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Baş~ekil mühim Eski mUtekaidlerin 
bir nutuk söyledi terfihi için yapılan 

-·· 

Hedefimiz tetkikler tamamlandı 
Milleti, memleketi, iyiliğe, 
doğruluğa ve güzelliğe 

Anıtar. 
28 
kavuşturmaktır 

Saydanı b - Başvekil Dr. Refik 
la'::ak u akşam radyoda yarın açı-
d olan c H ' 
air bir k · · Partisi Kurultayına 
B onu.şına yapmıştır. ' 

• aŞVekiliın· . 
gıya derca..3• ızın bu konuşmasını aşa

"""ıYoruz· 
Aı.· . 
C ız YUrddaşiarıın, 

. li. Part· ! 

Ci Büyük }{ ıs. Yarın Ankarada Beşin-
Se şunu ifctduruıtayını açıyor. Bu hadi
b.ucağınrıa e e~er: Türk vatanının her 
Sıller, dev~t~e~ılip gönderilen mümes
Ya gelerek ı ıdare edenlerle bir ara -
önu~~lti geQen yıllarda başarılan ve 
~reltu 01, 4 Yıl içinde başanlmasıı 
§Up karar<1tı. lt\enıleket f4lerini görü -
.,_rla Ru hağhyacaklardır. Bu iti -
tını l'Ulta,_ . 
• ıll?ı en "1 i!Cp\a;uşı milli haya-

tinin fad.liye~zli kayı:ıaklarından bi -
geçınesı de~ktir. 

(Devamı 11 inci sayfadn) B(JfVekil Refik Saydam f- BU!ük kürüitaJ bi~ surecek ::J 
artı nıüstakil grupuna 
ayrılacak meb'uslar 

arasında kimler var? 

TASAVVUR EDİLEN TERFİH ŞEKLİ 
Askeri mütekaidlere evvelce kendilerinden kesilen yüzde yirmilerini iade ile 
beraber fevkalade tahsisatlarına bir misil zam icra .edilecek, sivil müteka

idlerin de fevkalade tahsisatlarına bir misil zam yapılacak 

Cümhurreisi 
sür eşleri 
seyrettiler 

Ankara, 28 (Hususi) - Bugün 
burada 4000 seyirri önünde devam 
edilen Türkiye Greko - Rumen 
güreş birincilikleri müsabakalarına 
Milli Şef İsmet İnönü de ıeref 
vermişlerdir. Reisicümhur yanla -
rında Başvekil Dr. Refik Saydam, 
Dahiliye ve Hariciye Vekilleri, İs· 
taııbul ve Ankara Valileri olduğu 
halde stadı teşrif etmişler, güreş -
leıi alAka ile takı'b eylemişlerdir. 

Meclise bir kanun 
layihası tevdi 

edilecek 
Ankara 28 (Hususi) - Eski tekaüd 

kanunu hükümlerine göre maaş al.mak
ta olan mütekaidlerin terfihi için hü -
kfunetin yaptırtmakta olduğu tetkik -
ler tamamlanmıştır. Mali imkanlar da 
temin edilerek bu sınıf mütekaidlerin l 
maaşlarına zam yapılması hususunda 
hükumet, ilk fırsatta Büyük Millet 
Meclisine bir kanun lAyihası takdim e
decektir. 

11 bin askeri mütekaid ve 35 bin 
.............................................................. mülki mütekaidi \Peya dul ve yetimle -

rini alakadar eden bu mühim tayiha -
nın, Met-lis yaz tatiline girmeden ev -
vel, Meclise gelmesi ve kanuniyet kes
betmesf umumi bir arzu halindedir. 

(Devamı 11 inci sayfada) Mahiye Vekili Fuad Ağralı 

Türkiye sulh davasına 
mühim hizmette bulundu 
Bir Fransız gazetesi diyor hl: " Türkiye, 20 
seneden daha az bir zaman içinde ittifakı 
aranılan kuvv•lll bir m•mleket olmustur,, 

Paris 28 - Epoque gazetesi bir ma- Tüııkiyenin bu bloka iltihakı Alınan-
kalesinde ş~yle diyor: ya ve İtalya ıçiı: deh.şetli bir darbe ol-

cFransa, lngiltere, Polonya, Roman- muştur. Türkler menfaatlerinin nere -
ya, Rusya, Türkiye ve Yunanistan: İş- de olduğunu anlamışlar ve bu suret e 
te Almanya ve İtalyanın her türlü ta- sulh davasına mühim bir hizmette b•1-
arruzuna karşı koyınağa muktedir bir lunmuşlardır. Eğer Almanya• ve itaı~ a 
blok. (Devamı 11 inci saytıid11) 

Ranıı Tarha" Hcılil Menteı• Refik ince 

G (Yaıuı 11 inci sayfanın 1 in<"i ve 2 nci sütuııJıarmdadır) ı 

·Saray Beşiktaşı dün 3 -1 mağlOb etti Orgeneral Kdzı.m 01'bay 

Gal~tasaraylıların piliv 
günü neş' eli geçti 

ihtiyar genç Galatasaraylılar dün mektebde toplandılar, 
eski hatıralar canlandırıldı, abideye çelenk konuldu 

Ankara 28 (Hususi) - Ordu Müfet 
tiışi Orgeneral Kazım Orbayın reisliğinde 
askeri bir heyetimiz yakında Londraya 
gidecektir . ................ ·-····-··· ... ··············· .... ······---

Dun gece sokakta 
bir genç kız tabanca 
ile ağır yaralandı 

Dün gece saat 20.30 da Sirkecide İstas· ı 
yon sokağında aşk yüzünden bir yara -

(Devamı 11 inci ıayfada) 

ı'· ...... ································~···············\. 

Tarih 
mosabakamıza 

Colatasıı·rı.ı.y ·• Beştkt~ takım tarı sahada 1ıalkı selilmlarken iştirak ediniz ' 
!~~.n istanbulda yap~ futbol ve ~tıetlzm musabakalarına Ye Ankara- ı (Tafsilat 11 inci sayfada) 1 
_, Greb - Bamen prq birlncllikleriM &id 7au " nıebnlerl H ia-
et •JfamlSda lndaeablnm.) "-·---·-.. - .... ,,,,, ..... ___ .,/ 

Galataıaraylıl4,- nef'e ~in de pilav yerlerken 
(Yum 1 11nca ı1&7fuua ı. ! n ' iMi li&e"•nn'a) 
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HerS?Ün 

Sulh: Siyaset 
Barometresi güzel 
Havaya doğru gidiyor 

Yazan: Muhittin Birgen 

V azın ısıtan ve gevşeten havası 
geldi Siyasi ufukta tedrici su

rette açılma alametleri artıyor. Kış so
nunda. ilkbaharın ilk haftalarında çok 
bulanık. çok bulutlu, hatta bazan şim
şekli ve fırtınalı görünen gökyüzünde 
şimdi sulh gür.eşi, yaz güneşi ile birlikte 

• ? 
parlıyor. Aylardan beri. charb olursa.• 
charb olacak mı?:t, charb olacak!:t diye 
endişe edenler. şimdi endişelerinin bey
hude olduğunu görüyorlar ve bütün bu 
badire ar.asında karlarının, korkulu haf
talar ve h3tta aylar geçirmekten ibaret 
kaldığını anlıyorlar. Gençlikte hasıs, ihtiyarlıkta müsrif olmak ayni netice

yi verir. İnsanın ömri.i mahrumiyetle geçer. Gençlikte 
kendi kendinizi mahrum etmişsinizdir, ihtiyarlıkta ise 
imkandan istifade etmenize mani olı:ın tabicrt.in kanunu
dur. 

Herşeyi dalına yarını düşünmek ve daima itidal saha
sında kalmak şartile zamanında yapmız. Bugün yarına 
benzemez, yarın ise evvelki günden çok farklı olacaktır. 
Bugün saklıyayım yarın yerim demek, bugün yiyelim ya
rın bulurum demek kadar yanlıştlf. 

Ben, bu ya:ıı sulh içinde geçireceğimi
zi söylediğim zaman banan inanmıyan
lar çoktu. Fakat, şimdi bunlar da benim 
haklı çıktığımı görerek memnun olanlar 
arasındadır. Artık hükmümüzü verebi· -================================~~~::===:==::==::=:::=:=::::::::=::::::::==::==::~===::~;::= 

~:::::·::::J:~:~rG:::: ::~~ 
me'k için iki ufka bir göz gezdirmek kan Kanadalı beşizler 1·-·· ........... _ ....... :·----·-···--11 Hiç .bir f eg s~tniıgan 
gelir. Biri=ıcisi siyasi ufuk: Orada gün- Kral Vf' Krali,.egtJ uergon hır fıkra s işgüzar bir dühhan 
den güne .ıçılma göze çarpıyor. Siyaset Y lfl 
barogıetre~i güzeı havaya doğru yükse- Takdim edildiler Sahibi 
liyor. En sert sözlü ve çok silahlı davacı- Suyun hakkı 

Sözün kısası 
-····-

Bizim pilav J 
\,,, I! r•f rı __,,,, 

· ner 
IR\ ün, Galatasaray adın~ ebe(l geııÇ 
1bJ1 tiren tarihi irfan ocagıJllll ıeri • 

ihtiyar mezunları, sevgili rnekteb pel~ 
ııin cana çok ya<'km muhitinde se 
pilavlarını yediler. k bil 

Gerek rnektebirnizin adı ve ger~leııill 
pilav toplantısı, son senelerde, bı 
bilmiyenin tarizlerine uğruyor· 'bi • 

Zannediyorlar ki GalatasaraY ::ıetıe 
rindeki (saray) kelimesi genç gosıJ 
dimağlarına azçok bir irtica dU~l< ,-e 
aşılar .. Pilava bu derece düşkil~~detl 
sadakat de, Galatasaraylının fı. 
ziyade mideye bağhhğmı gösterır· 'bi, 

av ttı.~\ Ne odur, ne de o! Galatasn'r • ·r J\I"' 
rini biz oranın vefakar evladı, bı tJ1İ' 
halinde' kabul etmiş ve öylece ~ll~ • 
şizdir. O şereflı Unvanı Galata~ 1 .e 0ıs.• 
raydan mürekkeb bir acayib ıa~ır dS.' 

ra~-c benimsemediğimiz içindir kdı 0 ~ıı· 
kü. ın e<Jl'' 

mm altında, sarayın tabak ds.i • 
de bile onun nüfuz ve tesirinden 111ğ· · · adın ma uzak kaldık. Demokrasının ~1 

za almak bile hata-r11 iken, Ga~?t~ pi· 
1ı filen demokrattı. ıraıa, bugun bil • 
ıav toplantılarımıza iştirak e~erı, te1'' 
yükfü küçüklü insanların samıtJl1• ·çblf 

lar bile şimdi hafif sesle konuşuyorlar. 

Oç ay evvel .söylediğim gibi: Onlar da, 
herkes gibi. yorgundurlar. Bu yorgunlu
ğa rağmen, bir aralık gürültülü şeyler 
söylediler. hatta silah §akırdatmaktan da 
hnli kalmadılar. Fakat, bütün bunlar si· 
yasi mücadelenin zaruretleri idi. Bu mü
cadele hayatı bunları arada bir zarurl 
hale getirir; çünkü dünya henüz müva
zenesini bulmuş bir dünya değildir; mü- f 

Sütçü, şehirde sütünü satmış, kö

yüne dörıilyormUf. Bir dere kenarın

da otı.ırmU§. Paralarım cebinden çı· 

karmış. Saymaya ba§lamış. Sayarken 
l 

lifsiz ve miitesrınid manzar~sı, 1~~~· devirde ~mıf farkı gözetrnernış 0~11 bit 
muzun her yıl tekerrür eden en 

1 delilidir. 3ıcw 
Galatasaraym üç çeyrek as~.8 Yettetl 

şan fey;zli varlığı önünde, h~rrt1de6il' 
başka bir his duymak müm'kül'l 19roıı~ ı dir. Gelmiş geçmiş Galatasaıı·aY1~. ri\et 

(vatan hizmetinde can vermiş, ~urtfllir 
I ve medeniyet uğrunda ömür tı.ıke ,.ıı}C' 

birdenbire avu.cu.n~ paranın bir 

kısmını dereye dü§iirmii§, dere derin· 

miş, paralan oradan almaya imkan 

yokmU§. Sütçü geri kalan parayı hc
sablamı§: 

ı k k dar"'-lerin sayısı hayret verece a ncıe • 
vazenesiz bir dünyada ise mücadele da
ha sert. da!ıa gürültülü olur. Bız bu gü· 
rfiltülü münakaşaya bakmıyacağız ve 
göz.lerimizi daha ziyade rnünakaşalan do
ğuran kuvvetlere, bunların hedeflerine 
dikkat ed<>ceğiz. Böyle yaptığımız zaman 
mutlaka görurüz ki siyasi ufuk bu mev
sim için, hu sene için günden güne tc
miz.leniyor. 

1kinci ufuk ta dün~nın iktısadi uf
kudur: 

Meşhur Kanadalı beşizlerin. Torentoda 
İngiliz kral ve kraliçesine takdim edildi
ğini biliyorsunuz. Burada da onları. mü
rebbiyeleri ile birlikte kralın huzuruna 
giderken görüyorsunuz. 

Kızını ev ·e 1diren baba 
ve romancı 

Üç haftadanberi dünya borsaları üze- Roger Verce], son seneler içinde bey· 
rinde dolaşan dikkatler görürler ki her nelmilel büyük bir fÖhret kaz~nmış ro
şeyde tedricl bir sükun ve huzura avdet mancılardan biridir. Kendisi Fiansızdır. 
hareketi vardır. Altının Avrupadan A-' Üs!Ubu ve tasvirlerdeki kudreti kendisini 
merı"kayi doğru yaptığı hicret son hafta fevkalade sevdirmiştir. 
içinde adetA durmuş gibidir. Buğday ile En fazla beğenilen eseri cRernorques:t 
mısır piyasaları henüz saP,lam olm:ıkla adını taşıyandır. Bu eserin karşılaştığı 
b"raber ufukta herh.angi ·bir c>ndişeyi pek büyük rağbetten bilistifade. büyük 

1 
hnklt göstı>recek pivasa hareketleri yok- bir Fransız film kumpanyası bunu filme 
tur. Bilhao;sa vade'i satışlar tamamen çekmeğe karar vermiştir. 
normaldir. Ayni zamanda bütün borsa 
kıvmetlerinc!e herhangi bir fevkaltıde ha
reket yoktur. Borı::alar normal bir n ba
zan içinde sükunetle, günlük hayatını ta
kib edip gidiyor. 

Hatta, daha kuvvetli bir alamet: 1ki 
haftadanberi demir ve çelik piyasaların
da daha fazla bir sükunet ve biraz da 
gerileme harekti vardır. Demek oluvor 
ki çelik ve demir ihtiyaçlrn - harbin en 

\ büvük ihUyaçları - etrafta kendi~ini sı
kıştıncı bir hadise olmak ilZf.'re hisset tir
mekten çıkmıştır. 

Muharrir film kumpanyasının isteğini 

kabul eylediğinaen filmin çevrilmesine 
hemen başlanmıştır. 

Geçenlerde Parise gelmiş olan Roger 
Verce! büyük bir hüsnü kabul görmüş 

ve stüdyoları gezmiştir. Sinema ve ede
biyat hakkında radyoda halka hitaben 
birkaç söz söylemesi rica edilmiş. Ricayı 
derhal is'af eden muharrir şu sözleri söy
lemiştir: 

•Eserini sinemaya veren bir romancı. 
kızını evlendiren bir babaya benzer! ...• 

Bu sözler Fransız edebiyat mahfellerin
de çok beğenilmiştir. 

çireceğiz. Yaz sonunda da ayni şey. Fa
kat gelecek sene hakkında şimdilik hiç 
bir şey bilmiyoruz; hiçbir şey söyliyeme
yiz. Dünya. o haldedir ki bugünün bey
liği beylik olduğu gl°bi, bugünün sulhü de 
sulhtür: Bu seneyi sulh içinde geçirece
ğimizden emin olmak, geniş bir nefes al
mak için çok kafi bir sebebdir! 

Muhittin Birgen 

- Tamam, demiş, w kendi 1uıkkın-· İngilterede garib ıbir dükkancı yaşa -
dan fazl<l$lnı almamı4. n i&ktadır. Bu zat b~r sabah hiç şaşmadan, 

\. ____________ ./ saat sekizde Surreydeki boş dükldnmı aç-

'' Ümid ,, elması 
Çalınmak 

Tehlikesinde 

Meş'umluğu ile tanılan ve kraliçe An-;. 

tuanta aid bulunan c Ümid:t elmasının ça
lınmak tehlikesine maruz kaldığını bu 
sütunlarda yazmıştık. Şimdiki sahibesi 
madam Maklin, ihtiyat tedbiri ohrak, ar
tık hergün bu meşhur elması boynunda 

taşımaktadır. 

makta, süpürmekte ve hiç bir §CY satma· 
mak üzere te2lgihının ba:,.cana geçerek bek 
lemektedir. Zira dükkanda satılacak eş -
ya namına tek bir mal yoktur. 
Dükkancı, müstakbel müşterilerine, ne 

iş yapacağını daha kararlaştırmadığını, 

ailevi sebebler yüzünden dükkanı kapalı 
tutmak veya başkasına kiralamak iste -
mediğini söylemektedir. 

Resimde bu garib adamla dükkanı gö -
rülmektedir. 

lngiliz Başvekili karısını 
meted:uor I 

İngiliz başvekili Çcmberlayn, Albert 
holde verdiği bir nutukta karısından si
tayişle bahsetmiş ve: 
cKarıma karşı beslediğiniz hissiyata 

teşekkür ederim. Karım benim bütün 
sırlarımı bilir ve hiç birlni ağzından ka
çırmaz. Hatalarımı nazikane bir surette 
tashih eder ve layık olduğumu düşündü
ğü zamanlarçla beni teşvik, metbetıneği 

asla unutmaz. Unuttuğum bütün şeyleri 
ha~rlar. Kanm benim otuz yıldır. tesel
li bulduğum kaynağım ve hayat yolda
şımdır:t de~r. 

Eski dost düşman oldu! 
İn.gilterede muhafazakarlar parti.si es

ki reis Lord Stonehaven Çemberlaynin 
bir nutkunda Almanlarla müstemleke i
şinde yeniden görüşebileceğine dair ima
da bulunmasını. onlara bu müstemleke
lerin verilmesi şeklinde tefsir ederek, 
dostu başvekilt:, siyasl bir harb ilAn e! -
miş bulunmaktadır. Lordun bu hareketi, 
mecliste başvekile karşı muhalefette bu
lunacağını göstermektedir. 

Borsa hare-ketleri, borsa dedikodulan, 
sivas1 hareketlerden ve sivaset dedikodu
larından daha çok kuvvetli harb ve sulh 
allimetleridiı Bugünkü dünvanın bütün 
büyük borsaları harb ve sulh meselele
rini örten esrara en mühim diolomatla
nndan çok daha kuvvetle vakıftırlar. 
Borsalar, b~lf: buhranlı zamanlarda ge
lecek avların bize getirecek1crı ihtimal • 
leri çok yakından takib ederler. Ekseri
ya, en yüksek mevkilerde bulunan dev
let adamla:ının kafalarının içine ginneğe 
bile muvnffak olan borsalar vardır. Şu 

halde, enternasyonal borsalarda sükunet 
havası estiği mfiddetçe harbden korkma

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

ya sebeb yoktur. 

* Yaz güneşi ile birlikte sulh güneşının 
de meydana çıkmasında Türkiyenin bü
yük rolü olduğunu da unu:tmtyalım. Tür.
kiye, son anlaşma karannı verinciye ka
dar daha :r.iyade kapalı ve bulutlu görü
nen siyaset ufku, Türkiyenin son kararı
nı müteakib derhal açılıverdi Güneşin 

şarkta doğduğu malUnı olduğuna göre, 
bunda da .hayret edilecek bir şey olmasa 
gerek! 

Yaz sulh getiriyor; onu sulh içinde ge-

Drıha bir iki sene evveline ge:inciye kadar İstanbulcia kıy· 
meti iki üç lirayı geçen kravat, altı yedi lirayı aşan göm
lek, sekiz on liralık bir pijama almak istenildiği zaman 
Beyoğlunun ancak bir iki mağazasına gidilirdi. Şimdi üç li
ralık kravat. yedi liralık gömlek. on liralık pijama harcıalem 
olmuştur. Emınününden Sirk .ci veya Bahçekapıy:ı doğru 

vürüyünilz. Caddenin iki tarnfını dolduran manifatura ma-
ğazalarının vitrinlerinde göreceğiniz etiketler üçün. dinin, 
onun daima ustündedir. Daha cşağısmı mı istiyorsunuz? 
Size· 

- l\fahmudpaşaya, yahud işportaya. diyorlar. Niçin? 
Bir mecliste konusuyorlardı. Düşünenlerden birisi, halkta 

refah ve servetin arttığına hükmetti, diğeri lük.s eşya kullan
ma hastalığının artmış olması ihtimalinden korktu, bir ü
çünd ise rrümrüğün kıymet üzerinden değil, sıklet üzerin
den alındığını, mademki adi mala da, iyi mala da ayni ücret 
verılecektir, iyisinin getirildiğini söyledi. Fiat yüksekliğinm 

sebebini bu izah şeklinde buldu. 
Müşahede bir hakikattir, altın devrinin tek (Pigmalyon) 

mağaz:ısı küğıd devrinde yüzleşmiştir, fakat sebebini;ı ko
laylıkla bulunabileceğine: 

iSTER iNAN, ISTE:R INANMAI 

tur. ŞehidJerimizin mübarek ke~ıeroe 
ri, Çamtkkalede, ve diğer serha 
mebzulen bulunur. 

1 
rı .. 

Pilava geline~. o ı:rün de aır'kad;!~1· 
ma dediğim gibi, bizim için bir 5 biri· 
dür. Birer pirinç tanesi olan her ,.{j· 

"}'. ,rı 
mizden koskoca Galatasaray pı 8 'faflrı· 
cud buJmuştur. Nesilden nesle. tiritiP 
nın günii mekteb sofrasına ~~ 30·!1 

komm pilav karavann'iından. itt~hiıı'li • 
'"d"' ·ıh ld k biribır d·k· tesanu un ı amını a ı : .. ,, 11 ı 

ze karsı ciost. vefakar olmayı 0~.reliP 
Yılda bir kere, bir yandan se~ ,·ıı· 

öbür vandnn sıklasan saıflarıtnıZ~t. f!C' 
ziyetini görmek. gidenlere rahtJl dile · 
}enlere muvaffakiyet v~ saadet pP ııll 
mek mak~adile toplamyorsak fe 
edivoruz? <l P' 

Heoimizin nazarında, Ga~ataı;a~g ,·a' 
.. Jl'.> i dı, Galatasaraylılık sıfatı. biltU 

1 
ğ:ı,., ' 

tan r:ı.dır.ı ta~ıyan mukaddes var ~ıı~ 11 

çinde l:izi ona daha ziyade ba 

şeylerdir. ,1' 

Vatan aşkım, büyükler saygısı:Il~ıı ·ı 
zifc kutsiyetini biz o saçağın altı:Il e'e · 
rendik. Kalblerimiz en yüksek lı ' 
canlarla ilk defa orada ça'.ı.·ptı· ,111' 

ta111ıı. ~ 
Bunu unutmuyoruz.. Unu ıcri tı 

Ve mektebimizi, knpı ve pencere bCil t' 
· ta ld ~ · · d ·ına te azız va na açı ıgı ıçın aı 

deriz! f: /ti 
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SON POSTA 

Alman propaganda nazırı 
· . h yakında Danzige gidiyor 

--
Anıerika Hariciye Nazırı 1 infirad politikasına 

şiddet e hücum etti 

lngılferede ar ay Danzig makamatı Nazi faaliyetlerinden dolayı 32 

1.000 tayyare kişiyi muhtelif hapis cezalarıniı mahkUm etli 
Varşova 28 - Polonya gazetelerinin Varşova 28 - Milletler Cemiyetinin 

I
• n ş a' e d 

1
• , 1. yor Danzig'den öğrendiklerine göre Dan - Danzig fevka!Ade komiseri Burckhardt 

zig makamatı Nazi faali~tlerinden do Varşovaya gel.mjştir. 
layı 32 kişiyi tevkif etmişlerdir. Bun - Danzig'de vazüelerinin çerçevesini a-

~~I, başka memleketlere meydan okumağa ve onlarla 
og~şınağa amade milletler yer yüzünde mevcud olduk

ça hıçbir memleket kendi ·sulbünü temin edemez, diyor 

Harb zuhurunda senede 
40 bin tayyare yapılacak 

lar 6 haftadan üç seneye kadaır muh - şa'n bir iş yapacağına dair bir İsviçre 
telif hapis cezalarına mahkfun olmu.ş - gazetesinin verdiği ha'berln doğru olup 
lardır. olmadığı sualin<' cevab veren Burck -

Diğer taraftan •Guniec Warszawski> harpt demiştir ki: 
Londra 28 (A.A.) - cSunday Times» gazetesı Almmı Propaganda Nazırı Böyle hiçbir şey derpt, edilmemiş -

Şikago 28 1
.\ yazıyor: 

tek . f - Hull, bir nutuk i:all ede· et siyasetle müterafik olması uzumuna İngilterenin halihazırda ayd::ı. bine 
be~n~~d politikasına hücum etmiş ve binaen ekseriya yekdiğerine ta~i ve mcr- yakın tayyare inşa ettiği salab:yettar mah 
dafa e ılel mesai birliği siyasetinin mü- but olan birçok dahill ve haricı mesele • iellerde söylenmektedir. 

Göbbels'in 7 Haziranda Danzig'e gele- tir. F...sasen böyle bir teklifi kabul eda-. 
rek nasyonal sosyalist partisinin ter - mezdim. Bütün bunlar uydurma şe~
tib ettiei spor .şenliklerinde bulunaca- !erdir. 

lia~~~n:a h_ul~n:nll§tur. lere karşı koymak mecburiy~ti~de .~ı~u - İngilterenin tayyare inşaatı son aylar 
ğmı yazmaktadır. Fevka18de komiser Polonya harici -

'F'e dl ~tniştırkı: ğunu söylemiştir. Bunun aksını duşun - zarfında o kadar inkic::ıf etmiştir ki prog-
r erın v ·11 l b h A... b h t · f -Y-

Bundan ba~ka, Danzig nasyonal sos ye nazırı Bek tarafından kabul olun -
yalist partisi reisi Förster Ve ayan muştur. 

did ed . E: mı et erin hayatlannı teh mek, esaslı ir ata~ ve u a a ın 1 
• ram mucibince altı ay sonra yapılması 

tehdidtnb~ır devirde yaşıyoruz. Şiddet radın sebebini doğurmaıc:~dır.. • lazım gelen inşaat daha şimdiden ikmal 
Ç(ikrn .. ' .. •r .hbus gibi dünyanın üzerine 1nfirad siyasetinin büyuk m.ılli mese - edilmiştir. 

reisi Greiser yortuları geçirmek üzere Bek'Ie görüştükten sonra da Bµck -
Şarki Prusyaya gitmişlerdir. hardt Fransız ve İngiliz büyük elçile -

Bir Alman rnahkfun edildi rini ziyaret eylemiştir. 
seııahutur. Gayelerine ulaşmak için mü- lelerimizin hallini daha ziyade kAolaylaş- Bu gazetenin bildirdiğine göre İngilte
dukıa uvv~t kullanmamağn amade ol - tıracnğına inanmaktan daha fclaketen • rede ve dominyonlardaki geniş mikyasta 
Jnaru:ını. ılıuı eden ve bu suretle tehdid! giz bir vehim olamaz. Fazla olarak jnfi- inşaat projeleri tahakkuk ettikten sonrn 
la.Jı rnü;111"tleri mutavaat veya m:isel • rad siyasetinin memleketi harb muhata- harb zühurnnda İngiltere senede 35 - 40 
etnıek afaı ~ıklarından birirıi ihtiyar ralanna karşı.himaye edeceğine inanmak bin tayyare inşa edebilecek. bu suretle 

Varşo,·a 28 (A.A.) - Polonya teba- Buckhardt, Varşovadaki ikameti es-
asından Alman Bertold Polonya devle- nasında Danzig meselesine memur 'O'CJ 
tini ve devlet reisini tahkir ettiğinden ler komitesinin azalarlle temas ettik -
dolayı 9 ay hapse mahkfun olmuştur: ten sonra vazifesi başına gitmiştir. 

d ınecburıyef d b k · l k t. ·· f anıları . . .... ın e ıra an devlet a- da doğru değildir. Hiç bır mem e e goz ilk hat tayy~relerinin beş veya altı ha -
Yükü alt:~11 gorulmemiş bir mes'uliyet dikmiş olduklan şeyleri kuvvetle elde tada bir kere tecdidine imkan hasıl ola -

»u11 b. a bulunuyorlar. etmek için başka memleke!~cre meydan caktır. 
is olac'ağ ır harbin ne gibi felaketlere ba- okumağa ve onlarla boğuşmağa amade İngiliz ordusu tayyarelerinin kıyn:eti 
sonra ş .. 11nı ehemmiyetle kaydettikten milletler yer yüzünde mevcud oldukça, ve teknik evsafından bahseden gazete 

oy e dem·<>+· b Daha . . 1ıı••r: sadece sulh arzusunda bulunduğunu C· Hawker • Hurricane avcı tayyarelerinin 
ıünden ~·ındıdl!n cihan esliha imalAtı yü· yan etmek ruretile kendi sullı:inü temin en seri Alman tayyarelerine. faik bir. sür-
Jn ınsan ener .. · lh enabi bü .. Jısı ve maddi vesait ve edemez ve bu ıerait altında su , .pıey - atle uçabildiklerini kaydetmektedir. 

Japonlar bir Alman 
vapurunda 

araştırma yaptılar 
Şanghay 28 (A.A.) - cReut.er>: 
Bir Japon hcrrb gemisi Şanghay'a 

Milli Müdafaa 
Teklifleri 
Kanunu 

. l-iatib, ~uk. zıyalara uğranuştır. dan okuyana zelilane mutavaattan baş- Sunday Times, hava nezaret:nin her 
•nkişafı h erıkanın milli iktisadiyatının ka bir suretle temin olunamaz. şeyden evvel memleketin müdafaasını 

Usu.sunun buna uygun bir bari- \ (A.A.) temin için avrı tayyarelerinin inkişafına 

H ehemmiyet verdiğini hatırlatmakta ve İn-

a r bı• . kabu· ı, esarete gilterenin yakında bu tayyarelerden iste-

gitmekte olan Alman cSauerland> va
purunu durdurmuş ve Japon sübaylan 
Alman. vapuruna çıkarak 20 dakika ka
d<tr araştırmalar yapmıştır. 

Ankara 28 (Husust) - Harb teklif· 
leri kanun layihasının muhtelit encü ., 
mende müzakeresi tamamlanmış V9 

meclis umumi heyetine sevkedilmiş -
tir. Bu layiha yalnız harb zamanında 
değil, manevra gibi hallerde de yurd -
daşlara vazifelere tahmil ettiğinden en
cümende cMilli müdafaa teklifleri ka • nilen miktarda inşa ettikten sonra bom • 

d bardıman tayyarelerinin miktarını da 

Üşmeğe müreccahtır arttıracağını ilive etmekted;r._ 

l?,..,.,,.ı Baıudlll ue Amerikanın Pari• biJyiJlı Cümhurreisinin 

Bu hadise hakkında izahat veren 
cChina Press• gar.eten, Şanghay'daki 
Alman başkonsolosunun keyfiyeti J a -
pon makamatı nezdinde protesto etti -
ğini yazıyor. 

nunuı. ismini almıştır. -----
Yeni harem 
Kanunları 

ti:~~o2p:l:~~ı1 _8:~:::.ll~,:~ nu::::.r:iJ::::er gençliğe iltifatları 
\> ı... antısında Ank 28 (AA) 19 M 

Enver (Paşa) nın iki 
Kızı memleketimize 

Ankara 28 (Hususi) - Bütçe encu
meni barem kanun projelerini önümüz 

Dönmek istiyorlar deki günlerd~ matbaa~~ verecekt~r. Bu 

A k 28 (H usf) _ E (P _ projeler Hazıran ayı ıçınde meclısı u-e<\İt Daladye Fr nutuk söyliyen Baı- Milletler de tıpkı ferdler gibi ekseriya ara . . - ayıs genç-
l11~undan v ansız .. Amerikan dost- çok ağır vaziyetlerden birine katlanmak lik bayramı münasebetile Beden Ter
rerginl'kl .e son ayların enternasyonal mecburiyetinde kalırlar. Mesela bir mil- biyesi Genei Direktörlüğünün Milli 
Jı\iştir ~. crınden bahsettikten sonra de - let esareti kabul ederse harbin önüne ge- Şef İsmet İnönü'ye gençliğin bağlılık 

n ara us nver a . d .. k edil k•:-
A • • mumi heyetın e muza ere ece ı.u· 

ş~) run halen Fransada annelennın ya- Yeni barem kanunlarının umumi hü • 

~aaın~fih çebilir. Fakat Garbın bütün büyük mil ·\ve tazimatını arzeden telgrafı ile Reisi-
ll'ıidüu t k Fransa sulbü kurtarmak il - !etleri için olduğu gibi biz Amen'kalılar i-ı cümhur tarafından verilen ceva'bı a -
toruırna~netınek istemiyor. Fransa. hiç çin de harbi kabul etmek es~rete düşme- şağıda dercediyoruz: 
İcab eders ve hiç korkmadan ne kadar ğe müreccahtır. Hürriyet için ölmek as· ismet lnönii 
nacaktır. e 0 kadar uzun müddet daya • lJl boş bir şey değildir. 1 

Ciimhurreisi 
"-lller·k Bullitt, demokrasilerin teqıiki mesai 

ı an b.. .. '$ 

• uyuk elçisi Bullitt de bir yolundaki gayretlerine işaret etmşitir. 

ıktısad, Nafıa, Ticaret ve 
Munakalat Vekaletleri 

teşkilat kanunları 

Sovyetler Polonyaya 
askeri malzeme 

verecekler 
,~_Ankara 28 (H • 
4Clll 1'i ususı) y · kuru Paris 28 (A.A.) - cLe Soir» ga~e -
blün~~r~~ v~ ~ünakalat ;~aletleri tesinin verdiği bir habere göre Polonya 
1-ia.tıa V \~le ıkıyc bölünen İktısad ve nın askeri kuvvetini arttırmak için Sov 
tanılın ~ aletleri teşkilatını yeniden yetler Birliği tarafından verilecek mal 
iye~ g~ en kanunlar 31 Mayısta mer.
~eni k recektir. Her dört Vekalette ıeıne meselesini görüşmek üzere Po -
\>e tay~nu~Iara· göre tayinler yapılmış lonya hariciye nazın, Sovyet hükfune-
li.r. ın listeleri tasdika arzedilm~ _ tinin daveti üzerine, Moskovaya gide -

"- cektir. 

r-==A~nk=ara=da=s~po=r ~ha=re=ke=tıe=ri ~1 

ANKARA 
Büyük ve sayın Şefimiz, 
Gençlik ve spor bayramı vesilesile 

beden terbiyesi ve spor hareketleri te
zahürü' yaparak n~'e içinde bu günü 
kutlamak için yurdun her tarafındtl 

meydanlara toplanmış olan bütün Türk 
gençleri ve sporcuları yurda faydalı 
olmak iizere her emri candan bağlılık
la- yapacaklarına and içmişler ve iste
nilen zamanda, istenilen yerde bütün 
maddi manevi varlıklarını ve hayatla -
rını Yüce Şefimizin tek emrin hazır 
bulunduklarını cırzet~ğe vasıta ol -
maklığırnı benden rica etmişlerdir. 
Türk geneliğinin bu kalbi arzusuna va
sıta olnıak bahtiyarlığına yüksek iti -
madınızla ınazh::ır o}maktcl1 mütevel
lid sükr~ntarımı arzederek saygı ile el· 
lerinizden öperim Aziz Şefim. 

~den Terbiyesi Cknel Direk
törü Tümgeneral Cemil Taner 

General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

ANKARA 
İdma"n bavramında ı?ençlii';in bize 

gösterdiği ~anzara buı;in için kıvanç 
ve yarın ıçin ümid ve inanç vericidir. 
Bu güı;el ibaşarılardan dolayı biitürı 
dünyada kuvvetin ve civanmerdli~in 
remzi oJan asil Türk gençlieini ve onu 
sevk ve id<lre edenleri takdir Ye mu
habbetle tebrik ederim. 

Faslst kadınların 

Geçld resmi 
Roma 28 (A.A.) - Faşist fırkası te

şekküllerine mensub olan 70,000 ka -
dm ve genç kız, faşizmin kadın kuvvet 
!erinin ilk toplantısının yapılmakta ol
duğu Rmnaya gelmişlerdir. 

nında bulunan iki kızının memleketi - kümlerinin Temmuzda ve esaslı malt 
mize dönebilmeleri için Büyük Millet hükümlerinin de Eylfıl veya Birinci -
!VIeclisirıe bir kmıun lAyihası takdim ~in aylarında tatıbikına geçilmesi 
edileceiii haber verilmektedir. muhtemeldir. _____ 

Bunla-rdan doktor Mahıpeyker, Paris Yunan adala.rznda deniz 
tıb fakiiltesini iyi derece ile ikmal et- üsleri tesis edilmiyor 
miş ve Fransada tababet icra etmek sa- Atina 28 (A.A.) _ Atina ajansı. Yu • 
lahiyetini kazanrn~tır. nan adalarında deniz üsleri tesia edil • 

Davis kupası maçları 
mekte oldığuna dair bazı yabancı gaze
telerde çıkan haberleri kat'f olarak ya • 

Paris 28 (A.A.) - -Davis kupası- !anlamaktadır. 
Wimbledon'da İngiltere Fransaya 3 - 2 Keza mezkCır ajans. Koren~ kanalınm 
galib gelmiştir Brükselde, Belçika. Nor- kasden kapatıldığı hakkındaki haberin 
veçe 2-0 galibdir. Milanda Yugoslavya, de tamamen hayali olduğunu bildirmelDı 
İtalynva 2-1 g&libtir. tedir. 

······························--···-.. ··································································-····· .. ·--·· .... 
Slhabtan Sabaha 

Hatır, gönül 
Bir büyük müessese. Binlerce memuru var. Memleketin her kıyısiJıe 

münasebeti var. Bol parası da var. Bu müessese memurlarına• kolaylık 
olsun diye bir cKooperatib kuruyor. Piyasadan mal alan bakkallar gibi 
ikinci, üçüncü elden mal almıyor. Kendi memurları• ve kendi vesaiti ile 
maiı yerinden alıyor ve na~<liye ücreti vermeden kendi vesaiti il~ depo -
!arına istif ediyor. Maksadı memurlarını piyasa bakkallarından kurtar • 
maktır. Böyle bir müessesenin ziyan etmesine imkRn vm- mıdır? Müş -
teri~i de kendic;i, satıcısı da kendisi, tahsil memuru da kendisi.. Fakat 
nC' oluyor, nasıl oluyor bu kooperatif bu işi yüzüne gözüne bulaştırıyor. 
Yüzde yirmi batağı olan ve piyasadan püJ~sek fiatlfi mal alan mahaU. 
bakkalı kar ediyor da malı doğruca yerinden alan, kendi vasıtalarlle .nak· 
led~n ve memurların•n maaşlarından keserek az çok kArla satan bu mil• 
cssesc ziyan ediyor. Bu müessesenin Denizyolları kooperatifi olduğu 
r,azetelerde okuduk ve gene bu tafsilattan anladık ki bu müessese yüksek 
memurlara haklarından fazla mal vermiş. Küçük memurlara\ da az ve " 
ren candan. çok veren maldan diye tortuc;u ikram edilmiş. 

İştP elinde yüz binlerce lira sermayesi. yüzlerı'e bedava nakil vasıta& 
ve binlerce hazır müşterisi ile koca bir kooperatmn top atrna'Sının hl 
kave.:i. 
İstanbul Belediyesinin 700 bin lira va kurdu$ı Esnaf Bankasının ma 

cerası da bunun avni idi. Kuruluştaki maksadla ba'l~ştaki sebeb aynidlı\ 
Herhang; işe hatır, gönül. ayrı gayri girdi mi ondan hayır ~lm 

Esnof Ban'i{ası i{indc dedi~im gibi bu kafa ıle hareket eden mü~ 
belediyenin yedi yüz bini. Dcnizyoltannın üç yüz bini değil, Rokfell · 
milya-rl:lrı takat getirmez. 

~lt 
~<le ar~da yapılan Greko-Rumen güreş leri dün netioelenmi§tir. Yukandalq re -

ilire§leri seyreden Vekilleı· ve İngiliz büyük elçisi göriilmektedir. 

15,000 kadın ve kız, bu sabah Duçe 
hazır olduğu halde Via İmpero'da bir 
geçid resmi yapmışlardır. 

Ticarette sistem birdir. Deği:ımez. Tıcarette her şey vardır. Hatta yal 
bile. Fakat bir şey yoktur: Hatır, gönül. 



il Sayfa 

lstanbul ve mülhakatında! . 

vaziyetin ıslahı e A 

zıraı 
Geçen bir yıl zarfında yapılan işler köylü için çok faydalı 
oldu, birçok yeni fidanlıklar, koruluklar tesis edildi 

dstanbul Vilayeti mülhakatının zirat mevsiminde de bu tevziata devam oluna
vaziyetinin ıslah ve tekemmül ettirilme- cak ve bu suretle köylünün elindeki bo
Iİ için, Vilayet Ziraat Müdürlüğünün 939 zuk tohumlar tamamen ıslah edilecek -
hesab yılı bütçesine mühim tahsisat ay - tir. 
rılmıştır. Bu sene Eyübün Alibey, Çatalcanın Ya 

Gelecek sene yapılacak olan işlerin e- · uplu ve Kavaklı, Üsküdarın Umraniye, 
ıaslı bir programı hazırlanmıştır. Bu Bakırköyün Firizköy ve Yenibosna, Şile
program. geçen seneler zarfında yapılan nin Ahmedli, Yayltılı, Gökmuslu ve Şu -
çalışmaların randıman derece.si göz 8 - ayibli, Yıalnvanın Çınarcık. Kartalın Sa
nünde tutularak hazırlanmıştır. •ferusta, Turna, Kurtdoğmuş ve Paşaköy, 

Haziran bidayetinden itibaren. yani tah Silivrinin Mimar Sinan, Tepecik ve Anar
sisat alınır alınmaz hemen çalışmalara ·şa köylerinde ceviz korulukları tesis e -
başlanacaktır. dilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran. geçen Bunlardan başka Bakırköyün Siyaveş-
ıene İstanbul Vilayeti sınırları içinde ba- 'paşa, Şilenin Tepeköy ve Yaylalı. Karta
ıarılan işlerin başlıcaları şunlardır: lın Maltepe, Silivrinin Gelevri, tisküda -
Haydarpaşa lisesinin önündeki boş 98 - nn Sultanı:iftliği köylerinde de badem • 

hada başlanmış olan ağaç dikJ:ne ameli - likler vücude getirilmiştir. 
yesl bitirilmiştir. Buraya, yapılan pUn 
mucıöince 1496 ağaç dikilmiştir. Bu ağaç- B.u fidanlıkların tesisi için kullanı~.an 
1 360 ı fıstık çam 155 • Haleb çamı .cevız ve bademler, parasız olarak Bu -
arın ' ı , "kd ..... 

150 si :'azı, 50 si idi selvi, 4 il kara ye - yu ere meyva enstıtusunden alınmış -
miş, 6 sı malta eriği, 25 i Ligüstrum -bo· tır. 
dur tezyinat ağacı- olmak üzere 846 Gerek bldemlik ve gerek cevizlikler, 
tanesi kışın yapralqannı dökmiyen; 350 birer nümune fidanlığı mahiyetindedir ve 
si dişbudak. 50 si akasya, 100 n gladiçya, o civar halkı için güzel bir tecrübe ve 
80 ni çınar, 70 i gülibrişim olmak üzer~ teşvik vesilesi olmuşlardır. 
650 tanesi yaprağını döken ağaçlardır. Ayni za."llanda, Kartalda mandalina 

Bu suretle Haydarpaşa lisesinin önün - bahçesi tesis olunmuştur. 
deki çıplak saha. sahile kadar tamamen Şile kazasının köylerine 16.400 fındık 
taçlanmış bulunmaktadır. fidanı dikilmiştir. 

Ziraat Müdürlüğünün ıeyyar aşı me • Bütün mülhakatta bulunan köy ofidan-
muru, sırasile Çatalca, Silivri, Üsküdar lıklarına yardım edilmiş ve Kağıdhane • 
ve Şile kazalarının köylerine giderek ge- de. Üsk~Jarda, Yalovada, Balorköy-jn -
rek köyllilere, gerek köy meKteblerlnde I de bulunan köy fidanlıklanna da ayrıca, 
talebelere ı:şı tatbikatını göstermiştir. Vilayetin teşvik tahsisatından yardım 

Seyyar aşı memuru faaliyete devam et- meblağları ayrılmıştır. 

mektedir ve 939 hesab yılı bütçesinde bu Vilayetin teşvik tahsisatında."l ayrılan 
cilıet daha fazla takviye olunacaktır. para ile 6 tan'? .selektör makinesi alınmış 

Geçen ziraat mevsiminde VilAyet tah - ve bunların iki tanesi Çatalcaya, 2 tane
lisatı ile, Adapazarı ı.!lMı istasyonunca si Silivriye, 1 tanesi Kartala, 1 tanesi Ba-
elde edilen 5000 kilo yeni tip buğday, kırköyüne yollanmıştır. ~ 

19.000 kilo çok verimli olan karakılçık ~en sene muhtelif kazalara 17 tane 
buğdayı, 20.000 kilo Cümhuriyet buğda • triyör -kalbur makinesi- gönderilmiş 

)'ı. 1500 kilo kurağa mütehammil mısır ve bu makinEler ne 700.000 kilo tohum 
köylüye tevzi edilmiştir. Gelecek ziraat temizlenmiştir. 

Vali Lutfi Kırdar 
Yarın Ankaradan 
Geliyor 

Beynelmilel Kanser 
Milcadele Bi~liği 
Reisi şehrimizde 

Vilayet ve Belediyeye aid muhtelif Beynelmilel kanser mücadele birliği 
işler h~kmda temaslarda bulunmak reisi doktor Gandard ve refikası dün 
üzere birkaç gün evvel Ankaraya gi - sabah semplon ekspresile şehrimize 
den Vali ve Belediye Reisi doktor LCıt- gelmişlerdir. 

fi Kırdar, yarın şehrimize dönecektir. Fransa ayan meclisi a?.asından bu -
Belediye ve Vilayet bü*leri yüksek lunan ve evvelce sıhhiye nazırlığı yap
tasdika arzedildiğinden ve şehrimize mış olan M. Gandard, Sirkeci garın -
aid bazı işler de a!Akadar Vekaletlerce da Kanser Mücadele Cemiyeti umumi 
tntac olunduğundan Va~i şehrimlze ~- katibi operatör Kazım İsmatil Gürkan 
lir gelmez Ankarada aldığı neticelere tarafından karşılnnmıştır. 
göre bu işlerin tatbikına başlıyacak - M. Gandard, Üniversitenin misafiri 
tır. olarak şehrimizde bir hafta kadar ka -

lacalk ve Üniversitede kansere dair bir 

'Bir otomobil 6 yaşında bir 
çocuğa çarptı 

Bayram sokağında Pamuk apartı 
manında oturan 6 yaşlannda Potiya, 

Tarlabaşından geçerken şoför Girgi -

boğlu Ezdopo'nun idaresindeki 286 

p!Aka nurmr.ra1ıı Karnpori\ın sadmeffi
ne maruz ka~, yaralanmıştır. Şoför 
yaka larumştır. --··-................... --.--.... --..... .......... _ 
r . 

Nnbetçı eczaneler 

konferans verecektir. 

Kanser müca'delesinin son vaziyeti 
hakkında dün kendisile görüşen gaze -
tecilere Birlik reisi şunlan söyl~ -
tir: 

- Kanserin sebeblerini bulmak yo
lundaki araştırmalar henüz neticelen -
miş değildir. Fakat ümid verici tetıkik
lere devam ediyoruz. Bütün dünyanın 
bu meseleye karşı gösterdiği büyük a
laka sayesinde, tetkiklerden yakında 
müsbet neticeler alınacağını umuyo -
ruz. Tedavi hususunda bulunan çare -
ler çok fayda1ı olmaktadır.~ 

Beynelmilel kanser kongresi EylUl
de Nevyorkta toplanacak ve hayvanat 
üzerinde tecrübe ile vücude getirilen 
kansere aid raporlar görüşülecektir. 

SON POST~ 

Kutahya - Bahkesir 
hatll ihtilafı 

Hükumet ve Alman şirketi 
delegeleri bugün 

toplanıyorlar 
Kütahya - Balıkesir hattını yaıpan 

Alman Julius Berger şirketile hüku -
metimiz arasında çıkan bazı ihtilillar 
hakkında, Yunanistanın Paris elçisi 
M. Politis'in hakemliği a~tında, delege
mizle temaslarda bulunacak olan Al -
man şirketinin mümessili doktor 
Şnyemvind dün sabah semplon eks -
presile şehrimize gelmiştir. Doktor 
Şnyenvind dün sabah semplon eks -
legemiz Sinob meb'usu Yusuf Kemal 
Tengirşenk tarafından karş.ı1Mımı.ş ve 
doğruca Park Otele gitmiştir. 

Kütahya - Balıkesir hattının müte -
ahhidi olan Julius Berger şirketi, hat
tın inşaat masrafla"rı hakkında, hükfı -
metimizden bi"rkaç milyona baliğ olan 
bir para istemektedir. Bu yüzden şir -
ketle hükfımetimiz arasında bir takım 
ihtilaflar çıkmış ve beynelmilel tanın
mış hukukçulardan Yunanistanın Pa -
ris elçisi M. Politis bu meseleyi hallet -
mek üzere hakem olarak seçilmiştir. 
Alınan ~irketi delegesi ve delegemiz 
Yusuf Kemal ihtilafa aid iddianamele
rini hakeme tevdi etmişlerdir. M. Po
tis ve iki taraf de!egeleri bugün öğle -
den evvel Vilav~t binasında toplana -
rak temaslara başlıyacaklardır. --------
Gazi köpriisil 
inşaatı ilerlemiyor 
Unkapa:nı ile Azabkapı arasında· ya -

pılmakta olan cGazi> köprüsünün in -
şaatı devam etmektedir. Köprünün du 
balannın kısmıa7.Clmı yerlerine taflnl -
mış ve muhtelif dubaların birbirlerine 
bağlanmaları ameliyesi hemen hemen 
tamamlanmış gibi<lir. Köprünün sey -
rüsefere ve yüri\yüşe elverişli bir ha -
le gelebilmesı için demir kısımlann 
ferşiyatı yctpılmaktadır. 
Unkapımı civarında oturan halk ve 

araba, kamyon i!e malzeme nakliyatı 
yapan tacirler inşa-atın yavaş yavaş i -
lerlemesinden ç(\k mutazarrır oldukla
nnı söylemekte ve köprünün kı.ş mev
simine kadar tamamlanmasını temen
ni etmektedirle!. 

Poliste: 
Bir yangm başlangıcı 

Fenerde tamir edilmekte olan Sadi
ye aid 62 numaralı Deniztaş vapu -
rundcı oksijen kaynarken kıvılcımlar 

bitişikteki mazot tenekesine isabet et -
miş, yangın çıkmı.ştır. Yangın etrafa 
sirayet etmeden söndürülmüştıür. 

Bir adam balıktan zehirlendi 
Kartalda Karanfil sokağında oturan 

Mustafa oğlu Sami, dün, Eminönü Ba
lıkpazannda baiık yemiş, biraz sonra 
zehirlenme alfümi gösterdiğinden Cer
rahpaşa hastanesine kaldınlmıştır. 

Tramvay, arabayı parçaladı 
Dün, Şişiiden Tünele giden vatman 

Mehmed Sayındır'm idaresindeki tram 
v:ıy arabası. Bomontide ayni istikame
te giden Hüseyinin 419 numaralı at 
arabasına çarpmış, arabayı parçalamış 
tır. Ağır surette yaralana'n Hüseyin, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Toplantılar: 

Beyoğlu Fıkaraperver Kadınlar 
Cemiyetinin toplantısı 

Beyotlu Fıhrapener Kadınlar Ceınlye
tlnden: Ahiren mevkii mer'iyete vazedilmiş 
olan 3512 numaralı cem1yet.1er kanunu ab -
k(ımına tevfikan idare heyeti ta.rafından ha
zırlanmış olan Beyoğlu Fıkaraperver Ka. -
dınlar cemtyetlntn ana n1znmnnmes1 oku -
nup tasvib olunmak üzere bllfunum aza, 1939 

Gümrükler başmüdürü Edimeye gitti yılı mayısının 31 inci Çarşamba günü cemi-
yet merkezi olan Beyoğlundn, Telgraf soka-

Gümrükler başmüdürü Methi, dün ğında 9-11 numaralı dalrei mahsusasında sa
Edirneye hareket etmiştir. Başmüdür at 15 te yapılacak umumt içtımaa. davet oıu
F.dirne ve Uzunköprüde gümrük işleri nurlar. İdare Heyet.1 

üzerinde tetkikler yapacaktır. Gümrük Türk Kü1tür ve Yardım Birllğinin 
ler başmüdürü, hududda yapılmakta o- Balat Türk Kültür Te Yayını Birllğlnde 

gümrük b' · zd dün öğleden evvel bir toplantı ya.pılnuştır. 
lan. ınası 1?.ş~tını da gö en Bu toplantıda yeni cemiyetler kanununa gö 
geçırecek ve Uzunkoprude yapılması re tanmr. olunan nizamname üzerinde gO -
kararlaştınlan memur evleri hakkında• rtışülmüş ve yeni nizamname madde madde 
incelemelerde bulunacaktJr. okunarak U.bul Te tasdllt olunmU§tur. 

Hafta içinde arpa fiatları yükselmiş, yapak üzerinde 
de hararetli muameleler olmuştur 

Buğday ve arpa rekoltElerinin az oldu- Ankara, Bolvadin, Polatlı, BeYP:::. 
ğu hakkında haberler alınmaktadır. O- malları 112-115, Bolu, Gerede, Ç .. 
fisin nazım rolünü ifası, buğday piyasa- malları 100-105, Kastamunu ve zafra;()8" 
smda müessir olmakta devam etmekte- bolu mallar! 110-115, Konya damgalı r" 
dir. Arpa fiatları yükselmekte olduğu gi- 110, Konya ova mallan ve Mardin s:;.'(8 
bi yapak üzerine de hararetli talebler vu- 1 ları 90-95, çengelli 100, deri malları 
kubulmaktadır. Av derileri stoklarının kuruştur. ııılf 
da kısmı küllisi satılmıştır. YAPAK: Stoklar tamamen tüken r. 

BUGDAY: Bu hafta zarfında da buğ- ve bu sebeble talebler karşılanamatnl~ 
day fiatlarında bir değişiklik olmamış, Gerek yerli fabn'kaların ve gerekse '11 
Toprak Mahsulleri Ofisi muntazaman pi- piyasaların talebleri devam etmekte.~ 
yasaya buğday arzederek fiatlardaki is- bundan başka yerli fabrikalar isb i1f 
tikrarı temin etmekte bulunmuştur. Pi· mıntakalarında da hararetli faaliyet -
yasaya 2168 ton buğday gelmiş ve cins- raz etmektedirler. Hafta zarfında dt' 
!erine ve menşelerine göre normal fiat- balya satış ve 139 ton müvaredat lc.~Y seJ• 
larla satılmıştır. dilmiştir. Piyasa sağlam, fiatıar yu~., 

1-2 çavdarlı ekstra ekstra Polatlı mal- melte meyyaldir. Trakya, Bandı aiti 
lan 6,25-6,30, 4-5 çavdarlı Ankara ve a- Bursa ayarı mallar 6a..63, Çana~or' 
yan mallar 5,30-5,32, 9-10 çavdarlı Kon- GeHbolu, İ7.lllir, İzmit mallan 57-58. ti 
ya ve ayan mallar 5,20-5,27, 1-2 çavdarlı gad. Eskişehir, Kütahya ve ayan ına:it 
ekstra Anadolu sertleri 5,10-5,12, 9-10 51-52, Ankara, Polatlı, Konya, J{ırŞ fi 
çavdarlı Trakya malları 5,08-5,11, Trak· orta mallar 50-51. Trakya ve Anadol~ 60' 
ya ve Anadolu kızılcaları 5,30-5,32 ku- kanmış yünleri 73-76, tabak yünler• 

ruştur. 55 kuruştur. ti-
ARPA: İtalya için külliyetli miktarda DERi: Dış piyasalardan muhtelif d~ 

arpa mübayaa edilmekte olması, diğer ler üzerine a15ka ve taleblel" vardır. rl
taraftan bu yıl arpa rekoltesinin noksan manya için bilhassa oğlak ve keçi de 

olacağı hakkındaki tahminler fiatlarm leri aranmaktadır. Piyasa sağlamdır. ıaW 
ehemmiyetli miktarda yükselmesini intaç Fiatlar ke~i derileri çifti 180-200. oğ}tıJ
etmiştir. Diğer taraftan piyasaya da ga- çifti 130-135, kuzu çifti 140-160. sığır lt<>'ı 
yet az mal gelmektedir. Hafta içinde ge- ru kilosu 58-61, sığır salamura 40-42. .fS" 

len malın miktarı 207 k'lrruştur ve fi- yun hava kurusu 58-60, koyun tuılt1 
atlar 5 kuruşu bulmuştur. 

SUSAM: Piyasaya fazla mal arzedil

mesi. Rusya ve Romanyaya ihracat olma
ması ve Tr&kya, Antalya, Fethiye, Ana

mur, Mersin ve Fenike gibi susam istih
sal mıntakafarından mahsulün iyi oldu
ğu hakkında haberler gelmesi fiatların 

düşmesini intaç etmiştir. 

Yeni çift çuvallı mallar iskele teslimi 
19,10-19,20 kuruştur. 

Ti FTf K: Hafta sonlarında satışlar a
zalmış olmakla beraber müstahsilin pi· 

yasaya fazla mal arzetmemesi dolayısile 
fiatlar eski vaziyetini muhafaza etmiştir. 

Satılan tiftik miktan 425 balya, müvare

dat 198 tondur. 
Fiatlar oğlak 125-127, Karahlsar, Kü-

50 kuruştur. ·-. bif'"' 
AV DER!Sl· İki üç senedenberı ~ 

miş olan stoklar hemen hemen taJ118
;

8
)t 

erimiştir. Mevcud 75-80 bin miktarın tJ11ıf 
tilki stoklan ancak 10 bin kadar }tıı e~~ 
ve bunlar için de talebler devam etJtl ;çi' 
bulunmuştur. Bu mallar AlmanY8 ·tte
aranmaktadır. Sansar derilerine tngı ıoi 

d. ve s 
re için talebler devam etmekte ır reli 

. ·n Jcl1 
2500 kadar kalmışt.ır. Amerika ıçı ,r•" 
çakal, yaban kedisi gibi kaba ınalla! e ... 

till< JJ 
nıyor. Tavşan stokları tamamen fi"' 
miş ve gelen mallar Danimarka. t\lf11 ul" 

. ·n sıı 
v~. Amerika ve diğer piyasalar ıçı 

makta bulunmuştur. l'-
Fiatlar Kar.adeniz mallan sa~s~ 

25-30, tilki 380-450, porsuk çtftı 3 

tahya, Eskişehir, Yozgad mallan 112-115, tavşan 17,5-18,5 kuruştur. 

Istanbul C. Mftddel Umumillğinde~ 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 1/6/939 gününden 31/5/940 gil e'J 

akşamına kadar satın alınacak 220000 iki yüz yirmi bin kilo ikinci nevi e1'111 ıf 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 19800 lira oluP tJ1 t' 

vakkat teminatı 1485 liradır. İstekliler §artnameyi tatil günlerinden nı.aada ~d" 
gün mesai saati hitamına kadar Sirkecide Aşirefendi sokağında 13 numarada !e' 
liye Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 12/6/939 Pazartesi saat 14 de ıttıf• 
nipostahane arkasında 13 numarada Adliye Levazım dairesinde yapılaca aıt' 
Eksiltmeye girecekler zarflannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar !s~ı.ı· 
bul Adliye Levazım dairesinde- toplanacak Satınalına Komisyonu reisliğine ~· 
maralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahud dış zarfı mühür ınuJJltl ~ 
kapatılmış ve ismı1e açık adresi ve hangi işe aid olduğu yazılması suretile ~· 
saate kadar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektubların gönderilmesi posta g ııid' 

-u··ıeab mesinden dolayı mes'uliyet kabul edilmiyeceği ve ilan masrabnın ~ .. 
aid bulunduğu ilan olunur. (3528) __/ 

Nafıa Vekaletinden : jJld' 
10/6/939 Cwnartesi günü saat 10 da Ankarada Nafia Vekaleti binası i~d' 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisY0~t' 
cem'an 4930 lira mtihammen bedelli K<'nyada Çumra istasyonunda tesli~ 8pı1" 
muhrelif eb'adda sekiz kalem kerestenin açık eksilbne usulile eksiltroes• 1 
caıktır. .. ğil 11 deJl 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürltl ~,t 
alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira 75 kuru~ur. İsteklilerin muvakkat ;e bııP' 
ve şartnamesinde yazılı vesa;k ile b;rUkte ayn; gün saat 10 da kom~ 
bulunma1an lazımdır. cl906> c8543> ~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi i11~ 
e1'e 

}lsJ' ~ııA 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27 /5/ 939 tarih'indc Haydarrpaşndan oosJ~ 

etmclc Qzere Haydar.paşa - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında. 31311 tte 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işlemeğe bnşlıyncaktır. .-o,d~ 

}(ll> 
Haydarpaşadan 14.05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve p..rı 
ıaat 16.42 de hareket ederek aae.t 8.20 de Haydarpa~ya varacaktır. (S635) 
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Si \1 asta imar faaliyetine 1 Kızılca. hamamlarının 

• • tamirine başlandı Yeniden hız verılıyor Kızılcahamam (Hususi) - ~zı~~ 
,.,.. hamam kaynaklarmm tamirlen ıçın 
tUstakbel imar planının Nafıa Vekaleti tarafından bir miktar tahsisat gelmiş olduğundan 
asd"k• tam manasile yeniden asri bir şekle 
. 

1 ınden sonra istimlak ve in~aata başlanacak ürağ edilinciye kadar bu sene göze en 

Sı\'aa, (}{ Sıvaı Beledi ye mezbtıhaıı 
;esi ~isan d ususi) - Şehrimiz Beledi- şekil dahilinde asrı Qir ııaıb getinlecektir. 
l~l'ak dağ ~Vl'esi bütçe toplantılarını Kaldırım ve parke ve yol işlerine de 
" 

1
·00o li ı rnıştır. Bu yılki bütçe ayni faaliyetle devam edilecektir. ~( b.. ra, 52,ooo 1" d 

!'alt lltçesi olınak ~ıra a elektrik mül· Elektrik direklerinin ağaç kısıml1J,rı ye-
b kabuı edil .. uzere 191,000 lira ola- rine demir direkler konması için bütçeye 
~ı~ ınıştır. 1 ah k lm t llisb . Yeıniz son 1 • lazım ge en t s~at onu uş ur. 

d etı Üzer· d yı lar ıçerisinde bütçe Tanzifat kadrosunu da biraz genişlet-ere ı::ı (: kıy k 
Jar cede rnenıı k ~s. abul etmiyecek mek suretile memleketin temizliğine da
lıı \re imar h. e et ıçın büyük çalışma- ha fazla bir önem ven1ecektir. 
~akladır areketıeri temin etmiş bu- Şehir sularını esaslı bir şekilde ıslah 'ler · 

Iİ!ıd Yıl olduğu . . ve tanzim etmek için su projesi yaptınl
hertı. e ~e §ehrin iın gıbı hu çalışma devre- maktadır. Bu suretle de şehrimizin her 
Pla ltı.ıyet \reJiJ ar~na daha fazla bir e- tarafı daha bol ve sıhht suya kavuşmuş 
ıı1: '1rıırı ~af ecektır. Müstakbel imar olacaktir. Ebedt Şef"ımiz Atatürkün anıtı 1111111lerd ıa V'ekAı · 
Son e taSdik a etı tarafından bu- rekzedilecek olan Cümhuriyet meydanı ta h edilip .. d 
başı em~ ist· 1 gon erilrnesinden da plan esasları için<ie esaslı bir §ekilde 
Olar:~caktır. ~~Ak \7e inşaat işlerine tanzim edilecektir. Şehrin diğer umumi 
8tı ark :Seıediye k nın tatbikine ilk defa işlerinde bütçe nisbeti üzerinde yardım 
trsaı asın:ıaki arşısındaki Şar gazino- yapılacak ve Sıvasın günden güne ehem
bir ça;; la!taırn :::kı \'e diğer yanındaki miyet kazanan güzelliğine titiz bir itina 
tuı. /\ Şı haline 'P: ?urasını mükemmel gösterilecektir. Belediyemizin genç reisi 
tİdife .Yııca 1l>eıa 1~1ll'ilmesine çalışılacak- Adil Tcırkanın çabşmalan ile 

Cek ı·e bur:ı ıltların ıslahı yollarına güzel ve tarihf Sıvasımız yıldan yıla bü
arı Planda gösterilen yük inkişaflara kavu§?llaktadır. 

Adapazarı Halkevinin köy gezisi 

çok çarpan mahzurlu kısımlan ı:l~ 
edilecektir. Kaza kaymakamı Ha:.ndı 
Onay, bunların derhal keşiflerini yap
tırmış ve tamirlerine başlanm~tır. Pek 
az bir z:ı.man içinde ikmal edılecek 0 -

lan hamamlarımıza gelecek kimsele -
rin hiç bir sıkıntıya maruz kalmama. -
ları hu~usunda belediyece ayrıca bır 
takım lüzumlu tedbirler alınmıştır. Bu 
ufak tamir kaynakların kapanmasını 
mucib olmıyacak ve birkaç gün içinde 
ikmal edilecektir. Tamir esnasında da 
hamamlar açık bulunataktır. -- --
Kızılcahamamda köy kAtibleri 

maaşlarım muntazam 
alamıyorlar 

Kızılcahamam (Hususi) - Vezifeleri 
yorucu ve hergün bir çok köyleri dolaşa
rak muhtarların yaıılarını ve hesabları· 
nı ve köylünün işlerini görmekle mükel
lef olan köy katibleri zaten cüz'iyat ka -
bilinden olan maaşhnnı aylardanberi a· 
lamadıkları için sıkıntı çekmektedirler. 
Muhtarlann bu gibi masraflar:.. köylüden 
toplamak hususunda gösterdikleri ihmal 
ve lakaydi katiblerin zaruretlerini bir kat 
daha arttırmaktadır. Bu mese!enin inti -
.zarna alınması için kaymakam Hamdi 
Onayın alakası beklenmekte~ 

Kızılcahamamda yeni yapdan 
parklar ve bahçeler 

Kızılcahamam (Hususi) - Bu sene 
Kızılcahammnda iki park daha yapıl -
m~tır. Bunlardan biri hükfımet önün
de, diğeri de belediye karşısında çocuk 
bahçesidir. HükUmet önündeki pa!:kın 
ortasında çok güzel bir de havuz vucu
de aetirilmiş ve her taraf çiçek ve çi -
menİer, çam ve dkasye ağaçlarile çe:V -
relenmi~tir. Bunlardan başka beledıye 
bahçesi ~de bu sene bir kat dah~· güz~l
leştirmi~ ve c.-elbedilen birçok çıçek fı • 
delerile zenginleştirilm~tir. 

Say& 1 

C Manisadan resimli haberler =:J 
Manisa Halkevinde •• • •• 

"'~·· ;;.ahşmaları 

Manisa, (Hususi) - Halkevi müzik kolu çalışmalarına devam etmektedir
ler. Son defa çocuk bayramında verilen konser çok alkışlaıınuştır. Resim Ev
de ders gören müzik hevesk!rlannı mu allimlerile birlikte göstermektedir. 

Manisada bisiklet yarışları 

Manisa (Hususi) - Halkevi spor kolu bir bisiklet teşvik müsabakası tertib 
etm~tir. Koşu sporcular arasında büy ük bir alAka uyandırmıştır. Koşuda bi
rinci, ikinci, üçüncü gelenlere mükAfa tl3'r verilecektir. Resim koşuya iştirak 
edecek bisikletlilerden birkaçını göstermektedir. 

/zmlrde bir ticaret 
Klübü yapılacak 

llursada 
KiJy oayramı 

İzmir (Hususi)- Bursa (Hususi) - Ckçen pazar günü 
İzmi:- Ticaret ve Mudanya Halkevi tarafından Yörük 
Sanayi Odası, iz • Ali istasyon mevkiinde çok güzel bir 
mir ticaret alemi -

·köy bayramı tertilı edilmiştir. Yurdun nın büyıik bir ih • 
bu müferrah yerinde çam ve başka atiyacı olan ticart?1 

klübü bi!1asını in - ğaç dallarile yüzlerce çardak ve göl -
ıa ettirmcğe son gelikler meydana getirilmiştir. Şehri-

Muşta hayvan sayımı toplantısında ka - mizden, Mudanyad:m ve civar köylcr-
rar vermiştir. iz - · t" k Muş (Hususi) - Şimdiye kadar hay den binlerce hıilk bu bayrama ış ıra 

d f 1 . mir T:carct klübü. k 
van sayım zamanı köylüler e ter erı - Hakkı Ba'--.nlu etmioı::, muhtelif eşya ve yiyece .. satıcı-. Birinci Kordonda 1.(.-W,, :ı 
ni yazdırmak için çok müşkülBt çek - d ıarı kahveciler, kebabcılar; mutenevvı 
melde ve bu yüzden birçok müracaat eski Sporting klübün bulunduğu yer f! ' . ld tu 

· ı llO 000 r ı ol içki satıcıları tepeciklerı do urmuş . 
ve .şikayetler yapılmakta idi. Vilayet inşkta ettırece t ve . ıraya ma a - At, esek ve yaya koşuları, yağlı pehli-
Defterdarı Mehmed İnan bu yıl, köylü- ca ır. • 

yü müşkül vaziyetten kurtarmak mak- Ticaret klübümin planlan hazırlan • vcin güreşleri yaptırılmış, kazananlara 
sadile, sayım defterleri yazmak için mıştır. Klüp ftç katlı olacak, her türlü muhtelif hediyeler dağıtılmıştır. Ayrı
mıntaka rnmtaka memurla

4
r çıkarmış oyun yerleri, kapalı sp~r salonu, geni~ ca bir yüzbaşı nezareti altında, arzu e

ve bütün defterler köylerde yazılmış • bir toplantı salonu, gazinosu bulunacak· den her vatandaşa mavzerle istediği ka
tır. Memurlar tarafından yazılan vak- tır. dar kul'şun atmak fırsatı verilmiştir. 
alara göre bu sene her yıldan 30 bin l..~J>a,k fazl:: havvan tesbit edilmiştir. Defter- Ticaret klübü, her şeyden evvel fz - Bu kır eğlencesi gece yarısınal kadar 

'1".ı _,.. (b w h f 1 mirdeki tüccarlal.'ln bir toplantı yeri ola - devam etmiştir. ~ '
1

'-'e 
41 

Q.Usu • dann bu isabetli hareketile em aza 
l'a.t, .. ~hrınıiz liası)- Geçen haftafar Diker gezinin maksad ve gayesi, illeri varidat temin edilmiş ve hem de köy- cak ve eğlence bakımından olduğu gibi =============== Ilı t~l(Jan b" lkeVi ko"ycu"l'"k k ı k tl" ·11 t d d k .. ı· t:....arı· bakımdan da bu··yu··k bı"r ehemmi - mir ticaret klübünü:ı rnüsaade~ini VekA-it ır k" u o u ve uvve ı mı e avasın a• oy tile - lüler biiyük vükten kurtulmu.~lardır. ... ~il· oy gezisi tertib edil - rimize düşen vazife, zirai istihsaiatı _ =======w ========= yeti haiz bulunacaktır. Jetten almıştır. inşaata bir ay sonra baş-~ ~~~Üliik, içt;rn~~ mızın arttırılması hususunda çiftçileri- öğle yemeğinden sonra Halkevi başka- Ticaret Odası reisi Hakkı Balcıoğlu, f z- lanacaktır. 
~~~~~~ n~~ ~~mi~~~~~~~~Ü~~nı~~~~Thn~tara~M~~~=~===================~===~~ 'lı k <-., band ' kadın uyelerinden de konferans vermiştir. Bunu müteakıb köylülerimiz arasında en çok görülen Trakyada domuz yetiştiriciliği inkişaf ediyor ~ 'I ~ir kafiJ osundan mürekkeb 50 Arifiye Elma istasyonu müdürü Tah - dava mevzuları üzerinde, hükfunet dok '.Vll~ ·~11le · e otobüslerle Sö"gu· .. dl·· · - f d k d ~ t~ 'l gıtti1e u sın meyva agaçlarmın dikim ve bakı- toru Nuri Rona tara ın an çocu o -
~ ~

1

• e 1 Ooo ki\~ nahiye müdürü mı hakkında ve levhalar üzerinde de - ğumu ve b3kım1 hakkında köylüleri
lıı.~YI~~ larafındşı ı erkek, kadın köy gerli öğüdler verdi. İçtimai yardım ko- mizi çok ilgilendiren konferansla'r' ve -
~illi b~l~rinıi2 • ~n. karş1Iandılar. lu başkanıdır. Dr. Ruhi Soyer Sıhhat rildi. Temsil kolunun temsil ettiği (Ka 
\ ~t ılgilerin;n ıçtıınai, mesleki, ve Vekaletinin tan1im ve tabettirdiği lev- nun adamı) piyesi herkes tarafından a
~ ~!! Qgrarna fs ~rttırınağı hedef ya - halar üzerinde sıtma, verem, frengi ve laka ile seyredildi. Bunları müteakııb 
~ll:ı'lcijıult ko:ıklal marşı ile başlan- diş çürıi.iğü hakkında gayet faydalı kon- geziye iştirak eden 3 doktor birçok has 

lSJah ist u başkanı ve kazamız feranslar verdi. Köylülerimiz tarafın- talar muayene etti!er. Resim köylüleri nsvonu müd .. .. E 
• uru nver dan milli oyunları takib eden neş'eli bir gösteriyur. 

Pezer C'la Hasan E?ey Diyor ki: 

. . . Arılar bir kadına hü -
cum etmişler, 

-L.. --' ' \ 

. . . Yüzünü, 2özünü iiiir • 
mişler! 

Hasan Bey - Çok çiçekli 
§apkaya kurban eitmis de -
ıene ... 

Edirne (flususıJ - Trakya ~ın11Kle- teğine göre çoğaıtılm:ıktadır. !Yetişti
rinde yetiştirilmekte! olan ehli domuz- rilen domuzların bilhassa Avrupa pi
lara son aylarda büyük rağbet gösteril- yasalar 11dan daha fazla rağbetini art

mekte<lir. tırmruc için mümkün olan aayret sarfe-
Tekirdağ vilayetinin Yavaşça çiftli- a·ım kt di 0 

ğinde ve Alpulluda Sarımsak çiftliğin-ı 1 .~ e ·~·-. . • . . 
de Avrupa ve İstanbul piyasasında lu- Gonderdıgım ıesım Sarımsaıd1 çıftlı-
tulan ehli domuz sürülerle yetiştiril - ğinde yetiştirilen ehli domuzlardan bir 
melcte ve bunlar ihtiya:c ve piyasa is- sürüyü gösteriyor. 
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Biraz sonra kontrolör geldi: 

T ramvaya bindim. Ayakta ura-
d Boı:ı - Bilet? mıyacak kadar yorgun um. 7 Biletimi uzattım. Kontrolör bileti ke-

yer var mı diye bakındım. En öndeki iki serken şu suali de sordu: 
ki "lı"k koltuklardan birinde bir tek kadın _ Hanım sizinle beraber değil ~i? 
ot:ruyordu. Onun yanındaki yerden baş- . _ Hayır! 
ka boş yer yoktu. Manalı manalı baktı, o da şunu demek 

- Acabl otursam mı? istiyordu: 
Diye tercddüd ettim. Çünkü tramvay- _ Senin bildiğin değil, tanıdığın de-

larda iki ki~ilik koltuklardan i kine birer ğil. öyleyse ne diye yamna oturursun? .. 
kişi oturmcş olsalar birind€ki tek kişi bir Kontrolö .. de gitti. Arkamda oturanla
kadın, ötekindeki tek kişi bir erkek olsa, rm benim hakkımda konuştuklıınnı du· 
başka da boş yer bulunmasa; ben, etraf-, yar gibi idim: 

takilerin: _ Açıkgeze bak. kadının yanına otur-
- Bak çapkın hemen kadının yanına du. 

oturdu. _ İkide birde ona bakıyor. 
Tarzındaki iftiralarından kendimi ko- Baksaydım içim yanmazdı, bir ke:e ~i-

rumak için; kadının yanımı oturmaktan le başımı kadından tarafa çevirmemıştım. 
çek.indim. _ Ne k•daı· da sokulm~. 

Fakat bu sefer bir tek yer vardı. O da Hasa. kadm köşede oturuyordu. Ben 
bir kadının -yanındaki yerdi e bC'n de öbür ·u~a düşecek vaziyette idim. 
çok yorCTlJr.durn. Başka çare yoktu. Ora- Tramvay bit mevkifde durmuştu. Ka-

ya oturdum. rımın akrabasından yaşlı bir erkek tram-
Tramvayın ön kapısı açı.k:ı. K~ır~n ya- vaya bindi. Beni gördü. Selamladım. ~

pıyordu. Kapıyı kapamak ıçın ~l~mı uza~- lamımı gayet soğuk k şıladı. Yeruni 
tığım zaman sahanlıkta duran_ ın Y:ır1 bır kendisine vermek istedim: 

SON POSTA 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

adamla göz göze geldim. Aksı aıtsı bana - Rahatını bozma! 

bakıyordu. • . Dedi. Bunu derken, yan gözle .de ka- Güzelle~me vasıtalarını uzaklarda ara· 
Bakışındaki manayı derhal anlamıstı~. dına bakıyordu. İçinden geçenlerı anla- mayınız. Evinizde. mutfağınızda hazır du 
- Sanki oraya biz otqramazdık değıl mak güç değildi: · ruyor: 

mi; tek O ~~nmd:ıki güzel kadını rahatsı.~ ı _ Yanındaki kadın henhalde bir .şeysi ~te ince kırışıklıkları. belli b~~irsiz b~-
et~emek ıçın o:urmadığımızt, ynnmd~ olmalı .. ya bugün yak~ladı, ya cskıden- ı ruşuklukları yüzünüzden silcbı~ece.k hır 
ye'i! boş bır~ktıgımızı nn~~m~dın:. o" ur. . beri berab"rler. Gerçı konuşmuyorlar giızellik m:ıskesi: Ufak bir patatE'sı so. -
dun, buna bır şey demedik, ~ımdı d. b111 amma, bu da numarası; ben yutar mı· yup dilimleyiniz. Biraz sütte koyu bır 
0 kadını ı;eyretmekten mahıum bırak- yım? ı çorba kıvamını alıncaya kadar kaynatı-
mak için kapıyı kapamaya kalk yorsun Ben başımı önüme eğmiştim. O bir da- nız ve bunu soğutup yüzünüze sürünüz. 
ha. bu kadarı fazla. ' ha bana blkmadı ve inerken de ne Alla- Beş dakika durduktan sonra ~lsuYU ile 
Kapıyı kapamak için uzanan elimi ge- ha ısmarladık. dedi, ne de şapkasını çı- temizleyiniz. 

ri çektim. kardı. Yalnız beni ve yanımda oturan * 
Kondoktör gelmişti: kadını tepede:ı tırnağa kadar süzmeyi ih· Bu da ello.riniz için: 
Bir beş lira uzattım. Kondoktör beş li- mal etmedi. PeşiSlra ben de tramvaydan Bu sefer haşlanmış patates kullana • 

raya baktı. bana baktı: ı inip yanıldığını kendi.c;ine anlotmak ak- caksınız. İyi cins bir iki patatesi püre ya-
- Bozuk paran yok mu? Iıma geldi amma; bu daha fena olacak, pacakmışsı:uz gibi haşlar, soyarsınız. E-
Onun bana bakışında, bozuk p:ır::ın şüphelerini belki daha fazla kuvvetlen- zersiniz. İçine biraz sfü biraz da gülsuyu 

yok mu deyişinde öyle bir eda vardı ki direcekti. kanştırırsmız. Hepıini krem gibi bir ara
adeti bana şunu demek jştiyordu: Nihayet tramvay ineceğim mevkife 1 da ezip ellerinize sürersiniz. Sürerken 

- Bir beş lira bulmuşsun .. yanındaki gelmişti, indim. Ben inerken sah~nlı~.ta sanki dar bir eldiven giyiyormuş gibi :ı · 
kadına cak:ı yapmak için onu bana veri- duran iri yan adamla vatman donmuş, terinizi yukarı doğru sıvazlarsınız. B1raz 
yorsun değil mi? Sen caka yapnca mn di· bana bakıyorlardı: durur, ılık su ile yıkanırsınız. Elleriniz 
ye beş lirayı bozamam. Verecek"en ufak - Gene yaşadın çapkın! beyazlaşır ve yumuşar. 
para ver. vermiyeceksen in 'lŞağı! Demek istedilderlni anlamamak için * 

Ceplerimi ~rad•m. Birinde be!! 'k lruş insan vurdum duymaz olmalıydı. Bir ziyarete, bir sinemaya vesaireye 
'buldum, birinde bir kuruş. Birinde' yirnıJ 1 Tramvayda bir kadının yanınJ otur- gideceğiniz .. k~am en güzel halinizle gö -
para .. nihayet güç be1a yedi buçuğu 1a· 1 maya yüz defa, yüz bin defa tövbe ~ . riirunek istediğiniz halde aksine sinirle -
mamlayıp bileti aldım. lsmet Huhısı riniz yorulmuş bulunur, bu yorgunluk 

ı- Bun 1 arı b ı· 'ı· V o r m ,ı ·ı d: n ı· _1 'J. · -ı 1 ~::~~j:n ş~e~~d~~;~aı~:!':;ze görüne -
L_ ' _I Tıpkı içecek ıhlamur gibi bir ıhlamur 

kaynatınız. Makyajınızı ynpmndan bir 
G Ü V E l E R 1 N T A H R 1 B A T 1 saat evvel bu ıhlamura batırdığınız pa-

İngiltPre en bilyCk mensucut mem - rı a m ye unu ' ' ıı gram. tü biraz uzanınız. Kalktığınız vakit çeh· 'b t kA 3 ı 5 000 000 k·ı0 • mukla bü~ün yüzünüzü siliniz Ve sırttis-

leketleri'1den biridir. Mensucata mu - yüklü nıE'nsucaL im~' Güvelerin talı • ı rcnizdeki yorgun mananın tamamile geç· 
sallat olan başlıca haşarat da gl\ ~·r. .,._ .. tının önüe geçmek çok güçtür. A • tiğini, gözl rinizc bir canlılık, teninize bir 

Hesab etmişler, İngilterede bir sene I n tedbirlerle pek büyük faydalar tazelik geldiğini göreceksiniz. 
içinde güvelerin yapmış oldukları tnh temin edilememe~tedir. * 
-----------... ··-····-----.---·························································-·-·· 

/Jı.ı derd 
!Keşanda oturan Bay cO• 

mediği bir düğüm var: 

==-

Bay cS. H.:. nın fikrine iştirak etm~ 
yorum: 

Salatalık v&kti geldi. Bu yemişten grt. 
zelliğiniz için muhtelif şekillerde istifade 

1 edebileceğirizi evvelce de yazmıştık. İş-
te yeni ve basit bir usul daha: · 

Salatalığı çiy çiy ve bol bol yeyiniz. Cil 
dinize çok faydası olacaktır. Bundan baş 
ka temiz yıkadıktan sonra bir taşım kay-

natır, bu su ilt' yüzünüzü yıkarsınız, cil
dinizi çok gü;ı;elleştirir. Fakat biı·. iki ke
re yetmez. Uzun zaman bu usulde yıkan
malıdır. 

Holivudda herkesin 
hayretini çeken bir m_~ıe 

......................................................................................................... it". 
( Holiywoodda bir sinemanın sahibi olan M. GTaumaun yıl/arcan~ 
~ m,. bütün yıldızların ayak ölçülerini alçılarda toplamı§ oe # 
: 7, • la . b. .. tır Bo : ba dikkate fQYan kolleksıyon zcngın ır mu.zc yapmıf • dit 
i bütün büyük yıldızların ayak ölçülerini ilta etmekle 
\ ............................................................... .. "'·········-·---····· ................ . 

\ 

Rudolf Valantino ve Katherin Reppburn Jtalll>l-ıı: 
!Hollywood.da dünyanın hiçbir tarafın- basmasını rica eder. A:yağın1_11 e ~ r 

da eşine tesad\if edilmiyen bir mnze var- dıktan sonra san'atkann elin al~ 
dır. Bu müze gerek Amen"kalılan, gerek işlemeli bir deynek veri~ir v~it··· ( 
seyyahları çok yakından aUkadar et- zerine imz<tSlnı atması nca e ~ .• t' 

Bu sistemin resmi küşadını yaP,,, fıv mektedir. :rJa•ı 
Müze Mösyö Graumaun adında bir şah- refi eski ve kudretli san'atkir jt' 

sa aid bulunmaktadır. Bu adam Holly- ford'a nasib olmuştur. aıi'3~ , 
W oodda herkesi tanır. Bütün sinema Ondan sonra bütün sinerna 5 

• .,et 
. ıeriJll san'aticarları ve yıldızlan ile tanışmağa lan kendiliklerinden ayak ıZ· 

muvaffak olmuştur. Bütün bu ıan'atkar· mişlerdir. ~ddet 
!ardan ricalarda bulunmuştur. Ricaları Bu kolleksiyonu bir hayli nıu t g 
da daima is'af edilmiştir. tutan Mösyö Graumaun nihaYe 

Mösyö Graumaun kimdir diyeceksi- lerde halka göstermiştir. ) 
1
Jti 

niz? ... Bu adam Hollywoocldun en dik- ilşte bu s~yededir ki sinema Jl'laJ 

kate değer sinemalanndan birinin mü- nndan bazılarının kundura nl.l rııı· 
dürüdür. Fevkalade ve birinci sınıf film- da ortaya çıkmıştır. Meselfı Jeallta O 
lcr hep onun sinemasında ilk defa göste· 42 numara iskarpin giydiği; Gr~. 
rilir. Filmlerin ilk iraesi münasebefile o bonun ayağının 41 numara old~ ~ 
filmde başrolü yapmış olan sinema yıl- lene Ditrich, Claudette Colbertıll~· 
dız yahud san'atkannı müessesenin ka - mara ayakkabı giydiği an1aşıl~1 pıı 
pısında bizzo.t karşılar ve tebrik eder. Şimdi Hollywoodda herkcsı . rt 

Mary Pickford, Pola Negri, Rudolf Va- tıNnalıyan bir muamma var~ı~rılJ J 
Iantino sırasile önünden geçmişlerdir. Bu Mösyö GrEı.umaun bu koUekS1" alt f'' 
san'atkarlar onun önünden geçtikçe on- vakte kadar gizli tuttu da anc 
Jardan bir hatıra almağı bir lahza olsun meydana cıkardı ?.. . e 

t t . d·~irı ~ unu mamış u. Kulaktan kulağa söylenıl 1:: ef119 ,ıl 
Graumaun'un onlardan istediği hatıra- buna sebebiyet veren huysuz sırıaeçttı"~ 

lar, fotograf, makale gibi çabuk söner ve ştur: ~ak P 

dızı Katrin Hepbrun olmu . •. alı11' JI geçer şeylerden değildi. Bu kararı verir· d ı nı p tf' 
de kendisinin de ayak mo e 1 

11
.J.!ll ken uzun boylu düşünmüş ve nihayet şu y CJY 

tiyen Mösyö Graumaun'a bıJ 1" 
Bay cO.ıı 9 aydanberi bir genç klzla 

sevişiyordu, mektublaşıyordu. Günün 
birinde bu genç kızın bir başka erkek· 
le de flörtü olduğunu işitti. Münascbe. 
tini kesti, fakat genç kız lıu ayrılığa 

razı değildi. mütemadiyen yazıyor, 

şüphenin esassız olduğunu söylüyordu, 
Fakat bir tesadüf Bay cO.ıı yu rakibi 
sandığı erkekle karşılaştırdı, o: 

- Bu genç kız beni sever görün:i· 
yordu, fakat ailesi izdivacımıza muva· 
fakat etmeyince yüz çevirdi. demek 
sevmiyormuş, diyor Bu. sevginin de
recesine bağlıdır, öyle gönül bağlan 

vardır ki mı.ıntık, menfaat ve aile taş· 
lanna ç:ırptığı zaman dahi kırılmaz, 
mania tanımaz. Günün birirıdC' b db ht 
olma ı ilıtima!ine dahi b:ıkmıv r k 0-

çip eide ... Buna mukabil ek~Pri'<r i +eq~ 

dikkate şayan şekli bulmuştur: tu' 
Sinemasının holünü san'atkarların a· bir surette demiştir ki: şe!ıe 

Her kadın bilmelidir yak izlerini havi madalyonlarla süsle- c- Ben böyle maymunca 
İçinde patates pişirdiğiniz suyu bir şi - mek... hoşlanmam!. t blJ el 

- cEvet doğrudur, s '.:i iyoruz. hat. 
ta evleneceğiz. dedi. Amma g nç k12 
in.kir yolunda. 

Ve B v o. bu dü ümu öz meyin· 
C<' benlen soruyor. 

* 

ri 
umidik ;• ı ıni de i • Je olm ı• 

nı ç k mul-temel g· rururr:. F k t 
mi bir oyur.cu oldurru da mcyd ::ıda• 
dır. Bununla beraber küçuk bir ihti
mal ile hakikati söylemekte olması da 
variddir,.şu veya bu, hakikati anlamak 
güç deği1 dir: Kendisini nikah dairesine 

kil e I ., öyleleri de vardır k hu· 
dudilP d v..r mı kuvvetli b. 1 

k ha·irı 

· ü v remem. 
Oku ucum b den unutrr nk için ne 

:Yapm sı lazım p, leceğirıi C" soruvor: 
Gönül doktoru bu b1histe 20 n ırdan. 
beı"i tek bir çare kesfedebi1miştir. O da 
bir başkasını sevmeye çalışmaktır. 

• TEYZE 

kl D · 1· · · ı s • tkA G ' · M Graumaun'un kalabalık 8 ci<le şeye koyup sn ayınız. aıma e ınızın a - inema s:ın a arı raumaun un sıne • · • .. reJl 
tında bulunsun. Mutfak eşyasının fis • masına geldiği vakit hemen önüne bir ile karşılaşması izzeti nefsını}<esill ti 
tündeki ya~ birikintile~ini ve her türlü süslü tepsi sunulur. Tepsinin içinde ha- ıniş ve kolleksiyonunun her ıJ tı 

1 b I M.. .. G · · lb , d·~· .. b t 'çin bl.lrı .:" lekeleri bu su mükemmel surette temiz- zırlanmış taze a çı u unur. osyo rau. rını ce eyJe ıgını ıs a ı J11İŞ"''',. 
ler. maun san'atk~rlardnn buraya ayağını ev\·el halkın nazarlarına nrze.t ....... ··" 

. ······ ........................................................................................................ .............................................................. el 

iki ahbab çavuşlar: Ne silı"rd"r, ne keraf1l 

I / 



SON POSTA 

Bulgar emelleri ve 
Balkanların vaziyeti .............. ___ 8 - .......... ___ .. ___ .......... -.. -...... ·-·--·· .. ····-····-··-·- _______ .... , 

d ulgaristanın müstenkif, muhalif ve revizyonist 
l,.~mu, yabancı politika ve entrikaların Balkanlar-
a ışlemesine müsaid bir açık kapı teşkil ettiği için 

dainıi bir tehlike vücude getiriyor 
--....................... ·-······-' ···············-········· ... ·-······-········································································--·-.. ----.... 

Sayfa 7 

•• 
Universitede imtihanlara 

nasıl hazırlanılıyor? 
• 

Bazıları on giindenberi uyku uyumuyormuf. Uyku uyumamak için 
de baılarına havlular •arıyor, bardakla kahve içiyor, bazı evli lale· 

beler i•• hem betile sallıyor. ı.em de derslerin• çallflyorlar. 

'---·--------------------------------------



8 Sayfa SON POSTA 

Muharrir kitabcı davası 
Muharrirler, kitabcıların istismar 
iddiasını reddetmelerine karşı 

ateş püskürüyorlar 
~ d h · ra b"r mu- sızlıklardan sonra sadece bir istihzadır, Ki aboıların muharrirleri istismar et- uli caddesin e en azın rnanza 1 

tikleri iddias.. muharrirlerin kitabcıları harririn tabiden beş on kuruş isteyişidir. başka bir şey değil! ...• 
istismar et!ikleri şeklinde bir mukabele 

1
1 Mağrur ve hodgam tabi muharrire vere

gordü. İki gün var ki, muharrirler kitab- ceği bu sadakayı gü~den g~n; ~a~ik eder, 
Nizamettin Nazif 

cılar yayhm ateş açmış bulunuyorlar. vadinde durmaz, muracaatını ıstıskal i1e c- Babıali caddesinde her dükkan a -
Meğerse muharrirlerin bir kısım kitab- karşılar ve nihayet cebinden o kadar az çan ve kitab neşreden kitabcınm maks2 -

cı!ara ne derin bir hınçları varmış. içlc.>- bir şey çıkarır verir ki, bunu alan mu- sı binde yarım nisbetinde memleket ir • 
rini dökmekle bitiremiyorlar. Söylenilen- harririn taNin yanında şeref ve haysiye- fanına hizmet, binde doksan dokuz bu -
lcri zapta devam ediyorum: ti kalmaz. Artık muharrirler tabiin mü- çuk nisbetinde de muharriri istismar -

I d. · - dır. Muharririn de kitabcı ile olan mü -
O .. h .. n s~y 'i nas_ebeti . bir ~öl~ i!e e en ının munase-

betı şeklıne gırmıştır. nasd.betindeki garazi yüzde elli nisbetincle 
c- Muharrirlerin kitabcıları istismar Muharrir tabiin neş'eli olduğu günleri irfana ve san'ata hizmet, yüzde yirmi beş 

ettiği; kendileri yarım pabuçla dolaşır- bC'klemeyc, sıhhatinin, hazmının iyi git- nisbetinde şöhret hırsını tatmin ve yüz
ken onlara hanlar, hamamlar yaptırma- tiği zamanla~ı kollarnağa, onun en insaf- de yirmi beş nisbetinde de kitabc1yı is -
sından da belli .. zavallı kitabcılar büyük lı, en merhametli dakikalarını aramağa tismardır. Dünyanın kurulduğundan in -
irfanların Ye babalarından kalma namü- merburdur. san sosyetesinin batacağı güne kadar ya
tenahi servetlerini şu nankör tabilik i§ine Dikkat ediniz, ilme. san'ata aid haki- şıyan insanların ister tek halinde, ister 
hasretmekle neler kaybediyorlar, neler .... katen kıvmetli eserleri ekseriva ilim ve yüz bin, ister yüz milyon halinde birbir-

Babıulinin z~ngin kitabcılarının tercii- san'at aşıkları tarafından hicbir telif üc- lerile olan münasebetleri birbirlerini is
rnei hallerine bakınız. Hepsi bu işe başla- r<''i alınmak.,ızın bastırılmıştır. Tabi c- tismar etmekle hülasa edilebilir. 
rnadan evvel ne zengin insanlardı; ne serin icnri mahiyetinden başka hiçbir kıy- Demek ki, kitabcımn muharriri, mu -
yüksek tahsilleri vardı. Maddi ve manevi metini dü.,ünmez. İleride sermavesini ka-ı harririn kitabcıyı istismar arzusu, eşya
strmayelerindf:n başka sahalarda istifa- 1.ancı1e ele gecirecei!ini bilse bile gene ya ve cemiyete hakim olan tabii bir tem:ı
de edeceklerine kendilerini Babıali cad- tC'lılikC've atmaz. Bu türlü bir eseri tanıt- yülden başka bir şey değildir. 
desine vakfettiler. Gayeleri, o kadar Çl)k mrık. okutmPiJ< için hicbir 7.ahmetP ve fe- Kalıyor, kim karlı bu münnsebetler • 
sevdikleri mı;harrirleri yanm pabuçla d:'lkarhlia girmez. Size bir nıisal söyli- den? .. 
dükkanlannın önünden gelip geçerken vevim: Bazan muharrir karlı, hazan kitabcı 
seyretmek ve onlara canla başla yardım Nurullah Atanın çok kıymetli bir m!.i- karlı ... 
etmek .. öyle değil mi? .. Şakayı bir tara- tercim oldui?unu tasdiktr terPddüd eder Bazan kitabcı formasına elli lira ver -
fa bırakalım. bunların yüzde sekseni işe 
başlamadan evvel beş parasız Okuması 
varsa, yaz..'llası olrnıyan kimselerdir. Ser
vetlerinin asıl kaynağı biçare muharririn 
alın teridir Hiçbir kitabcının bir muhar
riri zengin ettiğini işittiniz mi? .. Hatta a
ralarında kararlaştırılmış olan telif hak
kını bile tamamen verdikleri nadir vak'a
lardan biridir. O telif hakkı ki

1 
k:ıfasile 

çalışan bir insanı istismar etmek için bun
dan daha müthiş bir şey düşünülemez. 
Öyle eserler vardır ki. tabi on bin lira 
k'\zandığı halde muharrire ~c yüz lira 
vermek için, hatıra hayale gelmez işken
celer eder. Bir köle gibi vereceği parayı 
onun haysiyet ve izzeti nefsini ayakJan
nın. altınd:ı çiğneye çiğneye verir. Babı-

mi~iniz?. Bu zat tercüme etti.ğini bütün diği kitabda muharriri aldatmış gibidir; 
dikkat ve itinasne aylarca, senelerce uğ- hazan muharrir on formasına elli lira 
rac;arak v-Jcude getirivor. Bazan bir ke- aldığı kitabda kitabcıyı memnun etmi~ 
limenin manasını anlamak icin onu bi- gibidir. Kitab işi bir düşeş işidir iki gö -
lenl:~i~ pori~de lıaftalarc~ koşuvo_:. bu I züm .. Ummadığınız eser üzerine bir an 
enı "l'1ını h31'ıkııten kıymetı olan yuksek gelir ki, umumi alfıka tekasüf eder. Ge • 
san'at eserlerine hasredivor. Bövle iken rek san'at bakımından, gerek ticari ba
h ıı nı:!i tabi onn ehernmivet verir?.. kundan yazana ve neşredene büyük kar-

Tercümf'sini bitirdiği İstanderin (Kır- lar temin ebnemesi için hiç bir sebeb 
mızı ve Sivah) romanile F1nbcrin (Mn- mevcud olmadığını sandığınız eser ise, 
d-ım Bova:·i) sini bastıracak bir tabi hala yıllar geçer iki vatandaşın alakasını 
bulıım!ldt. bir kitabın umumi nlak:ıya mazhariyeti, 

Son söz olarak şunu sövliyevim: E- bir eser san'at ve bilgi eseri oluşundan 
P.0 r hRkika~en burun tanıdığımız. bazı ta- ço kziyade, intişar' ettiği günkü, cemi -
bi1"r muharrirl,,rin kendilerini istismar yete hakim olan psikolojiye bağlı • 
<>VikletindPn bahsetmisler ise. bu onlara dır. 
karş• yaptıkları bu kadar zalimane hak- <Devamı 13 üncü. sayfada) 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsaba.kası 

No. 3 

IJarbaros llagreddin 
Akdenizi bir Türk denizi yapan, Türk bayrağını ~·~ 

den zafere şan veşeref ile dolaştıran büyük denıı 

"i'' 
Asıl adı Hızır idi. Midilli adasında J yaşayamıyacağını gördüğü.?de1kt. 

yerleşmiş Yakup bey adında bir Sipa - Selime müracaat etti ve Türk tti· 
hinin oğlu idi. 1466 yılına doğru doğ - torluğuna iltihak edeceğini a.rıc ııi~ 
mu.5tu. teklif Selim taraf mdan meJ1111u 

Yakup beyin Uç oğlu daha vardı, Hı- kabul edildi. ·Jjt!'· 

zı_: ~u . d~r: kardeşin üçü~~ idi. En Hızır bey İstl!nbula dave:. ~~~ 
buyuklerının nldı ?:Uç ıdi. Oru.ç .~Y Fakat Barboros Yavuz ile gor pt9) 
pek genç yaştan ıtıbaren gemıcılıge Mısırdan dönüşünden pek az.~ bir t 
başlam~tı. Birkaç gemi sahibi olmuş - vuz öldü. Babasının çok büytı1' ·ıc 
tu. Adamları kendisine cBa'ba Oruç> hemrniyet verdiği bu Türk den;.. J3.i 
derlerdi. Kardeşleri ile beraber Ceza - Süleyman da hü~etle kabul et .. ;~ 
yire gidip yerleşmişti. Oradan Avru - ba.ros, muazzam bir Cezayir tı t# 
pa ~hillerini tehdid etmeğe başladı. beraber veni imparatora çok }tı 
Avrupalılar bu gemici kardeşlere Bar- hediyele; takdim etti: ·ıe ı 
baros adını ~ermi.~~.e~~i. ~arb.~ros kar- <Omuzlarında birer top çuha ~ıtl11 
deşler Cezayırde kuçuk hır Türk bey - esir omuzlannda birer kese ·ıer 
liği kurmuşlardı ve korsanlıkla yaşı - ıoo' köle, ellerinde güınilil teP5~ 
yorlardı. tepsilerin içinde atJas keselere cıı 

1518 de Oruç bey Telesmen'de ya - muş ı 000 er altın buluneıfn a)'l'\ıefı 
pılan bir muharebede şehid olunca bü- tane birbirinden güzel kölele~; eet• 
tün gemileri ve adamları Hızır beye de, içleri inciler, mercan tesbı~~ ıı 
k.!"'idı. danlı.klar, altın kadehler ves~~O csf 

O sıralarda Yavuz Selim de Mısırı eşya ile dolu oltın tepsilerle 
zaptetmişti. Hızır bey Cezayirde kü - ye.» ı-''ı 
çük bir 'l.'ürk beyliğinin ~endi başına (Devamı 13 üncil ssY 

- Öyle ise sizin de hayatınızın be -
nimkindt-n pek farkı yok sayılır. E -
renköyü de tenha, ıssız. Hele kışın kim
bilir ne yeknasak olur? 

~··1·1m1111u111nrn 11 ------Yeni Edebi Romanım ız: 17 
di' Genç kız birdenbire siJ.kin ''/Pe5 

- Hiç! Bir şey yok. A:k1ıJJ'lı 

- Yoo! Ben bu tenhalıktan hazzedi
yorum. Tabiatin sükununu, şehrin gü
rültüsüne müraccah buluyorum. Sizin 
çocuklarınıza bedel, 1'enim de köpe -
ğim, kuşlarıım var. Geziyoruhl. Spor 
~pıyorum. Fcrtograffia, n,>t;i.mle meŞ'
gul oluyorum .. siz, benim sulu boyala'
rımı görmediniz, değil mi? 

- Maşallah! Ressamlığınız da var! 
- Ta bi:ıti seven insan mutlaka gü -

zel sanatlardan bfrile az çok ünsiyet 
etmeli. Ya fırça, ya kalem. O bin bir 
güzelliğin karşısında duyulan ihtisas
lar şu veya bu şekilde tesbit edilemez
se, sonunda, içi kemiren yan tatlı yarı 
acı birer hatıraya münkalib olur. Siz 
bu fikir<le değil misin~? 
· - Doğru söylüyorsunuz. Ve ben şu 
anda re~s~m. şair, yahud ki edib olma
dığıma Pscf ediyorum. 

- Niçin? 
- Güzelliğin karŞJsındaki ihtisasla-

runı tesbit edemiyorum, edemiyeceğim 
diye. 

Bu sözler mübhem bir itiraf sayıla -
bilirdi. Fakat J!enç kızın dikkatinden 
kaçtı. O .eene dalmıştı. Biraz sonra ba ... 
şını çevirip: 

- Biliyor musunuz, ne düşünüyor -
dwn? dedi. 

- Ne düşünüyordunuz? 

- Deminden yaptığınız tasvire göre, 
köy mualliminin çok bedbaht olduğuna 
hükmediyorum. Siz, tesellinizi bulmuş
sunuz. Mihneti kendinize zevketmenin 
sırrına €-rmişsiniz. Fakat, başkaları?. 

- Hayır. Hepsi de benim gibi düşü
nür, benim gibi tesellisini bulmuştur. 

- Demeyin, Ahmed bey! Tarif etti-

ğiniz insanı, ben toprağını, iklimini de
ğiştirmiş bir fidana benzetiyorum. Bu 
beşeri fJdan, biri diğerini doğuran bir 
çok kederli veya derin düşüncelerin 
durmadan kemirdiği bir varlıktır. O 

ı m 111111111111 
daime! muztaribtir . 
Ve onda, ruh, 
;,ncudü öldürür. Ta
biat, bazı insanlan 
zevk sürmek ıçın 
yarattığı gibi, onu 
da ıztırablann en 
elimi olan yalnızlık, 
kimsesizlik ıztıra -
bmı çekmek için ya
ratmış. Muka~de -
ratı bu türlü olan 
biçareleri düşün -
dükçe ahirete, öteki 
dünyada bize vado
lunan cennete ima -
nım artıyor. 

- Hassasiyetini -
zj takdir ederim, Ne 
riman hanım. An -

Yaz an: ErciJmend ElırBm 

daşlarınıza gitti. ı}l'f)) 
- Onlar için ne büyük ~at'' 

Şu dakikada, si7Jn gibi Jl'l~ğiillil 
kimsenin kendilerini düşündıı 
seler, bahtiyar olurl~· .. ıertl ~ 

Neriman bu cemilekar soı 
kabele etmedi. tıJif 

- Yolumuza devam etsek lıayatı bir eğlence 

telakki eden, havai - sordu. 
me§reb delikanlılar - Hay hay! pıı? 

- Yorgunluguw nuzu aldınız., arasında ne büyük ,,ı 
- Yorgunluk duymadırn r> • .. rt bir fark, bir mesafe eŞ p 

vardı! Kalktılar; yürüdüler. Gi.iil 88tVV 
Ahmed Ercan ni konu yakıyordu. Ahmed 

5 11ıft ~ ' t K da ya .qr muayyen bir gaye mayı unutmuş u. ızın .. e1ıe )' 
takib eden ciddi ati yoktu. Fakat herhalde .. 0 ?.nefl 
:lürüst her' engell şıyordu. Ta uzaklnrda gorıı .. şı1 

, w k b '" • kızgt" .. ~ yenecek kadar ma - parlaklıgını ay ewnış, . rl~:> 
nen ve maddeten altında henüz biçilmiş bır ta 

' ku•nnotli olgun dırıyoi'du. ,,uril 
v v"' ' 1 • A peY " • \ 

tam bir insandı. Di- Lıbadeye kadar daha e btıl~' ~ 
ğerleri gibi okudu _ yolları vardı. Etrafın teJ'\. jdl· 

guw ve çok fyı' anla - uzunlul'unu arttırıyor gib~ geı1)~ 
f 'h b' . d "tek1 l' dığı şeylerle övün - ma ı ne ırı, ne e o . ordıJ· ~ 

müyordu. Dosdoğru mek atzusunu izhar etı:ııY tti1'ıe 
' ·· d tayın e c şaşmatlan sapma _ pıp yapıp, once en ıı111' 

d .... ' kt 1 def"' varmak Çamlıcanın Y .ı\1el an yurume e o - - • . e• 
w .. l k" bıran ıJ cak onu biraz yersiz duğu yolun üzerin - gınmı.ş 0 ~ze . ~ye efY~ 

buluyorum. Köy de rastladığı diken- olmak azmınde ıdıler. eri r1 ., 
muallimi, tasavvur ettig·iniz kadar natlerden biri olsa da duygularını tes - lere çiçek nazarile bakacak kadar inil- Kurumuş toprak tezekl ı..iri~ 

' tdb 1 • Tyor 11 , ıı bedbaht değildir. Evet, onun size yap- ltlt edebilseler, bunlardan ne lhn.gin tilerin yalnız ahengine kulak asacak run an.arını mcı ı ' nı .~ 
mış olduğum tasvirinden bu türlü bük- bir galeri, ne kıymetli bir antoloji~ - kadar metin ruhlu idi. O, ne güzel, ne şak sapları çıplak baldırla~ c}tJY:~ 
metmekte haklısınız. Lakin ideali, cuda gelirdi!. Muallim idealisttir, ha- ideal bir arkadaş olabilirdi! yordu. Gene .:n az zahrn;e ~~ 
kendi nefsıne itimadı, telkin kudretini nunefendi. İdealistlere acımayınız. Asıl Bütün bunları, bir bir d~ndükçe, meddi. O, boyle yerler nlı ıcl 
hesaba katmıyorsunuz. Kendi kendisini merhamete şayan olanlctr idealin ne ol benliğini istila eden duygunun, insan- dağ, taş, tepe aşmağa idJ113

. f 
N 'h t k" .. ·ık evlet! ~ saadetine inandıran adam zavallı ola- duğunu bilıniyenlerdir. .lık lehçesinde ca4Şk• diye adlandırılan ı aye . oy~n ı 

1 
#".~fi 

maz. Meslektaşlar1mdan nicelerini ta - - Deminki çöl teşbihiniz ne oldu? hissin ayni olduğunu farkedemiyordu. Yakınlaştı. Pcitıka yol. yo ·ıd t9 
rurım ki kuşlarla terennüm ederler. - İdeal çölde de yaşar. Onun hususr Evet! Neriman; Ahmed Ercarun fizik Çitlerin arkasın~an ~<f~8~~. I' 
Hava açık ve gökyüzü mavi olunca dekora ihtiyacı yoktur. güzelliğine değil, asil ve vakur ruhunal ğaç1ar bu yolu golgeJıyor dıtıll 
ruhlarında hafiflik, gönüllerinde ferah Neriman cevab vermedi. Yanındaki manevi varlığına yavaş yav~ !şık ol- Bu gölgeliğin altına ilk ~i~ 
duyarlar. Giızel bir çiçeğin kokusu, mütevazı adam nazarında çok büyü makta idi. Çünkü bu kabil aşklar, öteki tar atmaz, bahçelerden ·rdi~ 
rengi. onlar için sonsuz bir haz mem- müştü, yükselmişti. Onu ne ~dar tak- gibi ani, yıldırım darbesi şeklinde te - bir köpek, köye yabancı gı ,.,, 
baıdır. Köy mualliminin benliği tabi - dir ediyor, ona karşı ne derin bir hür- celli etmez. Ağır ağır, derece derece di ve boğuk boğuk, rnah.z~ 0eJ9 
atle,. nebatla inkişaf eder. Onların ta - met duyuyordu. Bazan, kendi kendine, siner, ve bundan do~yı da kökleşir, görmüş olmak için, bir 110 ~ 
havvülatına tabidir. Biraz evvel dedi - muhayyilesinde şekillendirdiği mü - ebedi olurlar... dı. .A1*0sı 
ğiniz gibi, her birinin elinde güzeJ sa - kemmel erkek tipi işte bu idi. Bununla, - Gene ne daldınız? ( 
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Galatasaraylıların oiliv 
günii neş'eli geçti 

lh.tigar, genç Galatasaraylılar dün mektebte toplandılar, 
eski hatıralar canlandırıldı, abideye çelenk konuldu 

ıı Y ll§lı Galata saraylılardan 
er lene • 

biT gnıp mektebin bahçesinde 

hizınetine •çılan kapısından memleket 1 
~er ~ •tılınak için yüzlerce münev
be~ bir Galatasaray bu münevverlerin 
toı>ıuy den bir günde çatısı altında 
lük bü°:n ~ 0 gün yaşlı. genç, küçük, bü
~e 0~ Galataaaray camiası ayni bah
l~n\U\~ ~uyorlar, ayni konferans sa
Pışnuş Pilhtl1ll~iyorlar ve ayni kazanda 

Dün d )iyorlar. 

~arı İtib=,.!~ böJ'le bir gündü. Saat on· 
~b· • ._. ealı:ı Q.1 ..... __ 
}ar •n bahçe.&nd -ı.qaraylılar mek· 
J;:_dı. ltülbastı ~ t~plllnınaya ba§lamış
"""Plöp MU&taf ~· Mütevelli Mehmed, 
Saiın ç a, ŞlfDlan Cevdet, Keşşaf 
I> • lllçııı, Fi k 8ları lairi. ın o, Ali Minyan, Tavu'k-
l"ile ç~ Yelhanı :mektebde likabla· 
da i~Ier. ~al·a~ylılar hepsi orat <g•bi lakablari~rbirleriııi eskiden old'b-

leriJe bi e çağınyorlar Gene bir-
fika.ıllfı:to:ı:~ lllekteb ÇOcukla~y~ gibi 

• \ll. 

Saat orı -Altı olEb. 
~Cahlllç ~b dotrı. :mektebin bahçesi 

lrltızı"'blıı. alık abnuttu. Bu sırada 
• 

;:: c\ıtı okJca1 
uıye b~ 

~kluk: gQrııeri • bir ÇOklanna eski ço:. 
altı Okk ili hatırlatıyor, .tuttuklan-

>'ot a Japıyod 
'-r' Yakalıyorı ar, kaçanları kovalı-

~Ylının ıev::· Velhasıl çocuk Galata
tiyır tıurıb le Yqıyorlard1. 

B urcu Ahmed Ağanın: 
c ef 
B Po?a, Oft --c eı ,... ..... 

Afaıt . J>a7'a, °" PGra. 
de anıııe çaldıı-.. 
d GaıatıaaA- "' tanı.bur, saat on bir-a...,'" -raylıları L f 

~~ etti. &On erans salonuna 

'ıı eski 
ltoııı ınezunun hitabesi 
~ ..... etana salon d 
• ··''llıııu ... un a mektebin ne es-
~d· 'b .ITIUhtar +__.. d" • . 1

• •vıuhtar İsf ~en ıyar bır hıta be 
~lld :tk endıyar, bizim Ercü -
4tuıı h ~in da,,,... Bükr 

il SUl>hi ,, .... , eş sefiri Ham-
l.ıuhtar İs! ntn de kayınpederidir. 
~ büYük ka end1yar, bir sene içindeki 

tı Gaılltasa:ıbunız, ~ Şef Atatür1' 
~et tk• · 3Ylılan bır dakika s'jkfita 
'""l'l"h .... -_•1.1.. Onu -ıe 

---.~d mu akib Galatasarayın 
lıtıd en kısaca hah · ·· 
) il Çok settı ve soz ara-
a::ıer, h:~el ~Ükteler yaparak dinli-
~f duYur ır hıtabe dinlemiş olmanın 

du. 

l.fuht .\il Saıninln nutku 
~~ ar~ . 
\ı .. rı Gaht endıyardan sonra kürsüye 

uı.,, •saray ki-bil ü .. . . hu uurı bir u n n muessısı ve 

11 rı ~tul llUJnaralı azası Ali Sami klü-
ıtı l'l rnasından k 

ti. e sureu · san ırmızı forma-
\ Calıttas e ortaya geldiğinden bahset-
~tı teSia 

1~Y klübünden ayı·ılıp başka 
len, G edenlerden bahsederken onla

alatasarayh olduklarını, Gala· 

1 

bir azizlik yapmış, 
kürsüye çıkarmış. 

onu palas pandıras 

Bir vaiz hikayesi 

Ercümend söz arasında bir viiiz hika
yesi anlattı: 

- Viiz kürsüye çıkmış, vazedecekmiş. 
Ne söyliyeceği bir türlü aklına gelmi-

1 yormuş. Cemaate dönmüş: 
- Ben vazedeceğim amma, aklıma bir 

teY gelmiyor; demiş! 

G4lataıarayın en eski mezunu 
Muhtar Eıfendiyar 

tasaraylının memleket mikyasında geniş
lemek istidadı olduğu için Galatasaraylı· 
ların Galatasaraydan ayn klüpler yap-
tıklarını söyledi ve Fenerbahçe,i kardeı 
klüp olarak tavsif etti. Galatasarayın kırk 
be§ senelik jimnastik hocası Faik beyi bir 
heyetin ziyaret etmesi teklifi alkışlarla 

kabul edildi ve seçilen heyetin pilAvı mü· 
teakib hocanın evine gitmesi kararlaştı
nldı. 

Galatasaray spor klübü müessisi AH 
Saminin sözleri birçok yerde alkışlarla 

kesiliyordu. 

Erciimend Ekrem kürsiide 

Ercümend Ekrerni her sene pilavda gö
rürdüm. Mütebessim bir yüzle kürsüye 
çıkar, Galatasaraylı arkadaşlarile kısa 

fakat çok hoş bir müsahebe yapardı. İs· 
tanbulda olmadığı için bu senenin pilA
vında da bulunarnıyacaktı. Buna kP-ndi 

hesabıma ~ok üzülmüştüm. Fakat Ali 
Sami kürsüden iner inmez, Ercürnendi 
kürsüde gördüğüm zaman çok şaşırdım. 

Şaşırdığım kadar da sevindim. 

.27 liraya bir tabak pilav• 

Cemaat arasında bulunanlardan biri: 
- Aklına kürsüden aşağıya inmek te 

gelmiyor mu? 

Diye bağlrmı§, Ercümend dedi ki: 

- Benim aklıma kürsüden inmek ge
liyor amma, gene inmiyeceğim ve yolda 
ge'lirlten bir tanıdık.la al"aSında geçen 
muhavereyi tekrarlardı. Tanıdığı Ercil-
mende sormuş: 

- Niçin fstanbula gidiyorsun? 
Ercümendden: 
- PilAv yemeye! 
Cevabını alır almaz şaşırm~ş: 
- Ankarada pilav pişiren yok mu da 

pilAv yemek için tA İstanbula kadar gidi
yorsun? 

Ercümend izah etmiş: 
- Galahsarayın pilavına 

Bizim pilav bir semboldür. 

öteki bir kat daha iaşırmış: 

gidiyorum. 

- Pilavdan sembol olur mu? 
Ercürnend bu muhavereyi şöyle bitir • 

miş: 

- Pilav Galatasaraylılann sembolü -
dür, çünkü biz Galatasaraylılar bir ten -
cerede pişen pilavın tıpkı pirinç tanele • 
ri gibi birbirimize yakınızdır. 

Havucun içi 

Ercümend rnüsahabesinde 
Külbastı füıife de takıldı: 

bir aralık 

- Adı Kiilbastı amma, dedi, çocuk ha
vuçtan başka bir şey yemez. 

Niçin havucu bu kadar sevdiğini merak 
ettim. Bir havuç aldı, bıçakla iki parça 
yaptı. Havucun içi sarı - kırmızı idi! İşin 
içyüzü o vakit kafama dank dedi 

Sözlerine devam eden Ercümend: 
- Galatasaray havasını almış olanla

nn bir mazhariyeti de genç kalmaları • 
dır. İşte mesc:ll ben hiç yaşımı göster • 
mem. 

Ercümendin yaşını söyliyeceğini zan -

Ercümend Galatasarayın pilAvından 

kendi kaşığını eksik etmemek için ta An
karadan buraya kadar sırf bu maksadla 
gelmişti. Kendi söylediği gibi bir tabak 
pilavı yirmi yedi liraya yemişti amma, 
pilav da bunr. değerdi. Ercümend Ekrem; 

netmiştik fakat bunu söylemek genç kal
yaptığı müsahebede kendine azizlik edil- mış olmasına rağmen işine gelmemiş ola
diğini söyledi. Ankaradaki arkadaşları, cak ki llfı karıştırdı, ve Tevfik Amiri 
hepimizin yerine pilavda sen bulunursun telmih ederek: 
demişler, onu pilava göndermişler. Kapı-
dan içeri girince kendisini gönderenlerin 
bir çoğunu karşısında bulmuş, onların a
zizliği yetişmemiş gibi heyeti ıertibiye de 

- Kocamaz, soyadım alan da bir Gala
tasaraylıdır; ve mektebin en eski mezun
larındandır, dedi. 

(l>eTamı U inci ll&Jfada) 

Sayfa 9 

1 Meşhur Türk Pehlivanlarından _j 
L Kavasoğlunun Güreşleri 

Kavasoğlo Sultan Azize 
nasıl tanıtıldı? 

Kavaao~ıu tbrahim, ünlil pebllvanlan
lnl?Jdan blrlıdlr. Babası onu çok kuvvetli 
yetlştirml§tlr. Onun ilk büyfrk gürefl Fl
libede olmuş. Meşhur Kara Sülo'yu h19 
sıkıntı Qekıaeden mağltib etmif, blr anda 
§Öhretı dört yana ya.yılmıştır. :İşte Flli
bedeki bu güreşten sonra Kavasoğlu is -
tanbula gelmeğe muvaffak olmuştur. 

Suyolcu Mehmed pehlivan, Kavas 
oğlu İbrahim pehlivanın Filibede Kara 
Sülo'yu yendikten sonra İstanbula ge
lişini ve Abdülaziı.e hühU edişini şöy -
le anlattı: 

- Filibede meşhur Kara Süloya on 
dakikada pes ettiren Kavas oğlunun 

namı pek çabuk Edirneye ulaşmıştı. 

Edirnede pek yakında sancak pehli -
vanlığı için müsabakalara başlana -
caktı. Yurdun dört tarafında bulunan 
pehlivanlar birer birer Edirneye dolu
yorlardı. Kavasoğlu da kispeti omuz -
}ayınca soluğu Edirnede aldı. 

Abdül§.zizin giır~lere ve güreşcile -
re olan alaka-sı malümdur. Hazret ken
di de pehlivan olduğu için sarayda peh
livanlara iyi yerler verirdi. Müteaddid 
pehlivanları vardı. Bunların içinde 

muhtelif senelerde Edirne sancak peh
livanlığını kazanmış olanlar da mev -
cuddu. Abdülaziz sarayın bahçesinde 
güreşler yaptırır, kendi de Camlı köŞk
ten seyrederdi. 

Harem ağaları bu pehlivanları dışa -
rıdaki güreşlere de götürür, kazandık
ları mükafat ve namlardan hazreti ha
berdar eder, hazret de memnun olur -
du. 

Harem ağalan o zaman Abdülazizin 
en ivi pehlivar.ı olan Arnavud pehliva
nı Edimedeki sancak güreşlerine işti
rak ettirmeğe karft vermişlerdi. Ab -

dülaziıin bu güreşe nza g&termiyece -
ğini evvelden hisseden ağalar Arna -
vudu kimseye haber vermeden :Edirne
ye aşırmışlardı. 

Edirnedeki güreşlere iştirak edecek
lerin isimlerini bilen ve onları gayet 
yakından tanıyan baTem ağalan Edir
nedeki sancak pehlivanlığının kendi 
güreşcilerine verileceğini kuvvetle u -
muyorlllrdı. Fakat bu dar kafalı adam
ların aklını:Y bir türlü Kavasoğlunun is
mi gelmiyordu. 

Güreşler başlamıştı. Sancak güreş -
lerine saraydan bir heyetin gelmiş ol -
ması, AbdÜiazizin baş pehlivanı Arna
vud pehlivanın başa güreşmesi güreş -
lerin ehemmiyetini bir kat daha art -
tırmıştı. 

Küçüklerin güreşi bit~ikten sonra 
sıra başpehlivanların güreşine gelmiş
ti. Evvela Arnavud bilfıhare Kavasoğ -
lu yağlanarak meydana çıktılar. Ha~k, 

AbdüJazizin bu talih1i pehlivanına hay
ran hayran bakıyor, Kavasoğlunun bu 
güreşde ne netice '1acağmı merakla 
bekliyordu. 

Nihayet, güreş başladı. Her iki gü -
reşci birbirini derıedikten sonra karşı
lıklı oyunlara geçtiler. Yanın saat, bir 
saat, bir buçuk saat olmuş, hiç bir ne -
tice alınamamıştı. Kalvasoğlu ile Arna
vudun püreşi •iki buçuk saat hiç fasıla 
vermeden devam etmiş, en sonunda ha
rem ağalarının ve halkın müdahalesi -
le güreşciler birbirinden ayrılını.ştı. 

H~rem ağaları, Arnavudu Edirneye 
getirdiklerine pi§man olmuşlardı. Gü -
reş bittikren sonra. harem ağalarının 

kavgaları b~Ianuştı. Birbirlerine: 

- Efendimiz 'bu güreşi duyarlarsa ne 
yapanz? 

- Başpehlivanlarının Edirne.de san
cak başpehlivanlığını alamadığını, ild 
buçuk saat güreştiği halde rakibini ye
nemediğini duyarlarsa hepimizin kel • 
leleri uçacaktır, emin olunuz• diyorla'r, 
endişelerinden bol bol ter döküyorlar
dı. 

Korkulu rüyalar geçirdikten sonra 
saray heyeti İstanbula dönm~tü ki 
Kavasoğlu da İstanbula ayak b~stı. Sad 
razam Mahmud paşa Edirnedeki gü -
reşleri duymuş, Kavasoğlunun medhi
ni ~ibnişti. 

Mahmud paşa da güreş meraklısı i • 
di. Ihlamurdaki köşkünün bahçesinde 
zaman zaman güreşler tertib eder, ken
di de bu güreşleri köşkün penceresin • 
den seyrederdi. 
Kavasoğlunn yakından görmek iste • 

yen Mahmud paşa köşkün bihçesin~ 
gü~ te:rtib et!iğinden herkesi haber • 
dar ettirdi. 
Köşkün bahçesinin tam ortasında 

büyük bir taş koydurdu. Güreşler b~· 
lıyacağı esnada üç pehlivan el birliği• 
le bu taşı zorlukla kaldırır, kenara gö
türürdü. Güreşler hitama erdikten son• 
ra gene ayni miktardaki pehlivanlar 
taşı yerine kordu. Mahmud paşa güreş• 
ten -evvel ve sonra yapılan bu hareketi 
adeta uğurlu sayardı. 

Güreşleri seyretmek üzere bahçeyi 
dolduran seyirciler, güreş yerinde hal• 
ka olmuştu. Güreşciler de birer birer 
yağlanarak meydanda görünmüştü. 

Güreşlerin başlamadığını gören Ka • 
vasoğlu yanındakilere sordu: 

- Güreş neden baışlamaz? 
Ötekiler cevab verdi: 
- MP.ydanın ortasında gördüğün Şd 

taş henüz yerinden kaldırılmadı da on• 
dan: 

- O taşı kim kaldırır? 
- Taş çok ağırdır. Ancak onu üç ki• 

şi kaldırarak kemrra götürür ... 
Havasoğlu taş ha~kında verHen iza• 

hatı dinledikten sonra ortaya çıktı, ta• 
şa doğru yürüdü. Taşı kucakl~ığı gibi 
yerden kaldırıverdi. Halk, hayretle 1Ca 
vasoğluna bakakalmıştı. Kavasoğluntni 

bu hareketi derhal Mahmud pa'Şaya u • 
laştırıl<t.: 

- Kavasoğlu İbrahim peh1ivan mey
dandaki taşı yalnız başına kaldırdı ve 
kenara {?Ötürdü. 

Mahmud paşa şaşırıp kalmıştı. Bd 
taşın bir 'kişi tarafmdan kaldırılacağı • 
na asla inanamıyordu. Emretti: 
. - Taş yerine konsun! 
Taş yerine konmuştu. Kavasoğluna: 
- cH:ıydi evlad bir kere daha kal • 

dır• dedilrr. · 
Kava.c:oğlu gene hiç zorluk çekmed'Ed 

taşı kal.cf1rmış, kenara götürüvermişti. 
Güreşler bittikten sonra Mahmud pa

~ Kavasoğlunu yanına çağırmış, b1I 
kuvvetli ve usta pehlivanı bir kere cl9 
y1'k!ndan görmi.iştü. 

Mahmud paşa derhal Abdülazize k~ 
muş, Kavasoğlunun bahçedeki taşı kal
dırmasını ve güreşlerini ballandıra bal. 
tandıra anl1ltmıştı. 

BiT müddet sonn Kavasoğlunu Ah • 
dülaziz de tanımış. onu müteaddid de4 
falar güreştirmişti. 

Ve nihayet Abdül§ziz ölmüş, Balkan 
haI'bi başlamı~tı. Bir gün de Kavat.mi• 
lunun İstanbuida koleradan öldüğü du
yuldu.-
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s - Muzır hastalıklardan korunma.le için sayesinde sigortacılık işleri ve sigorta met - Basri Çakır, İstanbul Ticaret mektebi orta İstanbul kız o!'ta okulu sınıf 2-A ~-·* ~ 
faydalı afişler yaptıı'llıp köylere kadar da- humn memleketıml'Zde inld§af etmektedir. A /11 A R A N kısım sınır l-B de 1360 Ahmed çelenk. azzez, istanbul Hayriye llae61 son ~ ~ 
tıt1lmakta ve gene bu hususta faydalı rumıer 4 - İhraç maddelertmh:ln standardl.zasyo- U YUVARLAK DlJNYA KALEMTRAŞI nmnaralı Hümayun, Zonguldak N~. 
gösterilmektedir. nu, lhraç edilen mallann kontrolil, ihracat- S A Ç L A R A < Son Posta b.atıralı > • mal okulundan 421 ismet uzuner, Si 11ıı • 

f - Me•cut hastaneler1ınlzlp fenni lhtl - cıların ruhsatname tş'lnln tanzimi ve faali - İstanbul Şişli Terakki llaeat 1244 Hasan, Fatih sarıgilzel Battal ouı sokak !ti' • 
,.açları hergün bl.r katdt.ha ikmal edilmekle yetlertnin murakabe altına alınması Parti arad s l.h ist bul Hayd __ .., İstanbul Boğaziçi lisesi ıınıf 2 de Orhan Ki.- m a em • an _.y-ıı--
beraber icabeden tevsller yapılmakta bundan programının bu husustaki dileklerini tabak- per, İstanbul Be7oğlu 29 uncu okul sınıf 5- .sinden 1715 Hüsnil. 
başka dokuz vllfıyette yeniden hastane tnşa kut ettlrme~e lm'Un -verici bir yol almıştır. B de 134. Fatma, İstanbul !tinci Ut okuldan BOYA KALEMİ ...J 
edl.lmtltte ve yedi vlllyetre yapılacak hasta- G - Satış kooperatifleri ve kredi 'koope - Qdedl ~UJ 
nelerin de projeleri tamamlanmış bulunmat- ratlfleri müteJı::abilen yeJtdi3erlerinln faall _ 352 numaralı Saime Yurdagül, İstanbul kız samsun Irmak mahalleal Kılı UJlC" 

6 lisesinden 1443 Türkan. 67 numarada Adnan, İstanbul 19 sıtro' 
tadır. yetini tnmnmlayıcı bir mahiyet ve kıymet ki FOÇA el 

5 - Sıtmn, verem, frengi, yrahorn ve bütiln tn.şıma.ktndır. Kredi kooperatiflerinin teka - MÜREKKEBLİ KALEl\I okuldan 332 Turan Çökmez, Es 44 ~ti 
bulaşık hnstalıklarl:ı mücadele işlerine ehem- afif ettl~I mıntakalarda satış kooperatlflerl ( Son Posta hatar&lı ) memuru Gall.b km Jale, İstanbul ıeı »' 

~ ld k1 4-fte Ta ... -'- or•" o .. ulu son sınıftan HalAt, Sen okuldan 425 Ülker, İstanbul Vefa er m!yetlc devam edilmekte ve .... u yo a ""9- kurulduITTı gibi her sat!.' Jı:ooperatifi de böl - "-"uı1 ~ • u 

lklla.t her sene genlşletl.lerek memleketin u - geslndekl kredi müesses"sl lle takviye olun - Pülşerl Fransız mektebi talebelerinden Ley- sinden 433 Muammer. 
mumJ sıhhatinin sağlamlaştınlmasına çn - maktadır Bu yoldak! faaliyet gittikçe art - 11\ Meriçll, İstanbul ikinci. okuldan AYNA 
lı§ılmaktadır. Bu hususta kongre dlleklcrl tınlmaktadır. 654 numaralı Osman Tezer, İstanbul er- ( Son Posta hatıralı > ıo ~ 
tmkAn n!sbeUnde ehemmiyeUe dikkatte tu- 8 - MenılP.ketin ekonomik fanllyetlne ald kek lisesi tait.besinden 827 Melih, İstanbul İstanbul Haydarpaşa I!sesi sınıf oJ,ıl' 
tulmaktadır. resmt rkonjonktür. tetkiklerini. yanacak blr Yüce Ülkü lisesi sınıf 10 da 312 Hüsnü. 1711 Nusret. İstanbul <?aialo~lu 0~,e .~ 

..ı:... rf d k l k k ıı fi Y."PI TAIOl\11 1-C de 567 Faik Duru, Istanbul lUı•· ~ 
6 - Göçmen işler! gelecek 6~menle • er- mer ez o ara u anılan •Konjonkt r» Ser- .ı_tanbul Davudp:ı. a!:a orta okulu 128 Ekrem, sesinden 442 Mustafa, İstanbul erkek 

hal yerU ve müstahsil hale koymak gaye ve v1sl faaliyetine devam etmektedir. ı.s • 
esası gözünündE' tutularak hilkfunetçe tesblt '1 - BI• çok bakımdan bir turist memle - İstanbul Dlvanyolu Ali Faik apartımanı 1 ınnıf 6 da 189 Rıza. 
edllm~ bir proğram içinde müntazaman yü- keti olmak Lcıtldadında bulunan yurdumuz - numaradli Necmi, İstanbul lldncl okul sınıf KİTAB 1~uı ,,. 
rütülmektedl.r. da bu işi pl~nlamak ve bu yoldaki faallye - 5-A da 214 Hiillmet G~nca, istanbul 44 üncli İstanbul Sirkeci Kummeydanı se JduStl~ 

... . .. Giimriilt Vf'c 1nhlsa.rllitda Uml.zl arttırmak !cin bir turizm şubesi teş - okul sınıf 5 d'! 446 Hüseyin, İstanbul Sultan- partımanında Cemil, Konya avukat 80ı.ı 
1 - Gümrük ve inhisar Jşlerfndc prenslpl- kil edilmiş ve P.t!idlere, bunun Jçln alınacak sellm Çıkmaz sokak 57 numarada Fuad Say,. Fevzi oğlıı Adil, Trabzon Tly~trO bul f'ltl' 

mlz milli ekonomiye hizmettir. Bu bakımdan tedbirlerin tesbıtıne başlanmıştır. DİŞ FIRÇASI numaradu Kemaleddin Taluy. ısta.o rııı:ır•"' 
tarlteler tanziminde bu esaslara riayet edil- 8 - Ziraat Bankası, son Zirant Bankası ( Son Posta hatıralı ) dıklı Derelçl. Mcb'u.snn yokuşu 24 nu 11ııse"' 
dlği gJbl ıtümrüklerc!e yolculara bllhassa tü- kanunu ile sahiple"tlrllmlş ve progrnmın Zl- S:ıllhli Nanu.r Kemal okulu sınıf 5-B de Sabit, Diyarbakır posta telgraf ınu pıst" 
rıst.ıere kolaylık olmak üzere cproşür» neş- raat Bankıımna kredi hususundn tevdi rttı - 546 Hamdiye Özenç, İstanbul 15 inci okul sı- sinde Şekib kardeşi Servet Akıncı. rJı:ıtı ~ 
rcdllml tır. . ğ1 vazifeler. çıkımlan knnunlar dairesinde nıf 5-A da 132 numaralı Reyhan, Düzce hu- Meyd:ı.?cık İncirlltekke 5 numa~::a cı:ı6"w 

Kaçakçı!ıkln mücadele için Hl.zım gelen tatbikat yolunu almı~ bulunmaktadır. kuk hliklml Zeki Ülker oğlu Mustafa ülker mud, Istanbul Beylerbeyi Çnml tulıJ 
terUbat alınmış, gümrük muhafaza teŞ'kllfıtı MUHABERE ve ıuiİNAKAJ,E fŞLERf ist.nnbul cağalo~Ju orta okulundan 33 Meh~ 58 numarada Sadiye, Konya sanat; tt~:. 
kuv\etlendlrllmlş ve hududlardakl. kaçakçı- ı - Kara, deniz, hava nakliyntma tnhllük 1 KUMRAL ve SiY Ah ' med Fevzi İstanbul Üsküdar 17 inci okul sı- lebeslnden 178 num:ı.ralı Mehnl nıf ~ 
hğa karşı rn.zungeJen tertibat lttihru: edll - eden hJetme faaliyetlerinin tanzimi memle- nıf 2 de 5S Mübeccel. Zonguldak N~mık Kemal okUlUer8~ek 

l ti "i renkte sıhht saç boynl ırıdır. 238 cevd"t tstanbul Kn.bata4 
m ş r. ketin lktlsadl ve lçt1mat lhtlyaçlannn uy - l"'GlLlZ KANZUK ECZANESi DİS MACUNU ' ' 2 - Tütün zeriyatında tohumda.o başlıya- " -.: sınıf 4-G de 268 Adnan. 1 

gwı mahiyet ve Ahengi alması için bu işle - BEYOGLU lSTANBUL Tokad posta telg;ar memurlarından Lfltfl RESİMLİ EL İŞİ MODElı ııo· 
rak ekim, tütünün ceklenmesl ve yaprak til- rin bir elden yürütiilmesl zarurt olduıtu gl5 - - kızı Cavidan Ylğlt, rstanbul kız lisesinden 214. 

1 
den ısı> J 

tünün işletmesi baklanda tetkiklerde bulu- rülen ve bu hizmetler teşkil edllen Münaka- Nebahat Samsun belediye zabıtn memuru Konya sanat okulu talebes n allııll 
nulmuş ve muvaffnklyeW neticeler alınmış- l!l.t Vekfiletlnde toplanmıştır. Keza bUyUk ' maralı Mustafa Er, Samsun ırmak ~ ı;" 
tır. Son dört se"le zarfında tiltün enstitüsü y d k 1-t 1 ki 1 d t" Kılıçdede sokak 86 numarada tsma ~r\lıı-tı-
vnsıtaslle tlltl\nli'rlmizln cln.slertnın dahn bir ehemmiyet !ktlsab eden ve ihtiyaç hnll- e e SÜl' ay arın yo ama ara ~ve 1 ta. orman klitlbl. Niyaz! oğlu cemal 5p rJtlııJI! 
ziyade iylleştl.rllmeslnP. tesebbüs edllml.ştlr. ne muhııb,,rat işleri de bu hizmetlerle 1l!!'lll İstnnbul Kız lisesi sınıf 2-D de 55 n.rl 2 " 

3 - Miısklrat imalı için lft.z1m olan 1ptldat görülerek ayni Vekfüete ba~lanmıştır. Blna- Fatih Askerlik Şubesinden: 1 - Fatih şubesinde kayıdlı bulunan yedek sübayların Anknrn bölge san'at okulu teknik ihZ a ?l,.tı' 
ma..ı..ıelerden bir kısmının kalltesinln ylik - enaleyh yurdun en milhlm Lşleri sırasınd:ı. yokln.malarına ı Hazl.rnn 939 da başlıyacak, 30 Haziran 939 da bitecektir:. 10 numnrnh Ahmed Metin, AntalY ıı ııse • 
seltllmesi bir kı..munın da tazın istihsaline olan bu hizmetler bu yeni teşklltıt altında 2 - Yedek sübaylnnn bu gösterilen tarihler içinde (mesai harici mustesna.) diğer başkatibi Nevzad oğlu Vedat, AfyO..ııı. vı; 
imkan verUmesl lcln çalışılmaktadll'. en uygun şekllde nlznmlanacaktır. mesai saalıerlnde saat 9 dan 16 ya kndar yoklamaya gelebilirler. sl sınıf 4-B de 1217 numaralı ııas;;-sıı"!~ 

4 _ Tuz fia!.ı altı kuru.ştan üç kuruşa in- 2 - Posta ve telgrnt htzmetlerlmlzln mem- 3 _ Her yedek sübay bl.zzo.t nüfusu lle şubeye gelecek, yoklamasını yaptıracaktır. yarbakır ortn okulu tınıf 3-B de 8 gıb ~ 
dirilmiş zlrnı snnaviln ve deniz mahsulleri- lekeUmizln en uzak noktalarına .kadar teş - 4 _ Şubeye gelcmlyccek derecede hastn olanlar çlftc etıbbadnn alınacak ve beledi- Diyarbakır Cihan eczanesi. sahibi ı:ı;aıı ~ 
nln muh•aç olduklnn tuzun temininde ko _ miline çntı~ılmakta ve merkez ndedlerl her yece tasdikli bir rnporunu şubeye gönde:ccektır. Fikret, Paya.s Gümrük memurların ...rte cJ

6
, 

laylıklar e::österllml.ştlr. sene munt:ızaman çoğaltılmnktadır. Keza 5 _ Gere~ hasta olanlar ve gerekse Istanbul haricinde bulunanlar aşağıdaki husu- kızı suna, İstanbul Sarıyer orta~J{adıı . 
Tuz tevziatı da rn._~onallze edllmt.,tlr. tren ve vapurlarımızda da mürnseH\t kaibu- satı mektub ne şııbE-ye malümat vereceklerdir. desi 106 numarada Necati, istanb " ıt ıı:. 

ZİRAAT İSI,ERİNDE lil usulü tesis edilmiştir. al Hallhnzır iknmetg!l.h ve memuriyet adresleri. Mühürdar caddesi Hacı Hüsam sokil ~ı.ır. 
1 - BuMay konunu tatbikatı her sene Telefon şebekemizin tevsUne muntazamnn b) Bir mücsse e veya memuriyette müstahdem ise aldığı maaş veya. ücret mlktan. marada Nuran, Çorlu orta okul 50~337 i1I. 

daha zJyade genişletilerek memleketin bu~- bir programla devam edilmektedir. Bu dört c) Sicil veyn knyıd numnrası. 55 Orhan, İstanbul erkek llseslndencıdeSi P 
day istihsal mıntakalarına te.şmll edilmek- sene zarf:.nda bir çok vllftyet merkezleri bir- dl Şube defter knyıd No. rütbesi ve sınıfı. rahim, Anlara Yeni hlr Tuna ca 
ıtedlr Yirmi alım merkezi, dört sene içinde birine bat!:Ia.nmış bulunmnktadır. Telsiz tel- e) Açık yazılmış soy tı.dı (remiz kullanılmıyacaktır). yurak sokak 12 numarada Günay. 
arttırılarak altmış bire çıkarılmıştır. Kezn grnf tesisatımız da asrın lcablarınn uygun !) Yabancı dillere vükufu tekellüm ve tercume derecesi. KART ~ 
beheri dörder bln tonluk dört mühim mer - bir tarzd.ı takviye ve islO.h edilmektedir. g) Topçu ve fen sınıflarına mensub yedek sübayların yabancı dillerden başka Blnıf- İstanbul erkek IL<;esi 1770 Fiıcretj,ıbl ~ 

1
• 

kezdekl si.toya ilaveten bln ile on bin tonhrk 3 - Kü!türel ve sosyal hayatın müessir bir larının hnngl kısımlarında ihtisas sahibi olduğu. Mareşal Çakmak hastanesi. bMta ~ı ~ 
arn.sında olmak üzere on bir silo daha inşa neşir vasıtası olan radyo 1şl, Ankarada en h> Doktorların ihtisas şubeleri ve ihtisas ve.sllmlarmın tarih ve nwnnrası. kızı Selma, icıtanbul Gedlkp::ışn peorta o!,. 
edllmiştlr. son teknik terakklyatını cami büyük ve kuv- U K1myagerlerln ihtisas şubeleri. rt 13 numarnda Ali Tokat t1 " 

~) Deniz" mensu'- yedek sübayların da sınıflarının hangi kısımlarda ihtisas sahibi pn ıınanı ' ' a.ı paı• .• d' 2 Mevvala.nmınn cinslerinin tslAhı ve vetıi bir radvo istazyonu kurulmak suretlle ' ~ ., lu sınıf 1-A da 452 Ziyaeddin, ıı.va ıc ~fs~ 
standnrt tiplere ayrılarak teksiri esası göz tahakkuk cttirllmlştlr. olduğu. r~~ecl Talib sekreteri Hıfzı Knyrt9:_~ ~ 

t nı 1076 sayılı kanunun 10 uncu rnadde.ıı1 =~ ~· 
önünde t.u'ulnı·ak flôanlıklar yapılmış ve Halkımızın ucuz radyo temin etmesi 1çln 6 - Yoklamaları zamanında. yap ırmıya ar bul Beyoğlu 12 inci okuldan 401 urU "'' 
buna göre yf'tlııtlrllcn fidanlar paralı ve pn- lcab eden tetkikler yapılmı, ve bu iş netice- mucibince ceza görecekleri lliin olunur. Ankara fişek fnbrlkası hesnb nıeın12 9 ~ 
rasız olarak bol b-01 dağıtılmıya başlanmıştır. lenmek üzPredlr. * oğlu Doğan Süzer, Sivas lisesi 3 ıJf!l,r' ~ 
Keza mır.takalımn hususiyetine göre bağ ye- .............................................................. Fatih Kaymnkamlığından: 1 - Yedek sübaylarm 1-6-939 dan başlamak üzere 3o- Kartal Maltepe Cami sokak 15 : 0J1Jl ...ı-
ttştlrnıe işi esaslı bir meV"Zu olarak ele alın- 6-939 a. }tadar senelik yoklamn.ları yapılacağından nüfuslarlle birlikte askerlik şubesi- Raziye, İstanbul Vezneciler 10 uncafl rsı"1"'"' 
mış ve lbnna göre muhteltf devlet ndanhkla- ..,., ne müracaatlerl. nıf 2 de 538 Erdoğan, Bor Gilnünbz~~ 
nndn yetiştirilen fidanlar meccanen dağıtıl- SELAN1K BANKASI 2 - Hariçte bu1unanlann da mektub göndermeleri. ıesı 31 numarada Nihad, Çoruın sk• V~ 
maktadır ve denebll!r k1 bu hu.en.ısta son se- 3 - 306 doğumlu emekll 8 inci sınıf muamele memuru o.mıan o~lu Ekrem Karaca - valet salonu sahl.bl oğlu Galib Ba~ııd'~ 
nelerde büyük inklııı\flar elde edllml~tır. Tesis tarlht : 1888 er'in şubeye müracaatı. bul Hayriye lisesi sınıf 9 da 633 199 11' ıtl" 

3 - Rize mmtakasında ça~ılık f§I ınıctşaf • * han, İstanbul Boğazlel ıısestnden 11ı ge? 
halindedir. Tesis edl•en tohum 1.<ılA.h enstitü Kadıkl5y Askerlik Şubesinden: Kadıköy şubesinde kayıdlı iken 934 senesinden itibaren İstanbul Beyoğlu birinci okuldan ..c dil ~d 
ve lstnsyonlarmda ml'mlekette ekilen hubu _ İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA TA) akıbeti meçhtıl kalan ve daha evvel kaydettirdiği adresinde kendlslnl tanıyaı: bilen ol- Kütahya birinci ilk okul sınıf 5 1~ o 91 
bat tohuınlarmın !sl2hınn çalışılmakta ve el rnadığı blldlrllen 331-25 sicilli 2. sınıf muamel" memuru 309 doğumlu Serrlçcll Ismnll Sa- Hayreddin Yürür, Erılncan Kurt~uııd•~ıd 
de edilen tohumlnr bnzı mıntnkalardn mer- id oğlu Muhsinin (veya Memlş> Kadıköy şubesine müracaat veya hallhazır durumunu sınıf 4 dt 117 Sırrı, Slnob orta oıcucıdlıt J~ 
crı.nen lbazı yE-rlercc de mıııtvetten dQn n - TiirhivedPki Subeleri: blldlrmtıii Utı.n olunur. Cahid, Trabzon cl~ktr!kçi Snlflb
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atla dağıtılmaktadır. Halkın e11ndek1 to - * Orhan, İzmit posla paket menıuru 0ıcıJlt1 9 • 
humların meccanen temizlenmesi için de se- Mela.hat, İstanbul Kum kapı ortıı 51111! .d' 

tSTANBUL (Galata ve Ycnlcaml) Yedek sübaylann yoklamaları 2 - Mazeret dolayıslle taahhüdlü mek - Bahaeddlr., Ankara İlteki.n okultı1 0 .. ı•ır' .. Iektörler alınarak muhtelif yerlere dağıtıl - ü t d k l nı nı d " .. MERSİN. ADANA BUrosu ·uapılıyor tubla m racaa, e ece 0 a arın ye a - A da Fayhaman Tiirker, ıstıınbU ~~··" 
mış ve fnaliycte geçirHml.ştlr. " reslertnl. ve sıhhi ahvallerini ve sicil veya ka- ray ilse.si ldnre mf'muru Nuri o~~~ ...... •• ı 

4 - O:m:ı.n çiftliği pulluk fabrikası tevsi Üsküdar Astt~rllk Ş. Başkanlığında.n: ~md dnıru.maro.larını behemehal bildirmeleri lfi ·-···a···-a··k-·t··o···r·····H····a···,·-.z· .. ··c·· e ...... s 
edllerek ge"en vıl yaptırılmL'} olan on bin 1 - Şubede tayıdh yedek silbay ve aske- ı • • 
pull k göçmenlere ve komblnalnra ve talih rı memurların 1 llnzlran 939 günil başla - ..11' 
olan zürraa sntılmıs ve dağıtılmıştır. Yanani•landalıi Sab~lmı mak ve 30 Haziran 939 dn nihayet bulmak 3 - Muayyen müddet zarfında müracaat (l..okman Hekiın) 'lctı-: 

5 - Zirai sanayi üzerinde esaslı etlidler üzere şubede senem: yokla.malan ya,pıla. - etmiyenli'r hakkında 1076 sayılı kanunun ce- Divanyolunda 104 numarada0.~;Ji!/ SELANİK - ATlNA kt za maddesi tatbik olunacağı 1lft.n olunur. f 21 ~ •••• 
ve çalışmalarla me<ımıl olunmaktadır. Mu - en ır. hasta kabul eder. Tele on ••••••••• 
zır h::ıyvanlar ve h'l.Stalıklnrla mücadele ı.,ı • • ......................................... . 
fenni bir surette tatbik edilmektedir. Son Posta Mathaası ı;1fle( 

6 - 'M mleketın hayvan neslinin tslô.h ve Her nevi banka munmelelerl s r Ragıp 
hastnlıkl:ır<:an korunmam için gittikçe artan Neşnynt Müdürü: e ım zÇ J~ 
ve te-,k!H\tı genişleyen bir mesat tatıbtk edl.1- ~alık kasalar servisl • • S. Ragıp EM J{I)Ci 

=~~::~; ::ğ~~:~~::;~u:u=~ar ~~~~ = SAHiPLERi: A. Ekrem uŞA 



Büyük kurultay bir 
h a 

l!a~ara .ı~ (Hu tı i) - Cümhuriyet 
Yı Partısı Beş ne: Büyük Kurulta -
Mı Ya;ın (bugün) saat ı O da Büyük 
ön,; e. ~eclisi bina mda, Milli Şef İn-

... nun · · 
leuruıt oır beyrtnnamesile açılacaktır. 
ıa aya 417 Paru meb'usu 2 ı ı i vi-

Yetlerd" ' 
tiye b • -n gelecek delege ve 3 ü Par-
huı.-.• aglılık rnuamdesi bitirilmiş o 'an 

"1llt ~ah . . h 
den .. ') sıyetı aiz Zonguldak ma -
leti l'rlul~endisleri birliği, Harb Malfıl -

cernıveti Ank . . tıun b· J ve ara tıfük kurumu-
<ielegeı~~r. mümessili olmak üzere, 63 t 

ı..- ~ lırak edecektir. 
"'~mıh~ . 
1 t:ı• nın ruznamesi şudur: 

~ekı'li-:-- Değişmez genel başkan Yeya 
taraf d ı _ . . ın an Kurultayın açılışı. 

geçi.ıni ~kı_ .başkrın vekili, a~tı sekreter 
\ri, 08 ~~gışrnez genel başkanın söyle
Sab ,, ""'"·'l'\:'r azalı program, tüzük. he -

ve Yırm. h.o~ 
larının ·. ı. "'9 &2alı dile'c komisyon-
lel'i \'e ~eçırnı, ~~gram, tüzük proje -n 
kında esab hulasalaıile dilekler hak-

g€ne1 sekreterlikten gönderilen 

ek •• e 
tezkerelrı in okunması ve komisyonla
ra havalesi, 

3 - Büyük Kurultay komisyonla -
rınca incelenip umumi heyetin müza -
kere ve tasvibine arzolunab işler, 

4 - Geayönkurul üyelerinin seçi -
mi. 

Kurultay bir hafta kadar devam ede
cek, ve de~rişmez genel başkan Milli 
Şef İsmet İnönünün nutkile kapana -
caktır. 

Müstııki1 grupa ayrılacak olanlar 
Ankara 28 (Hususi) - Parti müs -

takil grupuna ayrılacak meb'uslar üze
rinde yiırütük:n tahminler arasında şu 
isimler sayılmakta'dır: 

Ali Rana Tarhan, Halil Menteşe, 

Hüsnü Kitabçı. Refik Şevket İnce, Zi
ya Gevher Etiii. Adnan Menderes. 

Ali Rana Tarhanın müstakil grupa 
reis vekiii sıfatne lider tayin edileceği 
muhakkak sayılmaktadır. 

Başvekil 
nutuk 

mühim 
söyledi 

bir 

SON POSTA 

Eski mütekaidlerin 
terfihi için yapılan 

t tkikler tamamlandı 
. (Başrarafı 1 inci sayfada) 

Tasavvur edilen terfih şekli askeri 
mütekaidlere evvelce kendilerinden 
kesilen yüzde yirmHerini iade ile be -
raber fevkaiade tahsisatlarına bir mi -
sil zam icrasıdır. Sivil rnütekaidlerin 
ise sadece fevkalfıde tahsisatlarına bir 
misil zam yapılacaktır. 

Eski kanuna göre bağlanmış tckaüd, 
dul ve yetim maaşlarına lbu şeklin tat
biki hazinenin yılda 4 milyon liralık 
bır fedakarlık göstermesini istilzam 
ettirmektedir. Buna maddeten imkan 
görülemiyeCE'k olursa şimdilik fevka -
Iade tahsisatlara yüzde elli nisbetinde 
b1r ilave yanmak suretile mesele yılda 
2 milyon ° lira ile halledilebilecektir. ---
Dün nece solr k'~ bir oenc ~ız 

ta banca ile ağır yarafandı 
(Bastnrafı 1 inci sayfada) 

lama vak'ası olmuştur. Mehmed Ali is -
mindc 29 yaşlarında bir genç uzun müd
dettcnberi sevistiği Eliza adında bir kız -
la dun gece bulusmuslar, 1st3svon soka -
~·nm karro:ılı/!ınd:ı konuşma_ğa başlnmış· 

l 1rdır. Bu arada Mehrned Ali Elizayı iz· 
dı\aÇ teklif e.tmis, kızın red ile mukabe-. 
.esı dalarmdı.ı bir münrıkaş~nı'l nçılma-

( ~ına seb b olmuştur. Bir aralık frn:ı hal-Bastcı ~rıfı I inl'i sayfada; 1 bütı.in kuvvetimizle koruma~a. v.e kuv- dP kızan Mchmed Ali tabancasını çckf'-
P~k iy· h ilk l.ongre l 'vcticndirme<re çalışmak hepırnızın mıl- n•ı. Eli"::ının üzerine ateş etmiş, çıkan 

ilk kona ı at.r ar :nız ki Partımizin ~i borcu'llUZ lmak icab eder. }.: r~~!'\l .rdan biri Elizayı kasıl;ından e -Va ta •. resi buna 20 
1~. toplaıunış~ a~ sene ~vvel. Sı- Öniimiizde uzwı yollar var 1 hC'mmiyetli drrecede yaralamıştır. Sev -

ız, uzu .ı. zaman azız mılle- ~ili:.irıin kanlar kinde yere düstüğünü gö-
~eni Ç1knu n ve ~.ıp:atıcı bir harbden Muhterem yurddaşlarım: ren !el me>d Ali ise. derhal oradan ka -
ları elinde ş, h<:r tur.u müdc:.'faa vasıta- Daima şu noktayı gözönünde bulun - r lrolı crid<>rek teslim olmuştur. Yar:ılı 
l>e~ b· n alınmış ve büti.in manasile durmak lfızımdır: Şimdiye kadar başarı - Eli1:ı Haseki hastanesine kald•nlmıştır. 
du. ıt~1

1\ h~le [!etirilmış bulunuyor- lan islere bakıp da artık hedefe vardığı-
k~ı~p Yer~e •tın kn!bg~ma kadar so • mızı ve her ;şı tamamladığınuzı zan - Balkan Antantı ekonomi 
go.zu örıUrıd Şrnıs o hın duşmanlarırnızm netmiyelim. Önümüzde henüz yürü -

Sayfa 11 

Müsabakamıza iştirak ediniz 
Okuyucularımızın tarih bilgilerini artıracak 

FaydalJ bir 

MÜSABAKA~ 
Son dört asırda Türklüğe en büyük iyiliği ve en 

büyük fenalığı yapmış olanlar kimlerdir? 

ı .......... Müsabakanın şartları ve t fsilall ........ ~ 
• «Soıı Postan okuyucuları için fay- oğullarını içkiye, ruşvet almaya all§tı- S 

dalı b!r müsabaka açtı. Miisaba - ra.n devlet ve ınlllet hainlerinin bulun- 5 
kanı."l mevzuu son dört asırda (meşru- duğunu da görürsünüz. Tarihte böyle- İ 
tıyet devrine kadar) Türklüğe en büyük ce lyllJklerl veya fenalıklarlle şöhret al- ı• 
1ylllğl ve en buyük fenalığı ya.pmı.ş 0 _ mış kırk kişinin hayatlarını sıra ile ya-

lanları tayin etmektir. Son dört asrın zacağız ve neticede size soracajpz: cSon 1 
dört asırda Türklüğe en büyük 1y1lll1 tı.rlhlnl karıştırırsanız mesela OSmanlı ve en büyük fenalığı yapmış olanlar 

İmparatorluğunu cihanın en haşmetu tımlcrdlrh Yaptığı lyllik veya fenalık
ve kudretli devleti yapan büyük bir la diğerlerini gölgede bırakan altı tari
Türk vezirinin yanında, donanmayı hi şahsiyetin Cüç iyi, üç fena) 1slmlerln1 
düşnıa!l eline teslim eden veya Osman bize blldlreceksiniz. 

};n çok rey toplıyan isimleri seçmiş olanlar arasında 

Birinciye 50, ikinciye 25, üçüncüye 15, dördüncüye 1 O lira, 
25 kişiye beşer lira, 31 kişiye ikişer buç Jk lira vereceğiz. 

:""" Hergiin ıniisabaka yazılarile beraber ııeşredeceğimiz ku-
'- E ponl:trı toplamak şarttır. Bu kuponlar cevabla bir-

"'"1 likte miisabaka nihayet bulduktan sonra idareha· 
:.... nemize gönderiJecektir. 

(Müsabaka yazılarmı herglln 8 inci, kuponları 
sayfamızda bulacaksınız! 

.... : 
L .. J 
! . .... 

ikinci 

;ız, :rnuıet~.t~planan bu ilk kôngre - yecek uzun yollar vardır. Fakat, ar • konseııi, mesais!ni bitirdi 
ha, ~iı ızı~ sönmez vatan a.'~kı - kada bıraktığımız birkaç yıllık bir za • _ • 

a ... d-

11
e seı b ıı· · · f da ı - ılsa yapıl - Buucş 28 (A.A.) - Balkan Antantı Jspanga"4a 120 kı"~el j Almanya • Danimarka L .. ~ierı· . a e ı ımanına ve cı - man zar ın , asır arca ugraş . . .. .. . y 

Musabakamıza iştirak ediniz! 

"'d~ bir hlld~kı asil kanına güvenerek mıyacak işleri başarabildiğimize bakarak' Ekonnmı Kunseyı ongun suren hır mcsa- Tevkif edildi Ademi lecavliz paktı 
ag gibi dıllsull1€t alemine karşı çelik ve geçmişin heyecan ve feragat meş'a - iden a~n~a Cumartsi günü yedinci içtima Kopenhag 28 (A.A.) - Salahiyettar bir 

reyelJ dii Şarı<lan ~elen ve içimizde tü 
1

lesini önünüze katarak istikbale doğru devresını kapatml§tır. Valansiya 28 (A.A.) - Dahili harb es- 'membadan verilen habere göre Almanya 
::ı:nı lnü:n;nlara karşı vatan toprak - azim ve cesartle yürümeğe devam ede • Neşredilen bir tebliğde, geçen toplan- nasında cinayetler işlemiş omakla maz - ile Danimarka arasında bir ademi teca -
"'<lll hüıa: ~~Ya karar vermişti. o za- ğ' Yurdumuzu Türklüğün, insanlık - tıdanberi ekonomi mübadeleleri. maliye, nun yüz kişi dün gece ve bu abah tev- vüz paktı imzası için Berlinde cereyan e-t'i•dığ, bu k unyanın hayretlerle kar- ~: :raber b•şlıy~n tarüıine ve kökleri münakal4t, S<yrisefain, tayyareciHk ve kil edilmiştir. den müzakereler müsaid bôr şclDlde üer-

1 er biri b~na·rctrr _!akib eden yılların, mazinin karanlıklarına kadar uzanan me turizm sahalarında elde edilen terakkiler Diğer taraftan Alicante'de de yirmi !emektedir. Paktın birkaç güne kadar 
ayarı tar·h· . yet a!erninin asırları kap deniyetine yakışır ~r memleket haline I menınuniyetlt! kaydolunınaktadır. müfrit tevki! olunmll§tur. imza edileceği zannedilmektedir. 

dar ll'ıehi~ ını rnefahırle dolduracak ka getirmek, .:nilletimizin şanına layık bir =======================~,;;;~=====~=~;;~~~;;,;;;;;;;;;;:,;~==• 
ttuhlarıznızc~e b~u.~teşern hatıralar hfıla saadet ve refah seviyesine eriştirmek he-
adır. utun zindeğisi!e yaşamak- pimize terettüb eden bir vazife olduğunu 

· asla unutmıyacağız. bizi bu işde muvaf-
)(:01\gre)erin • be . fak edecek en büyük amil. feragatimiz, 

Sıvas k ısn tlı kararlan usanmadan çalı~aklığımız ve, hiç sön -
tnı ongres·n· k · • h d zırı p r 1 

1 ın ararlan vatanı _ I miyecc:k olan mıllı eyecanınuz ır. 
l ti · ça.arırnaı-t ' 
?J lllızi İ<>tikI: !' " an korumuş ve mil Hedefimiz 

U takib .,...:ı a ın<:> kavuşturmu ise bu 
1 Varı k \:\.ter, kon ı . · . Muhterem vt: aziz yurddaşlarım, . ı Ia ... 1 b" . are er de <Nlu aZız 

aıJ.esi · . Utun cıhanda . . t C. H. P rti::inin beşinci Büyük Kuru, -
.. ıçınd{'ki ve ınsanıye 

1 
k . 

1 
. . -

"E!k ı. rnevkiinı' k 11 a· tayı, bir t:ıraftcın mem e ·et ış erını muza b· "'arc:.r}a 1 uvve ıen re- . . 
ız bu .. ta tema~ üz tnı·~r E- kere ederken, dığer taraftan kendı prog-

~fr.:~- gün teniz bir hü ~ tıh~ ır. ger ramı ve nizanınrunesi üzerinde de tetki -
'b '"S ~deb·ı· rnye avası tc-

1 
. 

°'tu·· ı ıyorsak eg-er .11 ı· . . kat yapacak ''t belki bazı esas arı, şım -
tı bi'ı .. k · mı e ımızın "b 

1 
.. 

tı'ıiis Yli ve nı .. st ki diye kadıu· yllpılan tecru e ere gore, ya 
?ı"ııtavt hff'ı<lar daı· u . a ·ı milletlerle ila' e veyahud tay ve tadil edecektir. Ya· 

"'t Uğu resın~ ·· .. ·· k 
<hı nu gönnekJ goruşu~ . 0 - şamak ve ~ckilmül etmek isteyen her si -
tı-"~Y<>rsak hu"l~ e gurur ve ıftıhar yasi uzviyet gibi, inkılabcı olan C. H. Par 
. ·"vıy ' asa e - .. k 
ill'ık atından b k · ger yu sek ma - tisi de daima crealiteye> intibak etmek -
?J-u Arılara sahi~ş ı· a her türl~ maddi le vazifesini daha iyi bir şekilde ifa ede
ltıctrı bir !ıuzur .ahrarnan bır ordu - ceğine kanidir. Hedefimiz, millet ve mem 
?ti~ Q}duğun~e ~~?iyet için?.e .. yaşa&. leketi, maddi ve manevi bakımdan doğ
ita tleti biz goı-uyorsak bütun bu ruluğa, iyiliğe ve güzelliğe kavuştur • 
l:ıo:&lftarında~ d 

0 
.. kon~l.~rin. isabetli maktır. Büvıik Kurultayın bu seferki top 

Çlu bulun- ktowın buyuk ıcraatına lantısında ba~arncağı işlerin özü de bu -
ı.~ .... ua avız. d ••IJc w ur. 

c·· .. P.artisinin hususiyetleri 
h rıru\70~ 
~ lta lnernı nuz ki. C. H. Partisinin, 
~ hiç b eketl<"rdeki klasik parti -

I'. "' enz(.'111 ·, rı h: h . . 
'-· R p 31 • • .r .u l' ~etı var-
her d • n Turk v r - il 1 'na· b hrb" .. 

h • • l 
tn 

Aiatiirkün yüksek hatırası 
Son söz olarak sevgili yurddaşlarımı 

sel<imlarken, güzel vatanımızın büyük 
VE kahraman evladı ve C. H. Partisinin 
rpıcısı ve EbC"di Reisi Kemal Atatür • 
k yuk < ha ırasını sevgi ve saygı ile 

e rım.. Ve onun izinde bizi tiaima i-
.. iır n ve daima götürc>cek ol:m 

b kanımız İsm t İnb
(A A.) 

r 



1Z Sayfa SON POSTA 

rıııll"· "Son Posta,, nın HikAyesi ~ınnm•ııuıuımwuwmıııııııımıuıg 

sonra 
Bu mektubu aldığın zaman çok hayret Sonra yüzüme bakarak kaşlarını çattı:.j seni alçakça aldatıp yuvamızı bozduktan 

edeceksin: hakkın da var ... On beş sene- - Fakat asıl sen çökmüş. ıhtiyarlamış· ı sonra hayatıma giren kadın duygusuz; 
denberi ayrıldığın eski kocan sana ne sın Namık .. Bir gün Mediha sana tram· havai ve tasasız olduğu için bana bomboş 
söylüyor? Senden ne istiyor? Bütün söy- vayda raslamış ve sendeki bu de~isiklik ve manasız göründü ve ilk günlerin u
lenecek ve i~tenecek şeyler on beş sene gözünden kaçmamış. İyi kalbli kadınca- yuşturucu anlarından sonra senin has· 
evvel konuşulmuş ve anlaşılmış iken bu- ğız adeta üzüldü. Bana <acaba Namı'!{ o saslığını, senin yüksek görüşlerini. senin 
gün artık aramızda görüşülecek herhan- kadın uğruna bütün mazisini çiğnedikten temiz neş'f'ni hasretle aramağa başladım. 
gi bir mesele kalabilir mi? Bahusus ki ' sonra saadeti bulamadı mı? dive sorarken İşte bunun için ben mes'ud olamadım 
birbirimizden a::ı-ıldıktan sonra ikim~z .de yüzünde büvük bir endişe gördüm. Mediha ... Hatta, [sana bugün artık bu 
hayatımızı yenıden kurduk, kendımıze İhsana ici:nin derin yarasını belli e4m<'· büyük itir:ı fı da yapabilirim· cilnkü ar~-
yeni bir saadet m~hiti h~zı:ladık. . . mek ir:in sö7ii dr>aic:tirC'rek b.,c:ka şeyler- dan sencle-·, seneler geçti] ha.tta bir zrı-
Hayır, senden bır şey ıstıyecek değılım den bahs"'4 'irr.. fakat senin, kendi saade- man oldu ki seni tekrar bulmak. tekrar 

Mediha; sana bir şey de sormıyacağım. tinle mes'ud oldu~un irin beııi bile ::ıffe
Yalnız, beş senedenberi yazmak istediğim derek hayatım hakkında endişe etmekte 
bu mektubu yazmazsam ömrümün sonu- oldu~nu örrrenmek beni altüst etmic;ti. 
na kadar rahat edemiyeceğimi hissetti· Senin. mazide sana ıztırab çektirmiş olan 
ğim için kalemi ve kağıdı elime almağa bir adama acıyacnk kadar mes'ud oldu-
nihayet karar verdim. ğuna sevinmiştim fakat ... 
Beş senedenberi içimde bir düğüm gibi ı t 1. . b . ıur a· 

y ş e sua ının ceva ını venvorum me ı· 

sımsıkı baglı duran bir sualine cevab ver· h H b ' d 1 d U"" 
w 

1
. a: ayır, en mes u o ma ım. gruna 

mege ge ıyorum. 
B

. b' · · d 
1 1 

yuvamı ve SE'ni feda ettiğim k:ıdı'l bP11J 
ır arımız en ayrı a ı on yıl olmuştu d 1 

B. ·· h' b kl d"""' . · saa ete u aştıramadı. O kadın değil, bir 
ır gun, ıç e eme ıgım bır anda kar- .. 1 • • 

şımda İhsanı gördüm: Nikahımızda benim go ge ımış. · · 
şahidim olan ve sonradan samimi bir dost Hayır, mes'ud olamadım Mediha; çün
sıfatile evimize daima gelen İhsanı ... Ken· kü senden sonra herhangi bir kadının be
disile çok uzun zamandanberi görüsmedi- ni bahtiyar edebilmesine imkan yokmuş. 
ğimiz için bilaihtiyar senden kon~ştuk. Bunu sonradan, çok sonradan anladım 

görmek arııusu büyük bir ateş gibi var
lığımı sardı ve nasıl olursa olsun senin 
hayatına tPkrar sokulmak istedim ve bu 
maksadla bir yaz ben de Modaya, sizin 
her sene ynzı geçirmek için tuttuğunuz 
köşke yakın bir eve taşındım. 

Seni gördüm Mediha; bütün bir yaz u· 
zaktan senin saadetini gördüm ve içimin 
acısını yenmek için senden uzaklara kaç
tım. Sen cidden mcs'udsun; İhsana söy
lediğin gibi, benimle yaşarken bulamadı-

ğın büyük sükunet ve saadeti nihayet 
bulmuş ve layık olduğun hayata kavuş
muştun. B!.l sakin ömrü, nasıl olursa ol
sun, bozmağa çalışmak cinayetlerin en 
büyüğü olurdu. Bana ştf'sözleri söyledi: amma geç kalmıştım. 

- Medihayı gördüm. Senden ayrıldık- O kadını ben. seninle beraber yuvam· O zamandan sonra gene yıllar geçti ... 
tan sonra Kemalle evlenmiş. Sizi gene be. da mes'ud ve sakin bir ömür sürdüğüm Belki de 1hsan gelip bana senin sualini 
raber bula:::ağıma o kadar emindim ki on ~mıda ve hakiki saadeti sende buldul!um getirmese, <bari o da mes'ud oldu mu?:ı. 
beş senelik bir memuriyet hayatından için, sevivorum zannetmiştim. Ömrümiin cndişesile :::enin üzüldüğünü söylemese 
sonra ilk defa İstanbula dönünce derhal en güzel parcası seninle dolu idi: bunu belki ben de hiç olmazsa yaşlanmanın 
size gittim ve birbirinizden ayrıldığınızı, anlamadan sinirlerimin var kuvvetile Ö- getirdiği, rahatı tatardım. Fakat senin 
ikinizin de yeniden hayat kul'duğunuzu teki kadın:ı bağlandım. Bu bağlanışı ha- artık bana karşı içinde bir kin ve intikam 
hayretle öğrendim. Demek vaktile bana kikf aşk sandım ve bu yüzden seni inkar arzusu duymıyacak kadar kendi saadeti
<bir çapkınlık,. diye anlattığın vak'a yu- ettim. seni .f:evmediğimi zannettim. Meğer nin derinliğine gömülmüş olduğunu ta-
vanı bozmuş, sizi birer tarafa atmış ... seninle müşterek yuvamızda asıl büyu'"k tm k b d 
B 

savıvur e (' • en e çok acı bir pişman· 
una çok acıdım ve bu hissimi Mediha· saadeti bulduğum için bu büvük nı'met·ı l k 

Yemeklerinizin 

lezzet ve nef a· 

set.nl, ancak 

ÇAPA 
MARKA 

BAHARA TiNi 

Kulltınınalda 

tdmin 

edebilirsiniz. 

15 gramlık ~alep 

ve baharat 

Puketlerl 

ııer yerde 

5 
kuruştur. 

M. M. Vekaletinden : 
ı - M. M. Vekaleti inşaat iUbesi emrinde çalıştırılmak üzere biri eıe~'k : 

kalorifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis, iki yüksek ırumarJSJI .. 
tıti sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde çall§tırılmak üzere yedi yüuek 
mar alınacaktır. ,}Jl-

2 - Mühendis, yüksek mirar1ar ve süreveyyanlara tesbit edilmi~ kadrO d 
ünde ücretleri verilecektir. 

3 - Talihlerin M. M. V. inp.at §Ubesine bizzat veya istida ile müracaatlaJ1. 
4 - Taliblerden tayin sırasında aranılacak vesikalar. 
A - Diploması aslı veya sureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 
E - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
F - Bonservis. 
t - İk.i seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüd senedi. 

cl020» 

- . ı yarattığı için bu sükuneti de bulama-
dan gizliyemedim. O güldü ve bana şu görmiyecek kadar körleşmiş, ba~ka kadın. · A L A 

b dun ve işte. on beş sene scnra sana 
ceva ı verdi: <Hayat bu; ne yapalım İh- ların mevcudiyetini farkedecek kadar şı-

B N <mes'ud d1.?ğilim!;. demek için bu satırları 1 
san ey; anuk bana sadık kalmadı, baş- marmışım. KIS 
ka kadını sevdi; ben de ta genç kızlığım· Senden ayrıldıktan sonra bunu anla- yazıyorum. ALEM RA 
danberi beni derin bir aşkla seven ve -dım. Bu mektubu gönderdikten sonra rahat . ., 
Namığı kendisine tercih ettiğim için bC'd- o kadın belki de beni memnun etmek nefes alacağımı zannediyorum: Senden Rakımıza gösterilen rağbet UJ:t'ero 
baht olan Kemalle evlendim ve niçin için çalıştı ve hala da çalışıyor. Fakat 

0 
sonra saad,,.ti bulmamış olduğumu söyli- büyük bir fedakArlıkla Ye M ıoi• 

yalan söyliyeyim, Namıkla vPşarken bu- yalnız etten ve sinirden ibaret ... Sende, yerek hem kendimden, hem de ilk yu- teıkllltla sıhhi ıerait albnda l(~Sl~I 
lamadığım saadet ve sükuneti buldum. her şeyden evvel his ve ruh vardı ve ben vası yıkıldıktan sonra kendine yeni bir ye itinalı çekilen ALEM RA d ., Jlll 

Kendi büyük kabahatlarımı bildiğim i- sana bunun için o kadar alışmışım. Bu~u yuva kurarak bahtiyar yaşıyan senden yeni etiketle piyasaya çıkar 1ibil" 
çin senin benden ayrıldıktan sonra haki- da sonradan snladım. intikam almış olacağım. aayın mü~terilerime ıaygılanml• 
katen rnes'ud olduğunu öğrenmek beni İnsan ne garib bir rnahh1kmuş meğer; .............................................................. diririm. ~ 
ç?k sevindirmişti; fakat bilmiyorum niçin seninle beraberken senin fazla lıas5as ve Şehzadebaşı TURAN 
bıraz acılaşan bir sesle İhsana sordum: . l' 1 k ll.vntrosunıta Tophanede iki No. lu nı· kime_. ıç ı o mana ızar, en ufak bir meseleyi '1 .J 

- Medih:ı gene eskisi gibi güzel ve kendine biiyük b.ir düşünce ve üzüntü Bn gece HALK gecesi 

ne~~lis:ı~m -'Onu hiç şaşırtmadı: mevzuu y11pmana darılır ve senin de, baş.. her 
1İ~c?ı!/ioodi ıo Müdürlüğünden: .. 

Esk' · d dah .. ka kadınlar gibi, biraz .. nasıl söyliyeyim, SEYLAB ve Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 25-40 arasınd.' ~~0e 
- ısın en a guzel ve daha neş'e. biraz havai ve tasasız oldug-unu ı'sterdı'm. ESKiYE RA(- BET "'-=nte•· li... · H lb k caktır. Tnliblerin hüsnühal ve tifo aşı kfığıdlarile birlikte hemen Du-·-

:~~~~~~:=:~~:::::~~~==~~a~u~·~i~s~e~n~de~n~a~yr~ıl~d~ık~ta~n~s~o~n~ra~,~h~a~~ı~r·~=======Y~e:ni==e=~=r~.~O=k:uy~u=eu~:A:ya:e:l ======~~~~~~,!!!~~~~~!!~~~!::======================::::ı:::====:~ müracaatları ilan olıınur. c688t c3673> 
•Son Posta» nın edebi romanı: 30 ~ıı· 

miye gitmediğimi görürse fena ha'lde yarılarına kadar çruiıştırnuyacaklarına kadar ehemmiy('t vermediği ve ~ğl 

Mağrur ve müteazzi.m .l<'endun nasıl 
böyle değişmişti? Acabaı eskiden ona 
karşı reva gördüğü fena muameleler -
den bir azab mı duymuş ve bu sebeb
ten mi böyle başkalaşmı.ştı? 

Evet, ondaki bu tebeddülü ancak bu 
suretle izah ~tmek kabildi. Nerime gi
bi hayatın daim2 acı taraflarını gör -
rnüs, her zaman maddi güçlükler içinde 
büyüyerek haya!ata kapı1acak vakit 
bıJtamamış olan bir kız için, bunu 
başka türlü düşünmiye, Feridun beyin 
h:ırekat•ndan başka manalar çıkarmıya 
imkan yoktu. 

Muhasebeciye patronun kendisi hak
kında ittihaz efü~ kararı söylediği za
man ihtiyar adam gözlerini ve ağzını 
açarak öyle tuhaf bir hayret gösterdi 
ki Nerime kihkaha ile gülmekten ken
disini menedemedi. 

- Pek mi hayret ettiniz Cemil bey? 
Şaka etmediğime ve gayet ciddi 'ko -
nuc::tuf!'uma sizi temin oderim. Havd; 
artık üzülmevin: yüzünüz gülsün. Aile
niz ve hasta çocuj{unuz ıztırab çekrni • 
yecekler, siz de rahat edeceksiniz, sö
züme itimad edini~. 

Genç kızın halinde öyle sade ve sa
miınl bir neş'e vardı ki ihtiyar adam 
kendini tutamıyarak yerinden fırladı 
ve onun ba~ır.ı iki eli arasına alarak 
alnından öptü. 

darılır. eminim ya~um. diyetinden haberdar olmak i.st tteF 
Bir kuş gibi çevik ve neş1eli adımlar- Gözleri fena bir kıSkançlıkla ışılda • bir kıza karşı böyle bir~e.n~ı~ Jf9°f' 

la koşarak dişarıya çıktı. Arkasından yan Meliha, müstehzi bir sesle lAfa ka- mesını .neye hı:ml~e~ıhnZ· eı;Jcioet' 
ihtiyar muhasebecinin kendi kendine rıştı: yenge, sız de bemm gı?ı, ~~~ ıtıtıS.~ 
gülümsiycrek c:u sözleri sövledig-ini ic:it- Nerı'me'-'e karc:ı reva gördugu Z1l .111" :ı " -s - Feridun bey artık tamamile insa- " ~ b1 v-

1 

memi~ti: niyetli bir adam oluyor; buna pek şa- hareketJerden bugün vicdan azB •1<9ı1 
Yazan: GÜZİN DALMEN - Demek bu küçük kızın co• nun duğun ve bu sebebten genç kızıl .• df' şıyorsun değil mi Nerime? u .v· i ~Ati 

Teşekkür ederim yavrum· Allah hoşuna gittiği doğrudur. Böyle büyük Genç kız bu sözlerin altında gizli 0 _ olan muamelesini <leğiştirdıgıfl ~efiı•·. 
senden razi olsun. Bize yaıptığı~ iyiliği bir şey elde etmek için ancak böyle ol- lan manayı anlamadan gayet sade ve vur edemezsiniz. Bunu y~lnlZ bit ~ 
ömrüm oldukça unutrnıyacağım. Bu _ ınası icab eder. Maamafih kızcağız da tabii bir tavırla cevab verdi: görüyor, yahud da çok bıI.rn~ .. iıf"' 
nun mükafatını sana Allah ödesin... öyle güzel. sevimli ve iyi kalbli ki bu olduğu için bize karşı böyle gorü1' 
Fakat bunu ondan nasıl istedin çocu _ sevgiye hiç hayret etmiyorum. Acaba - Tabii; artık onu tanıyamaız oldum. Nurive hanım içini çekti: ciÖ~ 
ğum, b1ma nasıl cesaret ettin? onunla evlenecek mi? Kimbilir? Belki Mutlaka o annesinden iyi bir insandı _ z'avallı yavrucak! Eğer ııe IC"' 

Nerime itiraf etti: de zengin bir kadın seçmek ister! Bel- da biz şimdiye kadar bunun farkmda böyle ise kimbilir önünde dahil ~l'~ 
- Bütün cesaretimi topla.mıy~ mec- ki de kendi gibi asil ve zengin bir aile- olamamıştık. dar :!fcı ve ıztırablı günler var! cJt tf 

bur kaldım amma doğrusunu isterseniz ye girmek ister! Zavallı Nerimecik ki- Nerime Fahriye ile sokağa çıktıktan düşünmek bile bana dokuntıY~~e' 
Feridun beyin, birkaç sene evvelki ka- bar bir aile kızı amma zengin değil; o- sonra Nuriye hanım görümcesini azar- zim aldandığımızı. lüzumsuz~ ~ 
dar müthiş ve zalim olmadığını, bu ri- nun yalnız gençliği ve güzelliği var ... ladı: re kapıldığ;mızı tasavvur e " 
camı daha insanca kabul ettiğini söyle- Mamrıafih, bu sevimli kıza Feridun gi- - Bu çocuğa Feridun beyden bu şe- defa tercih ediyoru~. . gnıe 
miye mecburum. bi bir koca temenni etmek bilmem doğ- kilde bahsetme Meliha; ona hiç dü - .. Meliha. hanım mustehzıyane ._J' 

Cemil bey sevjnçten parlıyan gözler- ru mu olur? .Belki de onu üzer, ona a- şünmediği ve hayalinden bile geçirme- ıtıraz ettı: . e(fif• ~ 
le ona hakmakta devam ediyordu. zab çektirir .. bu işler pek belli olmaz. diği bir takım fikirler ve şüpheler ver- - Zaten sizin huyunuz böY1 f11leıct ..af' 

- Sana nasıl teşekkür edeceğimi bi- Onun gibi temiz kalbli bir ikızım olsa nıek, onu ümide düşürmek doğru de - hangi bir hakikati uzdktan ~ev, 
!emiyorum kızun .. sana karşı öyle min- bu korkunç adamın pençeleri arasına ğildir. korkar ve onu yaklaştırma'k cııl' ~ 
nettarım ki... Şayed bir gün bu min • tevdi etmekte çok tereddüd ederdim Meliha omuzlarını kaldırdı: niz; ta ki bu hakikat göze batıl il 
nettarlığımı ispat etmek fırsatını elime doğrusu. Parası kendinin olsunl - Aciba aklından böyle şeyler ge- dar vazıh olsun! •f11e ~1ı-
geçirirsem bundan kaçmıyacağıma ~ çirmiyor mu dersiniz yenge? O mutla- Ayni gün ak~am üzeri Nerl r ,p~ 
min olabilirsin. VIII ka sizin tasavvurunuzdan daha ince ve riye ile bir gezinti yapıp te1:1pr9 e ı' 

Nerime ihtiyar adamın ellerini tuttu. daha kurnaz bir kızdır. bül vuvasma» uğradıktan rıns" O~ıı 
- Ben yaptığım iyiliğin mükafatını Nerime birlikte gezmek için Fahriye- - Bu meseled~ hiç bir gizli düşünce- geç dönmüştü. Ortalık kara fle5tlıı 

fazlasil~ gördüm Cemil bey: Sizin se _ yi alıruya gittiği zmna~ biraz evvel ge- si olmadığına ve zavallı yavrucağın se- idi. Birinci katın sofasında ..& 
viııciniz bana yeter. Bundan başka, çok çen şeyleri Nuriye hanuna anlatmak • nin dediğin gibi kurnaz olmadığına• e- karşıl~ştı. ~zere~-
hürmet ettiğim Zehra hanımla çok sev- tan kendini alamamış ve yaşlı kadın- minim. Belki de biz, Feridun beyin ona - Nerime, sana ic:l~ek u1c'! 
diğtm \OCUklannızm 'bu yüzden mem- cağız da bundan pek memnun kalmıştı. aşık olduğunu düşünmekle olmıyacak ğim mendil ne vakit bı~ece iCt' 
nun olacaklarını düşünmek bu saıadet1- - Annesinin sana: yüklediği işlerden bir zehaba ve bir vehime kapılıyoruz; Sesi fevkaliıde haşindı· d'ği11jı ~-
mi büsbütün arttırıyor. Fakat artdt Feridun beyin haberdar olduğuna cid- kim bilir? - KPnarına Anteb ~i jste b:ti~ 
mfuınadenizle kaçıyorum; yoksa Feri- den sevindim; bundan sonra artık bu - Ne söylüyorsun~ yen~ Onun ancak birkaç gün sonra ) 
dun bey benim hAlA burada olduğumu hu9USta rahat edeoeğine ve SttheylA ya41ında ve onun huyunda bir adamın, Nesrin hanım. 1cOS' fJI' 
ve bana emrettiği halde gQneşı. geı • hanımla o vicdansız Nesrinin seni gece bugüne k~ar kendisine evin bir kedisi (Ar 
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Ordugahta büyük hazıii~.ki~~ 
ı., tınır 14" 
"'tr ı:ı-_ Uslirne eğer b .. l . b 
Jıes ...... •.ıanda söyİemi u soz er~ a~ka ; ~afı~ alayı, tam Yaldızlı kapıya getir- ı Saray !!lazırı, (Altın kaoı)nın -büyük 
~ı:ı~ ki lllaiyetind k'şk olsaydı, hıç şu?.- tılmış .. parlak mızrakları, kapıyı tehdid bir rütbeyi haiz olan-kapıcı ooş-cına 
~ l'?ııiye sebebie e~ u~an?anlaırı gu: eder bir vaziyette, geçid yerine dizil - hitaben: 
~u ağır .~ih;enrdı .. Halbuki mişti. O surette ki - kapı ~;ık olduğu - Ha.şmctlO impm-ator hazretlerin
~( 'yet \'e~ ·şı·afa~. ~-iç ~mse takdirde- bu güzide alay, bir hamlede den aldığım iradeyi aynen tebliğ edi -
)'alin &e!ı~nberi ~~a~· Çunku~ hır b~- kapıdan içeri, atılabilecekti. yorum .. kapıyı, açınız. 
ı.ı.. e has"et ına, evlad ve a- * Dedi. 
uırı, Ya11n ~ken bu adamlardan hiç • · .. " 
' Müslimenin • 1 ~ A Öğle vaktine doğru, (Mukaddes sa - Tepesınden topuklarına kadar gumuş 
., lJlı.,,_ .ı a'ı.ı acagı -adeta ı b' lb" · · ı k cıba 
'1 ~ h<QJıe "'enileoek d d A • ' ray)dan bir heyet hareket etti. Saray sırma ı ır e ıse gıymış o an apı -
~n~-Ul olan macera e:et~e ~-ak1be~ naızırından baş teşrifatçıdan, muhafız şı, boynuna bir altın zincir ile a!:iılı olan 

~değillerdi. ya ış ıra etmek alayı ku~andanmdan, imparatorun anahtarı çıkararak kapının kilidini aç-

~iha * maiyetine mensuh büyük 'rütbeli za- tı. 
}Jj~~t... bitandan mürekkeb olan bu heyet, bil- Gene sırmalı elbiseler giymiş olan 

27 İtıci :;1 98 inci senesi Saf . yük ve muhteşem üniformalarını giy- kapıcılar da. kapının iki ka~adına sa -
~tten ha llına ~ü, Bizanslıl:~ı a~~n~ miş1erdi. ~ıldılar. Üzeri tunç kaplanmış olan o a-
tuhura Yrete duşüren 0 ıneşh ~· Heyet, halkın: gır kapıları, arkasına kadar da~adıla~· 

O ~elınışti. Şöyk ki: ur va a - Zito!... O anda. gözle~ ~arnaş.tıran _parlak bır 
~ert ın , sabahleyin erkend B' Feryatlarile pa-rlak al~ışlan iki sıra manzara, herkesı tıtrettı. .. Düz ve sade 
~delert ht alarmın en seçme en, ıza:ıs asker saflarının selfımlan arasından a- elbisesinin üzerine. demir ağdan bir 
ltıii arek te ve en gu- h · · 1 B t 1 G · f' leri teakıb .e geçmişler... Birbirini ğır ağır Bayazit meydanını geçti. Ak - zır ' gıymış o an at a azı. uv 
~htıişI~ (JGkiopon) (1) m ,.~ saray yokuşunu indi. O muazzam ala- n'lrıl parıl parlıyarı Devza\:le Aşkan 
ltıb !l' .• orad e..r .... anına d" t 1 •• k ld' 
a~ (F a, <Yaldızlı k ) d yın kurulduğu uzun caddeyi geçerek or na.a surere ge ı. 

~,,., • onn Ark a pı an ) 
t ~~ ad~s) (2)ekadar =A~l~b~n=k~a~p~ıy~a~g~e~l~d~L~~~~~~~~~~~~~~~~=(~A=r=k=~=ı=v=a=r~~ 1~~1tn.işle~~iuzun Caddenin iki tarafına 

vali . 
layı Yet, tıpkı B' 
1orıal'ltı.ı an dırı ' ızanlıların zafer a -

arı b' Yordu B · . ta ızzat h .. · ızans ımpara-
ı.ı?ed l"rlUzaff, arbe gittikleri zaman 
uuYUk er ola k ' 
bı:ıp ıafer ala 

1 
ra avdet ederlerse, 

Galatasaraylıların pilav 
günü neş' eli geçti 

Sayfa 13 

Son Poıta'nın tefrikası: 122 

O zamana kadar ancak sadaret kaymakamı vazifesini 
ıf a elmiş olan izzet P:ış1 mührüh!imagun ile birlikte 

veziri azamlıga geçm "ıti 

TercümC3 eden: HUscı /İ 1 Cahi ~ Yalçı!1 
Bu maksadla Venedik cümhuriyeti kereleri ancak :veziriazamın şahsi korku. 

daima faal bir tezgah bulunduru - i su yüzünden tevakkuf ediyordu. Beıbıhli 
yor. Bu biraz da bir vergiye benzi- veziriazamı biran evvel sulhü intaç et. 
yor (1). Sonrc;, götürüldükleri makamın meğe zorluyordu. Fakat ne pahasına o· 
ciddiyeti ile mütenasib olmaktan ziyad~ lursa olsun heirbi bitirmek arzusu hak
çocuklan eğlendirmeğe layık şeyleri sey- kında onda hiç şüphe bırakmıyorsa da 
rettim. Bunlar üzerJerinde küçük köşkler hecaletli bir sulhün ayıbının yalnız ken• 
bulunan .birçok deve semerleri idirler. disine terettüb edeceğini ve muahcdena.
Köşklerin içinde ziraat, hasad, değirmen- menin imzı:ısı hayatının fedası demek o
ler, .ekmekçiler gibi faya.alı san'atlar tem lacağını takdir ediyordu. Bu mültıhaza 
sil edilmişlerdi. Bu kudsi kervanın önünde hasebile müzakeratta ileri gitrniyerek ba• 
gidecek lbu muhtelif levhalar küçük küçiık zı şeyler hakkında müsaade istedi. İstedi· 
yaftalarla süslenmişlerdi. ğimiz lüzumsuzluğu mütaleasile reddetti· 

Böyle bir iltifata nai.1 olmuş olan zat, ler. Bunun sebebi veziriazamı o müsaa• 
bir an evvel azimet zamanının hul\ılünü deyi istemcğe sevkeden sebebin ayni idi. 
beklerken, servetini temin için uzaklaş - Yalnız kendi hayatlarını muhafaza etm~ 
mak üıtiyacını duymamış olan başdefter- yi düşünen vezirler veziriazamın hayatı• 
dar Ömer Efendi, müteazzıro tavırların- nı muhafazaya ehemmiyet vermesini ce• 
dan ve sözlerinden dolayı kazanmış ol • banet telakki ediyorlardı. Nüıayet, padr 
duğu d}işmanlara rağmen, bu servetten şahın hemşirelerinden biri olan karısı 
i.5tifade imkanlarını da temin eylemişti. bu münakaşaya bir hatime çekti. Bu sul• 
Düşmanlarının entrikaları Ömer Efendiyi tan kocasına hlç korkmadan her şeyi im~ 
iher zaman reddetmek kurnazlığını gös - n edebileceğini yazdı. Pek ihtiyar olaıı 
termiş olduğu •birtakım memuriyetlerle veziriazam da sulhü imzaladıktan ve o~ 
İstanbuldan uzaklaştırmak gayesini takib duyu dağıttıktan sonra vefat etti. 
ediyorlardı. Fakat her müşkülatı bertaraf (Arkası va,.) 

etmek Kuyucu Pataya nasib olacakmış.. - .... ·····-··-···· .... •••• .. ·········-······-········-
q Filhakika Kuyucunun huzuruna çağırılan 

ve bir vilayet valiliğine tayin olunan ö-boy:ratorlar, v:ıdarı tertib ederler .. 
~ıt• ecl e bu ca~.ı- ız.h ka~ıdan itibaren 

aati~ ~üze· ~tl haııt kü nne dizilen asker 
• (Baştarafı 9 uncu sayfada) 1 - Muhakkak gel. beklerim; şu senin 1 mer kendisinin kalemle hızmetinden bah-

~rcümend yaşlı, genç Galatasaraylıla- işini bir hale yola koyalım.. Muhakkak sederek böyle kılıçlı bir mansabı kabu~ 
nn arkası gelmiyen alkışları yaşa, bra - amma muhakkak gel, şimdiye kadar niye etmemek için bütün gayretini sarfetme _ 

p 
En Fazla 

bun erdi... İşte b tleleri arasından ge-
T3 ~ l"rlü.şabihtİ Ugiinkij manzara da 

ız.ans . 
ıiYrn· , __ lskerıen 
!tı.uh ~r:rdi. lie ' en temiz elbiselerini 

. asara~.- Psi de h ed dıği bU .. -n ~ • ınu areb en ve 
Bu l-Uk bir l\ lınuş olmanın ver

lltt Uzun C8d ~'e içindelerdi. 

&tas~ bayrakı~'· baştah başa ren
~nkıi da da askf"r l~üyor.. bunların 
baY'takı\Pe siyah ka~~rının erguvan 

Ast arı Yiikseliyord resını Bizans 
t-ı'iı_ er din u. 
·~. gen ı erinin arkası 
ÇoCUk ç ihtiyar k d , büyük kü-
cadde ikafiıeıeri}~ dalının erkek, çoluk 
"" nn.. o uştu H "ı), (P u~rindeki (E . . ele, bu 
l'az. <>rta lliaos) 

3 
ski yaldızlı ka-

\tan :işce cwlanlar( ~ l'll1:!ydanı gibi bi-
rak etı ınahşeıi 1 alkın kalabalığın

.\\>}' at asıı d'kk andırıyordu 
·bq ~~Pazarı ~ ati celbeden ~an zara. 
ı, ~.. eydanınd.ıin ' 
'-1\aş 1l- Aksara . başlıyarak 
~nı~YdanıarınJ'' Beyazıd; Çember
"aı:ı:ı l\.y8sofya an geçen ve muh -
~ eden Uzun llleydanına kad~r de-

'tıa:,IU?un cada caen~de üzerinde idi. 
h\. "lJ e sıı .. 1_ ın iki ta f 
"Ql llolt ~erler di . ra ına da ta-
lakdir ak başları· ztlınişti. Fakaıt; bü
~l "erecek k ' görenlere hayret ve 
~~- Bu süs~~etli ~yalarla süs
llsittı tını; Parlakrın en ehemmiyetli 
~~U~ '\'iıeıer; sana~enedik aynala'ı·ı; 
'\Qıcf 4'lllıdanııar· lrane yapılmış 
~~ A.cen, şa'll~ kıyn_ıetli halılar; 
~~r l~ iki tarı teşkıl ediyordu. 
:'ll. - elen ve b rafındaki evlerin 
~it ~lrtııştı. Balkon kapı1arı, karni _ 
'iller ltıaşlar ~ralardan da renga -
~ia~rJtıy<>rd'u ayraklar, işlemeli ör-

~· ~ıaı1.1ar . 
11. aııel@r; .. _ bugün - ... - ..n_• A 

·~ ~ ·-... ~ UYJn 8 '"""= e~""ı adet ve 
~ ~lQb oI.nı uşJar.. gösteriş hırsı-
~ ~:l'dı. aktan kendilerini ala -
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vo sesleri arasında kürsüden indi. 1 bana söylemedin? ğe kalktı. Vezir, ona tahsis edilmiş olan 
Ercümenddtn sonra Galatasaray yur • Diye ötekine çıkışıyormuş. snığı giydirmek içiu serpuşunu çıkarttı. 

du reisi Saım Fethi, kürsüye geld: ve Ga- Ayni kompartimanda oturan bir başka- Defterdar bu cebri muameleye karşı bir 
latasaray yurdunun faaliyetini anlattı. sına merak olmuş: müddet çırpındı durdu. Fakat bir adamın 
Pilavda bulunamıyan davetlilerin telgraf- - Siz bu kadar •birbirinizi koruyorsu • rütbesini ve memuriyetini terfi için kul
larını okudu. Ve ön sırada boş bırakılan nuz. Arabkirli olmalısınız. !anılan bu garib usule karşı nihayet bo -
bir yıl zarfında ölmüş Münir paşa, Gene- Demiş, öteki bunu diyene cevab ver - yun eğnıek mecburiyetinde kaldı. 

ral Cevad, Salih Arif. Müfettiş Bedri gibi miş: Bu sırada, Mustafa Paşa ef'al ve hare. 
eski Galatasaraylıları anarak hazirunnu - Arabkirli değiliz, Galatasaraylıyız.> kltındaJci ölçüsüzlüğün kurbanı olmakta 
bir dakika sükUta davet etti. Geçen sene· Yemekten sonra önde Şehir bandosu ge<:ikmedi. Ülernanın şikayetleri azlini ve 
nin pilfivında çekilen film gösterildi. ve Galatasaray izcileri olduğu halde bil - Anadoluya nefyini intaç etti. Biraz sonra., 
Caz tarafından güzel parçalar çalındı. tün Galatasarnylılar son sınıf talebesinin hamin çoğaltmış olduğu eşkiyayı temiz
Ve pilava gidildi. taşıdıkları çelengi abideye götürmüşler lemek üzere kendisini vilayetleri dolaşma. 

Pilav neş'eyle yenildi. Pilavda yanım • ve orada Şehir bandosunun refakatinde ğa memur ederek hak.iki mevkiine geçir
da bulunanlardan birinin anlattığı bir istiklal marşını söyliyerek müsamereye miş oldular. 
fıkrayı tekrar edeceğim: nihayet vermişlerdir. Ona halef olarak İzzet Bey vezarete ge~ 

cİki kişi trende konuşuyorlarmış, biri: t. H. tirildi. Yük.sek bir ilmi rütbeyi ihraz etmi~ 
olduğu için böyle bir mansabı hiç bekle -
miyordu: En garibi ifa etmekte olduğu 
şehrcminliği vazifesinin şimdiye kadar 
vezaret için bir basamak teşkil etmesi hiç 
görülmemiş olması idi. Bu intihabın ye -
gane sebebi ihtimalki galeyan ve fevera
na metaneti, anef ve şiddete hilın ve mü
layemeti, üıtiyat6ızlığa basireti ikame et
mek arzusu idi. Babıaliye yerleşmesienin 
üçüncü günü yeni veziri tebrik için yanma 
gittim. 

'' Son Posta ,, nın 
tarih müsabakası 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
Kanuni de bu hizmetine ve sadakati

ne mükafat olara'k Barbarosa kaptan 
paşalık, yani bütün imparatorluk do -
nanmasının idaresini verdi. 

O zaman İtalvanın cenubunda Sicil
ya ile Napoli d~ Lı:;p~nyaya aid idi. İs -
panya Kralı Şarl, Beşinci Şarl adı ile 
Almanyaya <la imparator seçilmişti. 
Macaristan yüzilnden bizimle Alm~ya 
arasında büyük biı gerginlik vardı. 

Türkler Macarıstam zapt ve ilhak et -
miş idi. Fransa Krah da Almanya' im -
paratorunun memleketini dört bir ta -
raftan kuşatan kuvvetleri karşısında 

ürkmüş, Almanya ve İspanya ile harbe 
başlamış, on altıncı asırda A vrupanın 
en muazzam kuvveti olan Türklerden 
de yardım istemişti. Barbaros, Alman-
wa imparatoru Şarl - Ken'in amiralı 
Cenevizli Andre::ı Dorya'yı 1538 de 

Muharrir kitabcı 
davası 

(Basta rafı 8 inci savfada) 
Reşad Nuri (Çalı Kuşu) nu bugün neş· 

retseydi dört tane satamazdı. Çalı Kuıu
nun satılışında muharririnin san'at kıy
meti kadar dokuz asırlık bir imparatorlu· 
ğun inkirazından doğmuş umumi melan· 
kolinin de o~"'l'.ladığı bir rol vardır. 

Bugün H~yin Rahminin (Şıpsevdi) 

si. ki dün bir hezelcii, bugün M. Turhan 
Tanın eserlerinden daha ziylde ihticaca 
salih tarihi bir dökümantasyon eseridir. 

Menkubiyet zamanında da muhafaza et 
miş olduğu tavır ve muamele ile beni ka
bul etti. Hürmet ve riayetin icab ettiği 
surette uzakta, minderin üzerine otur • 
muştum. Söyliyeceğim Şeyler karşımızda 
ayakta d~ran adamlar tarafından işitil -
mcmek lazım olduğu için konuşmak üze
r~ _sesimizi alçaltarak birbirimize doğru e
ğilıy~rduk. Maama.f'Cı bu vaziyet yorucu 
oldugundan biraz yaklaşmamı söyledi. Fa 
kat halimde o zamana kadar dikkat et
memiş olduğu bir çekingenlik bulundu • 
ğıunu farkedince yüksek sesle dedi ki: 

- Nasıl, dostum, bana yakla§maktan 
korkuyor musunuz? 

Sonra kürkünü açarak minderin üze -
rine yaydı: 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

-
MEŞHUR BiR 

Güzellik mütehassısı 
Şu kıymetli tavsiyelerde 

bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gibi, pud· 
ra renklerinin de modası mütemadiyen 
değişir. Bunun içindir ki dalına yeni ve 
cazib renkler hemen Tokalon :müessese .. 
sinin güzelli'k mütehassısı tarafından pi>e 
yasaya sürülmektedir. * PECHE - İlkbahar tuvaletlerile 
ahenktar olan ve bilhassa sarışınlarla 

saçları kestane renginde olanlara yakı4 
tan. şeftali yumuşakhğı tesirıni yapan 
pudradı.r. * BRUN SOLEİL - Esmer tenler için 
gayet sevimli ve cMab bir tesir yapan 
Ye bugün Pariste pek fazla rağbet bulan 
pudradır. 

* RACHEL • DORE - Zayıf tiplere 
hafü ve mahrem bir parlaklık veren ve 
bilhassa suvare tuvaletlerine ahenktar 
bir pudradır. 

Preveze'de mağlOb etti. Bu suretle Ak
denizde mutlak bi: Türk hakimiyeti 
kurtlu. 1543 de Fransa Kralına yardım 
için garbi Akdenize, Frahsa sularına 
gönderildi. İki yıl süren bu uzun sefer, 
Türk donanmrtsmın, Akdenizde pek 
şanlı ve pek muhteşem bir zafer res -
mi C!eçidi l'!ibi bir şey oldu. 

Onda Osmanlı imparatorluğunun tered
di devrinde garblılaşmanm snob bir 
hava ile girişi görillür. Gene ayni hali 
benim (Kara Davud) a tatbik edebilir -
siniz. Ben (Kara Davud) u tıpkı orta çağ 
şövalyesi cehdile yek at, yek mızrak tay· 
yarenin, topun, büyük sanayiin Avrupası 
karşısına çıkmış bir umumi harb cengl
v.-r nesline yaiJım. Bunu motörleşmi~ 
ordusu, yüzlerce tayyare uçuruşu ve 
henüz ateş y\lzü görmeyip en büyük 
gürültüyü cazband davulundan duyu -
şu, cılız cıhz dolaşışı ile bambaşka bir 
psikolojiyi gösteren nesillerin ortasında 
muvaffakiyetle okutan mümkün mü 
idi? .. 

- Kalkınız, dedi, bu kiirkiln il.zerine 
oturunuz. İş\e sizin yeriniz. Siz unuttu • 
nuzsa _onu ben hatırlamağa mecburum.. 

Verılen harekete daima itaate meyyal Cazib ve sehhar renklerin bütün serJ .. 
olan kalabalık heye<:an ile haykırdı: sini tec:rüıbe ediniz: 

Bih'Ük Türk emiralı Barbaros Hav -
reddin paşa, 1546 da İstanbulda öldü. 
Beşiktaşta Mimar Sinan tarafından ya
pılan türbeye defnedildi. 

Barbaros, yalnız muzaffer bir Ami -
ral olarak kalmadı. Türk donanmaı:;ına 
mıflıir ve kahrarrıan kaptanlar yetlciti -
ren bir denizci o1du. On altınCl asrın 
en meşhur Türk gemicilerinden biri o
lan Seydi Ali Reis tarafından ya'Zılan 
şu kıt'a, Barbarosun Türk denizcileri 

Demek oluyor ki, Mdise hiç te kim 
kimi istismar ediyor, sualile hülAsa e • 
dilebilir bir hadise değildir. Amma sen 
'bana Türk kitabcısı vazifesini yapıyor 

mu? dersen o zaman cevabım menfi o
lur.> 

- Yaşasın yeni efendimiz. Birçok kadınlar, maalesef tenlerine uy .. 
Çoktanberi girişilmiş olan sulh müza- gun renkteld pudrayı kul!.anmıyorlar

Bunun için yüzlerine makyaj olmuş ve 
Cl> Fil~akika, hediye 1le vergi arasında bir sert bir manzara veriyor. Teninize uygun 

verme hurrlyctı mevcud olduğu 1nklr edlle- pudrayı bulmanın yegane çaresi yüzünü~ 
mez. Ayni şeyi aynı Zamanlarda vermek u- .. . . k , d' .. 

Nusret Safa Coş14un sulünü koymak bir nevi hak tesis zun bil' tıı.rafına bır ren 'e ~ger tara4 
===:==:=======~~~;;~ Bu hak örf ve Adetlerinden başka ke=~:ıc: fına başka renk tecrübe etmektir. 
arasındaki mevkiini pek güzel gösterir: olmıyan kavimler lehinde tesis olunursa da- Adresimize yazınız. Siu parasız ola~ 

Deniz iistiinde yiirüruz, ha ziyade kuvvet tesbeder. Ahllt: ve Adatın rak muhtelif renklerde 6 aded nümune
1 

Diişmanı arar buluruz· ~~y:h~e~ zamaMn sıb~~tin 1lk unsurlarını Uk yeni Tokalon pudrasını göndereceğiı 
~ibniiz komaz ahnz,' oyar. ee ... ..,,etten imUna .ta.bll 'b "be . k 1 Öcümüz komaz alunız, bulundul'tu takdirde bir takım Adetler tem ve u tecru yı o aylıkla yapınız. Adiıı 

etmek bu atya.set unaurlarıru tanımamak 0 _ reB: İstanbul 622, posta kutusu (25 No. k 
Bize Hayreddinli derler! lur. Tokalon Pudrası servisi.) 



f4 Sayfa 

e8oD Po.st&> nı.n tefrllcaaı: 7'e 

n;n. iNGiLiZ eAsusu 
Tereilme eden: e. .uu 

Ludendorf Alrra.nyanın galibiyeti 
im anıanmn kalmadığım anlamıştı 
Vakıa Lüdendorf münhasıran 

dar bir aıskeri zeka sahibi 
olm<ıkla beraber, gene bir dereceye ka 
dar in~an p~ikolojisini de hesaba kat -
masını bilenlerdendi. O, raporlarımda 
yazdıklrtrıma benzer bir vaziyetin 1914 
senesinde kat'iyen olamıyacağını, işin 
içinde mutlaka çok ciddi bir takım arı
zalar bulunduğunu çok iyi anlıyordu .. 

Li.idendorf üzerindeki tesirlerimin 
derecesini en iyi anlatan vesilm bizzai 
Lüdendorf'un hatıratıdır .. Bu hatırat -
ta, Lüdendorf'un psikolojisinde tedrici 
d "işik!ikleri takib etmek pekala müm 
kündür .. Lüdendorf bu hatıratında za
man zaman derin bir tezad içinde yu
varlanı-naktadır. Ayni bir cümlenin i -
çinde hem ,galib~yete hem mağlfıbiyete 
ayni duece inanmış plarak gorunur. 
Lüdendorfdaki bu z.ıd ruhi halet, 1918 
yılının ortalarına doğru, menfi istika
_vıette olmak üzere dört nalla inkişaf 
etmeğe başladı. föhayet 1918 yılının 
ortalarında Lüdcndorf, muharebe su -
retile Alnınnyanın !!alibiyet elde et -
mesi imkfınlnrının artık kat'iyen kal -
mndığır.ı. bunun için mutlaka bir mu -
cileye ihtiyaç olcu~unu çok iyi anla -
mış bulunuyordu .. Fakat bununla be -
raber 1919 yılı devamınca Alımm cep
hesini sağlam bir halde tutabileceğine 
de kani idi. Muharebe suretile galibi -
yetten ümidini kesen Lüdendorf. bü -
tün ümidini zamana bağlamıştı. Fran
saının geçirmekte oldu~ askert ve si
yasi buhranı bilen Lüdendorf, Ameri -
kanın <'saslı bir yardımda bulunması -

na vakit kalmadan Fransız cephesinin 
kendi kendine inhilAl ed'eceğini haklı o
larak ümid edivordu. O z~ınıanlar Fran 
sız ordusundaki maneviyatın pek de 

yerinde olmadığını kabul etmek 1ı1 -
zundır. Bunun n('ticesi olarak, harekat 
şubesinde bu meseleyi tetkik ederken, 
Alınan taarruzunun İngiliz cephesine 
değil de Fransız cephesine tevcih edil
mesi lazım geleceğine karar verdik .. 

İşte benim, Lüdendorf'un kafasında 
uyandırmıya çahştığım kanaat bu idi .. 
Ordudan, ordunun muhtelif cüzütam -
!arından gelen, haberleri birer hülasa 
halinde ve rapor şeklinde umumi er
kanıharbiye riyasetine bildirirken, her 
fırsattan, her vesileden istifade ederek, 
Alınan ordusundaki maneviyat bozuk
luğunu tebarüz ettiriyordum. Bu faali
yet benim benliğimi, bütün maneviya

tımı kaplamıştı.. Lan'd'aki ilk faaliyet
lerimi hatırlayınca bunlan, melo-dra
matik birer sergüşet olarak görmiye 
baş'adım. Halbuki şimdiki işim tam 
miınasile bir dırnağ, bir kafıt işi idi .. 
Bence asıl faydalı faaliyet de bu idi .. 
Ordunım muhtelif cüzütamlanndan ge
len haberleri hiç bir zaman bu kadar 
dikkatle telhis etmiyordıım .. şimdi ise, 
cümlenin, her kelimenin üzerinde ayrı 
ayrı durarak onlara, istediğim bozgun
cu manayı vermiye, sindirmiye çalışı
yordum .. 

Bu hum.malı. bu plAnlı faaliyetimin 
faydalarını yavaş yavaş ve belli belir
siz bir şekilde görmiye başladım. Artık 
Lüdendorf, bundan birkaç ay önce ken
disine fevkalfıde itimadı olan bir insan 
halinden çılanış bulunuyordu. Artık o
nun karargahı da bundan birkaç ay 
önce olduğu gibi her meselede yüzde 
yüz ayni kanaati taşımıyordu.. çünkü 
ben hiç durmadan. bir baykuş gibi, 
Alınan ordusundaki mAneviyat bozuk
luğunu, muhtelif vesilelerle bütün ko
rargtıh mensuplarına teker teker a.şılı
yordum. Umum\ karargah namına 

cepheyi teftişt: memur olan seyyar za
bitler de benim kanaatlerimi teyid e
diyorlardı. Vakıa onlar bu meseleleri 
benim kadar keskin koyamıyorlardı; 

fakat bu kadan da benim işime pekAlA 
yarıyordu. Çünkü ben bu fikirleri ele 
alarak bunlar üzerinde işliyor, ve bun
ları, ·istediğim gihi tefsir ederek 'kendi 
ana fikirlerimi bunlarla beSliyor ve 
takviye ediyordum.. kendi fikirleri.mi 

tevsik f"tmek için bunlar bana birer şa
hid vazifesini görüyorlardı. 
Haziranın başlangıcında Meyzon'a 

bir mektub göndermek fırsatını elde 
ettim. Mektubun içine şöyle bir masum 
cümle yerleştirmek imkanını buldum: 
cŞimdiye kadar işlerimiz olduhça kötü 
gidiyordu. Fakat şimdi artık her şey 
iyiliğe doğru yüz tuttu.» 

Meyzon'un sonradan bana anlattığı
na nazaran, o zamanlar bu kanaatlerimi 
biraz mevsimsız telfı.kki etmiş. Çünkü 
ikinci Maren muharebesi henüz devam 
etmektP imiş ve Almanlar yeniden ge
niş bir arazi sahası işgal etmiş bulunu
yorlarrmş. 

On beş Temmuz tarihinde vukua ge
len son Alman taarruzu ise bundan bir 
hayli zaman sonra cereyan etmiştir. 
Fakat b'J. taarruz başladığı zaman he
men hemen ilk adımında tam bir mu
vaffakivetsizl'!kle neticelenmiştir. 1918 
senesi ~uvaffakiyetlerile kanadlanmış 
olan Alman ordusu ilk defa olarak he
men hemen hiç bir şey elde etmemiş 
bulunuvordu. 

O (tÜn bütün harb devamınca ilk 
defa olarak muharel>e inisiyatifi Lü -
dendorf'un elinden çıkmış ve mareşal 
Foşun eline geçmiş bulunuyordu. 

(Arkası va.r) 
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Soldan sata ye Yukanc!an aşatı: 
ı - Rezilin yaptıktan - tasgir edatı. 
ı - Ezllmlş-l~zetll. 

ı - Çunkfi-erltmek. 
' - İklimler - Bann'lak masdanndan emri 

hazır. 
ı ....:. İ.şnret-teınlzle. 
8 - Elem veren-babaaı ölmQf. 
'l -;- Çabuk - medih. 
8 - Sübaylar. 
t - Haliçte tntnn fabrlbsı olan mahal -

l.stıfham llhltuı. 

ıo - Ezmek masdanndan lsınltall - bu ay 
Geçeo Bulmacannam Balledlmla lekl1 
Sold&n aap: 

ı - Kadana-tek. 
2 - AdllA.ne-me. 
S - Bayan-L-lm. 
4 - Anar-avare. 
o ..... Kana - Sem. 
8 - .Ak1\a.roy-Eliza. 
'1 - Ya-Ellza. 
fi - E-Beterol. 
O - Yok-T-mak. 

10 - Sallm-ki. .............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Tet sntun santimi 

ıahile 400 
ıahile 250 » 
aahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 ,, 

Muayyen blr müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tarif emizdcn 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpİ§ edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

:tılncılık KollektU Şirketi 
Ia.hra.manzade Ban 

Ankara caddecııi 

SON POSTA 

~ ~- . ~ • . "' . . ,,t 
Dunkü spor hareketlerinden birkaç C"Örüuüş: G.S. - Beştkıq maçında.il heyeca.nlı bir safha. Güreş birfncfllklerlnde • ,jJJ~ ,_ıl 

çileri, atletizm bayranunda 800 metre birlnclıd İbnıı'blm, geçid resmhıcle eski atletler ve bayram lll'allÇ 
tından müsabakalarda kazanan atleüen lı:gpalar verilirken 

Galatasaray Beşikta~ 
3 · 1 mağlôb etti 

Atletizm bayramı güzel ol~ 
Ank rada yapılan Türkiye Greko -Rumen birincilikleri~ 

neticelendi. Ekseri karşılaşmalar tuşla bitti 

Fu bol 
Güreş 

At,et~zm 

iraftanın en mühim milli küme maçı o- I yette topu yakalayan Salahaddin enfes 1 da Kadıköyspor Bozkurdu 4-l 
lan Galatasaray - Beşiktaş müsabakası bir sol şiltle 2 nci dakikada G. Saraya i - tir. . • ı 
dün Tak.sim stadında yapıldı. Stadyom kinci golü kazandırdı. Bu golden sonra Beyoğluspor 3 • Şf ~' 
tamamile dolmuştu. (Hasılat: 2500 lira). G. Saray tamamile açılarak mütemadi - Şişli Çocukları Esirgerne ~'-

Her .iki takım da sahaya çıkıp hakem- yen Beşiktaşı sıkıştırmağa başladı. Be - rafından tertib edilen ]cupa 1" ., 
lerle beraber yeni usulde halkı selamla- şiktaşlılar sert oynuyorlar. Hakem sık sık Ta'.ksim stadında Beyoğlu5P0r 
dılar. Oyuna saat 17,30 da Galatasarayın favul vermeğe mecbur oluyor. Beşikta~ kımları arasında yapıldı. ~~ 
hücumile başlandı. ileri oynayan Hakkı vasıtasile netice al- Oyunda daha büyük bir b ~ 

Galatasarayın ilk hücumunu kıran Be- mağa çalışıyorsa da güzel oynayan G. teren Beyoğluspor maçı 3-l 
§iktaşlılar soldan ~ri bir akın. yaptılar. Saray müdafaası her akına mani oldu. suretle de kupayı aldı. rf.; 
Galatasaray kalecısı bunu kestı. Beşik - Galatasarayın üçilneü golü o k t ı· m b•Y ~ 
taşlılar seri bir oyunla ve açıklarla oy - 15 inci dakikada Cemil Buduriye pas Un u a e z dilD 
nıyarak G. Sarayı sıkıştırmağa başladı. vererek ileri koştu. Buduri tekrar Cemi- Onuncu atletizm b~yraJJll ıı51'1~.& 
Kaçan birkaç fırsattan sonra Galatasa - le verdi. Cemil mükemmel sUrüş ve şilt- te Amerikan mektebı sah e ıV'_J 
raylılar derli, toplu hücumlarla mukabe- le G. Sarayın üçüncü golünü yaptı. Diğer şehirlerden her se~UIS 1" 
le etmekte gceikmediler. Cemilin güzel G. Saray tıAkiın oynamakta devam e - edilen bu müsabakalarda tıe'! 
bir şütü avut oldu. G. Saray sağdan hü - diyor. Hüsnüsüz Beşiktaş müdafaası çok tanbul atletleri yer aidıla~ ,tl• ~ 
cum ediyor. müşkül vaziyete düştü. Beşiktaş Hakkı • Müsabakal:>ra hakern "'l•"~ 

Galatasa~~ym. bi.rinci. golü .. nın ~ayretile münferid ve tehlikeli akın- zel bir geçi~ r:smi ile. baŞditer / 
Sağ açık Bedıı 15 ıncı dakıkada guzel Iar yapıyor. kibcn de istıklal marŞıle. 

bir orta !aptı. Bu~~ri müke~el bir ka- Beşiktaşın golü .. i çekildi. ltli ol~ ,1 
fa vuruşıle topu kaşeden Beşıktaş kale - 28 inci dakikada topu yakalıyan ve su- Çok muntaz&m ve .ze"J ~·~ 
sine soktu. ren Hakkı Şerefe gUzel bir pas verdi. bakalarda alınan netıcelef. Ci1' ~J 

Bundan sonra her iki takım da muka- Şeref de sıkı bir şütle Beşiktaşın yegane 100 - İrfan 11.2, Na~,t. ~I 
bil hücumlarla birbirlerini hayli sıkıştır- golünü yaptı. Beşiktaşlılar yeni bir gol Gülle - Veysi 13.86. ~etı',ı, f 
dılar. G. Sarayın sağdan, soldan yapılan atmak için bundan sonra çok çalıştılarsa 800 - İbrahim 2.04.9. SUıt ) 
akınları dahu tehlikeli oluyor. Beşiktaş da G. Saray uzun vuruşlar ve yerinde Yüksek - l'olat 1.85, (/ 
sol açık oynıyan Şerefi sol içe. Hakkıyı kesişlerle bütün akınlara mani oldu ve Vladis. ffer s.ft. J 
merkez muhacime aldı. 25 inci dakikada maç G. Sarayın 3-1 galebesile bitti. Uzun atlamn - Muza ~ .. 
Beşiktaş içi:ı bir talihsizlik oldu. Cemille Galatasaray: Osman - Yusuf. Adnan - lu. Parke!. 11 . .f. ' 
çarpışan Hüsnü sakatlanarak dışarı çık - Musa, Rmı, Celtıl - Bedii, Salahaddin, 110 - Manili - Yavrtl ,~ 
tı ve bir m:jddet sonrEt tekrat' girdiği za- Cemil, Buduri, Sarafim... los, Vasfi. yP ı 
man bir türlü kendini toparlıyamaclı. Be- Beşiktaş: M. Ali - Taci, Hüsnü - Hüse- Disk - Arnt 41.18. 'f/e 
şiktaş on kişi oynamağa mecbur oldu. Sol yin, Feyzi. İbrth'im - Hayati. Bedii. Sabri, lend. 9.16. 
açığa geçen Hüsnü bir daha topa vura - Hakkı, Şeref... 3000 - Rı:ra MakstJd 1 
madı. 30 uncu dakikada Şerefin sıkı bir Tarık Özerengin Sulhi. 13.46-
şütilne tam zamanında plonjon yapan Dun yapllan diğer maçlar 3 adım - SUreyY8 

;-' 
Osman bir gole mani oldu. Hasan. ıcsıJd f 

Son dakikalarda Beşiktaş fevkalade hfi Beden Terbiyesi kupası için karşılaşan 1500 metre - Rıza ?<1B ~ 
kim oynadığı halde beraberlik sayısını ya takımlar rlün şu neticeleri aldılar: rahim. Koça. a. ce!P,, .J: 
pamdaı ve devre 1-0 G. Sara~ lehine ne- Galatageııçler 2 - .Demirspor 2 400 _ Gören 52.2. /\fiti~ fl"f 
ticelendi. Taksim stadında yapılan bu karşılaşma Cirid _ Şerif 50.15. lt ,!fe!'_ J 

İkinri devre çok samimi bir hava içinde oynanmış ve 200 _ İrfan 2s.6. ?viU~.20· .~ 
Oyuna Beşiktaş başladı. G. Saray le _ iki taklm da berabere kalmışlardır. Sırık _ Viçaropuıos 

8 
g1tal>İ .J 

hine frikik oldu. Topu sağa geçiren G. Beylerbeyi 6 - Anadoluhisar 2 Müsabakalardan sorır. ,, J 
Saray sağ açık Bediinin ortasile Beşiktaş Şeret stadında oynannan bu maçda ve madalyalar verilrnişti!·~ •f r 
kalestne indi. tahminlerin hilafına Beylerbeyi kuvvetli , 

Galntasarayın ikinci oğlu rakibini 6-2 rnağlUb etmiştir. • ·o ~ 
Sağdan gelen topu Beşiktaş müdafaa·. Kadıköyspor 4 - Bozkurd l (Spor haberJeriıniSI~ 

sı bir türlü uzaklaştıramadı. Bu vazi - Şeref stadında yapılan son müsabaka- sayfa 
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MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI def eder, MiDE ve BARSAKLARI 
Kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIM
SIZLIK, ŞiŞKiNLİK, BULANTI, GAZ, SANCI, MİDE BOZUKLUGU, BARSAK 
AT ALETi, iNKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE, EKIŞILIK ve 

YAN MALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYVA Tl!ZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan momasll mUstahz~rlardan dıtha 

Çabuk, daha kol ıy ve daha kati bir tesir icra eder. Horoz uuırkasın.t dikkat. Yalnız toptan satış yerı; MHzon ve 
Batan Eczd deposu. Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul 
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HER NEVİ BANKA MUAMELELERi 
, 

Merkezi: ANKARA 

ŞUBELER. 

Adapazan 
Bartın 

BursQ iz mit 

Bolu 
Eskişehir Saf runbolu 

Is tan bul Tek:rdağ 

Dahilde ve ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Uınum Müdürlük: T0RKBANK - .Şubeler: TiCARET 

Bankamızın lstanbul 'ubes1nde tas1s ednan ,, 
GECE KASASI,, 

Çolc rnn.saı·d ı ı ü ·ı · · · · d b l d l kt d u tart ar a ıayın m fterı enmızın emnne ama e u un uru ma a ır. 

izahat alınmak fizere gişelerimize müracaat olunması 

l esviyeci ve tornacı 
Alınacaktır. 

ta~ıtıkkaledek· Askeri Fabrikalar Uınmn l\liidürlüğiinden: 
~- ltr f 1 fabrika d 
"<ita i steklileri . . mız a çahştırılmak üzere iyi tesviyecı ve tornacı alına-
tqtİ ~ir ve z n ı~tıhanları yapılmak üzere Kırıkkale Grup Müdürlüğü ile An-

lltı, ca09:{1ınburnu silah fabrikalarımız Müdürlüklermden birine müra-

Aıkeri Fabrik 1 U M .. d .. ı·· ..... ·ı ... l 
ıs a ar mum u ur ugu 1 an an 

•det ınuht J" 
'l'-ıı ~ •f Torna tezgahı 

13 ?tıiıı ea·ı alınacak 
l',~d rn~t:~f bedeli (60.000) lira olan 
ı..ıa~ıqqr ll'- torna tezgahı Askeri 

"'la ··•uın M .. d .. 
"1ıu koın·!iy u urlüğü merkez sa- maddelerindeki vesaikle Komisyoncu ol-
~lit 8aat 15 

1

~ onullca 14n /1939 Cuma madıklanna ve bu işle alAkadar tüccar
' · Şartna; kapalı zarfla ihale edile· dan olduklarına dair T.caret Odası vesi· 

teminat olan (4250) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkftr günde saat 14 de 
kadar Komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

0tıdan v .e. (S) lira mukabilinde ko- kasile meikur gu-n ve saatte Komisyona 
el'ilır T l'bl 

· a 1 erin muvakkat müracaatları. (3658) 

'lıafy Harici Askeri Kıtaah 'ilanları 
~ areıerrtin~ı:a:':~~~~~~-~~==--==::::.:_ ____ _J 
' ~§ ad nıtrlerinde kullanılmak V. Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şart
~ l5fı '-tın al ed otoınobillı seyyar tanur- namesi 7 lira 50 kuruş mukabilinde An· 
lta ·Ooo 1. ınac3khr. Muhammen bede- karada Ko. dan alınır. İsteklilerin ka'!lU· 

~'it ~a~a ılk teminat! 8750 liradır. nun 2, 3 cü madqelerinde yazılı vesaikle 
~•ıa ek ıı birlikte ilk teminat ve teklı'f mektubları-

tiinu· s lmesi 15/6/939 Per-saa nı ihale saatindı:?n bir saat evveline ka-
t 

11 
de Ankarada M. M dar Ko. na vermeleri. (971) (28~5) 

Ankaradaki güreş 
Birincilih leri 
Ankara (Hususi) - Türkiye Greko -ı 

Rumen güreş birinciliklerine bugün 19 
Mayıs stadında 4000 seyirci önünde de • 
vam edildi. 

inhisarlar U. Müdür1üğünden: 
I - Şartnamesi mucibir.ce 250.000 metre düz beyaz kanaviçe knpalı zarf usu

liie eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bed€'li 38750 muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 
III - Eksiltme 30/V /9~9 Salı günü s..ıat 15 de Kabataşta Levazım Şubesi Mü

düriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergi:n sözü geçen şube ile İzmir ve .Ankara Başmüdürlük· 
!erinden 194 kuruş bedel muka.bilinde alınabıleceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme 
için tayin edilen günde Pksillme saatinden bir saat evveline kadlr mezkur ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c3240> 

~ 

I - Şartnamesi mucibince c h nded sigara paket makinesi kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konmuş~ur. 

lI - Muhammen bedel sif cl0.000•, muvakkat teminatı c750> liradır. 
III - Eksiltme 3/VII/939 Pazartesi günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar liatsız fenni tekliflerini münn· 

kasadan cl5> gün evvel tetkik edilmek üzere tütün .fabrikalar şubesine vermek· 
ri vo tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır .. . 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenm!:! parası mak
buzu veya banka. teminat mektubmıu ihtiva edecek kapalı zarf lan münakasa 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmelidir. c3475> 

~ 

I - Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan edilmiş olan (3) aded 
yüksek randımanlı sigara makinesi muhammen bedeli sif 28.000 liraya çıkarılmış 
olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

l1 - Eksiltme 14/VII/939 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat c2100> 
üradır. 

III - Şartnameler hergün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Başmüdür
lüklerinden 140 kuruş mukabilinde alına bilir. 

IV - Mübayaa olunacak makineler ~ olen.s. Stand~rt. Müller, Skoda fabrika
ları mamulatından olacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak edenler fi-ıtsız tekliflerini % 7,5 güvenme parası mak
bu2lll veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarını eksiltme için tayin 
edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlı-
ğına makbuz bukabilinde vermeleri lazımdır. (3697) 

Cinsı Miktarı 

BeJ ipi 25.000 Kg. 
Toton tozu 6.00.> adet 
çu vııJı 

-Muhamnrnn B. 
Lira Kuruş 

11250,-
1605,-

% 7 ,5 Teminatı 
Lira Kuruş 

843 75 
120 37 

Eksiltme 
ŞekU Saati 

Kapalı Z. 16 
Açık Ek. 16,30 

I - Şartnameie.ri mucibince yukarıda cjns ve miktarı yazılı , 2, kalem malze
me hizalannda gösterilen usullerle salın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksi!tme şekli ve saatleri hi· 
zalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübaynat şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapıla<'ak tır. 

VI - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 

7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
·kapalı zarflar ihale günü saat 15 şe kadar mezkfır Komisyon Başkanlığına mak. 

buz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksil lmeye girecekler % 7,5 güvenme para· 
larile birlikte müracaatlan ilan o!unur. c3628> 

Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının yüz otuz birinci kilometresile yüz elli dokuzuncu ki· 

lometresi arasındaki yedinci kısmın inşa.'at ve ray ferşiyatı kapalı zar! usulile 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 12/6/939 tarihine müsadii Pazartesi günü saat on beşte Veka· 
!etimiz Deıniryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacak
tır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli iki milyon iki yüz yetmiş bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel §artname 

si, vahidi kıyasi fiyat cetveli, fenni şartname, ahşap traversle ierşiyat talimatna· 
mesi, çimento normu, telgraf hattı şartnamesi, plan ve profilden müt ekkeb bir 
takım münakasa evrakı em lira mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden te· 
darik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler !490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalan muvak
kat teminatlarını ve münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel referanslarını ve 
diğer vesikalarını raptederek Vekaletim.ize verecekleri bir istida ile bu iş için ta
leb edecekleri ehliyet vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı ve miUuirlü 
ıarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesi11dc hazır
layarak 12/6/39 tarihinde saat on dörde kadar ııumaralı makbuz muk bilinde in
şaat dairesi eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

,1934., c3590> 

11 ~' lstanl:ul E elediyesi ll~nları 1 
t ıııei ltıct.~re~ın:u:":r~ab~~~~-~~-~---~~-~-----..J 
'!>bal adada 1385 b~ına 6 lira bedel tahmin olunan Ak.c;aray yangın yerinde 

Müsabakalara 10 da başlandı. Alınan 

neticeler şunlardır: Samsunlu Rıza Ba -
lıkesirli Neş'eti 5 dakikada tuşla, İzmirli 
Bekir Bursalı İsmaili 1 dakikada tuşla, 

Kastamonulu Cemil Sivaslı Hacı Yılma· 
zı bir dakikada tu§la, İstanbullu Faik, 
Kayserli Mes'udu 2 dakikada tuşla. İz -
mirli Hasan Eskişhirli Faiki 11 dakikada 
tuşla, Balıkesirden Ahmed, Seyhandan 
Turgudu, 50 saniyede tuşla, Çorumlu İh
san Kocaeliden Serveti 13 dakikada tuş
la, Bursalı R~him Samsunlu Cemali 3 
dakikada mşla, MiU takımdan Celal Kon 
yalı Sıdkıyı 1 dakikada tuşla, Samsunlu 
Hıdır Konyalı Faruğu sayı hesabile, Ko
caeliden Enver İstanbullu Hayyumu sa· 
yı hesabile, Knstamonulu İsmail Seyhan
dan Ramazanı üç dakikada tuşla. Kaysc· 
riii Kenan Balıkesirli Selmanı 7 dakika -
da tuşla, Milli takımdan Adnan Eskişe • 
birli Hüseyini 10 dakikada tuşla, Anka -
ralı Ali Kastamonulu Mehmcdi 4 daki • 
kada tuşla, Çorumlu Ali İzmirli Musayı 
sayı hesabile, Milli takımdan Mustafa 
Kocaeliden İsmaili 1 dakikada tuşla, Mil
li takımdan Çoban Mehmed, İstanbuldan 
Ahmcdi sayı hesabile, Çorumlu Hüseyin 

1 Seyhanı Mazharı. 2 dakikada tuşla, Mil- 1 
li takımdan HüRy~ Çorumla İbrahimi ~~~~~=.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
56 · d t 1 B 1 H ı·ı K t Ahmcdi 7 dakıkada tuşla, Milli takımdan Milli takımdan Çoban Mehmed Çorumlu 

' t!elediye harıta numsralı arsa nln yanında 2 metre yüzlü 30 metre mu
~ bı •• aZıın 'tt~a~.1 ~~~ satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartna-
~buı "ey udurlugunde görülebilir. İsteklilar 13 lira 50 kuruşluk ilk temi

llde buı a Jnektubile birlikte 31/5 /939 Çarşamba günü saat 14.30 da Daimi 
Ulunahdırlar. (B.) (3433) 

sanıye e uş a, ursa ı a ı. as a - , . . . A • 

monulu Hiıseyini bir dakikada tuşla, Ko- Kena~ ~~şehırlı Ka.~ 2 dakıkada tuş Hüseviııi 2 dakikada tuşla, Milli takım ~ 
caeliden Sezai Ankaralı Niyaziyi 2 daki- 1 la. Mıllı. t~~dan B~ uk Mustafa Sa?1: dı1n Ceıaı Sirnslı Hacı Yılmazı 59 s..ıni ,. 
kadn tuşla, Eskişehirli Ziya İzmirli Şefiği sunlu Rıkabı yı 4 dakıkada tuşla, Mıllı yede tuşla. Ankaralı Vahid Afyonlu En
sayı hesabile, İstanbuldan Vahdettin Sey takımc'l.an Yaşar Milli. takımdan Do~nnı veri 6 dakikada tuşla, İstanbullu İzzet 
handan Şevketi 6 dakikada tuşla, İstan _ 12 dakıkada tuşla, Mılli takımdan Huse- Afyonlu Mehmcdi bir dakikada tuşla. Es~ 
bullu Mehmed Ankaralı Halidi 10 d k. - yin Balıkesirden Ahmedi 3 dakikada tuş- kişehirli Halid Konyalı Abdullahı 32 sa
kada tuşla, Çorumlu Ali Bursah Yu:u~u la, Milli takımdan Büyük Mustafa Kas - niycde tuşla yendiler. 
14 dakikada tUila, İzmirli Ali Balıkesirli tamonulu Mehmedi bir dakikada tuşla, Selim Tezcan 



ile SABAH- öGLE-AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi ftrçalaytnıZ 

Benzerine dünya ıtriyabnda tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve. ha yet verir. Bu emsalsiz Kolonyaya tapan ecnebil~t 
Türkiyeden Limon çiçekleri Hasan Kolonyası alarak Avrupaya Hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri Leylak, Yaseıt1i0 

ve yeni kokulu Losyon ve lavantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan Deposu Sirkeci Liman hanı altınd~ 

DAVET ..... ----. 
RADYOSU MÜŞTERiLERiNE 

Alınan HORNİFHON radyosunun 1460 liralık eşya piyangosu, 1 Haziran 
1939 da sant 15 te İstnnhul 5 in~i mtl'ri huzurunda çekilecektir. Satılan her 
radyonun numarası bu piyangoya iştirak etmiş addolunur. Sayın müşteriler o 
gün noterlikte bulunabilirler. Kıymeti 

1 inciye bir Platin ve pırlantalı kadın kol saati T.L. 1€5 
2 > > Altın 14 ayar ceb saati > 100 
3 > > Perpetuum P S 1 Otomatik piköp gramofon > 55 
4 > > • p s 3 > > ,. 40 
5 > > Doksa mırka altın 14 ayar kadın kol saati 50 

10 numaraya bir~r erkek kc..: saati 
10 ,. bırer kadın kol saati 
25 , kaplama ..RW. marka taşlı kadın fantazi bilezak 
50 > ranfo:se 18 K RW. marka kurşun kalem 

100 , gümüş taşl1 fantezi kadın yüzüğü 
100 > RW. mark,1 gümü~ kurşun kalem 
200 ,, birer lir:. kıymetinde muhtelif hediyele= 1 1050 -YekO.n Lira 1460 

VAPURLARIN HAFTALIK HAREKET TARiFESi: 
29 Mayısdan 5 Hazirana kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Knrodeniz hattına Salı 12 de (Cümhuriyct), Perşembe 12 de (Aksu), 

Barlın hattına 

İunit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabign hattınn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattana 

Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sir
keci nht1mından. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus) sistemi 
vapurlardan biri, Cumartesi aynca 13.30 da ve Pazar 
aynca 20 de (Marakaz). Galata rıhtımından . 
.Pa2.arlesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). 
Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). 
Salı \"e Cuma 19 da (Bursa). Topnane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Carşamba 15 de (Saadı:?t), Cumartesi 15 de (Bartın). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar l1 d~ (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Güneysu), Cuma 10 da (Anafarta). Sir

keci .rJhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü ma!Umat aşağıda telefon numara. 
lan yazılı acentelerden öğrenillr. 

Karaköy acenteliği Karaköy, Köprllha~ı 42362 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Mnd. 

Sirkeci acenteliği 
binaıı altında 40133 
Sir<ci, Yolcu salona 22740 

Tıraş oldul.tnn sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

K 
Tırnş bıçaklan cildi yumuşatır ve 

yüziinüzü pamuk gibi yapar. 

tıraı bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

Köylülerimizin nazarı dikkatine; 
SÜMER 8 N YERU MALLAR PAZARLARI 

Müessesesinin şimdilik yalnız IST ANBUL ve ANKARA şubelerinde 

1 · - ·· Dairesinde 
Köylü elbiseleri gibi diğer giyim eşyası da 

aşağıdaki /iatlarla münha1uran perakende olarak satılmaktadıt: 
Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 

Kayseri "e Nazilli kaput bezinden iç gömleği 

58 Kuruş 

45 
45 

,, 
,, ,, " " 

,, iç donu ,, 
Tire çorab çifti ,, 
Fes hane mamulatı halis yün kasket 

11 
30 ve 35 

190 
290 

,, 
Beykoz fabrikası mamulatı çivili kundura çifti ,, 

,, 
" 

,. BAKER mağazalarının settığı 

1 
kostüm ve pardesUler, emsalsiz 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 

ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve m tısaıt şartlarla satılmaktadır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drcsdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. TütUn Gümrüğü 

* Her türlü banka İfi * 

" " 
fotin " 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerioİD 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

VENÜS ÇAM KolonY85 
. "' . "' 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık •~ 
gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nın formülü bir 

. Taklitleri onun yerini tutmaz, ~ 
Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, AIAt, Ecza ve ıtriyat deposu. 1 

~'--------------------~ 

MEMUR ALINACAJ( 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

' 

F ABRIKALARI .MOESSESESI MODORLOGONDE~ ~;eP 
Karabük dCT?ir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere 'fii~titl,ır 

İngilizceye ve Ingilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette 

la memur alınacaktır. d~ $il' 
Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankııl'~ ş11'1" 

mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank 1starıbıl ..J 
sinde yapılacaktır. · 1'. oJP' 
İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bnnlc s•ı,P 

Müdürlüğüne veya İst~nbu: Şubesi Müdürlüğüne mürac3atla ~ı:~ ed~ 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariylc cevablandırmaları ve ,c ~·~ .... 

"hifle . ır 
vesaikin asıl vey1 musaddak suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tarı cıef1 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etfll ~-
zımdır. te!• 

Lise veya muadili mekteb mezun1ariyle askerlik ödevini ikmal edeJl ~ 
ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. d·ıect? 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin e 
1 


