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Bu gün 16 sayfa 

...., ~9 -No. 3170 PAZAR 28 - MAYIS 1939 ld.are ifleri telefonu: 20203 natı S Kuru.f 

Parti miistakil gruP-u 
Müstakillerin reisi de 

Partinin genel başkanıdır 

Münakalat ve Ticaret 
Vekilleri dün Mecliste 

izahat verdiler 

Kurultaym tasvibine arzedilece~ 
olan nizamname tadilatı 

Bütçe görüşülürken bir meb'us 
pazarlıksız satış aleyhinde bulundu 

-

M ~ ~ 

ilstaklller, grup mllzalı~relerlns lştlralı etmelıle beraber miltalea 
:e11a11 ve rege iştirak edemezler. Buna karıı Meclisin umumi 

egetlnde miltalealarını began ederler v• reglerinl Jıullanıl'lar ,_ . ~ 

,, M 
Ustakil Grup Reis Vekili Parti Riyaset Divanına dahildir,, 

Münaka.ldt Vekili Nafia Vekili 

Ankara 27 (Hususi) - Büyük Millet 1 ğunu teba:-üz ettirerek münakallt Veki • 
Meclisinde Münakallt Vek.lleti bütçesi linden bu i~e ihim.met etmesini rica etmiş· 
görü§lilürken ıöz alan Ruşeni Baykır me- tir. 
dent :memleketlerde otomatik telefonun Almanyaya ıipal'İt edilen Tapurlar 
gördüğü işleri. telefonsuz memleketlerde Berç Türker (Afyon) bizde iyi yürü
balkın çektiği ııluntılan anlatmlJ, büyük miyen bir deniz işleri olduğunu söyliye -
,.ııirlerde buna mutlak ihtiyaç hAsıl oldu- rek dedi ki: (Devamı 3 üncü sayfa.da) 

Prens Pol Berlinden 
"'le ııa1tik :~ Vekili Fttlli Ok114rla ııeııı Gl!mrillc ... İnlıilariar Vekili .R.., K•!'Odenlz makamlanndıı ' sonra BÜ kreşe giderek 
~ 01ln. Parti nizanuı ı..vt'btne arzedil• - tik. Bu h\JS\Uta Anadolu ajanaı tarafın - Ankara 2T (AA) - Oümhuriyet fi.ık 

d, e\r\telce kısın anıesı tadilatı hak .. dan bildirilen tadfllt ualannı aynen Partl!inin befinci btlyil.k kurultayının tas Kral ı·ıe go··ru .. şecek 
en lnalfunat vermlf • n8fttdiyoruz: (Devamı 11_ inci sayfada) . 

Bon T.. k F Viyana 27 (Hususi) -Yugoslavya nai-e, ur - r ansız Cumhurre·ısı· kurultay bi prens Pol ili! prenses Olganın bir Ha-
•• .. ziranda Berlini ziyaret edeceklerini ha -

goruşm 1 • h kk d aza'arına çay ber veren cNöyes Viner Ta.geblatı. gaze-

k . e erı a ın a i tesi. bu ziyareti müteakib orens Po1un 

b • f 1. ki Bükreşe giderek, kral Karol ile mühim 

F 
a ınede izahat verdi zıya 8 1 verece er ::;::;~~!erde bulunacağını da illw ot-

t Ankara 27 (Hususi) - Cümhur-
ansız H . . Ayni gaz2te. geçen Pazar günU Tuna 

arı N reisi ve Cümhuriyet Halk Parti .• ._ cıye. azın müzakerelerin pek yakında üzerinde Romanya ve Yug~lavya bari. 
•••U'• ff k si değişmez .genel başkanı İsmet · ı d ı üllk t 

l>a..:_ 2 ya a ıyetle neticeleneceğini söylüyor İnönü büyük kurultay azalan şe - cıye na.zır an arasın a yapı an m a a 
b~~ 7 ffiUsusi) da temas ederek. ya.kında Ankara ve 
ltıı" n Lebrönün ri - . Nazırlar meclisi Hariciye nazırı Bone, üç taraflı bir as- refine 5 Haziran Pazartesi günü Atinayı ziyaret edecek olan Romanya dıt 

ıı•ır. Yasetı altında toplan • keri ittifakın akdi için Sovyetlerle yapı- Çankaya köşkünde bir çay ziya • bakanı Gafenkonun, Balkan Antantını •· 
'fit (Dnamı 5 inci sayla.da) f eti verecektir. lAkadar eden bu rnülAkat hakkında Tür-

il l esJı ~~~ kiye ve Yunanistan hükO.metlerine malO.-l.. onun Tagml•te çıkan bir m•kaleıtl ._ ................................. -;;,: .............. ;;···- mat vereceğin; bHförmekteda . 

. 
1
urk - lngiliz anlaş~ası Ba~rbn~~~~a~~s~~~~~~~'~d~~~~p~;~~ 

1 e Balkan Paktının bir uı~~=.ı~«AA)-Başvekllettenteb- eşkyaşın a an~ o an 
Y 

e d h Hükumette iki vekilin değişmeai mUna- iZ ve çocugu 
t _"d esı .e a tahakkuk ettı• sebetile bir İstanbul gazetesi Baıvekllet-
"O., r te tebeddöl olmak ihtimalinden bahset - b .b h~d· 
~ ra 21 <H • :.,..· Doktorlarımız, " Son Posta ,, ya u garı a ıse 

''tra,,._. .. ında g-nıe d f VekAletlerdeki yeni tayinlerin sebebi etrafındaki mÜtalealarını bi ırıyor ar \f,_'il'tlası h"kkususı) - 'lı.. .• - 'tnatıiz.l m.,,.ır. ld• • l 
l12tı -.qııceanı -~... r c raıuıa~oa 
,.., ltıuş ol • gazetesine beyanatta bu· (Devamı 3 u11CÜ sayfada) 
., ~t an eski R 
\ııı Ulesko b oınanya hariciye nazı-
~ da el'· ' u defa da ayni mevzu bak-
a~..., •rnes. ga t . 
"':•1ıştır. ze esınde bir makale 
'-ır· 

bııı Ulesko b 1 
ta

11 
etmiş ~l u anlaşınanın akdini ka -

t'i tına tnuh l\nı·r'I'ürkiyenin, Balkan An -
turuı a ı har k t c!ı~ en idd· e e ettiğine dair ile-
~llı SÖylenıı~arın kat'iyen varid olma

li} iilkan A. e tedir. 
letıeden 'I'i·l~n,tantı paktının ahkamını tah 

('r· 'ı esko A 
illlla •n ancnk bi; .ntanta mensub dev • 
ı.ti§ irtı.a Yapt ki dığer Balkan devletile 
l)ıe~~eye 111 Q 

1
b arı takdirde, aralarında 

li ~ir. ~c ur olduklarına işaret et
~ albu'-· 1 
~ltı "'1 ng·ıt ~ dan rioı 1 

ere Balkan devleti olma 
e~e istişa~Yı. Türkiye, müttefikler.ite , 
uı... •\!ye 

l<i~ı •ı.ılon\Jt .. mecbur tutulamaz. 
e eli • sozler· d Yor: ıne evam ederet . :: ,., . ,. .. ~ 

'D..•anıı ı •--ı ı ' -> . . 
MIC ..., ad&) • ., 

Hicaz ordusu Türk 
subayları tarafindan 

tensik edilecek 
Deyli Telgraf gazetesinin verdiği 

malt1mata göre Suudi Arabistanı kralı İb
(Devamı 3 üncü sayfa.da) 

,t••······-··········· .. ··-·····--·····-··· ... ·· ... ·· .,\ 
Tarih 

musabakamıza 
iştirak ediniz ı 

' 

( Tafsillt UçUncU sayfada ) Ajanslar Pe.runun Lima şehrındc 5 ya~ınun da sıhhntte olduğunu ,.adılar. Rea. 
'-.._ ........... --.... - .............................. / larında bir kız.m doğurdulunu. çocuğu • <Devamı 5 ~el 1&1fa4&) 



Z Sayfa SON POSTA 

r 
Her gün ' = Zekô., zekô. içinde parlar. 

-·-
Mühim bir ikiısad 
Me$e/esi daha 

- Yazan: Muhittin Blrıen 

o-'\\ önüp dolaşıp, hadiseler arasm-

1!:::/} da her fırsat buldukça temas 

etmemiz !Azım e;elen mesele, hep o me
aeledir: Memlekettıin lktiısadi kalkınma 
dsıvası. Bunu yapmadıkça kuvvetli b[r 
millet olamayız: bunu temin etmedikçe 
Türkiyeyi mamur, kuvvetli ve müstakil 
bir memleket 7apamayız. 

Kalkınma davamızın halledeceği mese
lelerden biri de şudur: Köy iktısadiyatı

ı yükseltmek. Türk köylüsüne C~han 
Harbinden evvelki hayat şartlarını sade 

etmek ve o zaman köyle şehir arasında İyi tı.iısil görmemiş olabiliriz, kapalı bir mıuhi. "t içine 
· d t sis ey Bazı kımseler için: bu et 

rnevcud olan muvazeneyi yenı en e Anadan d ;ı;........ _1,_,d. d riz don-·Aur. Faka~ bu duşm-~ olmamız da mümkündür. Fakat vazıy ÇOC~-
- Osu- zeıu ır, e . , ts~ ~. • • ~ • 'lde eti tirme'kliğimlz için doğru bır 

lemek. zeki adamın hayatına dikkat edelim: Takclırım.ızı celbe - gumuzu aynı şeki y ~. bi de ıilst" muhitle 
Evet. bu memleketin fiat hareketlerini den eserini yaratmak için mutlaka münevver bir muhitte sebeb olamaz. Ohu hiç degılse r . di~ un 

bugünle 
0 

zamanki nisbetler arasında sı- ~~:!~~l~d~v~~~ .. ~rn~·~· ~::=:==:~~~~:='::~~~~;:::;~temasa~~~g~e~tir~m~e~ğ~e~ça==lışm~~a~k:v=::azif~=em~ı==z~r:. :;:::;=:~=:~;= 

~~~~~~~~E~~~~;~; 
evvel mubayaa edebildili eşya kadar aı- Robert Taglor r _ -, B~lçika Kralının küçillı 
t.iyaç maddesi satm alamaz. Demek olu- Barbara Stanw11clı 1. HergD11 bı·r ftkra =.: Oglu sergi açıgor 1 
yor ki. köy =le tehir arasındaki müba -

dele muvazenesi. eğer harbden evve1 ynz 1 Et suy'ıla çorba f: tellkki edilecek olursa bugün bu vüzden 
aşağıdadır. 1 j 

Acaba ne kadar aşağıdadır? ~ Çok hasis, hasis olduğu. kadar da • 

~ * ,n. bir adam do8tlan114 anlatmıştı: 
Bu suale bugün kat'i bir cevab vere -

bilecek vaziyette değilim. Galiba, kim • 
1e de yoktur ki buna doğru bir cevab 
verecek halde bulun.sun. 

Fakat, hundan yedi sene kadar evvel, 
Aydın muhitinde çalıştığım sıralarda o 
günkü paza:- !iatJarile harbden evvelki 
fiatlar arasında hayli kontrollü malfunat 
toplıyarak bir takım mukayese yapmış ve 

- Ben tt ıııı/ı1e çorba yapmak iı

tedi§ım zaman para ,,erip et almam. 

BiT kasaba 11ğr~m. Et cılacakmı§ım 
gıO. etleri ellerim. B1mla.r iyi et, de- ı 
6"; diyerek oradan Ç'tkanm. DoıdoD· 

"' et1ime gelirim. Elhnıi yık4nm. Eti· 

mi yı1cadı~m n Ue de çorba pifiri -1 
rim, et suyilt m.üJcem.m.l bi1' Ç01'b4 i 
oluT. i 

bu mukayeseleri, o zaman İktısad Vekili 
olan Celfıl Bay<mn bir suallre cevaben 
kendisine bildirdikten maada, cTürk Koo
peratifçisi:t mecmuasile de neşretmiştim. 

, ________________ J 

Benim çok e:;a"1ı yaptığıtvn zannettiğim 
Kendi eserini 

bu tetkiklerle vAsıl olduğum netice, o za- O.kumıgan 
manlar, köyün ~ftbayaa kudretinin har'b-
den evveline nisbetle takriben yüzde kırk Muharrir 
derecesinde daha düşkün olduğu kanaa - , 64 defa basılmış 
tinden ibaretti. Anadoluda ynşıyan Türk Kalifomiyada San Diegoda Robert olm cSan Mic _ 
kütlesinin tam manasile canlanması ve Taylor ile Barbara Stanwyckin evlenmiş helle'in hikayesi> 
kuvvetlenmesi için evvelfi bu yüzde kır- olduklannı bu sütunlarda okudunµz, res- isimli tomanının 
kın ortadan kaldınlması, ondan sonra da mimiz her iki utmt nfk!h merasiminden meşhur muharriri, 
daha ileri gidilPrek, ha:bde? e:"'elki "yüt ·z.. sonra ve gece yansı evlerine dönerken ve biı: zamanlar 
ze nisbetle yüz ona, yuz yınr.ıye mu e • Avrupnnın en ta -
madlyen ileri gidilmesi lazımdır. CÜmhu· gösteriyor. nınmış asabiye mü 
riyet, köye bu refahı gctirmcğı:! mecbur tehns5ısı olan dok-
dur; cürnh\lriyet köylüye bunu borçlu - di bir tetkik sayeainde mümkün olduğu tor Axel Munthe, 

kadar doll>ruya yakın malOmat ve muka- bil "k h ıa ~! 6 ~ ~ ~ı 
Halbuki, o zaınandanberi memleketin yese neticelerine varmak, ondan sonra kararını vermek 

sanayilesme politikası ve umumiyetle ik - da köy ile ıehir aramıdaki mübadele ha- üzeredir. Londra
tısadi hayatımızın alınış olduğu tekamill yatını bu neticelere eöre tanzim etmek da bulunan mu -
istikametleri, benim o zaman muayyen bizim en mühim ve en müstacel vazifele- harrir, şimdi pek 
bir muhit için yr.pmış olduğum hesablan rimizden biridir. Bu mevzuu, evvela tet- az görmektedir. 
hayli değiştirmıştir. Bir taraftan himaye kik sa.hasında halledı1ecek bir problem Ameliyat olduğu 
gümrükleri artmış. takas primleri yük- olarak alıp ondan sonra da vasıl olaca • takdirde, kurtuluş 
Selm'tŞ ve biml~naleyh şehir eşyası pa • çarelerinin ytlzde 

ğımız neticeye göre iktısadi siyasetimizin 
halılaşmıştır. HükCımet bu yükselişe kar- yüz olmadığı muhakkaktır. Onun için de 
şı tedbir almaktan hali kalmadı; köy mühim bir prensibi haline getireceğiz. 

mahsullerinin de fiatlerini arttıracak bir 
yoldan gittiyse de acaba, bahsettiğim mu
vazene köyHl le.'ıine değişmiş midir? 

Şimdiye kadar el yordamile yürüdük. 

Vasıta ve kuvvet bak.unlarından yoksul
luklar içinge harekete geçen bir mem • 

büsbütün kör kalması ihtimali vardır. 

Muharrir bundan beş sene evvel İrlanda 

b~ekili de Valeranın gözlerini kurtaran 

İsviçreli mütehassıs Vogt tarafından te-

Belçikada Liege sergisinin açılıf mera

simini, kral Leopoldiln dört yaşındaki oğ

lu Prens Alber yapmlfhr. Mikrofona bo

yu yetişmedi~ için. bir l.Skemleye çıkarıl

~ babası kendisini tuttuğu halde. mik-
rofondan: 

cLie.gedeld serıgiyi açtığımı beyan ede-

rirn!> dem.iştir. 
Sel'gi komiaerliği krala müracaat ede -

rek, kendisinden resmi küşadını yapma
sını rica etmiş, kral da bu isteği yerine ge 

tireceğini ıvldetmemişti. Prensin bu ha -

reketi, davetliler üzerinde büyük bir te-

sir ve .sempati uyandırmı§tır. Bu suale cevab verebilecek bir vaziyet
te değilim. Fakat, öyle zannediyorum ki 
0 zamanla bu zaman arasında köylü le
hine bir tebeddül yoktur. Hatta bir ara
lık köy aleyhine büyük bir değişme ol • 

leketin ilk ::Jevırde böyle çalışmasından 
başka çare olmadığım kabul etmek la -

zırndır. Bunun "-ksinl iddia etmenin bü
yük bir insafsızlık olacağını biliriz. Fa • 

davi ve ameliyat edilmişti ve gözlükle ki- 416 çuval kahveye .satın 
tab okuyabilmekte idi. İkinci bir ameliyat l 

kat. bundan sonra. elde ettiğimiz tecrü • 
belere ve tedan1t ettiğimiz iş kuvvetle -

a ınan oyuncu 
muharririn ya görme hiıssalarını kuvvet- di .. 

Riyo dö Janeyrodan bildiri} "ğine gore muş. ıbulıran senelerinde köy mübayaa 
kuvvetlerini 1>0sbütün kaybetmiştir. Buh 
randan uz~ıe~ıkça. bir zamandanbe'ri rine ~ayana~~ ~aha hesablı, daha muka-
nisbet .köy lehinde salAha doğru gitmiş - yeselı çalışabılırız . . 

lendirecek veyahud da onu ebediyen kör Brezilyalı bir futbol klübü. 1talyada, t -
bırakacaktır. Gözleri tamamile açıldığı talyan klüblerinde oynıyan bir Uruguaylı 
takdirde, muharrir 64 defa basılmış olan oyuncuyu 416 çuval kahve mukabilinde 

eserini ilk qefa olarak kendi kendisine o - satın almıştır. İtalyan futbol federasyo-
se de bu salAh. harbden evvelki vaziyeti Bu mevzuu unutmıyalım, ıhmal etmi-
bulmaktan çok uzaktır. . yelim. 

Muhittin Birgen kuyacaktır. nu da bu anlaşmayı tasvib etmiştir. 
Şu kadar var ki kövlil bu.günkü vazi - m:;:=:=:;::;:::===:::;:;:;;;!;;::;::;::;:;:::;:;::;;::;:;:;::;;;;::;;;;::;::;;::;::;;;;;:;::;;;;;:;;::;;:;::::;::;::;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;::;::;;;;;;;;;:;;;;;:;:;;:;;:;:::::;;;:;::;;:;;:;;===~ 

yetten de müşteki değildir. Çünkii harb - r 
den evvelki ve harb içindeki devirlerde 
köylü vAkııi fiatta kazançlı idise de harb, 
isyan ve huzursuzluk yüzünden zararda 
olduğundan, şhrdiki sulh devrinin ken -
dlsfne getirdJği iyiliklerden dol ayı gene 
bamdetrnesini çok iyi bilir. Fakat. ikh • 
sadi hesa.b lbakımı.nXlan.. mukayeseler 
köy lehine değil, aleyhinedir. 

* 
Şu halde, bugünkü iktısadi kalkınma 

gayretlerimizin arasında ehemmiyetle mü 
talea etmemiz lAzım gelen bir mevzu da 
budur. Bu mevzuu ele alıp derin ve cid-

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Şehrin müstakbel tiyatro, gazino ve klüp binalarının değiliz. Köprünün öte yakası bir defa parlamaya başla -

Tiksimde inşa edileceklerine artık muhakkak nazarilc mıştır. Anlaşılıyor ki parlamakta devam edecektir. Ce
bakabiliriz. Stadyom sahaS1 maliyeden bı•lcdiyeye devre- reyanın kuvveti önünde baş eğelim. Fa'kat şehrin İstan
di~k üzeredir. Belediyeler Bankas•ndan ödünç alına - bul yakasının akıbeti ne olacak? 
cak 5 milyon Tiranın bir bu~uğu da bu işe hasredildiğine Doğrusunu sorarsanız belediyemiz bile eline geçen fır
göre para da hazır demektir. Artık i~e gir lıjilebilir. Gaze- satı şehrin esasen kafi derecede canlı olan öteki semtinin 
telerin verdikleri tafsilata bakılacak olursa hazırlık baş- biraz daha canlandırılmasına sarfettikten sonra bu kıs
laınışbr, bile. Şehrin müstakbel cazibe merkezi olarak mm da yakın bir zamanda parlıyabileceğine biz inanını
Taksimin seçilmiş olması üzerinde münof:{a.şaya giri§ecek yoruz, ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

f --
Sözün kısası 

e. Tela "t~ 

K amutayın huzurunda bU ._.fL 
·f VeP"' 

müdafaa eden Maarı _.1 -
.. bııs 

yeni neslin kabiliyetlerine bir ölç'.l. de • 
mak için bunun mensublarını eslti u1'J • 
virdeki cyağlı ıaçlı ıairler .. > le J!l 

yese etti. ·ri ff 
Muhterem Hasan Ali Yücel 0 de~ ,.-

0 yağlı sa~ ~airleri pek hatırlaill~~ bt' 
nınm. Çok gençtir. Fakat ben pek 1 

tırlarım. 11.ıııı• "tse ı Bugün omuzları vatka ile yu Jc Jt.,. 
Amerikanvari ceketler, göğsil a~ı gtt' 
kollu gömlekler, şapkasız baş. p•; iSt• O 

şeyler gençlik arasında nası~ ~od lat 61 
devirde de uzun ve briyantınlı saÇ 
öylece moda Mi. ff 

Bugünkü nesil Holivut erkAnındll~ ,)
garbin meşhur sporcularından ~rrıe pteı" 
yor .. O vakitkiler de ekseriya ı::ar1, 
Parisin Kartiye Laten'inden. resı~ebİ • 
mecmualarda gördükleri Fransız e 

11 
" . ··rıe 

yatının kendilerine sempatik göru sse ; 
malarından alırlardı. Saçlarını :Mu~ 
bi uzatır, Rostan gibi, dimdik yakalolaf • 
etrafına boyunbağlannı kat kat d 
lardı. ~ 

o Jl 
Şimdi bir te:!yif mevzuu olan t.to~ 

de kendine göre idealistti. Ancak. ısbi" 
sine verilen terbiye iktizası, ldealı b~ 
tile mahdu.d idi. G<inlünde ve ru ]'ıi~ 
taşıdığı müphem tahassürlerle, ınu ğı tJJ 
ve zamanının kasden aydınlatınadı ,,_nil 

d' te~y('llda kendi duygularının, ken 1 k 1" 
ğinin kıvılcımlarından istiane edere 
rümeğe mecbur tutuluyordu. b' 

ce}latet İtina ile idame ettirilen bJr ·rıtri" 
v~ içerisinde bunaldıkça bedb• ~ • 
maneviyatı. yegAne tesellisini coşan 
binin ilhamlarında arıyordu. etJ 

Güzelliğe, san'ata, yüksek hislere tt il • 
o gençlik şiirde:ı başka mukaddesa rıtl~ 
nımadığı için, daha mekteb sıra~a riJl~ 
iken. kendini şiire vermişti. ~er ~ ~ 
belki vuzuh yok, san'at yok, ,ge]ase~,rdJ
şiirin tekniği yoktu .. LSkin duygu 
Ruh vardı. ıJI' 

ve9 
F.debiyatın bile cgazabı şahane. 9çlJ -

rayıp menedildiği o devir~e: ~ağlı ser to' 
lann içinden, edebiyat tarihımızde ~e# 
tan, nam bırakan şairler, ediblC:d) lt'~ 
Tahsin Nahid, CelAl Sahir. :MUfı J?eflJ 
Hamdullah Suphl, Köprülü Fuad, 
Halid gibi.. e ı 

Kıymetleri inkar edilemez ol.a~ ob:şjl 
sil mensub1arına, bugünkü gıbı ~114' 
idealler verilmiş olsa, kendileri bı·ı~leri -
.~ıniz ve hür .:ıavası içinde, gençlı neli ' 
nJn bütün hevec::ın kabiliyeti ve t~~8ı' 
ğile yetişmii olsalardı, acaba ne 0 

lardı? şt"I' 

Nitekim. o cyağlı saçlı nesle• ~e tll• d 
yet bir takı.'11 yepyeni ufuklar aç ~rııcJJI 
ana kadar ağıza ahnması cinayet :~1ed' 
için meçhul ~alan. vatan ve h dtl' 

k ,,e 
mukaddes mefhumlarını, yükse tdlJ· 

l" o aşkını aşılaymca. iş başka tür u çil~ • 

Çanakkalede, Kafkasta, Ira~ta 851rıcl" 
yen kahraman 'Iürk kemiklerı ar rtıf1>lf' 
yağlı saçlı p~k çok .gençlerin de :ıe 
ri vardır. · ·~ edetl 

Galatasaray :mltanisinin o vak~~Jl ,fi.' 
yata özenen yağlı saçlı talebesin Sitıll ~ 
let Ali. nin öksUz mezarı bug0n. llbld 
lerinde yiğit TiirJc gençliğinin bır 

' gibi duruyo::-... . de'!' 
Hayır! Biz, o neslin bakiyesi, .1~~b1'1 6' 

tiştiğimiz havanın rnes'uliyetln• !ıtcıılJ~ 
miyoruz. o va~itki şartların ba .... oııill~ 
ve güçlüğüne roğmen bizim de .g tef'"'. 
rimizde her ~zelliğe ve her iYJ11ğ~eri'ıc'f 
lik vardı. Biz cle, adını öğretmed~~ i1 
sarahaten adLındıramadığıınıZ at~( 
taşıdık. O gençlik ile bu gençUlcf zlB• 4 o' 
fark yoktur. Bugfinküler daha :errıılt 
ha iyi mücehhez. daha geniş ~e 
foklara m.alik .. O kadar! '(llldlf·~ 

Bugünkü nesil, dünkünün deva :rtı~ • 
Ve hepsi de, hepsi .de ~~azze:~çliB;..

rek, heyecanlı, idealist Türk g f/J/11 
E. / 

••• ····· ·--·········································· 
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Sayfa 3 

Türk - İngiliz lttif ak mm Milletler. IAnkaradaki Grek o • 

Sovyetler İngiliz 
projesine pek yakında 

cevab verecekler 
Londra 27 (Husust) - Maskovadan 

bildiriliyor: İngiliz sefiri tarafından Mo -
lotofa tevdi edilen üç taraflı bir askeri 

E .......................... 
• Balkanlara yapı 'an 

Cemiyeti mehafilinde akisleri Rumen güreş tazyik 
anl~anın akdine müteallik İngiliz - Ya:r:an: 8ellm Rn~p Em~ 

Fransız müşterek projesi, haıen Sovyet (83 erlin • Roma mihveri arasındr 
ricali tarafmd~m ehemmiyetle tetkik edil· Cenevre mehafili büyük devletler arasında mevki 

al an Türkiyeyi sulh terazisini demokrat devletler 
lehine çeviren en mühim amil addediyor 

tı.ı~~nevre 27 (A.A.) - Anadolu ajansı - 1 re - Türkiye ittifakında bulm~kta ve -~ü-
tı· USUsi nıuhabiri bildiriyor: yük devletler arasında mevki alan Tür • 

lan •lletler Cemiyeti konseyinin son top· kiyeyi sulh terazisini demokrat devletler 
lia:i~ınd~ İngiltere hariciye nazın Lord lehine ~viren en mühim 8mi1 addetmek
~ni aks ıle Fransa hariciye nazın Bo - tedir. 
''1· n Yaptıkları beyanat Cenevre meha- Milli Şef 1..cıınet İnönünü ~ozan konfe-
'" ıncte 1\1" ' 
l'asi _ ıllctı~r Cemiyetinin yeniden si- ransında yakından tanımıı olan bu me-
lan.g faalıycte advetinin mühim bir baş - hafil Türkiyenin yeni politikasında Tür -
n ıcı addedilmektedir. kiye Reisicümhurunun kuvvetli nüfuzu 

ı~.~ !beyanatta hazırlanmakta olan an - nazarını görmektedir. ~ 
~ a arın M·ıı tl 
leseiı . 1 e er Cemiyetine kayıd ve 

edıl<>c~· · Türk - Fransız dostluğu 
da Mili 

1 
- ını? açıkça ifade olunması 

~ifelc et er CPmıyetine yeniden siyasi va- Paris 27 (A.A.) - Havas ajansının bil
~hne~ Vertne>k ve misakın tatbikatını ihya dirdiğine göre Fransız diplomatik meha • 

tını arzusuna atfolunuyor. filinin kanaati. Türk - Fransız müzakere-
tulh et:cr Cemiyeti mehafili bütün bu !erinin önümüzdeki hafta bidayetlerinde 

an aşmalannın anahtarını İngilte • neticeleneceği merkeztndedir. 

Rıımany Kralı dün 
Bükre~ten ayrıldı, 

n~.rkeye g .ttiği belli degwiJ 
u reş 27 (A 

l3Ukre le .A.) - Kral saat 20 de 
li degiidi: -ayrılmıştır. Nereye gittiği bel· 

~r~~n kardeşi 
A~rıye krah mı olacak? 

ı.. ana 27 • 
~deşi z . ~liasusi) - Kral Faysalın 
eeır n eyıdın 8 . . . 

. ' ağd&dd urıye kralı ılan edıle-
l'ıd tayYo.re . nn bildiriliyor. Emir Ze -
B.. -~rise hareket etntistir. 

Utçe - -
encümeni mazbata 

Erzurum yolu üzerinde 
bir otobüs ırmağa 
üştü, ir kadın öl U 

Güm~hane 27 (AA) - Dün l!.."r.l'1nı· 
ma gitmekte olan devlet yolcu otobüs~ 
şe1'4rin Bağlarbaşı ma'hallesindeki virajı 

dönerken Erzurum cihetinden gelmekte 
olan binek mnkinesine çarpmasından oto
büs Harfit ırmağına yuvarlanarak parça
lanmıştır. Yolculardan bir bayan ölmüş, 
diğerleri ağır surette yaralanmışlardır. 

Vali vekili, sorgu hakimi ve doktorlar der 
hal vak'a mahallinde gitmişlerdir, ilk sıh
hi tedbirler alınmış, yaralılar dispansere 
kaldırılmıştır. Adli tahkikat yapılmak -
tadır. 

·-------
Jı.nkara 27nı<uharrirliği Orta tedrisat umum mUdUrlügU 

SU S Hususi) :zn ırrı Day bü - :1'abzon meb'u· Ankara 27 (Hususi) - Orta tedrisat u-
tıharrirliğ" tçe encurneni mazbata mum müdürlüğüne vekaletinde bulunan 

ıne seçilmiştir, Hayri Ardiç asaleten tayin edilmiştir. 

birincilikleri aktedi!er. ve Alman - İtalyan mektedir. 
Moskova hükumetinin, pek yakında milletlerinin mukadderatını birbirine bıA 

Alnkara 28 (Hususi) - Türkiye proje hakkındaki cevabını Londra ve Pa- Iıyan ittifak.namenin imzasından sonra 
Greko-Rurnen güreş birinciliklerine rise bildireceği anlaşılmaktadır. Mihverin bütlır. ağırlığı Balkanlar üze -
bugün 3000 seyjrci önünde başlandı. · - - - - rinde ve bilhassa Yugoslavya etrafında 
Sdat 15,30 da müsabakalara iştirake- Mu k 1 "t r· et hissolunuyot gibidir. Yugoslavya devle -
den yüze yakın gür~çi resmigeçid ~a~ na a a ve ıcar ti, Balkan birliğinin halen dahi kıymetli 
tılar ve 16 da da müsabakalara geçıldı. Vekı·ııerı· dü' n Meclı"ste bir rüknüd'.ir. Avusturyanın ilhakı ve 

56 kiloda birinri müsabaka Çorum - Çeko-Slovakyanın ortadan kalkmasile 
dan İbrahim ile, Kastaınonudan Hü - • h t d ·ı bu devletin hududları komşu olan Al -
seyin aT:ısında yapıldı, Hüseyin galib ıza a ver 1 er manyanın hudud.arile birleşmiştir. Bu 

geldi. (Bnştarafı 1 inci sayfada) komşuluğun bir dığer tarafını teşkil eden 
İkinci müsabaka Kocaelinden Se - _ Almanyaya vapur sipariş ettiler. Al- İtalyan idaresindeki Arnavudluk arasın • 

zai ile Sıvaslı Vasfi arasında yapıldı. manlar bizim idarecilerimizin işten anla- da, başka bir siyasetin mürevvici olan 
Sezai !!Ünün en güzel güreşini yapa - madıklarını gördüler ve kafese koydular. Yugoslavyanm rahatsız olmamaı;ı elbette 
rak 78 ;aniyede tuşla galib gel<li. (Gı.ilüşmeler). Çok rica ediyorum. bun- ki mumkün deği:d.ir. Maamafih Yugos -

3 üncü Bursalı Hallın ile Ankaralı dan böyle vapurları alacak ve sipariş ede la\·ya devleti. şimdiye kadar totaliter 
Niyazi karşılaştı, Niyazi sayı hesabile cck kimselerin bu işlerde bilgi ve görgüsü komşularile çok dürüst bir münasebet 
galib geldi. . tam olsun. idame etmekten hali kalmamış ve bunda 

Eskişr-hirden Ziya ile Kayserıden Komisyoncular hassaten muvaffak olmuştur. Maamafih 
SiJleyman "'-aS'lndaki karş'l'aşmada T" V kAl b . .. k her şeyin bir h?ddi olduğu gibi iyi idare a.ı ' ıcaret e a eti ütçesinın muza ere-
zl·ya galı"b g:oldı". · d N (Ayd ) k . 1 edilen bu münasebetlerin de bir gün ge· "" sı sırasın a uri an omısyoncu a-

5 l·ncı· mu··sabaka İzmirli Şefik ile .. lip bugünkü şekilde idare edilemez bir rın incir müstnhsillerini soyduklarını soy· 
Konyalı Osman ........ sında oldu. Şefik 3 li k b h k h hale gelmf'.:.i :.m~vvurdan uzak değildir. ~ 0 ·yere u E sız muameleye ni ayet ve-
dakika ı O sanivede tuşla galib geldi. rilmesini ve tedbir alınmasını Vekilden Bu takdirde, iki kuvvetli komşunun taz • 

61 kiloda: K~•stamonulu Mustafa An rica etmiştir. )İki ile bu Balkanlı memleketin nazik 

karalı Hall'd tarafından maö-lfıb edH - K bir vaziyete düşmesi mümkün bır ihti • " ömür mübayaası işi 
dl·. İstanbullu Mehmedı" Eskic:ehirli Ka- maldir. Nitekim Bükreşten verilen bir -. Ra5ih Kaplan memleketin birçok yer· 
Zım maalt.ıb ettı·. 1 . d 1 haber, Berli'lin, Yugoslavyayı hir hnyli "" erın e tirııret e uğraşan kimo:;elerin son 

66 kı·ı0 .ıa·. Ankaralı Salim ile millt nazik brr mevkie düşürtnüş oıması kabul : ı iktısadi buhran do!ayısile işsizliğe maruz 
takımda ..... Ya ."'r "'ras•ndnkı· mu··sabaka- edilmek icab cde:tı bir harckC' .. e sevketti· " ... .- ~· kaldıklarını, malların fiatına tesir eden 

ğini bildiriyor. Bu habere gör~ Berlin hü-yı Ynsar kazandı. müte\ a::. ı+' arın ortadan kaldırılmn.,mı. 
i .. tanbullu ı"zzet ı"le Kocaelı"den Bes- d • .kümctinin teŞ\ ık:ıe Yugosla\•ya hnririye ., tüccnrın ogrudan doğruya fabrikalarla 

len ara~lndak·1 mart~ Beslenı'n kabur - .1 • . k . nazın Bükreşc müracaat ederek Türk -"' ~ temasa geıirı mesinı ıstemiş, ve ömiır sa-
g ... kemı·~ı· ı"ncı"ndı'g~ı.nden ı"zzet hu'"kmen d h .k. 1 1 ki b lngiliz anlaşmasının, Balkan birliğince ih-

... •; tışın a er ~ı:>ne va 1 0 an zor u ara u tiyar edilen birara!ane hattı hareketle ka-
galib sayıldı. . c;f.'ne kat'i :edbirler alınmasını temenni e· 

Günün en güzel müsabakası 66 ki _ derek: bili telif olmadığı bildirilmiş, Romanya 

lodan Afvonıu Mehmed l·ıe mı·111• ta _ . b b da, bu noktaı naz.ırı tasvib eylemiş imiş. cKömür ıı1lİ ayaası her sene şu veya u 
kundan Doğan arasında yapıldı. Neti - müessesenin emrine verildiği için halkın Maamafih bu h~bere zıd olarak tereş-
cerle Doğan 15 saniyede tuşla galib neler çekti~ini biliyoruz. Kışın en büyük şüh eden diğer mahimat ta şudur ki Ber-

lin. Yugoslavyadan böyle bir teşebbüse ~eldi VC' çok alkışlandı. . derdimiz bu kömür meselesidir. Paranız 
C ·ı ı önayak olmasını istemiş, Yugoslavya da 72 kiloda: Kastamonulu emı s - elinizde kfönür alamazsınız• drdi. 

tanbullu Faik tar.afından 12,55 saniye- k bu münasebetle Bükreşle temasa geçmiı 
Pazarlı sız satış ve binneticc böyle bir kana'ltin husulü 

de tu~la marrlub edildi. Durak S'lkilrya pazarlıksız satışın nley- için esaslı bir seheb mevcud olmadığı sın-
Kavseriden Mep'udu 1"!.c;kischirden Fa h" .1 ld bu ı·· ·· ·ıA t 

ını:ıe o uzunu ve usu un uç vı aye • :ai'ılmıştır. Bilhassıı Berlin mehafili, had-
1.k l dakikrı 4 sanivede tusla' yendi. t"n m"nd a· lere d t ·ı d"l ~- ...... !! .. ır yer e eşmı e 1 ere>- di zatında ted3füi olduğunu söyliye söv-

79 kilnda: İstanbullu Havyum Kon- ğ"n" g zet l d k b"" ~k b" .ı 
.., .ı 1 1 a r t•r e o ·uyunca uyu ır en- liye dilimizde hiy biten Tiirk • İngiliz 

yalı Faii!i \•endi. d'.ş:ve düsti.:ğü~~: kanunun ta~bi.k ed_il • anla'?masınd:ın dolayı Türk cümhuriye _ Müsabakamıza iştirak ediniz 
Ok~yucularımızın tarih bilgilerini artıracak 

Ankarah Faik Kastamonulu İsmaili dıgı yerlerde butun mallara nıuhım nıs - tine kendince oir ceza tertibir:ı~ karar ver 
1\ maifüıb etti. bette zamrnec!ildiğini, işin kontrol edile- 1 miş ve bunun için de mütemadiyen Bal • 

5 6 kiloda: Balıkesirli Ahmed İsta4!ı - mediğini, ifade etmiş, yeni bir kanunla k n B" l"ğ d 1 1 . - . d . 
1 1 1 

9 MÜ;~a~b~KA 
0~ ~ö~t asırda Türklüğe en büyük iyiliği ve en 

uyuk fenalığı yapmış olanlar kimlerdir? 

r:~ .. Musabakanın şartları ve tafsilatı ......... , 
: fa Po ta11 dün 
: ltaYda.ıı bir okuyucuıan için oğullarını içkiye, rüşvet almaya nlıştı-
i 1ll.'l ınevzuuınusab~a nçtı. Müsaba- rnn devlet ve mlllet hainlerinin bulun
: tlYet deVrı son dort asırda <meşru- duğunu dn görürsünüz. Tarihte böyle
~ 1YUı~ı ve ~e ık~d~r) Türklüğe en büyüıt ce iyillklerl veya fenalıklarile şöhret al-
lanıar1 t n buyijt fenalığı ya.p~ 0 _ mış kırk kl;ılnln hayatıannı sıra ile ya
~arınını ~Yln etmektir. Son dört wır zacnğız ve neticede size soracağız: cSon 
ltnı:>ara arıştırırsanız me.seıii. O&na~ dört asırd~ Türklüğe en büyiik iyiliği 
\'c kucı torluğunu cihanın h ve en bliyuk fenalığı yapmış olanlar 
'l'urıc rctıı devleti yapan en bil a_şınetıl kimlerdir?• Yaptığı lylllk veya !enalık
<lıı Vezırının yuk bir la diğerlerini gölgede bırakan altı tari-

~llla:ı eline lesırn.nında, donanmayı h1 şahsiyetin <üç iyi, üç fena) isimlerini 
: ı· m ede.n veya O.sınan blze bildireceksiniz. 

i bir'ı .. n çok rey toplıyan isimleri seçmiş olanlar arasında 
ı ncıye 50 'k· . 
! 25 k" . , 1 mcıye 25, UçUncUye 15, dördüncüye 1 O lira, 
~ ışıye beşer lira, 31 kişiye ikişer buçuk lira vereceğiz. 
\ 

:···· lier ·· .. 
• : h 1Rtın ınusabaka yazılarilc bernbe.r ııeşredeceğirniz ku
..... ..on arı t ı 

: I'k op amak şarttır. Bu kuponlar cevabla bir-
~... 1 

te ıniisabaka nihayet bulduktaıı sonra idareha-
ne:mize gönderilecektir. 

···ı 

~ ... .J 
: ..... l~u 

sabaka yazılarım hergUn 8 inci, kuponları ikinci 
sayfamızda bulacaksmız ! 

Musabakamıza iştirak ediniz! 

a ır ı ı ev N erı uzenn e ış eme.ı; l' 
bullu V::ıhdeddini yendi. pazarlıksız satış usulünün kaldırılmasını meşgul bulumm.ı~ur. 

Samsunlu Mehmed milli takımdan istemiş, ve bu hareketin hiç bir zaman bir Balkan devle~l~ri, Birliğe dahil olsun .. 
Küçük Hüseyin tarafından 80 dakika ~rtica olmıvacağ'ını beyan eylemiştir. lar. olmasınlar. Arnavudluğun başına 
32 · d t c:la maalfıb edildi Rasih Kap'a T" t v kAl t" b""t sanıye e u.., '"' · . . .. ' n . ıcare e a e 1 u çe - gelen hadisat ve Çeklerle Slovakların 

6 t kiloda· Mi Pi takımdan Kena~1 • sının muzakeresı tamamlanmadan evvel nasıl birer tatlı lokma halinde atıştınl • 
Bursalı Yusuf arasındaki müsaba'kada Iğdır pamuk kooperatifinde evvelce vaki dıklanna ~ahid oldukları için. artık bu 
Yusuf saka landı ve doktor müsabaka- o~~ı.n yolsuıluğun tahkikat neticesini Ve - nevi büyük devlet mavallarına" kulak 
ya• devam•na müsaade etmedi. Kenan kıld~n .. sorm~stur. vermiyecek kadar hadisatı miitalea ede· 
da aa1ib i]{m edildi. Buyuk Mıllet Meclisi Pazartesi günü bilecek bir olaunluğa yükselmi·lerdir. 

Müsaraknlar::ı yarın devam edilecek, san~ 15 de toplanarak bütçenin müzake • I Canı istiyen vc>;a canından bezıni; olan-
neticeler belli olacaktır. resme devanı edecektir. l ıar kulakla:.-ına fısıldanan tatlı hayal -

• • Selim ~~n MünakalAt vekilinin iz11hati 1 lerle kendilerinien geçip bir gün acı hn-
Demı rspor lzmırde yenıldı ~nkara 27 (Hususi) - Mecliste Müna- kikatle karşı karŞ1ya .gelmekten çekinmi-

İ ·r (Hususi) _ Bugün milli kü - kalat Veka!etı bütçesiniu müzakeresi ve • yebilir!cr. Bize gelince; biz. hakikati gör-
zmı 'arı iç.in karşılaşan Ankm-a silesile ileri 5Ürülen mütalealnra cevab düğümüze k:ıniiz. Bu kanaattedir ki yo -

~:n;!~~u Demirspor • Doğanspor mü vere? ~iina_kalat Vekili Ali Çetinkava lumuzu tutup hedefimize d~ğru yürümi
ş b ka~ l'Ok heyecanlı oldu. Neticede naklıynt ışlerıne temas ttikten sonra Al- ye başlamış bulunuyoruz. Hıç bir tehdid 
sa a sı , b" · b d • 
Demirs r 3-0 mağlub oldu. manyadnn alınan vapurlar meselesi hak- ızı un an çevıremez. 

po 'kında· cMüteahhid şirketle gnrüşülmUş Bu sebeble Bedin ve Rom nın gayret-
ve görülen noksanların ikmali taahhlid et leri beyhud0 oluyor. Yapabilı:>cekleri en 
tirilmiştir. Bu mevzulara aznmt dil·kat dürüst hareket, emri vakii kabul etmck
göstermemiz tabiidir> dedi. ten ibarettir. Almanyaya 1914-1918 har • izmirde inönünün 

heykeli dikilecek 
izmir 27 (Hususi) - İzmir halkı na -

mına belediyeye yapılan müracaatta Kül· 
türparkın en mamur bir yeri olan Mü • 
zeler meydanına Milli Şef İnönünün hey· 
kelinin dikilme.si istenmiştir. Belediye, İz
mir halkının bu arzusunu yerine getire
cektir. 

Vekil fribod işleri hakkında da izahat binde karşı d11ran İtalyanın Almanya ile 
verdi, hububat nakli için verilen müsaa _ ittifakı bizi n:.ı.sıl mütehayyir etmiyorsa, 
delerden bahsetti ve sözlerine devam e • Türk - İngiliz anlaşmasının da öyle te • 
derek: lakki edilmesi bir zarurettir. Aksi halde. 

Başvekal•tin 
Tebliği 

c- Demiryolları varidatı bu inkişaf 
seyrini takib ederse köylüye hububat nak 
liyatında yardım etmeği şahsi. vicdani bir 
borç telakki etmekteyim> dedi. 

Ticaret Vekilinin izahata 

Ticaret bütçesinin mlizakeresi vesilesi· 
le de Vekil Cezmi Erçin uzun izahatta bu

lunmuş. ticari hayatımızın günden güne 

inkişaf etmekte olduğunu söyliyerek ban-

(Baştarafı 1 inci sayfada) kalarda ikrazat ve mevduat muameleleri. 
eski vekillerin Parti teşkilatında yeni va- nin terakki et1iğini tebarüz ettirdikten son 

zifeler almaları münasib görülmesinden ra 1938 senesinde mevduat yekOnunun 

dolayıdır. Bu tebeddül Parti ve htiku - 310 milyon lirayı tecavüz ettiğini söyle -

met teşkilatının ahenk ve vifak içinde va

zife değiştirmelerinden başka bir şey de

ğildir. 

Bu sebeble de Başvekalette bir deği -

şiklik ihtimalinin aslı ve sebebi yoktur. 

miştir. 

Vekil zirai kredi meselesi hakkında da 

izahat vermiş, sigorta işlerinden bahset -

miş: cTürk zekAsı sigortacılık sahasına da 

girmiş bulunmaktadır> de.miştir. 

sureti haktan görünerek ileri sürülecek 
her iddia, samimiyetsizliği ve suiniyeti bir 
kere daha teyid etmiş olacaktır. 

Selim Ragıp Emeç ----- - ··-
Hicaz ordusu Türk subayları 

tarafmdan tensik edilecek 
( Bastarafı 1 inci sayfada) 

nissüud Türkiye hükfunetine müracaat e
derek, Hicaz ordusunun ıensik ve tanzimi 
için bir askeri heyetın gönderilmesini di
lemiştir. 

Efganistnn da, Türk mütehassıs sübay
larındıı.n bazılarını davet etmiştir. 

Yeni Vekiller iş başmda 
Ankara 27 (Hususi) - Yeni Vekiller 

bugün vazifelerine başladılar. Vekiller 
dostlarının ve Vekfilet erknnının tebrik
lerini kabul ettiler. 



SON POSTA ·- -=. > 

İstanbul 

Şehrin süt işi hakkında 1 

tetkikler devam ediyor · 
Süt tevziahnın Avrupanın birçok şehirlerinde olduğu 

gibi kağıd şişelerle yapılması düşünülüyor 

İstanbul ile Berlin 
arasında hava 

seferleri başhyor 
İstanbul - Bertin tayyare seferleri -

ne, hükUınetimizle Alman Luftanza 
şirketi arasında .i.mzalana'h mukavele 
mucibince 1 Hazirandan itibaren ha., -

Şehrin süt işini ıslah etmek üzere tet 1 kil vasıtalarının sürati, mrnan mefiıu- !anacaktır. 
ldkler yapan süt mütehassıslarının me- munu ortadan kaldırmı.ştır. Yapılacak Bu hava seferlerine tahsis edilen ma
Risi devam etmektedir. İstanbulun süt teşkilatla tevziatın en kısa bir zaman- kine bugünlerde Yeşilköy meydanına 
ıstihsal ve istihl8k miktarlan tesbit e - da yapılması imkA.nı temin edilecek - gelmiş olacaktır. Seferlerin başlamasi
dilmiş, süt veren mıntakalar ~zilerek tir. le Sofya, Belgrad, Budapeşte ve Viya -
tiSrülmü.ştür. Süt pastörize edilecek, kağıd şişeler - na üzerinden İstanbul ile Berlin ara -

Bu işlerle meşgul olım süt mütehas- le tevzi olunacaktır. Cam şişelerle tev- sında, diğer bütün Avrupa hava yolla'
nsı Nihten Berk mütehassısların mesa- zi işi gedktirmektedir. Avruparun bir- rına iltisak imkA.nını bahşeden, doğru 
JBi etrafında .şu izahatı vermiştir: ~'Ok şehirlerinde k!ğıd şişelerden istifa- bir hava postası tesis edilmiş olacak -

- İstanbulun süt işini tetkik etmek- de edil~ktedir. Avrupadan nümune- tır. Uçuşlar Pazarlan hariç olmak il -
teyiz. Sıhhi şartlan haiz süt içebilme - ler getirttik ve İzmit kağıd fabrikasi1e zere hergün yapılacak, tayyareler Ye-
llin mütevakkıf olduğu hususat tesbit tem 1 t k F b .k b. ,_il.gı-d şil'köyden sabahleyin saat 7,55 te Ber-. . 

1 
kt as ar yap ı . a n a ıze Aö 

edilerek hır rapor tanzım o unaca ır. şişeler yc!pabilecektir.> line hareket edecek ve Berlinden kal -
Tetkikatımıw başladığımız esnada bi- .. kan tayyareler de öğleden sonra saat 
tıe verilen malfunat yalnız İstanbulun Yaptığımız tahkikata nazara'n sütun 17145 te Yeşilköye varmış bulunacak-
lliit müstahsillerinin ellerindeki hay - bu~nkü fiattan daha ucuz~ sa~tlması tır. 
wn adedinden ibarettir. Bu itibarla kabıl olRmıyacak, a!ncak temız süt içi - Berlin - İstanbul arasında 14 ve 24 
1ıetkikatunıza esas teşkil edıeoek malQ. - lebilecektir. k~Uik 4 motörlü en modern tayyareler 
matı ayrı ayn ve k1smen mahallerin - Mevsuk bir membadan öğrendiğimi- eefer yapacaklardır. 
de &J.aşmak ve icab edenlerle temas et T-e göre, şehirde w şehir civarındaki Muhaberat ve Münakalat VekA.leti, 
mek suretile toplamağa çaıı.,tık. Bun _ mandıralardaki ırat istihsalAtı istihll - İstmbul _ Bertin hava yolu için bir üc
dan d«ayıdır ki tetkikatı.mu biru ge- katı knrşılıyaCl!lk miktarda değildir. ret tarifesi kabul etmiştir. Bu tarifeye 
dkti. Maarnafih bir iki gün IOIU"a nf - Heyet bu husustaki tetkiklerini derin- göre ücretler İstanbul - Sofya 41, İs -
P>ruınuzu haz.xrlarn:ş ola<$ğtz. M.alt- leştirmiş, istihsalAtın istihllkAtı kar - tanbul - Belgrad 58, İstanbul - Buda -
adımız halka temiz ve ucuz aüt içire- şılaması için süte ecnebf bir madde - ~e 78, İstanbul - Viyana 90, İstan -
bilmektir. Tetkik.atımıza naozaran yeni nin illvesi zararlı olduğu ve bu ecne- bul _ Bertin hattı için 125 liradır. Yol
f8kllde tevzi işlerinde mutavassıtm ça- bi maddenin de IU oldu.fu neticesine culann 15 kiloya kaliar zati eşyaları 
hflnuını cevaz veril~ faaliyete varmı.ştır. meccanen taşınacak, daha fazlası için 
m&tahsil de iştlrakleıd:irilecektir. Mütehassıs heyet, sütün içinden BU - İ~anbu1 - Berlin arasında kilo başına 

İstanbulun üç büyük semtinde ayni yu ayırmağa çalışacak, sütten suyu a- 95 kuruş alın~tır. Biletler gidip gel
samanda :faaliyete geçilecektir. Bazı yırtma, bu su miktarına tekabül edecek rne almd1ğı takdirde uçuş fiatlann -
thmeler süt santraUz.e edtldlği takdir- süt istihsalini temin edecektir. Bu mak- dan yüzde 20 tenzilAt yapı1aooktır. 
de, teni işinin gecikeceğini fleri sQ.rll - sadın tanini için süt veren hayvan a - Bir Haziranda seferlerin açılış mera 
10rlar. Bu tamamen varid ~ldir. Na dedi arttırılacaktır. siminde bulunmak üzere Berlin büyük 

Mllteferrllı: ı 
YUDUlıtanm Park 8eftrt plırfnıılm 

ıeldl 
Yunanistanın ı;>am lef1rl Polltie, dUn 

atJ.edm sonra, Romanya vapuriI. şeh
ıtmi7.e telın14ilr· M. Politis, burada sa
l* Anadolu demJryohı lduesfle Ma
!lye Veklleti anısında ınrmıd bir lh
tllAfa hakemlik yapacaktır. 
DeabyoDan Umum Mtldllrtl Anbraya 

litti 
Denizyolları Umum Mtıdflıil İbrahim 

ltemal Baybara, Parti Kurul~ toplan 
bmıda hHır bulunmak üzere dün ak
flDl Ankaraya hareket etmiştir. Umum 
mMilr, di1n öğleden evm Dentzban -
ta gel81'ek bir müddet meşgul olmuş 
ve Denizbank idare mecllsi top1antısm
da hazır bulunmuştur. İdare meclisinin 
dünkü toplanbsında, yeni teşkillt et -
rafında görüşmeler yapıbmıJbr· 

D~nlz lıl~rl: 

Poll•te: 
elçiliğimizin iki mürnessilile Luftanza 
şirketi heyeti idaTe azasJ. ve bir Alınan 
matbuat heyeti İstanbula gelecektir. 

Altı klflllk blP heraız t•b•k••I İstanbul - Ber1in hava hattının açıl-
pkalandı masile Atina ile de ha'va yolile irtibat 

Emniyet ikind f11be ikinci kısım me - temin edilmiş olacakbr. İstanbuldan 
murlan, IOll bir ay içinde ,.ıırin bet muh hareket eden hava yolcusu Sofyada ak
telif yerinde brsızlık yapan kıptilerden tarma ederek ayni günün akşamı saıat 
mürekkeb bir hmm fe'bekesini yakalıy.. 18,30 da SelAnik Üzerinden Atinaya 
rak, adliyeye teeHm etmqlerdir. Hasan, muvasalat edecektir. Mukabil istika -
bir di~r Hasm, Ali, İrfan. İbrahim, Muı mette Sellnik - Sofya tarikile Atina • 
tafa adındaki hll'IUlar suçlarını itiraf et- dan fsUm.bula seyahat kabil olacaktır. 
mişlerdlr. Alman Luftanzn şirketinin tayyare se-
Kaleyaız tenaePeden 1•m•k Jlyen fen'l.erlnin idare!fi, şirket mümessili 

blP gen9 zehlrlendl Walter von Lux'a tevdi edilmiştir. 

Balarköyünde 18 yqında Saim adında 1 1 111 
biri kalaysız tencerede pifmil yemeli ye- Galatasaray 1 ar p VI 
miş, biru sonra ııehirlenıne alaimi p - Galat~ylılcr yurdundan: 
terdijinden CP.J'l'8ıbpqa hastanesine kal - &ki Galatasaraylılar bugün Galatasa -
dınlmı§tır. ray lisesinde toplanacaklar, ve her yıl ol-
Bir •m•I• k•mrondan dGfOb eıda duğu gıôi merasinı yapılacak pillv yene • 
!Büyükclerede kibrit fabrikasında çalı- cektir. 

ıan amele Aq.il ustabqı Sabrinin kullan- Merasim saat on buçukta baılıyacak • 
dığı kam.yona t•Jnlmlf. biru ilerleyince tır. Lisenin konferam salonunda en yq • 
atlamak iltem.if, dilfDıüftilr. Adell. hu • lı Galatasaraylı ve en yeni mezun ıöz 
tahaneye Jtaldın.lırken ölmüftür. söyliyeceltler, ceçen sene pillvda alınan 

'ftrlum npmıma ıetlreeek lle.tetlmk film pterilecek, ve pillvı müteakib de 
hettket etti Ji 0/tilr fflBrl: Galatuaraylılar toplu bir halde Tauime 

Alma.ny~a yaptınlan ve Etrilsk va- kadar bir yürüyü.f yap1p abideye çelenk 
punmun eşi olan Tirhan vapurunu H- tl'nivenite Rektörü Sof)'adan relcll koyacaklardır. 
manımıza getirecek olan Rüştü kapta- Bulpr üniversitem tarafından vAki Merutme Şehir Bandoau ve Galatua -
mn riyasetindeki 8 kişilik bir heyet, olan davet üzerine, hükliınetimiz na _ ray izcisi iştirak edeceklerd~ 
cHln Alrnanyaya hareket etmiştir. mına Sofyaya giden İstanbul Üniversi-

Tırhan vapurunda Almahlarla im- tesi Rektörü Cemil Bilsel, dün sabah Yolcu tapyan yük motörleri haJdnnda 
ulanan an1a.şma mucibince bazı tadi- şehrimi2e gelmiJ ve doğruca Ünivel"Bi- takibat yapıhyor 
Ut yapılnu§ ve üçüncü bir kazan 11A - teye giderek öğleye kadar Rektörlük Liman İdaresi, son günlerde, yolcu 
..e edibni§tlr. Tirhan Almanyadat tec- Lşlerile meşgul olmuştur. taşıyan yük motörleri hakkında sıkı bir 
riibeleri yapıldıktan sonra heyetimiz cemn Bilse! bir muharririmlze 88 • takiMt yapmağa başlamıştır. 
tarafından teslim alınacak ve Haziran yahat intıbalan ıu6.1tında şunları s6y- Liman memurları dtın Floryadan 12 
.onlarma doğru llmanımızaj getirile -. lemiştir: yolcu alarak limana ge~kte olan bir 

~~!'.:..--.. -·--.. • ..... ----·.... c- Scfyadan çok memnun olarak dö kum mot~rü yakalannşlar ve motör sa-r 4\ niiyorum. Merasinı ~k parlak bir w - hibini mahkemeye vennişlerdir. 

Nnbetç·ı eczaneler rette cereya~ :tti. Bul~rlar, dawtH - T A K· .. v··--ı···-M--
lere karşı buyiik bir nwNlfiroerverllk 

a. ıece nöbetçi olan ~eler fllD)ar- gösterdll_e_r_··--------· 
aır: 

htanbal clheUndekller: 
~da: rt. Haktı), Bmlnö • 

Toplantılar: 

ntlnde: CYOl'li>. Aba.ra1tla: (Şeref), Beyoilu Fıkaraperver Kadınla• 
Alemdarda: <Abdlllkadir), Beyuldda : Cemiyetinin toplantısı 
(Oemll), Fatihte: (Bıın.llyadl), Bakır:k'ö - Beyofla Fılııarapens Kadm1ar CtımlJe-
Jbde: Ci.stanbul), Byübte: (Arif Beflr). ti d Ahir 

lletrotla elbetlndekfler: n en: en meTttt mer'lyete TasedJ.lmlf 
İ.lt1tW cadd~nde: (Kanzuk}, Tepe _ olan 3512 numaralı cemı~t.ıer .kanunu &h _ 

bqmd•: (K~ol1), Taladmde: <.Tak ... Ununa tnfltan idare heyeti ıtaralından ha
mrlanmııt olan Be~u ll'ıkaraperver Ka -

lltm), Ta.rlab&flllda: (?nhad), l!tunulUıf - dınlar Cem1yeUn1n ana nizam.namesi otu -
ta: Ql'lode~}, Beffktatta: ("ftttn). nup tan1b olunnıü 1llere blllbmmı ua, 1939 

Botulfl, Kadıkly .,. Adalardüller: 
Kadıt~ydıe: CB11.ıntı, Rıfat>, öetGdar _ yılı mayımım sı met Qat1a.mba Pııtı oemı

yet mertnl olan BeJotıunda, Te]graf da
da: (Jı&erbS), ~·= (Aaf), Ada - ,.., .. da Al 
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Defterdarlığından: • 
Vergill ...- p'f Tarh 

No. 
Mükellef!n 

adı İfl Mahallesi Sokağı No. ~ 

Aşçı Çarıı B. Basmacılar 64 4 81 938 3;,ı11 753 Fevziye 
2210 Nureddin 
721 Saim 

Deri imalclıd > Astarcı Han 13 O 19 936 3 
,-

Aşçı >' R. Basmacılar 77 3 49 , 
45 

937 Remzi 
148 Kevork 

US61 Vahan 
1662 Serkis 
1956 Şükrü 

1981 Artin 
2211 

2246 
2549 
2550 

Bohor ve A 
Hüseyin 
Nesim 
M. Yusuf 

2657 Mehmed 
206~ Mustafa 
2679 Cemal 
157 Ahmed 

1192 Yervant 
3 İhsan ve Şeri

ki Muzi 

4 İhsan ve Şeri
ki Muzi 

4/1 İhsan ve Şeri
ki Muzi 

1404 
934 

2072 

2071 

Şerif Murad 
Hüseyin Şan 
Himet Mert 
Mahmud Şev
ket 

Terlikçi 
• Hırdavatçı 
Elmasçı ve G. 
Kuyumcu 
Arzuhalci 
Elbiseci 
Salaş ye7' 

Köseleci 
HurdaC'l 

Aşçı 

Yorgancı 

Hallaç 
Deri işleyicfll 
E!masçı 

Kebabcl 

, 
, 

Elmasçı 

Terlikçi 
Gömlek~ , 
Dokumacı 

897 Yahya Gözü B. Terzi 
949 Hamdi O. Rafit Tuhafiyeci 

2060 Abdullah Kahveci 
Kantar 

!5l59 İsmail Yazık Hırdavatçı 
3138 Zekeriya Ergül Kahveci 

-IOl İsmail Atak Kuyumcu w 
işi kaplamacı 

3218 Artin kızı ppka tamir-
Paylan cisi 

1'7l50 

967 
966 
282 

Hadi Tamirci 
Ali Demirbq Marangoa 

Arman ak 
2611 Davud Göper 

89l5 Leon 
2955/1 Mustafa 
1585 Saici Hakkı 
1585 Apustol 
ll58l5 Said Hakkı 

63 Serkis 
2132 Mehmed 

Kundura.es 
Yorgancı 

Hah örücGatl 
Aşçı 

Kuyumcu · 

• , 
Terzi 
Ağızlıkçı 

2499 Enan Ekşar Marangoı 

272Ş Hayriye bild Koltukçu 
249 Amıanak Var- AfÇ1 

nuç 
2000 Abdülhavit 
2678 Sabri 
2783 Bahaddin 
2999 Serkis 
3011 Hirlsto 
3500/1 Ahmed 

3371 
:577/3477 Mihran 

2709/3845 Seher 

Çorapçı 

Hallaı; 

Koltukçu 
Terzi 
Terzi 
Elbiseci~ 

makineci 
Ötücü 

• Sip,ı:li 29 3 6!5 • ~~ 
> Solda adl ~2 2 33 ' 'JJflJ 
• Ajta sokak 37 2110 ' 52JS'. 
• Uncuoğlu 19 8 96 • !'_ 
• Tacirler 2 J 67 ' 5'~ 
• Ya~l:kçılnr S9 10 61 ' ~ 
• Ast:trc! Han 14 4 39 ' 

llı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
> 

• 
:& 

lt 

1 

1 

llı 

• 
• 
1 

> 
> 

• 
llı 

• 
llı 

llı 

llı 

• 

• 
• 
llı 

Terlik~iler 

Alipaşa Han 
> 

ıe/11 
9 40 87 JI r'. 

28 132 t ,, ' 

29 66 , -~ 
99 .... ~-... Hatib Emin Han 21 " p/P 

> 8 1010 , •t"-
• ~3 10 18 , ........ 

2611 , 
30~ Rubiyc:ı H:m 

Kuyumcular 
Nuruo-,maniye 

4~ 11 , :,.. 
29 9 75931 

> 81 10 48 t '"' 

33 1048 t ~ 
Sağda ada 
Sipahi 
Yağ!ıkçılar 

46 1 31 JI 
51~ 

19 1 28 , ~-,.. 

Yağlıkçılar 

60 26 1~ , ,.,~ 
fi8 24 91 938 't1 

Kazazl:ır 

Sipahi 
Yağlıkçılu 

(7 
61,_ 

460 , ~ 

264 JI ~ 28 
3d 5lU t 

Alip~şa K. 2 
Hacı Yusuf 
Mabf azacılar 

• 26 , -~ 
14 6 47 • 'J8 /f 
15 2119 , ı~ 

Baıır elbisecl!er 14 420 t 

Tığcılnr 

Keseciler 

7 774 • 

Sorguçı.-u han 

3~ 1148 
33 2297, 
1 2 eı , 

Yorgancılar 2 16 45 
Kazazl:u 37-:Jl-I 3 09 ' 
Bodrum han 16 7 8' ' 
Ağasokak 32 9 2G t 

• ~2 13 86 
, 32 11 78 t 

Kalpakçılar 93 64 98 ' 
Sar ·aıı han K. 2 1 1 03 
Yorgancılar 5 8 24 ' 
Kuyuıu sokak 2l5 19 24 
Kürkçiller adası 5 ': 07 ' 

Yağ!ıkçı1ar 69 
Hatib Emin Han 21 
Çadırcılar 119 
Bodrum han ll' 
Bodrum han 30 
Feacl~er 113 

Kazazlar orta 50 
1

Emir§ah 1 

'°" 

199 /3899 Artin 
90 Yervant 

Kunduracı 

Ökçeci 
Sayacı 

l!:nhıbey 

Kürkçüler 
Lekeciler 
Okçular 

22 
15-17 

&.3 147 Asador Artln 
143 Tomu Veledi 

Niko 
246 H. Fehmi 
264 Manoel 
269 Hüseyin O. 

Şakir 

276 A vadis O. 
Ar tin 

281 Mehmed O. 

283 
28l5 

286 

287 

289 

Tabir 
Kemal Özgöz 
Haçik ve Ke
vork 
Ohannes O. 
Mığırdıç 

Mihran kızı 
Eliza 
Sefer O. K~ 
mai 

Kunduracı 

Foto 
Kunduram 
KömürcGı 

Kunduracı 

Kahveci 

Kunduracı 

• 
Bakkal 

Terzi 

Pansiyon.mı 

J90 Cahid Kenan Terzi 
14 Emin Atçı 

lO'l Madam Krep- Nalbur 
ifna 

104 Mustafa O. Çorapçı 

Murad 
106 Abdurrahman Kunduraoı 

Rahmi 

106 Alt Nalıncı 

107 Huan Hayri Terlikçi 
108 Kemal Terzi 
109 Abdullah Manav 
110 Akif O. Yuauf Nalıncı 
111 Rlta.t O. Sevki Sobacı 

• 

llı 

> 

• 

llı 

llı 

• 

• 
llı 

llı 

Yakubafa 

• 

• 
• , 
• , 
• 

Hürriyet 
Okçular 
Hasanpaıa 

Okç1Har 

23 
ıo,-

133 3215 t ~ 
ı5ı·, 

15 !7 54 t ıtfl 
6'3 15 92 • 

&/3 9 32 t ı•" 
-~ Yolgeçen han 14/1 30 08 ' 

-~ Hasanpaıa 

Karakol 

Tavşan tap 

Tiyatro 

Tavşantaıı 

Hilrriyeı 

Hasanpaşa 

Laleli 

Hasan paşa 

f>1 22 21 t ,,,.,, 

7/1 2111 , 

, "'" 10 4140 _,_ 
18 32 51 t ., 

'J'· 
1 19150 , 

- , sı~, 
133/9 47 °" ıtr.., 

1] 5 6 29 , ıtfl' 
9·11 60 ıo , ,,,-
103 32 '7l • jJ,.. 
105 15 oo t 

1175 t ~~ 
> 109/1 ' 1v~ 
, ll3 34 78 t ,o . .ıA 
• 115 19 B8 ;w:. 
• 127 45 '7

9 
: '°~ 

Laleli 5 15 69 'JOI 
• 5/1 2357 ~ 
(Devamı 13 üncü ~ 
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Beş yaşında ·ana olan 
kız ve 

Mersinde kültür 

(Baştarafı 1 i:ıci sayfada) 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Balkan Antantı, Bulgaristana m~te

veccih bir anlaşma değildir. Antantın ga
yesi. bütün Jünyaya karşı Balkanların is.o 
tiklfılin1 müdafaa etmek ve Balkanlan 
parçalamak maksadını takib eden her 
hangi büyük bir devletin bir Balkan dev
letini alet ittihaz etmesine mani olmak -

tır. 

lan müzakerelerin son safhası hakkında 
meclise etraflı malfımat vermiş ve dün 
Moikovaya gönderilen İngiliz - Fransu 
projesini okumuştur. 

M crarimde Generalter "• 
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İiill Kocaeli valisi • General 

Ylilyo1 • mu . Fahreddin Altay nutuk 
lııtı.\dapazan (li tı :efin gönderdiği Istiklal mac!alyesini sanca.ğa. talik edryor. 

t\i &tı ~ ncı ~f.USı) - Şehrimizde bu •

1 

İstiklll madalyesi de Orgeneral Fahred
b ııu bUl.riık t pıya<te alayının Perşembe din Altay tarafından tlzimle sancağa ta-
~t ,,... eza' ·· 

etıi Yapı' nuratla sancak verme kılmıştır Fahreddin Altay tarafından 
~ •tnı"tır B ' 
-'• 0tdu _hf i · u münasebetle birin- sancağın kud.siyeti :hakkında çok beli" 'ı.tlq .. ,u e• •. . & ita Y, birin .•• ışı O~eneraJ Fahreddfn bir söylev verilmiştir. Törenrlc bütün A-

~tbiye ~is~ ~rdu müfettişliği erkanı - dapazarlılar, mektebliler ve erlerimiz ha-
taı il·· 1 

• ongeneral z ki Tü · ~· Uştü ~k e • mge • zır bulunmuş. bugünün ıerefine milli bir 
~1

1 ~l'İlniz: 1n,. Kocaeli valisi Ziya Te- bayram yap~lıırdır. Misafır generallere 
·-.:q " ge nı" 1 d" ~ sancağuıı b." ış er ır. Alayımıza şe· Çark mesiresinde bir öğle ziyafeti de v! 

Balkan paktını imzalamış olan devlet-
ler, akid devletlerden birisine karşı doğ
rudan doğruyı;. bir Balkan devleti tara -
fından veyahud haricden herhangi bir 
devletle müşterekn taarruz yapıldığı tak
dirde. taarruza uğnyan devlete derhal 
yardıma koşmak mecburiyetindedirler. 

Yalnız, bazı coğrafi mülahazalar netice 
sinde Yunanistan için istisnai bir kayıd 
konmuştur. Bu kayda göre Yunanistan, 
pakta mensub bir devletin. İtalya ile müt 
tereken hareket eden diğer bir Balkan 
devletinin hücumuna maruz kaldığı tak-

Su lar Umum MUdU .. U Tokatta dirde, müttefikine yardıma mecbur tu -

Tokad (Hususi) - Kazova ve Taşova tulmıyacaktır. 
sulama işinin ihale edildiğini evvelce bil- İcabında. büyük devletlere kar:ı har
dirmiştim. Bu ameliyatı mahallen gör - betmeği göze atmış olan Balkan Antantı
mek ve tetkikatta bulunmak üzere yan - nın, bu gayenin tahakkuku için diğer bü
larında Samsun su işleri. sekizinci bölge yük dPVletlerin teşriki mesaisini temine 
su .mühendisi Sabri olduğu halde Nafia çalışmaması, hakikaten manasız bir şey 
Vekaleti Sular Umum Müdürü Salahat - olurdu. ~ l\ltay \le :z~at Oııgeneral Fahred • rilmiştir. Yemeği müteakib generaller 

t t~ rtrııştır. Ve M"lli Ş f . 1.9-·-vnU tar ,.. 1 e ımız Bolu alayına sancak vermek üzere Bo- tin buraya gelmic:ı ve gereken tetkikatını Balkan Anthntının aktindenberi, !kid 
Dundan ala .. d -s -""'==:::a:::ı:::::::.-=~~y~a=g~o~n:e~r;;;il~e~n~lu~y~a~h~ar:e~k!et~c~tm~iş~le:r!dır~· ~· =-----~~y~a~p:a~ra~k~E!rb~a~a~y~a~gı~·~tm~iş~le~r~di~·r~. ____ devletler daima, büyük bir devlet tara -

Pa zer o 1 a fından Balkanlara yapılacak olan muh -
Hasan Bey Diyor ki: temel bir ~aarruza karşı. diğer herhangi 

n' liah_ - -· 
ı,<ıd ~Bey ·· ·· ~ al' t . gorunüşte 
r L· ertıız b" •1 • . 

41.l,.. ır aı e ıdı -

.· 

. • . . 

... Kendilerine bütün ma
halleli gıpta ile bakardı ..• 

. . Şimdi ise arkaların -
dan, iç yüzleri hakkında 

söylenmedik lakırdı bıra -
kılmıyor ... 

H~san Bey - Anladım, 

Hani geçen hafta evlerine 
hizınetçi alanlardan bahse
diyorsun. değil mi7 

bir büyük devletin yardımını temine ça -
lışmışlardır. 

Türkiye, §imdi, bu büyük devleti - İn
giltere - bulmuştur. Bu muvaffakiyet 
yalnız TUrkiyenin değil bütün Balkan 
Antantı devletlerinin şimdiye ka~ der
piş etmekte oldukları gayenin en parlak 
bir surette tahakkukudur.> 

Midye yiyen bir emele zehirlendi 
İstinye doklarında çalışan amele Şük

rü, dün bir vapurun altından topladığı 
midyeleri pişirip yedikten sonra zehir -
lenme alfümi gösterdiğinden, imdadı sıh
hl otomobili ile hastaneye kaldırılmıştır. 

Bone, ezcümle Türkiye ve Polonya ile 
yapılmakta olan ve çok şayanı memnu
niyet bir surette inkişaf etmekte bulunan 
müzakereler hakkında arkadaşlarına ma
lUmat vermiş ve Fransa ile Türkiye ara -
sında bir anlaşma akdi ve Sancak mese
lesinin halli hususlarındaki Fransız -Türk 
görüşmelerinin pek yakında muvaffaki
yctle neticele:necğini söylemiştir. 

Hariciye mızırı, bundan başka, enter • 
nasyonal vaziyeti geniş bir surette hülasa 
etmiş ve günün mu.}ıtelif meselelerini de
rin surette tetkik eylemiştir. 

Kabine toplantısını müteakib gazete -
cilere beyanatta bulunan Bone, demiş • 
tir ki: 

cİngiliz - Fransız ittifakı o kadar sıkı 
bir mahiyet iktisab etmiştir ki, bu iki 
memleket artık yekvücud sayılabilir.> 

İngiltere, mecburi askerliği kabul et • 
tikten maada, garantisini yalnız Rene ka
dar değil, tA Vistül kıyılarına teşmil et -
ti.> 

Prens Pof Berlinden sonra 
BUkreşe g:derek Kral ile 

görüşecek 
.(Ba.§tarafı 1 inci ıayfada) 

PrensPol Berdnde bir haf ta kalacak 
Berlin 27 - Prens Pol ile prense~ Olga 

Berlinde bi= hafta kalacaklar ve bu müd
det zarfında şereflerine büyük merasim 
tertib edilecektir. Bu ziyaret esnasında 
prens Pol, Alman zimrundarlarilc iki 
memleketi alfıkadar eden siyasi mesele • 
lcri görüşecektir . 

Bir zehirlenme hldiaeel 
Çekmecede çiftçilik yapan AH oğlu Rı· 

za kalaysız tencerede pişirilen yemeği ye
mek neticesinde zehirlenmiş, baygın bir 
halde Balıklı Ermeni hastanesine kaldı • 
rılmıştır . ... 
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Ta rı misafiri 
[ B ir Ara b ka hilesinin şeyhi kom 

şu kabile şeyhine misafir git
miş. şeyh misafirini ağırlamış, otur -
muşlar, yemek yemiŞ'ler; yemeği müte
akJb misafir gelen şeyh: 

- Ya şeyh, demiş, senden birşey is
temeğe gelmiştim. 

- Söyle şeyh malımddn birşey is -
tersen esirgemem. Canımı da istesen 
veririm. 

- Canını istemem, ma1ından birşey 
istiyeceğim.. Senin beyaz kısrağını ba
na V{'r. 

- Sürülerim senin olsun şeyh, tek 
kısrağımı isteme. 

- Ben sana kendi sürülerimi de ve
reyim, fakat sen bana kısrağını ver. 

- Veremem şeyh! 

- Fa'kat bilmiş ol ki, hileyle olsun, 
lnıvvetJe olsun benden esirgediğin bu 
kısrağı günün birinde ben senden ala -
cağım. 

- Alabilirsin, fakat ben hiçbir za -
man gönlümün rızasile kısrağımı sana 
veremem! 

* Günler ~çıniş. kısrağı istiyen şeyh 
kendini perhi1..e koymuş, zayıfJamış, 
tanınmı:ı. acak hale gelm~, kısrağını is
tediği şeyhin kısrağına binip bir yere 
gideceğini haber aldığı bir gün yola 
çıkwış Onun gececeği bir yerde ken -
dini bıçakla yaralamış ve kumların ü
zerine yatmış. 

Biraz sonra şeyh beyaz kısrağı üze
rinde görünmiiş. Hasta, zayıf yaralıya 
gözü ili5ince yanma sokulmuş, sormuş: 

- Nen var, ne oldun? 
Yaralı güçlükle cevab vermiş-: 

Hastayım; zayıfım, yaralıyım, yuru
yemiyorum. Burada kumların üzerine 
düştüm. 

Şeyh kısrağından inmiş, yaralıyı kıs 

rağa bindirmiş; yaralı kısrağa biner 
binmez doğrulmuş: 

· - Şimdi beni tanıdın mı, demiş, kıs
rağım istediğim zammı vermemiştin. 

Sana günün birinde kuvvetle olsun, hi 
leyle olsun onu elinden alacağımı söy
lemistim ve ~ştc kısrak şimdi benimdir. 
Bir diyeceğin var mı? 

Yerde ayaküstü duran şeyh, ellerini 
kavuşturmuş: 

- Ya şeyh, artık hiçbir diyeceğim 
yok kısrak senindir. 

Ben de buna karşılık senden birşey 
istiyeceW.m .. 

- Hakkımdır ald1m. Fakat buna rağ 
men süriilerimi iste vereyim 

- Sürülerin senin olsun. Senden yal
nız şunu istiyeceğim. Bu klSrağı nasıl 
bir hileyle aldığını hiç kimseye söyle -
miyeceğine söz ver.. Çünkü bu vak'a 
duvulacak olursa bundan sonra hiç 
kimse, yol üzerinde rasladığı bir yara
lıyı. bir hastayı atmdan inip; kendi a
tına bindirmez. 

* Beyoğlunun Mis sokağında bir hır -
Rızlık vak'as1 olmuş. Kendilerine misa
fir süsü verenler bir eve girmişler ve 
eve girince ev sahibini bağlamış, eş -
yalarını çalmışlar. Keşki gazeteler bu 
havMlisi yazmasalardı. Birşey değ}l, 
bundan sonra bircok insan kapılc..l!'ına 

gelecek Tanrı misafirlerinden şüphe -
lenip onlara kapı açmıyacaklar. 

İsmet Hulfısi 

C Bunf an bi iyor m~ idiniz ? ~ 
Dünyadaki Yahudilerin 

sayısı 
Yap$ın ista -

tistiklere nazaran 
düeyndn mevcud 
Yahudilerin sa -
yısı 9 milyondur. 
Bunlıır-dan 5 mil
yonu Sovyet Rus 
yada; 1 buçu!k 
miılıY'onu Avrupa 
kıt'asında; 1 mil
yonu şimali A -
merikada; 1 milyonu da cenubi Ame -
rikndadtr. 

Jandarmamn tesisi 
Jandarma keli

mesi fransıeqa 

gens-d'arrnes ke -
ilimelc.rinden gel
mektedir. Silah a 
claınlaırı dernek -
t}r. Jandarma en 
evvcll Fransada 

Bir insan ne kadar kelime 
sarfeder? 

!İstatistik ya -
ıman bir i~imdir. 
İstatistik merak-
lılnrınm sayısı da 
bir haylidir. 

BJr fllmıan is
tatistıik meraklısı 

bir ins<mın sene
de ne kadar keli
me söyliyebilece
ğini hesab eyle -
llll€k klül:fetine 
katlannuş ve şu neticeye varmış: 

Bir insan senede 1,180,000 kelime 
sarf etmektedir. 

Altmış yaşındaki bir adam bu müd -
det zarfında 70,800,000 lakırdı söyle
mekte imiş! 

Bu hesab yalnız erkeklere aiddir. 
İs1.atikçiye göre kaliınların lakırdıları 
hesaba s:ğmazmış! ... 

tesis ediJ.mjştir. Tesis taHhi 1439 istifadeden dolayı bütün memleketler 
dur. Tesisten mnksad kırların muha - .süratlc bu teşkilatı vücude getirrniş
fazası idi. Bu kuvvetten edilen bc.•riz )erdir. 

SON P.OSTA 

Dokuz defa evlenen 
129 yaşında bir adam 
ihtiyar Osmanın iki sene 
evvel bir erkek çocuğu 

olmuştur 
Kuyudan su çekmek yüzünden bir adamı 
yaralıyan iki sütçü tevkif edildiler 

Dört gün evvel Bakırköyüne bağlı 
Mahmudbey nahiyesinin Cideli köyün
de vukua gelen kanlı bir vak'a dün İs
tanbul adliyesine intikal etm~tir. 

Yaptığımız tahkikL.fta nazaran, hadi -
se şöyle cereyan et:miştir: Cideli köyün 
den İstanbula süt sevkeden Irüseyin 
ve İbrahim isin1lerinde iki sütçü, köy
de metruk bulunan bir kuyuyu temiz
liyerek, tamir etmişler, üstüne bir ka
pak yaparak, kilidlemişılcrdir. 

Maksadlan da, İstanbulri gönderdik
leri sütleri gügfunlerle kuyuya sarln
tarak serin tutmaktır. 

Köy ahalisinden bazı kimseler ku -
yudan su çekmek ve istifade etmek is
tem~lerse de, sütçüler buna mani ol -

1 m~şlardır. 
Işte bu yüzden sütçü Hüseyin ile Ali 

129 Zuk ihtiyar Osman 
A H isminde bir köylii ar<tsında bir sabah 
m~ya ( usust~ - Buraya. a~rabala- kuyu başmda kavga çıkmıştır. Kavga -

rını zııarete gelen Tokadın en ıhtıyar a - H.. · · k d Sal"h d k d ya USf>yının ar a aşı ı , e arış-
arnı Osman Çıtak 129 yaşındadır. Ken - ·· b"" ı ·dd ıı· b. a· . A A • mış, rnuııazaa oy ece şı e ı ır şe -
ısı hala dmç ve genç bir adam gibi uzak k"l lm N ı· d H" · ·ı s . ı a ıstır. e ıce e useym 1 e a -

mesafe]erı yorulmadan katetmektedir. l"h Al" ·. b 11 t la - tt 
D. ı · d b .. .. ı , ıvı 1çaK ve aş agır sure c 

ış erın en aşka butun azası snğlarndır 1 · 1 d 
B"lh ·· . · yara runış ar ır. 

ı assa gozlen şayanı hayret derecede A • • • • 

bir nüfuzu nazara m 2liktir. Midesi en ba- Yaralı sıhhı ımdad otornobı1ı ıle Cer-
ti yemekleri sühuletle hazmetmektedir. rahpaşa hastanesine kaldınlmı.ş, suç . -

İhtiyar Osman şimdiye kadar dokuz de- lular da .ya~al_anaTak, haklarında taki
fa evlenm~tir. En son karısı 60 ya~nda- bata geç:ılmıştır. 
dır. Bundan iki sene evvel üç yaşında Dün adliyeye teslim edilen suçlular
bir erkek çocuğu ölmüştür. Yetmiş altı dan Hüseyin, yapıJan isticvablarında 
yaşında bir kızı da geçen aylarda Malat- vak'ayı ba~ka' şekilde anlatmıştır. 
yada ölmüştür. Osman ağanın torun. ev- - Sabahleyin saat 8 sularındaydı. 
lad olmak üzere halen yirmi sekiz çocu- Ali kuyunun yanında pusu kurmuş, 
ğu vardır. bekliyordu. Kendisile kuyudan su çek-

Bitlis, Van ve Muş 
.voıu açıldı 

mesine müsaade etmediğimden, müna
zaalı idik. Ben, kuyu başına' varınca, 

birdenbire balta ile üstüme hücuma 
kalkıştı. Kaçmağa başladım, o da ar -

~~~~--- ı karodan takibe girişti. Sonra, ta!>anca
sını çekerek ateş etmeğe başladı. Bu sı
rada. Sa.lih de imdadıma yeti.şti. Elin -

bir marazla malUI olmadığı anW·ıı:of 
tır. . sıı~ • 

Bu husus tercümaın vasıtasıle, ~ 
luya anlatılmış, "kendisi buna ço1' 
nerek: _ tf' 

- Ben esasen deli 01mad1gı1fll lt$~ 
velce de söylemiştim. Fakat, avu ~~ 
mü.şahede altına alınmasını ıiste 
demiştir. . . d:# 

Suçlu vekili ise, müvekki.liJı10. til" 

ğan malul olduğunda ısrar e!rı:11ş bSf 
Muhakeme, karar tefhimi ıçııı· 

ka bir ~üne bırakılmıştır. d " 
Bir kadma sarkıntılık e 8 

sarhoş mahküm edildi ,. 
Rıza isminde biri evvelki a~: ~' 

damakıllı sarhoş olmuş ve Laı:ıı tg)l' 
vart isminde bir kadının ~ırıe c:tıt· 
lalrak, sarkıntılık etmeğe başl~~ 1 

Rıza kadından yüz buımadıgl et' 
de Bev2zıda kadar takibe deV8~eıı' 
miştir: Nihayet bu vaziyete sin1~1 ~ 
Nevart suçluya peşini bJrakl1l351ttl e' 
tar edince, k<Nlının üstüne hiicıı 
derek, dövmüştür. 5$ 

Dün adliyeye teslim edilen Jtı~~e~ 
tanahmed 3 üncü sulh ceza ınad I• 

. n :ı. ' sinde y~pılan duruşması sonu tP 
gün müddetle hap~ mahkı'.lıll ve 
hal tevkif edilmiştir. Pi 
icra muhasebesinde dört g ~ 

tahsilAt ve tediyat yapılmtY8 
C Miiddeiumumiliğinden: ~' 
Ma11 senenin hulOHi münasebetll~de ~ 

yel be.<;abat sebebil:ı icra muhasel)eSiJl b~ 
yısın 31 inci Çarşamba ve Hazıran~,.t'I"'", 
Perşembe, 2 ncl cuma ve 3 üncüaııı»"~ 
günleri tahs11At ve tedlynt yapıl 
tır. 

Askerlik işleri: 
den tabancasım almağa safll~tık. bu sı- aJ1 
rada y.pre düşerek yaralandı. Biz de Yedek siibayJann yoklaD1"

1 

•• 

• 
,, -

, 

bıçak veya buna benzer bir silah yok- yapılıyor 
tu. Üsküdar Askerlik Ş. Başka.nlıtın.4-:: ~ 

Sa~ih de, verdii{i ifadede vak'ayı ay- 1 - Şubede kayıdl1 yedek sübaY ~ ~J 
ni tarzda anlatmıştır. ri memurların 1 Haziran 939 gil~~ b'• 

·· . . . . . mak ve 30 Hazlrıın 939 da nlhaY ...._ıııl' 
Muddemmurnılık, her ıki sm;luyu da ü r ubede senem~ yoktama2ııJ1 ,,,.. 

sorgu hakimliğine vermiş, hAkiın sor- c;:t~. § 'JlleJ / 

guyu mütealnb ikisini de tevkif etm~- 2 _ Mazeret dolayısile taahhucıı:Jlı ,,6 
1 

tir. tubla müracaat edecek olanların J "le'/9' ~ 
Ecnebi soyguncunun cezaya resıerlnı ve sıhhi ahvaııerlnı ve sıc!J1Xleıerı 

yıd numaralarını behemehal blld ~ 
ehliyeti anlaşıldı zımdır. dn ıtınr9'c" 

3 - Muayyen müddet znrhn uıtılfl 
Beyoğlunda Firu1.ağada Markoviç is- etmiyenlPr hn.kkındn 1076 sayılı ıca~lJllut· 

minde birinin üstüne hücum ederek, i- za maddesi tatblk olunacağı Ufl.n ° 
çinde 200 lira bulunan çanU!sını gas - * 
betmeğe teşebbüs eden İsviçreli sey - ~tt ı Sanyer Askerlik Şubesinden: J.bflylJP', 
yah Müller'in muhakemesine, dün a - 1 _ şubemizde kayıdlı yedek 5 "' adJ! ~ 
ğırcezada devam edilmiştir. Haziran 939 dan 30 uncu gününe l aPııı"' 

Geçen celsede, suçlunun akli duru - bemlze müracnatıe yoklamalarını 1 .f 
munun tesbiti için, Tıbbı Adlide mü - lan. . _ _. .. 1 ıc d~..1 

ka .1 2 - Bir mazeret veyahud naı:ı-11a ,ıv:. şahede aitına alınmasına rar ven - sile gelemlyenler mektub ve raJ>Or ı f"'.' 
1 k l mişti. Dün aıdli tıb işlerinden gönde - ıerlnl ve aubedekl kayıd nuınaJ1lSlllf pd" fi> 

Doğu mem e et erinin kış mwsimindc "' ı .. 
rilen rapor mahkemede okunarak, Mül- mak suretlle mezkür müddet zar , 

en azıh geçidlerinden birisi olan Bitlis - .Jlı 
lerin cezaya ehliyetini azaltacak akli beye bildirmeleri. ~fP'~ 

Çocuk istemlgen 
Kadın •• 

_Bir okuyucum, Bay «Z> evlenmiş, 

mes'ud olmuş, yalnız bir derdi var! 

- Kanın çocuk yapmak istemi -
yor, daha vakit var, diyerek savuş .. 

turuyor, sebebi ııe olsa ge rek? di -
yor. 

Hatını üç ihtimal gelir: 

1 - Kadın kocasından memnun 

değildir, aralarına kırılmaz, canlı 

bir bai'r koymaktan içtinab etmekte

dir. Fakat okuyucumun m~'ud ol -

dufuınu söyl<>diğ"ne göre bu ihtimal 
Ülcrince durmıy· Jım. 

2 - Kadın eğ:enceye münhemik
dir, dü kündür. Yanl~ bir zehabla 

çocuğun cya.şamı.l\ a> mani olacağı 

vehanıındadır. Çocuk ~ apmayı dJ 
bunun için istememektedir. 

3 - Nihayet kadın çocuk yapma 

imkanına malik olmadığını anlamış
tır, zahiri bir bahane ile kusurunu 
örtmeye çalışmaktadır. 

Okuyucuma· bu son iki ihtimal ü
zerinde durmasını tavsiye ederim. 

* Bny «Hayri» ye: 
- F.. .. Ben evlenemiyecek miyim? 

Benin: haya~tan nasibim yok mu? 
diyor~unuz. 

Gücenıney:ni z. Anlattığınız vazi -
yet<- b3karak size hayır cevabını ve

l"CC' 2'ım. Siz daha çok küçük iken, 
henüz ~ocuk c:ayılırken, büyükleri -

nizin bildikleri hc.tyatı görmek iste -
mic:ı::ın ; z, görrnü~sünüz. Maalesef ba

şmıLda bir baba, bir ağabey, bir am

ca, d~yı, bir kontro1 de yokmuş, teh
likeve düşmüşsünüz. Şimdi hatanı -

zın C(?Zasını çocuk sahibi olmamak 

cez<t~i!e ödiye~ksiniz. Bence evlen -

meyi hatırdan çıkarmanız Jazımdır. 
TEYZE 

Muş ve Van vilayetleri arasındaki (Rah- . . . 3 _ Gelmiyenler veynhud ha~Jlııtıııı' , 
va) karlı mıntakasının kardan kurtarıl- eden ve erunesı uzun zamana ba!tlı olan yenler 1076 sayılı yedek sübaY 1' 

1 
~ 

ması ancak Mayıs ayı sonunda mümkün karlı yerlerde yarma suretile geçidler a- 10 uncu madde.sine göre para cezllS 
olabilir ve ondan sonra otomobil sefer - çılarak motörlü vesaitin seferleri temin ceklerdJr. 
leri başlar. Bu sene kışın şiddetJi olması edilmiştir. Resmimiz yeni açılmış bir ge- * ~ 
yüzüıı&m daha geç açJlması ihtimali bu- çidden geçmekte olan ve Bitlis - Tatvan Eminönü A..;kerllk Şube6fııden: sabti ',1 
hımın bu sahanın bir an evvel kardan arasında ilk referini yapan Van gölü iş - Yedek piyade nstebrmen 4256~e ~ 
temizlenmesi ve seferlerin no:-mal bir !etmesine aid bir atobüsı1 bu yarmalardan Abdürrahm:m. dlğPr yedek piya afi bi (JlJ' 

• • • A • •• _ • • • 40705 Arif oğlu Alinin ve harb san ~ıe 
h~le sokulması ıçrn vılayetçe gerek!ı tcd- en buyuk ve dennındcn 3 Mayısta geçtı- şısı Muhiddin oğlu Niyazi 1194 ün 

bır1€r alınmış ve tipi yüzünd~:~~.:.~:.~~:.:.:~~~~~~~-·--·--···----· .. ~~.~~~~~~~~~/ 
Bacaksızın maskaral ıklan: 



Siivarilerimiz bugünlerde 
Romanyaya gidiyorlar 
~;:enlerin geçen sene ihdas ettikleri konkur 

1 erde binicilerimizden muvaffakivet bekliyoruz 

SON POSTA 

r······ ····················-···········-·············9'\. 

1: 

Bugonko spor -
hareketleri 

Rober\ Kolej sahasında: 
İstanbul atıetl.zm bayramı saat 14,30 
Taksim stadında: 
Galatagençler - Demir.spor saat 16,SO, I 

B~ktaş - Galatasaray saat 17,30 
Şeref stadında: 

Bozkurd - Kadıköyepor saat 15,30, A-
nadoluhlsar - Beyleıt:>qi nat 17,SO : . . . . 

\, ........................................................ / 
Fener dun Vefa ile 
3 - 3 berabere kaldı 

Sayfa 7 

1 DENiZCiliK BAHiSLERi 1 

Kazaya uğrayan 
Amerikan denizaltısı 

Kazazede denizaltllardan mürettebat nasıl ve 
ne şartlarla kurtarllabilirler? 

[ " Son Posta ,, nm deniz işleri mütehassısı yazıyor 

.Bo.tan AmeT ikan aentıaıtıaı 

Sgualus Amedkan tahtelbahirinin yen oluşundan ve yukarıdaki şaman 4 

t3tı:ı.ıC1lik e Cevad Gürkan Nü te bir mlin.il atlarken . " . k~zaya uğr~ası münasebetile, bir de- dıranın görülmüş bulunmasından an • 
'lıanya ltollk klplnıb bu ayın sonunda Ro _ ~ temin ediyorla.r. Şehrin en ~ü- Du~ maçtan heyecanlı bU" safha ~ızal.tı gemısınde n~ gibi. tehlikeler ne- l~ılmı.ştır. Bu şamandıra, normal hal-
~leketını Ul'lanna 1'Urnk etmek üzere J1lk otelleri ektplen tahsis edil _ Mllli kl.Dllenln em.er~ karşılruJmnlann- ticesı olarak batabıleoeğini ya~ ve lerde, gemi güvert~sine bağlıdır. Gemi 
I& biruı b tzııen amııyor. Bu münasebet- mlf. Bundan ba..§ka konkur prog _ dan birlnl teşkil eden Vefa. - Fenerb hçe adam kurtarma usullerinden de kısaca içerisinden yapılacak bir hava manev-

u lllllsab mnçı dün Tnkslm atadında .kalabalık olnıı- b h trn' t' il ___ ..ıı 
Geçen atnıardan ba'Medellm. ramlannı tamamile ~k maksadile bütün yan bir seytrcl kütlesi önünde ynpıldJ a se ış un. rası e şaııuuı.uıra kurtulur, su üzerine 

leı, aene n · · K.a a a: ug-ramııı: b" deni lt i ık O i 1 -..ıı teı-• 1 kontu 
1 

urneıııer Avrupa beynelm1 _ dünya amnzon <kadın bhıici) ve sivillere a. - Eksik ve bllhıuısa taleclsi?: Fener tnkunı- z Y 't ır za ı gem - Ç ar. nun ÇlllUe c.ı.on ve an aşına 
tanı.anını r Pik Programının en müsald bir çıt bulunduruyorlar. Aynca kadınl&r nrasın- nm kuvvetli Vefa ekipln.e kaJ1ı alacağı ne- si mürettebatmın kurtanhnası hakika- tertibatı vardır. 
~be nı:~reıc ıncnııeket.ıerlnde '1lk d 

1 
da oampiyonAl.ar tertib etmişler, şalanj ku- tice merakla bekleniyordu. Fllhnkika oon ten eı1teresandır. Gerçi, denizaitı ge - Bazan bu şamandıranın kurtulması 

Titıe açık b•~lYettncıe bütün dünya blnlc~ea palar koyııı~ar. ~~n. ile knüdlecfilsizMkalan Fenel'bahQe takımı misine malik olan her devlet, bir kur- kabil olmaz. İşte o zamıfn zavallı tay-
h 

1 
~ ll'ıüs - eye m a uzaffert koymak mecburi- t . . lı b tl d f k di h ..ıı< 

l • t:uYa, 
1 

abaka tertlb ettiler. Alman Bilhassa mlllcAfatıar tahmin edllemlyecek yetinde knlmıştı. Maç bütün tahminlerin hl- ~rma gemm yapma ve u sure e e- a en ayatlarmı kenwleri kurtar .. 
~a, irıo.n~"lltere, Portekiz, Letonya, Po- kadar yüksek, blitfm konkurlar için 830,000 lafına heyecansız ve fena geçti. vefalılar za- nızalt~l~rın haydb~ı ~e~. sigorta mak mecburiyetinde kalırlar. 

ber en t ' Fransa ve Rumen eklplerlle ley mnkntat tahsis cdlyorlar. . yıf vnzlyette yakaladıklan ha.!!nnlannı S-1 etmelıdır amma, bır giln dunya üze - İmdad ceketleri 
:rıı:ı btiYük b~~ınınış kadın ve sivil bintcııe- Bir Balkan devleti 1o1n her noktadan çok mağli\b vaziyete getirdikleri halde en iyt o- rindeki küçük, büyük bütün deniz lkuv- Böyle ı.amanlarda mürettebat an • 
'11fisab ._. aı~ı.. yuncularmdar. Muh~min blrlııcl devre - tl · · · · d b'" " .1 k · d d k 1 \Utı akaıar h ... a ııe iştirak ettikleri bu büyük olan 'bu muvaf!a1ı:1yete bll~ bizim nln ynrısındn sakatlanması yi}ztind ve erı ıçerısın e oyıe gemı ere ma - ca ım a ce etleri e kurtulurlar. Bu 
~ lllınacttk bt arıkuı.Me bir organizasyon \"e gıpta etmemiz 1cab eder. Ublyeti kaybettiler, hattA ikinci e;;e:d; lik o1anlar azdır. ceketler aşağı yukarı bir gaz mask(;'si -

konıturıar r ınuzıunıa. Avrupanın en gü- Tertlb heyeti Kral Xarol'ün himayeslnde Fenerin hu tımlnnna maruz ııcalarhk hayli Kurtarma gemisi olmıyan devletler ni andırır: İçerisinde ufacık bir hrıva 
leu ragbctt ından blrt Olarak kapandı. bfttün generaller ve nazırlardan mntc - yalpııla~ıla!. 0?"'1nun eeviyeel değil mıııı ldl- kazaya uğrnyac.alk denizaltı gemileri - ve bir de oksijen deposu vardır. Kdza-

l'ar \>eru en sonra her şekkll. me, üçuncu kfune maçlanndan bile düşük ni komşu bahriyelerin cankurtaran ge- zede Aletin husus! bir maşası ile bıır -
ı!ta en llllisaba sene tekrarına ka- ve bozuktu. Bahads ttı taratın kalecisi de . • . . • 
t: tı ara.ııınııa a·· katar bu defa 

8 
ile Hl Ha- Bu sene 1ştira.t edecek olan ekipleri .he - bl~blrlnden fena goller yediler. mılenle tahlıs etmek mecburıyetmde nunu tıkar ve Uetin rnarpucunu da ağ-

~unııa Yap ukreş Baneasa Trap h1pod- nüs öğrenmek mtimkftn olmadı, ve ibugün l- Ikl takımın da, b!rkaçı 1st1sna edilirse, bü kalırlar. Bundan do1ayı kurtarma ge - zma alır. Artık, o, depo içindeki hava 
nlikr~ llncaıc. çm b1zlın de nMll bir etıp ve kaç a.tıa işti - tfin oyuccuları bir buçuk sna.t lilzumsuz bir misi olan devletlerin denizaltı gemi - ile yaşam<iktadır. 

bir l!aıt:a kankurıarnun hu., rak edeceıtımıs mukarrer değil, yalnız aza- şekilde koştular n dldlndller. leri içindeki yedek ha'Ya sarnıçları, Bütün tayfa bövlece mı üzerine çık .. 
cıuk: rn n devıetlntıı blr ~ı e~ m! tudreUe cltmek zaruridir. Zira bütün Birfnei devre böyle gemiye malik olmıyanlara naza- mağa hazırlandıktan sonra tahtelbahir 
ıh... Ctk:ezıerı Çok Avrupa btnl - et1 :t b ftmı.bakal k ·""'1Za_,,

0
n te ne Partnak ısırtacak bir ot _ Awupa rum e: u m ara. ço e - Vefa başldı. İl.it anlarda :t:armakarı.şık oy- ran, azdır. Yani bir İngiliz gemisi su içerisine yavaş yavaş su alınır ve niha-

tıı lllhı edebUnıesue başl - hemmlyet vererek hamiaJııYorlar. Bundan nanan oyun bir aralık Fener hlkimlyetlne altında 20 saat kalırsa, kurtarma ge - yet kapaklar açılır. Tehlike buradan 
letın llllihltn Cihet thn<U nr. b&fka Bükref tonkurlannın müsabaka çs - girer gibi oldu. Basri iki tırsa.\ kaçırdı. Fa. - misi olmıyan bir devlet meselA Yuna. - sonra başlamaktadır. 
sı8?'\> Yabancı ckıpı Ye kadar hiçbir dev- t1nllğ1 diğer t>eyneıınneı m\iBa.bakalardan knt Fener kales1nM nyınığuu bllen Vefa - nistanın denizaltısı 80 saat kalır. Çün- Maliim olduğu üzere su tazviki de .. 

erıı~ı R. ere göstermediği misafir- fark.sızdır. lılar sa~dan blrkaç ınkı akın yaptılar ve bun .. · . . . . . . _. J • ' 
t~Cden Ulnenıerın hlçbl edeUm k:1 Nls Ro ada ıardnn birisinde Sulhi kafa ne topu Fener ku Ingılterenın nasıl olsa kurtarma ge- nızın derınlıgı arttıkça faz1.n1~ır. Bu 
lt:ue Ya cllerınden gelen b;tünoıc:ayı ihmal Teımenn~ mı a::zlu.u: k 7uı _ knlestne soktu. Bunu ancak bir taıecı tuta- misi vardır. O, vak'a mahalline hemen tazyik her ( l O) metrede, beher rubu 
teıı her Pınaıarıdır. Runıe n comerdllk - yata.mızı ıra ıyan ur bilirdi. . gekcektir. Fakat berikinde denizalh - santimetre üzerine bir kilo olmak üze.o 
~ , ek!pın at, seyis n hududlanna gi- m\lf olalım d& Te suvartıerlmiz de rahat ş:ırt 25 lncl dakikada Vefadan Muhteşem sa - 11rın daha fazla su altında • kalmaları re fazlala~ır. Eğer k~azedeler tahtel • 

e ibate ınasrno~~ bı:ıcllerlnln yol, la.ria 1fe başlasınlar. ~~~~narıı.k çıkb. ve bir daha oyuna gire - bir zaruret olacaktır. bahirin battığı 50 metre arzdan bir • 

A 
9<> geniş bir te- CAVİD S. TULÇA ' · De • 1 I' · d b' - · ık k 1 

tletlerı·m,· - ~ ·--------- , ka~;:e~~~ı~e d::;:~~:'t1~~;~r~v: Deniz~~=ı:~: 1: ;~e~~:~dık _ ıaer~a'.~rı~~~~e~i:;~~:;n çta:;i~ b~~~: . z Mısırda iyi dereceler aldılar ::e~:~:ı ala.madalar ve devre 1--0 Vefa le- ları şey havadır. Bu yüzden onla~, ge- btire kalkacak, refolunadk demektir. 
· milerinP, lüzumundan fazla adam al _ şte bu hal kalbe azotun girmesini ve 

İkinci devre mak istemezler. HattA, gemi kazaen binncti<'<' kazazedenin ölmesini mucib 
Fener, RebUyt santrfora., Flkretı sollçe, dipde kalacak olursa, işi hafif olem tay- olur. Kazazede suyun sathına yavaş 

Basriyi sol açığa alarak sahaya çıktı. Mnç fay ba. 1t 1 B -..A.. b' d . yava~ çıkmak mecburiyetindedir. O 
başlar başlnmaz sıtı bir atak yapan Fener 1 ) 1 ır m-. unun ?ı't:ue ı ŞU ur. . • 
Safnnın hatosilc beraberlllt golünü ynptı. Malum olduğu üzere insan ciğerle - hayat.mı kur_tarabılmek için, her met -
Gayet yavaş btr f{lte mnstagnt bir çıkı§ rinin sar.fettiği hava, adamın haline rede ıki dakıkfl durmak ve blnnetice 
yapan Safa topu kaçırdı. Fikret yetişerek ka- göre değişir. Mesela heyecan çeken bir 50 met:N.>den l 00 drıkikada çılonak zo -
leye soktu. İki dakika sonra. aoemt Fener ka- adam en çok "havayı sarfeder. Çalışan _ rundadır. Vaktile kaza geçirmiş deniz· 
leclslnln aynı .şekilde bir hatMı Fenere bir lıınn sarfett'kl . h d h tea·ı, a'.Itı mürettebatı içerisinde bu ihtiyata 
gole mal oldu. Ba~dan çekilen trtklld Mn - ı en ava a a mu ı . ' 
zaffer tutamadı. auı yet1'erek Vefanın 1 _ yatanların ise en azdır. İşte havayı ida- n.a~·et ederek kurtu~anlar çok olduğu 
kinci golfintl yaptı. Bir dakika 80llra Mehmed reli kullanmak icin bilhassa korkak gıbı, birdenbire su üzerine çıkmak su
sert bir ~le Vefaya ftçflncft goltl tnzandır- kimseleri bayılııı;ak havanın az sar _ retile, ağız ve burnundan kan bo~an -

~.. dı. Ortada oynanan fena oyun Te ıtı taraf folm<!sı bakımından' çok faydalıdır. mak suretile, ölenler de az değildir. 
,. kalecllertuin hataıanıe ,.ruıen goller maç- . ' 

ta. hiçbir zevt bırakin.adı. 1-l plib vaziyet- Denıznltı gemileri, su üstü gemileri- Tazyı1< kar.anlan 
te 1ş1 gevşeten ve on k1$ olduklarını düşün- ne nazaran, daha dikkat"le tallın ve ter- Fakat fen bu. gibi ıicelecilerin de ha· 
mlyerek fagia go1 atmat 1lınJdlle açık bir biye yapmak mecburly~de kalırlar. yatını kurtarmakdan geri kalmamış -
oyun oynryan Vefalalar as kal.sın mağHib Onların daltlıklan saha ve su üstüne tır. Bunlara mahsus tazyik kazanla11 
oluyorlardı. AOı,..,...., la l" l d'- m1 d F eki" · Devrenin 12 nc1 dak:lta.smd& hatem Vefa ':rllfi.& .. a rı azım ge en ımat ıger ge - var ır. ınn ş mı mıdıran bu kazan.-
aleyhine penaltı verdi. Fenerliler içlerinde leroe malfundur. Denizaltı gemisinin lar içine, muayyen miktarda tazyik 
Yaşar, Esad. Fikret gibi mftkemmel şütör - dalma yaptı~ sahaya başka gemi kat'i- vermek kabildir. 
ler bulunmasına rağmen p.r!b bir kararla. yen girmez. Tallın yapan denizaltı ge - Gerçi kimse bu kazanlar içine gir -

~ lltl tlc . ~_:ınnltıyı tasat ttı.açıt .... ~hde çekttrdller. O da misinin çıkma vakt\ geldiği h.a~de, ge- mek istemez. Buna gireceğine, kendi -
>ı..""" ı .. r e rtmtz Mısırda müsa.b k la.rda.n 1 wpu avıı n .......... t evam eden Fener . .. . lon h~k· .. ~.>'" eııerasy0 a a evve tnzy1k1 esnasında ıa lnd da.t1Jcada üsaid mı su uzerıne çı azsa onu aramak ıa- ne a ım olarak, su uzerine yavaş va-

lıı-İttıız~den atıe~~~ ~~tt- üzerine Ka- YtıkBek atıama _ Pol&ı 1.sı, MJsırh 1,71, blr vaziyette t.opu ya.taııyan Flkret ~le _ zun gelir. Dalı.ş sahası üzerinde birçok vaş çılonağı tercih eder. Bununla be -
bıı.l.tı.ıı1t<ta &elın~ıerdtr. öğleden sonra ıra.ık 1,'lı ctnın bacaktan ara.mndan topa ık1nci defa tayyareler cevel~n eder, motorbotlar raber, dalgıçların ifaeesine nazaran 
~ !l\ 'O l'tınanı1 atJetıerı 800 metre - Yunanlı 1.69.8, Ali Yusuf (Mı· Vefa kak>stne soktu. Vetanm ~ oyunu ve dolaŞlr· Ve nihayet geçen makalemde -denizin dibi pek korkunç ve tesirlidir. 
~ ~ altıtıard n de iştirak ettli1 81?'} 1.00.8, GaUb ı.oı.oa Fenerin btltün kuneW. Vefa ltales1ne yük- '."!.. v •• • b ~ a ~r elde • a atıetıerlmiz hatm sa.,..,ır 110 mAnlıı. _ M......Afhıl lenmesi netloosinde U ncı1 d "'"~-'" ı yd anll!tmaga çalışt1ğı.rn şamandırayı bu - Suyun uzerınden geçen 1r sandnhn 
~ tn ~ı.tnlşler .,... 11.UU_ <Yunan> J.G, Fa· a......._.a 0 sa • 1 • ··ı · b" jd "bf k ~.ı-. acıa p 

1 
ve 400 de Gören, yük- it 14 . .'7, Jardiııe <Mısır> le.I pooisyonundan ~an Reb11 t:aıeye mil _ 1ur ar. go gesı suya ır e. er gı a "Sot...-ycr. Bu 

tıı ~14 ° at blrinclllk kaza?lllll§lar- 5000 _ Raıaca <Yunan> l~.5s.o. Rıza Mıık- kemmel bir ştU 9ekU. Kalec1 Safa gnrlb bir Nitekim Amerlkan gemisinin de ka - yüzden işini bırakıp da su üzerine ka-
ı~:t 11~ ksutt 

500 
sud 16.18.J. vuruş ve atışla top,ı kend1 uıestne soktu. zaya uğı-adığı, daldığı sahanın rnuay - çan dalgıçlttr çoktur ... 

""t.°. ll1 tııtı. 11ıada 0 ve ıo ooo metrolarda 1~ AU YUllf <Mı.m> u 6 4 Kata cıın Vaziyet 3-3 berabere ol<iu.ttan smıra Fener İste bu gibi vak'alar dolayısile ken-
tt;~ t:!l'alarda 'u ıı_:ınclltk, Gallb de 800 ~ sır> U6.5, Necmi t.l!A · ' • ndn.mnkıllı sıtıştınnaıcıa beraber bir türltı Rebll, Fikret... din~ hAkim olamayıp veya hakikatt'n 

ıı cı dev çuncülük kaza.nnu.şl rd fOO _ oonm ~ ( Yı bal}ka sayı yapamadı ve mao 8-! beraber • Vefa: Snfa - Lfıtfl, 8a1m - Vahid, Hakkı, ' ' 
~reeeıer nnı Cden müsabakalarda ~lı ır. 

10 000 
• ' ananıı 60.6, Mısırlı 61. ilkle bittl. ŞUkril - Necib, Muhte.şem, sulht, aazı, Mch- bir babğın taarruzuna uğraydrak su 

4unıardır: - Ma~ su~uıı CYıman> 88.42.~ Rıza Fencl'bı:ı.lıçe: Muzaffer - Ya.şa:r, Lebib _ iMCi. sathına fırlayan kazazedeleri, yakala • 
ah <Mısır). AH Rma, Jl!ad, Refnd - 8emlh, Yaşar, Basr!. Tank Ö7.0l'Cllgin (Devamı 11 inci sayfada) 



1 Sayfa SON POSTA = 

Muharrir· Kitabcı davası. "SON POSTA,, nı'1 
Tarih Müsabakası Muharrirler, kitabcıların istismar 

iddiasını reddetmelerine· karşı 
ateş · püskürüyorlar 

~------------- No. 2 

Şemsi Alımed Paşa 
Padişaha ilk defa rüşvet veren ve " Padişahı rii~; 
alıştırdım, arbk bu devlet yıkılır! ,, diye öğüneD ve 

Kita.bcılar, geçen gün kendlltrlne tevcih 
ettlğ.mlz .. muh:ırrır!erı istismar ediyor muş
sunuz?. sualine karşı, bu sualln içinde mün
demiç iddla~, "'iddetle reddetmişlerdi. Bazı -
lan A vrupadn bile yuksek addedilecek hakkı 
tel 1 verdiklerini, bazıla rı asla istismarın 
mevzuu bahsolmıyacnğmı, bunu lsb:ı.t lçln 
m sal lstedlkİerin1, bir kısmı da kıtabcıla -
rın muharrirleri değil , muharrirlerin kltab
cıları istismar ettlklerlnl söylemişlerdi. Bu
gun kltabcılara muharrirler cevab vermcğe 
ucvam edıyorlar : 

ismet Hulusi 
Size cevab \·eren bir kitabet demiş 

ki: 
- Ben tab'ettiğiın ~itablara kıymet 

vererek alırım. 
Ona sormak istedim: 
- Bayım, sen tab'ettiğin kitablara 

nac;ıl kıymet veriyorsun? 
. .. Yani okuyup kıymet' mi takdir e -

diyorsun? 
... Affedersin amma sen okuduğunu 

anltİ- mısın? 
... Türkçe okuyup yazman var mı -

dır? 
... Kitablıtra kıymet takdir edebile

cek insan kala kala sen mi kaldın? 
Gene ayni ki ta bcı demiş ki: 
- Klymet vermediğim muharririn 

eserini basmanı. 
Ona sormak istedim: 
- Elinde muharrirlerin kıymetleri -

ni ölçecek bir ölçün mü var? 
... Bu ölçeği sen mi keşfettin? 
. . . Kıymet vermediğin muharrirler 

kimlerdir? 
... Onların hepsinin senin kıymet bi

çemiycceğin ka•dar yüksek olabilecek -
leri hiç hatırına gelmedi mi? 

Kitabcının sövlediklerine devam e -.. 
delim: Demiş ki: 

- Ben kendi hesabıma tab'ettiğim 
eseri daima layık olduğu ücretle kar -
şılaınışıındı r. 

Ona sormak istedim: 

-Nedir? 
- Bedbinliğinizin sebebini anlamak 

istiyorum. 
- Ne yapacaksınız? 
- İşin içerisinde bir macera bir ro-

man seziyorum da-
Ahmed Ercmı en samimt tavrile ce

vab verdi: 
- Vallahi yok! Hayatım en basit bir 

hikilye mevzuu dahi olamaz. 
- Herhalde cemiyete karşı küskün

sünüz? 
- Ne için küskün olayım? Ne fena

lığını gördüm?. 
- Bazan olur. Mutlaka fenalık gör

miye, gadra uğramıya lüzum yok. 
- Hayır. Hiç künseye karşı, zerre 

kadar infial duymuynrum. Bilakis, 
aerniv~tten gördüğüJID nıimetrere mu
kabele edememekten muztaribim. 

- Ne gibi nimetler gördünüz? 
_. Çok! Bir kere maişetimi temin e

diyor .. . 
- O sizin hakkmız. Değil mi? 
- Ben hiç bir şeyin hak olduğuna 

kani değilim. 
- Ya. verdiğiniz emekler?. 
- Onları , beni okutmuş, bana kül -

türümü temin etmiş bulunan hüku:rre
time karşı borçluyum. 

- Her rr.ur/Pim sizin gibi düşünmez. 
- Emin olun ki hepsi böyle düşünür. 

Diinyada Tiirk ilk mekteb muallimi gi
bi fedakar, ferag.atkar, vjazifesine ve 
mesleğine bağlı hiç kimse yoktur. Ma
arif ordumuzun bu kaihraman neferle
ri, hudud boylarında düşmanın t.eca
vüzünü önlemiye memur yiğit asker -
lermizin bir-er eşidir. İdarei hususiye
lerin daracık bütÇ€lerinden gayri mun
tazam ödenen cüz'i bir aylıkla, Anado
lunun, Rumelinin en ucra, en ıssız 
bucaklarında. senelerce, bilginin nuru
nu saçmıya ç~halarlar. Siz hiç yurd 
içerisinde gezdiniz. köylerimizin ekse
risi hakkında bir fikir edindiniz mi? 
Bunlar meyanında öyleleri vardır ki, 
stepin ortasında•, gök yüzüne dayanan , 

- Bir eser için on bin lira mı verir -
sin? 

. . . Bin lira mı? 

. . . o ca değil beş yüz lira mı? 
. .. Biraz dgba inelim, yüz liraya ne 

dersin? 
. . . Otuz liraya alıp bastığın kitabla -

rın parasını senden zorbelfı alabilenler 
yok mudur? 

Kitabcı konuşmasına şöyle devam e-

diyor: . . 
- Övle tahmin ediyorum ki, Falıh 

Rıfkı. Peyami Safa, Yakub Kadri, Re -
şad Nuri vesaire gibi kıymetlere fazla 
hakkı t€lif vereceğim günler uzak de -
ğildir. 

Ona sormak istedim: 
- Onların terfı1ıi için bu bir müjde 

mi? 
... Yoksa ağızlarına birer parmak ba1 

ını cıılmclk istiyorsun? 
. . : Okyanusa· nLc;betle bir liğen su ne 

ise onlara nisbetle de sen mmndur. 
... Konuşmasını bilmedi[;ini anladık, 

susmasımda mı bilemedin? 
İste azizim benim kitabcılann ce -

vabİan karşısında düsündüi!üm bun -
lar.. Bunlrtrın içinde doi!rudan doğru
ya sualinin cevabı da mevcuddur. 

Suad Darviş 
c- Kitabcının muharriri istismarı yüz· 

de yüz bir kat'iyetle kabul ed-!!ceğimiz bir 
keyfiye'ttir. Evet Türk kitabcısı, Türk 
muharririni istismar etmektedir. Ve ou· 
nun itiraz edilmez bir hakikat olduğunu 
is4bat etmek te pek kolaydır. 

Ti.irk müelliflerinin yazdıkları eserleri 
tab' ve neşretmekten başka bir para ka
zanmak membalan olmıyan Türk kitab· 
cılnrının h~psi rengindirler ve bu servet
lerini Tt4r'k müellifinin yenilmiş hakla· 
rile temin etmişlerdir Eğer bir kitabın te
min ettiği kar muharrirle kitabcı atasın· 
da makul ve müsavi bir şekilde taksim 
edilmiş olsaydı, hiç olmazsa Türkiyede 

yalnız kalemile servet kazanmış olan in· 
sanla.rda da mevcud olmaz mıydı? 

Türkiyede kitab satılmadığını iddia et
mek doğru değildir. Okur yazarlarının 

sayısı her sene yüz binlerle artan bir 
memleket içinde k.itab satılmıyor demek 
ayıbdır . 
Eğer kitab satılmıyorsa muhakkak kf 

okuyucuya iyi kitab verilemiyor, onun 
için kitab satılmıyor. 

Okuyucuya iyi kitab verilememesinin 
ka'bahatini tabi muharrirde bulacaktır. 

Fakat biz suçu onun kendi hasisliğinde 
görüyoruz. 

Bir müellif iyi bir romanı yazmak için 
her gün muntazam surette çalışmak su
retile en azdan bir buçuk, iki sene çalış -
malıdır. Dekomant.asyonu, kompozisyo • 
nu da her bir kah'ramanın psikolojik 
tahlillerinin kusursuz olması ve eserin 
üslfıbu için böyle bir itina azdır bile. 

Roman yazmanın ne demek olduğu -
nu bilen bütün romancılar bana hak ve
recekler, belki de iki seneyi. bile az bu • 
lacaklardır. Bir müellif ancak bu kadar 
titizce çalışabildikten sonra iyi bir e -
ser omaya koyaıbilir. Fakat iki senelik 
bir mesainin bedeli de en aşağı bir mü -
ellifin iki senelik hayatını hem de mü -
reffeh bir surette temin etmelidir. Yok
sa biz Türk romııncıları, hikfıyecileri, 

tiyatro müellifleri, hayatımızı kazan -
mak için roman, hikaye, piyesten baş • 
ka her giln makale, fıkra, röportaj ya
zıp, tercümeler yapmağa da mecbur o -
lursak nasıl olur da Türk tabiine oku
yucuların kapış kapış, alacaklan eserler 
vereıbiliriz. 

Her insan bir tek insanın yapacağı 

mesaiyi yapmağa muktedirdir. Ondan 
bundan fazlası iStenildiği zaman yapa -
cağı şey tabii ki cşişirme» olur. 

Bir çok insanların ağzından duyuyo -
ruz: cBizde Proust gibi Gides gibi mu
harrir yetişmiyor vesselam,. PekJ 

(Devamı t 4 üncü sayfada) 

•nJlloıdi· 
Şemsi Ahmed paşa Anadolunun eski ı k!nlı gibi ava gitmeı.kt.P.n ç~kı v Jt1' 

beylerinden K1zıl Ahmedli iÜW.esine «Padişaha rüşvet aldırdım· ~~nt~' 
mensubdu. Osmanlı sarayının Ende - !e tten: bununla Kızıl Ahmedlı . /) ' 
run Osmanlıları arasından yetifmişti. mını a1dım> diye övünen Şenl8~ ııı~ • 
Sardydan müteferrikalık i1e çıktıktan med paşanm bu ihanetini devtl~ 
sonra bölük ağası, Rumeli beylerbeyi - verrihi Ali efendi şöyle nak1edertl }ll' 
11i, Anadolu beylerbeyisi, Kubbealtı cBir gün Şems: paşanın .balve geU' 
veziri olmuştu. Kanunt Süleyman dev- sında idim. Padişahın ya~unds.~di· fl 
rinden üçüncü Murad zamanına kadar, yordu. Fevkatade sevinç içinde 

1 vst' 
yüz yaşından fazla yaıamıştı. çi kethüda denilen bir kethüdası 

İkinci Selime ve üçüncü Murada ne- dı. Ona: . itl~ 
dimlik eden Şemsi Ahmed paşa, lAü - - Bugün Kızıl Ahmedlı'nin biılııı 
balimeşreb, tuhaf fıkralar nakletmekte mını Aı Osmandan aldım. ~nl.a~tl IJ 
meharet sahibi, çok güzel konuşur, söz- ocağımıza su koydukları gı~ı b~JJ' 
]erinde cırz ve edebe> dikkat etmez bir onların ocağını söndürecek bır 
adamdı. Bir devlet atlamı olarak, Pe - g1ç tertib ettim. 
çevi İbrahim efendinin kaydına göre Dedi. 
«yalancı şöhret sahibi> idi. Ancak clak- Kethüda: 
lAkai lisana malik- idi. - Ne vechile? .A 

Fakat avcılıkta cidden mahirdi. Se - Dedi. fti 4" 

iline ve üçüncü Mur~a billıassa sür - - Rüşvete dadandırdım, ;: yııl ' 
gün avlarında günlerce refakat eder, bin altın bir büyücek ]o}ona i ·~ 
padişahı açık saçık fıkraları, laübali turdum. Bundar. sonra bunlar ı]»f ~ 
eohbetlerile eğlendirirdi. Y qı yüzü aş- almaktan kendilerini alıunB) 
kın olduğu zamanlarda bile bir deli - (Devamı 14 üncü sayfaclll 

Yeni Edebi Romanımız: 16 Şu saçlarıma balon! r ~ ' 
- Gene mi saçlarınız? Ne va 

KARLI DACA GUNES VURDU 
larınıroa? ·yetı ~ 

- Onları ağartan sonu ge~ cJe": 
h.assürl(>rdir. Çölde, altında~8ıif11 ~ 
ölüp de susuz kalan yolcunun tır•~, 
savvur eder misiniz? O ne ız . :;J 
İşte ben de hayat çölünde e.ytııç#-dP. 
yette kaldım ve ayni ıztırabı f(iıt, ıılf 

dağlliırın arasında 

cihanla her türlü 
irtibatını kesmiş, 

kaybolmuş gibidir -
fer. Oralara, kAh 
payvan sırtında, kah 
o hayvanı da yede
ğe alarak, bilmem 
hangi şiınendif er is
tab"Yonundan sekiz, 
dokuz, on saatte gi
dilir. En yakın in -
san kesafeti kilo -
metrelerle mesafe -
dedir. Köye varırsı
nız.. bir küme ev. 
İnsanın dili bunla -

Yazan: Ercilm~nd Ekrem 

retir. Böylece, mu - Onun, oyalayıcı serablan "~ttl· ,t 
allirn, rejimin, me - değiLc:e. Benim serdbım da ~ rJl'lıJ~ fi' 
deniyetin, en ileri Tek bir ağacın altına ıı ııtı 1 

hattaki piştarı, ka _ dinleniyorlardı. Muallimin ~ e~ 
desi genç kızın rikkatini ta)ır ralrol noöetçisidir . 

Buna rağmen, muz- ti: -~· ef 
- Zavallı Ahmed bey! dt-""1

" t>tl tf' 
tarih yPŞar, çünkü Ahmed Ercanm fıtri gururu 
hass.a'stır. Köylüye hametten incinir gibi oldu. ...., Ol" 
tabii gelen maddi, ""lıP" e\ 

- Yok! Hiç de zavallı de~te"e 5 
,jJ 

manevi mahrumiyet · t e ıs J r" vemi o çöle bile bile, ıs ey 
1 

rıflıı~ı:e / 
ler, mua111min varlı kettim. Mesleğimden, sıkın!ı El ~itli-' 
ğını kemirlr, sarsaır. men memnunum .. Yalnızııga. ..,r 
O, köy~ünihı derdini sizliğe, susuzluğa da alıştJJll·· ·ı>i ov-
avut~ugu . h~lde, Biraz tereddüd ediyormuş gı 
kendı derdlennı a - du, sonra ilave etti: ti 
vutacak lkiın8e bula- _ Şimdi serabını da var! 1rı ~ 

İstik-ı...Jr: d'" • iJ11Bfl .. tt". maz. 1.1.tru. u - İkisi de susuyorlardı. Ner 0 ' 

ra ev demi ye de var şüıı:nek belki. ~ir te- kışlan, ayak ucundrı ve ~irBı 09wr;ı 
maz . Çamurdan scllı . . olabılirken, upuzun yerde serili köpege s81~J• 
türn~lerdir. • Harb, lkisL de BUSUyorlaTdı.. Nerman d algın dalgın köpeğine bakıyordu. kendıs~~. o. da san- tı. Guy<X, onun, her taraf~ edı e"' 
istila. geçmiş rejimlerin ihmali halkın den başka elinde bir silahı yoktur. ki memnudur. YegAne wnıdi başka sineklerle mücadelesini taltıb ş6"if .Ilı 
maddeten kaikmmasına meydan ve im- Gündüz, çocukları okutur, onlara yurd yere nakledilmektir. Fakat o yerin de h k'kati halde ise Ahmedill t )'9Jitı" 
kan vermemiştir. Bununla beraber, o- sevgisi, bucak sevgisi, millet sevgisi ve nasıl çı~acağılll bilmez. Uzun. t:ea~h~:~ l~i~ köy mualliminin, }lB , 

kumıya, manen aydınlanmıya teşne - insaniyet sevgisi aşılıtr. Kendi hüviye- }erle elıne geçen aylıktan biriktirdıgı serencamını canlandırıyordll:rıi ıcıı~ • 
dider. Evleri in şeklini muhafaza ede- ti yav~ yavaş silinip kaybolurken, o- beş on kuruşu, tatilde, ihtiyar anasını, Ahmed, genç kJzın ne.ş'~S~ cl~~.ıl 
dursun, canla b~la çalışarak, orman - nun mesaisi ile birçok, küçük Jakin me- kardeşl€rini, arkadqlarını görmek ü - dığını hissetti. Kendisi inşı~dit 1'1tıi' 1 

dan odun, dereden kum, dağdan taş ta- tin hüviyetler belirir. Bu, muallimin zere memleketine döndüğü zam.ah, ge- yordu.İçinde, senelerde~be~efl ze.d'.ıt"' 
şıyarak mekteb yaparlar. Muallim gi- bütün hazzı, biricik tesellisidir. Köye lip giderken harcar.. bir can yoldaşı de taşmak istidadmı goste ~~""';!. 
der, o mektebin bir köşesindeki ufacık posta uğramadığı için kitab ve gazete bulmasına çok defa imka~ ydrtur. Is- lerin bir parçasını olsun :rıet•~~J 
odaya yerleşir. Yerleşiş o yerl~tir. gibi manevi gıda edinemiyen biçare sız bir köyde, dünyadan ve insanlar - Lakin bu zehir fazlasının dif? e;ıe • 
ilk gününden, bin türlU mahrumiyet - muallim, ders haıricindeki boş saatle- dan uzak kim gider de kapanır? Mu - ıçıne akrnı.5 olmasından en0~tı":,&' ler içerisinde, en iptidai Mvayicin yüz- .. ~-·· 1.. h d On d rd allimin, bu itibarla, her şeyi.. Anası, ve nadim oluyordu. 0nun 

1
r ,.,.9~ 

d h _,_ rını AOY uye asre er. un e or- e~ w 
!erini 'a i görmiyer\:J\., mücadeleye a- babası, eşi, yoldaşı, mektebidir. O mek- rini başka tarcifa sevJcetTil tıJ 

tıl Y A •• viki" . . d k" . tağı, mürşidi, akıl hocası odur. Mek • ~~bdeki çocuklara onun baM.Iıgvı hı'ç le, sordu: ,.,..· o 
ır. egane muşev , ıçın e ı ıman- ~ 6..... w 

dır. Kuvvetini vatan aŞkından alır. tublarmı yazar. elemlerini teskin eder, bir babanın evladına bağlılığına ben - _ Kışın da Erenköyüııde .,J'. 
Karşısındaki hasım müteaddid ve çe - y~is~erini dağıtır, ona yaşarnası~ı, i,:1 zeınez. Bin kat daha üstündür. Çünkü rursunuz? 1' se:, 
tindir. Cehil, taassub, sefalet gibi adlar bır ınsan olmasını; vatana ba\1lılıgı, o çocuklardan her biri onun nı:fzarında - Ewt. Babam burasını~'~ 
taşır. Muallim bunlarta carmnr. İdeal- CümhuriYete ve büyüklere BaYJll.vı öıi- bütün sevai mevzularını temm.ı eder. (A:rk 
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Çok şık bir 
örgü rob 

Giizellik ve Makyaj 
Yuvarlak yüzlüler, uzun yüzlüler, dört köşe yüzlüler, 

beyziyüzlüler makyajlarında neye dikkat etmelidirler? 

Biliyorsunuz ki, örgünün kıymet ve e
hemmiyeti günden güne artıyor. Yaz, kış, 

İster yuvarlak, ister uzun, ister dört 1 

köşe veya beyzi her yüzü cgüzel göster -
1 

menin bir yolu• vardıt'. Beyzi çehre za • 
ten klbik güzelliğin ifadesidir. Yapılacak 
şey bu şeklin farkına varmadan değiş • 
mestne sebeb olmamaktır. Beyzi olmı • 
yanlara gelince: Onlar da kendi kuva -
fürlerlnin ve makyajlarının nasıl olma -
sı lAzım geldiğini bilirlerse klftsik şekle 
yani beyziye kavuşur, veya biç dPğilse 
yaklaşırlar. 

Yuvarlak yüzlüler bahar her mevsi .. 

min kendine gö • 

re zengin bir örgU 
modasile karŞıla • 
f)yoruz. Koydu • 

Neleri yaı>malı? 
ı - Alınlarını geniş. yüzlerini uzun 

göstermeğe çalışmalıdır. Yüzlerinin ild 
yanlannda kabank saç, alınlarında ka -
kül, bukle, dalga bulundurmamalıdırlar. 
Saçlarını daima geriye taramalı. alınla .. · 
rını ellerinden geldiği kadar açmalı, ıa • 
kaklannı saçla kapamamalıdırlar. 

ğumuz modeU bu 
yaz modasının a .. 

.\ııkarac1a t 
kadını a Yaftflanm 1eyre ıiden 

................ ~~~ı böyle giyin:mi~lenti .. ·······-· o ························-
rgü de dantel 

...... ~antet rnoda - .. . 
'l.'lJ.güni.iz ·u sı orguye de geçti. Gör-
lt.ro~ sık ş. ~ şık korsafj da ara dantelle 
ı>arnıak sı~~esi karı.ştırılmı.ştır. Dört 
b_anteun ıgn~, _dört parmak dantel ... 
nı dah desenmı tayin size aiddir. E-
h. a dar ol b"l" ·•ıan g"" a ı ır. Ve o zaman şiş -
~e ~~ermek tehlikesi kalmaz. Bu 

biyye modelleri a • 

rasından seçtilt. 

Siyah yünle örül • 

müştür. Fakat o 
kadar seyrek biıo 
ö_rgü ki yünden 
örülmesini? rağ • 

men yazlıktan baş 
ka şey olamaz. Bu 

na benzer bir çok 

2 - Allıklarına mümkiln olduğu ka • 
dar burunlarına yakın yerden baılama
lı ve aşağı doğru indirmelidirler. 

8 - Rujla dudaklarını ince göstermeRe 
çalışnıalıdlrlar. Kalın dudak çehrenin 
boyunu keser. 

4 - Daiına yüksek §apkalar giymeli • 
dirler. Şapkalarını bir yana eğerek giy· 
meli, yahud eğri biçimli §apka almalıdır -
lar. 

15 - Küpe takıyorlarsa '~~ küpeyi 
kroşe örgüsü bu • terci'h etmelidirler. 
lunabilir. Maksad seyrek, pek seyrek bir 
örgü seçmektir. Biçimi son derece sade- Neleri yapmamalı? 
dir. Kol, etek ve yaka kenarında sık iğ • ı _ Kaşlarını düz almama1ıtnrıar. Ka
ne. Arkanın iki yerine (biri roba yer in - visli bfr §ekil vermelidirler. Bilhassa mün 
de, öbürü sentürün üsfünde) üçer düğ. • kesir bir çi:Dgi biçimindeki '(kuş kanadı 
me dikili. resmine benzer) kaşlar yüzü şaşılacak 

Önünü ve belini şu iki gekilde süsleye - derecede beyzı1eştirir. 

bilirsiniz: 2 _Yanaklarını yusyuvarlak boyama· 
Ya yumuşak mavi krepten bir eşarpı malıdırlar. Onların kendi yuvarlaklıkla .. 

beline taşlı bir toka ile tutturur, uçları • n kendilerine yeter. 
nı bir yandan sarkıtırsınız. 

Yahud biri kırmızı. ötekisi mavi renkte 
iki grogren kord.elayı yakaya birer fiyon
ga ile tutturur, uçlarını tl eteğe kadar 
sarkıtırsınız. Beline eşarp yerine parlak 
bir deri kemer koyarsınız. 

Allıklarını yanaklarının yanlarına doğ
ru yayınamahdırlar. 

8 - Ruju, ağızlarını ufaltacak şekilde 
sürmemelidirler. Zira ağız ufaldıkça çe .. 
ne yuvarlaklaıır. 

Küçük tepeli şapka 

n.-:. ···vue]i k ~1.1ıeııik Er n ya ası da başlıbaşına bir 
Ve u 1 · kek yakalığına benzer dik 
\.. carı d"" '"k . 

Mevsimın .küçük tepeli şapkaları gittikçe daha çok taraftar buluyor. llk zaman
lar biraz yadrngayanlar oldu. Fakat sonra ekseriyet f(iyle bir mantık yürüttü: 
cGeniş tepeli şapkalıları bize hoş gösteren ne idi sanki, alı~anlığunız değil mi? 
Şu halde şimdi de ufak tepelilere alışmaya ne mani var?:ıt Hakikaten de çok geç-. 
meden ufak tepeler birer ikişer görünme§e başladılar. Hergün sayılan biraz daha 
artıyor. Sakın bu gidişle yakında lüzumundan fazla bolla§aca'k ve insanı bezdire
cek zannetmeyiniz. Bu, bir tarzdır. O kadar muhtelif biçimlerde yapılabflir ki 
bıkmanıza imk~n yok. Nasıl ki bir zaman yüksek kalotlar, sığ ve yassı tepeler, 
geniş tepeler vesaire de hemen hemen bil tün şapkalara yayılmıftı da gene fena 
görmüyorduk. Hatta şapkada başka bir tepe bulun&bileceğini düşünmek istemi -
yorduk. Modelimiz bu yeni tarzın en güzel bir örneiidfr. Kendisi beyazdır. Piko 
kordelaları yeşil ve kırmızıdır. 

~ek1 onu hır yaka önünde er -
. etin ık ' 

ltıiniını . elebek kravatlarını andıran 
bır kaanı bir fiyonga ... Dantel gibi tam 
bir SÜs 1n eşyası için bunun kadar zıd 
!)eyler hulunmnaz. Tezad, iyi seçilen 

lli Çok. ~rası~~a ~lunca, kadın elbisesi 
~ gostenr. Bu, öylesidir. 

y u.kaında: Dört JCöşe yüz. Af~: 
uzun yüz 

of - Yuvarlak veya düz ıapkal.ardan 
sakınmalıdırlar. 

Uzun yüzlüler 
Şunlan yapmalıdır! 
1 - Yüzünü daima yuvarlaklqtııma • 

ya çalışmak. 
2 - Kabank, d~k bir kuvafiU. 
S - K8fl.anna mukavves bir f8ktl TV-

mek. . 
4 - Allıklarını tam elmacık kemlllnllı 

üstüne sürmek ve burundaıı mtbnkOn 
olduğu kadar unklaştırmat. Bu ,u:t1 
yüzü gen.işletir • 

5 - Çeneye hafH bit" kırmızıbk do • 
kundurmak .. Bu da yüzün uzunı-tmıu 
gizler. 

6 - Dudaklan nıjla kalınlaft.ırmak. 
Dudak ne kadar yer tutarsa çehre o ta~ 
dar asılır. 

7 - Dalına ufki ve yassı şapkalar ııt1 • 
mek. Kanotie'ler, geniş kenarlı kapelln • 
ler gfbi. Vualet de bu tipe çok yarapr. 

8 - Geceleri fazla boyanmalıdır. 

Şunlan yapmamalıdır! 

1 - Kaşlarını münkesir hat .. kimde 
almaktan ·çekinmek. Düz kaşlara heveı 
etmemek. 

! - Allığı elmacık kemiklerinin altm
da toplamak. Bu tekil yanakları çök.ilk, 
~zayıf ve uzun gösterir. 

3 - Yüksek tepeli ıapkalar giymemek. 

Dört .köşe yüzlülUler 
Neleri yapmalı? 
1 - Saçlarının ikf yanına ba§ka ba§ka 

form vermelidirler. Ve daima yukarıya 

taramalıdırlar. 

2 - Kaşlarının altından biraz alınalı, 
uçlannı kalemle yukarıya doğru uzat -
malıdır. 

3 - Allıklannı tıpkı yuvarlak çehre -
liler gibi sürmelidirler. Buna ıa§11lama -
lı. Her iki yüz de uzun görünmek Uıtiya
cındadır. 

3 - Dudaklarını !azia kalınlaştırml -
malıdırlar. 

4 - Asla yassı şapka giymemelidirk r. 

Beyzi yüzlüler 
Şunlan yapmalı! 

Bu biıçim yüz; ideal çehredir. Yaı 

cak feY onu değiştirecek şeylerden "'" 4 

kınmaktan ibarettir: 

ı - Kqlannın uçlarını hafifçe aşağı 

bıdirmell ve tam mukavves bir şekil ver· 

melidirler. 

1 - Alızın tabii şeklini muhafaza et • 
meli fakat bol bol boyamalıdırlar. S .. rı .. 
fmlar eçlk renk rujla, esmerler koyu 

renkle ..• 

1 - Ortadan (yt\1) bu tipe en yaraşan 
Jruvatnrctnr. Mütenazir kuvafürleri di "" 
te"rlertne tercih etmelidirler. 

4 - Bu yüzlere hemen her §apka gi • 

der fakat yilzü tamamlle meydana çıka· 
ranlar (türban ve hale biçimleri) diğer • 

lıertne tıercilı edilmelidir. 

Şunları yapmamalı! 

1 - Kaflarını dümdüz almamalı. 

Yuvarlak yüz 

2 - Seçlannın tepesini yassılatıp yan • 
lannı kabartmamalıdırlar. 

İkisi de beyziliği bozar. yüzü yuvarlak• 
lagtırır. -·----..... ·············-·····························-
["-___;Ç;;.....il_ek_m_e_vs_i m_i _) 
Portakallı cilek: 
Yenmesine bir saat kala hazırlanma "' 

lıdır. Çilekleri yıkar, ayıklar kristal bi( 
salata tabağına koyarsınız. Üstüne iste • 
diğiniz kadar toz ,eker ektikten son1' 
fazla olarak iri bir portakalın da suyunq 
ııkarsınız. Bir saat içinde çılek bu SUY'll 

emer. Tadı ve kokusu büsbütün güzelle ~ 

F· 

* ıl - Ağzınızı yuvarlaklaştınnız. Şaraplı çilek: 
En ibasit şekli çileğin üstüne pudra ~ 

5 - Dar kenarlı ve tepeleri az yüksek lteri serpip bir kadeh kırnuzı şarap ilavı 
şapkalar bunlar içindir. etmektir. Bir bardak şarabın içine on iki 

Neleri yapmamalı? parça şeker katarak kaynatmak ve bu şu,a 
1 - Alınlannda saç bulundurmamalı • rubu bir kilo çileğin üzerine dönerek ye "" 

dır. YUzü kısa .gösterir. mek de mümkündür. istenirse buna bi l 
2 - Kaşlarını pek mnkavvesleotirme - r.u konyak veya rom da katılabilir. H" 

melidirler. Bu tip de sun'f görünür. iki ıekilde de kokusuna doyum olmaz. 
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erece 

. Yarım • 
şışe pe ake de. 

100 kuruştur 
Satıcılara 0 /o 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, Satış mağaza ve depolarınd n isteyiniz. (l..okman Hekim) 

D!vanyolund; 104 numarada '!Jtr:,0-

hasta kabul eder. Telefon 21044-23
391 

Çünkü ASPİRİN senelerdenbed 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

nlara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. / 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin 
' LJ.::) !ütfen _\j?, .mark9sına dikkat ediniz., 

olmak içi~ 

·-············································-········ .. -· 
,. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gıızetesı 

Yerebatnn, Çatıılçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

----ı--ı---1 
TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

L 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. , •.............................................• , 
: Posta kutusu. : 741 İstanbul \I 
E Telgraf : Son Posta • 
~ Telefon : 20203 ! 

'················································' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktan Muhammen % 7,5 te- Eksiltme EkSil~' 

bedeli minatı şekli ~ 
Motör (110 beygirlik) 1 Aded 8950 521.25 Kapalı Z. 10.

30 

Motör (70 beygirlik) 1 > 4500 337.50 Açık Eks. 11 Jıİ" 
I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki aded motör yukarıd9 

zalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. ô" 
il - Muhammen bedeli. muvakkat teminatı, eksiltme saatleri hizalarında g 

terilmiştir. ıtı' 
m - Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan Çarşamba günü Kabataşta Le"aı 

ve Mübayaat fUbesindekl ahın komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir· ps• 
V - İsteklilerin eksil'tme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvcn:rne dBr 

ralarile müracaırtlan ve kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evveline }tıı ~ 
kanunt vesaikle birlikte me~r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
rilmesi J.izımdır. (3430) 

Devlet demiryollırı ve limaılırı işletmesi Umum idaresi ila:1ıarı 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif yedekleri 6/

7':! 
Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 5 

alınacaktır. .11 et• 
Bu işe girmek istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanunun taY' ..;er' 

tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğiııe 
mcleri Iazımdır. dır· 
Şartnameler 287 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılına~~520) 

NtıN//I ' bllretce 
26/5/939 tarllılnde Ankaradan ve 27 /5/939 tarihtinde Haydarpaşadon !)-Sood 

etmek üzere Haydarpap - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında 300 t.reıl 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. ıw dsı' 

A ıtartı 
Hayd'arpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve n 
saat 16,42 de barcltet ederek sw 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır. 

063
5) 



Parti m - stakil grupu 
\'ib• (Baştarajı J inci sayfada) fından seçilen 21 O.Zanm te.,kll ettiği heyete 
diıa~e arzedılecek olan nizamname ta • de ParU müstakil erupu denir. 

SON POSTA 

Denizcilik 
bahisleri 

§Unlardır: Müstakil grupun reiı ve}:<ili 
l Genel başkan vekili Pn."l'tl müstaktl grupwıun ıre1.91 ParUn1n (B~tarafı 7 inci sayfada) 
· ~iza-n d de'"şmez genel baskanıdır. Reis vekill müs- ta "k k ~...... · ın· e atarlar "-n .. . '." ame eğişmez genel ba" - 5 • yıp zyı 8.c..aul ıç ··• 

"ll vek 11 ğ 'ı tnkll mcb'usl:ı..r arasından onun tayln ettiği · ·ı h 
duğund 1 1 i hakkındaki büküm eksik ol zattır. Kazazedenin kazana gırmesı e, ma -
halind an bu kısma yeniden bir marldcı Partinin müstakil meb'uslnroan vuku bu- s us tertibat harekete getirilerek tahtel-
ın c şu hüküm konmuştur: lacak münhallere ımünasiblnl genel b~kan- bahirin battığı umktaki su tazyikine 

latdae~~~ez genel baskan, partlll meb'us _ lık divanı seçer. muadil bir tazyik verilir. Şüphesiz ka
Oene1 barını genel başkan vekili tayın eder. Pnrtl müstaktı grupu Parti ~kllMmn da- zazede bu havayı teneffüs ebnekte ve 
d~1şın Şknn vekll!nin vazife ve snliı.hiyetl hll olduğu gibi müstakil grup reis vekili Par- yas.amaktadır. Bilahare bu tazyik ya -
lııı:ııır eri geneı başkan tarafından tesbit 0 _ tl riya.set di.,anına dnhlldlr. t 5 
kencıı.1.<ıu~neı başkan vekmnın de~şmesı T vfik Fikret Sılay vaş yava~ ret'edmr ve nihayet: , . sa_-
cıan Vekııı ıısı ile veyn genel b:ışknn tarafln- ılt sonra , kazan içindeki havayı nesımı, 
bıı1tır) l~e blr b~ı .. kn zatın taylni lle vuku- Ankara 27 CA.A.> - Konya meb'usu Tev- dışardaki tazyike müsavi olur. Artık 
G~ flk Fikret Sılay, Partl umum! idare heyetin- kazanın kapağı açılır ve kazazede ha -

latlrıda bdu kısma hükfunetıe Pnrtl çalışma _ de münhal bulunan azalığa riyaset dlvanın-
füı (p aba sıkı ve yakın bir llgi temini 1- ca tayln edilml~r. yata avdet etmiş olur. 
llıaıa artı genel sekreterinin kabine içti - Dö t sene içinde başarılan işler Cankurtaran canına gelince 
llı~~~~ iştirakini temin edici hüküm kon- r Amerikan denizaltısının müretteba -

' Dördüncü Büvülı:: Kurultayın tesbit e- tı bir n<:-vi çan ile kurtulmuştur. Bu -
Büyük kurult derek v"lzlie h'1llnde tevdi eylediği işle,.- ! nun nac:;ıl şev oldurrunu geçen yazımda 

2. ~lzıı.rn ay den ve Parti pro!!l'amının da\m! devam t • 
lttırulta namenin 8 üncü kısmının Büyük cdrn h "lkümlerinln tatbikatından olmnk ' canlandırrnağa ça 1 ısınış ım. . 
'esııe "ı;n kUllid maddesi ufak tıl.r vüzuh 111\- üzere B~şlncl Kırrultaya kadar geçen dört Altında kapağı olan bir kazan ~emı 

( ~ şe alm•cıt lb h' · " f'ne Büyük K -.ı ır: sene içinde basnnlmış olan islerin mnu- tarafınnan batan 1ahte a ınn us u 
:eneı b~ka:~:ltn!n dört yılda bir değişmez mı hatlar halinde bir ,. hülftsaunı neş - sarkıtılıyor ... Nihayet kapak denizal -

1~ iarıh~ ta;ıı gostercceğl yer ve blldlrece- retmiştik Bıınlardan mütebaki kısmını tının kendi kapa'klanndan birisinin üs-
t::.ı.ını gli,.ürse :ıBnüır. Değişmez genel başkan neşrediyoruz: t" . t b k d" creçiyor A _ 
~lıyabil~cetı Yilk Kurultayı daha evvel Bu daire gene bu dört sene içinde 90 şehir une ın ı a e ıyor ve !'- • • • • 

7ablll.r). Cibl fevknldde ol:ırak da top- ve kasa.b~nın 562ng hektarlık halihazır plfın- damlar kazanın ve tahtelba~ııin ka -

6 
a. Klll'ultay lnnnı ve belediyele.r!n 20 şehir ve !kasabanın pak1armı açarak kazana' geçıyorlar ve 

7le Olınak! ~esaısı hakkında da tanmül mütehas.wlara yaptırdıkları imar pl~ları kurtuluyorlar. 
l'ak 4U tnad~ ll aber yeni bir hüküm ola - tetkik ve tasdik e:!lldlği gibi 29 şehrin de F akat bu ame1iye pek basit de!Tildir. 
Ulüyuı: 1,.. e ~ve edllıniıııtır: tınar plfmı bu dairece tanzim edllmiştlr. Daha kazanı indi~en bir cok ame -

h aJd he uruıtaycın memleket ve Parti - SU İŞLERİ A 1 i 
lanınarne~ 1-' Rôrtişülebillr. Program ve nı - 5 - Bu devre içinde memleketin en haya- liyatın yapılması lazımdır. Dalrnç ar -
1iik lturuıt tabulü ve değl.ştlrllmesl Bü - tı meselelerinden blrl olan bUyük su işleri ııerl~r. 1ahtelbabirin nasıl battı~mı 
Parf aya e.iddir) . Devletçe cs:ıslı surette ele alının~ ve hu hu- kesfeder ve badehu çanın indirilmesi ,_ 

1 ıneb'uslnrının b"l • l sustaki büyük mfüıkilllere rağmen konan bii- ni emrMcrler. Her zarna~ batan tah -
4. Partı nı , yapa ı ecegı ış er yük tnhslsatla faalll•etE> geçilmiş bulunmnk - telbahir Amerikan ~emisi gibi, dibe 

ler hakkltt eb USlannın yapablleeeklerl 1ş - tadır. .. .. ' · · 
Olan bük da nizamnamede esasen mevcud Elyevm Su.sığırlık. Bakırçay, Gedlz, Bil • dumdu;ı: oturmaz. Bu can, denızfn d'i -
tn.adııe ~ uı; daha ziyade tevsi edilerek bu yükmenderes, Adamı. ovnsı, Malatyn ovası, bine ovuncak gibi düz oturan gemiden 

<Pattı a ıdaki §ekU alınıştır. Uzunyaylfı. Yeşllırmak. Sakarya, Iğdır ova - adam 'kurtarır. Eğer tahtPlbahir dibe, 
hhuıı ıı Jrıeb'u.;ı'\n devlet veya Partiye nld sı. Erzincan ovası ha"nalanndakl bataıdık - biraz wm yatarik: veva öne doğru me
lttira\1 ~lrm Ye.:ıtnde devletin veyn Partini~ larm 1rurutulması, mazarrat veren suların ·ır b" ; . tt : turursa o canın 
lııetıftrtn () an büt!ln müesseselerle Amme biz- lsllh edllerek zararlarının bertaraf edilme - yı 1 ır : azı ye we o. . . 
lı ,,_ e mahsus ve h .. ~.... k 1 b",. si ve milc;ald olanlarının civar araziyi sula- tahtelbahır kaca{!Ula. ımtızaclı surette 
, ... "".Ja hntı ..... ....,.. mu ave eye "'6 
-ı' 'Ve tl?a"lltı.lı Ş\rltetlerde ldnre meeU.si re- mn}arına 1mk~n verecek hale getirllmesi işi gecmesi mümkün olamaz. 
Cllltlar, ü"rr·.,nıurnkıb ve mümessll olamıya- faaliyetle devam etmektedir. Bu sahalarda - Esa'i€n Amerik~ılann ku11andıii:ı b u 
~e alatrıl'Vl'. .. l 'Veya 'licretsiz başka bir vaın- k1 işlerin en güç safhnlan tktlham edilmiş çan da. kazaya u<!r2mıs denizaltıdan a-
ab \şler<1e llklıı.n t?ibl bu mttesseselerle nlft.- ve en geç beş sent> içinde tamamlanmış ola- d"'m klırtar. an ilk vasıtadır. Bövl~ bir 

ll'ıt?Jer. n ,tiereuı hakemlik de kabul ede _ cnktır. Bu sureUe mOyonlarca hektarlık a - o 

dan do~,. v.et veya Parti işlerinde do~ _ razı kazanılmış ve gene milyonlarca hek - a let 1932 de fspanva bahrivesinde bu
-.e heme UJa "~Ya bilvasıta müteahbldllk tn.rlık arazinin sulama ışı teınln edllmlş o - lunmustu. Al<!tin tecrübesinde ~sıfra 
~etnt?.lt'r 11

' "'1 <ılursa olsun mUtevassıtıık lncnktır. t -' bulundu mahsu~ bir denizaltı tremic;i -
vu~ "" d Kıı~ATTA ' . ~ . . 
ll'lu~)l lt'ab e evlet blitçcler1nden para 1 - Madenler bakımından zengin denecek ni dibe oturttular. Ve tahm rnaks~d1le 
su <ıln~e.,·lll ıla~lıreeek herhang\ artıbir tlcebn:et bir vnrlıkta bulunan memleketin bu 1.şlni yo- çanı dibe indirerek. tavfanın bir '!mı -
,_ ..,ı av ı. ynpnmazlar. P m u- 1 k 1 1 - b 
""'ldıran btU.ıı;aLJar devlet ve Partiyi alA.ka - ıı oymak çln evvelem rde fennı blr etud mını kurtardılar. Bundan sonra me -
~ fıdtını· r davada ale hte kfü t d h- ynpmak ihtiyacını mühlm gören hükfunet, jusl~rdan bazı meraklılar aVTli şekilde 
tat- 1 •et-~kltrı gtb\ : ve e eru 935 yılında kurdu~ cmaden tetklk ve arnma . . 
da eh~ de vetrıı t cret mukablll ola - enstlttlsü• ne işe gtrlmıl.ş ve bu mesai havu (can) a [?ır1™?k ıstedılcr ve bu suretle 
tn.a l'ıı.ları deruhte e~ tlamazıar. Ve bu gibi llerlemtş bulunmaktndır. ( 3) !'lletre derinli'kte bir merasim ya -
tar~:r. Pnrtı genel : şk olanlarla şerlk ola- Kömür. bnkır; demir, krom. kurşun, simli pıTdı, şamoanyalar içi1di. 
lııııt r han rue Par~ı nnlık dlvnnı zanıret kurşun ve altın madenleri üzerinde yapılan Lakin ertesi l?fin biraz meviln bat • 
lfıc!~ er c t:ıv.ıf' ede tneb'uslan bu gibi aramalarda mn.~be• neticeler elde edilerek w . . • . ' ~ k ı 
11 

ler bu"ı • bilir. RUSUS1 idareler be- kısmen tşletilmive başlanmış dl~er kısmının tıın 1cm, çam yenne baglama kl~ 
1':.e htıkumıerı 'lln ba~ıı müesseseler bu mad- da tşletmlve hn~ırhklnrı ve etü,dlerl bitlrll- olmadı. · 
t!~a7, Qocukn~lrtAbldlr. Partı meb'uslan mek üzere. ~alışılmaktadır. Fakdt bu!!Ün fennin bu müşkülü hal-
ha ll1er.ar11 um genıe ve Hava Kurumlan Bu bnkımdnn mm-ıleketın 1st1kball ümld . .. . . .. "' .. 

Yır cernı. uma ntd cemiyetlerle sair verici yoldadır. l lettıgını goruyoruz. Bu hususta Ame -
:rctı rinde ücretıı ıııı alamazlar). Petrol tı:ılne gelince jeolojik ve arama es • rika bahriyecilerini tebrik etmek la -

il. »ız Ceza işleri nasında görülen ifadeler tam olmakla bern- zımdır .. Bu münasebetle Balkan dev -
~a ileler ~~a"llenın ceza işleri kısmını thtl- ber neticeden ümld ettlricl va.zlyettedir. Bu ı~tıerinin de böyl~ bir tane gemiye ma-
e lldllını t ~eye Ct\rünı olarak f k IH\- aramalara tnm olarak müsbet ve menft bir lik olmalar da samimi olarak temen -

<t> ~ lr · şu ı ra kanaat getırlllnccyc kadar devam eclllecek- ı ' • 
'1h artı t.,}crtnd ur. ni edilecek bir şevdir. Yunamst.alrı ve -
~nırda Partı ın~f~hs! tnaksad güdenler bu 2 - Memleketin glttıkQe inkişaf eden i~ ya bizde bulunacak olan bö.v1e bir r!'e-

er ve zunu 1stlsmare te~bbüs · d llenıer) §absıyat lle .,,... hayatını tanıim lçtn parti programındaki mi, herhalde Balkan derdlerlne eva 
• · "l>raşmayı tıdet edl- hükümlere u:yulnTak ~ kanunu çıkanlmı., l 
u. Oe İk o ur. \u l> ne ntıanına ve bunun tntblkatını kovalamak için tı-

taıa arıııı cazetecu menin 12 nci kısmını teş- sad Vekl'ıJetinde kurulan tş dalresl faaliyete 
'hrı r hakl..."Indnkl 

1 
erin riayet edecekleri nok geçmiş bulunmaktadır. 

A. T. 

Sırımlm~ Jıalckında malUmat 
~tır: 54 Uncü maddede şu şekli 3 - Partinin devletçllik prensip!, husust 

~8ahıbı Partnı t mesa! ve fanllyetl esas tutmak Te gene humı- Batan Amerika- gemisi, A111erikanın 
l>a 1a211arı n olan gazete ve mecmuala - si teşebbüsleri tesvtk ve ynpılanlan tanzim 1938 senesinde insasma başlam1ş ol -
tııı ?ti Prensıpıe c Pnrtı azalarının neşriyatı ve milrnkabe etmekle beraber mfunkün ol- duvu ( ı O) tahtelbahirden bir tanesi i _ 
"e Ur. I>artııı n bakımından gözönünde tu- duğu kadar az zaman içinde mllletl refaha 
ta rnuharrirler~aıetecller, mecmun sahlblert ve memlrketl mamurıvete erişt1mıek tein di. Boyu 91 metre, eni 8 metre, ı:;\l ke
tl]Yacat teınas c bu Yolda görüş birll~lne ya- milletin umumt ve yük.<;ek menfııntıerlnln simi de 1,5 metre idi. Gemide b ir tan e 
~r &errnaycau"e töplantııar yapılır. Par • ıcab etUrdrnt i~lerde, bilhassa tktısad! ve yük- 3.6 santimetrelik ton ile (8) tane tor
~ buıundukl 0 nlA.kalı ve 1clareslnde mQ- sek menfnatlerlnln 1cnbettJrdiğl islerde, bil- pido kovanı vardı. Gemi 1450 ton ıt -

~~~a Prog "" gazete, mecmua ve mnt - hassa lktls:ıdi sahalarda. devlet\ filen alA - fi'ırlıiiında olun sür'sti 17 miI idi. B5y -
ta,~ ana ~:ı ve nizamnameye iç ve d~ kndar etmPk, ve devletin filen yapıcılık alfı-
lt:)~lne ay~n ar'Jt yüksek devlet men _ kasmı temin evlem,.lttedlr. 1.elikle Amerika bahriyesi en modem 

· düşen yazılar neşredemcz • Buf!Üne kadar olnn me.satmlzde buna uvu- Uıhtelbahirlerinden birini kaybebniş 
p lnrak hu'ltlc;t snhada memleketin sanaviles- oldu . 

.... 7. »tza artı müstakil grupu me Işı Riir'ntll bir 1nk1saf göst~rmekl~ bern- A. T. 
"~en ıtınanıe tadil teklın r1 ber devll'tee de a~a~daki işler yapılmış ve ····· ·········· ·········································-··-\{\ Yenı bir e arasında ta- lm kt d 
tl(ı~ <le Partı teşklleıt olnrak giren ~lr hü- ynpı a o ır. 
~~ Partının ~ll.sLnklJ gruPU te.şklll mesele- Devlet plfınları mucibince kurulan fnbrl
tlirı lenkld v endi içinde daha geniş şe- kalar : 
,nı:n~n bu ~ murakabe yannbllmek tçln dil ı - B:lkırköv b~ fabrikasının tevsii. 

Şehzadebaşı TURAN 
Uy trosunrta 

GD ne' üz 

(l> V'e nı:ıdd ~usa dnlr 1111.ve edllen hü _ 2 - Knvsert b"z fabrikası 
b lıt-ııı e er nşartıdadır· 3 N .. 1111 basma fnbrtkası. 
"~\t ''l.l !llleb• ı · 
ta~ce ııeçn<' ~s nrd::ın Kurultay umumt he- 4 ~ El"f'ıı;ll b"" f'\brtknsı 
ta1t bir hüv-~ 1 arkada~ Meclis içinde müs- 5 - Burnı Merin<'s fabrlk8.!ı. 
le~ treıerıne 

1 
Yet ta.sırlar. B'ınlar ~rup mu- G İ7.mlt Köğıd fabrikası. 

\ar br,a':l. v ştlrak chrekle b rab r muta - 7 - Gf>mllk Sun(llpek fabrikası. 
~tı.ı.n t1 el!:-ıe rt',•e 1 llrnk r- me 1 r B ınn 8 - I ı>nr'a ITTU ya~ı fabrikam. 
lıtil-. 'bt>yal'l n umu~l h ... ., p • • de mil tal l - 10 z 1l "UldJ~ •ömikok fabrikası. 
la ~aı... J;dE'rler 'E' r vlerinl k ıı nır r llt "'l f!rtJp· · 11 C m v Rlııe fa 'Jrikam 
~~ ı i:ı.ııar k a k rı-11 azalarllr •ıMuml t-0 - Plft. lan mut'iblnce kurulmakta oıan 
ta lı., tr ' ar rınr vrrlr mu k re uı rlkalar : 
0~U ~P~unun h 1 k Jml rinr t tl.b dir Mu -
~~hn nı,;!etı U'llumıv esı Partlve me ub 1 M latvn bez ve iplik fabrikası. 

Yeoi 

her yer ~O para li 10 
locı · hr 100 

( BUHRAH) 
gece ( KIRIKKALP) 

eter. Ol(Uyucu Aysel 

10 - İzmit kaolin fabrikası. 
Aşağıda yazılı fabrlkalann da kurulması 

mukarrerdir.: 
fab-

l - Bakırköy bez fabrikasının 1Jdnc1 tevsii 
2 Kendir ihzar fo.brikası. 

Sayfa 11 

Mttcevher Satışı 
1stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Teşhir Dosya Hesalı 

No. No. No. 
- --

284/l 38/471 77898 
284/2 > > 

284/3 , , 
284/4 > >! 

284/5 , » 

284/6 , » 
284/7 , , 
284/8 , ~ 

284/9 , ~ 

284/10 , » 
284/11 , '~ 
284/12 , , 
284/13 , :ııı 

284/14 , »I 

İsmi 

Nadire , 
> 

, 
, 
> 
lD 

• 

.. 
> 

> 
, 

' 

Sandıkça 

tahmin edi. 

Rebnin cinsi len kıymet 
Lira 

Altı gümüş bardaklık 

Bir gümüş çekmece 
Bir gümüş ayna 
Bir gümüş tas 
İki gümüş tatlı hokkası 

) 
) 
) 
) 
) 

Gümüş iki kupa ) 
Gümüş dokuz zarf ) 
Gümüş iki para çııntası ) 
Gümüş altı tatlı kaşığı ) 

Gümüş bir çift fmcan tabak ) 
Gümüş bir tabo.ka ) 
Gümüş bir klapum ve buhurdan ) 
Gümüş iki savatlı parça ) 
Güm.üş saplı iki b1çak ) 

120 

gram 
4700 

--------------------~-----------------------316/1 
316/2 
316/3 

372 

373 

380/l 
380/2 
380/3 
380/4 

380/5 
380/6 
380/7 
380/8 
380/9 

375/1 

375/2 

375/3 

375/4 

375/5 

37" il) 
37"17 

375/8 

375/9 

37'i/10 
375/11 

375/12 
375/13 

375/14 

375/15 

375/16 
375/17 
375/18 
375/19 

375/20 

938/253 
> , 

38/1178 

38/1218 

37/1207 
, 
• 
• , 
, 
, 
, 
, 

37/294 

, 

• 
, 

> 

> 

, 
, 

, 

• 
, 
• 
t 

, 
> 

75841 
, 
, 

84130 .-

84565 

84485 
:ııı 

> , . 
• 
> 

> 
, 
• 

66534 

> 

» 

> 

, 

» 
» 

• 

» 

• , 
> 

, 

Gevher Bir pırlantalı bilezik 50 
70 
35 

» Dir altın saat 
> İki altın bilezik 

Nadire Bir pırlantalı tuş 150 

Osman 12 aded nazarlık altını 90 

Yani 

, 
> 

> 

> 

Fatma 
Seniha 

, 

> 

, 
, 
> 

» 

, 
• 

> 

> 

• 
> 

> , 
• 
» 

Bir altın köstek 
İki altın yüzük 
Bir platin yüzük 
Bir altın iğne 

Bir altın iğne 
Bir altın iğne 
Bir altın haç 
Bir altın kolye 
Bir altın kolye 

Gümüş çatal ve kaşık takımı: 
İki fındık klrac!lk gram 4380 
12 pasta bıçağı t35) kaşık (47) 
çatal (96) parça, 14 aded tevzi 
takımı gram 1300, 33 bıçak 

6 kaşık, 6 bıçak, 6 çatal. (18 
aded bıçak grama dahil değil
dir) 420 Gr. 
6 bıçak. 6 çatal, 6 kaşık (18 
nded) (bıçak grama dahil de
ğil) 440 Gr. 
Pasta, çatal ve lııçağı (24 a -

ded) tartılmamıştır. 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

5 
10 
8 
1 
6 
5 

10 
3 
3 

200 

18 

18 

10 

Porselen üzeri'ıe gümilş kap- ) 
lama çay takımı (5 parçadan ) 
dan ibaret) ) 
Cocuk mama takımı (13 parça) 
Bir mama sahom ve tabağı. 

25 

10 
2 

Bir mahfaza iç.i~de 4 zarf ve 

4 fincan. 

Bir muhafaza i<:inde rnaa ta 

bak, fincan (iki takım) 
Üzeri gümüş b;;~Jıklı vazo. 
Bir kutu içinde br çift fincan 
maa zarf. 

Bardak altı (12 aded) 
2 takım tatlı takı.mı (48 

parça) 

Üç parçadan ibaret çay takı
mı ispirtoluğu ve ayağı 

7 gümüş zarf, 2 tuzluk. 3 şe
kerlik. 
Balık sahanı (hir aded) 
Ekmek tabağı 
Kristal çiçeklik altı. 
Salata tabağı. 

Tepsi (4 aded). 

4 
15 

2 
Gram 

840 20 

3660 100 

2500 80 

1300 25 
1700 50 
1280 40 
1040 30 

500 15 

10100 300 

Yukarıda isimi eri yazılı borçlular san dı!ta olan borçlarını borç senedi muci • 

bince ödememiş olduklanndan 3202 No. lu kanun hükmiine göre her b iri hak -

kında ba'lıyan takib hasebi1e rehinleri ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Rehinle

rin ne olduğu ve hesab ve takfb dosya verehin teşhir No. ları her borçlunun is

mi hizasınaa gösıen1miştir. Rehinler 20.'Haziran/939 tarihine kadar Cağaloğlun

da Sandık binası içindeki camekanda teşhir edildiğinden istiyenler görebilirler. 

Rehinlerin açık arttırması 21/Haziran/939 tarihine müsarlif Çarşamba günü San

dık tarafından İstanbul Belediyesi Mezad dairesinde (Sandal Bedesteninde) yapı

lacaktır. Borlçu ve rehin hakkında ayrı ayrı ilan mahiyetinde olmak ve borç -

lular ile alacı1ann sa~nn haberi temin edilmek üzere ilan olunur. (2730) 

~JlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllnHllltlllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ İknci Keşide: 11/Haziran/939 dadır. 

lj_ Büyük ikramiye: 5. O Liradır ... 
"t-Ya d 1 u~arı mü akerclerıne muvak - 2 - Knrnb ık demir v <' ııııc fabrlk sı. 
~li anıt oıa,.ak d:ı.vvt edeb lirler 3 - Karnbük boru fabrikası 

staki} · 4 - İzmit kCl.f.ıd fabrikasının tevsll dklncı 

3 Ateş tuğlıısı :fabrikası. 

4 - Motör !abrlknsı. § Bund~n başka: 15.000, 12.00J, 10.000 liralık ikramiyelerle 
Memleketin her köşesinin 1kt:ı.sad1 1.cabl!r 5 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ... ,ıtııstakı grupun idare heyeti kfığıd fabrlka..:ıa 

~ llt1t btr
1 

iRrup kendi azası arasından üç 5 - SelllılC'z fabrikası. 
ıı;1~b nıeıare heyeti tcskll eder. Partiye 6 - Hamızı kibrit fabrikası. 
~h Urtıurnı h~!lann er çoğunun teşkll et - 7 - Superfosfnt fabrikası. 

Jlı.eb·~ Yete Parti grupu, Partiye men 8 - K1or :tabrikom 
arann bu suretle Ku.rulta7 tara- 9 - Sivas ~1mento tabrlkası. 

== 
nazara alınarak mümkün olduğu kadar bu 5 yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de 
s:ınaylleşme barekeUnden müııt.ctldı cıimaaı == d bah 1 · · l 

dalma •özQnfind• tutuım::, _, '111fı~0;H;ıW11;;;,ÜıııılİİnııuııırılıiılııİılİııÜlıİıİİ~Ôııôilıİıi~ıııÜıÜIİıÜ;ÜUııııı, 



== 
Hikayesi 

• 

iilllD .. n11mnm .. 11111111111 .. nnnunn-.m..ı~ Çeviren : H. Alaz ..amuuı~ 
lvan lvanoviç Krutilkin, acele acele 

postaneye girdi. Gözlerile etrafa bakın -
.dıktan sonra cpostrestant> mektubların 

verildikleri pencereciğe doğru giderek 
sıraya durdu. 

Takriben bir iki dakika sonra pencere -
ye yaklaşabildi. Pencerenin ötetarafın -
da, cPostarestanb işlerine bakan memur, 
genç bir kızdı.İvan İvanoviç, çalıştığı mü
esseseye aid elindeki hüviyet varakasını 

uzatarak: 
- Acaba t. .t. Krutilkin'in namına mek 

tuh var mı? Bayram münasebetile MO-' -
kovaya geldim. Memleketten acele biı 
mektub bekliyorum da ... 

Genç kız, sinirli bir hareketle: 
- Başka vesika muteber değil, dedi. 

Mutlaka nüfus kağıdını göstermeniz lA -
zım! 

- Efendim, bakınız. Mesele şu §ekilde 
oldu ... 

- Canım uzun söze ne hacet var?. Nü
fus kağıdınız yanınızda mı, değil mi? Siz 
ondan haber veriniz· 
-Yanımda. 

- Şu halde gösteriniz!. 
- İşte maalesef onu yapa~am. 
İvan İvanoviç bunu söyledikten sonra 

başını pencerecikten içeri uzatarak: 
- Ben uzak bir yoldan geliyorum. Ne 

olur, ~e olmaz insan hali bu •. nüfus kAğı· 
dım kaybolmasın diye onu çizmemin içi
ne sakladım. 

- Burası beni hiç de alakadar etmez! 
- Fakat rica ederim. biraz insaflı olu -

nuz!. Mesele hüviyetimi isbat etmek de -
,ğil mi? 

- Nizam böyle ... Mutlaka nüfus kağı -
dını görmem lfızım. 

- Demek ki şimdi burada oturup çiz • 
melerimi çıkarmaktan başka çare yok ... 

- O sizin bileceğiniz iş .. 
İvan İvanaviç pencerecikten ayrıldı ve 

etrafını gözden geçirdi. Koskoca posta -
nenin içinde, oturacak bir tek sandalya 
yok-tu. İvan İvanoviç, pardesüsünü çıka -
rarak yere serdi. Sonra da elindeki çan -
tasını yanına koyarak, pardesüsünün ü -
zerine oturdu ve sağ çizmesini çıkarmağn 
davrandı. 

Derhal, o sırada postanede bulunmak
ta olan kalabalık bir ahaU grupu, İvan 
tvanoviçin etrafında halka oluverdi .. Şu 

.Son Posta• nın edebi romam : 29 

Ve kısa bir sükUttan sonra gene mü
tahakkimane fakat tatlı bir ifade ile 
ilave etti: 

- Şimdi, bu güzel havadan istifade 
etmek için hemen giyinip sokağa çıka
caksın. Bugün için yazıhane yok ... E -
sasen .. 

Cümlesini bitirmeden, bir dakika 
karşısında titreyerek duran bu genç ve 
güzel kıza derin derin baktı ve dudak
larındtf tatlılaşan bir tebessümle sözü
ne nihayet verdi: 

- Haydi, güle güle git.. Hem artık 
g6z yaşı istemem, anladın mı! 

Genç kız da, gözlerini örten buluta 
rağmen gülümS<!di: 

- Hayır, artık bitti. 

B~ını eğerek kapıya doğru bir adım 
attı; fakat birdenbire gene, içerideki 
zavallı aile babasının felaketi aklına 
gelerek durdu. Acaba onun hakkında 

Feridun beye bir ~y söyliyernez miy -
di? Bugfin onda merhametli ve mü.ş -
file bir hal vardı.. kendisine karşı çok 
müsıımahakarane hareket etmişti .. Bel 
ki de cesaret edip Cemil bey ha.k~ında 
bir ricada bulunursa bu defa birkaç se
ne evvelki gibi reddetmez, dileğin1 ka
bul ederdi. 

Evv<.>lce geçen o müth~ vak'ayı ha· 
tırladıktan sonra bu adamdan gene bir 
şey istemek ne kaıdar müşkül ve ağır -
dıi Fakat bir aileyi sefaletten vikalye 
için kendi izzeti nefsinden fedakhlık 
yapmak, en küçük bir üınidi bile kaç~ 
mamak lazımdı. 

Başını çevirdi ve Feridun beyin kem 
öisini her zaınaıı. titreyen o esrarlı ba4 

kışlarht süzmekte de~ ettıği,nl il -

tarzda konuşmalar işitildi: iri, yan, kolları ve bacakları fevka1Me 
_ Ne olmuş? Bu adam niçin böyle ıo· uzun, elleri bir kürek kadar geniş bir a -

yunuyor? ' dam ilerledi. İri, yarı adam; avuçlarına 
..:.. Galiba ayağı yerinden çıkmış; şim .. tükürerek çizmeye yapıştı. Ortalıkta ses 

di de onu düzeltmeğe, tekrar yerine o - sada kalmadı. Çünkü herkes bu adamı'l; 
turtmağa çalışıyor. ya çizmeyi veyahud ayağı çıkaracağını 

Ahalinin arasında buiunmakta olan a - çok iyi anlamıştı. 
sık suratlı birisi de: İvan İvanoviç korkudan gözlerini ka -

- Saçma, diye itiraz etti, herhalde he- padı. İri yan adam, hafifçe İvan İvano -
rifte nasır var: çizmeler de ayağını 6ıkı- viçin ayağından çekti. İvan İvaooviç bir 
yordur. Çıkarmaktan başka çare göre • kaç metre ileriye sürüklendi. İri yan a -
menıiş olacak... dam bir kere daha çizmeye uıldı; ayni 

- Ne nasın canını? Adamcağız nüfus hal tekerrür ett\. 
kağıdını arıyor. Bunu gören iri yarı adam, boru gibi bir 

cPostrestanb memuresi genç kız da, sesle: 
başını gişeden uzatarak. merakla !van - İstinad noktası araym, kendinize bir 
İvanoviçin hareketlerini gözlerile takibe istinad noktası arayın! diye bağırdı. 
başladı: İvan İvanoviç yerde oturuyor, İvan fvanoviç sol ayağile. tahta bölme
şıpır şıpır alnından ıerier damlıyordu. lere mesned vazifesini gören bir direğe 
Ayağındaki çizme bir türlü çıkmıyordu. dayandı. İri yarı adam çizmeye bir daha 
Bu vaziyet karşısında İvan f vanoviç, ıol asıldı. Direk bir yana fırladı. !van 1va • 
ayağile, sağ çizmesinin ökçesi üzerine taz- neviç gene tahtal:ı.nn üzerinc'lc sürüklen 
yik icra etmeğe başladı. Sağ çizme kıs - meğe başladı. 
men yerinden oynadı. İvan İvanoviç bir İri, yarı adam, gene boruyu. andıran 
sevinç narası attı. Fakat adamcağız bu ayni sesle: 
nArayı atmakta acele etmişti. Çünkü çiz - Bir istinad noktası. bana bir istinad 
me biraz kımıldar gibi olmasına rağmen, noktası bulun, diye söylendi. 
birdenbire, gene tıkanıp kalmı~tı. Bütün postanenin içinde, bu iri yarı 

Her kafadan bir ses çıkmağa başladı. amcaya layık bir istinad noktası buluna -
Önüne gelen ortaya bir fikir atıyordu: mıyordu. İri, yarı amca, hiç durmamaca-

- Çizmenin burnunu oynatmağa bak .. sına İvan İvanoviçi yi .. mi dakika yerlerde 
iş burunda... sürükledi. Ahali, dikkatle onları takib e-

- Hangi burun canım? Bütün iş ökçe- diyordu. Bunlar poshnenin koca salonu -
de. nu iki defa devrettiler .. Nihayet iri ynrı 

- Çizmenin koncunu biraz olsun gev- amca da yoruldu: 
şetmeden hiç bir şey olacağl yok. - Bir istinad noktası bulunmadan bn 

Zavallı İvan İvanoviç sucuk gibi terle- iş yürümez, el '" \' 
mişt.i. Bütün sarfettiği gayretler boşa gi- ve alnında biriken terleri sildi. Bu vazi • 
diyor, çizme bir türlü ayağından çıkamı- yet karşısında seyircilerden dört beş kişi, 
yordu. Nihayet. imdad isteyen gözlerle birbirlerinin bellerinden yakalıyarak t -
etrafına baktı. ve: van !vanoviçe sarıldılar .. Bunu gören iri, 

- Ne olursunuz. biraz yardım etseniz, yarı amca: 
diye söylendi. - Şimdi iş başkalaştı. 

İvan İvanoviç'in bu istimdadı üzerine, Dedi. Ve İvan İvanoviçin bacağından 
gözlüklü ve bastonlu bir adam, bastonu- yakalıyarak çizmeyi kendine doğru çek- j 
nu bir köşeye dayayarak, İvan ivanoviçe ti. fvan f vanovıç ·1e ona baf:Jı olan beş 
yaklaştı ve çizmesinden asıldı. Fakat kı- kisilik kafile ile>ri do.~ru sürüklendi. İri, 
sa bir zaman sonra. o da kesildi; terle - y~rı amca bir defa daha çizmeye ası1dı; 
meğe ve sık sık nefes almağa başladL ayni hal tekrar etti. 
Bu işi başaramıyacağını anlıyarak, umu- İri, yarı amca kalabalığa dönerek: 
mt bir kahkaha tufanı arasında bir ke • - Yahu, dedi, öyle alık alık bakınaca-
nara çekildi. İşte bu sırada, muazzam bir ğınıza bir ikiP.iz daha yardım etsenize!. 
kalabalık haline gelen ahalinin içinden. (Devamı u üncü sayfada) 

1 
ğil tahamm.~~ edemiyorum. ~ekala .. 
Himaye ettıgın o aıdama, Cemıl beye 
söyle, simdiye kadar aldığı ma~ı bun-
dan sonra da kendisine tekaüdiye ola • 
rak vereceğim... Nasıl memnun oldun 
mu? 

- Teşekkür ederim.. teşekkür ede -
rim ağabey. 

Ne sıcak, ne minnettarlıkla dolu na
rünce gözlerini indirdi, yanakları bir - zarlar!Bir dakika için Ncrime Feridun 
denbire kıpkırmızı oldu. beyle kendisi arasında acı hatıraları u

- Bana bir şey mi söyliyecektin Ne- nutmuş gibiydi. Onun bu gibi ricalara 

Yautn: Gt}ztN DALMEN 

rinıe? kat'iyen müsaade etmediğini ve hiç 
- Evet ağabey .. O zavallı Cemil bey kimsenin 'kendisine müracaat etmesine 

hakkında .. Biçare adam pek ümidsiz meydan vermediğini nazarı dikka alan 
bir haldedir. Bugüne kadar buradan genç kız. kendi ricasının bu kadar hüs
aldığı maaşla mehmaemken geçiniyor - nü niyetle kabul edilmiş olmasından 
du. Şimcfi ise .. · büyük bir sevinç duyuyordu. 

Feridun kaşlarını hafifçe çatarak o - _ Zavallı adam ne kadar sevinecek! 
nun sözünü kesti. Bütün ailesi size ne kadar minnettar 

- Böyle şeylerle me.şgul olma sen. olacak! Ne iyi bir iş yaptığınızı bilse
Ben bu memurun vazifesine nihayet niz ağabey! 
verıneği münac;ib gördtikten sonra• ar - Feridun beyin yüzünde: cOnlann ne 
t~ verdiğim karar üzerinde münakaşa düşünecekleri benim umurumda bile 
edilemez. değil!• sözleri açıkça okunuyordu. Eli, 

Nerime, nereden bulduğunu anlayar Nerimenin 'küçük ve yumuşak elini tut-
madığı bir cesaretle ısrar etti: muş, onu bırakmak istemiyor, bil!kis 

- Siz onların ne kadar muhtaq bir her halile bu güzel lnzın hoşuna git -
vaziyett.e old~larını bilmezsiniz. To - mek arzusund!l olduğunu 'b:ell1 ediyor
runlarmdan birisi daima hastadır, onu du. 
tedavi etmek için birçok borçlara gir - - Seni memnun ettiğim için ben de 
di... Öyle naınuskAr, öyle iyi bir aile • pek sevindim Nerime ... Dur bakayım, 
dir ki ... Rica ederim, onlara merha .. benim sana söyliyecek başka bir sözüm 
Il1€t ediniz. daha vardı; az kaldı bunu ımutuyor -

Ellerini birbirinin .içine koym~, yal:- dum. Birkaç gün sonra annem, her se
varan, dilenen güzel gözlerini Feridun ne gibi bu sene de benim yıldönümüm 
beye kaldırmıştı. Feridun sesinde ha • şerefine bir ziyafet verecek; bu ziya -
fif bir tereddütle cevab verdi: fette senin de bulunmanı istıyorum. 

- Kabil değil Nerime.. Onun yerine Nerime hayretle haykırmaktan ken-
gelecek adamı tayin ettim. dini alamadı: 

Genç kızın yüzüOO. çok &ırln bir.._ - Ne? Ne söylüyorsınıuz? Benim de 
essilr belirdi: ziyafet gecesi salona indiğimi mi isti -

- Zavallı adam! Zavallı allıel Ne fa " yorsunuz? 
18ket yarabbi! - Tabi!. Artık on ~z ya.pna girdin; 

Gene g~zleri ~ ~ insanların arasına g1rmen, bn gfbi zt-
tekrar ona yakla.şera e1fnl tuttur yafet w toplantılarda hazır b.tlurmwı 

- BugQn ne kadar f:u1a nrxmn llzımClır. Eğer ben baloya attmemıı 
Nelime! Seiıın &82 J'fll18nn• blıG ilıl .. MV88J"dbn bu 1me llelli dl mmem Ye 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler OkOi 
luna alt bazı izahat ve Okula kafl 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yeti,tirmek üzere Ankarada M. M. Vek!leÜ ~ 

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu> açılmıştır. ~ 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, ıneınut 
tekaüdiye alacaklardır. 1"ff._ 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburl hizmetlerini Ordu hastaneıe~dt ~ 
ca.klar, ondan sonra o.rzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi t~ır.killlet 
lerine açık olacaktır. . ısJlf' 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mil ddet içinde okurlara ayda bef lir• 
lık verilecek ve iaşe ve ilbasJ.an tamamC'n okula aid olacaktır. ~ 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ınaaştan. 1:'8' lf 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çofalacaktır. Bu zaman dahi ~ 
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EylUI/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul §1\rtları şur:lardır: ,._ 
A - Türkiye cümhuriyeU tehusından olmak ve Türk ırkından bulunfll~ 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife gönneğe tf' 

bulunmak cbunu herhangi bir haatane heyeti raporu ile tevsik eıttirınek ~ 
raka bağlamak lanrndır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi iki den yukarı olmamak. iti 
D - Kendisi, ana ve babası i1!et ehlinden olmak cBu vaziyet poll.sçe t~ 

tirilerek evraka bağlanacaktU'.> ~....dt. 

E - En az orta okul tabBillni bitirmif olmak veya bu derecede tahsil ~-
ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> ~ 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevveloe ev~nip boşananlarl• )ıilll 
ölmüş olanlar kabul edilir. Burul aid medeni hali bildirir müsbet evrak 
eklenecektir.> ~ 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut ~1 ,;" 
suretile veya diğer inzibatı .sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut akı .ene~ 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhht seıbebler ~ 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masrafl:arın1 ~ 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair N 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak ka'bul edilecektir. . Jı(. J1.. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bun lan Ankaradaki~ 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vil.Ayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Ka ,ri" 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yolJ.aD 
tır. Müracaatlann 25/ Ağusoos/939 da sonu alınmış olacaktır. • • _...lif 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ~ 
tarafından kendilerine bildirilecektir. • ~ ~ 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedece.ıtJP~ 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben ya~c 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559:11 

-----------------~------------------------------~---___,,,. 
fstanbul defterdar11ğından : ~ 

Beyoğlunda Feriköy mahallesinin Eski Bahçe yeni İzzetpaşa sokağında fi"" 
katta on beş oda dört salon he!' katta birer hamam taraça, çamaprlık. h•"~ 
elektrik, ve terkos tesisatını havi eski 5 yeni 67 sayılı apartımanm pardl ,ıcl 

ve sırf nakit verilmek ve yirmi senelik evkaf icaresile sair masrafı aııcı1' f ' 
olmak üzere 7000 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile ıatıb~ , 

karlımıştır. İsteklilerin !'\25 liralık muvakkat teminatile teklifrtamelerinl ı:dflt~ 
ziran/939 Pazartesi günü saat 14 de kadar Defterdarlık Milli EmlAk Jt{usatfl" 

ğünde toplanan komisyona tevdi etmeleri ve ayni günde saat ı.t,30 da 

açılırken 'rnzır bulunmaiarı ilan olunur. (3734) 

N<?srin le beraber görürürdürn amma 
doğrusunu istersen ben bu memlekette 

yapılan balolardan bir şey anlanuyo -
rum; bundan maada ... 

Birdenbire sözünü keserek genç kıza 
baktı; fakat o, şaşkınlığından henüz 
kurtulı;\madıt,rı. için Feridunun sözünü 
yarıda bıraktığını f.arketmemişti bile. 
Biraz durgunlaşan, ağırlaşan bir sesle 
cevab verdi: 

- Mademki ben bu muhitte yaşama
mıya, kendi mütevazi hayatımı kendim 

idare etmiye ve benim gibi bir kızın 
hatır ve hayaline getiremiyeceği o lüks 
hayatı yaşamamıya mahkfımum, o hal-

de insan içine karışıp da bu hayatı ya
kından görmeme ne lüzum var ağabey? 

- Bilakis buna lüzum var ve ben 
bunu istiyorum Nerime ... Kendine gü
zel bir gece esvahı diktireceksin. Sakın 
bu elbise için başkasının reyine müra

caaıt edeyim, şuna buna danışayun de
me; terziye gider ve kendin beğenirsin. 
Senin her şeyi iyi intihab ettiğini gö -
rüıyorum. Bundan maada, bu süvare 
için kendine lazım olan ayakkabı ve 

saire gibi şeyleri ~ alınnn. Bittabi 
seni ben davet ettiğim için bütün mas
rafı d2! ben göreceğim. Fakat bu sözleri 
söyledim diye sakın iktısad yapmıya, 

~yanın fenasını alrnıya kalkışma; son
ra danlının. Benim yapacağım hediye-
nin iyi olması lazımdır ... Bu meselede 
böylece halledildikten sonra şimdi ça

buk ~apkanı alıp sokağa çık, bu gü.zel 
güneşten istifade etmek ve biraz hava 
almak için şöyle-bir do1aş ... 

Elini tutan parmaklar ağır ağır ve 
adeta istemiye istemiy. gevşeyince 
genç kız serbest kaldı ve teşek1dlr ede
rek diıarı çıktı; fakat tamam.ile şaş -
kına dönrnilijtü, rüya görmediğine ken
di kendisini inandırmakta güçlük çe
kiyordu. 
ı·--· '(Arkan "ar) 

Başı •ğrıden 
çathyacak gibi 

1 a t.4 ;tı)H~ 
En tiddetli Bat ve Dif 

lrfnı:D: 
Bütnn ağrı, ıııı ~· 

aancıları kuer. • ~ 

NE VROZ_ı ,. 
Nezle, Grip ve Roaıatiıll" 

kartı çok müeai~ 

Tokad Asliye H ukuk Mahke.........-~ 1 

ı - Tokad Bazlnel mall,__ Jıllll" ~I 
Cedit mahallesinden Yarma oııu ,.,... 
rısı Teperik aleyhinde Tokad ~ ~; 
Mk.lmllğlne açtığı emvall metrdk ~...J> ı 
taryan Karabet kızı İhsabet ... _ ) JJJr 

Mardros bağının kıymeti olan ~ P': 1 

tahslll davasında müddelaleyb eıslSI ~r 
mına yazılan davetiye mezbut' ,qJS.,J 
gittiği ve oradaki lkametgAJıın.ıll :;,. ~., 
lunduğundnn bahsile bUA. tet>lll ~ı 
mış olduğundan IH\nen tebllla.~ıtı>' .,. 
muhakemenin 117/ 939 gününe ul~.cı' ' 
verllml..şt1r. o günde bizzat veY• °'ııoJıJP"' ı· 
flkan bllvekrue mahkemede hazll'od• tı:I' ,,, 
aksi halde muhakemenin gıyabı~ 
lınacağı tebliğ makıımına UIJJl 

1 
ı ' 

llAn olunur. ~ 
2 - Bir suret mahkeme dtvan 

sılmak suretlle llln ediliniftir'· 
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BATTAL • 
GAZI 

Yuan: ZIYA ŞAKIB 

lnıı>araıor 
Emir Müslime Bizansta 

~ da\IJ' Leon, bu meselede de kur J 
lesine a:1~~1• Derhal (Galata) ka -

..... ~ gondermir 
t~ ~ nJarımızla dost olduk. Ar
lirıer. C.:b se:best~ her şey getirebi -

l)j:Ye -ha~ şarap yetiştirsinler. 
Su habe r Yollamıştı. 

~tlere r, Galata kalesini de meser -
lııd garketrn1 f C 

a tniithi . ş 1: enevizliler, bir 
~ler .. ~ bır tıcaret seferberliğine 
lll l'ında Yığıl uhasara dolayısile depo -
~CUklarını : kalmış olan şaraplarını, 
~ ltına ;ukl muz pastınnalarını ke1 -

Ya geçi . eterek derhal karşıya _ 
1rfuh nnışlerdi. 

den ı.~~~nın uzun sünnesı· .. .. lan' •uaU\Jll te yuzun -
lıaı İnıPa"t"ator ;:cühünü kaybetmiş ~
d~ eski itib on, bu hare'ketile der
~~· bu hük~rını kazamn~tı... Daha 
UfU UJndara k 'r sa\'Uran arşı ağız dolusu 

- &nimle kim gelecek?. 
Bu sual, bir müddet cevabsız kaldı . 

Yalnız, herkesin gözleri, kumandan 
Hebireye kaydı. 

Halife ordularının kumandanları a-
rasında, oldukça mühim ve mümtaz 
bir rne,·kie malik olan bu zeki adam, bu 
bakışların manasını derhal anladı. ö -
nüne bakarak sağ elile birkaç kere sa
kalını ı::ıvadı: 

- Ya, Emir!. Bu tehlikeli ve şerefli 
işde size yoldaş olmayı pek arzu eder-

~ 

dim. Fakat biliyorsunuz ki, nekris ille-
tinden muztaribirn... Allah muhafaza 
buyursun, şayet bir tehlike karşısında 
kalırsanız, sizi kafi derecede müdafa~ 
edememekten korkarım. 

Diye, mırıldandı. 
Emir Müslime, .hafif~ gülümsedi. 

Gözlerini, öteki Emirler ve kumandan-

lar üzerinde gezdirdi... Birkaç kişi, is
teksiz bir lisanla: 

- Eğer, Emir hazretleri arzu eder -
lerse ... 

Diye, hizmet arzıetti. Fakat, Emir 
Müslime yüzünü buruşturarak: 

- La, valla ... Böyle tehlikeli bir işe, 
içinizden hiç kimse ile atılınıya cesaret 
edemem. Ve yanımda, Battal Gazi ol
madıkça, şehre girmem... Çünkü B~t
tal, tek başına bile. bir orduya muadil
dir. O, ka'hramanların (seyyidi)dir. 

Dedi. ( 1) (Arkası 11ar) 

(1) Battal oazi hfllls Türk olduğu halde 
ona. <Beyyldl llk i7.afe ve hattl <Hazreti Alil 
neslinden olduğunu iddia ederler. Halbuki 
ellmlweki mehazlardan bazıları, bu büyük 
Türk kahramanına ilk defa <Seyyid) Unva
nının nrUme.cıını kumandan MWıllmeye atfe
diyorlar. Ve buna .sebeb olarak ta şu vat'ayı 
gösteriyorlar. 

Ça; ın °karşıs~~: Şlın?i ~r:p tulum -
~ elerını arttırdık-

~ t>aŞasın •- 1 Kadıköy Vakıflar Dlrekt6r1UIU lllnları 1 uh,... ba unparatort .J,., r b .... ,_ __________________ , _________ _._~ 

,. ar bağınyorlard~ 
Semti "l'ab * ~ ordUsunu 

~ .erret de B· n karargfilılarındaki 
\._Sık ~ğild: ızanslıların sevincinden Kadıköy 
"lll b· ı ... Bir b k 
~· ır lanıand uçu seneye ya• -
hıtt .. l_!et \re sef aln~. ınüthiş bir mah-

"lll \' a et ır.nde .. .. 
'11tad e hastalık l'"& • surunen, aç-
'llij. aşlarını k tan bır çok sevgili 
ha Jdesıni.n ilA aybeden Arablar sulh 
f)ij~n ~ç~~ ediJdiği dakikatl~ iti-

lll 

> 

> · 

> 

> 

~tnıtşı,l'di. ilden, Adeta çılgına dö-
tt""l targlhın h , , 
ita-'.! er Yan er tarafında .. bek .. b k 

• 
> 

re, Şt\rlh ıyordu. Davul . o o ke 
l'ı.şıyol'Q ..., !?lav 1 , zurna, na -

O U. a. &esleri birbirine ka'-

~ tn ~' Eıtıir }! Erenköy 

Mahallesi 

Osmanağa 

Caferaga 
Ha sim paşa 
Osman ağa 
Cafer ağa 
Osman ağa 
Osmana~a 

Sokağı 

Karadut 
Moda 
Düz 
M,..ktcb 
Ruşen 

Kuşdili 

Kuşdili 

İbrahimağg İbrahimağa 

Rasim paşa 
Zühtüpaşa 

Kozyatağı 

Suadiye ti. :Suu~llef bir . tisı~nin çadırında , 

çeşmesi 

Ferit bey 
Tahtaköprü 
İçerenköy 

Tunuslu 
Halim tun v lıylfette ~ tertib edilıniş- > > 

•• e llıii-. • Oauq ~a d Merdivenköy Merdivenköy Mimisede-
"CI} Ga · .... ~sir bir nutuk ·· n anı u- resi 
8etıa li:yı büYiik b. h 80Yledi. Bat-

etti: · ır aı-aretıe th·· Üsküdar Kuzguncuk İskele 
-b me u \._ .ou ı._,, > Rumi Meh· Bedestan 

"llıcını Ul4fıatyalı 1r .. ı. __ 
Ordusun ve bilefrini ._.ııaman, yalnız 
~k~ nu ınağ1rtb n kuvvetile Bizans 
b· .. sının L._ elnıekıe k lle v 11.udretııe de almadı .. 
~ti e ~ kaSJ İ Ruın diyarının 
~rırı~· ·b· e ınutıu btg\a:ını çiğnedi, 
~· 1Zl.at §W'htd ze ı, onun harika-
" ı. olduk. 

t. "'l'ab ....__ 
-.ıl Cıi . .o:.mfrlerinin 
~he Ziyi son de ~ çokları, Bat -
~n r, kuınanda ~ . kıskanmakla 
~"~ ~ak \'erdi] n J.f~ı~nin bu söz 
~ .... ~l'i B· er .. hır buçuk 
•'-""~ . . ızans surıa .. " sene -
' !al lÇinde kı rı onunde, acız ve 
~tta1 ib "~ ınu~ 0 rd?.yu, bir an-
' ~ Cazıye k :rnev'kııne çıkaran 

\aıı... laıı, send:rşı boyun eğerek: 
bı n razı olsun, ya Bat -
l! )e, ınuka 

bıı.. attaı Ca . bele ettiler. 
,~"Yet ~ ll, böy~ " 

lll 

> 

> , 
> 
> 

• 
> , 
> 

> 

> 

> 

> 

met paşa 
Kuzguncu~ 

Altuni zade 
Selmanağa 

Altunizaae 
Altunizade 

> 

Kuzguncuk 
> 

• 

Çarşı 

Ko§uyolu 
Selınanbey 

Ii:oşuyolu 

Koşu yolu 
Kü. Çamlıca 
Üryanizade 
lcadiye 
Ayhan 

Karadavut Hakimiyeti 
Pş. rnııliye 

Rumi Meh- Şemsipaşa 

met paşa 
Pazarl><ı§ı 

Altunizade 
Dudull:.ı 

.Rumi Meh 
med paşa 

Nuhkuyw:u 
Koşu yolu 
Köyiçi 
Balaban 

Atikva1ide Koltukçu 

No. sı N o. taj 

1 25 
40 

'14 
4 
1 

44 
46) 
48) 

19 
19 
55 
34 
16 
16 

35 

6 
27 

'" 4 
40 
22 
28 
10.10.1 
19 
9 

168 

63 
Hl 

46 

18 

69 

61 

17 

Cinsi 

Dükkan 
> 

Aylık kira 
ı .. K. 

3 00 
7 00 
2 00 

Mekteb mahalli 6 50 
00 
00 
00 

Ev 23 
11 9 

Dükkan 5 

> 

Ev 
Dükkan 

> 
Ev ve bahçe 
Dükkan 
Tarla (sene
vi) 
Dükkan 

> 

• 
Ev 
Dükkan 

2 00 
19 00 
2 50 
2 ~o 

12 00 
4 00 

10 00 
2 00 

1 00 
3 ()(; 

3 50 
6 00 

Hamam odaları 1 50 
00 
00 
30 
00 
00 

Dükkan 1 
• 2 
• 2 
> 3 

Ev 6 

Arsa 

Dükldn 
> 

Ev 
Kahve, çayır 
Fınn ve ara
lık 

2 50 

2 50 
s eo 
2 00 
8 00 

10 00 

.. ~ erecek gosterişlere ehem-
~ ~i anda hiley~~lışta değildi. Hat
<qç bt .kendi leh~~ nen .. o kadar meşgul 
L ~i~} kulağına ~ soyI;nen sözlerin 

Rıza 2 Ev 7 00 
4 00 
2 50 

> 

> 

• 
> 

> 

"q> b· ını, bu gırınemı.şti. 
'ı~r bitıne;utuklar ve mukabele -

~~ ~tnılr~rı · . 
)'h... ~ lto~·· Şırndi, biraz da yapıla
~ -"1 li' ..... :· UŞaJım B .. 

tı..;:~ lttüsr ··· u ışın başında, 
~~ nıeseı~~e ıı.ıretıerinin şeh- Göztepe 
~· ~ı Vardır. > 

t liae, der Boğaziçi 
t11ı(t·· Yaruı hal bir sükO.n geldi. 
~t ,ı. bir •-1_ Eınir Müslime maı· 
~ ~~ ~!\ ad , ve -
~ ,~ beJd ~ old?ğu halde, koca 
~ bı lldanı esıne gırecekti. Bir or

llqt r nıa nın bu kadar cür'etka 
d: 'h ceraya .J& 1 -b' atıa 0 :. crı.ı ması, o ana ka _ 
~. ~liilınnş günden bugüne kadar 

~~~ Ve lşitilın~ bir şey de -tn· 
~:~~~ •lansıı l 
t~t l' insanı ar, merd ve ahidlerine 
\.lli~ ~,.ar oIS<Aar, meseleve o 
'ıa~ tor t - •Yet 'VeriJmezdi. Fakat 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

~ı .. ~ • \a ~n gibi ~ • 
~~~ b ~lt hl sas, hilekar, • 
t:.~aı it beıcıe r aidanun hükümran Üsküdar 

> Çınarh tekke 3 
Solaksinan Selamsız 

Rumi Meh- Baldıran 

med paşa 3 
Rum Meh- sçeşme mey- 40 
med paşa danı 

Atikvalide Bağlarbaşı 4 
Göztepe Hat boyu 12 

> Mehmed Ef. 81 
Kandilli Mekteb 
Kanlıca Ye- Hacı Mu-
nimahallc hiddin 
A. Hi.san Kuyu 
Paıabahçe Beya:;ı. Ergo-

> 
> 

lll 

• 
Çubuklu 

van 
Şehitlik 

Beyaz Ergo-
van 
Su nazın 

> > 
Denizkenan 

13cykoL Cami 
Hum Meb- Bedesteniçi 

28 

70 
24 
3 

58 
3 

3 
5 

2 

80 

İki oda 

Dükkan 
, 

Ev 
Dük kin 

Ev 

, 
> 

Otelin ön kıs-

3 00 
7 00 

3 50 
3 00 
6 00 
5 00 

7 00 
4 00 

mı l!S 00 
Ev 14 00 
Otelin arka kıs-
mı 15 00 

Ev 12 00 
> 13 00 

Çayır ve ba· 
raka 
Ev 

4 OG 
7 00 

med Pş. 6,8 Dükkan 1 oo ~~ ~ 0Jaın_ ha~n - a~i hislerle mü
~-~ l''ıca ~a güvenerek, o bel· Kandilli Bahçearnhk 3 Ev 4 
~ 01-y bt girmek.. E bu, pek o 

l.f\la~ iş değlldL 
80.rdu; 

Yukanda cinsi ve meV'kileri yazılı emlak 31/5/940 sonuna kadar kiraya veril· 
mek üzere arttırmaya ~karılmıştır. İhaleleri 31/5/939 Çarşamba günü saat 14 de-
dir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (3521). 

Sayfa 13 

İstanbul Defterdarlığından: 
Tarihi İsmi 

No. İşi 

112 Helep ve Ah- Bakkaliye 

113 

114 

med 
Hasan Hilmi 

İsmail O. Ah· 
med 

ardiyesi 
Demirci 

Marangoz 

63 Fadıl O. Hilmi Kunduracı 
79 Hasan O. Meh- Kahveci 

med 

81 Süleyman O. Bakkal 
İsmail 

107 Mustafa Enver Doktor 
108 Hilİni 

105 Ali O. Musa 
165 Mehmed 

171 Sinan O. Be
yazıd 

172 Seyfeddin O. 
Nizameddin 

35 Yusuf O. Ha-
mid 

Kunduracı 

Piyazcı 

Aşçı 

Aşçı 

Elektrikçi 

Berber 

76 Receb O. Hü- Berber 
seyin 

87 Nizameddin Çorapçı 
104 Yusuf O. lla- Berber 

111 
34 
43 

mid 

Zehra 
Mchmed 
Şevki 

Pansiyoncu 
Bakkal 
Bakkal 

33 Mehmed O. Çilingir 
Mehmed 

34 Mehmed Sadık Aşçı 

48 Hüseyin Hakkı Kunduracı 
60 Boğos ve Kunduracı 

Beyjur 

48 Abdürrahim Terlikçi 
56 Zeynel O. Somyacı 

Kazım 

163 Hacı Hüseyin Kunduracı 

405 Enver Kunduracı 

200 Mehmed Köfteci 

654 Yahya O. Halil Terlikçi 
277 Kirkor O. Kunduracı 

Haçik 
60 Bcığos ve 

Benzur 
178 Ali 

608 Karabet kızı 
Efruz 

832 Agop 
632 > 

723 Nuri 
723 > 

745 Şaban O. Etem 
17 Cahid 
65 Kadri 

Kunduracı 

Eskici 

Ebe 

Kunduracı 

• 
• 
> 

• 
Kahveci 
Ekmekçi 

59 Sami Mecit Sobacı 
oğlu 

82 Kimil O. Em· Kalaycı 
rullah· 

73 Kamil, ôı:ner 
2957 /4118 Hamza 
1649/4080 Necib 

366/411 Eyüb 

4121 
110 Süleyman 

Gökreis 
280 Yekta 
280 Yekta 
280 Yekta 

17 Yekta 
17 Yekta 

307 Kasım 

21 Yusuf 

60 Kadri 

Tatlıcı 

Saat tamirdal 
Terlikçi 
Kahveci 

Şapkacı 

• 
• , 
> 

H. çorapçı 
Fınncı 

Müdür 

(Baştarafı 4 üncü sayfada) 
Vergiıi acacal lla 

Mahallesı Sokağı No. Lira K. No. 

Yakubağa Darphane 3 16 56 , 21/1 

• K:ıl:ıy~ı 37 11 le , 21/2 

> Simitçi 7 3 37 > 21/3 

Fevziye 
> 

• 
Camcıall 

• 
Beyazıd , 

, 
, 

Şehzade 125/l 15 68 > 19/26 
Burmalı mescit 4-6 48 97 > 20/6a 

Fevziye caddesi 16 3:> 2'l > 20/6~ 

Reşit paşa 

Vezneciler 
Meydan 

> 

Buğdaycılar 

Mevdan 

13/l ~5~ 07 > 20/73 

125 187 12 > 20/75 
3-5 25 8-l , 19/3~ 

80 9;; 95 > 20141 

23/1 7 09 > 20/78 

76·78 27 44 , 20/82 

Kalenderhant' Şehzade 20 7 Ol , 21/9 

, , 

> 
lll 

22 26 46 • 10/32 

~6 2 64 > 21/7 
20 43 34 > 20/!>6 

> K~meraltı 37 ı ;o 52 :ıı 20180 
Süleyman iye Mirna rsinaıı 34 8 26 > 20/8 

, Tiryaki 27 25 81 > 20/88 
47 72 45 , 21/4 1ıfimar Kerna ! Laleli 

• 
Çatalhan 

• 

, 
Kat 2 
Sarraf dairt?.si 

85 41 37 > 21/~ 

2-3 7 87 , 19i~9 
3 23 55 , 21/8 

Yolgeçen H. Mahmut D. 3/6 20 58 > 20/33 

• 
Bey.ızıd , 

• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• , 

Zeynel dairesi 

Çadırcılar

Okıçular 

lQtfull:ı!ı 

Yolgeçen H. 
Okçular 

Çatalhan Sar
raf D. K. 
Çadlrcılar 

Muradiye 

l 6 38 , 20/82 

124 2 10 • 21/2.3 
83/l 83 lll 21/24 

40 9 29 > 21/23 

6 5 87 > 21/25 
7 104 04 , 19/71 

23 2~ > 26/8 
2,3 
li4 1 72 , 21/10 
30 4 14 lll 21/11 

İradlı Han 12-13 17 28 • 21/12 
• lll 1 63 , 21/13 

Sepetçi han 7 12 96 > 2liH 
, > 9 34 , 21/15 

, > 29 1: 76 , 2!/16 
Balabanaja Direklerarası 43 24 99 > 21/17 
Kemalpaıa Fevz:yl? Cad. 15 612 , 21/18 

KalenderhL'"l& Direkler arası 42 6 77 > 21/19 

• 
• 

Çarp 
> 

• 

• 
• 
• 
• 
• , 
• 

Yakubaja 

• 48 6 27 > 21/20 

Şehzade 68 4 03 > 21/21 
7 02 935 31 /121 

18 63 > 31/119 
1194 > 31/44 

Çadırcılar 71 
Sıra odalar 27 
T~kkecilet' 113-116 

Sa~ır ve Dil
sizler Cemiyeti 
Kalpakçı:ar 

• 
• 
• 
• 
• 

HuanpaşSl 

İzmir Kız Ta
lebe Yurdu 

1098 36 , 5/ 15~ 

~9 37 12 , 5195. 
, 18 78 , 1/29 ~. 
• 18 78 lll 1,'28 •. 
lll 7 59 > 1/21 t 
• 9 09 , 4/49 •: 
21 107 52 :ııı 7/11 a 

1~28, 7/26 •. 
647 , 7/41. 

63 Hasan Fehmi Avukat Yakubağa Hasanpaşa han 9 6 47 > 5/77 • 
Hürriyet Cad. 114 5·124 > 3/10 • 86 M. Halim Oto garajı EmJnbey 

85 İbrahim Etem Otelci > 
31 Boğos Kunduracı Çarp 

181 Artin 
207 Said Hakkı 
248 Mehmed 
287 Refail 
289 Katina 
292 Mano1aki 

303 Vi.ktorya 
306 Antranik 
312 Hasan 

317 Yaşar 

322 Manuk 
324 Said Hakkı 
325 Apustol 
333 Nişan 

314 Yahya 

102 Prodromos 
497 Mustafa 

2771, 3842 Şükrü 

2236, 3897 Celal 

2929. 4035 Naci 
366, 411 Eyüb 

Köseleci 
Kuyumcu 
Şapkacı 

İşlemeci 
Kaplamacı 

Köseleci 

H. çorapçı 
Yüncü 
H. elbiseci 
Tuhafiyeci 
Kuyumcu 
Kuyumcu 
Kuyumcu 
Peştemalcı 

•Kavaf 

Elektrikçi 
Şekerci 

Ağızlıkçı 

Terlikçi 

Tamirci 
Kahveci 

> 

, 
• , 
, 
, 
, 
, 
lll 

> 
> 

> , 
lll 

Emin bey 
Kemalpaşa 

Çarşı 

• 
> 
lll 

> 127 13 58 , 5/79 , . 
Kalpakçılar 125 22 44 • 3/28 ı, 

Acıçeşme 23 15 4 > 1/67 • 
Ağa 82 57 :ııı 5/92 •: 
Kalpakçılar 69 4 68 :ııı 1/27 •· 
Sahaflar 47 19 20 > 7/50 :ııı 
Kalpakçılar 4 1 52 > 1/~ > 

Tacirler 92 88 > 7 / 56 :ııı: 

Kalpakçılar 95 63762 > 7/17> 
, 30 106 32 > 7/18 , , 

R. basmacıla~ 55,5':" 471 74 , 7/18 :ııı, 

Kaz~u~~ar 19.21 69 66 > 7 /22 :ııı 
V:mıkçı Han 8 34 71 > "U68 :ııı 

A~a sokak 32 1J 70 • 7/28 > 

lll 32 6~76 > 7/46. 
Y 1ğhkçılar 26 90 38 • 7 / 5!J > 
Acıçeşnıe 669 72 > 7 i74 > 

Hn.c;anpaşa 2 163 66 > 7/66, 
Şehzade 14l,H3 480 48 > 7/70 :ııı 
Hakktık:ar 32 1159 > 31/114 
S~haflar 16 14 83 > 31/ 116 

Çadırcılar 13 7 60 > 31/108 
Terlikçiler 113,116 11 94 , 31/44 

(Devamı 14 üncü sayfada). 



14 Sayfa öON POSTA -
doıı Poat&• nın tetrlkul: 77 

ALnANYAVA HİKAYE: İstinat noktası. 
B ·rn, .N6·ı ·rz C~SllrslJ 1 "(Baştarafı ı~ nci sayfada) • 1 Ahalinin arasından küçük bir~ '• • f ı Daha uç klfl yere çömelerek, diğer be~ !erledi. İvan İvanoviçin etrafın ~ 

~~iiiiiiiiiil;;;iİİİiiiiiiiilıiiii~.m•i.ii~~~!!·~ ıi..ıiilııliimiim.iiiii!;.;!~~~~;...:;.;:;m.mı•mı•iill••. ~!~: :;,~:::\~~~~:;~,~;;.:"g~~ ::~~ :~;:.~;~"~~:;:~. ~~~"!~ 
_] -- -- çıkmadı. Artık ıp bt.r ızzetı nefıs meselesı sol bacağına yapıştı. Ahalı gl1 . ~ 

Terc:iıme eden: B. ASu hal~e getiren lrl. yarı amca, bütün kuv~ başladı. Ufak tefek adam çizrtle~., 

L U den d O rf Un kafa S\ 1 na g ı· r m ·ı ş vetile bir daha çizmeye a.!lldı ve birden • ve çekmsile beraber çık!lrrnası alı" 

' 

bire sırtüstü yere yuvarlandı. Bu defa Ahalinin ağzından bir hayret sad 
çizme çıkıruf ve elinde kalmıştı. seldi. rı~ 

manevl•yatı nı bozuyordum Seyirci kalabalığı derin bir nefes aldı. Ufak tefek adam, biraz önce ~e~ 
İvan İvanoviç yerden kalkarak çizmesine gülen kalabalığı şöyle tepedrr1 ;; 

doğru koştu ve elini koncun içine soktu. kadar süzdükten sonra, mağrur• 
Çizmenin içerisini aradı; fakat bir teY bu- la kapıya doğru yollandı. ~; Yaptığımız tahkikc?t neticesinde, bu is

tidaları veren ordu mensubininden ge
rek zabitlerin, gerekse askerlerin yega
ne arzuları, ha'kkında birçdk şeyler 
işittikleri bolluk sabasına bir an evvel 
kavuşmakmış!. 

Yukarıda da söylediğim gibi, bu ha -
diseleri takib eden aylar zarfında, 

muhtelif vasıta ve imkanlardan istifa -
ae ederek zaman zaman Meyzona ha -
berler uçurmakta devam ettim .. Hatta 
bu gönderdiğim haberler arasında müs 
takbel harekata aid tafsilat bile bulu
nurdu. Artık bu gibi haberlerin mü -
him olup olmadıklarını aıraştırmağa bi
le lüzum görmüyorum .. Çünkü hare -
kat şubesine geçtiğim andan itibaren 
bu gibi malfımat elime pek bol mikyas
ta geçmeğe başlamıştı.' 

Lüd€ndorf'un gözüne iyiden iyiye 
girmeii'e muvaffak olmuştum .. Lüden
<mrf beni sık sık erk!nıharbiye namı -
na şuraya buray.9. göndermeğe başladı. 

Halbuki o, iyice itimad etmediği biri -
sini kat'iyen böyle işlerde kullanmaz -
aı. Bu keyfiyet, benim senelerdenberi 
vukuunu arzuladığım, olması için aza
mı gayret sarfettiğim bir şeydi .. 

Benim hedefim, benim gayem, be -
nim maksadım cdü..c;man ordusu ba'Ş • 
kumandanının kafası> m fethetmekti. 
Lüdendorf ise düşman ordulannın fiilt 
başkumandanı idi. Şimdi artık ben Lü
dendorf'un kafasını kısmen olsun fet -
hedebilmiştim. Bunu, Jleri süreceğim 
bütün teklifleri kabul ettirecek kadar 
tamamen fethetmek, benim kabiliyeti
me ka lm1ş bir işdl.. Fakat bunu çok 
tedrici. ve hissettirmiyecek bir şekilde 
yapm!'I k lazımdı. Kumanda ettiği o :ıta
rikuHide ordu hakkmdaki imanını sars
mak icin Lüdendorf'un üzerinde nasıl 
ve ne kadar tedrid bir surette müessir 
olduğu:qıu anlatmağa kalksam başlı ba
şına ve alelade okuyuculardan ziyade 
psikologlar için enteresan bilyük bir 
kitab teşkil ederdi. 

Esaslı bir takım temellere dayanma
m~ olsalardı, telkinlerimin Lüdendorf 
üzerinde bu kadaT müessir olabilecek
lerini iddia etm,ek çocukluk olurdu. 
Çünkü Lüderıdorf boş ve müoerred fi
kirlerden ziyade delillere ve vAkıalnra 
dayanan bir adamdı. İyi bir talih ese • 
ri olarak 1918 yılı Hkbahannda cere -
yan eden hadiseler, orta')'a istediğim -
den fazla vakıa attı. Maamafih her va
inanın iki türlü tefsir edilebileceğini de 
unutmamak lazımdır. Ve bütün mese -
le bu vakıaların tefsir şekline tAbi idi. 
Mesela ben, taarruz esnasında şu veya 
bu şekilde fena: hareket etmiş bir fır -
kayı tetkike memur edilir, bilahare de 
gördüklerimi mufassalan bir raporla 
'Ull'lUm erkanıharbiye riyasetine bildi -
rirdim. Tabii ben bu raporlanmda u -
mumiyctle hadiseleri pesimist bir göz
le izah ederdim; fakat bu işi yaparken 
<1zami şekilde ihtiyata riayet eder, bu
nu bililtizam yaptığımı kat'iyen ihsas 
ettinnemeğe çalışırdım. Raporlarımı 
tanzim ederken mümkün olduğu ka -
dar fırka kumandanının da benimle 
ayni fikirde olmasını temine gayret e
derdim· İlk zammılardaki kanaatleri -
mtn hilafına bu işin pek de güç olma -
aığını anladım. Çünkü ben umumiyet
le fırkaları, hemen muharebenin aka • 
binde ziyaret ediyordum. Halbuki bu 
gibi anlarda fırkanın maneviyatı mu -
fdcl olarak en aşağı bir seviyede bulu -
nurdu. Bu suretle ben, gayet ihtiyatlı 
bir şekilde, erzak azaltılma işin!n as • 
ker üzerindekı tesrlerini izam etmeğe 
tia.şladım. Diğer taraf tan ben, ayni tarz
öa, Somm cephesindeki erzak yağınl!Sl 
Clolayısile ağırlaşan taarruz hareketi 
gfbi bizzat şahid olduğum hareketle -
rkı mahiyetini de izam etmeğe başla -
aım. İJk zam~nlarda Lüdendorfun bü
tlln bunlara hiç de inanmak isternedi-
4fni ifiraf etmeliyim. Liss'deki cJor -
jetb taarruz sahasını gezdiğim zaman, 
liemen hemen mevcud olınıyan düşma
.ııa taarruz edecek yerde çift.likl•ri yağ-

/ 

<iaro cephe8inde rukut eden bir ıeJMrde 1 ngilız askerleri 

~ıı e~ekle m~gul olan askerlerin va-ı sarhoş sarhoş dola.şan veyahud yerler
zıyetını de ben ona mufassalan anlat - de Sl.Zllll4 olan askerlerin; ve hiç bek -
tun. Birincisini tamamlayan bu ikinci Iemedtkleri bir sırada hududsuz şam • 
vakıadan sonra Lüdendorf'un kanaat - . 
ı ri b. h li ldı F 'k M panya depolanle karşıla.şan bu asker -e ır ay sanı .. E1 at ayıscia 
üçüneü büyük taarrtlJ. esnasında, Al _ ler arasında otorite kurmağa çalı.şan 
manlar Mıı.rn'e taarruz ettikleri za • zabitlerin resimlerini de ilAve edince, 
man, ben raporumda gene ayni vazi - artık söylediklerimin doğruluğuna Lü
yeti tesbit ettim. Hem de bu defa :fazla dendorl da kani oldu. 
olarak raporuma, Suasson'da, yollarda ( Arkası vıır ) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
'Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan.1 adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi bank• mu•m•l•hrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
&ÖN ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00J Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 n 

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çı._1<tığı takdirde r., 20 lazlasile verilecektir. 

Kur'alar Mnede 4 defa, 1 EylaJ. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 HaziraJa 
tarilılerinde çeldleeektir. 

lamadı. Sonra çizmeyi ba§ aşağı silkti; Seyircilerden birisi, !van !,·ano 
fakat çizmenin içinden gene bir şey çık - !aşarak: ~ 
ınadı. Bu hali gören zavallı adam: - 4te, kuvvet diye buna dert~ 

- Eyvah, yanlış ~ıks.rmışız, diye söy - Fakat bu hareket doğrusu pek ft\t•• 
lendi. mucib oldu: Sol ayak bu kadar ~:,.,-

Sapsan kesilen iri, yan amca: tığı halde nasıl oluyor da sağ 
f - Ne gibi yanlış çıkarmışız? diye sor - kadar zorlukla çıktı? 
du: İvan İvanoviç güldil: ~.; 

- Basbayağı .. Meğer nüfus klğıdım - Canım, dedi. merak etti~in r.~ ~ 
sol çizmemin içinde imff.. Mesele gayet basit: Sa~ ayağırtl Y'~ 

İri, yan amca ldeta korkmuş gibi: me 39 numaradır; halbuki sol 8 'ol, 
- Ne. şimdi sol çizmeyi de mi ~kar 4 ki ise 41 numaradır. Satın s.1ırk::r1. 

rnak l!zım gelecek.? diye ba ğ!rdı ve yıldı zada bu iki numarayı birbirıne ~ıe ~ 
rım sür'atile !Okağa doğru kaçmağa baş • mışlar .. benim de gidip düzeltr;;,---
ladı: tim olmadı. Çünkü hemen ·tfUO' 
İvan İvanoviç yere oturdu. O kadar yo- hareket etmek mecburiyetinde 1 fi~ 

nılmuftu ki kımıldama§a bile mecali kal- tvan İvanoviç, çizmeleri koltll~t ~ 
mllilllfb . crsıfl 

· tına alarak cPost,.~stanb gı, ""'~" 
Bütün bu olan bitimleri gişeden Hyret- ru atıldı. Memur kız tvan tvan ~,.. 

mekte olan cPoatrertant. me'lluru, aha • zattığı nüfus kAğıdını alarak rııt 
liye hltab ederek: karıştırdı ve 1Akayd bir eda ile: 

1 
- Elinizi kolunuzu baRiıyarak ne duru. - Bu nama mektub yok. ded1·~t~ 

yorsımuz? dedi. Yardım etsenize!.. Yazan: G. vı~". ~ 

.. Son Posta ,, nm tarih Almanya için yapak,. tiftik 
müsabakası deri istenildı ~ ~ 

(Başta.rafı 8 ind sayfada) Alman permi dairesi §ehrirniZd ~il 
rüşvet ile ~vletleri se~ bulmaz. o blıl' firmalanndan bir kaçına 40 ~· 1 Dedi. tiftik ve yapak permisi gönde iZ Jf 

Fev1rn1Ade eevinç içinde idi. Benim İthaIAt daireleri keçi derflerirtl ~ 
de hatırıma bir şey gelıdi. Utife yo - penniler göndermişler ve fiatlatl " 
liyle ,ooyledim.: 1 _1'111' 

- Sultanım, dedim. Neslinden ol - ltUf ardır. · fJS çv· 
Verilen fiatlar lteçi derilerın ..ttıf· ~ 

maltla Ö~~nüz Ha1\di. .. bni-Velid 210, oğlak derileri için 15:5 kuru~·- " 
de Hazretı Osrnenın hfl!ktinde bir has ·-···......... .. .. ..... ··· 
ınından evvel halifenin huzuruna gfr - ,.. 
mek için kapıcıya iki altın vermiş idi. 
İslamda ilk rüşvet bu olmuştu. Siz da" 
hl ceddinizin J<>luna gftrni.şsinlı. Onla
rın kötü işini yapımşsmız. 

cŞemsi paşa gayet kızdı. Biraz durup 
başını sal1adı: 

- Hoş! Çok bUirsin Ali! .. dedi.> 
R. E. 

Muharrir - kitabet davası 
(Ba~rah 8 inci sarlada) 

Proust gibi ımıhanir yetişmiyor. Btz ka
bul edelim. Fakat siz de insaf ediniz de 
Söyleyiniz. bizde Flamariyon gibi, Gali • 
mar gibi, Olştayin gibi tAbi yetişiyor 

mu? 
Müellifi yaratan kendi istidad ve kıy • 

meti kadar eserlerini neşreden tabı mü
essesesidir. Bir muharrir için iyi bir tAbie 
malik olmamak öbüz. k•lmaktır. Türk 

NUST'et Saca Coıkun. 

yfaJ.141 

ç~~ 
elR A 

NEOKALIVIİl~r 
DIR 

İstanbul Defterdarlığından: ~', 
(Baştarafı 13 Uncii 58 ,,ı ",;' 

Tanru İsmi 
No. t~ı 

2753, 3854 Ahmed Çorapçı 

317, 3878 Hüaeyin Kahveci 
3844. 3523 Yervant Kunduraı. 

31, 119 J>sman 
31, 110 Celll 

3190, 3876 Sezai 

Terlikçi 
Hurdacı 

Terlikçi 

587, 4012 Ahmed Terlikçi 
2993, 3847 İbrahim Kunduracı 

68 388? Şükrü' Kundura Tamı. 30 • -
258,4077 Cevad 

1536 Anjet 
Kahveci 
tütüncü 

Verf1 ~ 
Lir• J(. ,1 

Mahallesi Sokağı No. '',J 

Ça 
--jt---5-1.-11:9 21 62 , ,v~ 

I'§l Hakkuklar ı.;08 161
, , Jll' 

Kolıı.ncılnr , 
653. 

Bodrum Han sı~ 
K. 2 t4/3 

18 
6S , sJ 

Sıra odalar 21 
5 86 ' -,V 

Çarşı Çadırcılar 82 
6 20 , j 

Alip~a Han ,v,Y 
üst .K. ~. 

2
1 

7 7~ , ,ıı~ 
Kazazlar orta 6' • "1~ 
Çadırcılar 16~ 19 ()9 • ~ 

11,.1,40 : 21 ,' ~.·.; 
Sandal Bcds. 1 r 

2 12 9 ;, 
~ ı• 

J 

> 

Kalcılar 

4 2s·2' ' ~~ 
1537 Mehmed Kuyumcu > > gg , "'!~ 
1661 Karabat Kuyumcu > Sıra odalar K. 1 l2 : z.1 ' '!' 
2008 Antranik Kahveci > Yağlıkçılar 36 16 14 ' JJ'~ 
2567/1 Hamparsun Elbise T. > Hacıhasan 6 lfı 91 ' -~ 
1377, 4003 Vartan Kuyumcu > Karamanlı oğlu 15 ..a , V'...ı 

8!:; .... "" 1210. 1211 Ali Yorgancı > Mütevelli 28.24 l"' IJ'"' ~· 
2520 İbrahim ·Mobilyacı > Yorgancılar 47 

11 
30 ' 

8 3 ,1 
2665 Hasan O. Yorgancı Hatib Emin H. J r. 

ı.f ustafa .~"'.~ 
Beyazıd maliye şubesı nıiikelleflerlnden yukarıda adı, i§i v• eSld srııf~~ 

zılı şahıslar terki ticaretle yenl adreslerini bildirmemiş ve yapıla~11ııq1t01' , 
da bulunamamış olduklarmrlan hizalarmda gösterilen yıllara aid. 

1 
ıııiltfl.'"-.., 

ran vergileri iJe zamlarını ihbarnamelerin bizzat kendilerine :ebl•~deıırı 
maınıştır. Hukuku usul muhakeme1eri kanunun 141. 142 ncı rn (3768) 
müne tevfikan tebliği yerine geçmek üze re keyfiyet ilan olunur. 
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Ambalaj kağıdı ve karton satısı ~ · 6~"2°~ -, ~u~~~~~s~ :'~ 

Mncs 

Sümer Bank 
SellO~oz sanayii 

Müessesesinden: 
i sesenıiz 1/6/ı • r le karto ' 939 tarihinden itibaren, perakende ambalaj kağıd-

o 1 n satı ı '-'ıtp k · · ıırcta bir . ' .J ma Ozere, Yemişte '\'apur iskelesı yanındl\ 28/36 
1 - Bur satış ıerl 11çmıştır. 

ıış Cnya k ada _sntııacnk olan ki\ğıd ve kartonlarla bunlara ald fiatlar 
ı;ı "Ydedılmi~tir. : 
vrenz (b 
ıao G akkal) kağıdı 
Şreıız rCb ve YUknrısı 
ıao G akkal) ktığıdı 

l<ra;; dan aşağısı 
40 Gr. dflrnballlj kAğıdı 
Sır tara nn itibaren 

~ Gr. ~h seıı111oz kağıdı 
r;,..i tarar an itlbanm (beyaz) 
"" Gr dıı seııu1oı k&ğıd 
lki , an itibaren (be~az) 
fıo taraflı seııaıoz 

Gr. da c 
turun n ıUbaren (sarı) 
1 cu, Pembe) 
kt tararı 

öO ı Bellt1Joz kt\l"rıdı 
tı_ Gr. da i 6 
•l(ı t n tih ren ( 
ı;,.. ararıı seııuı mHvj, yeşU\ 
"" Or oz ktllhd lk· • dan ltib t>' ı 

ıııci nevi k aren (kırmızı) 
Ornıtıısy rnrt kl\ğıctı 
Kaba beon krart} iyi cins 
4ti ).' Yaz nıukav 

''O. d va (iyi mnl) 
Orı nı an itibaren 

60 Ukavva 
~o. d 

an itibaren 
2-B 

80 Gr. 

60 Gr. 

Kilosu 22.50 Kuruş 

-11-

_,_ 

_,_ 

-·-
_,_ 

__.._ 

-·-
-·-_,_ 

23.50 

28.60 

28.00 

83.-

84,-

85.-

86.-

25.50 

26.50 

-ı>-

-·-
-11-

-ıı-

-ıı-

-·-
-·-
-·-
-.D-

24 klloluk paketi 595 Kuruş 

24 kiloluk paketi 545 -ıı-

lesul))ı i u ffaUar m ı Cin ft ın kapı OnOnde arabaya veya iskelesinde kayığa 
muteberdir. 

a - A k t ~sgarı s t 
e Ur, a ış mikdarı kAğıdlarda bir bal~·a ve kartcnlarda bir pa-

4-a 
lıtra YUk ir nevj tı . 

11rıdnk . zerınden iki ton ve d11ha fazla mObayMda bulunacak-
~atı 1 fıntıardan yllzde iki bir tenzilat ynpılııcaktır. 

---.- ş Yc'ırintn telefon ııumarttsı 21539 dur. 

~n 
~ d~il§suru * 
~ alıilind hastanes· · · ı.r aı e 40000 . 1 ıçın şerait ve ev-
·q~ t:ıacaktır K kılo p:ıstorize süt sa-

~ca~/939 l>~ıat:!a~. ~rfla ihalesi fJ/ 
ı,_. ~ı.. ır. ?ı.fuh günu saat 15 de ya. 
~ 11; t-.. anıınen kıu-n. t· 60 . ~ -•ıınatı 

45 
. .J ... e ı 00 lıra· 

ltol'lll.cı O lıradır. Şartnamesi 
Yonda ·· .. goruıebilir. İsteklile. 

~ .. )( 
ara Yüksek Ziraat Enstitftstl 

-

~~~iy~ k RektörlilğUnden 
h...-~ <lipI adar Ziraat, Veteriner, Orman Fakültelerinden mezun olan ta
"~ llektö~ı~~lan tevzi edileceğinden alakalıların aşağıdaki esaslar dahi-
ı '- li'a.IC}Ug€ müracaatları ilfuı olunur. c 1876:. c3511 7 

' A u te kayıd numarası. 
3 "l.Çık k 

' Ünye ve SO'-'adı. ~ ~tıstir· J 

S '- ~il' l" Uden aldığı vesikanın iadesi. 
~ ' i ad ıraiık <lınnga pulu. 

) ' l'a~d Vesika fotografı. 
' ~Çık düdlü mektub için iktiza eden 12 turu~uk posta pulu. 

a resleri. 

1 • 
n---ı--ı--t-~ı--~-ı=~ı--~-~--• • 

l • • 
--l--l--+--f--l-==~--1..;;;:;;;.~-t--I 

4 • 
------ı-..-.ı.=:.ı---ı--~-~-ı--1 

( . . 
( ~ • ·- -ı-----ı---ı- • 

. ı--ı---ı-- __ ._ •• • 
• il 

1(, al 1'3 g 
•'.::;...::::a.:.c::!:.::.;;.;..c==:-=m--

SOLDAN SAliA: 
1 - Çok büyük at - Bir tane. 
2 - MaleUe - Nehl l{ı.hikası. 
3 - Kadın 1simlerln1n başında söytenoon-

İşaret. 
4 - Ratırlar - Serseri. 
5 - İki defa ol.saydı kana tana - Zehir. 
6 - Topkapı ne 'Beyaoo arasında btr semt. 
'1 - Hayret nidası - Eski Darillbedaylln 

en meşhur kadın art.isti. 
8 - Daha fena oı. 

9 - cVar. ın zıddı - Ya.nak'ln c}'tu sı ek-
sik. 

10 - Belft.metll - Rabıt edatL 
YUKARD,\S AŞAÖl: 
ı - Mevsim sebzelerinden blrl - Eklet. 
2 - Cenub vllAyeUerlmlzden hlr' - Hay -

rot nldw. 
3 - Av tırı.hest - Dar olmıye.n. 
4 - Ahzederek - İlAvesl. 
5 - Ekmek - Yüksek duvar. 
6 - Ldhza - Kibarlık. 

'1 - Ktıfl. 
8 - Amerikaı'la bulunan en büyük nehir. 
9 - İrade - Çe..'!Tlle teknesi. 

10 - Sentür - Rabıt edatı. 

Geçen bulmac:ınır 'halledilmiş tekli 
Soldan sağa: 
ı - Galebe - Ada. 
2 - Actl - Celeb. 
3 - Ramazan - uı.. 

4 - Re - Nartn. 
5 - K - L - Rize. .. 
6 - Amll - P - ML . 
'1 - Nnmnz - Araz. 
8 - Ecel - Alay. 
9 - Pa - E - Bakın. 

10 - Er - Na.k13. 

Minimini yRvrunuzun sıhhatini dO-
, şnnonnz. Onlara çocuk arabalannın 

kraliçesi olan ve en iyi tmaı edilmiş, 
en fazla tekemmDl ettirilmiş en sıh
hi arabayı alınız. Yeni gelen 19391 
modelinin 60 den fazla çeşidi vardır.r 
Her yerden ucuz fiat ve mQeald 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

TOPTAN 
Kağıd ve karton satışı 

Sümer Bank 
SellDloz sanayii 

Müessesesinden: 
1989 senesi nihayetine kadar teslim edilmek üzere müessesemize veri

lecek siparişlerin kabulnne de başlanmıştır. Bu mllddetlcr için tesbit 
olunan cinslerle bunlara aid fiatıar aş lğıya kttyded .lmiştir. 

Şrenz (bakkal) ka.tıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (bakkal) kAğıdı 
180 Gr. dan aşağısı 
Şrenz (sergi) kağıdı 

Krııft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
B.r taraflı SellOloz kağıdı 
40 Or. dan itibaren (beyaz) 
Eir taraflı Sellnloz kağıdı 
açık renklildr 
iki taraflı ıseııoıoz kllğıdı 
60 Gr. dan ili baran (beyaz) 
1ki taraflı Sellnloz kağıdı 
60 Gr. dan itibaren (san, 
turuncu, pe ube) 
lki taraflı SellOloz k~dı 
50 Or. dan itibaren (Mavi, yeşil) 
lki taraflı SellOloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Kırmızı) 
ikinci nevi Kraft k&ğıdı 
(imitasyon kraft) iyi cins mal 

Kuba bf\~ az mukavva (iyi mal) 
45 No. dtln itibaren 
Gri mukavva 
60 No. dan ıtıbaron 

170 Gr. 
140 Gr. 
llO Gr. 

80 Gr. 
60 Gr. 

T. L. 206. -

-·--·-
-l)--·-
-·-
-»-

-·-
-·-
-·-
-·-

216. -
197. -
201. ---
206. -

271. -
271. -
281. -
311. -

321. -
831. -

-»- 841• -
-»- 241. -
-ıı- 246. -

-·- 281. -

-·- 2ıı. -
1 - Mezkür fiatlar beher ton (1000 Kg.) molın fob Izmit veya Franko 

vagon Izmit (Fabrika) teslimi için - l/6/1939 tarihinden - muteberdir. 

2 - Istanbulda vıısıta 1çinde vaki teslimatta ton başımı dört lira ilave 
olunur. 

3 - Tediye şıırtları ve sipariş mikbtrlan gibi evvelce nnn olunan diğer 
uınumt şartlarımız aynen bttkidir. 

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

ı:incan Askeri orta okullannın bütiin smıfianna, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı
nıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

2 - Kabul §artları askerlik ıubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev
cuddur. Ne ruretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu
belerine bn§ vurmnlan lazımdır. 

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

tosa kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta ~lar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okulların bütün sınıfları ve San'nt lisesi I. sınıfı i~in seçme sınavı 1 Eyltllden 10 
EylUle kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra illin ve 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okulnna alına
cak okurların 8Cçme sınavları 1 Eylf.ilde başlıyacaktır. 

C - İsteklnerin kaydı kabul k!ğıdlarını mümkün mertebe kısa zamanda ta
mamlamaya çalışmaları ve tamamlanan kağıdlarınm askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmeleri ve okuldan çağırılmndık
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. Şarki Ana
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu suretle müra
caat edilmesi l.Azımdır. 

D - İsteklinin askert okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
§ehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarafından 
bu masraflann temin edildiği askerlik §Ubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, teclıizatı okula aid 
olduğu gibi aynca her ay bir mı1dar maa§ da verilir: 

5 - As'kerl liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahSı1e gönderili?'. cl004> c3413> 

olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta1 

riiatı dahilinde tanzim edecekleri kepafl 
teklif mektublarını en geç belli gUn v4 
saatten bir saat evveline kadar komisyo.q 
ba~anlığına makbuz mukabilinde ver 
mel eri. (3552) 

il 



ION POSTA 

Westin~ouse 
• •• 

AMEJ11KR HUKUME.TI 
TARAFINDAN 11ES'1EN İNTİHAB 

• 
EDiLEN BUZ DDLABIDIR 

A. LA. 

rilw e, 
büyük bir fed.ıkadıkla ve Mo'.iern 
teıkl'.Atla sıhhi şerait · altında temiz 
Ye itinalı çekilen ALEM RAKISINI 
yeni etiketle piyasaya çıkardığımı 
aaym mü~terilerime saygılarımla bil
diririm. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

,_,..r-.. ... ,il re-
lerinden yapılmıştır. 

Tökild edilmesi kabil olmayan 
bir fen harıkıtsıdır. 

lNGILJZ KANZUK ECZANESİ 
HEYOGLU - 1S1'ANBUL 

SUT MAKINASI 
alacakssn pıranı 

..,aJa VAl' 

SV Go A 
SÜT MAKINASI AL. 

TOrk - Avrupa Ltd. Ş. 
Galata Partembepazarı 61 

-··························································· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: SeLim Ragıp Emeç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

MEMUR ALINACA~ 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

FABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
K3:1"abü.k demir .~• çelik f~brikalannda istihdam edilmek üzere ~k~ 

İngilizceye ve lngılizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette iJll 

la memur alınacaktır. fi' 
Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da AnkaradJ )il' 

~ Bank Umumi Müdürlüfünde ve fstanbulda Sümer Bank İstanbul ŞO 
sinde yapılacaktır. -"" 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank V 
Müdürl~ğü~ veya lst.a~bu~ Şubesi Müdürlüğüne müracaatla ~la~ 
nı.a~u. ış talimatnamesını kendi el yazılariyle c.-evablandırmalan ve .'cab ~ 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tarihill1 

• 

Umumt Müdürlük veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdi etıııeıeıi 
zım~. ~ 

Lise veya muadili mekteb mezunlarlyle askerlik ödevini ikmal edenld• 
ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktlLo bilenler tercih edilecektir. ~· 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edil 

ADAPAZARI 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

Türk Anonim Şirketinden : ~ 
Aşağıda evsaf ve miktadan yazılı malzemeye ihtiyacımız vardır. Y~.141 

istiyenler, İstanbul veya Adapazarı teşlim fiatlarının 31 Mayıs 1939 P~ 
kadar Şirketimize bild.irmeleri. 

Miktarı Mikyası 

4000 Kg. 
2000 Kg. 

660 Kg. 
1400 Kg. 
200 Ton 

50 M3 

4000 Tabaka 
200 Kg. 
300 Kg . 
50 Ton 

6000 Aded 
3000 Aded 

Evsafı 

5X 40 m/m 
(4X 16 m/m 
(5 X 16 m/m 
16X 16 m/m 
8 

~ 
Lama deıniri 

Dört k~e deıtıit 
Yuvarlak deınif 
Pik 
Dökmeci kuınu 

1,25 - 1.50 'kalınlık. Saç 
2 nci Kalite Grafit 
1 nci KalitA 

sxso 
6X50 

Grafit 
Alman Kok\J ~ 
Yuvarlak bafll , 

ŞEKER SATIŞLAffl. 
Türkiye Şeker F abrikalan Anonim Şirketind;:; 
Toptan şeker satışlllrınıız lstımbulda bir tona kadar indirilmiştir. :En ıpf 
kilo kristal veyıt kesme Şf'kerl almak isteyenler, İstanbul Bahçek•pı, 

handaki satış bOrosuna doğrudan mOrncaat edebilirler. 

RiSTAL ŞEKER KiLOSU: 25 Kuruştııt· 
KESME ,, ,, : 2a 

Afyon Vilayetinden: ·erı1' 
1 - Çetinkaya okulunda yapıbcak 19031.10 lira keşif bedelli katorif~ 1J' 

sisatı pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlık müddeti içinde yapılan teklifler. h;;:, ~ 
yık bulunmadığından neticelendirilememi~r. 30/5/939 tarihine ınüS 
~nu saat on beşte Daimi Encümende pazarlık tekrarlanacaktır. 

2 - Muvakkat teminat cl427.33> liradır. ~ ~ ele', 
3 - Bu işe aid proje sair evrak el> lira mukabilinde Nafia MüdUrluğüil 

nabilir, veya görülebilir. . ~ 
4 - İstekli olanlar ~imdiye kadar böyle bir tesis.at yaptıkbnna daır ,, " 

Vilayete müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve muayyen günde te, 
Ticaret Odası vesikasını hAmilen pazarlığa iştirak etmesi ilan olunur· ' 

Ölçü üzerin 
Fenni Kasık bağlar 
Mıde, barsak, böbrek 

dOşkUnlOğllne 

reaaı 
Konaıu 
i.tiyoalen olçil 

tarifMi ,öııderilir. 

EmlnönU 
ızınir ~Ok!!ğt 

'le!. 20211 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınmız. 

'------·~ 

ak na rı 
Bu aya\.. kn bları alınakltt iktisnd 

elmiş ohı.caksmız. H ıli hazırda 

yerli ve ecnebi mnlı zengin çeşid· 

!erimiz vur<lır. Geliniz, görUnUz ve 
intibah ediniz. 

~-~ÇOCUK HEKl"'I 
Dr. Ahmed AkkOY~°' 4 

Taksim - Tttlimhane Pal88 
16 ıı' 

Pıızardan maftda bargOn •"8~ 
sonra Telefon No. 401 

lıan Tarif emiı ~ 
:.~~.~~:.~??.~ 

Birinci •ahile 4(J{J ., 
ikinci •ahile z50 ' 
Uçüncü •ahile 200 ., 
Dördüncü ıahile 100 , 
iç eahileler 60 ; 
Son ıahile 40 ~ 

Muayyen bir müddet ~ 
fazlaca miktarda ilan yııP rPi"
lar ayrıca tenzilatlı tarife y~ 
istifade edeceklerdir. 'l'~·fıı ıf' 
ve çeyrek sayfa ilanlar ıÇ 
bir tarife derpiş edilın!Ş~iııı,rt~ 

Son Posta'nın ticart 1 nr•' 
aid işler için şu adrese Jt> .J 
edilmelidir: 11 şaı: ilancılık KoJleld ...... 

J[ahrama.n~,.a 
Ankara cad 


