,_ - -s A F ı l\t E s R A R 
t'\ M ı N • K • • B A ,_ 

litrelik şişesi perak~nde Yarım K v E • • A L A c A 
E T E K L 1 K • c • T • s • A K A L ı M 

100 kuruştur 
l 

' u. 

ı-• ı\ 
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A 
R 
A 

R • A B 
R c\ 

c • L A • A -A c ı '~ A ~ 
K • M A L A 

Satıcılara o /o 10 tenzilat yapılır. ,, 

inhisar satış kamyonlarından, Satış mağaza ve dopolarınd .. n isteyiniz. 

Yurt'ldaş: 

p Mudanya Hattı· 
aıar günlerine mahsus gidiş - dönüş t~nzilatlı 

lfua tenezzüh ve kom bine biletleri 
~•hıız anpya hattı Yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene olduğu gibi 
ıti!ı azar g·· 1 . 
~ lkotnbin:n .erıne mahsus olmak üzere gidiş - dönüş tenzilatlı tenez-

. ı - }(o . ~!etleri satışa çıkanlmıştır. 
~ \tapu rnbiııe baletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gidiş - dönüı birinci mev-
~rı- r, Mudany ·1 B - - -

-.. Yem :'lt . a 1 e ursa arasında gidiş - dönüş otobus ve donuşte va-
2 _ T e Ucretıeri dahil olmak Ü%ere (385) kuruştur. 

(förınft enezzUh b'l tl · ı 
'"i bİlinci ~ e en: stanbul'dan Armutlu. Mudanya ve Gemliğe gidiş -

~Ur. mevkı vapur ücreti (225), ikinci mevJci vapur Ocreti (100) ku-
'l'~ıa 

İllıı Olun~ alnıak istiyeulerin Karaköydeki acentalığımıza müracaat etmeleri 
· Telefon : 42362. 

~~-:- ır. ı.ı. ~: .. M. VekAletinden: 
'1 ~fer diğen . letı ınşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biti elektrik ve 
'~eYyan il~nşaat. mü~endisi olmak üzere iki mühendia. iki yüksek mimar ve 

2 
8hııacakt harıçtekı korlar emrinde çalıştırılmak üzere yedi yük.sek mi-

ll. ....... ır·· ll'. 
'lll~ .. Uhendis .. k 
a Ucret~ ' Yti sek mirarlar ve süreveyyanlara teSbit edilıni§ kadro dahi-......_ 'l' 1 Verilecektir. 
i a ibler· M 
~ ....... 'l'atible~~e M .. v. inşaat şubesine bizzat veya istida lle müracaatları. 
~ ....... l:>ipıorn n tayın sırasında aramlacak vesikalar. 
C ....... 'l'uı-k 1ası aslı veya sureti tasdikli. 
b ....... J\skeroğ~~ ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
t ....... llüsıı~ ını yapmış olmak. 

......_ ..,, Uha} Ve.sik<> ... 
)ı ·l'll ....... 

t ....... li0~ tlefekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
' lk; l'\1is. 

leııedeu evveı •Yrılınuaca,iına dair taahh\ld lelledi. 

cl020. c3563 • 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler IUD • 

lardır: 

İstanbul clhetlndekiler: 
Şehudebatında: <i Halll), Em1n6 -

nünde: (Necau Ahmed), .Atsarayda: 
(Ziya Nur!), Alemdarda: (Esad), Bey& -
zıdda: (Aaador), Fatihte: <VJtall), Ba -
kırköyllnde: <Merkez>. Eyübde: <Ir.JiU> -
sultan>. 

Beyofla clhetlndekiler: 
.İstlklAl caddestnde: (Delluuda), Boe -

tanbatında: <İtlmad), Taksimde: <Ll -
monclyan), PangaJtıda: <Narglleelyan), 
Kara.köyde: (Hliseyin Hüsnü>. BeşUctq
ta: (Nail Halld). 

Bol"aıdçJ, Kadıkay '"' Adalarclakller: 
Kadıtöyünde: (Kadıköy), Üst1ldarda: 

(Selhniye), Banyerde: (Hurt), Büyilka
dada: (Halk). 

İlan Tarif em iz 
Tek .tıtun aanttml .........................• 

Birinci aalaile 400 lnınq 
ikinci aalıile 250 4>> 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördünca aalıilc 100 » 
lç · salıileler 60 » 
Son •ahilc 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac.ık
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarüe derpİJ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlann~ 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

hlnellık Kollektlt llrke&I 
Kaıhra.mama4e llaıa 

Ankara oad ... 

Her zaman için en hakiıld dost, en ıe
daklr yardımcı: 

Bankadaki tasarrufatındır. 
Onu ihmal etme. 

musa1 Ekonomi 
ft 

Arttırma K.unama 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümur!esi mucibince 120 ton siklop çemb2ri ckapalı zarf usu

lile> eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelı beher tonu s!f İstanbul 123 lira hesabile 14760 lira, 
muvakkat teminatı 1107 liradır. 

III - Ebiltme 29/Vİ939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Levazım Şubesi 
Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümune hergün sözü gr•?n Şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme 

parası malkbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların 
ilıale saatinden bir ~aat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri lazımdır. c3166ı 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il~:ı!arı 
Ziraat Vekaletince imal ettirilip Devlet Demiryolları istasyonlarına tevzi edilen 

Aümunelere uygun standard tip ambalajlar içinde sevkedilccek, yaı meyva ve 
tebzelere l/S/1939 tarihinden itibaren D.D/40 numaralı tarifenin 1 nci kısmın-
daki ücretlerden ayrıca % 10 tenzillt yapılacak ve bu nakliyatta kullanılan am
balajlar mevrit istasyonlanndr. usulü veçhile iade pusulası alınmış olmak pr
tlle boşaldıktan aonra mahreçlerine ıökülme'ksizin iç içe konarak iade edildifi 
takdirde teıızilli tarifeler ıeralti tatbikiyesinde muayyen olan teshilAttan istifade 
ettirilecektir. 

Fazla tafaillt için istisyonlara müracaat edilmesi. cl986> c3698t 

• 

Muha:rnmen bedeli 4550 lira olan 700 aded elektrikli katar hareket sinyalı 
13.6.1939 Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 341 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra. 
caatları lizınıdır. 

Bu işe aid 1art11ameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 
(3712) 

26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihlinde Haydal'paşadan hare&t 
etmek üzere Haydarpaşa - Ankara Ye Ankara - Haydarp~a arasında 3005-3006 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işlemeğ'e başlıyacaktır. l3u tren 
Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan : 
wt 16.42 de hareket ederek W1 8.20 de HıwJemasava 11:aı-acak:hr-

(3635) 
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Bil~ · 
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GEN ER L ELECTRIC 
mükemmeliyeti ve güzellikleri itibariyle 

1939 da dahi en başda 

Satış deposu: Beyoğlu istiklal caddesi No.28 

rl 

A~ACOLU TÜCCARLARININ 
NAZA.~I DiKKATİNE: 

Ht:r tUrlü kadın aaç·annı bet 
saniye le kıvıran yenl icld 

OTOMATiK BUKLÖR 
saç Aleti için Anadoluda halen 
acentamız bu;unmıyan yerlerde 

ACANTA ARANMAKTADIR. 
'I'ıdiblerin Beyoğlu Oalntıısaray 

Tutnncll çıkmazı No. 3 S. ŞanyOz 
,. mOesıaıeıine mOracaatları. 

Purisin en son model kadın 
fttpkaları Beyoğlunda 

B A B E B 
mağaz!\lannın yeni 

Kadın ıapkaları 
dairesinde teşhir edilmektedlr. 

Geliniz, inUbab ediniz. 

ZAYİ - 5350 numaralı araba sürücülük eh
llyetnamemt zayt ettim. Yentstnl alacağım -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıd~~k~~nh"mU~t~ 
Kemahlı l'akub o!la Ahmed Tokdemir 

Telefon 43849 
Telgraf • GENETRiC 

latan bul 

SAÇ EKSİRİ 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvet
lendirir, dökülmesini · önler, ke

peklerini 2iderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

varken naş agrısına 

katlanmak ne garip 
GRİPİN mideyi bozmadan, pJıl 
ve böbrekleri yormadan bütilD _. 
tırabları dindirir. 
GRİP.İN baş ve diş ağnlarıJ18, fO' 
matizma sancı ve sızılarına, ~ 
mekten mütevellid bel, sinir, ıl" 
le ağn larına karşı bilha~ ıııii"' 
sirdir. 
GRİPİN nezle, grip ve emsali ~ 
t.altkiarda hararetle tawi~ ~ 
mektedir. 

kaşelerini tecrübe ediniz. Al~ -
mayınız. Rağbet gören her_'!~ 
taklidi ve !benzeri vardır· ~ 
PİN yerine baoşka bir marka verit' 
lerse şiddetle reddediniz. ~ 

................................................ ~ 
Son Posta Matbaası -' 

Nefriyat Müdürü: Selim ııagtP 
s. Ragıp EMBÇ _ ~ 

SAHiPLER.l: A. Ekrem U~ 


