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1 Ecnebi mehafil, Millf Şefin nutku için diyorlar ki: 
ıı 

Avrupayı bu sene harbden kurtarmak 
,, şerefi Tiirkiyeye tevecciih ediyor,, 
/{endisinde enternasgonal alemin meselelerine dair bu kadar 

~lltJvetle söz söglemBk kudretini lıisseden bir memlekete artık 
'llrupanın biigiik memleketlerinden biri olarak bakılacaktır,, 

BeşinCi Büyük Kurultayın 
1 

'111111 1 dünkü ~alışmaları ~k~ kanaat "Mohim enternuyonal meseleler --· -----.J--~ -----
ında TUrkiye tatahndan bu kadar kafi Encümenler, Vekillerin huzurile toplanarak halkın 

löıler stlylenmesi ilk defa vaki oluyor,, dileklerini ve yeni Parti niza~,me projesin· tkik ettiler 
....,.,_ l Muhittin Birpn Ankar•clan bildiriyor J Kurultay namına bir heyet bu sabah A ~ muvakkat kabrini ziyvet 
'-1 ~ ıeneı bak edecek ve Ebedi Şefin manevi huzurlarına ta71n tazimlerini ulqbracak ~L - c:ı.zı b . § an tarafın - 117uMe Ucl olma ıa.unıann gerek mına .. . ~ . 
-~ ıner . ~n Parti kurult•ymuı ve gerek ecnebi ~~a ~9 -:- ~unyet Halk Par- r • • " bir halk, Kw:ııtaya iftirak ede -

iaiıninde irad edilen büyük Harici siyasete muhitlerde yap - tili Beşıncı ~~yük Kurultayı . bug6.n Milli Şatın - Olan deleg~nn ıeli1lerlni yakın 
Pa 1. nutu1' bütün An "d a I mıı oldutu tm saat ı O da Büyük Millet Mecliainde ilk • bir ile takib eylemekte idiler. 

la..L. r 1 kar . il SuZ er bilhuaa bü -k toplantU1m1 yapnll4tlr. nutkunun matnı Top'Jantı saatinden p &ıce ~a 
.,,,lllllflndaki tesi:a:.::m bir ı· bilhlSSI lllkl oldu. Türkiy:in Bütün memleket içinde millt bir bay ' ~ .ımtv Ctalegelerle ~ ~~o.ı_: 

)8ftilikl Parti te kill • uyandırdı sulh davasını mü ram gibi kutlanmakta olan Kurultay .~ . .... ve herkes celsenin a~1 w Milli 
8e . er tına ve~lmem dafaa için ica - toplantısı münasebetile Ankara bugün,sus1~ 'b~l~uyordu. ~ MIHet_,Şeftn nutkunu sfty~emtilllnf ~-
~Vinçte nıukarrer olan hında her ttr1ü kararlan almaktan çekin ~tanbaşa bayrakla!r w dövizlerle ~=~.?!~~1?!'.•nm.ıt ~ -·-__!_~ ~ ~ ~ 

tı Şılandı Yenilikler ve bu miyeceji hakkında Milli Şef tarafından MO tak•ı Mecıı·ste du .. n zı·raat ~ ltı ~ arada bilhaua çok kat, bir dille IÖylenen .azıer derin S 1 
~ ~l'ti ij ltıes Vesi] 1 . . Partınin halkla bir alaka uyandırdı. 
~~~ilet e erının çoğaltılmasına, Grureun ~. ~ dttUırıesi arasındaki bağların kuv • Umumi kanaate göre enternasyonal '1- b •• t • k 1 d 

~' ltı~b·\ls ::a/allCık eden noktalar lemin en mühim meseleleri hakkında Tiir v • 1 • U çesı on uşu u 
>~t :ra '1-asınd ar ~e._gerek vilayet!er kiye tarafından bu kadar kat'f sözler söy- azı e erı 
~ .. ılırdı. ~ b_uYuk b;, memnu - lenilmiı olması ilk defa vaki olmakta - .-·---............ - ..... _ .. __ ...... ....,, z· t V kT t k·dı ıe cevab verirken k alrJıılı: tı ~ liltik enı devrin süratli a - dır. : . . i ıraa e 1 l en 1 c. ur 
'-"'itle halk çe d~ha demokratik bir . . . . _ i Müstakil Grup İcra Vekıllennden i hakkında :ıayanı d1kk at beyanatta bulundu lııı' lttı.sı a doKı:-u bir inkişaf takib k Ec~~bı mehafılın ~anaat~e gore de i sual ve istizahlar yapabilecek. İcra j 
~ . . kongre muhitini çok Sd- endısınde "bu ~eseleıere daır bu kadar i vekilleri için Mecliste itimad reyi tah- ı Ankara 29 (Hususi) - Mecliste buıün j masınm belli başlı unsuru olclulwna Dl-

~ ıtıı-ı_~iıı~ te . . ku:':etl~ eoz soy.lemek ~alihiyet ve kud- ~ rik ve hükflmetten herhangi bir me- I Ziraat VekAleti bütç~sinin müzakeresi sı- ve ederek memleketin her tarafmda zi • 
>lt~ltiı §kılı tekli~ edilen 21 a • retını hısseden hır memıekete artık Av • i selenin Mecliste alenen milzaken(ıe : rasmdA Cavid Ural {Niğde) ziraate ay_ -ı raat mektebleri açılmiiauu istedi . 
ı., ~ ~, ':1%dilrupun da milli ınüraka be· rupanın büyük devleilerinoeo. biri ola - l lronulmauru taleb edebile<ftfü · l rıl•n 7 milyon !itanuı, halkın yüzde 82 si Ziraat Enstitiminde ,._- .•~"!;;:~ 

· ı...10, ::k bakı'.">ndan çok ha- rak bakılacaktır. / '. \_ ...... - ..... --.. -··---...... _,./ köylü olan bU, ılıemleket için. b~r tü_r~ü olan .~"'.' _prot .. öı'l~mbı :ven._mm .,,: • 
ece~, şup!ıesiz görülü .. · * ~ Ankara 29 (Hususi) _ Büyük kurul- gelirini topraktan bekliyen bir mıllet ıçın prolesorlennın .-nı: saman alaca5• ı.: .. b' 

a,,._ • "' ...-.... Id ~ .. ı d' G ı k Ua - du Viliyettelu zıraat odalarının a-.s ır """!I s.... Bilhassa Balkan kôtlfulan la olan tayın program ve nizamname encümenin- çok az o u6unu soy e ı. e ece Y1 r · . .. d" 
1 

in'n vl 
~ bü .. :* münaae~erimi~l. bflııııeder kulla- de bugün tetkik edilen yeni nizamname ı da daha fazla olmasını temenni etti, köy- İf yapmadıklarını. ~ıra~~ ~ u; f ~ Yüıc nutku içinde harid .,c (~~ ~ 'Devamı 'I ad sayfada) Jüyü: tenvir etmenin, memleket kalkın· (Devcım.ı 3 unau a 4 

; .. 
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Her gün 
-·-

Cümhuriyet Halk 
Partisinin Büyük 
Kurultayı 

\.. Yazan: Muhittin Blrren 

-1-
~ imdi, hayalen, o günleri tekrar 

«::::;;;!' yaşıyorum: 920 senesinin ~l~ba· 
hannda, Ankara tam bir çalkanma ı~ınde 
idi. Galib dünyanın zulmüne karŞl ısyan 
etmiş ilan Türk milleti, bir de Osmanlı 
tarafından hiyanete uğramış olduğunu 
gördüğü için, kendisine. iki tarafla birden 
pençeleşe pençeleşe, çıkacak bir yol ara • 
mıya koyulmuştu. Herkes pekfil~. biliy~r
du :ı..; bu yol, bizi ancak bır inkılab~ go -
türebilirdi. Fakat, hangi yol? Hangı lnkı· 
lı1b? Herkesin zihni bu iki sualle dolu, fa
kat kimse bu suallere vazıh cevablar vc
rentlyordu. Büyük Millet Meclisinin o za
manki kararglhile Taşhan ve Karaoğlan 
çar§lSı arasındaki saha ne mahdud bulu
nan fikir piyasasında, beynelmilel bütün 
fikir aksiyonlan hararetli bir spekülasyon 
mevzuu olmuştu. Her türlü fikrin satıcı
sı da. alıcısı da vardı. Bu her türlil iıkir
lerl temsil eden aksiyonların, gün olur, 
bazılan yükselir, bazdan düşerdi. Dü -
şenlerin ertesi günü kalk~ıklannı, yük -
selenlerin de düştüklerini görmek kabU 

olduğu kadar bunları hat:_A. tı~et ?.~sa, ra
kamlı ifade etmek bile mumkündu. 

Bizzat, Atatürk, bu spekülasyonun için
de bq oyuncu idi: 0 da bazan satar, ba -
zan alır. fakat. dikket ederdim, bunu 
daima muayyen bir hesab içinde yapar -
dı: Hepsi de ecnebi borsalardan gelmit 
olan bu fikir bütün kıymetlerinin, hiç 
birinin diğerlerini batınp hakim olmnsı -
na meydan vermemek ve bu borsaya. biz
zat kendisi tarafından çıkarılacak mllll 
kıymetlerle, diğer bütün fikir kıymetle -
rini mübayaa edip ortadan kaldırmak! 

Bu borsada tedavül etmek üzere onun 
tarafından daha evvel piy,.asaya çıkan! • 
mış olan ilk kıymetler şunlardı: Milli bir
lik, milli hılkimiyet, milli hudud, millt is
tiklal. O. bunlara ilave edilebilecek bütün 
yeni kıymetler fizerinde düşiinmckten da 
hali kalmadı. Bir taraftan hem asker!. 
hem de siyad elebaşılık rolünü dikkatle 
ifa ederken, öbür taraftan da muhtelif fi
kir sistemlerine aid kitablar okumak va 
bunlar hakkında münaka~nlsr yapmakla 
meşgul olurdu. Hem devlet reisi, hem ku· 
mandan. hem inkılabcı ve hem içtima! ve 
siyasi fikirler bors:ı.sının hiıkim oyuncusu 
olan bu kuvvetli insan, nihaye~ ist,.dlğinJ 
yaptı: Halk Fırkası, bir müddt-t sonra, 
borsanın bütün yabancı fikirlerini orta
dan kaldırıp bunların yerine milli bir fi
kir mümessili olarak oturan, bir fikir u
Şt'kkülü oldu! 

* 

Resllftll Maka&eı s iki türlü müşkülpesendlik .. 

Fransız gazeteleri ilk eseri ölümünden sonra neşredi
len bir adruwn v.asiyetnamesini yazdığı ilk cümleyi nak
lediyorlar. Bu ~ aynen şudur: 

cisi hiÇbir şey yapnu&1an, hiçbir şey beğenmiyen ada -
ının ınüşkü1pesendliğidir. İkincisi de ortaya bir eser koy
duktan sonra o eseri be~nmiyerek, kusurlu bularak da
ha iyisini yapmağa çalı.şan adamın müfkillpesendliğidir. 
Birinci şıkta ınüşkülpesendlik insanı ilerlemekten ®ko
yan ayağa takılmış bir zincirdir. İkinci şıkta ise yüksel
ten bir piston yerine geçer. Bqkasına karşı hevesini kır
madan, ken<linize karşı atalete dilşmeden müşkülpesend 
olmayı biliniz. 

c- Çok müşkülpesenddim. Yazdıklarımın hiçbirisini 
beğenmiyordum, daha iyisini yapmak Jstiyordum. Niha
yet hiçbir şey yapamadım. Arkamda kalacak kağıdlar 
bu teşet#büs1erin bir nümunesidir. İstiyonmı ki, çocuk -
lanın onu ba.stırsmlar .. ;> 

Müşkülpesendllk daima iki.şekilde tezahür eder. Birin-

1'10 bin /nglllz lirası 1'9--··-.. --·-.. ----:----, Ağahanın 

Değerinde bir tlJblo 1 HergDn bir hkra · ı Oğlu bllglidill 

i Bisikletle gezmek 
1 daha zevkli 

1 
Ha.N biT 1ikoçyalı reJLgin ohn.U§tU. 

Kendisine bir otomtJb~ aynı zaman -
da da bir bisiklet aldı. Elaeriya b.aik-

1 letle gezmiye çıkardı. Birine 1nerak 
İ olmtL§'tu, ıofdu: 
i - Otomobı1in varkm ne diye bi • 
• sı1cletle geriyOT:tun? 
j - Bisikletle gezmek daha. zevkli. 
i - Bisikletle gezmek nasıl daha l 
1 zevkli olabiUrP 
İ - Bisikletle gezerkn otomobille 
~ gezmemi§ olmaktan dolayı benzin pa
İ Tanndan ne kadar UUaf'T'Uf ettiğimi 

1 
dilfünüyorum d4.. 

'--------------------M ışır Ana Kraliçesi 
Tahrandan döndil 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dul" ~ 
Bugün Ko11amad• 



58,737,000 liralık 
f evkalide tahsisat 

1 

lurkiye Greko - Rumen 
gUreş birincileri 

belli oldu Mil~i Şefin nutku 
l d da nasıl Ankara 29 (Husus!) -Türkiye Gre-

On ra ko - Rumen güreş birincilikleri bugün 

k 1 d ? neticelenmiştir. Afyon, Ankara, Eski-
lfŞI an 1. şehir, İzmir, İstanbul, Balıkesir; Bur -

Tahsisat d. k"l . ·ı . 27 811 000 Londra 30 (Husust) - Sabaha kar§l sa; Çorum, Samsun; Seyhan; Kayseri; r ye l ve a et emnne vert dt, t t Kocaeli; Kastamonu; Sıvas, Konya ve 

ırası milli müdafaa işlerine tahsis edildi saa~!k~;~ Cümhurreisi ismet tnönünün milli takıınd~ olınak üzere 56 kilo -
lı Ankara 29 (Hu • Ankarada. Halk Partisi büyük kurulta • da 15' 61 kiloda t 6, 66 kiloda 17, 72 
k fevkalfıd s_usı) - . 58.7~7.000 lira- ı Gureba hastaneleri lnşaatı ikmal ve temin yının toplantısı münasebetile irad ettiği kiloda 15, 79 kiloda t 4, 87 kiloda 9, a-

daki !ciyiha ~tah.sısat verılm~ı hakkın - edilecektir. Bundan bqk:a tahsisatın 17,5 siyasi nutuk, buradaki politik mahfeller- ğır sıkletten 5 olmak üzere 91 güreşçi 
tı!'. eclıs ruznamesıne nlınmış- milyonu demiryolları inşaatına, bir mil- de derin bir intıba hasıl etmlj ve mutlak iştirak etmiştir. 
. Layihanın .. yon 250 bin lirası İstanbul - Edirne as - bir memnuniyetle karplanmıştır. Kilolarmda derece alan güreşçiler 

~!'e, bu fev:n1c;ımende. aldığı son şekle falt yolu ile İcra Vekillerine tayin o • İsmet İnönünün beynelmilel vaziyet ve şunlardır: 
leti, em . a a~e tahsısat Maliye V@ - lunacak diğer yollara. yanm milyon li - bu vaziyet karşısında Türkiyenin hatb. 56 kiloda: . 1 - Hüseyin (millt ta -

iekaleti ~ıyet. ışleri, jandarma, Sıhhat rası hava yollan idaresine, 2 milyon lira- hareketine dair olan samimi ve azimkar kım), 2 - Şefik (İzmir), 3 - Halil 
eti, İkt~ad ~rt V~kal.eti, Nafia Veka • sı Tunceli mıntakasında ıslahat progra- sözleri üz~rinde duran slyasi mahfeller, (Bursa•). 
dataa Vekale e ~letı, Zıraat ve MilH Mü· mınm tatbikine. 250 bin lirası Amasra li· geçen hafta başvekil çemberlaynin Tür- 61 kiloda: 1 - Kenan (milli takım), 

Bu talı . t!erı emrine verilmektedir. manında dalga kıran inşa ve tamiri mas- kiye hakkındaki beyanatına telmih ede - 2 - Niyazi (Kocaeli), 3 - Rikabi 
~ra '"ıbsFısat ıle hüktimet konaklan An- afi 2 d (S .ı. akült . • r arına. , 215,000 lirası ma en ve tet - rek, Türkiyenin hakikaten cerkek ve amsun). 
~atı, rnaske i :~k Trabzon hastanesi in- kik ve arama enstitüsüne: 27,811,000 li - büyük> bir miltet olduğunun her.kesçe 66 ~iloda: 1 - Yaşar (milli takım), 

İskan işl .a rı asının tevsii, muha • rası Milli Müdafaa işlerine tahsis edilmek kabul edilmesinin icab ettiğini söylemek- 2 - Izzet (İstanbul), 3 - Bekir (İz -
_ erı, Cerrahpaşa, Haseki ve l tedir. - mir). 

Mecliste dün Ziraat 
bütçesi konuşUldu 

~Yetıerden (~i:~rafı 1 inci sayfa.da) 1 kuvvetli, Mart çok yağmurlu ve feyizli. 
e:~ka bir vaz~Ce~lc~e tahrirat yazmaktan yalnız geçen yıllara nazaran değil. diğer 

lı. erı bulunmadığını ılave birçok yıllara nazaran dahi fazla, fakat 
b Sarni Erkrna Nisan az yağışlıdır. Ancak ekinlerin kuv· 
~r. §eyi bekle~· ~K~~amonu) topraktan vetli gelişli olması ve Martın da çok ~e
lal hı! hiç bir •ğımıZi, fakat buna mu - yizli gitmesi tenebbüt~ hiç bır sekte ver
i ~h enstitüie ~e~ vermediğimizi, tohum miyor. Ve Nisanda da bereketli mahsul ü 
le n bu işte rını .. kurmak istiyen Veka· midi azalmıyor. Ancak az yağış Mayısta 

lllı söyledı· aınatorlükten kurtulamadı - da devam edince müvazene bozulmıya 
i'"k . - 1 

.... 
1
• ret (Gire ' başlıyor, ekinlerde bilhassa yazlıklar sı-

'•atın sun) G" . 1 . k - -in sadece f ' ıresunaa yapı an zı ıntıya d~uyor. 

h. lt\laltada d"• tndığa inhisar cttiğıni, bu Trakya mıntakasında Şubat sonuna ka-
""'en h· •ger zira t .. 
ttti[" •ç Uğraşılın d a şubelerı ıle he - dar yağış geçen seneler.? nazaran biraz 
~· birliği . a ığını, fındık koop::! - az, fakat Mart çok fazla. Nisan da yer
latt on işini t tıın buradaki organi • yer yağışlı geçiyor, bu itibarh mczruat 
lrıı.nı. 935 8':rn_arnen ifa edemediğini an- kendisini kurtarmış bulunuyor. Oradan 
ne ~ak~ya 'Ya~•nde Ziraat. Vekilinin b:.ı gelen arkadaşların da bana teyid ettik -
tildi ~ 1ht.iyaçttığı bir seyahatte kendisi- !erine göre, Trakya vaziyefüıi iyi olara!t 
tin· ğ, halde barı~ hepsi tamamen bildi - görebiliriz. Garbi Anadolu da hemen he • 

il} t> Ugtin b • 
'lı 1 E!rine gct· .1 \\ rıcalarm hic bi • 
.ller ırı mediğ" · b. 

len d Şeyden evvel h 1 ın~ ıldirdı 
tıla avanın toprak da ledılrne:)i lazım ge 
tin. ıı 7 milyon li 1 kavası olauğunu, ay-

Ya" ı ~ ra ı tah · redi. "" 1~nasına k. {" ~satın bu işle-
n a ' gelmıyeceğini söy -

b undan 
\ta~derek ~ou··ıu-t··a teşkilat ve icraattan 

e"l t un bu . l .. 
diğ edbir ald k •Ş er uzerinde bir 
a.l~ ekr bir \'ckT ı tan sonı·a yerine gelen 
"' act ı •n bu t db" 

men ana hatları itibarile Trakya gibidir . 
Nisanda burada da biraz kuraklık vardı. 

tedirler. 
İnönünün, yakında Türk - Fransız an- 72 kiloda: 1 - CelAl (Mill'i ta4tını), 

la9masının da aktedileceğine Ciair sözle- 2 - Faik (İstanbul), 3 - İhsan (Ço -
ri, ayrıca büyük bir memnuniyet uyan • rum). 
dırmıştır. 79 kiloda: 1 - Adnan (milli takım), 

2 - Vahid (Ankara), 3 -Hüseyin (Es 
kişehir). Amerik ada, totaliter 

devletlerin yeni bir 
87 kiloda: 1 - Büyük Mustafa (mil

li takım), 2 - · Mehrned Ali (Çorum), 
3 - Aziz (Ankara). 

tecayuzu beklenl.yor Ağır sıklette: Mehmed Çoban (milli 
takım), 2 - Ahmed (İs~bul), 3 

Vaşington 29 (A.A.) - Hull tarafın • Hasan Hüseyin (Çorum). 
dan ayan ve meb'usan meclislerinin bari· Takım halinde yapılan tasnifte: 
ciye encümenlerine tevdi edilen tezkere- İstanb~l birinei, Çorum ikinci, An -
lerin hüklırnetin siyasetinde mühim bir kara ve Izm:r müştereken üçüncü ol -
değişiklik husule geldiğine bir delil teş- muşlardır. 
kil ettiği siyasi mahfellerde söylenmek - En teknik güreşçi mükafatını milli 
tedir. takımdan Küçük Hüseyin almışbr. 

Hull, infiradcılarm tezine şiddetle hü· -- - -
cum eden dün alqamki nutku ile bu tez- Fransa - ispanya hududunda 
kereleri teyid etmiştir. bir hAdise 

Hullün bu hücumunun başlıca sebebi p . 29 (AA) B 1 · 
erpıngan . - anyu us cıv:ı-

şud ur: . . • .. • rında hududa 500 metre mesafede, Fran-
Hali hazırdakı zahırı sukune~e rağmen t kl d b 1 'k" k" · K . . . . . .. sız opra arın a u unan ı ı ışıye a-

Mıhver devlctlerının yenı bır tecavuze ve- , b" ld kla dil 4 t ı 
·· · 1 . k ·· ı kkı b ra ınyer o u n zanne en spanyo 

ya csurpnz, enne arşı mu eya l u- t tm• 1 d" ç ı_ k 1 rd 3 4 

1 dd• • b .. t•• k a eş e ış er ır. fa.an urşun a an :ı 
unmanın ve ma ı ve manevı u un uv ı • 

ti 
· f b h 1 ı· ·ı . d 1 yaşında Berger Tiıubert ıle arkada~ı 16 ve enn se er er a e ge ırı mesıne e- ı 

t 
. Ih"" k . . yaşında Barnades yaralanmışlardır. vam e menın su u orumarun en ıyı ça- __ _ 

r esi olduğu kanaati burada hakimdir. 

Almanya ile İtalya 
arasında yeni 

iktisadi anlaşmalar 

SUvarilerimiz Romanyaya 
gitmiyorlar 

Haber aldığımıza göre milli birinci -
lik ekipimiz Bükreş beynelmilel kon
kurhipiklerine iştirakten sarfınazar et
miştir. 

,~- ar olınadığ e ır-lerJe kat'iyen 
~ek·ger bu tedb· ılnı anıatarak: 

•I n· · ır ere iht' 
)'()ksa •Çın latb·k ıyaç varsa yeni 
ile~ eski Vek·ı

1 

hına geçmiyor, ihtiyaç 

Fakat havaların bulutlu geçmesi Maı tın 
feyzini devam ettiriyor. Onlar da kur -
tarmış ve yer yer iyi maMul verecek bir 
hale gelmiştir. Cenub, cenubu şarki için 
ekin bakımından iyidir diye ifade edı::?bi -
lirim. Şark bölgesi de iyi, müsaid vazi -
yette devam etmektedir. 15 gün içinde ın
kişaf eden ve dünden bugüne, bugün -
den yarına leh ve aleyhte büyük deği - Faris 29 (A.A.) - Figaro gazetesi, Ber
şiklikler gösterebilen bu vaziyetin size bir lin muhabirinden aldığı aşağıdaki haberi 
bilançosunu yapmağa, bunun hak1tında neşretmektedir: 

Yeni lzmir valisi vasifesine 
başladı 

İzmir 29 (Husust) - Yeni valimiz 
Eth6n Aykut, Balıkesirden buraya 
gebniş, vazifesine başlamıştır. 

~ eınek sar/ t ~ ~edbirleri almak için 
Ll neraı Aı.. e mı~ır!,. dedi. 
~kın ~rned y lit rnasının h azgan (Urfa) köy 
ıı.-().rneseıesi old~ğ§eyden evveı bir teşki-
let~~ih~llrlıyarak ~nu, bunun için bir 
li>t nı, topraks şe başıamarun :azım 
teıtetniyeceğin· hız köylünün hıç bir iş 

e t 1
• erk"" ·· 

lilti 0Prak sah"b· oyun muhakkak su-
, tne 1 

1 1 olnıas 1· }'ıt rn eker . 1 azım gelece • 
~1/~frak. ona gı .. Ziraat mıntakalarına a -
.ı. ayd h ore ze .. ·y t 
"•rcı · a net· 1 •1 a yapılmasının 

ı. ıce er •e l"d . 
İI . · v 1 C<ıeceğini bil-

~ e!'ı sÜ •• 
lı a , rtilen bu m·· 
~ hı. aYrı utaıealara Ziraat Ve-

\ · tı arad cevabfar verd· 

bir hüküm yürüt!Ilekliğe imkan yoktur. Kuvvetle ihtimal verildiğine göre, Al· 
Nitekim 4-5 gündür rahmet düşmeğe manya, sHahlanma sebebi ile zayıflıyan 

b~lamıştır. Yüreklerimize bilhassa hu ekonomik kuvvetlerinin yerini doldur -
büyük imtihan günlerinde benim yüreği- mak için İtalya ile hemen hemen mutlak 
me su serpen ve ziraat bütçesi müzakere- bir iş birliği tesisine karar vermiştir. 
sine rastlaması dolayısile de aynca bir Dün Berlin resmi mahfelleri Alman e
rahrnet olan bu yağmurların yurddaki te- konomi nazırının son kararının Aiınan ve 
vezzüü ferahlık vericidir. İtalyan andüstriyeUerini rakiblerinden 

Bütün bunları gözönünde tutarak bu daha iyi ve daha ucuz eşya imaline mei!
sene ekilişin fazla olduğunu, bilhassa son bur kılacağını bildir~ekte idi. Zira, iki 
bahar ekin nisbetinin yüksekliğini. hava memleketin bittabi ne Italyada, ne de Al
vaziyetinin bazı mıntakalşrdl müsairl geç manyada _bulunmıyan b~zı i~tidai mad -
miş olduğunu hesaba katarak divebilirim deler harıç, dışarıdan hıç bır şey alına· 
ki: Orta Anadoluda yer yer sık.ıntı ol~a mak için. birbirlerini her sahada tamam-
bile umumi istihsal bakımından • eğer lamaları liı~dır. ____ _ 

Ziraat VekAleti teftiş heyeti 
reisliği 

Ankara 29 (Hususi) - Ziraat Ve -
kaleti teftiş heyeti reisliğine Pendik 
bakteriyolojihane müdürü Ahmed Şe
fik Kolaylı tayin edilmiştir. 

le ·a Vekilleri Heyeti 
Ankara 29 (Husust) - lcrf.: Vekilleri 

heyeti bu akşam geç vakit Meclis bina -
sında bir içtima akdetmiştir. 

e Alman - ltalyan ittifakı 
karşısında Japonya 

Yazan: 8elbn Rarıp Emtt 

J aponya ile İtalya ve Almanya ara

sında antikomintern jsmi verilen bir 

anlaşma vardır. Sovyet hükumetini ha • 
riç bırakarak Sovyet rejiminin ideoloji· 

sini yapan komünist partisine 'te onur. 
propaganda bürosuna müteveccih bulu -

nan bu anlaşmıya İspanya da dahil ol -
muştur. İtalya ile Almanya, bunun ha-

ricinde askeri bir ittifak imzalamışlardır. 
Antikomintem pakta dahil bulunan Ja
ponya da, acaba. yeni asker~ ittifaka gi -
recek midir? Girmiyecek midir? 

Demokrat cepheye Rusyanm da gir -
mesi etrafında müzakereler cereyan e • 
derken merakla sorulan suallerden riri 
de budur. 

Bu suale cevab vermek için evveli Ja· 
ponyanın vaziyetini gözden geçirmek la-

zımdır. Malumdur ki Japonyanın harici 
siyasetini, bir müşavir heye: halinde, ka· 

binenin beş azasından mürekkeb bir ko -

mite tayin eder ve imparatora hesab ve

rir, bu komitenin bu mevzu etrafında bir 
hayli mesaisi sebketmiş olmasına rağmen 
henüz bir karara vardığı öğrenilmi~ de -

ğildir. Bunun sebebi. Japonyanın, şimdi· 
lik, yalnız Uzakşarkta meşgul olmayı ter-

cih etmesi ve orada yepyeni bir nizam 
kurmıya çalışırken kominternin faaliye

tini de tahdid ve izale etmeyi kafi bul • 
masıdır. Bu sebebledir ki, Almanya \"e 
İtalya tarafından girmesi için kendisine 
teklif yapılan yeni askeri ittifakı, şim • 

dilik itizarla karşılamıştır. Bunun bir di
ğer sebebi de, tamamen askeri mahiyette 

bulunan Japon nasyonalizminin AlmılD 

nasyonal sosyalizmi ile İtalyan faşizmin
den tamamen ayrı bir mahiyeti olmasıdır. 
Bütün bunlardan b::ışka Uzakşarkt..ı mü· 
him menfaatlere sahih bulunan İngiltere, 

Fransa ve Aınerikaya karşı Japonya faz!ı 
açık bir vaziyet almak istememektedir. 
Bütün bu esbab, Japonyayı , Almanya ve 

İtalyanın Avrupadaki teşebbüslerine ka· 
rışmaktan uzak tutmakta ve yalnız dos
tane bir bitaraflık muhafaza etmesine 

imkan vermektedir. Maamafih zayıf bir 

ihtimal olmakla beraber İngiltere, Fran

sa ve Rusya arasında :ıkdi kuvvei karlbe· 
ye gelmiş olan yeni anlaşmanın Japon • 

yayı Berlin ve Romaya da daha ıiyad~ 
yaklaştırması mümkündür. 

Fakat Japonyanın hay::ıti menfaatleri 
shasının haricinde bulunan Avrupa kıt':ı-

sına, bu devletin kuvvetlerini gönderme· 
si mevzuu bahsolamaz .. Japonya. dün ol-

duğ ugibi bugün de kendi yolunun yolcu· 

su kalmakla iktifa edecek gibidir. 

Se!im Ra9tp Emeç 
-----

Kanadalı beşizler 5 inci 
yıldönUmferini kutluladllar 

CaL!ander 29 (A.A.) - Beşizler, bugün 
5 inci yıldönümlerini tes'id etmektedtrler. 
Çocuklara Amerikanın ve Kanadanın 
muhtelif yerlerinden 1600 mektub ve blr 
çok hediyeler gönderilmiştir. 

ı s:.ıaıı a kuraklık ı. 
hn1 • ere ternas meselesi hakkında- hava ifratı ve tefriti ile bir oyun bozanlık 

etmezse - hiç bir endişeye mahal yok - izmirde dünkü şiddetli 
yağmurlar 

.............................................................................................................................• 
tQ dıkkat be ederek ezcüwJe şu sa -

1101.. ı-ta An d Yanatta bulundu: • 
... arı a oluda ~ 

t~. . değild· yal:iı~ geçen senede'l 
'4 ıy·rı!_ •r. Batta 1...ir. EkinI . yer yer fazladı ... 

llevıet er.o biUıi ve büyüyüşü 

Şorası birinci sımf 
"tık muavin ligi 

~llıd ara 29 (Ii 
~i· a açık 

0
• us~i~ - Devlet Şu • 

~L-~~ o"""' tan bırınci sınıf mua -l\Su. ·••ıan m .. f 
tayin d" u ettişlerinden Rıza 

~ e ilmiştir. 

''la.ta~ 
tında iı:raf • telefon kadrola 

~ ~~ ve ve değişiklikler 
~l a 29 (li 

\tıı efon "d Ususi) - Posta telgraf 
t.·~lt.i lay~haresi kadrosunun tadili hak
lt3 t..tı lay~ a :Meclis ruznnmesine alın -
ti.. ··ı~111 aya g"" 
~~~ Ur ilav . ore idarenin kadrosu 
a,:.~ \ıe rn esı suretile takviye edil-
.~~ e.vcud k d 

l'ap.ı~ a rolarda bazı deği -
'""'naktadır. 

tur. 

Vaziyetin inkişafını hassasiyetle takib 
ediyoruz. Buna göre icab ederse tedbir · -
lerini alacağımız tabiidir .• 

Kudüste bir sinemada 
bomba patladı 

Londra 29 (Hususi) - Kudüste bir 
Arab sinemasında bugün bir bomba 
patlamış ve üçu İngiliz, on· beşi de A -
rab olmak üzere 18 kişi yaralanmış -
tır. 

Holanda 30 bin tonluk harb 
gemisi yaptlracak 

Paris 29 (A.A.) - Figaro gazete -
sinin LaPey'den aldığı bir habere gö -
re, Holanda hükı'.imeti, pek yakında, 

25 ilfı 30 bin tonluk hatb gemisinin in

şası hakkında bir kanun projesini mec
lise tevdi edecektir. 

İzmir 29 (Hususi) - Bugün İzmir ve 
havalisinde çok şiddetli yağmurlar yağ • 
mıştır. Bu esnada birço:t yerlere yıldı -
rımlar düşmüştür. Kantaşt:ı bir eve dü
şen yıldırımdan yangın çıkmış. fak at sön 
dürülmüştür. Bazı mezru.:ıt zarar gör -
müştür. 

lngiltere Kral ve Kraliçesi 
Perşembe günü Amerikada 

olacakiar 
Londra 29 (Hususi) - Kral ve Kra

liçe bugün Vankuver'e vasıl obnuşlar
dır. Hükümdarlar Perşembe günü Va
şington'a hareket edeceklerdir. 

Bursa vakıflar mUdUrlUgU 
Ankara 29 (Hususi) - Bursa Va -

kıflar Müdürlüğüne İstanbul Mülhakat 
mümeyyizi Niy~zi Arda tayin edilm~
tir. ~ 

Sabahtan Sabaha 

Artist değil işçi isteriz 
Maarif bütçesi müzakere edilirken benim de üzerinde çok durduğum mü· 

him bir bahis tekrar edildi. 

Her yıl yeni yeni orta mektebler, liseler açılıyor. Bu orta dereceli mekteb. 
lcrde yetişen gençler hiçbir ihtısas elde etmeden diploma alıyorlar. Yüz bin. 
lerce okur yazar, hatta üstünkörü biraz şundaı1 bundan çakar hayata atılıyor. 

Fakat bunlar elleri böğürlerinde ekmek kapısı arıyorlar. Buna mukabil 

memlekette yeni başlıyan ve gittikçe artan bir küçük san'atlar zümresine fu .. 
tiyac var. Evimizde bozulan elektrik tesisatını lise mezunu tamir edemiyor 
Bahçemizde tıkanan su borulannı orta mekteb diplomasile bizden aş istiyen 

delikanlı yoluna koyamıyor. Makineleşen. motörleşen hayat vasıtslannı böy· 
le yaldızlı şehadetnamelerle aramıza karışan gençler kıvıramıyorlar. 

Gaz, su, elektrik. telefon tesisatım kuracak insanları gene piyasanın '!ürk 
olmıyan uqsurlarma yaptırtıyoruz. Bunun çaresi nedir? 

Çaresi küçük ve büyük san'atlan öğretecek müesseseler kurmak ve genç~ 
!eri buralara sevketmek. 

Bir politeknik müessesesi kurulacağını Maarif Vekili müjdeledi. Bunda <;ok 
geç kaldığımızı itiraf edelim. Devir motör ve makine devridir. Bunlar! kav
rıyacak Türk gençleri isteriz. Büyük san'atkar istidadla yetişir. Bize lazım 

olan czanaat> sahibi bir büyük zümredir. Makineleşen, motörl<>şcn hay:ıt 
bunlarla işliyebilir. Bür1ıan CaJud 



4 Sayfa 

Eğlence yerlerinin kontrolü içio 
bir talimatname. hazrrlamyor 

Belediye müşteriden ahnan yüzde onun 
garsonlara bırakılmasını temin edecek 

Belediye iktLc:;ad işleri müdürü gar -
1<>nlann müşteriden almakta olduğu 
bahşiş ve yüzde onlar'la esaslı şekilde 
meşgul olmuş, a18.kadarları dinlemiş, 
bilh~ Beyoğlundaki büyük gazino ve 
lokantalarda tetkikat yapmıştır. 

Belediye müşteriden alınan bahşiş 
usulünü ilga etmek için mücadele ede
cek, yüzde onlann kamilen garsonlara 
bıraR llınası temin oh..tla<hktı't. GaT -
10nlar yüzde on namile m~teriden a~
cbklan paranın yüzde yeöısini patron
lara ver~kte, ancak yüzde üçünü ken
dtleri almaktadırlar. 

Garsonlar, belediyenin -vermiş oldu
iu bu karardan ziya?. c;i'le memnun -
dur. Bu hususta Garsonlar Cemiyeti i
dare ~yeti şu miltalee.yı .yürütmekte
dir: 

- Patronlar bizi maliyeye aylık ve 
ilcreMi olarak göstermekte, alelftsul he
pimiz için birer miktar ay\ık göster -
mektedir. Maliyenin defterl~.ri tetkik 
edilirse görülür ki, en çok J>-l""'a kaza -
nan bir gazinoda patron garsona )() 
lira aylık bağlamıştır. Garsonların ka
zanç vergisini patronlar tmlliyeye bu 
miktar {iz.erinden y~rmaktadır. Hal-

buki patronlar bize aylık verme-z, yüz
de ondan elde ettiğimiz hasılatın ye -

disini alır, üçünü bbıe verirler. Bu m
ıetle bir garsonun aylığı altmış lirayı 
ıeçmektedir. Yüzde on meselesi hal -
led1lmed.1ği için kazanç vergisi tarh i -
finde hazine zarar görmektedir. Ayda 

Belediye kooperatifi 
umumi heyeti dün toplandı 

60 - 70 lira kazanan bir garsonun ka -
zanç vergL'ii 30 lira üzerinden tabak -
kuk ettirilmektedir. 

Belediye yüzde onların kfımilen bi -
ze verilmesini temin ettiği takdirde 
hem bizim elimize fazla para' ge~k, 
hem <le hazine fayda görecektir.> 

Fakat ba~i.ş hu~usunda garsonlar 
belediye ile hemfikir değildir. Bu hu -
susta: 

- Bahşiş dünyanın her tarafında 
vardır. Hatta İtalya ve diğer bazı mem 
leket~rde şoförlere bile, taksi ücreti
nin haricinde bahşiş verilmek adettir. 
Belediye bizi bah~iş işinde serbest bı· 
rakmal •ıd'!lf.> denı1mektedir. 

Belediye iktısad işleri müdürü Saf -
fet, eğlence yerlerindeki gazino, lokan
ta ve emsali yerlerle yakından meşgul 
olmakta, bilhassa mesire yerlerindeki 
bu gibi müesseselerin sıkı bir şekilde 
kontrol imkanhrrını teSbit ettirmekte
dir. 

Belediyenin ~ltnoe yerleri için va
zedeceği esaslara göre herhangi bir 
bar, J?azino ve kahvede müşterinin i -
çeceö'i meşrubat parası belediyenin 
tasdiWli tarifesi iilzerin<len aOmacak -
tır. Mftşteri ikinci defa meşrubat iç • 
mek isterse. onun filitı gayet ucuz o -
Iacaktır. Mesel~ barda içilen kahve 90 
kuruş olduğu halde müşteri ikinci içe
ceği kahveye 1 O kuruş verecektir. 

Eğlence yerlerin\ sıkı surette kon -
trol için bir talimatname hnzırlana -
caktır. 

Vilayet ve beledi~ e 
bütçeleri tasd"k edildi 

İstanbul belediyesi kooperatif umu- Vali ve Belediye Reisi Llıtfi Kırdar 
mi heyeti dün saat 17 de belediyede bu sabah Ankaradan dönmüş bulun -
toplanmqtır. maktadır. İstanb41lun Vilayet ve Bele-

~rattfin muamelltınııı tetidke diye bütçeleri tasdikten çılonıştır. 

memur edilen heyet henüz tetkikatını Belediyenin 1939 senesi bütçesi Ha
bltinnemiş olduğundan, raporunu ha - ziran ayı içinde tastik edilen ilk bütçe
m1ıyamanuştır. Dün, yıilnı:z istifa e - dir. Bundan evvelki senelerde tastik 
den az_anın yerine yenileri seçilınif ' -.l-- edi'len bütçelerin hiçbirisi HaziraılA.UI 
Ur. 

Onıverslted• doÇentllk imtihanı 
Üniversite dif tababeti fUbesinden 

doktor Feyzullah Doğruer, ta.limatna -

me mucibince verıneğe mecbur oldu -

ju doçentlik imtihanına girmiş w it -
tıfakla doçentliğe kabul ed1'lmiştir. 

tastik edilmemişti. 

Vali ile Ankaraya: gitmiş olan Bele -
diye muhasebecisi Muhtar 'bir müddet 
daha Ankarada kalacak, Belediyeler 

Bankasındctn istikraz e<lileoek 5 mil

yon Uranın teslim muamelesini takip 
edecektir. 

Kütahya - Balıkesir hattı ihtilafını 
tetkik edecek heyet toplandı 

Hakem Bay Politis'e hükumet ve Alman şirketi 
mümessilleri noktai nazarlarını anlattılar 

Alman Julius Be~ger firması tara .-ı ıu izahat verilmiş ve delegemiz Yu -
fındıın yapılan Kütahya - Balıkesır suf Kemal Tengirşenk tarafından bu 
hattı yüzünden, hilktlmetle firket a - mesele hakkındaki hükfunetimizin no'.k 
rasında çıkan ihtilMlan halletmek ü - tai nazarı teşrih olunmuştur. Alınan 
zere teşekkül eden h~t dün, VllAyet delegesi Herr Schnewind de mensub 
lronalmda mesaisine baflamıftlr. olduğu ırupun bu husustaki mütalee. -

İçtima ıaat 14,30 da ~ ve dün sını aynca izah etmiştir: · 
ak.şmn aeç vakte kadar devam etmif - Yaptığımız tahkikata nazaran, ihti -
tir. lafa ~vzu teşkil eden meselelerin baL 

Htikt)metimiz.i tenml eden Sinob liğ olduğu meblag 7,000,000 lirayı bul 
meb'usu Yusuf Keme1 Tengirşenk, maktadır. 
Julius Berger şirketi milmeslili Berr Tetkikat henüz devam etmekte ol -

ı Bchnewhıd ve hakem olarak gelen Yu- duğundan, hakem M. Politis tarafından 
naniıtanın Parla elçi.si M. PolitiB mev- şimdilik bir karar verilmiş değildir. Bu 
eud ihtiWlan arlı ~ Mtıdk etmiş - münasebetle M. Politis'in şahsiyetin -
lıerdir. den kısaca bcihsetmeği faydalı bulu -

He!' iki taraf murahhasuıa Ye ha - yoruz. 
kem M. Poiiti.a'e tahsis edt1en odadan El~, Yuruumtanın Paris sefiri 
bqka, V11Ayet kon.atında bu meeelenin olan M. PoUtis beynelınil<ei şöhreti bu
milıakeresine tah&is e<ftlen salonda da lunan bir hukuk otori~idir. Kendisi, 
~ müpvir heyetleri buhtnmuş Sorbon Onıversi~ hukuk fakülte -
w içttma harar.ut bir tanıdW cereyan sinden mezundur ve hukuku birincilik 
wtı•'*t*k· • ile bttirmiştir. 

Dftn, mewıud ihtillflarm mıa hatları Heyet, "m86alame buQün d.e devam e -
Jtettmdt hakem ıı. Po:tttW'e UıEU11 boy- deoekth\ 

SON POSTA 
' 

Temenniler 
iş Bankası taksi durağı 

ve şoförler 
Dün 1darehaneml.ze gelen bir~ toför 

bize fU derdlerlnl anlattılar: 
Bundan altı ay önceye kadar 200 ldfi

llk bir aileyi geçindiren 50 ye yakın şo -
för İş Bankası İstanbul şube.si öniinde 
beklerle Te mü~tf'.rllerini buradan alır -
lardı. Fakat son zamanlarda yeni bir ka-

rar ç1ktı: Bu tevattuf ma.halll bu.su&t 
otomobillere tabsl..s edildi, tat.silere i8e 
duracak hiçbir yer gösternmedl. Bu yüz
den taksi §Oförlerl sabahtan akşama ka
dar o civarda otomobWerlle dolaşır ol -
dular ve blnnetıce de müşterileri ve ta -
zançları ek.\!ildl. Eminönü kaymakamın
dan rica ediyoruz. Bu ehemmiyetli me -
sele üzerinde durarak ane geçindiren bu 
toförlere bir yer bulsun ve böylece 
seyrüst:fer intizamı temin edils1n! 

Bazı mıntakalara 
faydah yağmurlar yağdı 

Akşehir, Konya, Bulvadin ve Eski -
~hir havalisinden gelen haberlere gö
re son günlerde bu yerlere mebzul 
yağmurlar yağmış ve kuraklıktan mü
teessir olan mıntakalarda mahsul kıS -
men istifade etmiştir. 

Yeşilköy meteQroloji istasyonundan 
aldığımız mdlfunata nazaran Bursa, 
İzmir, Adana, Çorlu, Çanakkale, Kon
ya, Bilecik; İzmit, Ankara, Uşak, Eski
~ehirde ayın 2 7 sinden'beri yağmur yağ 
maktadır. Bu yağmurlar sıkıntılı bir 
vaziyette bulunan bu havali köylüsü -
nün yüzünü çok güldürmüştür. 

------···--
Memleket dahilinde kıy
metli madenlerin alım ve 
satımı serbest bırakılacak 
Türk parası kıymetini koruma ka -

rarnaınesine ek olmak üzere İcra Ve -
killeri Heyetince kabul olunan kdrar
neme ~ehrimizdeki a1akadarlara bildi
rilmiştir. Bu kararname ile sikke ve 
külçe halinde bulunan platin, altın ve 
gümüşün memleket haricine çıkanı -
ması menolunmaktaıdır. Harice seya -
hat edecek yolcuların şahsı ziynet ola
rak beraberlerinde taşıdıklan kıymet
li madenlerden mamul olanlar bu lca
yıddan istisna ed~tir. 

Yeni kanttname ile altın, p1atin ve 
gümüş hakkında, Cümhuriyet Merke-z 
Bankasına verilen salahiyetle ipka edil
mekte, altın, gümüş ve plfıtinln mem -
leket dahilinde alım ve satınu serbest 
bırakılmaktadır. 

Xararname hükümlerine göre, şah -
si zeynet eşyası olarak daima taşınmak
ta olan kıymetli madenlerden mamul 
eşyadan memleket dışına faz1at çıkar -
mak suretlle kaçakçılık aptıkları jhb6r 
olunan yolcuların Üzerleri ve eşya -
ları gümrüklerde araştırıfacaktır. Bu 
yolculann 'beraberlerinde memleket dı
şına fazla çıkarmak istedikleri kıyme~ 
1i madenlerden mamm ziynet eşyası iç-· 
timai mevkilerin~ nazaran fazla görill
düğU takdirde, fazlasının ihracına' mü
saade edilmiyecek ve yap1lan tahkikat 
sanunda kaçakçılık kasdleri tahakkuk 
edenler hakkında da' aynca kanun! ta
kibat yapılacaktır. 

Polisi~: 

Bir kaya• esnasında iki kl•I 
yaralandı 

Bir iş meselesinden ötedenbeıi dar -
gın bulunan Küçükpazat-da oturan ba -
lıkçı Arab Veysel ile Feriköyiinde o -
turan Ao;lan, evvelld gece her ildsi de 
Barho., oldukları halde birbirlerini gör
müşler ve tekrar kavgaya tutuşmuş -
lardır. Kavga esnMında Aslan keserle 
Veyseli başından yaralamifitır. Kav -
gacılan ayırmak için araya Mustafa 
ıdıncüı. birisi girmiş, Veysel sarhoşluk
la bunu da böğründen ağır surette ya-

Evlenme 
Biga bayilmiz BekJr Aslanın geçen hat

ta Bli• evlenme memurluğunda nlklhı 

y~ılmıftll'. Kendisini t&brlk eder, yeni 
ailenin meı'ud olmasını dilerif 

Satış İlanı 
fstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: ~ 

IMemnwıe tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24164 ikraz No. sile borÇıııe' 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödeııtıl;ra • 
den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf a11 siJlld 
fmdan (1140) lira kıymet takdir edilmiş olan Galatada Emekyemez .rnah . e 11,ı 
Diken sokağında eski ve yeni 14 sayılı bir tarafı idarei mahsusada şaki~ ıl' 
menzili ve bir tarafı bakkal Salih ağa ve re sesi menzili ve bir tarafı gene Sa 1' 
menzili, aralığı ve tarafı rabii Diken solr:ağı ile çevrili ahşab evin evsal ~e 
sahası aıağıda yazılıdır: 

14 taj No. lu ahşab kapıdan girildikte: . ta "' 
Zemm kat : Kısmen çimento, kısmen karesiman döşeli ve kısmen de ~ah ş~ 

antre, sağında içinde tulumbalı kuyusu bulunan kazan ocaklı bir mutfaJ, ta 
ta gömülü bir küp, bil' heli ve bir merdivenaltı vardır. 

Birinci kat : Bir mendiven başı ve bir odadır. el-
lkinci kat : Bir meddiven başı üzerinde mermer musluk. bir oda ve bir b 
Üçüncü kat : Bir merdiven başı üzerinde bir oda ve bir gusülhanedir. c# 
Umumi ev8afı : Bina kAmilen ahşab ve eskidir. Elektrik tesisatı ıneY 
Mesa.hası : Bina 29 metre murabbaı Ü2erine inşa edilmiştir. art"". 
Yukar1da hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açılt 

maya konmuştur. "' 
1 - İşbu gayri menkulün arttırma ;;arlnamesi 6/6/939 tarihinden itibaren t;JJ 

1141 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında be~ye' t 
göre.bilmesi için açıktır. İlanda yazılı olıınlardan fazla malfımat almak isti~ 
ler ışbu şartnameye ve 938/1141 dosya No. sile memuriyetimize müracaat 
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pe1 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

. 3. - İp~tek sahibi alacaklılarla diğer atakadarların ve irtifak hakla sabJ~ 
rınm gayrı menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair otaıı ~ 

larını ~bu _na.n ta~i?de~ it'?'are!l. yirmi gün içinde evrakı ::nüsbiteleri~e bir~ 
memurıyetımıze bıldırmeıerı lcab eder . . Aksi halde hakları tapu sicilli ne 
olmadıkça se.tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 1' 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini o~u:ıtc 
ve lüzumlu malfunat alın1ş ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar oıunu dı1 

5 - Ga1:.i ~:nkul. 6/7 /939 tarihinde Per-şembe günü saat 10 dan 12 ye :ut' 
ista.nbul d~r.duncü ıcra memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en çok ~ ~ 
na ihale edılır. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buıına .. ııııJ" 
satIJ istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel b ~ ' 
nn bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya riİ 
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün daha temdid ~j}e;ctf 
21/7/939 tarihinde Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul dördUncil dilfl 
memurluğu odasında artırma bedeli satı§ istiyenin alacağına rüçhan. oıaıı ı1' 
alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan f•!,11 
çıkmak ve muhammen kıymetin ~:. 75 ~ini tutmak şartile en çok artırana utJI 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lı ~atı 
tevfikan geri bırakılır. Jf1 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verileD ıııil;,. 
içinde parayı vermzse ihale kararı fes.hol un arak kendisinden evvel en yi1 ol' 
teklifte bulunan kimse arzetmi~ old•.ığu bedelle almağa razı olursa onlt rııl ~ 
maz veya bulunm~zsa ?~men on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp. e~eSJ 
artırana üıale edilir. İki ıhale arasındakJ fark ve geçen günler için ı;o 5 dctı ·tf.., 
olunacak. faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriYeti 
ce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). ı" 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yitJll' ~ 
nelik vakıf, taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 14fit~ 
vergiler, tenvirat Ye tanzifat ve tellAliye resminden mütevellid belediye rO ol• 

"t k" alnf · · _., oıuıı_~ ve mu era ım v ıcaresı alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden tenzı.ı. Jl"ıJJ 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü ıcra ~,c.I 
lufu odasında işbu ilAn ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde Ja 
ilAn olunur. (3806) _/ 

Askerlik iş lerl: 

Yedek silbaylann yoklamaluı 
yapıbyor 

Üsküdar Askerlik Ş. Başkaıılıtmdan: 

ı - Şubede t.ayıdl1 yedek süb~ ve aske
r! memurların 1 Haziran 939 cQnü bqla -
mak ve · 80 Haziran 989 da nihayet bulmak 
üzere f\l'be~ senelik yok.lama1a.n J"&Pıla. -
caktır. 

2 - Mazeret doıayısUe taahhadli1 mek -
tubla müracaat edecek olanla.nn .,_nı ad -

re&erini ve sıhht ahnllc1ni ve ak11 veya ka
yıd numaralarını behemehal bildirmeleri ll 
sımdır. 

8 - Muayyen müddet zarfında müra.eaa.t 
etmlyenlı>r hAkkıhda 10'16 aayllı kanwıun ce
sa maddE'sl tatbik olunacağı 1lAn olunur. 

·" 
Şehzadebaşı TURAN 

tlyatroıunda 

Bu reee 
her yer 20 paradi 10 

localar 100 

DON - BUOON • 
YARIN 

Yeni e1er. Okuyucu AyMI 

1 LAN 
Fuzull Edis ile müteveffa mühendis İb

rahim Etem Erg&-en arasında teşkil e

~-. OftrDlmemlf fed11klrlık ~,ti" 
Mevsimin llerlemHlne v• ,,slldt' 
rm ez•mt derecede uc 

ALKAiAfr°Siİleııı~ 
YARIN Matınelerd•" ıtt 

lstanbulda ilk defi 

BANDNr,t 
BENi 

dllıniş oian (MQhendls İbrahim E•em -----------
Ergören ve ortağı) kollektif ıirketinin 

mahkemece fesilı ve tasfiyesine ve tasfiye 
memuru olarak lntfhab ve tayinlme karar 
ve~ oaduğ'Undan mezkftr firmadan 
alacaklı \le borçlu olanlarla ııatr alAka -
darlann tarlhi ntndan itibaren bir ay için
de tatll gQnleıinden maada her gün saat 
10-12 aıuında Bah~ka.pıda Agopyan ha-
nında 25/26 No. lu yazıhaneye milraca -
atlan nan olunur. 

Taafiye memuru 
Avukat Fethi Bqaran 
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"-... ._ ....................... _ 
Beşinci Büyük Kurultayın 

dünkü çalışmaları • 
lznıirde Kültülparkta 

.., hayvanat bahçesi 
Yılar b 1 .. l Di · bi;. le o .. guneş altında saatlerce uyukluyor ar- şı 

Qrd uç yavru doğurdu-Sansarlar zayıflayorlar -
Maymunların düşünceli hallerj · 

, 

~r (l{ 1zm.ir hayvanat bahçesi nde akbabalM kafui 

~t baJıç u~usi) - Türkiyenin ilk hay-ı cazib ve füsunlu renklerini güzel bir kol

~ltnuşı:1 H~r ~Ültürpa~~ iç~~~nde leksiyon halinde bur~ görüyoruz. 
»- ll'Jrı ıneyd ayvan zumresı ıçmde ~ Kültürpark yollannda tavus kuşlarının 
,1onıar için;na getirilen kafesler ve dolqmalan da çıolt cazfbdir. Hele erkek 
bı:.....~ ~engin b~ tnuhafaza edilen hay- tavusların kabararak gOızel tiiylerini et-
~r ır kolleks· t kil lt · ıyon eş et- rafa reklAm edişleri di§i tavuslan kudur-

''J\ranat bah es· . tuyor. Fakat dişilerin biricik tenllisi. er-
~ e ~n11aı güze~ ı~ı dolaşırken sırtlan- kek tavusların pek kaba olan ayaklarıdır. 
lırtı:ıyor. İzmir h bır tetkik mevzuu teı- Dü§ünceli duran maymunlann yanın
llttıa n 11ar. Bunıa ayv~~~: bahçesinde üç da ne§'eli maymunlar da var. Düşünceli 
İ?ı.itn ?Ia~ geceleri rın uçu de dişidir. Bu maymun müıtemadiyen ~işisini anyor. 
IUıı ını.Yerelt R" sabahlara kadar inim Dişi ve erkek yanyana gelince &yle güzel 
ı... huıa.n~·~ ultürparkın sakin hava-
uır erkek -nyorlar. y k sevişiyorlar ve koklaşıyorlar ki, biz İli.-

,.., sırtlan .. a ında Mısırdan sanlann sevişemiyenleri bunlan tatlı tat-
'-1ns · getırılecekr .. 

fesı cang ayı} 1
• • 1ı seyretmekten başka bir şey yapamıyo-er · . arın b k,,,.d, "Sınde ıt1~ ulundu~u demir ka- ruz. 

"l.ı ır. /ıı.. ı:ıı .. nd" . 15 • 
larke Yıların ı.._Uzlerı dolaşmak tehU- Geyikler ve bilhasn karacalar çok ca-

n se,,_ uol .. d k-
~ .r•ı.:denıer guneş altın a uyu zib mahlukJar. Karacalar, kulis arasında 
Jla · ~urdı e de bir rehavet geli-

Yaıı " ~ra gelin.... 1 imiş gibi komşu giyı"klere burunlarını u-
Jh. ,,o,,u """' onların keviflerine 
~ll1arı11d r. Çünkü günü "' zatarak selamlaşıyorlar. Küçük ceylAnla 
liııi bi!iy0 .. a1 bol suyun içind: sseıc~kl za- 'koca giyik te bu sabah selAmla~lar. 

b • ar rın eme-
qaY...an · Tavşanlann hayvanat bahçesindeki ,a-
~ at baı.~ . . . . 
d .. au haft "'re.sının tn.Ühim b" hAd• tolan pek mükemmel ve konforlu. Bura-e Uç a bir k ır a ı-
lt~ tane YaVrus Urd Yavruladı. Hem da dünyada mevcud tavşan cinsinin deği-
ıı-. •• ~ca derhal ku var. Dişi kurd yavru- şikliklerini görmek ve bulmak mümki1n-
"'<lluın '.E er eğ· · 
~da · rkek k ını ayırdılar. Sebebi ı dür. 
~İirn kı.skandığ~~. diş~ ~urdu yavrula- Aydında tutula~ iki kapl~n yavrusu 
\~ ınesı ihtirn 1. Çın gızlıce yavrularını ile Almanyadan bır aslan, bı.r aya kadar 
h.l ç~ıeri a ı \'ar B 1 ··~e~· nde ekse . · u, hayvanat 1zmire getirilecektir. Aynca btr hayva-

61 llYı rıya vak" l ~ 
Sah. trnak ınecb . 1 0 dugu için nat mütehllSSL!l da belediyece celbedilmek 

\iı. ·'o)arıar b Ul'lyeti hasıl oldu t 
~}~ 'h Ugünlerd · üzeredir. Fuar münasebetile :r:mire gP.le-
~ '"<!Yıflar · • e sıcaktan olacak . · · 
L Çesin· gıbı oldu B d • cek olanlar, ikı senede meydana getınlen 
~ ın tnüh · · u a hayvanat 
ı. · ba'.tt. 1 ıın bir nı.ecgal "d' D hayvanat bahçesini pyanı hayret dere-
~ r ,,.,..r ar" y . esı ır. er-
~.. ::ıaliyet e hayvan bakım cede zenginleşmi§ bulacaklardır. 

··~ş e geçti ş· memur- . 
ll altında . · 1rndi sansarları bol Ad na" Bılget 

Ot-s k seınırtnı. ır. 
~ hl l.l ları da .. e6e çalışıyorlar. · -
t.. hi anlar fasn g?zden geçirdikten son- Ak şehirde bir köylU tren 
11...."ltku esıneg · d 1 k ld :l'iı!~ 0 eksiyon eçıyoruz. işte en- altın a parça anara Ö U 
'' Ve başk ···Kobra yılanları biraz 

arı.. a bir kasa içind Konya (Hususi) - Geçenlerde Akşe-
b e engerek d .. 1.. 1 t• ı bir ~·~l>11an hir istasyonun a o um e ne ıce enen 

~~lı.siy at bah~sind b kaza olmU§tur. Gece saat 2,28 de ve is -
Uç b onu henüz t e ukalemunların tasyonda 207 sayılı yolcu katarına bağlı 

lraı.. Ukalernun anı.amıanrnadı. Ha- yük vagoolanna bilet.<ıi.z binen Ilgının 
~~~.rvan Vardır 
~ll b· at bahçes· . · Argıdhanı nahiyesinden Sanduba oğlu 
~ kll'i de ınuıı

1

~~ en zengin köşele- Hasan trenin istasyona yaki.aşması sıra • 
Uflatının a.. t kUflarıdır. Mu-ısında atlamak istemiş. tekerleklerin al -

gozlerini kıskandıran tında kalarak parçalaninış ve ölmüştür. 

Bergama kermesi devam ediyor 
~----------~...:...._ ____ :..:.....::....:.._ ____ ~ 

~tg 
~ı. \ ~ k~rrne · 

~ltı~ ~ltarıdak~ını~ açıldığını, çok neş'eli ve güzel gilnler geçirdilf.ni yu-
'i ioruv 1 ı-esımde, kermese iş tirak eden a\-cılan.. kaDamhlan ve 

0 rsunuz. · 

Beş vilayetimizin 
elektrik · işletmelerinin 

satın ahnma işi 
Edirne (Husust) - Merkezi Bursada 

dlan Müttehid elektrik Türk anonjm 
şirketinin başta Edime olmak üzere 
Tekirdağ, Balikesir, Gaıiantepteld 
elektrik işlet.rnt'lerine aid imtiyazın 
satın alınması için bir müddettenberi 
devam etmekte olan müzake~ler so
na ermiş ve zabıtla'r imza enilıniştir. 

Şirket murahhas1arile birlikte elek
trik tesisatı bulunan şehirler belediye 
reisleri ile Edirne belediye reisi Şerif 
Bilgen'de Ankaraya gitmişlerdir. . 

Şirket müessesesine ait olan beş vı
~Ayetimizdeki tesisatın 1.000.000 
750.000 diraya satın dımrna~ karar -
la.ştınlrnıştır. 

Haber aldığıma göre hük'1met bu 
paranın 750.000 lira~nı şirkete peşin 
olarak ödeyecek ve mütebakisini de 5 
taksitte verecektir. 

Satın alına rnukavelsl imza edildik
ten sonra elektrik santralian ile tesisat 
ve işletme işleri mahalli belediyelere 
devredi~eoektir. 

Amasyada 16 yaşında 
Bir çocuk amcasını 
Öldilrdil 
Amasya (Hususi) - Ötedenberi kan 

rühM meselesinden dolayı yüzlerce 
kurban vermiş olan Vermiş köyünde 
geçenlerde gene ayni meseleden bir ci
nayet işlenmiş, on alh y~larında bir 
90CUk amcası Eyüb çavuşu tabanca ile 
öldürmü.ştür. Katil yakala~hr· 

Bergamada at yarışları 

(Baftarah 1 inci sayfada) 1 daşa müsavi ve şamil emniyet ve hizmet 

la bekliyordu. Samiin localarında gaze- ~~!armı ~ilen te~ e~tU:. ~e~~i -
t.eciler davetliler ve kordiplomatiğe a- gıınız tecrubeler Turk milletını iftihar 
id loc~larda da Sovyet İngiliz, Fran - olunacak bir siyasi olguntukta. milletler 

Efgan İran bü~ elçileri olduğu ailesinin temiz idealli. sağlam karakterli 
sızh ı'd b .. tu!. digwer elçiler ve elçilikler bir uzvu olarak tebarüz etti.Qniştir. Türk 

a e u n ümh . t ·ı-:-d 'yi 
k A h b 1 l...a..dı milletinin. c urıye reJuıw.1. e en ı er anı azır · u unuyor d'J. • • 

Saat tam 1 o da Milli Şef, Değişmez tesanüdü b~l~ olduğuna, eıı fÜphela 

Ba k t - ·· h lk silreklı· alkışlan nazarlar kanı olmaktan ba,ka çare bula-
ş an nonu, a ın 1 d B .. ··~ MiJl M ,,_,_. 

da B .. ··k M'll t Meclisine +-- mamış ar ır. uyu& et ecwmıın son 
arasın uyu ı e "'"'i • • Tür' k ·n ı· . . h L,,_. b" ·n · d M 1. ·· .. d b ta mı"" seçımı, mı e ı ıçın auıu. ll' mu -n erın e ec ıs onun e aş .. ~ - . ~ . 
ka olduğu halde bir askert kıt'a ihti - 'Vaffa'kıyer tir .. Vatandaşlar, vatan mu -

. . . ka i fk kadderatım elıne alacak yeni bilyük mec-
ram resmı ıfa eylemış ve mızı s ı - 1. . k .ddi b. "f hissile 11~ ısı seçer en cı ır vazı e Ul • 

181 marşını çalmıştır. k ·· t · 1 d' Pa t·mı· ın· yu-ksek ·-. . .. İ .. .. f k t' d B- a gos ermış er ır. r ı z ı 
Reısıcumhur nonu re a a ın e u - d . il h Ik un· ı· rey·ru· millet ve-. . . . Abd"lh lik aresı e a ın sam ı 

yük Millet Mec~ısı 'I_leısı · u a killerinin seçiminde birleştirmek teıeb -
Renda ve B:ı__şvekıl Refik Saydam ol~u- bilse cesareti arttıran ka.t'i ve müsbet 
ğu halde dogruca içtima scllonuna gır- bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. Par -
mis1erdir. Girişleri bütün Kurultayın t' . b t bb.. .. ı k t' b"' t-n • . ımız, u eşe usu, meme e ın u u 
kordiplomatik localarına kadar sırayet seçimlerinde daha geniş mikyasta tatbi-
eden sürekli alkışlarla ve sevgi teza - 'ka çalıpcaktır. 
hürati'le karşılamm Milli Şef delegeler Aziz arkadaşlarım, 
arasında .Y.er aldıkt~n sonra Gene~ Ba~- Siyaset hayatında tecrübe geçirmi~ a-
kan Vekıli Dr. Refık Saydam nyaset damlar olarak. memleketimizin ihtiya -
kürsüsüne gelerek Kurultay müzake - cına ve bünyesine en uygun olan halk 
relerinin ~çı!magı için Pc.\·ti nizam~a - idaresi usulünü kemale getirmek idealin
mesi mucıbınce yoklama yapılacagıru deyiz. Bu yolda temi~ yürekle çalışıyo -
bildirmiş ve yok~ama y~pı~ı~.tır. . ruz. Bizden sonra geiecek vatandaşlara, 
Yoklamayı takıben reıs, sozu, Partı milletimizin siyasi hayatında ilerlemiş bir 

Genel Sekreterine vermiş ve kürsüye seviye terketmek, başlıca emelimizdir. 
gelen Dr. Fikri Tuzer Kurultaya iki ı:e- İyi bir halk idaresinin siyasi idarede 
is vekili intihab edilmesi lazım geldı - ana prensiblerini; her nevi seçimlere hal
ğini ve bunun için de Büyftk Mi11et kın samimi olarak iştirak etmesi ile, hil
Meclisi Rei~i Abdülhallk Renda~ ve klı.metin ve Büyük Millet Meclisinin faa
Parti Meclis grupu reis vekili Hilmi 1•yetinde haokiki bir milU müra.kabenin 
Uran'ı namzeri olarak teklif eylemt., ve şüphe götürmez bir tarzda bulunması ile 
bu teklif Kurultayın ittifakile tasvib o- hülôsa edebiliriz. Meb'us seçiminde ol -
lunmuştur. Gene yapılan teklif üzeri - duğu gibi. Parti intihablannda ve bele • 
ne Kurultay katibliklerine Aydın dele- diye intihablarında, yer yer, ansızın yeni 
gesi Ethem Menderes, İstanbul dele - intihablar yaparak teşkilAtımız üzerinde 
gesi Dr. Hayrullah, Niğde me'b'usu Ca- halkın muhabbet ve itimadını daima yok
vid Ural ve Kütahya· meb'uslan Sadri lamak ve kuvvetlendirmek kararındayız. 
Ertem ve Vedid Uzgör~n ~le Ankara Parti müstakil grupu . 
delegesi Hilmi Uçok seçılmışlerdir. 

Kurultav riyaset divanının bu suret
le t~kili iizerine Genel Başkan vekili 
Dr. Refik Saydam, 

Söz genel başkanıdır. · 
Diyerek riyaset kürsüsü~ü ter~e~l~~ 

miş ve genel başkan Millı Şef lnonu 
Kunıltap cyaŞH, varob sesleri ve şid 
detli alkışlan arasında kürsüye gel -
mişlerdir. 

MilH Şef, cegemenlik ulusundur. 
dövizini taşıyan levh<ıdan aşağıya ka
dar uzanan Pctrti bayrağının fonunu 
teşkil eylediği muhteşem biı: dekor or
tasında bütün bir milletin kalbine ht
tab eden ve ona yeni direktifler, vazi -
feler tevdi eyliyeıı ve b~tanbaşa ener
ji ve sevgi dolu nutkunu irad buyurur
ken Kurultayın gösterdiği heyecanlı 
tezahürat cidden görülecek bir mama
ra arzediyordu. 

Bu manzara bilhassa Millt Şefin, Par 
tinin kahraman müessisi Atatürkün, E
bedi Şefin ölmez hatırasını taziz için 
Kurultayı beş d~ika ~~"kuta davet et
tiği anda en yüksek derecesini buldu. 

Bütün Kurultayın, hazirun ve kor-
Birinci koşunun birincisi Alev diplomatiğjn beş dakika ayakta sükO.t 

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti, va -
tandaşlara hakiki bir huzur verecek su • 
x:ette feyizli bir tekamül halindedir. lfü -
kıimet işleri, millet vekillerinin ciddi bir 
mürakabesi altında olduğu halde bütün 
gayretler, cümhuriyet hükıimetinin iti -
bar ve muvaffakiyetini artırmak yoluna 
müteveccihtir. Halkın seçimlere yakın a· 
lakası ve Büyük Millet Meclisinde millet 
haklarının açık müra.kabesi ideallerile ni
faka ve anarşiye mahal vermemek zaru
retlerinin beraber yürüyebileceğine ina
nıyoıuz. Büyük milletimizin arzusu ve 
aklı selimi, millet vekillerimizin ve Parti 
teşkilAtınıızın yifksek meziyetleri, bize, 
muhtelif icablar arasında, ahengi muha
faza etmek gibi çetin bir vazifeyi kolay
laştırmaktadır. Büyült kurultaya takdim 
ettiğimiz nizamname projesinde, Büyük 
Millet Meclisinde, Cümhuriyet Halk Par
tisinin bir de müstakil grupunu dilşün -
dük. Büyük kurultaydan vazife alan ve 
Parti genel başkanının farksız başkan -
lığında çalışacak olan intizam ve inzibat 
içinde, ıuurlu ve çalışkan, bir müstakil 
grupun, icra mevkiinde olan millet ve • 
kilJeri ekseriyetine ve hük0mf'tine esaslı 
bir yardım temin ederken büyük mille -
timize de kendi işleri için yeni bir temi -
nat hazırlıyacağını ümid edıyoruz. 

koşudan evvel etme'k ~uretile Ebedt Şefe karşı ~ -
Bergama (Husust) - Bergama at terdiği bu ihtiram vakfası esnasında 

koşuları yapılrnıştJr. Koşulat-a muhtelif bütün kalbler Atl:'ftürkün sevgisile bir 
vilav€tlerden tanınmı.ş atlar iştirak et- defa daha çarptı. 

rn1:~irden, Manisadan ve daha birçok Milil Şefin nutku 
yerlerden koşuları seyretmek için ge - Büyük Kurultayın sayın üyeleri, 
]enler olmuştur. Birinci koşudaki bi - Cümhuriyet Halk Partisinin beşinci ku-
rinciliği ( .Mev) adındaki tay, ikinci ko- rultayını açıyorum. Yüce şahsiyetlerinizi 
şuda birinciliği Sebile adındaki tay, ~uhabbetle selamlarım. Sizin temiz his
üçüneü ve büyük koşuda birinci mü - lerinize de tercüman olarak. bir ferdi ol
kUab Andirebodin ismindeki at ika - makla gurur duyduğumuz Türk milletini 
zanrnı.ştır. Koşular çok lieyecanlı ol - saygılarla ananın. Beşinci büyük kurul· 
muştur. tayda, Partimizin kahraman müessisi sev-

Burdurda mahsul vaziyeti 
Bu.rdur (Husust~ - Bu yıl Burdurda 

mahsul ve rnevva bol alaca~dır. Birkaç 
1 tenedir çiçek ~çrna zamanında havala
! nn ·bozuk gitmesi dolayısile meyvalar 
1 
kemale ermemekte idi. Bu seneki va-
:ziyet iyidir. Ya~nı:ı bek'len11en yağ -
murlann olmaması, buğdaylarm kök -
lerini yiyen küçük böceklerin çoğal -
masına sebebiyet verdiğinden kuraklık 
devam f'ttiği takdirde sonu endişeli gö
rülmektedir. 

Burdurda gill mevsimi de g&n~ ol
duğundan gül ocakları faa\iyete geç -
rniıtir. Gül de ayni vaziyette yağmur
.uzluk dolayı.sile yal alma nisbeti dü .. 
f(llrtür. 

gili Atatürkün aramızda bulunmamaJını 
düşünerek derin bir elem içindeyiz. Ata
türk, büyük milli davayı, millet içinde 
vücudlandırırken kurultayı ana temel it
tihaz etmişti. Kurultaya derin itimadı ve 
itibarı vardı. Bize bütük siyasi partiyi, 
sağlam ve sarsılmaz rejimi, vatanın üm
rall\nı ve iyi istikbalini temin etmi~ olan 
Ebedi Şefimizin hatırasına tazim için ku· 
rultayı beş dakika sükuta davet ederim. 

Millet ve Cumhuriyet rej:mi 
ile Parti 

Sayın arkadaşlar, 

Bepnci büyük kurultayı, bütün vatanı 
gönülden kaplıyan müsbet tartlar içinde 
açıyoruz. Partimiz, vatanın kıymetli ev-
1.Adlannı bağrında toplamış, her vatan -

Parti teşki'A'mın yeni faaliyet 
devresi 

Aziz arkadaşlarım. 
Parti teşkilatımızın ve Halkevlerinin. 

vatanın siyasi, kültürel ve içtimat tekA
mülünde verimli çalışmalarını. her suret
le teşvik ve taleb etmek istiyoruz. Nifakı 
ve her türlü fenalıkları önliyecek, her 
türlü iyilikleri yapacak ve öğretecek bir 
milli mekanizmayı. Partimizin faaliyetin
de esaslı olarak bulacağımıza kaniiz. Par 
ti teşkil,tımız, önümüzdeki devrede, isti
datlara yol veren b;r geni,likle müsbet 
faaliyetlerini. merkezi idarenin daimi tef· 
tişine tAbi görecektir. 

Cumhuriyet hUkOmetinin son 
dört senede yaptıkları 

Büyük kurultayın sayın üyeleri. 
Cümhuriyet hükumetinhı geçen kurul

taydan beri, memlekette tahakkuk ettir
diği faydalı işleri ve aziz halkımızın res
mi müesseselerden teminini ar:zu ettiği 
dilekleri, elinizdeki hülilsalarda teferrü:ı
tile bulacaksınız. Güzel vatanın her sa • 
hada geniş mikyasta imar edilmesi, yük
seltilmesi ve kuvvetlendirilmesi, durmak 
bilmiyen bir gayretle devam etmektedir . 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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PERDENÜN İPİ 
V eni bir tiyatro binası yapıla - denin ipine a_:ıılıp perdeyi ~apıyabfli -

cağını gazete1erde okudum. Ti- yordu. Kaç guzel eser bu yuzden yan-

yatroyu seven tiyatro seyretmek zev- yerde kesilmişti. Ve en son olarak mü
kini birçok ;evklerden üstün tutan tareke devrinde Türk kadını ilk defa 
bir insan olmak sıfatile yeni yapılacak sahneye çıktığı gün gene iyi rnuhafauı 

· · d · · · S<lrı1 ...... "lar binanın sahnesinde, şimdiye kadar sah edılmıyen, per enın ıpıne ... :"""'l ' 
nelerimizde yapılmamış olan, ve bu ~rdeyi ka~a1?ışlar, tiyatronun ~ -
yüzden de scnelerden'beri zarar gördü- la~ ha~ketmı yarıda bıralanak ıste -

ğümüz, perde ipi mahfazası tesisatı - mışlerdi. 
nın iluna1 edilmemesini ileri sürüyo - - Onlar o zaman oluyordu. 

Diyeceksiniz. Evet, 'ben de böyle bi
nım. 

Bu tesisat, altı bir kapakla kapatılır liyordum. Hatt! böyle bildiğim için 
c::imdiye kadar, perde ipi mahfazasının 

ve kilidlenir cinsten yirmi santim kut- "' 
runda bir demir borudan ibarettir. lıüzumunddn bahsetmemiştim. 'Fakat 

dün gazetelerde okudum. İstanbul Şe
Perdeyi kapatan ip, borunun içinden hir tiyatrosu Konya Ereğlisin.de cZe -
geçirilecektir. Bu boru her zaman için 

hirli Kucak> piyesini temsil edecek -
kilidli kalaca"l(tır. Perdeyi açan perde-

miş, bir idare Amiri perdenin ipine uıl
ci perdeyi açar açmaz boruyu kilidli~-
cek ve ancak perde sonunda kilidi açıp mış, perde;>i kapatmış. 
perdeyi kapıyacaktır. Tekrar ediyorum, yeni yapılacak 

Bu tesisatın bulunmaması yüzün _ tiyatro binasında, hatta bütün tiyatro 
binalannda birer perde ipi mahfazası 

den istibdad devrinde, meşrutiyet dev-
yapmak ltıı.ımdır, elzemdir. 

rinde, mütareke zamanında önüne ~ 
len, aklına esince sahneye fırlıyor, per- İsmet Hul&.I 

C Bunları briyor mu ldiniz ? =:J 
PUUinin tarihi Volkanlarm sayıs\ 

Bugün altından 
~ daha kıymet
li olan platin on 
d<iruzuncu asır 

:içinde Cenubt A
rnerllQıda Arjan, 

) 1. 
Dünyamızda e

lan tam manasi -
le faaliyette bu -

,_,. lunan yana'rdağ -
..... lann sa~ 270 

' 
tin hükfuneti ara 
~ keşfolun~ 

ınuşf;ur. İlk önce
ieri gümil§ sanı -
larak hiç ehem -
miyet verilıne~ 
ti. Fakat bilfilıare bu madenin kıymeti 
anla.şılımş, muhtelif işler için kullanıl
mağa b~lanmıştJr. İlk kullananlar diş
~·iler, sonra. da kuyumcular olmuştur. 

* 
Dünyanın en derin petrol 

kuyuları nerededir? 
Bazı defa petrol çok kolay bulu -

nur ise de çok kere onu bulmak ıçın 
bir hayli derinliklere inmek icab e -

der. . 
En derin petrol kuyuları Amerika -

da Virginia eyaletindedir. 2501 metre-

ye kadar açılmıştır. 

Bu, 2500 metrede hararet derecesi de 
80 dereceye çok yakındır. 

dir. 
Bunlann 80 i 

Amenbdadır. 

24 ü Asyada, 
20 si Afriikada, 
143 ü Avustral -
ya ile muhtelif adalarda, 3 ü de Avru-
padadır. 

* Asma çalar saat ne zaman 
icad edildi? 

Asma çalar saRt mil8dm 760 ncı se
nesinde Heinrich Wick adında bir Al -
man tarafmdan icad olun.muştur. 

Meydanlara vazedilen saatlerin ilki 
t 380 senesinde yapılmıştır. 

* 
Yılan yiyenleı 

insanlann yiyecekleri her ülkeye 
göre değişmektedir. Burada hiçbir kıy
met vermediğimiz kırlangıç yuvalan 
Çinde mükemmel ve zengin ailelerin 
sofralı!r~nda çorba olarak kullanılınak
tadır. Bunun gibi Avustralyada yerli 
kabileler arasında yılan yiyenler var -
dır. Bunlar, yılanı bilhassa ıskarada1 lo
zartmaktadırlar. 

------------.---············· ... -·······----················-··--·--

IJçilncil zevce 
- Teyzeciğim, ben genç yaşta ol

makhğıtna rağmen iki defa evlen -
mit, iki zevremi de birini kaza, di -
jetini tabii ölüm neticesinde kay -
betmek fe1Aketine uğramış bir ada
mım. Çocuğum yok, evli hayatına a-
1ışmş bir adamın 'bekar y~arnaya 
tahammül edemiyeceğini takdir e -
dersiniz. İlk zevrem basit, çok basit 
bir ev kadını idi. Beni rahat ettir -
df. Fakat harici alemle münasebeti 
Jresflrniş bir adam şeklinde ya~attı. 
İkinci karımın ev idaresile hiç mi, 
hiç alakası yoktu. Adeta otel hayatı 
sürdük. Buna mukabil muhitimiz 
genişledi, tanıdıklarımızın sayısı art 
tı. İşimin parJamasındaı çok tesiri gö 
rftldü. Şimdi yeniden evlenme ari -
1'!sbıde üç{lndl kanının ilk ikiden 
hangisine benzemesi lazım geldiği 
düşiinCEsi içinde 'kararsızım.> 

Bana bu ~atır1an yazan Bay cŞ. 
Ş.:. e: 

- Hiçbirine, cevabını vereceğim. 
Blrln<;i zevceniz de ikinciside ideal 
kadında bulunm<tsı lazım gelen va -

sıfların ancak yarısına maliktiler. Siz 
timdi her iki çeşid meziyetleri ne1 -
sinde topla.TJltŞ bir kaıdın bulmak va
ziyetindesiniz. Fak&t ideal kadın her 
zaman bulunmaz, her iki çeşid me
ziyetlerin birer kısmından azçok fe
dakarlık edeCEksiniz. Bununla be -
raber zevce ısmarlama elbiseye ben .. 
zem ez. Bf dayette bütün arzularının 
tatmin edecek gibi görünen kadın 
ek~eriya insanı hayli 81.lkuta uğratır. 
Fakat unutmadan tavsiye edeyim: Ü
çüncü zevcenizi <le kaybetmemeye 
çalışınız, bir dördüncüsünü bulama
manızdan korkarım. 

* Bay Hasan Şükrllye: 
- İkisi de genç, ikisi de ten, kafa 

dengi, üstelik ayni maddi vaziyete/ 
malik diyorsunuz, milstacelıen aile -
]erini tebrik ed.f nlz. Hayatın bftyilk 
ikramiyeahıi kazanmJll sayılırlar. 

* Ba~·an .B.D» yeı: 
- Bahsettiğiniz zatı şahsan tanı -

nm. Bu itibarla beni hakkında mft ... 
talea dermeyan etmekte ma:ıur g6-
rilnüz. TEYZE 

SON POSTA 

Siyah - Beyaz 
benekli kumaştan 

elbise 
Sevdiği -kızı yaralıy aıı 

8 
genç tevkif edildi . ~ 

~ 
Carih, sevdiği kızın bir başkasile nişanlandığı ~ıot 

üzerine ona tabanca ile ateş ettiğini itiraf ediY JJ 

Evvelki gece Sirkecide, Mehmed is- lah çekip bir el ateş ettim· pe~~ ~ 
minde bir gencir, sevmekte olduğu genç ortaya çıktı ve o da bana ate~ f 
kızı ta·banca ile zoğır surette yaraladı - linin kurşunlarından bir~ ~'...nı>a ti 
ğını, dün yazmıştık. bet etti. Ben, koşa koşa ~-

Bir aşk macerasının neticesi olan bu kezine gidip, teslim oı<ıum·• ~r 
ağır yaralama vak'ası, dün adliyeye in Çıplak resim satan . 
tiltal etmiştir. Hadisenin faill Mehmed f .... f k" f sefildi 
Ali, Olimpos gazoz fabrikasında çalı - Ofogra ÇI feV 1 . .-\el'!., 
şan :s y~şlann?~ bir amele&:· . Çıplak ve müstelı_cen. resıı; ~~ 
Muddeıumuıruhk, suçluyu istıovab rek, satlın Karakin ısmınde ~i,e1' 

edilmesi için, 2 nci sorgu hakiminin hu- rafçı, zab;taca yakalanarak 8 J 
zuruna çıkarmıştır. H"aldm, yapılan sor rilmiştir. 5'Jıt":. 
guyu mütıeakıb, Mehmed Alinin tevki- Müddeiumumilik, suçluyu iıU' -,1 
fine karar vermiştir. med 1 inci sulh ceza bakim f * run~ çıkartmıştır. . g/Jd' 

B'r akşamki hAdisenin hllA tesiri Hfıkiın Reşid, yapılan. gizli~ 1' 
alt~da olan genç, kendini adaletin pen n~n~a Karakinin tevkifıne 

• çesine düşüren maCErasını, bir m~ar- mıştır.. 
2
6 tfad 

nrimfae ağlıyarak ve kesik kesik cum- Bır mahkemede 
lelerle, .şöyle anlatmı.ştır: talik edildi ' ' 

- Sevdiğim kızın ismi Eliftir. Baba- . .. .. hkernes 
sı Arabklrlf yani benim memleket - Aslıye 3 uncu ceza :ma sJll 

' ' ···1~..J. · ·ne de">' ... d 
timdir. Elifi 3 sene kadar e~l tanı- og euen soma mesaısı . uğt9P'' 

Siy~-beyaz birbirine e.n yara§an iki dım. Çok k~a bir zaman içerisinde iki- mediğinden 26 dava talike ı 
zıd renktir. Son dereoe kibardır. Y~ miz de birbirimizi sevdik. Kaçamak tır. ~ot I 0 

ayırd etmeden her kadına yar~tığı id- olarak buluşmağa. gezmeler yapmağa Bu an7.aya sebeb azada~etıi1\ 
dia olunabilir. Nadir renklerde bulunan başladık. Elif, Siı'keclde Demirkapıda ni ~larak hctst~lanması,_ ~ ıısıi".t'~' 
bir iyiliği de yaz, klŞ her mevsimde gi- otururdu. Ckceleri, anası babası ym - ~cumen kararıle 1 ~y ıçı?,ndel"·ıııı-~ 
Yilebilmesidir. Siyahlı beyazlı kum~ tıktan sonra mzlice dışan çıkar evleri- cı hukuk mahkemesme go ti ~ 

#'>" ' d" B k · · • ·ı de ııeye ıtı lar (ister benekli ister çiçekli veya nin önündeki arsada benimle buluşur- ır. aş a oır dza ı e !ı.. ... Aatı> 
desehli) bu bakırn'dan çok elverişli ay- du. Biı'biriınizdeıı hiç usanmazchk. Fa- lamak mümkün olamadı~ 
ni zamanda çok şıktırlar. Modasının kat, bizim sevişmemiz komşuların, gö- keme toplıma~amıştır. h kH 
uzun zaman aevam etmesini istediğiniz zünden kaçrr.amı~- neaikoau yıtpmağa Kaça~ken ö!en suçlu ~ 
cfibiseniz. için ~ kumaş~~- ~-ra~~~- başlamı~lar. Bir gün, Elif bana: dava sukut etti 
Daima kıbar, daıma şık gorunursunuz. «- Mehmed dedi, sen beni seviyor - . .. .. .. _ .. den ;ti# 

Siyah vaktile genç rengi sayılmazdı. sun, ben de seni amma, bu böyle<:e sü- Em~ı)::t ~udurlugu°'. stll t11 
Bugün bu telakki tamamen değişmiş - rüp gidemez. İsmim çıkacak. Artık be- ken du.şup olen muh_tel~i~ıti1< 
tir. En genç kadınların, hatta kızların . b b d . t 'ti'..ı-neı:TY\ > ru Fettc'lh etrafındakı a ........ ceflİl'l . .u m a am an ıs e . .c.v~ ...... . 1 . t" H"d" ed kuı .... - t· 11" 
siyahlar giyindiği sık sık görülüyor. z t ben" d fikrim ev~nmekti. tıce enmış ır. 8 ıs e 1.91'ı> 

a en, ım e 1' ti .. "l . Fettah ıı ti!· 
Gence yara.şmıvan baştanbaşa siyahtır. 0 . u ıye gonı mernış, t:rııiŞ 
Başka renk1erie (biih~ beyazla) na. ·v d d" Son , · b ki dava da ölümik sukUt ~ I~ 

.. . . _. .. .. . c- PeAI> e ım. ra meseıeyı e- - • ~t1 
susle~ış sıyah _de!P_ı... Bu t~rılu sıy8;11 nimle ayni fdbrikada çalışan Elifin ye- Denizyolları ve Lıdl ·# 
gençlıgı arttırdıgı ıçın taze yuzJere bır ğeni Aliye açtım. Ali de fikrimi 'beğen- •• •• 1 .. Idetl -. 
çok _ı:nklerde:ı fa~n ya~a~dır. . di. Kızı. gidip babası İbrahimden iste- Umu~ Mudur U btig 
~utun. bu soyle~ı~l:rmız~n ıspatı dı- dim. Kabul etti. Evlenmek için hazır- yenı kadroları te 

ye ı~~~ ~ze sevecegınızde ?ıç şüphe et- lıklara başladık. Artık evlerine de ser- olunacak 
medıgımız bir model venyoruz. Genç bestçe girip çıkabiliyordum. Aradan kt 0'1311 
bir elbiseye kloş etekleri, ortadan ilikli b' d~ha geçti. Bu defa hiç bek- Ankarada ~uı.~~a afi rJllflY' .. · · ı· 1..ı k n be ır zaman lar Umum Muduru Rau 
on robası, dar bılezık ı saue o an, - lemediğim halde, reel cevabı gelmez . . • . aO'.>;.ı1tıJ1Ufl (J~ 
Yaz yaka ve fiyongası insana bir mek- . ~-- ··ğre d' k" mu.ivını Harnıd Sar 5"_.rıeıııı' 

. . • . . Bel" mı?.. Şaşırmıştım. ovıı:ı a 0 n un 1 şehrimize dönmeleri be.!'> ~ 
rebli klz tazelıgını hatırlatıyor. ın- k krabalar babasını kahdınnış - . ~ 
deki kemer de bu tesiri tamamlıyor. ızın a . 

1 
recek1 . H dir. ]JiUlııl ~ 

. hı..~ be ek]" (V ld"" \)d lar. kızı Alıye ve ermış. emen, Yeni Denizyolları ve L. _..Jd ·t 
Sıya -ı~yaz n ı ua osıın an Elifi buldum. Ve: ·· ·· ·· · id ~·: 
yapılmış en şık bir côğleden sonra> el- mum Mudur1uklennc a. t rJ~ 
bisesidir. c- Bu ne iştir, di~ sordum. nun layihası Büyük Mılle nıt g 

----- Elif: kabul olunmuş ve bu :ıcantı 
95

0)1' 
Her kadın bilmelidir «- Benim ad1m seninle çıktı, canım zırlanan kadrolar yüksek t ri? 

da seninle çıkacak. Bizi kimse ayıra - tmı'şfr Yeni kanun n~.:.ıwı 
Patatesleri soyunca kabuk ve süprün - d di ran e 1 

· ~ıt. 
. . . maz• e • den itibaren muteber oıacEl ~ ' 

tUlerini atmayınız. Bunları, ıçı kıreç tut- Gene sevişrneğe devam ediyorduk. rın resmi gazetede neşrol~ ~e' 
muş ibrik vesairede kaynatırsınız, kabın İki gün evvel ise, Elifin Ali ile nişan- Hazirandan itibaren tatbil' 
dibi tertemiz olur. !andıklarını duydum. Buna inanmadım k k ~ . .J onaca tır. ___.._.r .,,-* ve dün geoe Elifin evine gittim. Baktım 1:1ırlı1 

Vazodaki çiçeklerinizin ıolmaya başla· kız Ali beraber, arsada konuşuyorlar. Alacak yOzOnden iki ıcttl /. 
yınca yeniden canlanmalan için sapları - Bir kamyonun arkasına saklanarak on- yarııladılar G819'J 
nın üçte birini kaynar .suya -eıvet kay - lan dinlerneğe koyuldum. Kı2, evvelce Evvelki gece saat 22,~ ~· 
nar suya- daldınmz. Sonra çıkarıp o bena söylediği tatlı .özleri, şimdi Ali- Beyazıd sokağında kah"~~ 
kısmı kesiniz. Vazoyu taze, soğuk su ile ye tekrarlıyordu. Raif ile Denizbank ~e·~-~ • 'I_ 
doldurunuz. İçine bir parçacık da sabun- Beynimdıen vurubnuf8 döndilm, evi- met, eski bir ilacak yu~ ~f, 
lu su il!ve ediniz. Alacağınız netice sizi me gide~ tabancamı aldım. D6ndü - ba:Şlamı.,lardır. Kavga ~~-*"'~ 
şaşırtacaktır. ğilmde, gene arsada ben.berlenli. Beni i! Hikmeti başından ve k~ , * görünce, AH ayrıldı. Elifin yanım git- met de Raifi elinden ve ~-

Kristal ve cam eşyanızı ~.ski bir ipekli tim. Banao: çakla yaralamıştır. ~ol~ 
parçasile sil~rseniz herhangi bir bezden c- Git buradan dedi, seni tamını - kaldırrlmıştır. Yarası bafif.,,,,,.,, , 
daha iyi temizlediğini ve parlattığını gö- yonım, ben.den ne istiyonnın?• metin müdavatı yapıJarıtlc 
rürs'.müz. İşte, o nkit kendhni kaybetttm, si - lrlbata başlanmıştır. 

-· .. ı~·;· ~h-;;;;-~~:;;lar: - Bardan -~ıktıktarı ~ 



DUNYANIN BüYüK SAN'ATKARLARI 

Yaş ilerledikçe 
Yirmi yaşlarında iken konuttular. 
- Etrafta birçok 

erkek var. 

- Baksana hep-~ 
sinin gözleri blzda. ~ 

- Acaba sebeb 
ne? 

-Bilmem. 

Yirmi b~ YSi 
larında iken k.o -
nt.LŞtular: 

- Erkekler dö--
nüp dönüp biT.e 
~...cıyorlar. 1' ( 

- Evet bizimle çok allkadar gibi gö-
rünüyorlar. 

Otuz yaşlarında iken konuştular: 
- TtrValetin çok güzel. • 

- Seninki de çok güzel 

- Saçların da güzel yapılmış. 
- Seninki de. 

- Makyajına fazla itina etmişsin. 

- Sen de öyle. 

- Bak bak bak bize bakıyorlar. 

Otu-z beş ya§larında iken konuştular: 
- Şu erkek bana baktı. 

- Hangisi? 
- Ta köşede duran. 
- Bana da onun yanındaki baktL 
Kırk yaşlarında iken konuştular: 
- Dönüp te bir kere ıana bakan ol• 

madı. 

*** 
Piza kulesi önünde 

1 ı, 

4 · -. - . 
~---... ~ ;-"!;~ o .. 

'i/Pe 0° ~ c.ş-..:: 
8§g o ~08~~ 

- Hift ora.dan çekil, baksana ım da· 
ı,ıamnca e~rilmif, bira.ı daha dayanır· 
IQfl. ı,ı\kıtacaJc. 
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C:GCNCN ADAMLARD~ 

Grig ri Gafenco 
~--------~~--------------~~~~~ 

Dost Romanganın genç 
HariciiJ~ Nazırının 

ve değerli 
lı.agatı 

Bugün A vrupanın siyasi adamiarı 
içinde ismi en çok rlnılanlardan biri de 
muhakkak Romanyanın genç ve değer
li Hariciye Nazırı Grigori Gafenco'dur. 

Bu va%i:flelerin her birinde muıvaffaki
~er göstermiştir. 

* Nihayet ... 
Bir sabah... Saat dokuzda... Henüz 

kaikm.ış. Ka,!J.vdltısını yapmalda meş
gul... Y anın<:Ui çok sevdiği refikası 

bulunmaktadır. 

Zevcesi ona öğleyin yeme~ gelip 
gelmiyeceğini .ı;orduğu sırada telefonun 

Hariciye Nazır}ığına seçileli ~k ol
madığı halde Grigori Gafenro memle -
keti hesabına çok iyi :iŞler görmüş, 
memleketini diğer memleketlere pir kat 
daha sevdirmiş, her adımda bir mu -
vaffn.kiyet kazanmıştır. 

Siyasi hayatta yıpranmış, ihtiyarla -
mış, nice devlet ooamlan bu genç Ha
ricivc Nazırı kadar beceriklilik göste
rememişlerdi r. 

• 
1 
zili çalıyor ... 

- İnşa'llah beni aramıyorlar ... Bu-

* Grigori GafPnco f 893 senesinde Ro-
mnnyada dünyaya gelmiştir. 

Babasının asıl ismi Jolin Sanders 
idi. Rusyaya hicret eyledikten sonra 
Gafenco ismini a'lımştır. Asıl isminden 
anlaşılacağı ü;:ere babam ır'ken İngiliz
dir. Annesi Rustur. 

~ Grigori Gafenco i!l.k tahsfiini İsviç
rede yapmıştır. Orta ve yüksek tahsil
lerini Rornanyada ikmal ederek bako
Joreasım memleketinde almı.şbr. Tah -
silini Fransada tekemmül ettirmiştir. 
Bundan sonra irfan hamulesini arttrr
ma'k için Almanyada, İngilterede uzun 
müddetler kalmıştır. 

Tam bir Avrup:ı kültürüne maliktir. 
Harbr Umumide a,sker.1.iğ'ini peıüak 

bir sekilde ifa eylemt,tir. 

Memleketinin birçok madalyalarım 

kazandıktan maada İngiltereden Mili -
tary Cross ve Fransadan Legion d'hou
neur nişenlm-ını alıriıya muvaffak ol
muştur ... 

Harb biter bitmez istirahate çekil -
m~, faaliyetini başka sahalara intikal 
ettirmistir. · 

1919 senesinde yirmi altı yaşında i
ken bir matbuat ajansı teşkfi eylemiş
tir.Ajans işleri muvaffakiyetle açı.lımş I 
ve muvaffakiyetle devam eylem~r.flc 1 
manya hllkfuneti ajansa :resmt bir ma-ı 
hiyet vermiştir. Keyfiyet genç Gafen<X> 
için en bilyük bir şeref teşkil etmiştir. 

Bu arad~ Bi.ikreşte Axgus adındaki 
h!lyük iktısad1 gazeteyi tesil eylemiş _ 1 
tir. , · 

Argın'tan az sonra Timpul gazetesini ı 
tesis eylemiştir. Bu garet.e Roıne.nya ' 
hükfunetinin naŞri efkAn obnuştur. 1 

Bu arada devlet hizmetinde de mü- 1 
him memuriyetler almıştır: 

Hariciye Nezareti müsteşan. 

MünakalAt Nazırı. 
Avrupa devletleri neMinde heyet 

riyasetlerl. Gtigıori Gafenco 

gün o kad:rr işim var ki.. d h•or .. . 
Madam Gafenco telefo,... ı ahizesini 

eline alıyor ve açmasile ..>irlikte ona 
umbyor ... 

- Seni istiyorJar ... 
- Evde yok deyiver ..• 
Madam cevab veriyor! 
- Grigori!. Telefon eden majeste 

kraldır ... 
Grigori Gafenco hemen te1efonu eli

ne alıyor. 
Kral ona şunları söylüyor: 
-AHo! Gafenco! Hemen saraya ge

liniz... Sizi Hariciye Nazırlığına tayin 
ey1edim ..• 

İşte Romanya Hariciye Nazın Grigor 
Gafenro'nun faaliyet do1u, muvaffaki-
yet dolu hayab... O. T. 

Kendi başına gelen vak'anın 
polis ha/iyeligini yapan 

muharrir 
M~ur zabıta romanları muharriri Fi

lips Oppenhaym'ın başına romanlarında 
geçen vak'alar gibi bir vak'a gelmiştir. 

Londra .kuyumcularından birine müra -
caat eden iki sahtektır, 400 Ingiliz lirası 

değerinde iki elmas yüzük almı~laİ' ve 
muharririn imzasını tafıyan sahte bir çek 
vermi~erdir. Kuyumcu bankaya baş 

vurmadan evvel bir kere de muharrire 
telefonla vaziyeti anlatmak istemi~ ve: 
cArzu ederseniz çeki ıfze getireyim!, de
ytn.ce mesele meydana çıkmıştır. Muhar
rir, fena halde içerlemiş ve kendi ba~ına 
gelen va.k'anm polis hafiyeliğini bizzat 
'kendisi yçımya başla:mııştır. Hırsızlaırı 
pek yakında bula~ağuıı söylemektedir. 

Lihtechtenstein prensi 
kimdir? 

Prens Frans Jozef JI, Lihtenştayn 

prensidir. 32 ya§ltldadır. Geçenlerde de 
ctaçsızc taç giyme merasimi yapılmıştır, 
bek:Ardır. Sarayı Vaduz civarındadır. En 
yakın arkadaşları iki yeğenidir. Ekser za
manlarını belediye dairesinde çalışmakla 
geçiren prens, ormancılık ve ziraat mek
teblerinden mezundur. Mesleğinde epey
ce tanınmJ,ftır. Dağ çiçekleri hakkında da 
Oıtısası vardır. 

( ___ A_m_e_ri_ka_d_ak_i _d_en_iz_al_tı_f_ac_ia_sı_na_a_id_i_lk_r_e_si_m_ler __ ) 

Geçen hafta ~r.lka sahtllerlnde vam ahmınaktadır . .59 ldf:iden ibaret 
bir dalma tecrilbesi esn~nda batmış olan gemi mürettebatının 26 sı ölmüş 
olan cSqualosı. denizaltı gemisini ~· ve miitebeki 3' kişi bir ccanlrurtaran 
~p a.r<>naı.heB tI3fwaJJP.S ~! l[aur.rop çanı• v2Sıtasile kurtarılmışlardır. 

Yukarıdaki resimler kurtanılah mü
rettıebattan bfr grup ile «ç.aıll> göster
mektedir. Bu :resimler Amerikadan Av 
rupaya telefoto ile nakledilmiştir. 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

No. 4 

Sarı Rüstem Paşa 
lık rüşvet alan ve bu suretle Osmanlı imparatorl~~ 
idaresine ilk ahlaksızlık tohumunu atan sadrY 

Kanunınm sadrazamı ve damadı l<.üs

tem Paşa, sadrazamların rüşvet alarak 

memuriyetler vermek usulünü kuran, bu 

suretle devletin idaresine korkunç bir 
ahlA.ksızlık tohumu atan adamdır. Bun-

dan sonra ebediye, adı altında rüşvet al

mak bir adet haline girdi. 

Rüstem Paşa aslen Hırvat idi. Devşir

me oğlanlanndandı. Daha sarayda iken 

, 
15 sene sadrazamlık etmişti. JCt!I ;', 
pek çok masrafı vardı. Mihri?1tıonf 
için de hesabsız para harcar idı. . 

._.....,,sU· 
de ise muazzam bir miras bıra.ıu...,r; 
aded nefis •bir hat ile yazılını§ JC~ 
rim, 130 murassa cilclli Kur'anı!< de0 
aded muhtelif kitablar, so.ooo 8 a 
bend, 5000 aded hil'at, 1100 aJtıtlr'-eS 
2000 zırh, 600 altın eğer, 500 !Jl~ V 
ğer, 130 altın üzengi. 860 Jilura ,.net 

edeb ve terbiyesi ile Süleymanın tevec- lSOO gümüş tolga, 1000 altın ~~r ~ ~ 
cilhünü kazanmıştı. Vezirlik il'! saraydan değirmen. 1000 aded Anadolud8.rıe~ 
çıkmış. Diyarbekir valisi olmuştu. Padi- melide çiftlik, 170 köle, 2900 bı gilııi 
f8h kendisine kızını, Mihrimahı vermiş, 1160 ytik hayvanı, 1000 yü·k haJll ~ 
pek az sonra üçüncü vezir, bir milddet hesabsız mücevherler, ev eşYaS1',,so. 
aonra da sadrazam olmuştu. kumaş vesaire ile nakid oıara]( 

Rilstem Paşa gayet zeki, çalışkan, en- alt n c:: ı . .. _,.fil ~ 

tn"kacı Ye kindar bir adamdı. İmparato- Kanuninin sevgili gözdesi au:r~·e'• 
nın damadı ve veziri ııfatile eline aldığı tan, kendi oğlu şehzade Seli!Jll t-1 
muazzam kudreti, vabst çıkan olduğu yaptırabilmek için halk ve ordıJıı# 
yerlerde lrullanmaktan çekinmedi. Hatta, dan çok sevilen Mustafanın JtlB ııa' 
vellahd fclızade Mustafa hakkında Sü- rarlaştınnış. bu hususta darnadı 1'"· 
leymana uydurma haberler vererek im- Paşa mühim bir alet olmuştu· ~' 

paratorun elini evlld kanına bulayacak tarafından kendisine bir suikaS~;cfİ 
kadar kudret ve nüfuzunu suiistimal etti. !andığına kandırılan J{.anunf. ti 

Rüstem Pqa devlet gelirinin munta- da şark seferine gidrken, l{onY~tiİ"~~ 
zam bir tekilde toplanmasına çok dikkat civarında askerleri ile orduya ~ 

den oğlunu, kendisini ziyaret ~u:ııı' ~ 
re çadırına geldiğinde iç oğlan 8 ı~ 

etti. Zamanında devlet hazinesi dalına 

dolu bulundu. Fakat muazzam tah!lsatın. 
dan başka aldığı rütvetler ile kendi §ahsi 
hazinesini de doldurdu. Rüstem Paşa, he
diye adı altında aldığı rüşveti, kendisine 
mahsw btr namuskArlık maskesi altında, 
verdiği memuriyetin geliri ile mütenasib 

olarak alırdı. MeselA Erzurum beyler
beyisi yaptığı bir vezir, kendisine cat be
deli> adı altında MOO altın göndermişti. 

Rüstem P~a: cO mansabın bu kadara 
tayammülü yoktur, diyerek 3000 ini al-

durmuştu. Asıl kemendi atıP ~JI 
bilahare vezirliğe kadar yiilt5e ~ta 
Mahmud idi. Bu ölüm haberi,~ 
duda teselli bulmaz bir yara 11 ·rifli • 
rif bir şair cMekri Rüstem> tabı lJ j 
düşürmüştü. ME!§hur şair TaşllC:Oıf 
Bey de şehzade Mustafa için Y iJlP 
f • b. · · d ·n 1<ııt ıs ır mersıyesın e prensı 

ıu mısralarla bahsetmişti: . ~ 

G t .. d'. k . Za': ae1Jft "' e ur u ar asını yıre .... ·rd' •·f 
mlf, üst tardını geri yollaınlftı! Vücudu.na sitemi Rüstem ııe 1 f.~ 

Rüstem P8fa 2 yıl ıüren bir fasıla ile ~"'\ 

c Ayancık Halkevinde temsiller~ 

.p 

- u~~ Ayancık: l.Burusf) - Halkevi teınsil koiu amatörleri yazlık fs.e. ~\)J> , 

etmek üzere son bir t.emsiıl vermişlerdir. Gençler bu temsilde ' tıe tefı 
mı> piyesi ile cBir bicia> isimli komediyi büytik bir muvaffaltiY'e tl~J~ 

. 92 6~~ v etmişlerdir. 1 - O Mayıs geceleri tekrarlanan bu temsil<lc 75 es' 
.fadele.nmiştir. Yukardaki resim, genç san'atkatarı komedi:niJl eıı 
sd.hnesindıe göstermektedir. 
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Düny 

9elen 
Polon 

• • 

Tanınmış 
Newman, 

askeri muharrirlerden Bernard 
Lehistanda yaptığı tetkiklerden 

I>oı sonra neler söylüyor ? 
?'etinionya, ~skerlikte en büyük kud -ı çin geldikleri hiç duyulmaz. Gerek bu 
liarbd!~nçlı.~ten almaktadır. Büyük kıt'aların techizatın.a, gerek Polonya 
be erd:ı~er se süvarilerinin ata bi 
ı '-il olen -
Crd n b~"l.-a nişlerine hayran ol 
1k .. 7 - aç- . 

. Yüzund.m b" dum. Polonyalı, eş-
trııJy ır kin giden bir ata en· 

ufak şıkırtı yapma-' 
Oldi.i on -Polonyalı 
hla . Çogunu ya+ş -
"-· ıın teşkil ettigı" · 
vu rn .. hiın 

• 1 
dan bıner. ı 

Garbda süvarili-! 

Dünyanın En Büyük 
Yolcu Tayyaresi 

llcrm ~ zayia~ 
z~ a Yaş müva -

nesini bo 
gün zclu. Bu 

Polonya hallo
nııı Y .. 
lni UZde ellisi yiı 
"'u·· beş Yaşından ,, Zd<!' l ' 
ctu a tmış altısı 

ğin b~~ b~ - 3 tane olan Yanki Kiper tayyareleri dünyanın en büyük y<>lcu tayyareıerıu ir. Amenka ile Avrupa kı~'ası aı-d:nu ı. 
he~yetı 0 - hava seferlerini temin edeceklerdir. Bu tayyareler muntazam bir şekilde yolcu w posta n~iyatı. yapacaklardır. 
ya'bılir. Fakat Av- Bunlardan bir tanesi geçen hafta Ame rikadan hareket ederek Fransaya gelmiştir, tekrar Amerik.aya hareiet ede
rupa şarkının ge - cektir. Yukarıda Yahki Kiper tayyare !erinden birinin mAketini görüyorsunu z. Bu m.Aketi dikkatle tetkik eckcek 
niş sahalarında o - olursanız görürsünüz ki bu muazzaın tayyare her türlü konforu hav! bulunmaktadır. 

ı~d Çtik ~ en kü -
tur. Bu raka lar nı -
büYfik bir kı tn y. 

et ifade eder. On 
ların . 
k' saıy~ndedir 

1
• Poı d~ onya, otuz S: lllilyon ı1üfu-

bir . ra~n kırk 
:F'ra tnılyon nÜfuslu 

Yü:.~ n:daıı daha bü 
ır Ordu ,,._ 

l"ahiliyo ç~ -r. 
llakaıtıların 

heırun· e -

nun büyük bir kıy
meti vardır. Bir 
hareket harbinde, 
ınuvasalafil düz -
gün olıruyan mem- · 
leketlerde, motör -
lü vasıtaların faa -
liyeti masraf yü -
zünden mahdud !ka 

hr. Halbuki Polon-
ya .süvarisi m~ -
leketten geçinir ve 
ber zaman ~ bir 
faaliyette buluna -
bilir. 

~ ıyett, üstü 
durulduk ~ - Atlı kıt'alar, üç 

bu.tün Ça bus ~'.# hafif süvari alayı 
gu artaır B ,. • 

n Po1ony ~ u - ile on atlı avcı a -
k~e "". a a as- Leh hııdııdlannda. devriye gezen layı ve on atlı keş-
tıın ~IDrtlan ·b t ·1 alin 1.. S1 • na C Çl CT f 00.1 .. w •• ıu 
111 Glab 1 .. 

1 

şa ugune a:,, -
13 .:ın~a der a.1gı hemen hemen Al - rılmıştır. Hepsi ayni tarzda ~kil.atlı -
.~Ytik lt:ı ~sındedir. İki memleketı dır. Esas sılfıhları makineli tüfektir. 

nuziiıı ön~ r sonundaki hallerile gözü- Hepsi de ufak gruplar halinde haı'b 
~Unda U:,~ getiriniz: Felaket uçu - etmek üzere~ son derece iyi yetişti-
&ız b' ,, .. vlfrlanan tn :ıı.ı1.1ı.b ·· ·d d • ır Almanya. Dün a5 u , um~ - rilmişlerdir. ..rüş1eri keskin, şahsi te 
J>ogrnltş şevk ve ".. . Yaya yemden şeb'büslcri yüksektir. 

<>lonya... lllnid dolu, canlı bir * 
ğ 1920 ~ 1925 Polonya silahları herhangi bir Avru 
(;n oğlan ÇOcuk e kadar Polonyada d~ pa memleketininki kadar iyidir. Bun -

1 
ıs ,Ooo) di. N" sayısı her yıl vasatı Iarın 'kimisi yerli icadı, kimisi ecnebi 

an Alrnr1nya ut_usu onun iki misli o- memleketlerden -müsaade üstüne
Yotdu.. run ıse 675,000 i geçıni - alınmadır. Mesclfı: Bugün kendi için 

~Daha sonraki k .. bizim Fury, ve Blenheim, tiplerinde 
te Çarpar. Polo ra amlar daha çak go- tayyare yapılır. Son Paris sergisinde 
~ n teşvik g- nyalı kadın; hükumet - Polonya tayyareleri büyük bir alaka 
\lan ..:ı or~edigıw · h ld Al.m 'Jaha çok a e, an - uyandırdı Bu mevzuda diğer bir ente-
~~lda PoıonyaJ~c~'k yapıyor. Son on resan nokta da şudur: Büyük Britanya 
d 

1~· Alrnanyada 5:~ s~e vasati 511 tayynrelerinin çoğuna konulmakta o -
kı0&1lluştur. Ya . bın erkek çocuk lan seri at~li tüfekler Lehistanın ica-
llıından AI nı Polonya delikanlı ba'- dıdır. 
B nıanvadan k" .d. 

~. un~n içindir· . pe az gen ır. Polonya; 1250 tane ilk saf tayyare -
g\i~ rn~hirn bir a!~:olonya . ordusu sine, bir o kadar da ihtiya~ sahıbdir. 
. butün d.. kuvvettır. Ve bu Bomba tayyareleri mevcuda nazaran 

~lnCi derectıd unya orduları içinde be - ehemmiyetli bir nisbettedir. Memleket 
\Ilı~ e gelnıektedi H 
b -45.ooo . r. azer or - bu bakımdan komşularından daha e -

in l{· ·ı· zabıtle beraber- 300 · · · · · trı~k ışı. ıkfü. 1htivatı ik' . mın bır vazıyctte sayılabılır. (Ellt) 

lfayyarede kadınlar için aynca bir tuvalet odası mev
cuddur. Şu giirdüğünüz genç kadında Okyanusun 2000 
metre yüksekliğinde uçan bir lnsan hali var mı? 

Saat Z 1 dfr. Akşam yemeği ne oturulacaktır. Bu kadın 
eibiseainl deği§mjş, !kabine .sinden yemek salonuna in
mekUxlir. ~ yemeltt en sonra dans edecektir. 

,ek t~dır. l.ehista ~ h Tb 1 mtlyonu geç- bom'bardıman tayyaresinin menzili 
~n etı~ ekon<'rnik ~ a zamanı, mem- 1200 milden fazladır. 3880 libreye ya
lir.' ~ort nıilyonluk ~;tı:ı sarsmaks~ - kın ağırlık taşıyabilir. . Sür'ati saatte 
da· aıer ol'<lusu 3 ° du çıkarab~ : 260 miklir. (Kurt) adlı ve baştan ~ 
~ ~ kıt'asınd "O piyade fırkası, ıkı metal hücum tavyaresinde· iki maki -
,_alar t..."k an mure'kke'bdir. Bu fır- l' "f k b' :.f k d , ıur ·1· 
ı..ı b ••ıU eınrne} t h. t1 d r ne ı tu e . ır tu e var ır. ıneı:zı 1 

Tayyaredeki yemek salonu bir trmısa tlantiğin, liatta büyük bir otelin ye -
mek salonundan farksızdır. Mükemmel bir mutfak her çe.şi.d yemeğµı sıcak 

ve taze olarak masaya ge tirilmesini temin eder. 1 

Bu iki dost kadın iki yataklı bir ka
bine aI.mıtlardır. Burası muhakkak ki 

hırsızlardan en fazla mahfo~ 
bir ye. :lir. 

tı'ıi ~la~ına harbet:~~ ı ır. V~ ?~ - 800 <lür. Sür'ati saatte 290 mildir. Tç -
da~ er<:Iır. Mernfok t• h u;edyehştınl- lerinde belki de en enteresanı (Mewa
aıl>e 'ten iştir ki _ 3: ;~ ~ u u .. 0 :ka - Marti) ke~if tayyaresidir. Bu tayyaıre 
fınk; esasına dayana ;:-1 h ~ut~~di 1 bizim Lvsctnder tipindedir. Fakat da - beş yıllık programlan gibi, Polonya mıyaıcaktır. Civar yollar vasıtasile dı - yarlar. BilhassR Ukranyalıların, Alman 
lund 11 'bulunarn~ ; ır f ~ usu~une ha fazla hafif ve daha kullanışlı ... Po - matbuatında da sık sık (C. O. P.) nin şan<lan veya do~rudan doğruya Rıusya yanın elinde kukla gibi oynatmak üze
lahı u~ tnevkie ~0.• er t1.: 1~.nın, u - lonva. yaptığı tavvarelerden bir çoğu - yani cMerkezi san'at sahası> nın bahsi dan yardım gelinceye kadar kendi ya- re kurmak istediği cBüyük Ukranya> 

ı v r:-. re, mo or u ve si - • - · · · h · • ·ı k ı b"l ı k ~ 1 d ların ıı.sıtaJarı vard p 
1 

• nu Cenu'buşarkı A\·rupa memleketle - geçmektedir. Sandomiez şe rıne ya - gı e avru a ı ecektir. fikrine yanaşmama arı ço mcına ı ır. 

d 
ın ..ı • ır. o onva tank - . 'h . d k' p 1 ku ··h ir to "'nsı ve kullan 

1 
"'k 

1 
rı~e ı raç etmektedır. kın, Vistül ve San suları arasın a ı o onyanın dretlni mu imseıne - Polonyalının karakterinden şüphe e-

ı.:>a'l ... 1 ı 1~ mu emme - T • t l" .. •• • • t h. ed.1 · b • · 1
•• lf mek ht 1 d"' · · b' h t \' 1• arı gittikç tt 1m k d vı a lm qormuş, ıyı ec ız ı mış, müselles arazide yeni ir sınaı ın..-ışa,. mu eme u.şmanı ıçın ır a a dilemez. Topraı-ğı çiğnenince saldırır. 

( ardı~ e ar ırı a ta ır. k tı· b' d h"b' 1 Leh" d k k. h' lur B h...nı. kütl . b"t'· SlA k 30) ··~• kıt'alar· f ~--ıı h t uvve ı · ır or unun sa ı ı o an ıs yaratıldı. Bu civar a i es ı şe ır ve o · u Ci'LK esı u un v ır - Ona göre mantıkla halledilebilecek me 
sa:]ı ' II'..-a1ara mer u t b' h b k d b" "k .. - . b l .sbe lan gı'b' d l t rd F 1 ~ata ra topçu alay·ı • 'ht' ana ır ar vu uun a en uyu guç- köylerin kalabalıgı ytlz in erce nı - ı yara 11§ an cesu ur. az a seleler olabilir fakat ültimatomla as .. 
av 1 ı e. umumı ı ı - l"k h d 30 ı...:...... 1 k k a· B .. . , 'fut t • rı rnış rni\stakil 

1
. 

1 
kl u . mu taç olduklarını dışarıdan ge- tinde arttığı gibi, bir yıl için e uuı o ar~ , en ıne güvenir. u guvenı, ıa .. Danzig meselesi dahi mantıkla hal-

O'I'\,. ıva 1 arı. on t' tm 1-t 1 b'l' B lt k d .. d k' "f 1 . b' h. d d wd hatta m"'mleket• ik" n...:: "k d 1,,J. ta\'v r•:rU alayı rnak' eı· .... 
1 1 

ır el\ en ge e ı ır. a ı enızın e ı nu usu yepyenı ır şe ır e og u. "' ııı ı •uuyu ev~~ a - lt!dilemiyecek gibi değildir. 
)fıh tre rnüdafa~ u ın .1 ~uzu a~ arı, sahilleri ilk hamiedc istilaya uğramak Daha şimdiden düzinelerle büyük rasında ve zayıf hududların ortasında K ·a r b mesele başka 
ilah rerııen iht" ş belenm ~e musel. - tehlikesindedir. Romanyanın Karade - fabrika işlemeye açılmış bulunuyor. En sı'kışıp k:ılan coğrlfflk vaziyeti bile sar- b' ~nt ora ı!e ~~c~ K:ridor sadece Po-
hM l'a topr-u 

1
• ıva etmektedır. :&-n bır niz limanlcırından g<><V>n yol hem uzun lüzumlu malzemeden mühim stokla.'1' samıyor. ır a cgor en ır 

'\.11\f :r ıvnsını · ·· t h -:r ' lonyaya deniz mahreci vermek mak -
idi. e at~ ~ ' ~. ~~n mus a ~r hem katarsızdır. Maamafih Polonya biriktirildi. Karpatlardan Cenuba a - * 
~ -":rışını gordum. Fevkalade ~eniş ölçüde kendi kendini besliyebilir. kan ırmaklar mebzul kuvvetlerin kay - Lehistanın en zayıf tarafı ekalliyet- sadile icad edilmiş olmaktan uzak. ta-

tıu u11lllı1a berab Asıl güçiük maden ve kömürünü te - nağıdır. Polonya petrol sahalarından leridir. Nüfuswı üçte ikisi Polonyalı rihi bir vi!Ayettird .. lml 
7•7 ~. d~ Pru'k tS)h'allıkılar 

l> ~ en göze er. Polonya ordusu - ntln eden Yuknrı Silezvanın Alman doğrud~ doğruya gaz istihsaline b~- değildir. Bir defa 900,000 e yakın Al - tarafındmı zaptc 
1 ~ş 1

• a a a n 
cı<> <>nya Riiv ça.r~n tarafı süvarisidir. hududuna bitişik olmasındadır. lanmıştır. man (Almanyadaki Lehlerin sayısı da çoğu Lehtir. Ve bugün memleketin en 
lt~ Ve en S<? .arı~.ı Avnıpanın en birin- Fakat bu meselenin enerji ve uzak Böylece Polonya yüksek kumanda - ha fazl<Mır). Sonra da 3,205 000 Ya - öz kısmı sayılmaktadır. Lehistan; is -
~ .. ~ada Ço:~z suvarisid'ir. Şnrki Ga - görüsle halline çn1ışılm~ır. iki sene sının endişe ve korkusu da yatışmış o- hudi ve 5 milyon Ukranyalı 'ne 2 mil- tiklal yo1unda il~ muvaffakiyetini bu
'l<lı~n etrarU:reler malnevra~~rı ~k. - e.vvel Frans~dan alınan (25) mil~on is luyor. Ar.tık Yukarı Silezya f~bri~ ve yon Rus var. Fakat Ukranyahlarla Rus rada, Gdynia limanında kazandı. Bu 

gll'ı..ı &Ördh 1 birden'bf~ suvarılerın tıkrazdan dıkkate çarpacak nctıccler madenlen harbin daha ilk günlerınde lar Almanyadan gelecek her türlü teh- milli gurur kaynağını ne palhasına o • 
uın. Çıt çıkarmaclıklan i - elde edilmiştır. Başka memleketlerin düşman elioo düşse de Lehistan sarsıl- likeye karşı birleşecek gibi görilnü - lursa olsun korumak istiyecektir. 
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' 936 

ga5 
936 
935 
936 
936 
936 
935 
935 
936 

935 
835 
836 

835 
935 
935 

935 
835 
936 
936 
936 
836 

936 
935 
936 
835 
D35 
935 
936 

D36 
936 
935 
935 
935 

936 
935 
935 
936 
935 
935 

935 
935 
936 
935 
935 

935 

935 
935 

Aspasyı 

Şaban 

Kadir Oto tamiri 
Kömürcü. 
Köseleci 

Berber 
Manav 
Manav 
Koltukçu 

Karyolacı 

Karyolacı 

Demirci 

Zanbak 10 935 
Hasan Mevlftd 
Serkis 

İstavri Yorgi 
Rıza 

Rıza 

Robet 

Hikmet 
Hikmet 

Dereboy:ı 75 936 
Kripen han ~/S 935 

> > 8-10/1 935 
Avrupa Ç&rfl 21/1 935 
Avrupa çarşı 21/1 935 
Kalyoncu 109 "' 935 

> 124 936 
• 124 936 

Fakir 28 935 

13 46 
82 40 
ı 20 
il 92 

ss 66 
~ 00 

7 11 
27 13 
48 98 
• 48 

M 45 
28 48 
DO 28 

18 94 

D 53 
12 55 

124 20 
122 54 

G7 96 
39 71 
12 96 
'19 99 
5G 03 

il 60 
ll 60 ' 
18 30 
8 41 

39 48 
218 40 

75 80 
83 97 
16 20 
11 36 

180 00 
45 95 
47 19 
2& 92 

H 10 
18 48 
18 88 

ıı 98 
180 37 

20 20 
14 79 
JO 38 
6 39 

1 14 
33 47 
3 68 

Z2 03 
19 50 
fl'T 29 
T 68 

80 16 
10 80 

lO'T 31 
23 97 

'" 76 
72 

s1 50 
28 24 

62 10 
10 44 

138 60 

82 16 
96 00 
1~ 90 
83 05 

194 54 

M 00 
18 90 
M 00 

13 50 
31 50 
42 12 

le 20 
53 

8 34 
M 85 

6 07 
101 84 

9 25 

'-/3 
2/64 
4/49 
4/50 
5/95 

13/75 
8/81 
8/82 
8/53 
8/5 
8/52 
8/64 
8/12 

8/13 

8/17 
8/41 
8/42 
8/38 
8/43 
8/39 
8/40 

8/37 
8/14 

8/18 
8/19 
8/20 
8/21 
8/22 
8/23 
8/29 
8/30 
8/34 
8/33 
8/31 
8/27 
8/28 
8/39 
8/87 
8/86 
8/R5 
8/9 
8/t>.J 
8/10 
8/11 
8/4 
8/6 

8/59 
8/66 
8/60 
8/61 
8/62 
8/63 
8/64 
8/69 
8/48 
8/71 
8/47 
1/16 
6/11 
8/13 

16/83 
8/81 
7/97 

15/39 
H/48 
14/55 
S0/7 
13/11 
16/20 

8/38 
82/18 
2/70 

18/76 
9/21 
9/16 
9/17 
9/11 
9/10 
9/61 
9/64 
9/65 
9/68 Y orgi Petro 

Hirant Nikagoı 
Yasef 
Diyamandf 

Müştak 

Panayot 

Dökmeci Turunç 2 936 21 99 9/G9 

Yani 
Nehabet 
Temel Tarhan 
Mehmed 
Serkis 
Zaharya 

Arif 
Hasan 
Vllldimir 

Köseleci Çi~ek 21 936 18 50 9/59 
Meyhaneci Tarlabaşı 3 936 234 48 86/9 

Kömilrcll Tekir 7 / 1 935 1 06 70/9 
Kunduracı • HJ 936 122 7'> 71/9 
Kunduracı Kurdelfı 99 936 18 70 83/9 
Kahveci a 2 936 1T 43 84/9 

Bakkal , Tarlabaşı 71 935 18 00 29/15 
Ekmeko' Dereboyu 109/1 936 18 70 86/10 
Kasab Kurtulu~ 173/1 935 S8 80 75/10 
Terzi Dereboyu 16 936 16 20 27/ 6 

Çilingir > 71 936 63 6/11 
Kömürcü > 79 Sl35 31 50 6/13 
Odalar muciri Margirit 18 936 302 40 1/20 

ı (Devaım 13 üncü say fanın 4 ünctl ve 6 inei sütwııarmda.) 
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l 

10 

• 
,_ 

- - ı-• 
Soldan Safa: 

• • • 
• ı.- ı-·-- - • • 'j 

ı-

• -
' -' ~ 

ı - KurtulUf-f&ri 1Ah1kası. 
ı - Büyükler-taraf. ~ ftl' 
1 - Hayvan oUatılan oayır-lh 

misin? 
4 - Nefer- ecdad. 
ll - Bo! olm.ıyan-ay etJll" 
8 - Siyah - Blrine nasıl hıı.rek9' 

lD.zım geldl~lnl ~ek. ı 1' 
7 - Keder-işaret sıfa.u-uznğı ı.şare 

kullcmıla.n nida ! 
8 - Cefa - Ramer ffl ' 
9 - Başında ıA> olsa taharri ~ 

şembeden sonra. ~ ' 
10 - Sonunda başındaki harf oJla 

hiddetlenir. 
Yatandan aşalı: 
1 - Eşele t.onulan-lleri o~ ~ 
ı - Etmek ma.starından mazarl ~ 

Qçüncd f&hls-tı:ıansmda.ıl 
erkek. 

1 - Ceınl edatı-ş'lryan. 

t - Bir ne'1 palto-aan'&t. 
5 - Bir nota-araba kullanan. tuı' 
a - Efrad-lcqınma ha&talığın.a tul~ 
7 - Namaz kılman yer - Nebi JAlı -d()llo 
8 - Çeşmelerin önlerindeki tetıı' 
9 - Bir kadın ismi. 

10 - Hatırlar-ıtAr.ın zıddı. ,,,_-: 
Geçen Bulmacannzm DalledilJDll 
Soldan sata: 
1 - Rezalet-ce. 
2 - E?.ik-lezlz. 
ı - Zira-izabe. 
'- Ekallm-ban. 
5 - L-1m-all. 
8 - Ellm-yetım. 
7 - Tez-sana-A. 
8 - Znbltan-Y. 
9 - ClbaU-mı. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖV 

1639 m. 183 Kes. 1~ ~. 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 ıtcs. ~·· 
T.A.P. 31,'1'9 m. 948& Kes. 20 

SALI 30/ 6/39 ~-ı4 
12.30: Program, 12.35: Tilrk ınıne~ 

13:Memleken saat Ayan, ajans ve rol'~ 
loji haberleri, 13.15: Mlhılk {KD.rlflX ~ -_! 
Pl.) 13.45-14: Konuşma {Kadın JBD~. "I· 
ha.Yatma dalr.) 18.30: Pro~ 18 · 1.~!,; 
ztk (Qperetler-Pl.), 19: Kon~ ~do 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20: )l ııerJO'·. 
aaa.t Ayan, ajans ve meteoroloji ll'lfJ~ 
20.15: Türk müziği: ı - Udi EşrefiJl 

1 
~ 

peşrevi. 2 - Ahmed İrsoyun H~ ~,... 
<Hatırında kalsın). 3 - Fa.iz ıta~) 4 ~ 
Hüzzem şarkı: (Seni gördll o p.ra. ııı,.ıı ..a 
Santur tnlts1ml. 6 - Şllkril. Şenozanıt1 t~P: 
şarkı: (Bu sevda ne tatlı) 6 - ın~~ 
<Bata girdim üzüme> 'I - Halk ttı P.'.:.· 
(Şu dağları delmeli). 8 - Ali efen~ ~ 
fal'lo: (Samur kaşlım). 9 - suzt f1Y. : 
(Bensiz geceler). 10 - Mu.sa 81111') t1 : 

Hüzzem şarkısı: <Sen sanki bıı.hJL1'1İ1.t11~11°.J 
Ko~. 2ı.ıs: Esham, ta:hvilAt. ~ rır. 
nukut ve ziraat borsw cnat). 2~~ 
plAklar-R. 21.30: Mü~ (Radyo ~ıtl' 
Şef: H . Ferid Anlar). a> Adagio- eıto tr,ı 
Andante. c> Menuctto-Trio. ç> Ali OP?. ı 
toao. E. Grleg: Norveo da.nsları~ıJ~!,. 
Allegro marcato. b) Allegretto rP'~ .. 
grazloso. c> Allegro moderato aJlJ d:;.ı-; 
f) Allegro molto. A. Dvora.k: Sla~~ f. 
a) Nr. 8, Grazloso e lento. b) Nr. 'f, 'Jfl· t fi r 
vace. J. Brahma: Macar d.anSlart. IS: ~ _,.: 
32.30: Müzik (Opera Aryaları-Pi.> ,s.ıt 
jan& haberleri ve yarıntı prograııı- / 
Müzik ((,azband) Pl. ./ ................................... _ ......... ..--

Kaput Bezi ve ipl~k 
• tı1' 

Malatya Bez ve ı.Pdeıı= 
Fabrikalan T.A. Şirkeüll ~ 

Yeni tesisatla faaliyete ~ '' 
Adana fabrikamızın silindirli ~8p&J' 
90 santim B. (Tip 2 çırQI)tet iV: 
bezi, 4, 6, ıo, 12 numara .,,. 16dll 
ilkleri imalatı piyasaya ıır ıQlf16' 
mi~tir. Siparişler bir ııarta 
gönderilir. 8ıııı•1 

Sipariş için Adana rabrilC j.11d 
veya Ankara AtatOrk bul'ftı.l'I 11c1ıt aparlıman No. 4 daireye J110t' 
edilmesi. ıc8r• 

Telgraf adresi: Çeşid - ~o 
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Beşiı ci Büyük Kurultayın 
dünkü çalışmaları 

Hergün: Cümhuriyet Halk Partisinin 
Büyük Kurultayı 

(Bastat":ıfı 2 nci sayfada) fırka aynlığı, sun'i bir ayrılık olur ve BI 
milli fikre, kendi milli bayrağı altında hayet şahsi sempatilerle antipatilere ve
ayrı bir yer veren caimasmı, Türk mille- yahud cbenlik:. davahrma istinad ede -

Jiirb· . (BCJftarafı 5 inci ıayfada) j yetine ve saadetine yakın ve ciddi bir a - l susta tetkikatın da yapılmakta bulun- tinin milli birliğini temsil eden bir te -ı bilir. Tek gayeli bir Türk milletini, mev-
ltile :rnaddi ve manevi irtibatı olmı- ı laka ile merbut olduğunu zikretmek, be -, duğunu !lave eylemi.ştir. §ekkül ve bir sembol olarak tanır. Halk cud olmıyan davalar uğrunda ayırmıya 

Y"1 dağıruk parçalardan mürekkeb ha - nim için hakiki bir zevktir. Bundan sonra tetkikine geçilen ve Fırkası, bir fırka değil. o namı taşıyan çalışmak, bizim için ne kadar sur..'i ve 
tab bir Dle:rn.leket, en uzak köşeleri ara • Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bit - , Evkaf Umuf Müdürlüğünü affıkadar ~~ milli bir kütledir. Zaten, Halk Fırkasını, I meş'um bir gayret olursa, 2yn davalar 
~ bir aile efradının irtibatı gibi sıc&k mek uzere olan tek meselenin, yani pren- den dilekler üzerinde Vakıf Umum Mu İttihad ve Terakkiden ayıran en bariz v:ısıf l peşinde koşan bir takım içtimai kütleleri 
.._ır0alaka ile bağlanmış muazzam bir küt siblerinde tam.~en ~utabık kaldı~ım~z dürü Fahred<l~ i~ahat verm~~~~ ..... da buradadır: O, Osmanlılığa bel bağh-lbir araya toplamak zarureti de öteki m11-
1etde ltnak Yolundadır. Önümüzdeki sene - Hatay meselesının hallınde~ sonra hıç bır Beden Terbıyesı Umum_ Mudu:ı~gu- yarak yaşanuya çalıştığı için Osmanlı ile l letleri böyle diktatör fırkaların hakimi -
daJıa • bu çalışmalanmı.z.ın neticelerini k~vve.t bozamıyaca~t~r. İki meml:.ket ve nü alakadar eden ~i1~1erın tetkikı_nde birlikte vefat etti: yeni Iırka. Türk fır • yeti altında çalışmıya o kadar zaruri bir 
let· Par.la~ olarak göze çarpar bir hale mılletın menfaatlerını o kadar muşterek Beykoz, Fatih ve lJskudar semtlenn - kası olduğu içindir ki, cCümhuriyet Halk kuvvetle sevkeder ... Fark, akla kara a -
liıreceğımıze kat'iyen güveniyoru::. göruyoruz. de birer saha veya st:!dyom yaptırı1 - Fırkas1>, tetekkülünün on beşinci sene - rasındaki fark kadar büyüktür! 

ltil~~etin icraat programının teferrii- Eğer insanlık yeni b. r ması hakkındaki temenniye ~rşıT~' - sinde ancak tarihinin bir safhasını ikmal * 
takat .Yük. kurultayı yormak istemem. .., mum Di.:ektör General . Cemıl a ır etmiş ve on altıncı senesiie birlikte, eski· Bu fırkayı böyle kim kurdu? Ona ba 
""'- .bır iki noktayı başlıca mesele.., ola- boğazlaşma afetine ugrarsa,.. Taner Usküdar ve Fatıh mıntakalan sinden canlı ve eskisinden kuvvetli ola - ruhu kim verdi ve onu bu ruh içinde 
·~ bılvilk ku ' • Beyk k, 
inek . "... rultayın huzuruna. arzet • Aziz arkadaşlar, sahaları için tedbir a'lındıgını, oz, ra yeni ~bir inkişaf devresine girmi§ • böylece kim tekamül ettirdi Hala da bu 

ıaterım. Milletler arası vaziyetinin bugünkil buh Anadoluhisan, Büyükdere sahalarının tir. tekamül hareketini bu fırka, hangi kuv -
köyJumuzun seviyesini ranında memleketin müdafaa vasıtaları, daha sonraya bmıkıldığmı, senelik tah- * vetin tesiri altında takib ediyor? 

k başlıca gözönünde tuttuğumuz bir mesele sisatın Beyoğlundaki sahaya sarfedi - Halk Fırkasının bir fırka değil. Türk Hnyalen, yeniden, on dokuz sene evve-
Ö .. JÜ SBltmak olduğunu söylersem. bunu tabii bulur - leceğini söylemiştir. milletini siyut teşkilat bakımından top- line gidiyorum ve Ankaranın o günkü fl-

Ç<ığ nurnüzcleki senelerde nüfusumuzun sunuz. Cümhuriyet hüktımetl, temiz ide- Adliyeye aid dilekler arasında bulu- tan kucağına almış tek bir teşekkül ol - kir ve siyaset borsasının içme giriyorum. 
~u teşkil eden köylümüzün, gerek alleri, mer'iyette ve itibarda tutabilmek nan ve mahkemesiz 'bulunan ka~ar - maaı, mesell. Rusyada, Alınanyada, ltal- Hiç bir edebiyat ve mübalağa kasdi ol -
l'ilkae gerek geçim hususunda seviyesini için. Türkiyenin mildafaa kuvvetinin yük da mahkemeler açılmasına aid d'il~k et- yada olduğu gibi, tek bir :fırkanın bir dik- maksızın tam bir samimiyetle, kat'f bir 
hu.ua ltıneyi ba~lıca hedef tutacağız. Bu sek bir dereced bulunmasının hakiki e - rafında izahat veren Adliye Vekili Fet tatör rolünü oynaması ihtiyacından ileri 

1 

kanaat mahsulü olarak söyliyeyim ki, ba 
~~ elde edeceğimiz neticelere, çok bemrniyetini müdriktir. Türkiye: şuurlu hi Okyar. Adliye Vek~letinin bu ek - gelen bir sebeble izah edilemez. Çünkü fırkayı Adsız bir Türk kurdu; Ttlrk mll
lara1t . Yet ve kıy:rnet veriyoruz. Kat'ı o- ve kuvvetli varlığile yalnız kendini ko • siği tamamlamak azminde bulunduğu- Halk Fırkasının ne Çekası, ne Gepeu'su, letinin kendi tabii sevkleridir ki bu fır. 
~e 1?anıyoruz ki, köylümüıil!'l tahsilini rumakla kalmıyor. insanlık ailesine ve nu ve lazım gelen tetkikıttın yapılmak· ne Gestapo'su, ne de renk renk gömlek- kanın bu suretle teşekkül ve tekAmill et
\ıar~~tini d~?a yükse.ıt bir dereceye sulh mefkuresine ciddi bir hizmet eWği - ta olduğunu bildirmiştir. lileri oldu. Tek fırkalı memleketler ara- mesine sebeb olmuştur: O zamanlar, bir 
hada ~ğı:rnı~ gun~ milletimizin her sa - ne de kani bulunuyor. Bütün temennile - Boşanma dav~la~ınm .. kol~yla.ştırıl - ıında Türkiyenin tek fırkasile, ötekilerin takım insanlar arasında türlü türlü fi -
ııacak dretı, bugun güç tasavvur olu - rimize rağmen, insanlık yeni bir boğaz - ması hakkındc!kı dılak uzennde geçen tek fırkalan arasında gayet büyük bünye kirler çarpışır ve bu sureUc büyük bir 
tır kadar Y'Üksek ve heybetli olacak • laşma afetine uğrarsa, Türk milleti; bu müzakerede söz alan delegeler, ayrılık farkları vardır: Rusyada, Almanyada, t- çalkanma hareketi meydana gelırken bQ.-
bÜ mücadelede kendine düşen medeni~et ve kararlarımn dayandığı hükümlerin n_ıü talyada vesair yerlerde, tek fırkaların tün bu çalkantı arasında dikkat ederdim 

n.Janm vaziyeti y~ temennim:z insnniyet vazifesini kahramanca, hıÇ tC· kemıneliyetinden bahseylemiş}ero~r. gayeleri, içtimat kütle içinde mevcud O· ki herkes milli birlik, milli selamet, mil• 
A21ı arkada 1 reddüt etmeden ve hiç bir dehşetten Avni kanaati izhcrr eden Adliye Vekıli lan aynlıkları örtmek, onları tek bir fır- li istiklal davaları karşısında derhal ken.-
l.i~ke~m,.. . __ ürkmeden hakkile ve tamamile yapacak- Fethi Okyar, boşanmayı kolaylaştır - ka doktrininin hakimiyeii altında e?ip di fikirlerinden vazgeçer, umumi, müı -

~eııbeli verdi~. ~u~afaa ~udr::;~ to- tır. Türk milleti; yüksek ideali ve hayati manın fçtimai nizam bakımından bü - yeni bir hamur vücude getirdikten sonra terek, birleştirici ve toplayıcı prensibler 
lar trası Vaziy~~ :. emm.ıye~ fi ed _ menfaati kendisile beraber olan mi:let - yük mahzurlarına nazarı dilcka'ti oe 1 bu hamurla yeni bir cemiyet kurmıya ça- etrafında yer alırdı. Atatürk. bu ruha 

Y'lllle bir kat ~ c 
1 

son ınkışa ~r .
0 

lerle beraber, göz kamaştıracak yem kah betti. lı§makla ifade edilir. Halbuki bizde böy- ifade verdi ve o ruh, bugün hAli devam 
lanlsk_ l'n:ıı ha artmıştır. Bugun ın- 1 k kıbeleri yazmak için tama- 'd f v k"l r . l·ka<iar e- le bir şey hatıra gelmez; riinkü, Türk ediyor. Türk milleti İPÖnde, i,..imai daft !liy ... l..~etler arasında ciddi bir em - raman ı men 1.. ka . Milli Mu a aa e a e ım a a r r ~· 
1 "' "'lll?anı . . . . mi1e hazır ve kat't olaraA rar verw1ş den dileklerden memnu mıntakalann milleti içinde ötekilerdeki tarzda içtimai aynlıkları vücude gelmediği müddetçe 
:~. hekle~çırmektedır. Bırçok mıl - bir hn1dedir. Bugfin lhtila! halinde olan işaretlenmesine aid dilek tasvib olun· bir aynlık, bir çeşidlenme hareketi, bir de - çok şükür, bu yoldan gitmjyoruz • 
~ \..,_ ye~ f~r~ı~1alara ansızın milletlerin hiç birisinin yaşamak hakkını içtimai Differansiyasyon vukua gelmiş bu ruh böylece devam edecek ve gittik-

d\lrl -ıınak endış"sı ıçınde huzursuz - · 1 du. d ğild' B. d b 
'-·ar. llaun .. ~ .. . . ve yüksek insanlık vazife ve mezıyet e • Dahili ve v ekAletine md dilekler Ü - e ır. ız e ne üyük toprak ve ser- çe inkişaf bulacaktır. Halk Fırkasının 
.. ,llJetı en buyuk tehlıkesı budur. . . . k h t d.. - • . . V kili maye davaları, l · b 
~er arasınd k' b . . 1·k bu rını az takdır etme a asına uşrnuyo zerı'nde izahat veren Dahılıye e ne zor a ezilen ir amele yüzde yüz Türk olan sağlam birliğini an-

'- a ı u emnıyetsız ı • • . ki h k · · .. t ha eket· n bü - k f ıs f 
~ .ııalile de d B h ' ruz. Tekrar edenm er es ıçın yer yu- Faik Öztrak belediye memurlarının e r ı, e yu e e e davaları ... cak, şahsi davaları. benlik iddialan Jı:ın-
bo• tltrirı ırı. vam : emez. ub. b~··. ~a zünün nimetlerinden istifade edecek bir k .. d haldar;nın t.anınabilmesi için tet- flh .. vardır. öteki memleketlerde bu da- bilir. Halbuki. Türk rnilleü bunun M 

ga,.,.. ı-.. ursuz bır surette ır ırının lh . k" im1 t . . d" au . valar en gent. d . 
1 

k1 ril hlJd -""'' 'iılınaı b b 1abilir· va- su ım anı sam emennıınız ır. kikatta bulunulduğunu, bu hususta, ~ı- . ., ve en erm varı a . e ay- meş'um bir şey olduğunu anlamıştır; • 
da, nl}ı arına se e 

0 
' - Sevgili arkadaılanm d"' .. "ldügu~-nü tekaüd nlıklar yaptığı içindir ki yeni bir fikri yoldan hiç bir vakit gitmiyecek ve ..at -llliJletı • •)'et aklı selim galebe ederse . . · 1 gorta esasının uşunu • h e• 

~ e.rm lı"-·- . . d .. t k b' . Yurdu ıçınde masumane ça ışan ve olacak memurlara ve ailelerine toptan ayata geçirmek istiyenler diktatör sala- mek istiyenler olursa, bunlar da. daima 
h -'64 ıçın e muş ere· ır ın- · · ı b. k··11 1 .. h. tı· t k te kkü'll ~ •Yatı '18f&tnal • • hakları ıçın. mecbur o ursa. som ır u e b. verilmevip sigorta esasına go- ıye 1 e fe erin ezici kuvvetine taraftarsız ve yalnız Jı:alacaklardır! 

ti . · lturuıtaYln .arı ı~m~~~l-buluna- gibi şnhlanmıya hazıt' obn büyük Türk ır P~: retile bir tediye çaıtesi aran- müracaat ıztırannda kalıyorlar. Bizde ise, Muhittin Bı .. gn 

1~ı bilerek s(S ~~:rni dil~gı~ı •fa?~ et- milletinin mümessillerisiniz. Temsiı et - ; .ayı b:irmiştir. Fakir belediyelere 
"'' llrasında em.!. uy~rum kı hız. m.ıl~et - mekle iftihar ettiğimiz büyük millet. in- 15ıgın:.._ vade ile ve az bir faizle Bele - miş ve akşam geç vakit, saaıt 20 de ni-
.... n ed .. uııyetın avdet etmesını te- . . . sil kudretli b' _ se.= zamname üzerindeki tetkikatını biti _ 
)'a"""--ecek çareyi t• ·1 l" 1 sanlık aılesının a ve ır mesne diveler Bankasınca tediyatta bulunul- rebilmiştir. Encii"men, kendisı· ....... tev --~ıı:. semps ı ı e sc am ı - d.d. Kahraman milletimizin varlığı. in- • h •= Si" 1 ır. ması kararını alrlıgmı, evlenme arç - di edilen ve evvelce matbuatta hülasa 
ılSI anı . . sanlık için ölçülmez bir kıymet ve bu - 1 261 kuruşa indirilmesi için Mec 1 k edi 

han . aşma Y8 ltllfakfarımız Iunıruız bir nimettir. Bu varlık: millet • l~rınbın' k.._...un layihası tevdi eyledi~- o ara ne-şr len yeni proje esasları ü-gl C h 1 k b' b" 1 ·ı · ıse ır "" zerinde çok mühim bir değişiklik yap-
llu lp eden görülmelidir? lcr~ fnrk~ız. ~ara .. ır ır ene ınsanc: ni, ta'ksimatı mi~1kivedıeki y~1ıfığm mrur.ışt1r. 

h bahtiyar . . . . geçınmelen ıçın te.!ln ihmal kabul et d" lt'l eöı"ni memleketin her yerin- N 
er ?lüll neticeye varabılmek ı"ın b. • tt uze ı cc .., • izammmı~ ve program encümeni ya 

tır. l3u (!l tin haklan ve vazifeleri ol8('~k~ 1 meAz k ırd telmın ır. de jandarma dairelerinin yapılması i- rın saat 1 O da t.oplanarak program pro 
.,~ narın h . • r a aş anın, · b'"t tahsisat konu1dugu· nu ve · · .. · d -ııdır. li'ak ul(is ıle konuşulması la -ı Sade vatandaşlıkta en büvük serefi du- çın u ~eye . l tamaml"' - Jesı uzerın e müzakerelerine başlıva-"'a at her d "h· 1 b' .. . . , . . . bu tahs1sat :le noksan arın 4 caktır. -J>renSı'b· ş:y en mu ım o an ır yan cumhurıyetçiler olarak mılıetımı?:ın • . d Vek'l köylerde 
!:lı....a ın, bütun m·ı1 tl · · d · - ·· nacagını ışaret e en 1 • Ankara 29 <H A) B" "k p tq.-..qa aarsılın ı e enn _vıc a - hizmetle-rini iyi ifa etme.tt aşkı. butun var b b ld • haksızlık ve ususı - uyu arti 
t..~ O da, 116;: olarak yerleşmesı g~rek- lığımıza hakimdir. Partimizin aziz andı, salmanın_ se : .. 0 ugu 'leceğini bilhas Kurultayı riyaset divanı yarın sabah 
t;" •ı ırı.ıı tısu çok milletler gıöi, nü • vazife icabı111 en astı bir borç tanımaktır.> yolsuzlugdun ~:ne .şti~lri" saat 1 O da Ebedi Şef Ata türkün mu -

ha)'a e erin de müstakil ve milli • • sa kaydc ere E"rnl r · . . vakkat kabrine Kurultav namına• hür-
"' Olara~ :müstahak olduklarınL"l sami- E ıcümen'er seçımı Bu adaletsizliğin önüne geçmek ıçın met çelengi koyacak ıı:~tin azalarını 
~i--~ ..... lı:abuı edilmesidir. İnsan cemi- Nutuk bittikten sonra dilek, nizam - başvurulan careleri kimsefkın sa'k'la - te9bit etmiştir. He.vet ~; zevattan teş-
lh .. ~ bü .. k w Dün d h 0 b. ferd yoktur -ı-.;-1 trıuka Yü leri tarafından yutul - name, hesab encümenleri seçimi yapı1- mıyacaım;. ~a ~ . ıç ır .. ~a- kil edilmiştir: 

hor İçin dder olduğu nazarivesinj, hiç dı. Part: Genel Sekreteri bir takrirle ki, kudre~ı mahyesının .dununde yruı. B~vekil Dr. Refik Saydam, Parti 
)~ıı.:.._ b_ kabuı etmiyoruz. Kabm etmi· nizamnamede vapıladak ~!At pro ~ sın. Vekalet sıkı tedbırler1e k~yl~rın Genel Sekre•-n· Fı'krl Tuzer Sevhan 

\._ gq_ ~n1·ır.: • ~ k ti de dej?ild 0 r Şıd - l.e' • ~ i;'; ınııı . 16•ne ve şuuruna sahib olan jesini ve dilekleri Kurultaya arzetti. kalkınacagı anaa n .. .. ı · . meb'usu ve Kurultay reis ~killerin _ 
lıet ol etin dokunulmaz müstakil bir Bunlar encümenlere havale olundular. detli emirler verilmiş, kovluden 'keııdı den Hilmi Urttn, Sıvas meb'usu Hik _ 
~ar~ Yaşaması hakkı, insanlığın Atatürkün muvakkat kabrinin Kurul- mecbuı1 himıetlerinde lAzı.nı ~~~ar- met Isık, Trabzon meb'usu Faik A'h _ 
~ .... ~ın:Ufterek bir akidesi olarak tes- tay namına bir heyet tarafından ziya - dan .~ka ~alına ahmnaması bildınl - med, Bursa meb'usu Sadi Konuk Mar 
~tı~lmmdır. Byenelmi!el mü - reti kararlaştı \~ Çm-şamba günü top- mistır. ~ din meb'usu F..dib Er'kin Anka~ de 
~ devıeıı • b~ zihniyetimizde bu ]anılmak üzere içtimaa niha~t veril - K~v1ü1er kendi hakM ihtif~~ leııesi Rifat Börekçi, ~talya delegesi 
~t da erle muşterek prensib ve di. tatmınd~ sonra kalkınma çare Kazım Azamet Avdın delegesi Ethem 
,,~~ bizi müşterek cepheye Encumen'er toplandılar rıvacaklardır. Menderes, Çankır; delegesi Mustafa 
l! lal'ıını~ b Yut :uııaşmalarımızı ve Nizamnırme ft pıvgıw enc(bnenlndec Altan. Erzurum delegesi Sadreddin Gö-

l.. ~n Paktı u zavıyede?! görmelidir. Ankara 
29 

- Cümlıuıiyet Haik Encümen öğleden önce Kurultay top zübüv:Gk. Hatay de1egesi Abdürreı~ -
' ~ arZ: ve Sasdabad paktını, Partisi Beşinci Büyük Kurultayı encii- lantısı aka'binde içtima ederek reisH - man. Jcel deJıegesi Mitat Turoğlu Kon 
~~~ayı kaarla kuranlarda?ız. Bü - menleri bugün saat 14 te Büyük Mil - ğine Sıvas meb'usu Şemseddin Günal- ya delegesi Nuri Bakkalbaşı, Kü,tahya 
"- IÇinde, Tn : 11

:an so~ ~~ıyet buh- let Meclisinde kendi'lerine tahsis edi - tayı, rapörtörlüğiine Samsun meb'usu dek!'eSi Sadık Ülker, Manisa delege
~~-\>ib .,,_~ b tn~lız ıttıfakı, hiç len yerlerde toplanarak tevdi edilmiş Mehmed Ali Yiirükerl, katib1iğine de si Hasim Gür. Samsun delegesi Selim 
.... ~il) J.••n eslem ye fak t k d' olan mevzular üzerinde tetkiklerine in İ s~ıerfıniz .. 1 n. a en 1 Aydın meb'um Adnan Menderesi .. Ordulu. stanbul dekgesi Naci Ali 
' ld~ali içtnve ~uşterek sulh ve in - başlaınııjlardır. tihab eylemiş ve öğleden sonra Parti Moralı, f zmir dele(?e!i Atıf İnan. 
1-ı..._~fterek a ınmıs ~ taah~üttür. Dilek encümenlerinde Genel Sekreteri ve Erzurum ~·usu ff t 11 d"I ki • 
tt~_ ed sul~ ve emnıyet ıdealini Dilek encümeni ilk t.oplantısına baş- Dr. Fı1cri Tuzerin huzuru ile yaptığı a ay 1 arm 1 e erı 
~~eoe~~ :•.ğer taahhüdlerden de )arken başkanlığa İsmet Eker (Ço - toplantıda nizamname ve program ta- Ankara 29 ( A.A.) - Cümhuriyet 
~ lhtaıa11 hanız. ko~şul~rı~ her rum) u, mazbata muharrirliğine Ali dilatının müzakeresine başTamı.ıır. Halk Partisi Beşinci Büyük Kurulta -
l'tlt orıJarın enı::tık .. Ş~mdı. samımı o- Rıza bten ve kitı1>1iğine de Adnan İçtimada evvelA Parti Genel Sekre - yındaki Hatay delegeleri tarafından 
t.a..._-ıı\ad yet ıçınde bulunmala- Men~res'i seçmjştlr. teri Dr. Ji'ikrl Tuzer e!ki nizamname Kurultay başkanlığma aşağıdaki tak -
t..~e~.., llrıı. Kornşulanmıza gelecek · d t•ta 
~1'~ı ... bir adı:rn sonr3 bize 1 k Encümen ilk olahk dileklerin ba - ve program ü7Jer1Jlde yapılan ta l a rir verilmiştir: 't et libi önlemek . . ikt.d ge ~ şında gelmelrle olan 1nöni1 meydan har ve yeni projelere dair etraflı bfr su - Hatayda C. H. Partisi teşkilatı yeni 

ı_~irlel'f alacağız. ıçın 1 1 an:rnız a binin gE>çtiği yerde Millt Şef ve değiş- rette lulhat vererek encümeni t~vir vücude getiriltniş ve bu defa ancak teş 
.._ ... .,8tl&rle U b . . mez Başkan İsmet fnönünfin heykelle - etmiş ve bu izahatı klfi görübnüş - kilat kongreleri yapılarak dilek kongre 

)..~ ll'ı m n&S8 811mtz rlnin dikilmesi hakkındaki. temenni ile tür. leri yapılamamıştır. Maamafih yurd -
):~le :n'Uliyetle söyleyim ki Sov - müzakereye başlamış ~ Başvekalet Nizamnamenin tetkiki tre işe başlı· da Partili arkadRş1C'l'rla temaslanmız -
~.ilca ~beti:rniz her zamandan zi- Müsteşarı Vehbi Demirel hi1k1irnetin yan encümen, yalnız değişen maddele- dan hasıl eylediğimiz intıbalar ve Ha -
~. ~ "e karşılıklı itimada müs - prensip itibarile bu teklife taraftar bu- rin değil. yeni baş1an bütün m11dde]e - t.ay i1vön1runılu tarafından bize veri-

lbeınleketin birbirinin eınni • lunduğunu l>fld1mrlt •e ..uen l>U hu - rin 1ıetkik ve müzakeresine karar Ve!'- len direktiflerle Hatay namına aşağıda 

arzedereğımiz muhtasar dileklerin da
hi mütal~a olunmasını arz ve istirham 
eyleriz: 

1 - Hatayda büyük sıtma yuvaı.t 
teşkil eden Amik bataklığının kısa bU 
zamanda kurutulması. 

2 - Ha tayda en kısa bir zamanda• at 
ma ve trahum mücadel'esi teşkilatı -
nın vücude getirilmesi . 

3 - Eti Türkleri arasında türkçe di
linin kısa ~ir zamanda yayılması içJn 
Maı-arif ve Parti cephelerinden acil ha
reketler ve faaliyetlere geçilmesi. 

4 - Antakyada bir memleket has -
tanesi yap• 1'rna!ı. 

5 - Demiryolunun Antakyaya kadar 
uzatılmaH. 

6 - Ziraat Brmkasile diğer ticarel 
bankalarının kumlması. 

7 - Hrıtay ile Türkiye arasındaki ik
tısadt mübadeledeki kayıdlann derhal 
kaldınlması. 

8 - fskendenm :rtmmıının vücude 
~tirllmesi. ···············-····-·-----·------,---
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· "Son Posta,, nın Hikayesi 

FALCININ 
--...çeviren: lbrahim Hogı..ıllll..wl 1 , ' ıl ılı j : 

Bu hiklyeyi bir arkada.§ımdan dinle· 
dim. Bir öğle vakti Sitedeki gazinolardan 
birinde ona rastlamış ve yuvamıza yeni 
bir yolcunun geldiğini miljdelemqtim. 
Dostum, beni tebrik etmiş, sonra kendine 
has jestlerile: 

- Ne pribdir. Bazıları. o kadar lçlerl 
çektiği halde bir türlü bir erkek çocuğa 
aahib olamazlar. Zürriyetleri hep kızdan 
açı~ır. Ne yapsalar fayda verme.z. 
Halbuki senin bir oğlun vardı. Şimdi de 
bir kızın oldu .. mes'udsun .. fakat Bau
manlara soracak olsan içlerinin yanik ol· 
duğunu göreceksin. Ha, sahih.. sana on
ları anlatmamıştım değil mi?.. O halda 
dinle .. dedi ve anlatmaya koyuldu: 

Madam Bauman, şimdiki kocası Bau· 
mania evlenmeden birkaç ay evvel her. 
_!tes gibi, küçük bir seyahate çıkrnq vı 
gene hepimiz gibi gittiği kasabanın en 
meşhur falcısına da uğramayı ihmal et· 
miyerek falına baktırmıştı. Doğrusunu 

isterseniz. madam Bauman. fala inanan· 
lardan değildi. Bunu sırf alay olsun diye 
yapmıştı. Her ne hal ise. falcı ona bazı 
pşılacak derecede doğru çıkan şeylerden 
bahsetmiş, bilhassa pek yakınlarda evle· 
neceğini ve sekizi kız, biri de oğlan ol· 
mak üzere dokuz çocuğu olacağını söy
lemişt~ Fala, hele ağzı kalabalık; bir a· 
yağı üstünde binbir yalan kıvıran falcı
ya, kim inanır?. Sonra böyle bir zaman· 
da (hadise 1923 senesinde olmuştu) han
gi benim diyen kadın 9 çocuk doğururdu. 

Bununla beraber falcının dedikleri çık
mış. iki aya varmadan, madam Bauman 
evlenmişti. Kocası, genç, güzel, sırım gi
bi bir delikanlı idi. Aklı fikri çocukta idi. 
Fakat geliniz görünüz ki illA da oğlan is· 
tiyor, kız çocuğuna metelik vermiyordu. 

!Mister Baumanın hali vakti yerinde 
idi. Bolca para kazanıyordu. Bütün eme
li, gün geçtiltçe genişliyen işrnin firması
nı ileride şöyle, cBauman ve oğlu. şek· 
linde değiştirecek bir erkek evlad sahibi 
olmaktı .. bu gayretle de çalıştı .. 

İşte efendim, evlendiklerinin senesinde 
Baumanlann bir kızları doğdu. Mister 
Bauman fütur .getirmedi. Bir sene sonra 
dünyaya gelen ikinci çocuğu da kız çıktı. 
İşlerini daha ziyade genişleten, Baurnan 
bir müddet çoluk çocuk düşünemez oldu. 
Başından aşan işlerile uğraştı. Fakat üç 
sene sonra, madam Bauman tekrar ha
mile kalınca, Mister Bauman gayet emin 
bir tavırla: 

- Bu seferki muhakkak oğlan!.. dedi 
durdu. Komşular da bu fikri körükledi· 
ler.. fakat evdeki hesab çarşıya uymadı 
w üçüncü yolcu da gene kız' oldu. 

.son Posta• nın edebi romanı: 3 l 

Çünkü lamba altında sap çekmek güç 
oluyor, gözlerim çabuk yoruluyor. 

- Ben böyle bahaneleri kabul ede
mem; mendilimi öbürsü gün isterim. 
Ona göre işini tut; icab ederse gecelerl 
biraz geç yat; ne çıkar! 

Netime henüz cevab vermiye vaki1 
bulmadan Nesrinin arkasındaki ara~ık 
kapı açılarak Feridun beyin uzun bo· 
yu, geniş omuzları göründü ve ayni da· 
kikada sert ve soğuk sesi işitildi: 

- Bu tavır ve bu sözler ne demek -
tir Nesrin? Ne hakla• Nerimeye iş bu
yuruyorsun sen? 

Nesrin o kadar heyecana kapıldı w 
ürktü ki geri geri. giderken az kaldı 
merdivenden yuvarlanacaktı. Parmak
lığa tutunarak kekeledi: 

- Fa'kat.. şey .. ben ... 
- N~rime, o mendili olduğu gibi 

Nesrine iade edeceksin. Bir iğne işle -
meni menediyorum. Bundan sonra da 
ondan hiç bir iş aJmıyacaksın, bilhassa 
o bu tavırla ve bu sesle senden bunu 
isterse ... Bundan başka, Nesrin sana 
kendi isminle çağırdığı ve sana c:!ell> 

dediği haide senin niçin ona charum•, 
ve esiz• dediğini liitfen söyler milin? 

Nerinıe kıpkırmızı kesilmişti. Çekin
gen bir tav1rla cevab verdi: 

- Yengem böyle istedi ağabey .•• 

1 
1 

- Hayır doğru aöyli1yorum. Gebeyim. 
- Neye yarar?. Gene kız doğacak ol· 

duldan sonra. 
Kadın kendisinden emin bir sesle ce • 

vab verdi: 

Madam Bauman, bu •efef' oğUJn olacak! .. 
dedi 

Artık madam Baumanın ayaklan suya 
ermişti. Falcının genç kızlığında söyle
dJklerine lnanıyor, sekiz kız doğurduktan 
sonra. nihayet bir oğlana kavuşacağını 
muhakkak sayıyordu. Fa'kat kör talih ge
ne yAr olmadı. Madam Bauman dördün
cü, beşinci çocuklarını da kız getirdi. 

Mister Bauman sarsılmış olarak, falcı· 
nm dedikleri galiba çıkacak, diyenlere: 

- Yok canım! .. Böyle saçma §eylere de 
inanılır mı? .. diye mukabele etmekle be
raber, içinden de garib bir şüphenin kı
mıldadığını duymuyor, değildi. 

Bir gün karısile birlikte. onun genç kız. 
lığında tatilini geçirdiği sıralarda rastla
mıı olduğu meşhur falcının uğradığı ka
sabaya gitti. Amma. mahud haberi veren 
çingene karısını bir türlü bulamadılar. 

Başkalarına fal baktırdılar. Fakat hiç bi· 
risinin söylediği diğerinin yumurtladığına 
uymadı. 

Başını ağntmıyayım dostum .. Bauman
ların altıncı, yedinci. hatta 1938 da doğan 
sekizinci çocukları da kız doğdu. Mister 
Bauman 40 yaşına gelmişti. Kızlarının en 
büyüğü 12 yaşında olmuştu. Ailede zen
ginlik derseniz, zenginlik. amma, dirlik 
düzenlik yoktu. Zira Mister Baumanm 
kederinden ağzını bıçaklar açmıyordu. 
Çünkü bir erkek çocuğu yoktu. Aradan 
iki sene daha geçti, bir Noel arifesinde 
kanaı kızara bozara kocasına: 

- Jak, dedi .. artık paçalarını sın ... 
Yolcumuz var ... 

M'ıster Bauman inanmadı. 
- Yok canım.. alay ediyorsun. 

- Hayır, bu sefer muhakkak. oğlan o
lacak.. ben biliyorum. Falcının dedikleri 
hep çıktı. 

- Allah verede öyle olsun .. bana ball 
karıcığım. Gazetede bir ilnn görmüştüm. 
Doğacak olan çocukları teşhir eden bir 
çocuk mütehassısı varmış .. yarın bir ona 
gidelim .. 

Madam Bauman gU.lümsiyerek konuş· 
tu: 

- Lüzum yok.. fakat mademki istiyor
sun •gidelim kocacığım. 

Ve ertesi gün karı koca doktora gitti
ler. Mister Bauman anlattı, m!ltehassıs 

dercengi evvel vizitesinin 100 lira olduğu· 
nu müjdeledikten sonra masasının başına 
geçmiş, kan kocaya bir sürü su~llcr sor
muş, arkasından, bir kasadan çıkardığı 

bazı fişlere, dosyalara bakmış .. ve çocu
ğunuz kız olacak. demiş. 

Dostum belirsizce gülümsedi ve birer 
viski daha ısmarladı. Ben gülmeğe baş· 
ladım .. çaktım arkadaş: 

- Muhakkak biri kız. biri oğlan olmak 
üzere madam Bauman ikiz doğurdu. Böy
lelikle hem doktor, hem de falcının de
dikleri doğru çıktı değil mi? .. diye bil· 
giçlik tasladım. 

Dostum, başını salladı. Cevab verdi: 
- Hayır, bilemedin. Onlar da yanıl

mışlardı. Ortada ne kız çocuğu. ne de oğ
lan vardı. Madam Baumanın karnında ur 
peydahlanmış, zavallı kadın cyalancı ge
beliğe• tutulmuştu. Bir hafta kadar has
tanede yattı. Pirüpak olarak evine döndü. 

Dedi. Sonra bardağını kaldırarak mırıl
dandı: 

- Dostumuz Baumanın doğacak olan 
oğlunun şerefine ben de kadehimi kaldır
dım. 

-=aı==================• 
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Deposu: tat. Tütün Gümrüğtı 

* Her türlü banka iti * 

du; bir saniye tereddüd ettikten sonra 
nihayet gülümsiyerek cevab verdi: 

- Benim odamın ısınması kabil de -
ğildir ağabey, sobam yok. 

- Evin her odasında soba veyahud 
eSkiden kalına o~ar vardır. Senin 
odan nerededir? 

Yazan: GÜZİN DAi.MEN - Üçilncü katt&! ... 
- PekAla. Bu halde Nesrin sen dı - Üçüncü katta mı? Sen tavan ara

bundan böyle ona cNerime harum• sında mı oturuyorsun? 
diyeceksin; çünkü bu evde ikinizin de Feridun beyin sesinde büyük bir öf-
mevldiniz aynidir, ikiniz de benim ak- ke ile karışık derin bir hayret vardı. 

- Ben senin halA annenle beraber 
rabarn6ınız; biriniz anne tch-a!ından bi· 
rinfz baba tarafından... yattığın odada olduğunu zc#nnediyor _ 

dum. 
Anl~ıldı mı Nesrin? - Hayır; annem öldükten sonra o 
Genç kız kısık bir sesle: odadan çıktım. 
- Evet ağabey. Sofayı aydınlatan lambanın ışığı al-
Diye cevab verd'lkten 80!U'8 başım ıtında genç fkız Feridunun göz!erinin 

&ıe eğdi ve biraz evvel Nerime ile ko- hiddetle parladığını gördü: 
nuşurken ne kadar sert ve mütea~zirn - İzmirde fazla soğuk olmaz amma 
ise şimdi de bilakis 0 derece ma.hcub bilhassa güneşsiz odalarda mutlaka a
ve ~ingen bir tavırla merd1vende!ı t~ yakmak · Iaz:mdır. Tavan arası bu 
aşağı inmiye b~ladı. mevsimde çok serin oluyor değil mi ? 

Nerime, Feridunun bu ant müdaha- - Evet: fakat benim vaziyetimde bir 
lesinden h~lA şaşkın bir halde yukan insanın buna alı~ası lazımdır. 
kata çıkım merdivene doğru ilerlerkl!ll Feridun sinirli bir hareket yaptı ve 
Feridun yolunu kesti: sesinde acı ile karışan bir istihza ile 

söyledi: 
- Nesrin .sana her zaman b6y?. mf 

hitab ediyor Nerime? - Bu cümleyi sana çok defa tekrar-
lamışlardır değil mi Nerime? Fakat 

- Ekseriya böyle konuşuyor ağabey. ben bu fikirde değilim. Hemen e.şya _ 
- Bundan sonra artık buna cesa.M Iarını topla ve bu kata ironiye hazırlan! 
=~ri ümid ederim. Nasıl iyi Ben bu hususta annemle göriişeceğim. 

Bu sözleri müteakib Nerimeyi büyük 
- Teşekkür ederim; Faıbrlye ile mü- b1r hayret içinde bıra!tarak arkasını 

kemınel bir ~ti yaptık. döndü, aruıe.!inin oduına dbğ:ru yürü-
- Çok iyi. Şimd! de gtt btru d1n - dü. 

len ... Odan klfi. ~ sıcak mıdır? SüheylA hanım aynarun kaNp.sınd'a 
Nerlmeınin yanaklan tekrar al al ol- saçlarını taramakla meşguldü. Oğlunun 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: _ 
Naklolunacak tuz Sevk .mmtakuı 

miktarı 

Ton 

18000 
12000 
10000 

Karadeniz llmanlan 
Akdeniz limanlan 
Marmara deııizi liman.lan 

Ton başına 
nakliye ücreti 
k~ 

350 
300 
150 

M.Bedel T;;...t 
Lira Urt 

63000 ~ 
36000 ,..,. 

15000 ~ 
40000 285 114000 - il 

I - 939 mail senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadentr. /.) 
deniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40,000 ton tuzun nakli il' pı1D"' 
mesi mucibince kapalı zarfla ebiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerlle. ~ 
lan yukarıda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/VI/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabatqta ı...n.- ft 
Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 11 

IV - Şartnameler her gün ıözü geçen fUbe ile Ankara ve İzmlr Bapıldlt 
lüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talihler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka .IÇID ~ 
lifatta bulunabilirlcı.·. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif ~r· 
mıntakaya aid milctarıarda olmalıdır. _.. 

Fiatlar haddi Hyık görüldüğil takdirde 3 mıntaka için birden yapıllll 
tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 ~ 
parası makbuzu vey:J. banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka~ ~ 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar csaat 14 de kadar• meıkllr .JOP"""" 

yon başkanlığına makbuz mu.kabilinde vermelidirler. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. c3476ı. --- _ .. 
1 - Osram, Tungsram, Filipı ve Luma markalarından olmak osere .... 

cut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) adet apmul yeniden ~ 
satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminab 105 liradır. 
1II - Pazllrlık 14 • VI • 939 Çarşamba gOnO saat 15 de Knbataıta Le ...... 

ve Mob,ıya11t şubesindeki alım komisyonunda yapılacttktır. 
iV - Listeler berglln sôzO geçen şubeden parasız alınabilir. _.,. .. 
V - 1Rteklilerin p ... zarlık için tayin edilen gnnde % 7,5 gnvenm• ı--

larile mf'zkQr komisyona gelmelerı. (3790) ~ ___ .... __ __ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 
- - icabında pnde 3 kaıe alınabilir. - ~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi n1:1ıarı 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşadan h_~ 

etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydarp~ arasında ~;;. 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. BU ,-
Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve AJıkB!8d 
saat 16,42 de hareket ederek sa.at 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır. 

Jltıllıllıl 

t Huzirım 1939 tarihinden ltlbaren cTOrkiye, Yunanit1tan• cFranto-Bl~ 
ve Bulgaristan arasında dcğru c beynelmilel tarife ı He ecnebi meınleke~ 
gönderilecek kt:ısilmiş knmeı hayvanları ve taze balıklan, sıcaktan onab sto' 
için kullanıJ.ttcak buzlar, muhafaza ettikleri .eşyanın hakiki sıkletinin '6~ , 
kadar meccanen nakledilecektir. Fazla tnfsilat için Sırkeci garına ınOrl 
e lilmesi. c2030• c378111 

geldiğini görünce gözleri 8eVinçle par- de kendisini bekliyen hayata ~ 
l~ı: için çok sade ve hatta çetin bit f'I 

- Ha, 5€n misin? Ben de davetlilerin sürmesi lazım geldiğini birlikt.e )01' ıçtll' 
listesini sana göstermek istiyordum; muş v~ kararlaştı~tık. BuJlıdl~ I' 
kimseyi unutmuş muyum bir defa bak! bütün lLmirin kibar ailelerirıi dl~ 

Feridun annesinin uzattığı klğıdı ai- deceğimiz bir ziyafete onun da'~ -
dı. Bu listede her seneki gibi hem etmesini istediğine çok şaşt:ıın ~ 
davetlilerin isimleri hem de herkesin su ... Bu kız şimdiye kadar Al~1~ 
sofrada oturacağı yerler kayidli idi. ne çıkmamıştır, böyle m~~ 
Dttılikan!ı bun1arı gözden geçirdikten ziyafetlerin ve süvarelerin ne o --.A 
sonra azametli bir tavırla ve bilhassa bilmez, buralarda nasıl ha~ ,. 
kat'fleştirmek ıstediği bir ııesle: ~ · d h be ._A gın e~. a ri yok... ılR'" 

- Sofrada Nerime için de blr yer _ O~enir; herkes gibi o dt , 
ayırmak lazımdır. Artık o da ziyafet - Onun başk~larından ne farkı 9'f~,;' 
!ere istirak edecek yaışa geldi... dedi. - O hayatını kazanmak içill ~' 

Süheyla hanım oğluna ha~le ba- ya mecburdur, onun ömrü b~f 
karak yerinden fırla'dı: için kibar aleminden uzak ~ ef.,, 

- Nerime mi? Onun da davetınerle rın mütevazı bir ailenin ~ıv-
bir sofraya oturmasını mı istiyorsun? k -MI nece ... a..lf' r 
Fakat onun mevkimde bir kızın .. zan- Feridunun g-Ozlerinde aıayh 11"" 

netlerim ki... şek ç~tı. ~ 
- Onun mevkii mi? Evet hakkınız _Böyle şeyler hiç belll o~ttf .J 

var; bugüne kadar evimizde ona 1Ayik Nerime zengin değildir aının8 ~~ 
olduğu mevkii vermemiştik. İtte biraz izdivac yapmak için pek ~t :~ 
evvel de Nesrini, Nerimeye emirler ve- leri vardır. Ona karşı olan b~fı' 
rirken ve ona çok sert btr sesle hitalb sizin gözünüzün önüne bir ıdy-- O' 
ederken yakaladı.ğıım için uar1amıya geriyor. , ?fi fP 
mecbur kaldım. Gene tesadüfen onun - Ona karşı husumetim ıni· ttf" 
çatı arasındaki basık ve gftneşsb oda- nasebet! Ben sadece onu send~ ~~ 
lardan birinde oturduğunu biru evvel nıyorum ve onun demir hlr ~.1ıpi A 
öğrendim. dan idare edilmesi lazım geJ.U> ~ 

Delikanlının sesi sakin, ~fkesiz fakat ufak bir müsamaha ile şıınaJ1P 
sert ve soğuktu ve SilheylA hanım bu za çıkacağını biliyorum. Jd"• ~ 
sesin altındaki manayı herkesten iyi Oğlunun ~aşlarının çatıld~1 pi;, 
biliyordu. Esasen oğlunını bakıfları bile lerinin ı,rükremiş aslan gözil tttP 
onun ne düşündüğünü anlatmıya kAfi dığını görünc.e fazla Heri gi ., 
geliyordu. Bu sebebten, ona cevab ve- yarak sustu. ~ 
rirken bircfz kekelemekten bııdisini Feridun karşısındakini do 
nı.enedemedi. sesle annesine cevab verdi· fll') 

- Fakat çocuğum, bu lmm istikbal- ( Ar1'0" 
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lstanbul Defterdarlığından : 

GAZİ 
Yazan: ZIYA ŞAKIB 

Mükellef ismi 

Vladirnir 
Sotiri 
Tan aş 
Panayot 
Zaharya 
Şerif 

Şerif Arab kumandanı Bizansta 
l'aın \' 

1ılt CfldıUı kapının . w. • 1 ) <>lnıaz, eli . eşıgı~e vasıl o- ona, hiçbir mağlub kumandanın haya-
~ Çe\tirereıt, n~~ mızraguı ucunu !inden geçmiyen emsalsiz bir muvalf-
~ hur bir ır anda tevakkuf etti: fakiyet temin eylemişti. 
..., ~~tebessümle ~izam heye- İşte şimdi, bu muvaffakiyetle mağ
--.ı ~: tan sonra, gur ve tannan rur olan şu (Emevi prensi) süt gibi be
cb':'" tfeııdi~ 1 w yaz atının üzerinde, dimdik durarak 
~ ~ r .. ~stça at;tıgınız kapı - kendisini sessizce selamlıyan Bizans 
~. ~ı~ miyiz? kıt'alarının önünden geçerken, bütün 

ti lla~tal Gazitı· gözlerin, kendisinden ziyade, yanında-
~etı karşısı ;:1 bu şen ve pervasız va- ki büyük Türk kahramanına mütevec
lıı saray nan a, hayretler içinde ka- cih oldağunun. farkında bile değildi. 

llra: zırı, selAınla mukabeleden 

ıııa' ~et, efend· 
~danı ı. · · Ordunuzun başku-

llıaıy~-' Eıntr Müslime h tl . 
~·lllde Yaln . azre en, 
G-ı...-•• dostça 12 hır tek atlı olduğu 
~-~i)ıça ~bn-- Ulçtığmuz bu kapıdan, 

~eklerdir. 
() . 
~ latnaıı Battal G 
ta · tliııdeki azi başını geri çe-
•t~lt bir işar t rnızrağı havaya kaldı
b_- ltatiı..: he '\Terdi Karargahtan bir 
""'1tl ~oı are~ t ' 
1lıış a binrrı" e etti. Cins Ara b at-
~lan bu 'ta~~rlak silAhlar kuşan -
~it rua~ lnıtr ~:~n önünde, başku -
bey --~nd 8 ıne bulunuyordu. 
>or:tıe, ağır a: Yakışacak vekar ve 

~ill. kapıya doğru ilerli-
olaıı %ah lıtr ka 
~ (~) ai~ar. ~tenşe düşkün 
~ etli p~ esının bu mağrur ve 
ı.. Yaz hı' ' klınp- . ı . 
uır r elbiae .. ~n sırma ~ enmış 

On dört buçuk aydanberi Bizans sur
larmm dibind'.? bekliyen ofdunun bu 
muhteşem başkumandanınm adını, so
rup öğrenmek, pek çok Bizanslının ak
lından bile geçmemişti. Fakat, (Battal) 
Gazinin ismi, yedi yaşından yetmiş ya
şına kadar her Bizasnlının kalbinde, a
teşle basılmış bir damga çibi yer etmiş
ti ... Onun içindir ki şimdi bütün Bi
zanslıların gözleri, ona rnüteveccihti. 
Yanındaki Emev1 prensinin sahte a

zametine mukabil, büyük bir tevazu 
gösteren .. halbi.!ki. o tevazu içinde bile, 
o Emevi prensinden ziyade azametli ve 
hey'betli görünen Battal Gazi; vazife
sini ifa etmiş olmaktan mütevellid bir 
kalb ve vicdan istirahati ile .. bu vicdan 
istirahatinin tatlılaştırdığı mütebessim 
bir çehre ile geçerken Bizanslılar ara
sında, kulaktan kulağa şu fısıltılaır işi
tiliyordu· 

- Korkunç adam ... 

Serkis 
- Fakat.. çok sevimli... Hüseyin Ali 
- Tıpkı, büyük fırtınalardan sonra Mustafa 

gelen güzel havaya benziyor. Abdullah Kemal 
- Hayır .. hayır... Üzerine güneş Mustafa 

doğmuş olan bir dağın tepesindeki yal- Harilaus 
çın kayayı andırıyor. Seyfeddin 

Asıl hayrete şayan olan cihhet şu~a- Mecid 
sıdır ki, bu kadar büyük alaka ile, hıs- Dimitri 
}erini birbirlerinin kulaklatına fısılda- Yorgi Marinos 
yan Bizanslılar, hayrete şa!an bir s~ü- Koço 
kunet gösteriyorlar .. önlerınden agır Torna Yorgi 
ı:.ğır geçen bu iki büyük düşman ku- Torna Yorgi 
mandanmın ne lehlerinde ve ne de a- Janber 
leyhlerinde en küçük bir hareket izhar Ahmed 
etmiyoriardı. İste fa 

Emir Müslim ile B3tta Gazi böylece Petro Nikola 
büyük caddeyi takib etmişler. Beyazıd Hirisosteni 
meydanına gelmişlerdi. Burada, impa- Hirisosteni 
rator Leon namına bir heyet karşıları- Teohari 
na aeldl. Heyetin ıeisi, Bizans donan- Mehmed Mustafa 
mal~n başkumandanı Apostolidis idi. Mehmed Ali 
Bizan~ kumandanlarının en yaşlısı Kazım Ali 

ve en mümtazı olan bu zat, Müslimenin Diyamandi 
önünde eğildi: Yordan 

- Haşmetmeab hazretlerinin selam-. Ahmed Sabrl 
larile beraber, samimi bir arzularını d~ Musa 
tebliğe memurum... Son günlerin ha
diseleri dolayısile, kendileri şu anda 
yatakta bulunuyorlar. Fakat, ayni za
mana~ sizlerle görüşmek arzusunu da 
hissediyorlar. 

( A rka.<ıı var) 

Vladimir Nikola 
Halil 
İhsan Nafiz 
Hüseyin 
Hüseyin 

taşla ~b gıYnıışt;12erine, altın yaldızlı 
~ :.__ ~ · Başındaki kıymetli 
b~ ~az !lıiiaı· 0 lan nıiğferinin üzeri
~ lııt ~hıı Inden bir sank sarmış, 
ti kıl 8'1~::__ 8lnna saçaklarını, ar -
~l~Clnl'fl ~· Enli yüzlü ve eğ
L_ "e ~: •lbn L.._ •• • d b"" 
l\.!Yınetı ._:-}i~G, IU!ll uzenn e, u 

Dünyanın Bu··yu··k Mari Valda San'atkarları Mari Valda 

Süt 1. taşıar Par ehnasıar, rengarenk 
bİllrrı14tgJbj bey hyordu. 

lirıdeltj i. Bu a: ~ ınuharebe atına 
~n «ltın ~l~lert Ue 'bajlığı üze
bir h llıalltarası ~ -gön ve ınücevher-
lieıı~te rnaJiktı. 2 kaınaşbracak 

l.ı~Uın ~ kena 
taltib <? ba'1nı ge~ .gelince Emir 
~le ~en katil 9evırdi. Kendisini 
lllz ..... ~ ·iÇlıı ernı:Ye, <>fada teva'kkuf et-
d; ... uaşına L "erdi. ~ 
_"'1llli h'" &l;apıya doğru e sonra, ya1-
~bı .. ~tnıetıe sellınJ ilerledi. Ken
' 

0nun~n geçti ıyan Battal Ga
~n zafer ıahidi. Bizans imparator-

b YJ'en ı.. olan bu b ·· ·· k 
k~er ta ~Pıdan i uyu ve 
~t .. rafa birden~ri gi~~· 
~~ h Çokü\1erınişr re ~uthiş bir sü
~ıq 'Yetlrıi Mok ı ... Bıraz evvel sa-
h-.... llslııa -"':l un alkışı ' 
~atıd r, şirndi . a:a garkeden 
111, btr a ile harclt sanki bır emir ve 
ea~le anda SUsu et ediyor larmı.ş gi-
~ o~ Arab Ordu \1el'Dıişlerdi... Bütün 
~ ~ &ol taraf:un başkumanaanı 
'<;!Yat... geni~ ~ a, Pru-lak mızrağı-
~ .~~1~ "' uzeng1 · · ltaı "":l olan bü .. sının kenarına 

l'f~İ4tı~aziıun he~~tJürk ka?ramam 
~'Zans çeh:resıne çev-

'ı!...~<.( lııar .. 
~~il ~- • onlerinde.n 

ltt<1 "us~rdikl . g~n bu iki 
~ b, a.ıe h erı harikulade ··k~ 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
rutubetin tesirile bozulmuştu. Bilaha -
re yapılan tamirlerde ise, bu şaheser 
artık, Vinci'nin esrarengiz fırçasına 

mahsus olan eski kıymetini kaybetti. 
Vinci'nin kudrel ve dehasını zamanı -
mıza kadar nakleden eserler, Louvre 
müzesinde bulunan birkaç ta'blosudur 
ki en meşhurları Kayalarda Meryem, 
Baküs, ve bilhassa Monna Lisa'nın por
tresidir. 

Teşrihe derin vükufu, ışık dağıtma -
sını pek ince bir surette mütalea et -
miş bulunması, Vinciye hiç bir ressa -
ma nasib olmıyan bir kudret ve füsun 
vermişti. 

Bir san'atkar olarak, Vinci, İtalyan 
Rönessansı'nın en parlak simalarından 
biri idi. Fakat o her şeyden evvel mü
şahede ve tecrübeyi her türlü doğru -
luk ve hakikatın esası olarak kabul et
mekle, bugünkü modern bilgi alemi -
nin ilk ve en büyük kurucusu olmuştu. 

Vinci'nin 1489 ile 15 18 arasında yaz 
dığı el yazıları vardır. İçinde bir çok 
resimler bulunan bu cildler, panı çizil
memiş muazzam bir ansiklopedinin 
müsveddeleridir denilebilir. Bunlar, 
büyük san'atkarın tahtelbı:iliircilik ve 
tayyarecilik gibi ancak yirminci asır
da ha1lolunnbilmiş mese1elerle uğraş -
tığını göstermektedir. Vinci, eski Yu -
nan ve Roma ilimlerini dkumuştu. Ök-

lidis, Hipokrat, I.ukres ve tabiatcı Pi - Petro İlyo 
1in'i, Çiçero He feylezof Senek'e tercih 
ediyordu Alimleri feylezof ve ahlakcı
lara tercih eden Vjnci, bilhassa Arşi -
med'e prestiş ediyordu. crakam ile ~ 

Hüseyin 
Alis Bahaı 

Salih Ahmed 
rübeyi ona borcluynm> diyen dahi Vin Salih Ahmed 
ci, tecrübeyi, hakiki 'bir fennin ayrıl - Dimitri 
maz şartı tetakki ediyordu. Fen kanun
ları, deliller, bürhanlarla birbirlerine 

zincirlenmişlerdi. cEğer riyatzi netice -
lere istinad etmemi~ ise, hiç bir beşe -
ri dikkat ve tefahhus hakiki bir fen 
kuramaz. Kainat, siması altında bir ha 
kikati riyaziyeyi gizliyor-> 

Dimitri 
Manol 
Panayot 
Yani 
Zotos 
Salahattin 
SalAhattin 
Mihran 

Diyordu. İşte bu sözleri iledir ki, 
Vinci, bugünkü müsbet illin ve fennin Peleskof 
temel taşım koyuyordu. Gali1e'den yüz Andon 
sene evvel mihaniki tesis etmişti. Al - Andan 
man heyetşin~s Kepler'den gene bir aw Odesiya 
sır evvel cazibei umumiye nazariyesi - Mığırdıç 
ni halletti. Güneşin üstündeki lekele - Kdmll 
ri tetkik etti. Dünya ile ay arasında bir Besim Aneı 
benzerlik aradı. Bir tabib ve artist sı - Ahmed HidayEn 
fatile teşrih rnütalea etti. Gene İngiliz İstavrodamo 
alimi H<trvey'den yüz yıl evvel kanın fstnvrodarno 
deveranına dikkat etti. Bununla bera - Hasan Mevh1d 
'ber Vinrinin 'bütün bu araşhrmaları Karasol 
daima meçhul ka1mıştı. Çünkü o, me - Karmen İspiro 
saisine dair hiç bir şey neşretmemiş, Karmen İsplro 
hatta bu hususta bir nevi hususi yazı, Cemal ve Hüseyin 
şifre kullanmak ihtiyatını göstermişti. Mehmed Mustafa 

Reşad Ekrem Anjela ~ il' BYretı su un 
"' lll'lrrı ar e bakıyorlar.. binler-

""l'ltr<lı rıırı ınan:n8 l>e~3s:zca girip ~--------··------------------... \'~· nıbtrtürluanlamı- MEMUR ALINACAK 
AnjelA 
Anna 
Anna 

~~~:~ :aı;~.~=~ 
~~ il}k~ r ÜSUmeyi görenler, 
,~~ lıı~ bir k fethetmekten dönen 
~~ ~V1 p U?nanc!en ıannediet:Ier
~l ı.. \1' o ~ l'eısinin hali, o derece 
~ı. "I! - ~ muhteş d" ,
1 

'-"!11 '"'lam. t em ı ... Hal-
Lij btıı' ni~ anı on dört buçuk ay-
~llflq ltqı}'l rn~~rlarının dibinde yüz 
ı.~ t acıı "' ecavtz bir ordunun 
~11A l'lh.... ~ ll'lah'"'•-•vot · . d 
,~ itı .. "lltl bek • -uıu,, - ıçın e kıv-
~ ~~8Cltıın h liyen .. önünde yüz
'%iy ltaPısın8J'atına malolarak a~
~ t q_ ~rı.. ~ b nn bir türlü içeriye 

TüRKiVE DEMiR VE ÇELiK 
F ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLO~ONDEN : 

Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere Türkçeden 
İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan-
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne veya İstanbu~ Şubesi Müdıirlüğüne müracaatla alacakları 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmaları ve icab eden 

Torna 
Şaban 

Eyüb 

Vladimir 
Şaban 

Milto 
Milto 
Yani Turna 
Hiristo 
Mihran 
Mihran 
İzzet 
İzzet 

(Baştarafı 10 uncu sayfada) 

İşi Adresi ----Odalar muciri Margirit 18 
Kasab Tiyatro 32 
Otelci İstiklal 123 
Kordcla 
Terzi 
Kömürcü 
Kömürcü 
Kunduraeı 
Ekmekçi 
Bakkal 
Kömurcü 
B11kkal 
i{asab 
Kömürcü 
Kahveci 
Lakerdacı 

Kunduracı 

Terzi 
Kunduracı 

Kunduracı 

Mühendis 
Ekmek satış 
Papas oğlu 
Alçıcı 

Terzi 
Terzi 
Bakkal 
Kömürcü 

·Saat tamir 
Kömürcü 
Meyhane 
Di.~ Dr. 
Kasab 
Camcı 

t3oş odalar mu
ciri 
Kasab 
Diş Dr. 

Kömür depo 
Kömür depo 
Şapkacı 

Şapkacı 

'l'erzi 
Keman mual
limi 
Terzi 

Kahveci 
Kahveci 
Kasab 
Kasab 
Su deposu 
Pastacı 

Diş imale> 
Marangoz 
Terzi 
Terzi 
Sobacı 

Doktor 
:Bakkal . 
Bakkal 

Marangoz 
Marango7 
Berber 
Doktor 
Lokantacı 

Pastacı 

Pastacı 

Kömürcü 
Ardiy~ 

Kahveci 

• 
• 

Kömürcü 
Terzi 
Terzi 
Pansiyoncu 
Pansiyoncu 
Boş odalar mu-

Pastacı 82 
Kilise 16 
Kamavula 2/1 
Karnavula 2/1 
Krepen han 18/2 
Ermeni kilıse 15 
Çukur 64 

> 39 
> 64 

Kurdela 18 
Şerbethane 30 
Tepebaşı 22/l 

Çakmak 4 
Tekir 2 
Enli yokuş 11 

Çukur 19/1 
Çukur 19/1 

Şerbethane 22/6 
Duduodalar 31 
Kahveci 64 
Mangasar 18 
Rızapaşa 10/1 
Rızapaşa 10/l 

Peren 20 
Kasımpaşa Ca. 188 
Mangasar 63 
Papasköprü 4 
Çakmak 3 
Tiyatro 48/3 

Duduod&lar 37 
Kaıyonclt 92 

Margirit 13 
Kalyoncu 10 
HamalbaiJı 4/3 

Balık 4 
Balık 4 
Çakmak 6/1 
Çakmak 6/1 
Kar.tal 26/1 

Tulumba 27 
İstiklal 219 

.. Şir}{et 34 
Şirket 34 
Aynalıçeşm~ 13 
Aynalıçeşm ? 13 

'repebaşı 22/1 
Kurdeia 82 

Camcı 23 
Papatya '1 
istikl!l 18 
İstikldl 18 
Kalyoncu 99/2 
tstiklll 251/2 
Kızılcık 5 
Kızılcık 5 
Papatya 7 
1stik1Al 138/1 

• 203 
> 19:1 

Yeşil 18/1 
tstiklfıl 'i6 

• 253/1 
Dereboyu 75 
Krepen han 9.11 
Fesliğeıı ~2 

Fesliğen 22 
Aşıklar 2.3 
Hanım 1 
Keresteireccb 4 

Keresteirec<:b 4 
BekAr 34 
BekAr 34 

ciri Şişli l 
Ekmekçi Ermeni kilise 18 
Terzi Tepebaşı ıs 

no, odalar mu-
ciri Margf rit 12 
Ciğerci Duduodalar 23 
Lokanta Kalyoncu 33/l 

Lokanta Kalyoncu 33/1 
Kasab Tiyatro 28 
Meyhane Kalyoncu 54/:1 
Sobacı > 99/2 
Sobacı , 99/2 
Doktor 

.Doktor 
Caddeikebfr 48 
Caddeikebir 48 

Vergi Vergi İhbarna• 
senesi 

935 
935 
935 
935 
935 
936 
936 
935 
935 
936 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
936 
936 
935 
935 
935 
936 
935 
936 

935 
935 
935 
935 
936 
936 
936 
936 

936 

936 
935 
936 
935 
935 
936 
935 

936 
935 
935 
935 
936 
936 
935 
936 
935 
936 
935 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
938 
935 
935 
935 
935 
935 
936 
936 
936 

935 
936 
936 
936 

935 

936 
935 

935 
935 
936 

936 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
936 
935 
935 

miktarı 

302 40 
5 78 
1 54 

43 50 
4 60 
9 00 
2 55 

26 58 
68 

71 11 
87 83 

69 
37 26 
s 10 

75 52 
4 10 

12 35 
2 98 

11 17 
38 88 

216 00 
43 17 
31 75 
36 92 

23 81 
20 70 
5 11 

71 
24 84 

12 97 
111 32 

7 03 
144 82 

108 00 

347 76 
47 45 
3 25 

33 30 
313 29 

64 80 
64 80 

178 79 

3 12 
28 32 
77 52 
H 48 
40 80 
41 93 
36 50 
54 86 
18 51 
12 70 
7'7 76 
86 40 
25 03 
36 00 
2 12 

21 60 

24 82 
97 28 

116 72 
221 15 
46 02 

276 67 
61 49 
31 50 
8 17 

13 05 
30 24 
24 30 
18 61 
86 40 
8t3 40 

302 40 
802 40 

166 32 
8 46 

17 48 

802 40 
36 72 
53 24 
69 12 
22 50 

183 03 
32 40 
25 08 

144 00 
144 00 

me No. 

1/19 
1/53 
1/48 

16'83 
16/81 
9/87 
9/88 
9/19 
9/58 
9/77 
9/76 
9/78 
9/85 
9/55 
9/90 
9/89 
9/72 
9/73 
9/75 
9/'i'4 

9/49 
9/56 
9/23 
9/2 
9/25 
9/26 
9/39 
9/34 
9/91 
9/6 . 
9/67 
9/44 
9/57 
9i63 

9/60 
9/62 
7/13 
7/16 
7/15 
7/37 
7/38 
1/45 

1/17 
1/44 

16174 
16/75 
8/93 
8/94 
8/91 
8/90 
8j8+ 
8/83 
1/6 
1/9 
l/21 
l/28 
9/82 
9/8ı' 
9/80 
9/45 
7/31 
7/30 
7/22 

12/33 
12/32 
9/21 
9/H 
9/5 
9/4 
9/1 
6/62 
7/36 
7/35 
.,, /33 
7/32 

7/24 
10/61 
7/3 

1120 
9/14 
9/43 

32/33 
8/8 
2/58 
2/6 
l/21 

12/74 
12/75 

~~ ~~da taı: YÜzden de, birkaç 
~ ~r~ltkeb sekiz yüz pa\-ça ge
d..: b[t. ın ınaıı olan muazzam bir 
<Ll1ıd.t. 'c>aşkuın vına se~iyet veren 
~iltiıı ·· :S&,.ı anctanctan başka• birşev 
~ ~ o btıy~kol~ğu ho~ de, BatU:ı 
~~ btrlctı baş\..~~ kahramanının 

ieret "'~danı bir anda 

vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de e'ldiyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlariyle askerlik ödevini ikmal edenler, bü
ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

Verileeek ücret imtihan neticesinde ıllınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

Tarlabaşı Maliye fUbesl mükellenerinden yukarıda adı, işi ve eski adresleri ya

ıılı qhas yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan arqtırmalarda do bulunma -
~ olduklanndan hizalarında gösterilen senelere ald kazanç vergisi ve zamları
nı havi ihbarnameleri kendilerine bizzat tebliğ edilememiştir. Hukuk 1Jsulü Mu
hakemeleri kanununun 141-142 noi maddesi hilkmihıe tevfikan, tebliğ yerine 

Jneıvkiıne çıkarnuş.. ~ ....................................................... ., geçmek Uzere keyfiyet jlan olunur. (3779) 
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DiR iNGilil CASIJSU
1 

15 Adet muhtelif torna tezgfıhı l muvakkat teminatı 354 liı:1 . ııı•~, 
§Bl'tnamesinde değişildik yapıldığı MezkW- teminatı herhangı bit ~ 

hakkında dürlüğüne yatırarak alacaJd•fl ~' 
26/6/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da buzla birlikte o gün ve saatte lt~ ~' 

kapalı zarfla ihale edileceği 4, 8, 9 ve da bulunmaları, ş:ırtname her 
11/Mayıs/1939 tarihlerinde ilan edilen misyonda görülebilir. (3531) 
muhtelif torna tezgahlan şartnamesinde * . 95 ~;rd Tercilm• edm: & .lılM 

değişiklik yapılacağından mezkfu' günler- Tahmin edilen bedeli 778 iır~utl~~ 
de çıkan ilinlar hükümsüzdür. c354h olan on bir kalem sebze açık ~ ıe yj * ihale edilecektir. İsteklilerin ıb;ııı fJ., 
6120 ton Iavemarin kömürü alınacak olan 6/6/939 tarihine raslayan rf ,.ti' 

Tahmin edı1en bedeli c79560 .. lira olan saat 15 de Salıpazarında Aske ~o~ 
6120 ton lavamarin kömürü Askeri Fab- kalar yollamasındaki satınaıına ~ 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın- nunda_ bulunmaları, muvakk:!r ~ 

dafaasında en ufak bir sarsıntı görül- alma komisyonımca 7/6/1939 Çarşamba (58) lıra (43) kuruştur. ~e: 1,ıır:; 
medi. Alman ordusu son taarruzlarda günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale e • herhangi bir malmüdüduğune '(lliff'. 
aldığı yaraları kısmen teda'viye imkan dilecektir. Şartname c3• lira c98• kuruş yukanda yazılı g~n ve saatte~~ ~ 
bu'l<lu: hiç olmazsa görün~ itibarHe mukabilinde komisyondan verilir. Talib _ bulunmaları. şartnamı:? her gu 

Birçok Alman fırkalarının taarruz net:cJsinde manen 
ve meddetan mahv 11ukları bir hakikatti 

Bende askeri bir zeka belki yoktu; 
fnkat ben bu keyfiyeti Lüdendorf'tan 
üç gün evvel farkedebildim. Kimbilir, 
bu belld <le bu işin bilhnssa böyle ol
mnsmı arzu ettiğimden, ve bu vadide 
şiddetli bir ihtiras hesleyişinden ileri 
gelmiştir. Ben vaktinden evvel bu ha
diseleri gördüğüm esnada Lüd~ndorf 
hfila cson ve kat'i bir zafere götüren » , 

İngilizlerin Flander cephesine karşı 
muazzam bir taarruz hülyalarile oya -
lanıyc,rdu. 

Fakat çok geçmeden Lüdendorrun 
bu hülyaları giineşte ikalm~ kar gibi e
rimiye başladı. Çünkü taarruz başla -
Qiktan hemen bir iki gün sonra ayni 
Lüdendorf Maren ceppesinde!ki bu ta
arruzunu, d~manın dikkatini başka ta
rafa çekmek için ikinci derecede bir 
'111eliye olduğunu, ve asıl büyük taar
ruzun bir müddet sonr.a vukua gelece
ğini söylemiye başla<fı. 

Aradan bir gün daha geçince Lüden· 
ôorf'ta, bu kanlı taarruzun devam et
tirip ettire.miyeceği hakkında esaslı 
şüpheler başgösterd.i. Tabii, ben hiç 
vakit kaybetmeden onun bu tereddüd
lerini derinleştirmiye çalıştım. Mare
şal Fo~ 18 Tcnunuzda giriştiği. taarruz
la benün bu gayretlerime her hususta 
yardım etti. Vakı! o taarruz netioesin
öe büyük bir çıkıntı teşkil etm~ olan 
ı\lman kuvvet'k?rini tamamen imha e
demedise bile harbin bundan sonraki 
seyri üzerinde fevkalade müessir oldu. 

Alınan taarruzunun muvaffakiyet . 
sizliği, Fransızların mukabil taarruza 
geçebilmeleri A1man umumi karar • 
guhınd2 müthiş bir panik doğurdu. 
Evvelce benim kanaat ve görüşlerimi 
fazlaca bedbin telfıkki eden karargah 
arkadaşlarım bile bu son vaziyet üzeri
ne, bana hak verrni~ başladılar. Çün
kü bu son taarruzda Alman ordusunun 
uğradığı müthiş zayiattan ötürü her • 
hangi yeni bir taarruza girişmenin lafı 
bile olamıyncağını artı'k bütün bu hül
y.aları gömmek icab edece~ni açıkça 
söyleın"kten bile çekinmediler. Ben 
vaziyetimden istifade· ederek onlann 
bu istikametteki fikirlerini te'yid ve 
tevsi etmekten bir an bile ~rl dlU' -
muyordum. 

Vaziyeti yerinde tesbit etmek flı.ere 
bizi tekrar cepheye gönderdiler ve 
muhtelif AlınaJJ. fırkalarının nıht ha
letini tesbite memur ettiler. Ben cep
heye gider gi~z en ufak vesilelerden 
istifade ederek falan ve filan fırkalarda 
maneviyatın fevkalade bozuk olduğu
nu, bunların derhal cephe ~rlsine alı
narak istirahat ettirl?melerinin faydalı 
olacağını üstüste Alınan unıumt karar
gahına yazmıya başladmı. İhtimal ki 
benimle beraber ayni işi görmlye me
mur edilen !karargah mensubu diğer 
aı'kadaşlann hadiseleri benim kadar 
bedbinre tefsir etmiyorlardı; fakat 
birçok Alman fırkalarının bu taarruz 
neticesinde manen ve maddeten mah _ 
v.oldukları su götürmez bir hakikatti. 
Sonra cepheyi bu vaziyette tutmakta 
1\.lmanlar için bir zaruret haline gel _ 
mişti. 

Ha1buki işe yaramıyan ve cephede 
ku11anılına1arı caiz olmıyan Alman fır
kalanmn miktarı de fevkalAde artmış
tı. Bu iki vdk'a Lüdendorf'u fena halde 
şaşırtıyordu. Hatta ben, bir an için Lü
dendorf'un puslayı tamamen şaşırdığı
na hükmeder gibi oLdıum. Fakat işler 
henüz bu kerteye gelmemişti.; çünkü 
Lüdendorf pek çabuk kendini toparladı. 
birçok seri tedbirfor ittihaz etti: Ckrl 
hizmetlerdeki efradın sayımıı asga!i 
bir hadde indirdi; bütün tehlfkesine 
rağmen Rusyadaki Alınan askerlerinin 
bllyük bir kısmını garb cephesine nak
letti; Balkanlardaki Alınan kuVYetıerl
nt az~lttı; AVU5tuıyalılan btlh.usa top. 
çu hususunda daha geniş bir rardJma 
aavet etti. 

O 7.anıanlar Lüdendorf, harbi daha 
bir hayli uzatabileceğini, galibiyet elde 
etmese bile, her karış toprağı düşmana 
fevkalade paha!ıya mal ederek onu, 
Alınanlar hesabına oldukça müsaid bir 
sulhe icbar edebileceğini hala ümid e
diyordu. Lüdendorf'u bu tarzda düşün
miye sevk eden amil bilhassa karşı ta
raf taarruzunun geçikmesi oldu. Çünkü 
günler Peçiyor karşı taraf bir türlü ta
arruza girişmiyordu. Ben ise her vesile 
den her fırsattan istifade ederek Lü -
dendorf'u kendine olan bu itimadını 
s<Yrsmıya çalışıyordum. 

Aradan günler geçtikçe Lüdendorru 
bu k~dine olan güvenişini satsacak 
yeni bir hadise vukuunu temenni edi
yordum. Çünkii Lüdendorrun ileri sür
düğü fikirlenn doğru çıkması ihtimal
lerinden ben de korkmıya başlamış i . 
d.im. Çünkü bu sor· taarruzlar esna -
sında Almanhtrın uğradıkları zayiat 
mühim olmakla bera~r herhalde, gö
rünüşe göre İngiliz - Fransız zayiab da 
Almanlannkinden pek te geri kalmı -
yordu. Çünkü onlaı da bir türlü taar
nızlarımı başlıyam 1yordu. Şayed itilaf
çılar yerlerine mıhlanarak Amerikalı -
ların gelişini beklemiye kalkarlarsa, 

Lüdendorfun bilhassa Fransızlı:lr"a kid 
görüşlerinde1ci isabeti kalbul etmemek 
mümkün olmıyacaktı. Bahusus yaka -
lanan Fransız esirlerinin verdikleri üa
delerde Lüdendorf'un görüşlerini tak
viye ediyorlardı. 

Lüdendorf yavaş yavaş eski, ken -
dine güvenir vaziyetini takınmıya baş
lamıştı. 

Temmuz ayı devamınc:ct Alman mü-

' 

lerin muvakkat temiırat olan c5228, li _ yonda görülebilir. c3532• ııl 
kendini biraz toparlıyabildi. Ordudaki , 
bu iyileşme alametleri Lüdendorf'un rayı havi teklif mektublarınl mezkUr * 25 Ut' ~.J 

günde saat 14,30 za kadar komisyona ver· Tahm~ edilen bedeli ~ oe ~ 
nuineviyatmı fevkalade yükseltti; hat- meleli ve kendilelrinin de !490 :ıumaralı 50000 kilo ekmek açık eksilt~ t ,, 
ta bundan birkaç h<1fta önce gösterdi- kanunun 2 ve 3 maddelerindeki Tetat'kle edilecektir. 1ste'külerin ihale. gu~ııi / 
ğim bedbine~ telBşlardan ötürü beni komisyoncu olmadıklarına ve bu ipe ali- 6/6/939 tarihine raslayan · Saı! :.~ 
tenkid edecek kadar işi ileri vardırdı. kadar tüccardm oldukları.na dair Ticaret l"-30 da Salıpazannda Askefl ~';. 
Psikolojiden hiç anlamadığımı iddia Odası vesikasile meiktk gün ve saatte yollamasında.ki satınnlma k?tn ta tJ ,.J 
etti; ufak bir istirahatten sonra ~ne komisyona müracutlan. c3540ı. bulunmaları; muvakkat teın10• Jı'~ 
eski kudretini elde edebileceğinden ta- * 37,5 kuruştur. Mezkılr teıninstı aJ'..,. 
mamile gllfil davrandığımı ileri sürdü: 80 Ton Benzin Ahnacak bir malmüdüdüğüne yatırarak d' İ 
Hadiselerin beni aldatmasından fevka- Tahmin edileıı bedeli c24,000ı. lira olan makbuzla birlikte o gün ve sa• b" 
~ . . . . . . 80 ton benzin .Aa1terl Fabrikalar Umum misyonda bulunmaları, prtnaıııt 

Iade sevınıyormuşum gıbı bır vazıyet M""d·· 1- v- ..a. komisyonda görülebilir (3533) \ u U!" ugu meca.ez satıııalma komi.syo - · 
takındı_f~~m hal~e hakikatte müthiş bir nunca 7/6/1939 Çarşamba günü aaat 15 te * . 1"-' 
keder ıçınde idım. kapah zarflıa Jhale edilecektir. Şartname 1500Metre Mik•bı Ce911 

Yoksa Alınan umumi karargahındaki parasız olarak komisyondan ''erilir. Ta - ruğu almacak i 
tahribkar faaliyetim hiç bir İ§e yara - lıblerin muvakkat teminat olan cl800. li- Tanını· edil b d 11 c60,000' ıtr• :.J 

idi' Se 1 d b · b"" ··k h · · n en e e .. ıtıı ,,., rnamış mı . ne er en en uyu rayı avı teklif mektublarını meik1lr gün 1500 metre mikabı ceviz tonınıe- ,,.-
bir dikkatle tatbikine çalıştığım büyük de saat 14 de kadar komisyona vermeleri fabrikalar umum müdürlüğü rne~ 
plflnım suya mı düşmüştü? Düşman or- ve kendilerinin de_ 2~90 .num.a:a11 kanunun tınaJ;na komisyonunca 19/6/939 • fi 
dusu başkumandanının dım~ her za- 2 • 3 maddelenııdeki ves~e kom:i.s - günü saat 15,30 da kapal~ ~}'" 
mandan da'ha sağlam idi. Hatta bu di- Y_~mcu olmadık:JAnna ve bu •Jle alAkadar edilecek'tir. Şartname c3• ııra 111 -Arı ~, 

_ .. .. tuccardan oiduklanna dair Ticaret Odası ..a- ,_ • d ---n!- Talibleı~ ,, .. 
mag -teahhure ugrıyan Flander cephe- ik . .. uc -.omısyon an TI:cu.u. ..,.'f' ·J 

• • v vesı asıle mez'lr:Or gun ve saatte komia - vakkat teminat olan c4250, ıv- ' 
sındeki taarruz da dahıl oldugu halde- yona müracaatları. c3538> • ildlt ~ · ~ 
dört yeni taarruz plB.nı hazırlamak ü- fıeklif mektublarını me ~ ı . . . . . . . . . . * l"-30 a kadar komisyona "'e S ~; 
zere tertıbat~ bıle gın.şmıştı. Vakıa bu Tahmin edilen bedeli 4730 lira olan kendilerinde M90 sayılı kanunu1S e' 
taarruılar Ludendorf'un ~~~ taa~z - 11~00 kil? sı~ eti açık e-ksiltme ile ihale cnaddelerindeki vesaikle k:o~ı'I 
larına kıyasen ~k daha küçük mıkyas- edilecektir; isteklilerin Oı.al~ günü. olan madıltlarma ve bu işle atattad•r / 

ta olmaCJcla beraber gene, Amerikalıla- 6/6/939 tarihine rastlıyaıı. Salı gün! saat dan olduklarına dair Ticaret ~ 
rın yardımı olsa da dlmasa da itilaf 14 de Sahpazarında A.tk~ Fabrikalar kmıile mezkQr gün ve saatte ~ 
ordularının kolay bir zafer ümidine şatınalma kom.iayonunda bulunmaları. müracaatlan. c8806ıı 
kapılmamaları IAzım geleceğini onlara 
gösterebilecekti. 

(Arkan va,.) Harici Askeri Kıtaab ilanları ;ı1 
~~~~-----------~~.ı6 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları 1 
90,000 kilo yoğurt kapalı zarfla eksilt- lerden bir saat evvel kanuni ~ rı•ı 

meye konulmU§tur. Tahmin bedeli 18000 teminat mektubladru Lüle~ır· ~ 
lira olup ilk teminatı 13~ liradır. Eksilt- ba§kanına vermiş bulunacaklaf ,J' 

lhale gnno talibi çıkmıy.an OümDş
suyu hastanesi için 1000 tane piliç 
ile 4000 tane tavuğun pazar:ığı on gnn 
uıl\tılarak ilk pazarlığı 5/Httziran/989 
Pazartesi gQaQ aaat 11 de yapılacak
tır. Muhammen tutuan pilicin 400 ve 
tavuğun 2680 liradır. Her ikisinin ilk 
teminatı 231 liradır. Şartnamesi her 
gQn komf ıyonde görülebilir. isteklile
rinin ilk teminat makbuzu veya mek· 
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 - a 
maddelerinde yazılı vesikalarile be
raber belli gt1n ve saatte l"ındıklıda 
Komutanlık aabn ttlma komisyonuna 
gelmeleri. c380h 

İhale gtlntl tıllibl çıkmıyan Haydar· 
paşa hastanesi için 1500 tane piliç ile 
4()(J() tane tavuğun pazar:ığı on gtın 
uzatılarak pazarlığı 5 - Haziran· 9S9 
Pazartesi gQntı saat 10 da yapılacak· 
tır. Mubı.mmen tutarı pilicin 600 ve 
tavuğun 680 lirartır. Her ikisinin ilk 
teminatı 246 liradır. Şıirtnameai her 
gUn komisyonda görOleblUr. istekli· 
!erinin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile :ı&490 sayılı kanunun 2 ve a 
maddelerinde yazılı veaik:alarlle be· 
raber belli gttn ve ıaatte Fındıklıda 
Komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmelerl. c8802• 

Askeri Okullara talebe alınıyor. 
1 - 939-940 den; yıh için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er

zincan Asker! orta okullarının bütün sınıflarına. Kırıkkale San'at lieesinin 1. ı:ı
nıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbat hazırlama orta okulunun l. mııfına ~ 
lebe alınaıcaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mev
cuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik fU· 
belerine baı vurmaları lhımdır. 

3 - İstekliler a§a~daki yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
A - Askerl okullara girmek i!Jtiyenlerin müracaatları 1 Hazirandan 10 Ağua

tosst kadar kabul edilir. Askeri liselerin yalnız m. sını.flan için seçme l'lllavı ııs 
Ağustosta başlar . .20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarlle orta 
okulların bütan sınıfian ve San'at lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eyltlldeıı 10 
Eyltlle kadar devam eder. Sınav neticeleri bu 1a!"fhten bir iki gün sonra llln ve 
kabul edilmlı olanlara tebligat yapılır. 

B - Kayseri Zencidarede bulunan gedikli erbq hazırlama orta okuluna alına
cak okurlann seçme 111I1avlan 1 EylQlde başlıyacaktır. 

C - İsteklllıerln kaydı kabul kAğıdlanm mümkfuı mertebe kısa zamanda ta· 
mamlamaya çalıfmalan ve tamamlanan Uğıdlannm askerlik §Ubesinden girmek 
btedı1derl okula valrtlle gönderme işini taklb etmeleri ve okuldan çağırılmadık
Ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi llzundır. Şarki Ana
dolu ~ Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbt Anadolu ve Trakya 
halkının da Konya orta okuluna alınmalan esu olduğundan bu 1Uretle milr~ 
caat edilmesi llz:ımdır. 

D - İsteklinln. askerl okula girinciye kadar yol. lllfe ve okulun bulundufn 
,ehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine alddJr. Okurun velisi tarafuıdan 
bu masraflann temin edlldiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İ9tekll okula kabul edilmedilf takdirde hi9 bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iqesinden ba§k:a giydirilmesi, teclıizatı okula aJd 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaı da verilir. 

:i r- Asker! liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka aına
vına girerek kazandıltlan takdirde askert yüksek mühendk yetiştirilmek üzere 
'Avrupaya tlhllle g(Snderfllr. cl004• c841S• 

mesi 2/6/939 Cuma güıı11 saat 15 dedir. cıOOS• ıJ 
Eksiltmeye girecıWklerin eksiltme günü * J&. ~ 
ı49o sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele Birlik ismi Miırtarı v . 
rinde istenilen belgelerle birlikte ihale JCilo A. 
gün ve saatinden en geq bir saat evveline -Tüm--an-b_an _____ leo<>OO-- ısı~ 
kadar teminat ve teklif mektublannı An- f!V. alayı .(<)5000 ıJI: 
karada Lv. Amirliği Satınalm.a Ko. na Hayrebolu 4()5000 ıs! 
vermeleri. cl007. c8 .. 16ı. K ·-""" -.A 

* 
~ aynarca "l\r.1\IV" ı~ 

Babaeski 540000 ıs! 
Birlik ismi Miktarı M. Bedeli 

KDo Lira 

Merkez 234000 08500 
BabaeUI 72000 1BOOO 
Hayrebolu 37000 8250 
Kaynarca 32000 8Q60 

İlk teminatı Dsilt.me Saati 
Lira KD. tarlhl 

4387 50 5/6/939 11 
1350 00 6/6/939 11 
618 76 6/6/939 111 
6'72 00 5/6/93fJ 15 

Yukarıda yUJlı sığır etleri kapah zarf 
usulü ile eblltmeei yapılacak ve muka
veleye bağlanacUtır. Evsaf ve p.rtlan 
Ko. dadır. İsteklilerin yakandaki oetvel
de grıstErildi~ veçhlle belli gün ve saat. 

• Top. Tb. 405000 ~ 
İlk teminatı Ek. tarihi / 

Lira _ ---1 
405 7 /HviraJl/939 ıJ 
912 7 • > 1' 
912 7 • • ., 

912 ' • • •' 
1215 8 • • ı• J 
912 8 • > • ~ 

12 taksitte birlı"kler anbarısr~ ~ 
prtile kuru ot i'htiyacı kaP811fO~1 
llıe eksiltme3i yapılacalct1r. ;Jlf ~ 
cetvelde gösten1diğt veçhile bt!~ 
saatten bir saat evvel ununt ~Y.J 
birlikte teminat ve teklif 111e, ~· 
Lüleburgazda Ko. b~kanbğ~,ıt t 
bulunacaklardır. Evsaf ve f 
dadır. c 1 OOf' 

Selimiye Askeri Sabnalma Komisyonu Jıaııl•~ 
Sellmiye gamizonunda.lr.:i birliklerle at 14 de yapılacntır. Ş~~ 

Haydarpap ıftel hutanem ve Karadeniz komisyonumuzda gfüiUel:JiUt· ~ I 
boğazındaki btrnlerin J'8I •bJJe lbttyaç ka~ teminat paralarlle bil lf1'~' 
lan olan 19000 kflo ta. eam kabağı rı.a dair Ticaret Oduında!' ali.,,,,, 
19000 kilo çalı fualya fll'&lt ve evıatı da- sikalan!e beraber belli g(1Jl "" IJ' 
bilinde açık eıtsiltme ile satın alınacak- limlyedeki Tümen Satınaltrı• 
tır. İhalea 9/HaziND/938 Cuma günü sa- nuna gelmeleri. c35e5• 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketiııİ" 
fevkalade heyeti umumiye toplanbS1 41'/ 

Toplantı 16 / Haziran / 939 Perşembe gQııQ aaat 9 da Şit~et ,/ 
ittisallndekl binada yapslacllktır. 

1 - Mecltli idare rapomnun okunmau. ti 
2 - Heyeti •mumtre tarafından tayhı olnnan komısr00 

onnmı•. .a'169• 



SON POSTA Sayfa l; 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
EMEKLi DUL VE YETiM MAAŞLARININ TEDiYE GUNLERi ~ ' &tu.nıele FA T 1 H EMiNÖNÜ . ÜSKÜDAR KADIKÖY BEY.OGLU 

laribi 
!'-::-_ Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat A.keri Mülki Saat A.keri Mülki Saat Aakeri Mülki Saat 

1.6,939 1- 330 1- J4J 8- 9 1- 210 1- 19J 9-10 1- 230 ı- 135 I0-11 ı- 16(] 1- 14( ı 1-12 1- 210 1- 300 13-14 2 
a ,, 331- 670 341- 600 8- 9 211- 42(] 191- 430 9-10 231- 410 136- 240 10-11 161- 34\) 141- 300 IJ-12 211- 400 301- 530 13-14 
3 " 671- 801 601- 690 8- g 421- 500 431- 500 8- 9 411- 550 241- 27(] Q-10 341- 430 301- 340 9-10 401- 470 531- 620 10-11 
6 " 801-1150 691- 83n 8- 9 501- 780 501- 650 9-10 551- 730 271- 4()(] 10-11 431- 620 341- 490 11-12 471- S"O 62J- 840 13-14 
7 

,, 1151-1610 831-t370 8- 9 781-1020 651- 955 9-10 731- 890 401- 500 10-11 621- 880 491- 700 11-12 891-1280 841-1030 13-14 
8 " 1611--24001371-1~60 8- 9 1021-1675 956-1250 9-10 891-1075 501- 755 10-11 881-1110 701- 850 13-14 1281-1550 1031-1150 14-IS 
9 " '2401-3!lü01861-"!35~ 8- 9 1676-1700 1251-1590 9-10 I076-l400 756-1010 10-11 1111'-146{) 851 -ıoso 13-14 1551-1830 1151-1370 14-15 
ıo " ~OJl--3590!351-2>9) 8- 9 1 '1701-'l060159ı-t875 9-10 l40l-1670jl01 l-123(] 10-11 1461-1800 1051-1~00 13-14 1831-2400 •371-1590 14-15 
12 " ~5)1- 38 0_591-2770 8- 9 ~Jjl-23401876-2J45 8- g J 671- J 85011231 -1320 9-10 1801-2010 t201-1350 9-10 ~4J1-2630 1591-1750 10-11 
13 

,, B'M}t-44932771-3073 8- 9 2341-27802046-2420 9-10 l 85 t-2l301132 t-t 564 10-11 2011-2330 1351-t5'50 13-14 ~631-3050 - - 14-15 
l 4 il ı44J ı -4640 3076---~326 8- 9 2781-34402421-2437 9-10 !231-2630 1565- 10-11 2331-2610 1551-1830 13-14 3051-3370 - - 14-15 
~· 464ı-6rno, _ _ ı 8- 9 441-3455 - - 9-10 2631-3307 - - I0-11 ~611-2675 1831-1973 13-14 371-3576 - - 14-15 

BAKIRKÖY 
-Muaınele BEŞIKTAŞI EYÜB SARIYER KARTAL 

tarıhi 

~ Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Aıkeri Mülkt Saat Aıkert Mülki Saat Askeri Mülki Saat 
l.6.939 

/ 

2 1- 14J 1- 150 13-14 1- 100 1- 75 14-15 
·- 100 

1- 120 14-15 1- 12() 1- 85 15-16 1- 40 1- 65 15-16 
3 

,, 141- 230 151- 250, 13-1.t IOI- 200 76- 150 14-15 101- 24~ 121- 27~ 14-15 121- 260 86- 15C 15-16 41- 70 66-154 15-16 . 
231- 280 241- 31C 276- 330 11-12 261- 31( 151- ID'l 11-12 71- 170 11-12 5 " 251- 340 10-11 201- 250 151- 170 10-Jl - -

6 " 281- 4~( 341- 520 13-14 251- 32 171- 200 14-15 311- 40C 331- 348 14-15 - - - - - 171- 300 - - 15-16 
7 

,, 4-1- 550 521- 670 14-15 321- 460 201- 22ı 15-16 401- 452 - - 14-15 - - - - - - - - - -
8 

,, 551- 800 671- 830 15-16 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -o ,, 801-1120 831-1136 15-16 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
ıo .. 11~1-1540 15-ı6 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -12 ,, 1541-1700 10-1 l - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
13 " 1701-1960 - - 14-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ .. ....,. 

1961-2282 - - 14-J5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
t.tu.ınele BEYKOZ ADALAR . YALOVA 
laribi 

~ Askeri Mülki Saat Askeri Mülki 1 Saat Askeri Mülki Saat 

2 ,_ 140 1- ~ 16-17 ı- 110 t- 107 16-17 . - - . - - - "' a ,, 
141- 184 81- 130 16-17 111- 190 108- 184 16-17 - - -- -

3 
,, 

185- 210 131- 160 11-12 1-30 - - ıı-12 - - - - -,, 
211- 232 - -- - - - - - - -161- 219 15-16 

11e!:aftarrnı Bankamıza t1:m!ik suretile alan Emekli, Dul ve Yetimlerin Egliil-Tesrinisani 939 üç aylıklarının tediye 
11 erı Yukarıda giJsterilm."şlir. 

~.11 e,. lllaaş sahibinin, Malm!idilrlüğil haza numarasına göre ( cilzdanın ilh sahi/esinin sol lıöşesindeki maaş defteri 
c1r1;d llunıarası) hangi güıi ve saatte parasını alacağı bu cetveld~ gösterilmiş olduğundan muauyyen saatler hari
Ueı111e "akı olacak müracaatların habul edilmiyeceği ve maaş sahiblerinin yoklamalarını yaptırmadan Banhamıza 
~ellle/eri ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden 
l{ lEtanl:ul L elediyesi tanlan r No""betçı· eczaneler "ı )' ı. lldıkoy k Eksiltmeye konulan iş: 

ı~ lldan itiba azası.na bllğlı Koçuk Bakkal köyO cozotamınıo tahriri 938 tnaıt -···-- 1 - Ahmetli reglilfüörü ve Ahmetli sol sahil sulaması hafriyat ve inşaatı keşif 
ta lret Olıs.n d .~en ılAn ve tatbtk olunmuştu. Knzayı itmam eden mahalllutan Ba rece nöbe~i olan eosaneleır IUJllar- bedeli (1342139) lira (58) kuruştur. 
11 ın araıi ve; ~r ~Dzoıam i•iraz tetkikaunıo da b.tırilmiş olduğu ve bu cnzn- dır: 
"frlen tatbik e:ısinın 939 mlüt yılPıdan itibaren yeni tahrir neticeleri Qzerin- ist&nhul cihetindetiler: 2 - Eksiltme 19/6/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 11 de Nafia Veka-

llcfbtnce uııı 1 eceği 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 10 uncu maddesi Şehzadeb&fl.Dda ciJnıversıte>, Eminö - leti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
cın olunur. (SSUQ) nünde <Yoran. At.sarayda <Pertev}, A - yapılacaktır. 

')/\, lemdarda C.Elref Neş'et> • Beya.zıdda (Bel- 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırıık işleri genel 
~ ... "''1 8 ~ kis), Fatihte (Vltall), BakırkO,yünde 
b,?l'ire nıuatnıe ııı· arazı. tahrir kanunu mucibince Bakırköy kazasında yapılan (Merkez), Eyübde (Arlf Beşir}. şartnamesi, fenni şartname va projeleri (50) lira mukabilinde SulE\r Umum Mü-

.. ı. a ık dfirlüğünden alabilirler. "llıa<ta t ·•h netıcelerin kanuni derecattan geçerek katlleşmiş olduğu ve Beyoflu clhetindekiler: 
.. rtrın 939 ~Uklll cnddemıde CDella Suda), O&- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54014 lira 20 kuruşluk muvakkat mttll yıhdun itibaren tatbık edileceği ilıln olunur. irede •Gün••), Taksimde (Llmonclyan), 

(3808) ' ....,. teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacnğı günden en az sekiz gün evvel elle • lllMa <> Pangalbda CNarglleclyan>, Karaköyde 
llllldlllllıM an Ha rinde bulunan vesikalarla birlikte bir d!lekçe ile Nafia Vekaletine müracaat ede-

ıqı11fflllHll~llllllllllllllllllllllllllfffllllfllllllllllJlllllllllHlllHIHlllflllllllllllllHlllllUa ~:~yln Hüsnll}' Beşlktafta CN - rek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ' 

B 
Türk Hava Kurumu ~ .. :~:tt!ı~~:.ı;,e ı:~~>. §a~:ır~uddet içinde vesika talebinde buıunmıyan1ar ~iıtmeye iştirak ede -

ut. Vu .. K . p 1 YA N c osu ~==_=- ·\..···~.·.~-~.a·r·a_:a_d •• a.(_B_~:~ ___ }. -Bar·ıy-e·rd···e··-(Nurl-),'.. m~z~.tste!Lllerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev-
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lfızıındır., 

Postada olm gecikmeler kabul edilmez. cl8~. c3403-. 

86 
~n~ Ke~de: ll/Hazkan/939 dadı~ ~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

811a1ı ikramiye: 45. tlJOO Liradır ... § Son Posta 
Und = l=============t 

20.Qoo an batka: 15.000' 12.()()J' 10.000 liralık İkramiyelerle ~ Yevmi, Blyul. Ba_?..~-Ls 'Ye Hallı: cuetell 
't --..: t ·~ 10.000 liralık iki adet müklf at vardır- :=__ Yerebatan, Qat&lÇ8tme aotat. • 

-ııq ertipt bi ISTANBUL Piyao en r bilet alarak İftirak etmeği ihmal etmeyiniz. Siz de i§ , ___ __:._;_ _______ -t 
~lllll~~~~n~~~~na~~~~~w~ ~ Gu~•ç~~" -------------------------~ 1111 111111llllllUlllUDllUlllUlllllMIHlllllllHHHHUllll•--1111111fW :~r;uıı:r: ,:::;ize h~!:i:: Nafıa Vekaletinden: 

Betonarme Köprü inşaat. 
ı .... ıt Nafıa Vekaletinden: 

:: Gıe~~=li, ve Tekirdağ vilayetleri dahilinde Çerke~ • Vize - Kırklareli 
~ '. 'l'lıi Yol .. F,r~ene,. Ça.~~~ere, So~cakdere köprülerinin betonarme ve 
·~ l?tfaatı (67uzerın~ekı Buyukdere koprüsü döşemesinin de ahfab olarak yeni-
a bneye ık .224) lıra (22) kuruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile 
~ .... ~_ç arılmıştır. 

atf.irıde •l'tıne 5/6/939 tarihine müsadif Pazartesi günü aaat (16) da Nafia Ve
~"l:... ...... t~se ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
~ •dı t.Ine şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak (337) lrunl§ m k _ 

'I: t ' l.te i~en reislikte.:ı alınabilir. u a 

~~bıe ~1.~rin eksiltme taı:ir:in~en en az se~iz gün evvel bi,. istida ile Nafia 
$ lar1 ll uracaatla bu gıbı mşaatı yapabıleceklerine dair ehliyet vesikası 

-..,' l!: 2Undır. 
~ lid ~t?neye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile g39 ile
~ 249() :ar~t Odası vesikasını ve (4612) liralık muvakkat teminatlarını havi 
' ~dd Yt.ı kanunun tarifatı daıresinde hazırlıyacaldan kapalı zarflannı 

O.ta ' Yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko-
e venneleti muktazidir. (1851) (3438) 

ABONE FıATLARI 

1 e 3 
Sene Ay Ay 
L. ICr. Kr. 

TÜRKİYE 1.00 750 "°° YUNANİSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrel 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak gai verilme:z. 
llanlcudan me.'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illvesi lazımdır. 

Ekiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük Menderes tabilerinclen Ç'lrüksu üzerinde yapılacak regülA~rle 

Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınıat imalatı keşif 
bedeli c-446,579> liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 de Nafıa Ve
tAleti Sular Umum Müdürlilğü su eksiltme komisyonu odasında bpaJı zarf usu
IDe yapı1aıeıaktır. 

3 - İsteJrlıUer e'ksiltme tartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
prtnameei, fennt şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilinde Sular u. 
mum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c21,613> lira cl6:t kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve eir.siltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel el
lerinde bulunan °vesikalatla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al'rnalan ve bu vesikayı ibraz etme
leri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıy.anlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteltllleriıı teklif mektublannı ikinci maddede yazılı s~atten bir •at ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüjüne makbuz mukabilinde vermeleri 1lzun. 
dır. Post.da olan pcikmeler kabul edilmez. cl789• c332h 
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SON POSTA 

GÜZELLtGtNIZ 
iÇİN 

REM BALSANİ~ 
KAllZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmft nh· 
ld rtbı:elllk kremlerldir. Gece tçta 
yailı, ıttndüz lçia J'aPu ve halla 
aabadem çeşidim hususi YUO ve 
tüplerde Atılır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUL 

Ta,ra 
Ankara acentamtZ : 
Adana • 
Konya • 
Ceyhan • 
Gaziantep • 
Erzurum • 
Polatlı • 
Eskişehir 

Trabzon 
Trabzon 
Bolu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

. . 

. • 

Satıf Yerleri~ 

Yusuf Esendemir ve Oğullan 
ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati KatJ.kÇI 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 
Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlu Harız Sallb 
Mehmet Yönder 
Mustnra GözQkOçllk 
Musa Ouvell ve Şeriki !J' 

~·------~ '------~-------~.'!'. ~deıı: Yatak, yemek ve çalııma Başvekalet Beden Terbiyesi Genel DirektörlüğuP dedi 

ı:sıvas 

Rize 

odalarile aalon takım.lan vel· 
1 

_ Genel DirektOrlU\ı:çe tatanbulda Çen elkOyUnde alll sy lllod 
hasıl her neYİ mobilyalar; bir leylt beden terbiyesi ve ıpor eğitmen kursu açılmıştır. ıır.I' 
BAKER (eski HA YDEN ) ma· 2 _ Bu kursa imtihanda en lyl derecede muvarrak olımlttrdan 

hi d k azamt c50ı kişi alınacaktır. b1l ~ 
ğaz:alarında tef ·r e ilme te 

3 
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ve her yerden ucuz fiat ve . k · t~yenler Beden Terbiyesi Bölge Başkanlıklarından kursa 
gırme ıs e , 

müsaid şartlarla satılmaktadır. diğer şertl.:ırı Oğreneblltrler. 
~ ...................... .,,,•~ı --~4~:.....:::M:U~ra=c~ua:t~m.--nd_d_e_tl~,-ı5 __ H_a_ıi_ra~n_a_k_a_d_a_r_d_ır_. ___ .2_0_2_u• ______ ~ 

-----------------------------------------------=----------------------------------

erece 

Yarım litrelik şişesi perakende 
100 kuruştur 

Satıcılara 0 /o 10 tenzilat yapılır. 
inhisar satış kamyonlarından, Satış mağaza ve depol~r4nd ""'" ist~y1niz. 

PETROl. NiZ1'~ 
Kepeltlni ve saç dökf11111 tJI 
tedavi eden tesiri mtıccrreb 

uaç.ıır. 

\lan Tarifemiz -.ı 
Tek stııun !!.!!~ ............... """"" 

Birinci ıahile 4(J(J ._ 
/kinci . ıahile 250 ._ 
Oçüncü ıahile zOO , 
Dördüncü ıahile 100 ._ 
iç ıahileler 60 ,, 
Son ıahile 40 ~ 

Muayyen bir muddet ~ 
fazlaca miktarda ilan y~P~ 
tar ayrıca tenzilatlı tarif ~ 
istifade edeceklerdir. Ta!1l. , 
ve çeyrek sayfa ilAnlar içitl 
bir tarife derpiş edilın~şt~~ 

Son Posta'nın ticarı 1 ~ 
aid işler için şu adrese ısı 
edilmelidir: ~ ,.r!' 

tı•:.: .. ~r 
Ankara.,....-~ 

·····························-····· .. ···---
Son Posta :Matha:.lsı ~ 

Neşr!yat Müdürü: Selif'I ~ . Mİ 
. S. Ragıp E.bl~- .'. 

SAIDPLERİ: A. Ekrem uŞ 


