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Hariciye 
.. vekilimiz 
1t10skovaya 

gidecek 
Şokru Saracoğlunun 
bır Fransız gazetesine 

ınUhim beyanatı 
''191 - --· 
Laı· 1 denberi mücadele 
n ınd · 

eyız ve eğer zaruret 
olursa yann gene 
harb edeceX.:z 

g• " 
dt ~~kova 30 _ -
gına g·· cHavas>· Haber alın -tü ore Tü k' . 
Saracoğİ r ıye Hariciye Vekili Şilk-

~ecektir Hu Yakında Moskovnyı ziyaret 
tet hari,.;y aktırlarda olduğu üzere Sov -
lo "' e o • lu n A.nkaray ~er muavini Potemkinln 
ğunu arttı ı zıyareti Türk • Sovyeı dası 
~Uk rrnışıır. 
r ru Sar v • 

<:Patis acoglunun beyanatı 
lıab· . - Soir) A 

ırı F'ilip B ın nkaraya gelen mu -
.. - c}>aris • ~~s gazetesine bildiriyor: 
~nku 'l'Urk 

0 
?1:1'• okuyuculan için bu

ea nda nokıat litıkasının ana hatlan hak-
edebu· naıannızı b'ıldirme . . . 

?>un ır :rtıiYlın? naz. n -
l'ransıı f" . 

ÇABŞAMBA 3ı - MAYIS 1939 idare itleri telefonu: 20203 l'lab 1 Kunq 

Parti ·eiiyiik Kurultayında hayatı 
ucuzlatmak çareleri arandı 

• • 
Gece toplanan encümende lktısad, Ticaret Vekili 

izalıat verdiler. sömikok fiatleri indirilecek 

1M 

-........ <b se ırı Mösyö Masiglli ve 
.............. ~~!'' ı ıncı sayfada> Kurultayda Milli Şe~in nutku dinleniyor 

..................... J4 ---' ·-···-···-·· .. ·············································---.. ··········--.. ·---·-.... . 
cclis yeni mali sene jTOrk·Fransız 
~Ü!çesini 364 reyle anlaşması Vekiller encümenlerde 
1tt1fakla kabul etti• Fransızlar Hatayı yakında İzahat Verdiler 

tahliye edecekler 

0"""~aşvekilin beyanatı ~!~~;~:;:.;{::~~~i: · Ku~uk~ta~ Umumi Heyeti bugün 
:::'•ntıda 58.917.000 llralıll feolıaMde ;:~!~~\~~:::ı:ı-:· Bu anlaşmada 1 lnCI toplantısını yapıyor ' 

Biaat lagihB81 d .. e kabul edildi . 1 - Türk - İngiliz müşterek beyanna- • •• • • • • • • • 
hu~kara 30 - B" .. meai şeklinde ayni mealde bir beynnna - Nızamname ve program encumenı ·mesaısını bıtırdı, 
l'apı1~ Mazhar aeı:~ Millet Meclisi lerek şu beyanatta bulunm'U§tur: me neşri. Maliye Vekili de dilekler encümeninde izahat verdi 
~ . gı toplantıd 

1 
;ıı ın 'Mşkanlığında Arkadaşlar, 2 - Hataya dair ayrı bir muahede. 

\>~ nıuı.aı: 39 Yılı bütçesi ü - Yeni senenin bil~ kabul etmiş Şimdi konuşulan meselelerde Hatayın Ankara 30 (Hususi) - Büyük Kurul-, raya kadar çalışmı§tır. Nafia vı Milna -
~~tıet ~Utni e:ıerı bitirerek mıa- bu.l\anu.yorNmmo HükW:netimU bunu ta,bliye tan1ıi, ve ~e;- bazı ameli te- tay dilek encümeni gace yarısından ıon· (Devamı 11 inci Mı!/fada) 
~ve. ittifakfe k nun lAyihasmı 364 kmKftm tçja bir lömM! w ayni zaman- ferr<ıattır ki, bunlar da pek çabuk halle- • • • 

s.Yd nıunasebe~e ~~-ey~emiştir. da ça~ı için bir teşvik telAkki e - dilscem fÜphesizdir:. _ .-- Balkan ekonomık konseyının kararları --, anı alkışlar ~vekil Dr. Refik der. Butçe, arzu buyurduğunuz gibi u- (Devamı 3 uncu ıay/ada) L..- _J p arasında kürsüye p- (D"'""" ! üncü ,.~fada) , - • 

arti nıüstakil grupuna , :rJ~~1~!~:~ni~~~S!~ Is tan bul · i!e Balkan 
•eçilnıeleri muhtemel Posta,, ya beyanatı merkezlerı ~rasında 
ltıe b'uslar kı·mıerdı•r ?. Doktor Ganrad, Kanserle ha V8 Seferleri başlıyor 

1r1 iiataJq • • •. 
~tl~a.ı'a ı 9TU.pa s~ç&~mclcri muhtc mel meb'uslardan bazııan 
~!a Seçi}~Ol \Hususi) - Müstakil A~na Tarhan, İzmir meb'usu Şe
~ 1tı \Unu~·erı Parti Büyük Kuru1- hime, Erzurum meb'usu Nakiye, Fazlı 
~ ~llhtern ~ heyetine teklif edilme- Güleç, Hüsnü Kltabçı, Sadri Ertem, 

il<titiyo e ~'b'usluldann isimle- Kemaleddin KAmi, Afımed Şükrü ~-
l'tun (Devamı ll inci ıa11fflda) 

tl'Ücadelenin yakın bir ati 
de kat'i neticeyi verceğini Bükreştc toplanan konseyin kararları hakkında Türk 

heyeti reisi Hasan Sakanın razetemize beyanab 
söylüyor 

İki gün evvel şehrimize gelen w dün 
akşam memleketine avdet etmek üzere 
şehrimizden ayrılan beynelmi1el kan -
ser mücadele birliği reisi doktor Gan -
rad1 evvelki gece Pm-kotelde Üniversi-

(Devamı 10 uncu sayfada) 

["Son Posta,, nm bir anketi] 

" Bekarlar, niçin 
evlenmiyorsunuz?,, 
Bir bekarın cevabı: 

''İsterlerse bütün maaşımı 
vergi olarak alsınlar, beni 

evlendiremezler ,, 
(YaZ1S1 7 inci sayfanın 4 ve 5 inci 

ıfttun1armda) 

Bükreşten dönen heyetimizirı ,elıri mize muvasalatından bir irı.ııba 

17 Mayıstan itibaren içtimalarma baş·ı ekonomik konseyinde memleketimizi tc.ın 
lamıı olan Balkan Antantı memleketleri (Devamı 11 inci savfad.a> 



rg n H •• 
r- Resimli Makale: s Hırs hem yaşatır, hem öldürür. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Aşağıda göreceliniz satırları Zonguldak muhabirimizin 

mektubundan çıkarıyoruz: 
- c ••• Müştekiye aid kopmU§ parmak, tahk:jkat evrakına 

rapten gönderilmiştir.• 
Şimdi adliye safhasına intikal eden kopmuş parmak hika

yesinin ilk tahkikatını yapan makam herhalde böyle yaz
mıştır. 

Evrak tomarile beraber adliye masalannda do!aşan bu 
kopmuş parmak Kozluda oturan İslam isminde birisine aid1ir 
ve bu vak'a da adliye tarihimizde belki tek değil, fak at her 
halde eşine ender raslanan bir vak'adlr. 

Hiçbir yakıcı veya kesici silAh kullanılmadan parmağı ko
parılan İsHimı buldum. Hadiseden fazla müteessir görünmü-

yordu. Bana. §ehadet parmağının yerine kanlı bir çukur bu
lunan sağ elıni uzattı ve hAdiseyi ~yle anlattı: 

cO akşam kahvede arkadaşım Hasan ile ıakalapyorduk. 

Şaka biraz fazla uzadığı için tatsulqtı. Bir aralık Huan, 
benim başparmağımı kavradı. Bırak! dedim, bırakmadı. Ben 
asıldım, o asıldı. Eh babam, gayri iş inada bindi. O b1r yan
dan, ben bir yandan var kuvvetle bir daha, ha bir daha asıl
dık. Sağ ~]imde dehşetli bir sancı ne kendimi sırtüstil yerde 
buidum. Hasan da yere sen'lmJfti. Baktım eünde kanlı bir 
parmak ~utuyordu. Benim, kökünden kopan ıehadet parma
ğımı. 

Ben gözlerimle görsem böyle bk vak'aya. Jnanmazdım. Fa-
kat ey kari: ,. - ' 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

' Sözün kısası 
-····-

MAYIS 
)(a.f .... 81 uu -Mar.ı- R .... ı seu 

18 

uUNt:Ş 

~· o. 

• 31 12 8 58 

Otl• llı:ıadl 

~ (), s. o. 
ı.. lJ 11 16 ıı 1' 

-· •4 38 8 57 11 

Ng 5 



ol 
e as er· 

nyaya geçti 
liududu geçen bir Çek Generali de: '' Dahili 
ısyanın tesiri altında vatanımdan ayrılarak 

Polonyaya iltica ettim,, diyor 

f::e~:~ 3Co. (A.A.) - Express Poranny 1 - Dahili isyanın tesiri altında vata -
Rn- n ıeszyn'den b'ld' d.v. ·· - .. ,ı on b .. 1 ır ıgıne gore 1 nımdan aynlarak Polonyay.ı iltica ettim. 
a&keli Poelş gun zarfında bin kadar Çek General, iBohemya ve Mornvyada Al -

b onyaya geçm· l" 
d 0 Unlardan b.. .. . ış rr. manların idare ettikleri fesad hareketle-
! ~gruyn İngilt uyuk b~r kısmı doğrudan rinden bahsettikten sonra 180,000 Çek a
ll u Yazılacaklereye giderek tayyare pi· melesinin hali hazırda Almanyada çalış. 

Va ardır. t v • • 1 '.,.+' Alm d d C t~ova 30 (A A ı ıgmı soy emıj.ır. an or usun an 
Urr.artesi gün .. p .) - Matbuat geçen bahseden general, bu ordunun kıymeti -

Çe~ General pu h 010?Ya topraklarına ge. nin eski imparatorluk ordusile mukayese 
~ n ıctedir. re alanın beyanatını neş· ı edilemiyeceğini iddia etmiştir. 
b C neraı. Ex Prchala, Polonyada memleketi için ça-
ey :ıtta bul press Poranny gaıetesine I lışacağını ve vatanının istikbalinden e -

Çi ıdi ~~;~~dk:~~:tleri mm buıu~:;;~;:;da 
rıc at ediyorlar seçim ·n neticeleri 

l Sıınking 30 (A 
b~P<>n '>rdu .A.) - Merkez Hupep 

t 
ır hafta rns~na nıensub üç fırka Şoişiedc 
aa u ternad · ç· truz et . ıyen ın kuvvetleı-ine 
l'tlrnı tır ;•ş ve nihayet bu taarruz kı -
~esi Flank un akşam .Japon kuvnvi külli. 
lam ovun §ark 

•~t r. . ına aoğru ric'ate paş-
Çın k 

ln.i ' uvvetleri Ş .. 
i• r \•e tn .. h. oışıen şehrini zaptet • 

ele g çirrni~~ •diın miktarda harb levaıımı 
lf on k :? er ır. 

Şa g ong 30 
ntungu11 (A.A.) - Çin kıtaatı. 

~anı girmiş rn~~ezi olan Tsinana dün ak 

b:P~larını 'a~~ ~rdeki dilşma!l mühimmat 
~:arını Öld~ tan ve birçok Japon sü-

ilıni~tir. Urdükten sonr:ı geceleyin 

ıl\t'l' ı ıııe 1 
Şunking r e Japonlar çarpıştılar 

ınarınd ao (A rn en geı .A.) - Kiangsunun ş.i -
ı/lls.ıbında b~n haberlere göre Yangtse 

1 aJıır ır ' 
ge"' 0 • Japon n aa~eri liman olan Hsin -

·•ıı ıır aarnızonu b' ı 
ls enı· 1 tevkif ederek ır ngilız harb 
lerin~ Ve İngilizler m anştı:-ma yapmak 
dır Ben Japonlar ~Vafakat etmedik -
kaç unun Üzerineg~:y~ ateş açmışlar • 

saat sül\!n b' ' taraf aTasında bir 
l,..>- --- ır top,. . 1\. j --~ ateşı olmuştur. 
u,.a.k/ık 

lfafifled· 
~on l 

C·h Ya 80 (A 
ı anbey1· .A.) - Ereğl' K 

l'ıtıd 1• AkŞeh' ı, araman, 
ını~ıa kuraklığı h ıf~fve Ilgın mıntakala -
~ ır a ı letı'ci v · yagmurlar yağ-

~·--B a ordulan 

l aşkuınandanı 
ondray ·d· 

tondr a gı ıyor · 
lt~t . a SO (A.A,) 
dlJ.la ~•ilin Yazdı uı - .!'lews Chronicle 
~d 11 ha§kuın ğ a gore, Polonya or -
~ z ile ha-rbi andanı General Smigly 

lldray Ye nazırı Ka · · · · ~titan . a gelerek İn . . sprırıckmm 
l ıle g·· .. gılız genel kurmay 

oruşecek} .. & --- erını yaımaktadır. 
arenı k -

anununda ihtisas 
.. mevkilerini 

.\ıı Rosteren cedvel 
~ '!tara 30 

bar" (Husust) B"t .. to4 "'l\l k~n - u çe encume-
bır tındaki ~h ı:n projelerine devlet kad-
t ce.ı tısas rnevk'I · · ·· 
11ıı "'\'el ·ıa 1 erını gosteren 

~dveli ~ ve etrrıeği kararlaştımli ve 
p ~rlamağa başlamıştır. 

Budapeşte 30 (A.A.) - İntihabatın 
neticeleri resmen bildirilmektedir. Hü
kfunet partisi bloku hıristiyan sosyal 
partisinin elde ettiği 3 meb'usluğun in
zımamile 169 meb'uslu.k kazanmıştır. 

Oklu haçlar 25, müttehid Nazi par
tisi 3, ırkı müdafüa partisi 3, milli ira
de partisile küçük ziraatçiler partisi 9, 
milli cephe 3, liberal parti 5, sosyal de
mokrat 5, hıristiyan Nazi cephesi 3, 
müStakil namzedlik 2 In€b'usluk ka -
zanmış1ardır. 8 meb'usluk tesavii araya 
kalmıştır. 

24 intibah dairesinde alman netice -
ler henüz ilful edilmemiştir. 

Filistinde geni 
Suikasdler 
Kudüs 30 (A.A.) - Dünkü suikasd

den sonra polis, bütün sinemaları ka
patmış ve seyırcilere evlerine dönme -
!erini tavsiye etmiştir. 

Sinemada yapılan suikasdden bir sa 
at sonra Yahudı mahallesinde evlerine 
dö~ olan iki Yahudi tabanca ile 
ateş edilmek suretile yaralanmıştır. 

Gündüz yapılan muhtelif suikasd -
lerin mürettibleri bulunamamıştır. Şe
hirde, heyıecan hüküm sürmektedir. 

Londra 30 (Hususi) - FiUstinde';{i mu
tedil Arablar partisine mensub Halil Şa
n'ın dün gece Beytüllahimde öldürülmüş 
tür. 

. Türk gazetecileri 
Londrada 

Londra 30 (Radyo) - Röytcr ajansı 
bildiriyor: Tiltk askeri heyeti bugün İs
tanbuldan Londraya hareket etmiştir. 
Diğer taraftan altı Türk gazetecisi de 

bugün Londraya vAsıl olmuştur. 

Bir hafta kadar İngilterede kalacak O· 

lan Türk gazetecileri arasında, matbuat 
müdürlüğünün bir mümessili de bulun -
maktadır. 

lzmirde bir eve 
Yıldırım diiıta 
Ev yandı 
İzmir 30 (A.A.) - Hayli zamandır ku· 

rak giden hava dün sabah değişmiş ve 
bulutlanmıştır. 12.25 de şiddetli bir bora ita,.,, idare 

A..-...e1Jet1 azalı" ı 
tq S kara 30 g 
,.._ ltrı ,... (Hususi) ·- 'l'rabzon meb'u
·•ı,.trı, .uay C .. 

' çıkmış ve borayı çok şiddetli bir yağmur 
takib etmiştir. Bu esnada Karantina ci -
vannda İnönü caddesinde tüccardan Ha
yim oğlu J ozefin evine düşen bir yıldı -
nm binada yangın çıkarmış evin bazı eş
yaları yanmıştır. Yangın ge::ıişlemP.den 
söndürülmüştür. 

!ll· .1 idare h :urnhuriyet Halk Partisi u-
•r. eyeti azalığına tayin edil • --....____ ---
bi . Devlet Şiir ası T ahtakalede yangın 
tınci d . . oo· l\'lk aıre reısliği n gece saat 12 sıralannd.ı Tahtnka· 

tı d lll"a 30 (H • lede bakkal Hilseyine :ıid dükkandan yan-
i~1~ ltıiinhal b ususı) - Devlet Şura - gın çılcmışsa dn itfaiyenin vak'a akabinde 

•r~ t! htlkr.~ ulunan birinci daire reis- hadise mahalline yetişmesi üzerine yan _ 
h~ ır.cıa \(Jnetçe göste ·ı d 1 . . "4' t §'Ura l'ı en narnze ler gının sırayetine rneydıın ,..·erilmeden dük-

t!ıtıYiı aza azasından Şefik ve Hüsnü kan kısmen yandıktan sonra yangın sön
sından Şemseddin vardır. dürülmüştür. 

Meclisten Orduya 
selam ve saygı 

-·-
Ankara 30 (A.A.) - B. M. Mecli· 

sinin dünkü topiantısında Milli 
Müdafaa VekAleti kara, hava, de
niz bütçclerile. askeri fabrikalar ve 
harita umum müdürlükleri Qütçe -
lerinin müzakere ve kabulünü mü 
teakib sürekli alkışlarla karşılanan 
aşağıdaki takrir okunmuştur· 

cMemleketim.iz müdafaasını ve 
dünya sulhünü temin edecek olan 
yüksek şerefli ordumuza ve bu or
dunun yüksek liyakatlerile sevk ve 
idaresini deruhde etmtş olanlara 
B. M. Meclisinin .selam ve saygıla
rının iblağını arz ve teklif eyleriz.> 

Almanyanın taleblerine 
Polonyalı köylülerin 

kararları 
Varşova 30 (A.A.) - 400 ü müte -

caviz kasabada Pantkot yortusu mü -
nasebetile Populist tarafından tertib e
dilen vatani tezahürat esnasında mil
li müdafaa hakkında kabul edilen bir 
karar suretinde ezcümle şöyle denil -
mektedir: 

eclis yeni malt sene 
bütçesini 364 reyle 
ittifakla kabul etti 

(Ba§tamfı l inci sayfada) 

zun, her cepheden tetkikata tabi tutul
du. ~u bızim de arzu ettiğimiz bir şey 
idi. Istiyorduk ki, heyeti celileniz Tür
kiye bütçesini her cepheden mütalea 
etsin. En ince teferrüatma kadar bura
da, buradn demekle Türk milletinin 
önünde görüşülsün ve hesabı verilsin. 
Görüsüldil ve hesa4bı esnasında lutfen 
kabul buyurdunuz. Biz yeni sene ça -
lışması için sizin bütçe üzerinde lCıt -
fen dermeyan ettiğiniz mütalea ve teş
viki, atidr>ki icraatımız için rehber it -
tihaz edeceğiz, teşekkürler ederiz. 

(A.A.) 

l\l'ecliste kabul edilen diğer knnunlar 

Ankarıı 30 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisinin bugün Dr. Mazhar Ger -
men'in başkanlığında' yaptığı toplantı -
da bütçenin kabulünü müteakıb ruz -
Mmede bulunan maddelerin müzake
resine geçilerek Orman Umum Mü -
dürlüğü, HavayoUan, Beden Terbiye -
si Genel Direktörlüğü ve Posta Tel -
graf Umum Müdürlüğünün 1939 yılı 

bütçeleri tasvib olunm~tur. 
Meclisin gene bu top1antısında, kal 

bul edilen 'bir kanun ile fevkarnde mem 
balardan elde edilecek varidatla kar -
şılığı temin edildikçe muhtelif dairele
rin 19 3 9 nıa 1i yılı bütçelerinde açı la -
cak fasıHnrrl 58.917.000 liraya kadar 
fevkalade tahsisat katı'lması hususun -
da Vekiaer Heyetine salahiyet veril -
~·-. 

T Urk - Fransız 
anlaşması 

«Beynelmile'l vazi~tteki gerginlik 
ve Almanyanın Polonyaya karşı ser -
dettiği cür'etkfırane talebler karşısın
da köylüler, 1920 de olduğu gibi şim -
di de hariçten gelecek tehlikeye karşı 
Polonyanın hud'udlannı ve menfaat -
lerini korumağa hazır 'bulunduklarını 
beyan ederler.~ (Bo.ıtaro.fı 1 trıcı sayfada) 

Almanyada tecavüzler Paris 30 - Avrupa vaziyetini tetkik 
Varsova 30 (AA.) - Berlinden bil- eden cHumamte• gazetesi şöyle yazı -

diriliyor: yor: . 
SHe2ya''ia kfiin Centowa 'kasabasın- Fransız - Ingiliz - Türk anlı!şması, Al 

daki Leh mektebinde Almanlar Po - manya ve İtalya için yakın şarkta her 
lonyalı muallim Szczud1lo'ya taarruz türlü teşebbüs hareketine gişimek im -
ederek muınaıleyhe fena muamele et- kanını ortadan kaldırmı.şbr. Halbuki 
mişlcrdir. mihver devletJerinin başlıca siyasi ve 

Mütearn7lar ayni zamanda Wrobel askeri h~rekfıt sahasını işte bu Yakln
isminde (:9 yaşında Polonyalı ibir ihti- şark teşkil edecekti. Binaenaleyh, Ber
yara da hücum ederek dövmüşlerdir. lin ve Romada bu kadar derin bir infi-

- -- al uyandıran Fral1Slz - Türk anlaşma -
Adanada sının yapılacağından dolayı memnun 

ohnaklığımız llzımdır. 

Esrarengiz Londra büyük elçiliğimi• ziyafet 
• • Londra gazetelerinin verd'ik1eri ma-B zr cınaget lfımata göre Lord Halifaks geçen gün 

• Türkiye büyük elçiliğinde verileı öğ -
A~.a~.a 30 tHususı). - Buı:sda snba - le ziyafetinde hulunmuştıır. Pek sami

hın uçunde esrarengız bir. cınayet .01 - mi bir hava içinde cereyan eden ziyaL 
muş, ecznrı Ahmed Rıza I.şcen, evınde fette Yakın.şark ve Balkan devli.etleri 
meçhul bir şahıs tarafından kurşunla elçileri de ho.zır bulunmuşlardır. 
öldürülmüştür. Katilin yakalanması i-
çin zabıta derhal harekete geçmiştir. Tam anlaşma 

Cinayet yerinde katilin kunduraları Paris 30 - Diplomatik mahfellerde be-
bulunmuştur. Zabıta izler üzerinde yü yan edildiğine göre Fransız • Türk mü -
rümektedir. Maktulün refikası Seyh::ı.n zakereleri de sonuna gP.lmiş ve Parisle 
meb'usu Şemsa Ankaradan Adanaya An'lrnra arasında gerek Ratay meselesi 
gelmiştir. M"tktulün cenazesi merasim- ve gerek Türk - Fransız garanti paktı 
le ka1dırılmıı'itır. hakkında tam anlaşma mevcuddu:-. Müza 

a Sovyel Rusya ile 
müzakere ve ittifaklar 
sistemi 

Yazan: l!lellm R 21P Eme• 

fi# arşılıklı olarak -verilmesi eJzem 

~ olan teminat meselelerinden 

dolayı demokraUar cephesine bir muka
vele ile iltihakı beklenen Sovyet Rusya 
ile anlaşma müzakereleri biraz yavaş gi
diyor. Her ne kadar İngiltere ile Fransa 
arasında cereyan eden konuşmalardan 
sonra Cenevrede Sovyet Rusynnın Lon
dra sefiri Maiski ile yoptlan temaslar bu 
işin bir gün meselesi olduğu zehabını ha
sıl etrniş ise de. filiyatta mc:?selenin intacı 
bir parça uzamıştır. Şimdi. İngiliz - Fran
sız müşterek teklifi Rusyadndır ve tetkik 
olunmaktadır. Maamafih bu işin evveli
yatı görüşülüp prensip itibarile zemin ha
zırlanmış olduğu için müşterek yardım 
paktının önümüzdeki birinci veya ikinci 
hafta içinde imzalanması beklenebilir. 

Her ne kadar Sovyet Rusyaya teklif 
edilmiş olan esaslar hakkında kat'i malO.
mat mevcud değilse de muhtelif Avrupa 
membalarından gelen haberler, bu tekli
fin nasıl bir ruhi hıılet ifade ettiğıni tah
mine müsaiddir. Elde mevcud malt1mata 
göre bu teklif, İngiliz. Fransız veya Sov
yet Rusyadan birinin sebebiyet verilme· 
miş bir taarruza uğramalan takdirinde 
diğerlerinin derhal yardıma ko§Illalarını 
~mir bulunuyor. Yani bu devleUe.r tara· 
fından Romanya ile Lehistnna yapılacak 
bir yardım vesilesile kendilerine bu taar
ruz icra edilmişse, bu üç devlet araların
da mü~akere v~ müşave:eye lüzum gör· 
meden paktı harekme getlreceklerdir. 
Ayni zamanda kuvvet istimali suretile 
müdafaa paktına dahil devletlerden biri
nin aleyhine matuf olarak arazi tevsii 
maksadile bir tecavüz yapılırsa, P,aktın 

icabatı gene otomatik olarak yerine geti
rilecektir. Şayed Baltık devletleri anızi· 
sinden Sovyet Rusyaya tecavUz edilirse, 
bu takdirde de İngiltere, Frnns:ı Sovyct 
Rusyaya yardım edeceklerdir. Bu şekil, 

bu paktın tamamen tedafüi bir mahiyet· 
te olduğunu göstennektedı:-. Yani hiçbir 
kimseye karşı hiçbir tr.hdi:li ihtiva etmi
yen, sadece muhtemel tecavüzleri önlP· 
meye matuf bir silah mesabesindedir. Şu 
noktaya ehemmiyetle işaret etmek lA
zımdır ki yeni pakt, Cemiyeti Akvam mi
sakının derpiş ettiği müşterek emniyet 
sisteminden tı:,mame::ı ~2Ska bir şeydir 

ve ittifaklara ittifakla mııka bele eden 
harbden evvelki tarzı hareketin, hadisat 
zaruretile tamamii tekrarından ibarettir. 
Esasen bu müşabehet noktasına işaret e
den Fransız gazeteleri de, evvelce iki 
cephe arasında rnüzake!"r:ı yolile halli ü
mid olunan muallak mese~elerin, bu gi
dişle tamamen bir çıkmaza saplanaca.~mı 

ve atinin bu bakımdan kannlık olduğunıı 
yazıyorlar ki mütaleaları. bu cı"hetten, 

doğrudur. - Setim Ragıp Emeç 

-----------
Nafia Vekaleti 

hukuk müşavirleri -------·- kereler tali ehemmiyeti haiz bazı nokta-MOIOIOf bugun siyasi lar hakkında devam etmektedir ve hafta Ankara 30 (Hususn - Nnfia Vekaleti 
sonunda gerek Uç taraflı anlaşmanın ve birinci hukuk müşavirliğine Namık Zeki 

bl·r nutuk so··yıı·yecek gerek Türk ... Fransız anlaşmasının kat'i oğlu, ikinci hukuık rnüşrıvirliğine Nihad 
olarak akdi beklenebilir. Akpınar tayin edilmişlerdir. 

Londra 30 (Hususi) - Moskovadım =='.J;;;;;;;;;;;:;;;:;:;;:::;;=::~;;;;;~;;::;;;;;;;~;;;;;;;:;:;;;;:==-

bildiriliyor: Yarın akte~ilecek olan yük. r· ıno··nunun nutku ve ı·no··nu··nu··n anası l 
sek Sovyet meclislerinin müşterek top • 
lant1sında, bizzat meclis reisile diğer bazı 
meb\ısların talebi üzerine, başvekil ve 
hariciye komiseri Molotof harici siynset 
hakkında mühim bir beyanatta buluna -
caktır. 

Başvekil bu beyanatında, İngiliz - Fran 
sız son tekliflerine de temas ederek, Sov
yctlcr birliğinin siyaset ve noktai nazarını 
izah edecektir. 

Mos'kovadaki İngiliz sefirile i'.ransı. 
maslfıhaigüzan, Molotof ile daimi te -
mas halindedirlr. 

Di er taraftan Cenevreden Londrayn 
dönmüş olan Sovyet sefiri Maisky de bu· 
gün hariciye mfisteşarını ziyaret etmiştir. 

Arnavutluk kuvvetleri 
Tirana 30 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre, Arnavutluk yeni idaresi -
nin nazırlar meclisi, Arnavudluk kuv
vetlerjnin bundan böyle İtalyan ordu -' Vatana İsmet fnönü gibi bir evlfıd yetiştirmiş olan muhterem ana evvelki 
sunun cüz'ünü t~l etmesine karar' gün, Bayan İnönü ile beraber, Millet Meclisi binasından oğlunu di~leınek -
vermiştir. ten çıkaırken 

1 

• 



il Sayfa 

Lutfi Kırdar ekmek işinde belediyenin nazım rolü 
oynıyacağını ve süt fabrikasile beraber ıehrin 
yoğurt ve yağ işinin de halledileceğini söyledi 

SON POSTA 

1 İstanbul -Berlin tayyare 
seferlerine yarın 

başlanıyor 
İstanbul - Berlin Tayyare seferlerine 

yann sabahtan itibaren b8.§lanacaktır. 
Tayyare 1eferlerinin açılış mera.ıtlmin • 

de bulunmak üzere Berlin Büyün Elçili
~imizin ilci mümessili ile, ıeferleri yapa
cak Alınan Luftanza firketi heyeti idare 
azası ve bir Alman matbuat heyeti bugün 
akşama doğru tayyare ile Berlinden şeh
rimlze geleceklerdir. Seferlerin açılışı mü 
nasebetile bugün Yeşilköyde merasim ya
pılacaktır. 

İstanbul - Berlin tayya-re seferleri Pa -
zardan bS§ka hergün yapılacak. tayyare
ler Yeşllköyden saat 7.55 de Berline ha -
reket edecektir. Ayni gUn aabahleyin Ber
linden kalkan tayyare de akşam 17.45 de 
Yeşil'.köye gelecektir. 

Berlin - İstanbul arasında işliyen tay
yareler gid.if ve dönüşte Sofya, Belgrad, 
Budapeşte ve Viyanaya da uğrıyacaklar
dır. 

Tayyare yolcularının gümrük muame
lelerini yapmak üzere yarından itibaren 
Yetllköyde bir gümrük teşkilatı faaliye
te geçecektir. 

~ VaU Haı1darpap '8tasyonu.nd4 

Vali ve Belediye Reisi L(\tfl Kırdar, rildi. Vil!yetin çor ba~anı olduğum GayrimUbadillere 
:A:nkaradaki temaslarını bitirnı1' ve için bu binayı derhal yıktırarak sta -
ttnn sabah şehrimize dönmfi§tür. Ayni dm inşasına geçebileceğiz. Stadın in - yarından ı·ıı·ba 
trenle Ankaraya gitmiş olan belediye ta-atına hemen geçebilmek için faali - ren 
muhasebecisi, Berediyeler Bankasın - yetimize hız ~rdık. fed· f b f k 
ian istlkra.z edilecek paran~ mukave- Tdksim kışlası önümüzdeki ay için _ ıya a aş anaca 
le8ini hamılen Perşembe günü Lıtan - de belediyeye verilın.hı olacaktır. Cümhuriyet Merkez Bankası, yarından 
bula d&ımüş olacaktır. .. Bütçe, Reisicümhurun tasdikına ik _ itibaren, muayyen müddet zarfınd:ı elle-

Valimlz, kendbJ~ gören bir muhar - tiran etmiştir. Bize gelince derhal her rindeki bonoları defterdarlıklara teslim 
ririmize şehre .aid ı.şler hakkında fU i- maddesi için faaliyete baş.lıyacağız. eden gayrimübadillere tediyat yapmağ~ 
l&hatı vermiştir: başlıyacaktır. Maliye Vekaietinin gayri-

- Belediyeler Bankasından abna - Ekmek fabrikası meselesi yanlış an- mübadillerin hazine bonolarına mukabil 

lak be:; mityon nrarıın .f yüz btn Ura- ~~şılrnUitır. ~;~ediy~: bu i~.ik~ 1:~klro- tevzi edeceği paranın yekiım~ iki yüz bin 
smı ilk partide alacak, en mübrem iş- .u oym.ıyac<llK, nurnuneı · t::ıUııe er lirayı bulmaktadır. 
lere harcıyacağız. Fai m,,_._ • ..n _ yaptıracak, fırıncıların faaliyetine sek- ---------

lte 6 buçuktan beş ~u;;r::n~iş te verilmiyecektir. inşaatta çalışan 6 a 1 buhınuyoruz. Muaınele vergisinden de Harbiyenin arkasından Dolmabah - me 8 
müstesna addedileceğiz. çeye kadar imtidad eden sahanın yeşil düşerek yaraland 1 

Tramvay, elektrik ve tünel !~etme- saba haline konacatı maltiınunuzdu!r. 1 ar 
ilerini belediyeden devreden kanun l'A- Burasını EmlAk Bankasından kAmilen Dün, şehrimizde, feci bir kaza ol -
Jfha!Inm yakında formalitesi fkmal e- satın ald1m. mu.ş, 6 kiji yaralanmıştır. 
dlleoektir. Şehirdeki otobns servisini Süt fabrlkasile t>eraber, İstanbulun ~anife mahallesinde Okumuş-
Tramvay İşletmesiru? yaptıracağımız i- yoğurt ve yağ jşi de ha'fledilecektir. • adam sokağında yapılmakta olan lru -
~ otobüs a~a m~~esfni devir Vali ve Belediye Reisi Ultfi Kır _ tucu M~taf~ a~artıma~ında çalı -
muamelesinin hıta.mı tarihıne bırak - dar dün beraberinde fen işleri müdürü şan aı:neJeler üçuncu katta ıskele kura
tık. Nuri olduğu halde Harbiyedeki he14 rak biruirun dış aksam.mı inşa ederler-

Dohnabahçede yerine stadyom ku - facJliyetini, Taksim bahçesini, refüjleı; ken, ~ir~_enbir~ isk~~e ~liği kurtul -
nılacak olan Establı !mir~ binası Be - gezmiş, muhtelif yerlerdeki yol faali- muş, ustundekiler duşerek enkaz al -
i!en Terbiyesi Umum, Müdürlüğüne ve yetlerini görmüştür. tın~a kalmışlardır .. Düşme neticesinde 

MOteferrlk : 
Ebpres'ler kongil'eSf ~da 

yapılacak 

Toros ve Semplon ekspresleri kongresi 
Eylfil ayı içinde İ.!tanbulda yapılacaktır. 
Kongreye iştirak edecek hükfunetlerfn 
murahhasları bet yQze baliğ olacaktır. 

Seferberlik ıubesl müdüril 1nül.klye 
müf ettifi oldu 

VilAyet 1eferberlik madürü Cemal 
'tlönenç üçüncü sınıf mülkiye müfet -
tişliğine terfi ve yerine Kuşaduı kay
makaım Nm1 tayin edibni4ttr. 

Giimrilkler de: 

Gümrükler bıışmUcfiirii Trak;yadaki 
teftişlerini bitirdi 

İki gündenberi Edime, t;zunköprü ve 
Kapıkule hudud gümrüklerinde teftişler 
yapmakta olan gümrükler başmüdürü 

Methi, dün ıehrimize dönmüştür. Uzun -
köprüde eskiden ftd saatten fazla devam 
eden konvansiyonel katsr muayeneleri 
birkaç gündenberi 70 dakikada bitiril • 
mektedir. Bu 70 dakika zarfında muaye -
neler bitirilemediği takdirde. muayeneye 
tren hareket ettikten ıonra yolda devam 
edilmektedir. 

Selçuk kız san'at mektebinin faaliyeti 

Salıh, Mehıned, Arif, Remzi, Mustafa 
w bir diğer amele yaral~dıır. 
Bunlardan Salihin sağ ha.cağı kın! -
mış, Me1uned sağ kolundan Arif sağ 
ayağından, Remzi ve Mustafa da ka -
rınlanndan yaralwımışlıı.rdır. Salih ile 
Mustdanın yaralan ağ:ır<JFr. Yaraılı -
lar, cankurtaran otomobili ile Cerrahpa
şa hastanesine kaldJnlmışlardır. 

Şehir işleri: 

imar işleri ve harita şubesi müdürleri 
Ankaraya gidiyorlar 

Belediye imar işleri müdürü Hüsnü 
Keseroğlu, harita şubesi m\idürü Ga -
lib bu akşam, şehJrdlik mütehassısı 
Prost yann akşam Ankaraya gidecek -
lerdir. Prost ve müdürler Nafıa Ve -
kAletinin nAzım plAnına itiraz ettiği 
noktalara belediyenin verdiği cevablar 
hakkında şifahi izahatta bulunacaklar 
müreekıben utanbula döneceklerdir. ' 

Bakırköy ve Y eşllköy sıtma mUcadele 
mıntakası dahiline alındı 

Bakırköy ve Ye§!Dcöy civarında siv -
risinelclerin 90ğald1ğı görülmüş, bu -
ralan ııtma mUcadel~ mıntakrun da
~ alınmıştır. 

t.tanl>uJ Belediyesi hukuk işleri 

müdttrlüiü 
İstanbul belediyesi hukuk işleri mil -

dürlüğO.ne dört yüz lira. ücretle aabık 
meb'uslardan Ferid taytn edilınf ~lr. 

E-ö·e·--rıv-A·;:·R·ös-ü-
Nuretttn Oenç Dur ve 

arkadaolan 
YAZ TEMSiLLERi 

Paart .. ı Buırk!y • Salı, Oe
klclar ÇarpJDba, Narlıbıpı • 
Pe,..mbe, Kadık117 Cama, 

ldr•llllal • C....n..ı, Beylerbe:Ji Pasar, 
Yeıaf,.hlr 

938 yılı cihan otomobil sanayü için bır 
buhran yılı olmuştur. Kullandığı i§çi 
miktarının yüksekliği, iı hacminin geniş
liği ve muhtelif sanayile sıkı rabıtası do-
1.e.yısile dünya iktısadi. faaliyetinde mühim 
bir yer alan bu sana yün geçirdiği darlık 
ehemmiyetli akisler bırakacak mahiyet • 
tedir. 

1937 senesinde cihan otomobil imalat 
miktarı 6,327,000 iken 1938 de bu miktar 
3;500,000 e düşmüştür. 

Otomdbil sanayü en ileri olan memle • 
ketlerin başında Amerika gelmektedir. 
Bu memleketin 937 de yaptığı 4,500,000 
arabaya mukabil 938 de 1,770,000 araba 
imal etmiş olması dünyn imalAtma aid 
rakamlar Üzerinde mühim amil OlmUJtur. 

Amerika kıt'asında iltinci otomibil Amili 
olan Kanatlanın imalAt yekfuıu 175,000 
den 120,000 e düşmüştür. 

Avrupa memleketleri arasında otomo
bil sanayii en başta olan memleket İngil
teredir ve bu memlekette de imalAt mı1t -
tan 500,000 den 430,00 e düşmüıtür. 

Buna mukabil Almanyada otomobil sa· 
nayiinde bir inkişaf kaydedilmiş. 359,000 
olan yıllık araba istihsal miktarı 385,000 e 
yükselmiştir. 

Avrupada otomobil aanayiinde üçüncü 
gelen Fransada da 937 yılının 201,000 oto-

ştllf· 
mobil imalatı 938 de 210.000 l bu1ı:ıue 1,. 

Bu rakamlardan ıııılaşıldığına gar iJld• 
çen yıl otomobil imalatı yarı niSbet 

azalmıştır. ı;ttl4 
Bu azalışın sebebi dahildeki istih dUIU 

azalmış olmasile izah edilmekte ol ıJ1llf 
gibi bu memeketlerden ihracatın aıs 
olmasının da tesirleri vardır. 0bl1 

Hali hazırda bütün dünyadıı oto~;tdi 
ihracatı beş devlet arasında fU şe 
taksim edilmiş bulunmaktadır: 

Amerika 49 
Almanya 23 
1ngiltcre 22 
Fransa 6 
Diğer devletler 1 

100 . e ıdJI 
On sene evvel bu nisbet şu şekıld 

Amerika 78 
İngiltere 10 
Fransa 7 
Almanya 2 
Diğer devletler 8 

. JOO • • b•' 
Bu neticede dahili istihlakin halı •§ ... 

gelmesinin de tesir!eri muhakkaktır. çaıı., 
kü son malumata göre Amerikada sd' 
Fransada 17, İngilterede 19, AlınaııYıtt,. 
ise 40 kişiye bir otomobil isabet etf(le 
dir. ~ 

. Yedek subayların yoklamalara daveti arıtl 
Fa.tlh Askerlik Şubeainden: 1 - Fatih l}Ubeslnde kayıdlı bulunan yedek s{\baYl 

yoklamalarına 1 Haziran 939 da ba§lıye.ca.k, 30 Haziran 939 da bitecektir. # 
2 - Yedek sübayların bu gösterilen tarihler içinde <mesai harici müstesna> 

mesai sa11t.ıerlnde saat 9 dan 16 ya kada.r yoklamaya gelebilirler. 
S - Her yedek sübay bizzat ntıtuau .ne tnbeye gelecek, yoklamasını yaptıracaktır~. 
4 - Şubeye gelemlyecek derecede hAsta olanlar ç11te etıbbadan alınacak ve t>e1 

,ece ta8dikli bir raporunu ıubeye (Öndereeektir. ıJ51I" 
1 - Oereiıt hasta olanlar ve gerene İstanbul haricinde bulunanlar aşağıdaki b 

atı mektub ile şubeye malUma.t vereceklerdir. 
a) Halihazır ikametgA.h ve memuriyet adresleri. 
b> Blr müessese veya memuriyette müstahdem ıso aldığı maaı veya ücret ~ 
o) Blcll nya kayıd n~ı. 
d) Şube defter kayıd No. rübbesl ·ye sınıfı. 
e) Açık yazılmıı eoy adı (rem.is kullarulmıyacaktır). 
f) Yabancı dillere Tt\kufu t.eaımm ve tercüme derecesi. ~· 
g) Topçu ve fen sınıflanna men.tul> yedek sill>aylarm yabancı dlllerden bafklo 

Janrun hangi kuıunlannda 1htiau abibi olduğu. 
h> Doktorla.nn 1htiıtu şubeleri "M 1htısu vesllcalannın tarih ve numarası. 
1) Kimyagerlerin 1ht1aa.s IJUbelerl. ~ 
j) Denize mensu!l yedek aübaJ1&r,uı d& llllI!Janmn hangi Jwunlarda 1htJB81 

oldu~. ı""' 
e - Yoklamaları zamanında yaptırmıyanlar 10'76 sayılı kanunun 10 uncu ~ 

mucibince ceza görecekleri UA.n olunur. 

* ,,, l"atıh Kaymakamlılmdan: 1 - Yedek 811bayla.rm 1-6-939 dan başlama'll tızel"t ~ 
8·939 a kadar .senellt yotlamalan yapılacağından nüfuslarlle birllk~ askerlik ~ 
:m müracaatleri. 

2 - Hariçte bulunanların da melctub göndermeleri. ~ 
1 - 306 do~umlu emetll 8 1nc1 llDlf muamele memuru Osman otlu Ekrelil ~ 

v'1n tubeye müracaatı. 

* Kadıköy AskcrUk 8obeslnden: ıtrtf 
1 - Kadıköy şubesinde kayıdlı bulunan yedek ıübayların yoklamalarına 1 JJll 

939 da başlanacat, 30 Haziran 939 da bitecektir. 'iP" 
2 - Yrdek sübaylar bu gösterilen tarihler11ç1nde (mesai harici müstesna), dilet 

Al saatlerinde saat 9 dan 16 ya tadar yoklamaya geleblllrler. 
S - Her yedek aübay tıfzzat nittwnı ile ıubeye gelecek yoklamasını ya.ptıracalt!,!'İ!"" 
4 - Şubeye gelm1yecek derecede huta olanlar çifte etlbbadan alınacak ve t>elt:Y 

tudltll bir raporu ıubeye gönderecet:ıerdtr. .;1' 
il - Gerek hasta olanlar ve gerekse i.tanbul haricinde bulunanlar aşağıdaki J;ıUS 

mektubla ıubeye malftma\ vereceklerdir. -
A - Halihazır lltam~ ve memuriyet adresleri blr müessese veya me.111~,_, 

miiatabd.em 1.se aldıtı maaş veya tı.cret mıktan, alcU veya kayıd numarası, şube _...J ' 
kayıd numarası, rütbeet ve amıtı. 1!I - Açık yazılmış ıoy adı <remiz kullanı.lnl~,,,. 
tır.) F - Ya.bancı dillere vükutu tekellthn ve tercüme derecesi. a - Topçu ve !el'.ld" ~ 
tına mensub yedek 811bayların yaba.net dillerden başka ınnınann hangi kıSunlıı.rın til1 ., 
t1su sahibi olduğu. H - Doktorlann lht1&aa f\lbelerl ve lhtfsns vesikalarının tLl ... trt~ 
numarası. İ - Kimyagerlerin üıtıau tubeleri. J - Denize mensub yedek sM>aylaı..-
ı:ınıtıannın hangi kısımlarda lht1su aahibi olduğu. ~ 

8 - Yokla.malan zam.anında yaptırmıyanıar 1076 sayılı kanunun ıo uncu ırı ~ 
mucibince ceza göreceklert 11An ohm.ur. 1 

Kadıköy fUbeslnde tayıdlı olU]) Bttıams!n& gitmiş bulunan yedek tabı.1> ~ 
(927-'1) Hasan Fehmi oğlu Adem EdJbtn Ka.dıköy şubesine mUracaatt veya lıJll -

•durumunu blldirmesf. ~ 

Bu muazzam eserin açılışı~ g~~ 
birinci kafile neş'e içinde rstant> 
avdet etti. , 
Türk giintine yetişecek olan 5 ~e 

Temmuz kafileleriıide de kayıdlat ~· 
maktadır. 

:Acele ediniz. Dünyanın en güzer .._., .. 

purlarında en iyi kama'ralannızl e..P" 
tınız. 

NATTA-ISTANBIJ'-



Manisada şehircilik 
faaliyeti devam ediyor 
~~ fehir elektriiini kuvvetlendiriyor, aynca bol 

1 tiyacını karıılamak için de yeni tedbirler alındı 

Edirne belediye reisinin 
Ankaradaki temasları 
Şerif Bilgenin ıehir . işleri 

hakkında gazetemıze 
beyanab 

Edime (Hususi muMbiri.mizden) 
Belediyemize aid işler üzerinde temas
da bulunmak üzere Ankaraya gittiğini 
bildirdi~m Belediye Reisi Şerif Bilgen 
bu sabah şehrimize avdet etmiştir. 

Edirnemize aid mühim işler etrafın
da Ankaradaki temaslarını öğrenmek 
üzere bugün Belediyede kendisini ~ -
yaret ettiğim Şerif Bilgen bana fU ıza-
hatı verdi: 

_ Elektrik şirketinin satın alınma -
• hususun& hükumetle şirket arasın
da bir müddettenberi cereyan etme~ -
• olan müzakere tam bir anlaşma ıle 
neticelenmiş olup şirkete öden~k pa
ranın sureti ikrazı h~da bır for -
mül hazırlanmak üzere keyfiyet İcra 
Vekilleri Heyetine arzedilnıi.ştir. 

Şirket tesisat ve imtiyazının 
ı 750 000 liraya satın alınması karar -
~~ttr. Şehrimiz elektrik tes~atı i -

~ lfcıniaa y . . . çin 250.000 lira isabet etmektedır. Be-
' iaa. muauaı entpcırk ha~ o• Be~ Rrift Atml Gemici lediyeler borçlandırılmak suretflıe şir -
,~~te v! :- Man~ gitt~ park içerilin• mermerden modern bir ketin başda Edirnemiz olmak üzere 
~ ll'rrıettedir .B f n.den gune şeklini ÇetJ!le yaptJJ'Dl)ftır. bntfyan mahaııt belediyelere devrolu-
,~f. Yapıla~ak e 

0
;diyemiz faaliyetini Belediyemiz ,.ıırt tezyin mabadlle nacaktır. 

'ftir: an eserler tesbit yollan alaçlandırmakta ve tenezzilh ma- Be~iye Reisimize Edi~nin mü -
1.ı. ~1edi1eler hlnı derdl~rinden biri olan su buhra -
~ lira 1.... Bankasından 1 '-·-k hallerini çojaltmat düf(tncesile de ,ehrbı d k ldı lması için ne gibi 
""?' "-1ikraı il yapı an .uc • nınm orta an a n 
~elektrik &antr e ~hıinıizde mod@m münası~ yerlerine parklar yapıu:makta- düşünceleri olduğunu da .sordum .... 
~· tıektriıt al buıası inşa olunmu,- dır. VeJiefendJ mezarlıtı olan yerm park _ Su buhranının sebebi a~ikardır. 
drci~ta "' YoU:bekeai yeniden yaptırıl· haline çevrilmesi ve buranın ıslahı hem Mecranın uzun yı ııar tamir görmeme -
~ lllelı:te, elekt •~treller ile direkler bu yere büyük bir ıeref vermit ve hem si ve şehir nüfusunun gittikçe artma -
'1a.1/1unnıa1tt1~ taksim depolan tan· de halka güzel bir yer kazandırmıt ola- sı buna saik olmaktadır. Be1ediye ~e
~: Yent Ve ~lYalnn bir zamandı caktır Parkın içerisine modem bir havuz aai programında mecranın beş yrl içın-
lı • l§ıla kaVU§IJlUf ola· · ı.. .... - b de tamirini kabul etmiş ve bu maksad-
GtlJ\~ yaptırılmıştır. Halk her a~ uraya l 10.000 liralık bir tamir 
~trıa1111, ,_~dola h . toplu bir halde gitmektedir. Hüllsa u lf geoent v gib~ bu sene de ayni miktar 
ı.uı ~u n suyu ıe rm eu- yap un ı . 
l\ı 8~ ihtıy, &elrnediğini gören belediye f>tr bdtçe ile bu fıf*in bqanlmuı f&YaDJ masr~fa mal olacak tamirat yapılacak 

ietitil cırıı ı.. •-'-dird.lr ki 11 rda da bu tamiralt daı:ıt>t • '• .ıı;arşıhyacak derecede ~ • _ ve önümüzde yı a 
l\. b l'i Uğra§nı terı:ıin için epey zaman- ayni şeıkilde devam edecek ve bu yı -
ıeııe ': Ufa]c aktadır. Mevcud olan su- Kızılcahamam kaphcaları lın tamiratına Haziran iptidasında baş-
ite gi .a~ ıe~~:~ lllve edilmiş ise de işletilecek ıanaca'kttr. Gelecek yıl ı.~inde yapıla• -
Olzn l°İfi!ırıiş ve b n~en daha esaslı bir cak tamirııttan sonra şehırdeld su bub-
~lt il~ett Ş . u ış ile dainıi me gul VilAyetimidn ltızılcahamam kazan da- ranınm oldukca hafifleneceltlni kuv -
~ srorı ae . 1ehır Meclisi tarafındanş bir hilindeki kaplıcalarının g3g yılında lıle- vetle ümid ediyorum.> demiştir. 
~aııieıı lto: erek salahiyet verilmi tir. tilmiyeceğinı dair 3/4/939 tarih ve 31115 -- - -
Hl- a~ı ldüd~~onun başkam Ba"':ılar sayılı gazetenizin 5 inci aayfasmc:la nell'e- Edirnenin yeni valisi işe başlad 
~""'lesı d'· uru Kena d 6 d·1d·ı.: h be •" ... -·-+ 
'ti Sok Ufiinülen ~. ır. Şehre geti- 1 16

' a r ~ .... ~.ır. Edime (Hususi) - Vilayetimiz Va -
' boı tnjkt su Gurle suyudur. Bu Adı geçen kaplıcaların işletilmlyecelf !iliğine tayin edilen Gümüşhane Vali
hhr· e~e ınuvaf~rdkadır ve Manisaya ge- hakkındaki haberin yanllf olduğunun ve ...ı Ferid bu akşamki trerue 1stanbuldan 
h'L ırı ihr a olund ~ ıu 
~lır. S 'Yacını bzlasn U5u takdirde kaplıcaların her aene oldu~u gibi bu sene şehrimize gelmiştir. .. .. 
~ tetıt~Yun içime elv ~ ~a.rşılamı,ş ola- de işletileceğinin (bame mevzu yazı intf- Yeni Valimizi Uzunkopru istasyo -
~ailesi~ edilrnektedi erışli olup olma· şar etmiı ise) yazılarak verilen haberhı nunda Edime mektubcusu Po& Mü -

ilin sinema k r. Belediye Utku tekzibini rica ederim. dürümüz Hadi, Uzunköprü kayınaka .-
ar~sında bulunan M. H. Md. HaHm Demimıf mı Karftğaç istasyonunda Umwni Mü 

Si~ fettiş Klzım Dirik, ~Valimiz Mer-
as. Tokat futbol karşılaşması gen, Kırklareli Valisi Hasib Koylan, be-

ledive Reisi vekili Ferid Çardak ve da
ha bir çok zevat karşıladı. 

Yeni Valimiz vazifesine bugün baş -
lamış ve Umumi Müfettişlik dairesine 
gelerek Genenil Kazım Diriği, Başmil
pvir Sabri Öm>yi, müşavir ve şube 
müdürlerini ziyaret etmiştir. 
Öğleden sonra Yeni Valimizi Gene -

raıimiz, başmüşavirimiz, müşavirleri . -
miz vilA.yet müdiranı müfettişlik ve vı
lıAyet memurları makamında ziyaret e
derek tebrikatta bulunmuŞ'lardır. ----·-----

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. . . Dayanıklı. ucuz ve 
aon moda kumq çıkarttım. 

... Karıma ondan bir rob 
lu.k aldım. 

Hasan Bey - Hem c:laya
mklı, hem ucuz. hem de 
ıon moda ha. öyleYlf ona 
kumq demezler, mucize 
derler. 

Sayfm • 

Hariciye VekiHmiz Moskovaya gidecek 
Şükrll Saracoğlunun bir Fransız gazetesine 

mühim b~ganatı 

(Battnrafı 1 lnd sayfada) 1918 denberi Alınan hegemonyasına 
miralay Kole ilt Türk - Fransız anlapnası müzaheret sayılabilecek hiç bir teY yap
hakkında uzun müddet müzakerelerde matlı. Mustafa Kemal bitaraf kalmalı ter 
bulun.mu§ olan Türkiye Hariciye Vekili cih ediyordu, fakat bu bitarafağın Alınan 
Bay Şükrü Saracoğlu, nazik ve azimkAr yaya yaradığına hükmetseydi derhal baf 
bir surette gülümsedi ve günün otuzuncu ka türlü hareket ederdi. 
sigarasını yakarak odasının geniş ınaro - Bugün olan işte budıır.> 
ken koltuklarından birini bana gösterdi, Almanya Romanyaya ticarl ültimato • 
bir kahve .söyledi. kahvenin gelmesine in munu verince Şükrü Saracoğlu Mösyö 
tizaren de düşündü. Gafenkoyu İstanbulda görmeğe §itab et. 
Türk siyasetini onu~ kadar iyi tanıyan. miş ve Balkan paktına uygun olarak onu 

bu siyasetin içinde yaşamış kimse yoktur. Türk müzaheretile temin eylemiştir. 
Atatürkün yakın bir dostu idi. 1914 mu - Şimdi sıra Arnavudlllit darbesine ıel • 
hariblerindendi. Milli mücadele senelerin- mişti. Şükrü Saracoğlu heyecanla dedi ki: 
den sonra Maliye, Adliye, Dahiliye, niha- - Biz Türkler Arnavudluğu biliriz. 
yet bugün Hariciye Vekili olmuştur. Ve Onu idare de ettik. Ve biliriz ki hiçbir 
henüz elli yaşında değildir. tabii geliri olmıyan bu toprağın isti-
Bağa gözlüklerinin arkasından gözlerini lası sadece sevkülceyş.i mahiyeti haiz-

yüzümü tesbit ederek söze bal#ladı: dir. 
- Siyasetimiz basittir. Şayed. daha ev Bu teh!ike karşısında Türk.iyede fff!V• 

vel bize atfı nazar etmek zahmetinde hu- külceyşi bir takım tedbirlerle kendisi::
lunsaydılar çoktanberi ne kıratta insan- ni muhafaza etmcğe mecburdu. Sarao
lar olduğumuzu anlarlardı. oğlu Şükrii daha f&~zla birşey söyleme-

Türkiyemizin iki esas kuvveti vardır: di. Fakat bu sözlerile Türkiyenin İn -
Boğazlar üzerindeki vaziyeti ve aske. giltere ve Fransaya yakınlBfıtl&Sını 

rl enerjisi. kasdettiği bedihi idi. 
1911 denberi müca:ie)e halindeyir. Ve Türk reaksiyonu karşısında endi • 

eğer lüzum hasıl olursa yann da buna şeye dü.,,c;en Hitler, Ankaraya sefir ota
tekrar başlıyacağız. r~ Frantz Fon Papen'i gönderdi. İlk 

1918 muahedelerinden sonra kabul ede- muhaverelerinde bu zat Saracoğluna 
miyeceğimiz ve bunu her zaman söyledi- dedi ki: 
ğimiz bir nokta vardı: - Romanya ile adilane bir politika 

Kapitülasyonlar rejimi. yaptık. Yaptığımız mahsulatın sadece 
Bunların ilgasından sonr:ı bu rejimin ziyadeleştirilmesidir. Halk bundan mü 

itiyadl$ile mücadele etmek mecburi - teessir değildir. 
yetinde kaldık. Saracoğlu Şükrü şu cevtrbı verdi: 

Memleketimiz ecnebi menfaatlerine - Bay sefir, bi= Afrika müstemle • 
hasredilmiş imtiyazlı bir saha gibiydi. Ec- kesine gidildiği zaman da halkı öldür -
nebilerin memleketim\zde layüad imti • mek, gidenin menfaati iktizası değll
yazlı teşkilAtlan vardı. Bunlann en mü dir. Mahsulatı ziyadeleşttnnek sure· 
himrni Asyaya nüfuz :çin bir Alet maka - tile kolonizasyonu yapan devletin :ııen· 
rnında Almanların yaptıkları Bağdad fi ginleştir!l.mes: tercih olunur. Roman -
mendiferiydi. yada bir müst~mleke siyaseti yapmak 
Saracoğlu, bundan sonra bana ecnebi istediniz. Öyie ise size söylüyorum, bir 

teşebbüsleri üzerinde T:.ir!t devletinin gün sizi Türkiyeye böyle bir politika· 
kontrolünü tesis için yapılan mücadeleyi nın teklifini getirmiş görmek beni mü· 
ve vücude getirilen inktlabı anlattı. teessir eck>r. 

- Nihayet onlarla ayni hak müsava - Saraooğlu Şükrü biz konuşurken a • 
tını elde eden Atatürk onıara ıunu de - rasır.a bir yudum kahve içiyor ve bir 
mişti: sigara yakıyordu. 

- Şimdi isterseniz beraber çalışabili - Kanaatinin samimiyeti üzerimde bft 
yük tesir yapmıştı. Onun nazannda• bu 

rizo zaman şayanı dikkat bir vaziyet hl· gün Avrupada hakim olan dava basit· 
sıl oldu, Almanlar yeni vaziyeti anla - tir. 
dılar ve bu vaziyete intıbak ettiler. Şaved harb patlar da mihver devlet· 

Milli Türk kalkınmasının gösterdiği ih- leri başl:ca tazyjklerini Fransd üzerin
tiyaçlar karşısında şayanı dikka~ şartlar- de gösterirlerse iki avda behemehal 
l'a teşriki mesaiye hazır bulundular. Bu- galib gelmeleri lazımdır. Bu rakama t· 
na mukabil İngilizlerle Fransızlar geçmi§ şaret ediniz. Cünkü bu rakam Alman · 
zamanın hasretini çekiyor ve münakaşa e- ile rnünasehette bulunmuş ohm Tür . 
diyorlardı. kiyeden ge1rnektedir 

Halbuki biz teknisyenler Vt" müteahhid- Ş~ mihver devletleri Fransayı 
ler bulmak mecburiyetinde idik. Bu suret jki ayda ezebilmeği mümkün görmez. 
le Kemalist rejiminin kalkınması, Alman- Jerse muhtaç olunan ihtiyatlara vazı • 
?arın Türkiyede faaliyetlerinı yenileme- yed etmek için Asyayi Suğraya el koy
leri zamanına tesadüf e.ier. rnaları zaru!'idir. Ve Asyayi Suğrayı el-
Diğer taraftan İngiltere ne Fransa güm de etmek için Boğaziçini geçmek lA -

ıilk duvaırlannı yübeltiyor, Türkiycdc zırndır. Cürıkfi &ıraıcoe-lu Şükrii Avnı
mahsulatının büyük bir kısmını Alman· panın garbinde bir Fransız asker! kud • 
yaya sevketmek mecburiyetinde kalıyıJr reti mevcud iken Almanlann Rusya • 
ve bilmukabele Alman mamul eşyası al- yı istiJA edebilmelerini mümkün gö -
mağa mecbur tutuluyordu. Bütün bun - rememektedir. 
lara rağmen Mustafa K'!mal kapitillA.s • Ve Saracoğlu Sükrü sarih bir surettt 
yon sisteminin tasfiyesini bitirdikten son- ilave etti. 
ra harbin galibi devlet!erle teşriki me -

- Bu vaziyet karşısında biz Tnrk • 
">aide bulunmak !ll'zusunu gösterdi. Ier kararımızı verdik, Alman tehlike • 

Muahedelerle Akde~&zde ihdas edihn!f sine k~ı duracağız. 
olan fiili vaziyeti tamamen kabul etti. Ya 
ni İngiltere, Fransa ve dığe.r devletlerin İngiltere ile anlaştık. Nihal imzala· 

n teati edeceğiz. Yakında da Fransa il• nziyetlerini. 
anlaşacağız.• 

Fakat bir müddet sonra bir devlet ih -
Alman hücumu Boğaziçine teveccüh 

das edilmif olan bu vaziyetin tadil edilme ettiği takdir~ hiç şüphesiz Tilrkiyeye 
Iİ arzusunu izhar ederek evvell Franaa -

munzam bazı malzeme ve bazı teknik 
nın. billhare İngilterenin yerlerine geç- müzaheretler !Azım olacak. Bunlar i. 
mek istedi. 

çin Saraooğlu: 
Kuvvetlerin muvazenesine ehemmiyet 

veren Türkiye o zaman, bir takım t.cl- •- Ona da çalışılıyor- dedi. 
birler aldı. Mustafa Kemal Balkan Bir • Ayni zamanda Türkiyenin BIDw. 
J.iiini yaptı ve Rusya ile olan balları da- paktı bağlannı sıkıla§tırmatıı 1Amn • 
ha sıklqtırdı. dır. 

İtalya Habetürtan maceraaına atılınca Türkiye de bu arzudadır. BOtftn &!-
Mustafa Kemal tereddfidstlz zeert ted - kan mil~tlerile ... 
birlere iftirak etti. Eğer .,u olamazsa istiyenl.t blrlet-
İngiltere bir harb vukuunda Türkiye • tirecek ve onlann grupunu dolruden 

n1n otomatik surette yürüyüp yOrümiye • doğru_ya Türk - Rus ittifaktle dıeetet • 
oetini sorduğu zaman, ceveı. -cevabını liyecektfr. 
vıerdi. Sara90ğlu Şükril devam etti. 

İngiltere Türk teşriki mesaisine lüzum - Bh mutld'K su.rette antikomihıia • 
olmadığını bildirdiği zaman da Mustafa ttz. Her zaman da böyle idile. Ruslar da 
Kemal taahhüdünde ısrar ettf. Hatta Al- bunu bilirler. Fakat harici siyaset sa _ 
manyaya karşı bunua tek taraflı olmasını hasında bu hal teşriki mealde bulun -
dahi kabul ettL mamıza mini olmadı .• 



1 Safha SON POSTA 

[ __Hidiıeler Karşısında 1 

Bir tane değil ki ~ Yeni modanın 
Genç bir kadın iki a ybk B azılarının süva'le, bazılarının 

aile toplantısı, 'bazılarının da 

sosyete adını verdikleri bir toplantıda 
ben de hazır bulunuyordum. Çok az 
söyl'i.iyor, çok fazla dinliyordum. Bir a
ralık söz, beş y~ındald Perulu a.nneyc 
intikal etmişti. Ben ve hazırıbilmeclis 
olanların bu mis!ı görülmemiş hadise 
karşısında hayretlerini izhar e®rek -
lerini sanıyordum. Fakat hadiseyi ben
den başka hayretle ikarşıl~yan olmadı. 
Hepsi çok tabii buldular, bir kadın bu 
husustaki fikrini söyledi: 

- İşte. dedi, nihayet benim yirmi 
beş yaşımda olduğuma kuvvetli bir de
lil daha .. Kızımın yjrmi yaşında olma -
sı yüzünden, beni kırk yaşımda olmak
la itham ederlerdi. Kızımı beş yaşım -
da iken do~rmuş olduğumu, kendi
min heııüz yirmi beş yaşımı bitirmedi
ğimi söylesem inanmıyacaklardı. Fakat 
şimdi ortada misal var. Ben de kızımı 
beş yaşımda doj!urmuştum. 

Etraftan birçok ikadın sesl~ri du -
yuldu: 

- Ben yedi yaşımda iken doğur -
rnustum. 

- Ben dört yaşımda iken doğur -
muştum. 

- Ben altı yaşunda iken doğurmuş-
tum. 

- Ben iki yaşımda iken doğur:rıuş-
tur.o. 

Bu arada söze kar1Ş'Ill8k lüzumunu 
hissettim: 

- Beş yı:tşındaki Perulu kızın çocuk 
doğurması hadisesinden dalıa şayanı 
hayret bir hadise olmuş. Henüz bizim 
gazeteler yazmadı amma ben Ameri -
kadan gelen bir mecmua<la okudum. 

Bana dönmüşlerdi, d}nliyorlardı, de
v21m ettim: 

- Bu anlatacağım hadise Şilide vu -
kua gelmiş. Bir kızın, kendi doğma -
dan beş ay evvel bir çocuğu doğmuş. 
Kadınlar hayrette idiler. Bir iki er

kek bıyık altından gülümsemeye baş -
lamışlardı. Saçları boy<th, yüzü boyalı 
bir kadın iki tarafma baktı: 

- İnandım, dedi, nitekim ben ve oğ
lum bunun canlı birer misaliyiz .. Ken
dim tam otuz dokuz y~ımdayım, oğ -
lum bu sene kır.kını bitirdi. 

ismet Hulf1si 

bariz hususiyetleri 

çocuğunu öldürdü 
G • b" ·· b. d "' ... bo'llaf,) ayrı meşru ır munase etten ogan çocugu t> 

öldüren ana ile sevgilisi tevkif edildi ; 
Üç gün evvel. Kazlıçeşm~ civarında 

dolaşan bir aeyyar satıcı üç kişinin (Kü
çük mezarlık) denilen kabristana gir -
diklerini, ve fPheli vaziyette dolaştıkla -
rını görmüş. keyfiyetten polisi haberdar 
etmiştir. Satıcı bu üç kişinin ikisi kadın, 
biri erkek olduğunu ve kucaklarında pa
kete benziyen bir §CY bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

· Zabıta emniyet ikinci §Ube müdürlüğü 
cinayet masası memurlannın yardımile 

araştırmalara başlamış, biraz ıonra ha • 
d.isenin mahiyeti meydana ~ıkmı§tır. 

ce .suçunu inkar etmişse de. bilAbsfi 
rafta bulunmuştur. tub' I' 
Minasın suç ortakları anası per 

Sargistir. ~ 
Hadise etrafında yaptığımız talı p' 

göre, Minas. bir müddettenberi 5~.o 'rl 
tanışmış, birbirleri !le evıenınelt ·~, 
nüz müsaid zemin ve zaman bul~ıı~ 
Minas anne olmak üzere bulılfl tı!I,/ 
al'ı.lamış ve keyfiyetten Gargisi ve ~sll" 
ni haberdar etmiştir. Bütün çalış bıı}J' 
rağmen ciskatı cenin:ıı için i.nlkifl L tıJ' 
mıyan Minas, bundan iki ay evVe 
lice çocuğunu doğurmuştur. ç ~ 
Çocuğun doğmasını mütealcib ge!lç',rJ 

C Bunları· bi'iyor mu idiniz? ~ 

İki aylık bir çocuğun bir kağıda sarı -
larak yeni kazılmış bir mezara bırakıl -
dığı anlaşılmış ve çocuk muayene edil -
eliği vakit. boğazında parmak izleri gö • 
rülmüştür. Bu suretle küçük yavrunun 
boğazı sıkılmak suretile öldüvüldüğü an
la§ılmıştır. 

ne sevgilisinden vaziyete bi~ ~al ?fıV' 
bulmasını defalarca rica etnuştir·. tıl 
yet Pazar günü, bütün ümidleri1'l'

11 ıı ( 
düştüğünü gören Minas, gayri :ıneşt'rtııl • 
cuğunu, boğarak bu beliyyeden Jc~119f 
mak çaresine baş vıırmuş•ur. 131.l ~

1 

~I 
Tahkikata devam eden cı·nayet masası .., · ~ tin adli tahkikatına müddeiurnU•··· ~·~. 

memurları, aradan yirmi dört saat geç- vinlerinden Orhan Köni el _koyf11ııçlıı' 

"" Bir dakikada nekadar 
tebahhur eder? 

Yapılan hesaba 

göre altmış saniye 

içinde dünyada te· 

bahhür eden sul::ı· 

nn miktarı 30,000 

mekte mikabıdır. 

* Puslamn icaıh 
Pusula bundan 

tam 3099 sene ev • 
ve1 Çinde Çö adın· 
daki imparatorun 
saltanatı zama -
nında icad ediµniş· 
tir. O vakit pusu· 
la bir nevi oyun -

su 

caktan adamdı. Bu oyuncaktan adamm 
parmağı daima şimali göstermekte idi ... 

Bu adam kervan arabalarına takılırdı 
Kervan hangi istikamett~ giderse gitsin 
parmak daima şimali gösterirdi. 

Bilahare Çinli gemiciler pusulayı ge· 
milcrinin istikametlerinin tayini için kul
lanmışlardır. 

Çinliler tarafından icad.e edilmiş olan 
pusulayı ilk evvel 'Arnblar almışlar ve 
ıslah ederek istimal eylemeğe başla.~ış -
lardır. 

İlk yazı maki -
nesi. amalar, sa -
ğırlar ve dilsizler 
için icad edilmiş

tir. İlk önceleri bu 
makine pek ipti -
dai tarzda idi. 

1833 senesinde Progin adında bir Fran- Yeni modanın en bariz hususiyetlerini 
sız bu makineyi tekemmül ettirmiştir. 35 'kendinde toplıyan bir model: Beyaz - si-

yah - Blorova renklerinde ekose sürah
sene sonra. yani 1868 senesinde Ameri - tan bol bir etek. Ayni mavile süslü siyah 
kada amalara mahsus yazı makinesi da- bir bolero. 
ha pratik bir şekil almtş ve umumun Genç kızlara ve ince vücudlü genç ka-

kullanmasına tahsis edilmiştir. 

* Tünellerin en uzunu 
Bugün dünya • 

da şimendiferlerin 

geçmesine mahsus 
tünellerin en uzu
nu Simplon tune
lidir. Boyu tam 
metre mikabıdır. 

Arabların ıslah ettikleri pusulayı on 
birinci asırda Venedikliler almışlardır. 

A vrupada modern ve mükemmel pu· 
sulalar ancak on beşinci asırda ynpılma
ğa başlanmıştır. 

dınlara çok yaraşır. 

med~n bu evlad katili ananın hüviyetini Dün, geç vakit adliyeye getinlen 5 r 
tesbıte muvaffak olmU§lar<lır. 1 h'dl . ·r d 1 • 8ıınJl'lı~r. • 

arın ve şa ı erın ı a e.erı ' . JU' 

Samatyada Bayır sokağınd2 42 numa- 'tintak neticesinde sorgu hfıkırn!iğı. :~ıll 
ralı evde oturan Minas adındaki kadın nas ile Saııgisi tevkif etmiştir. '.l'ab1'' 
Samatya karakoluna gefü-ilmiş, kadın ön devam edilmektedir. 

Karakolda işkence ile öldürülen 
adamı denize atan bekçi yakalandı 

"" ' Bir müddet evvel Silivri jandarma Firari suçlu nihayet yakaY1 eıe jİ 
karakolunda bir işkence ve ölüm ha - rerek adaletin pençesine tesli.tn 
dbesi olmuş, Ramazan isminde bir sir- mi.ştir. -~ç' 
kat suçlusu dövülerek öldürülmüştü. Şevki hakkında rnüddeiUJ1luıııı uif' 
Ramazanın on beş gün sonra, denize yapılan tahkikat sonunda suçtl., ~ ' 

atılmış cesedi ka'Yalar üzerinde bulu- mertebesinde görüldüğünden, ağ! 
n~ra~, tahk~t d~rinleştirilmiş ve ha - za mahkemesine sevkedilmi.şt~· ~· 
disenin mcs ullerı bulunan Kasım Ça- Suçlunun muhakemesine diiJl 11df 
vuş, Mustafa onbaşı ile Yusuf ve Halil nılmış, yapılan sorgusunda ~ 
isimlerinde iki bekçi ağırcezada mu - ki jddiayı külliyen reddetmiş .:~:,da~' 
hakeme altına alınmışlardı. Suçluların - Ben, ölen Ramazan ile do\ 1.l 59i~ 
muhakemelerine devam olunmakta - fori iddia edilen lrnsab Vitali -ve /$. 
dır. filhakika nezarethanede gördiif11· fl" 
Yalnız suçta iştiraki bulunan ve Ra- ma, ne olup bittiğini bilmiyorUf11· Cl' 

mazanm cesedini bir çuval içerisinde suçta k:ıt'iyyer. iştirakim yoktllr· i~ııt 
götürün, denize attığı id<lia edilen Şev- sedi denize attığım asılsızdır, a~~er·ıe 
ki isminde bir bekçi firar ettiğinden, Mahkeme, bu davanın d::ı. 1

•11t 1" 
ha kkıncfa ad'.li takibat yap1lamamış - tevhid edilerek birHkte göriiJıtle~ 
tı. rar altına almıştır. ~ 

·-----------······························· .... ···· .. ·····················- F..cnebi, ekalliyet ve hu">usi liselerin Taksim balıç<>sinin su ve ete1' 

Okuyucu tarıma 
Cevahlarım 
Bay cA. A.> ya: 
- cBu genç kız benim is!ediğim bü

tün V8Slflara maliktir, yalnız bir nok
ta var ki beni tereddüde sevk~iyor: 

Vaklile ciğerleri zayıf görülmüş. Mem
leket dışına yollanmış. Bır yıl kadar 
sanatoryom tedavisi görmüş. Şimdi 

sıhhati yolunda imiş ve <loktor evlen
mesine müsaade veriyormuş, fakat ne 
de olsa temel çürüktür, diyorum •.. > di· 
yorsun uz. 

Sizi tereddüd etmekte tamamen hak
lı görüyorum. Bir ailede saadetin ilk 
§artı ::•hhattir. temeli de odur. Genç 
ıkızda ise bu temel yoktur. Üzerine ku
racağınız bina daima tehlikeye, yıkıl· 

ma ihtimaline maruzdur . .Bununla be
raber şu noktayı da düşününüz: 
Mademki doktor genç kızın evlenme· 
sinde mahzur görmemektedir, bu, has-

talıksız, .sağlam çocuk annesi olabile
~e inandığını da gösterir. Eğe.r ma .. 
li vaziyetiniz müstakbel zevcenizi dai· 
mi bir takayyüd altında yaşatma im
kanını size vermiyorsa bu mesele üze· 
rinde bir defa daha düşünebilirsiniz. 

* Bay cA. R.> ye: 
- Hadiseden çıkaroığınız netice 

doğrudur: 25 yaşında bir genç kız 50 
yaşından bir erkekle evlenmeye taüb 

olursa hususi maksadla hareket et
mekte olduğuna hükmedilir. Bu husu-

si maksad ekseriya paradır bazan d3 
bir lekeyi kapatmak arzusudur. Bir 

genç kızın tebessümü yaşlı bir erkek 

için ekseriya akşam güneşine be~zer. 
Hayattan son bir defa dah3 ışık alma 

arzusunu duymıyacak yaşlı güç buhı
nur. Hele genç kızda fikri takib var 

ise. Fakat bu arzu yüzde bilmem kag 

yüz ihtimal ile erkeğin hayatının kısal
masına sebeb olur. Onun için bir zehir 
katresidir. 

·Bu arzuya yavaş yavaş kendisini 
kaptırmaya başlamış olan erkek nasıl ~ 
kurtulabilir?> diyorsunuz. Alakadarın 

maruf ve zebanzed tabiri ile hal ve 
vakti yerinde olduğunu tahmin erliyo-

nım. Seyahat, uzunca bir gaybubet en 
kolaylıkla yapabileceği ,eylerdendir. 

Sunun haricinde bir gün genç kızı bu· 
Jup, cçocuğwı mahadm maltim:ıı mu-

k~ddemesile maksadının anlaşıldığını 
.soyleınek yolu da vardır ki kararı 

kat'i ve demir kuvvetinde olmıyanları 
çekindikleri akıbete daha çabuk sürük-

liyebileceği için size tavsiye etmiyorum. 
TEYZE 

olgunJnk imtihanJan ·tesisatı jşıi' 
Ecnebi, ekalliyet ve hususi liseller - Mimar G<>tye ve belediye feJllCİ 'tf 

tlen mezun olacaklann olgıınluk imtihan- ··d·· .. a·· T ks. b a..çesiııde · .Af mu uru un a ım a•u ~tP· ~ 
larım verecekleri resmi liseler tesbit edil· ı~..i tJ ~ vuza verilecek suyun proje Ç>·. ~ 

Tül üzerine yünlü veya satenden kesil- miştir. h e!1iJ1 ~1' de meşgul olmuşlardır. Ba ç f" 
miş yapraklar dikerek çok şık bir jile Senbem.ıva, Senjorj, Senmişel. Dam - ·JOI? 
yapabilirsiniz. İstiye:n bu yapraklan işli- düsyon, İtalyan, Alman, Musevi liseleri elektrik tesisatı modern şetci 
yebilir de ... Bu jile ile yeni dikeceğiniz ve Amerikan erkek kolleji Galatasaray - cude getirilecektir. ~ 
abiyye robunuzu .süslediğini7. gibi demode d D ·· f ka v f d a, aruşşa a e a a. Işık Kabataşta, Vapurlara fazla yolcu bin .. 111 
olmuş bir elbisenizi de modaya uydurabi- İstiklAI. Yüce ttıkü, İstanbul erkek lise _ .-.rt~l"~ 
)isiniz. Beyaz tül he:- renı?e uyar. Bilhassa Bogw · · 1 •....,.,yan ~y-~ sinde, Boğaziçi Kabatqta, Hayriye 1stan- azıçıne yo cu ""'i' 
beyaz Jaciverd üstünde fevkalade gü- p dl ._Af!JJ ... JI 

bul Kız lisesinde, Pangaltı, Bezezyan, azar günleri istiab ha ~ l""',; 
zel görünür. Elbiseniz yeşilse tülünüzün }Jni.fit• '~ 
krem olmasını tercın edersiniz. Jileyi ge- Ketranegan Ermeni lise!eri Pertev Ni _ yolcu aldıkları tesbit edi . etil>'~ 
niş koymamayı da unutmayınız. Bu 11ene yalde, Yuvakimyan, Fener Rum liseleri diye reisliği tarafından Şır1' pdl:W 
dar jileler moda... Hem de enli jileler Cümhuriyet kız lisesinde, Zoğrafyon Per- i~ine yazılan tez:ke~ ? 
vücudün üst kısmını şişman gösterir, tevniyalde, Zapyon talebeleri İstanbul kız fazla yolcu bindiıilınemesI bi 

_dar_ı_ar_in_c_e_. -------------1-is_e~~~.~.1~~~~~~·-·------·~~----------d 
Bacaksızın maskaralıklan: B11/biz/ 



~~ 
SON POSTA 

t:ASKERi BAHİSLIER::J 
Sovyet hava ordusu 
Alman ve Fransız mütahssısları 

" Son Posta ,, nın bir anketi ~ 

" Bekirlar, niçin 
evlenmiyorsunuz? 

Sovget taggareciliği için 
rıeler söglügorlar, hakikat nedir ? 

Bir bekarın cevabı: "lsterlese bütün maaşımı vergi 
olarak alsınlar, beni evlendiremezler " 

~ Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
l'c ~~anın son iki senede, bü- ı ------"'2 
~ bir bır devlet olarak. ancak pek 
Vlllllndu.. rol OYJlaması onun malik 
~ \ret'. sayıca dünyanın en büyük 
~ atr~va ordularının kıymetsizli -
-...ırtı.in nler olmuştur. Böyle bir 
~-- ~rhalde çok hatalıdır. 
~~en y 
~un ~ızda (1) Sovyet Rus kara 

t, esliba ar!§ zanıatuna mahsus teş'be ve techizatını mümkün 

~t~a~ Yakın olarak tes'bite 
~bir harb gun de dünyanın en u-

ı. ... ~ kuVVet~ç~lt. armadası olan Rus 
~ erının son durumu hak -
)~'"1 kabil olabildiği kada d w 

~- lnalltınat vennege" lr o!1"1ya 
'lO\>Yet R ça ışacagız. 
~Yad"'~ hava- kuvvetlerini, uzun 
b~·?Oo • ~~ğe lüzum görmeden, 
~ ve gere;:1 tahmin etmek gerek 
~n adet oirn Avrupa matbuatında 
et lltts uştur. Hakikatte Sov-

bııd Yada bu k d , 
~It? 'Ve Rus a ar harb uçağı var 
... kıYTnetı uçak doncrnmasının ha-
"'l&k · hedir' fri.... · 

ıstediIDın· · """"' bugün yap -
'l'~!l.. .. ız budur. 

ı..._ - soy} !.eningrad asken ıa.yyare meyda -
"V\'eJ.a c.- - enteğe füzum g- - - k' 
~ UO\ryet n oruruz ı ıında sıraycı dizilmif SovJlet kad&n 
~ tabu a usya ço'k ~niş ve bir panl§Ütçtlleri ve yeni tip bir 

l <>l<tuğu rızaJarıa kesik bir mem - Sovyet ta.yyareı 
"'~ ~rt:.ı.. "~ ikin · · k • ku tı halr.~uatn~ ikt' cısı as erı vvet veya dört motörlüdürler. Soncuların çak inşaatcıları bidayette Alınan Yün-
lii ~~ll\da y ısadi kaynak ve tesisa- çoğu, hızlan az olmA itibarile, eski - kers, sonra İngiliz ve en son Amerikan 
'l>ı~ tkilt \'~ :~acak yabancı her tür- mi~irler; iki motörlülerin · ise büyük uçak inşa usuUerinl taldid ve takib et-
~ tını sını~1 r almalara karşı ka - kısmı moderndir. mişlerdir. 
~ 'b lıeıretjkı. kapamış olduğu için :s,

1
.. lr trıalr.~_hart b kudl'eti hakkında Sovyct Rusyada senelerdenberi ih - Mühendislere orta bir maaş verili -

""'lln}a ,,..llıl "11!Ullt mal edilen deniz uçakçılığı. geçen se - yorsa da herhalde her bir ehemmiyetli 
"""h beraber s . hnkansızdır. 1 ......,..,., d ük*• iandın~ftkta 
~·~ llks ... ızan bir takım tü' 1.. neden'beri inkişaf yo unu tu .... u"""lsa a keşif ayrıca m öıat .ıma. ve 

..... 1Jfrbı'r· r u 1 
lar ~ ınÜ!nkü:e zıd haberlerden ha- henüz geri sayı ır. eskiden olduğu gibi nefıy ve tağrıb kor 
~ 

1 
sbit etınek ~ertebe yakın rakam- Uçucu Rus insan malzemesi gerek kusu çalışmağa yegane saik olmatnak -

~ 939 Beııesi b abildir. Bunlara gö _ İspanya ve gerek Çinde fena görülme- tadır. 
?naı~i ~ında Sovyet Rus u _ miştir; maaınafih yalbancı memleket - Bir müddet evvel Pariste, yerinde 

~ Şoyl~ idi denilebilir; !ere gönderilen pilotlar bilh~ seçil - tetkikler yapmış bir mütehassıs, Sov -
. ......_ Modern Esk' . dikleri için Rusyndaki asıl kütle hak - yet Rus harb sanayii hakkındaki intı-
#t\>cı uçak uç~~ış kında bunlar tamam bir fikir veremez- balarını neşretmişti. Bu zata göre de 
~llh -=-- ler. Almanlara göre Kıızıl havaf ordu - Sovyet Rusyanın bir barbde Batı cep-
~i~ehe~ 2:~g 2,000 sunun uçucu insan mahemesinin orta besinde kullanabileceği hazır modem 
~ seviyesi yüksek değildir. Bundan baş- av, muharebe, keşif ve bom'bardıman 
~t;~~bacı ve ı.ooo 1.800 ka uzun bir harbde vaki olacak büyük uçaklar.ının sayısı 5000 1 geçmiyorsa da 
~ ı 500 telefatın yerini dolduracak uçucu eş - Sovyet Rusyanın uçak donanması !kuv-

boınbacı l.OOQ 1 -~~ has kcfynaklarınm zayıf olması Sovyet vetli ve iyi techiz edilıpi.ş bir haldedir. 
~ -- Rus hava muharebe kudretinin gevşe - u. E. Erkilet 
'ın .. ,_ ~ 5.000 mesini icab ettirecektir. - .. -···-- __ _ 

-·~emesi ----
- 2.000 Sovyet Rusyada bir de hava inme ve M illeharrllı 

&..."-hnanı 5.aoo :.ı.- 7.ooo "= 12.300 paraşütle atlama kıt'aları vardır ki 
~tı:t,=1~ Verdiği ınalthnata ö bunlarla çok tecrübel~~ yapılmıştır.. Camlı g6zl0lıler 
~ l ltıstrı ava donanrnasın :U re Rus uçakcılığmda yüksek uçuş bıl -
~f ~nes/ avcılardır. Bunla~~= birv: hassa ileri götürülmüş ve bu. a:a~da 
~~tU. :;n senenin serg'l . d " fazla muvaffakiyetler elde edılmıştır. 
lfl... -~a, h 0dern Rus av u ı :;n e go- Rus uçak sanayiinde haklın ohm e -

BekArlardnn -,erg1 alınması dtl.oünceail 
ikldeblr meydana çıkar. Leh ~ aleyhte 
&OOler söylenir. . 

Acaba beklrlar bu 1'9 ne derler? İftıt 
dün blz kendUerlne buna eordu.k. 
Bakın neler aöylüyorlar? 

e Kemaleddin Y amanoğlu: ( Ka
dıköy Mühiirdm, Rızapcqa yolnıp) 

- Niçin mi evlenmiyorum?. Yazmama
ğı vadederseniz, işimi söylerim. Bit" resml 
dairede memurum. Elime elli lira geçer. 
Bir annem var. Elli lira az para, bir ana 
çok kişi değildir. Fakat bugünkü hayat 
şartları içinde maalesef evlenrneğe im· 
kan bulamıyorum. İki kişi alaküllihM ge
çinip gidiyoruz. Araya bir üçüncü ve son
ra üç buçuğuncu girince iş değişecek. 
Kızlarımız, analarımız gı"bi kanaatkAr 
değil. Eski kadınlar bir çarşafla bir ömür 
geçirirlermiş, şimdikiler senede dört man
to, iki tayyör. beş altı robu azımsıyorlar. 
Onları haksız bulmak mümkün değil! .. 
Bu yüzden ancak çok parası olanl:ır ev· 
Jenebiliyor~ Zaten böyle bir maaşla evlen
meğe kalkmak delilikten başka bir şey 
değildir. Diyeceksiniz ki, kanaatkAr. sana 
göre bir kız bulunabilir. işte asıl mesele 
buradadır. Bugün bu kanaatkar kızın 

buhranı içerisindeyiz. Kenar mahalle kı
zından en yüksek sosyete kızına kadar 
şimdi hiç biri kanaatin adını biıe bilmiyor. 

Evlenip iki defa bedbaht olmaktanso.ı. 

bekar kalıp bir defa bedbaht olmak daha 
hayırlı .. ben bunu tercih edivorum: .. 

e Şeril Ele (Samatya Mmmar 
cadde•i Pamalıça tokalı): 

c- Niçin evlenmiyorsunuz? dıye sorar
ken üzerinizde Beyazıdda ~elene geçene 
para dağıtıyorlar, niçin ko~muyorsunuz? 
diyen bir hal var. Bayım evlenmek oka· 
dar kolay ve bilhassa b~ zamanda kaçı
n1mıyacak bir fırsat mı? .. Şimdiki kızlar 
her önüne geleni beğenmiyor]ar öyle .. iki 
orta halli aile kızına talib oldum: Birisi 
az maaşlı. basit bir adamla evlenemem, 
dedi. Diğerinin babası, ağırlığınca altm 
istemedi amma, kızı için canımdan başka 
istemediği lkalmadı. BekArları evlendir
mek mi istiyorlar? Çok basit: Her aileye 
haddini bilmesini, bir takım tesadüfler ve 
talih cilveleri müstesna, hP.r kızın seviye
sile mütcnasib erkekle evlenmesini, der.· 
gini arayıp bulmasını telkin ve temin et
meli. Bence bu gözün yüksekte olması 

hercümerci düzelmeden, bize evlenmek 
mümkün olmıyacak!..> 

e / ıminin yazılma1111ı İ•femiyen 
memur bir Oniversite talebe•İ; 

c- Evlenmiyorum çünkü: Aldığım pa-
ra 49 lira. Bu kadar aylığı olan bir ada
mın evlenip rnes'ud olabjlmesi, karısının 
bütün istediklerini yapabilmesi, kısaca; 
tam bir medeni insan hayatı yaşıyabil
mesi kabil midir?.. Bahusus görünüşe 
fazla ehemmiyet veren kadınlarımızı tat
min etmek için bir erkeğin n~ kadar sı
kıntılara katlanması lazım geldiğini dü
ıünmek hak verdirmez mi? .. 

Hem azizim. evlenmek hususunda her· 
~~l'rtıişı em. de Çinde ~ıym:~l h~ sas, sade f~t mukavemetli uçak ~ap
:ıı.' Çtb,~~dır. Bunıar k il ennı mak ve bunları büyük seriler halınde 
'il~ ".![ ":lüks 1 u anışh, hız- .. . tih 
~"1' ~nı~ e irler ve bu itiba 1 imal etmektir. Fakat bu sanayıın ıs -
L'"'da1t g• ~etıerfn en ileri av akr a sat kudreti hakkında türlü türlü ra -

çl'i de .. "ld" uç - . 
' Ya gı ırler. Tamamile ma kamlar söyb?nir: Sovyet Rusyada bır 
~ \te trı:ıldıkları için de hem sa.. _ ilyda belki ı 000 uçak imali kabildir. 
i\_-~t'f t. kavernetJidirler h d g Uçak sanayii Sovyet Rusyada c'.Hava 
~. "Olaya em e ta- . . clirektö l"' .. - ta 

k& ır. Silahları kısmen top- nakliyat sanayıı Baş r ~gu·. 
1 

: 
~~.t l.l rafından tedvir o1unur. O sıpanş en 
~ tô~ WtJaıı Alına tevzi ve bunların imaline nezaret eder. 

'
~ l.... e, ağır ~e n mütehassısla- Uç-~- ilıni enstitüsü de ona bağlıdır. 

"tlJ\lar " Yavaştırlar; bu se _ -

~~ ,,enı b Başclirektörlüğün emrinde, 1 O tanesi 
it F' k ir tiple dıP-Ö'i(:tfri? d lmak u" zere, 15 ı..:· ı-: a at -b·..: - Rusya Avrupasın a o 

"il ., "kolay Yeni tip de imal V"" 
\... · ~ ve ' ...- müessese vardır. 
-~lfla em b' Ucuz olm~ına muka -
b l'ıtıa ltl~J~ı~e.şif uçağının bütün Uça'k ınotörü imalinde Rusya henüz 

lı~~,,, Ilı ~ değildir. yabancı memleketler lisanslarına muh 
0~t'• llharebe k , taodır ve Sovyel Rus inşaatı olarak yal 
~~ -q ~lUı . ıt aları iki kişilik, :ruz 1-000 at kuvvetinde bir tek motör 
~ ~ hilhas edıhnış, tek ikanath ve vardır. Bu geriliğin biBıassa ~ sü -
l.'11t1 llh,l'ehe81! dikine taarntza' el've • recek bir harbde fena tesirleri olması 
'1'11ı-. ~t \'e uı:çaklarından mürek _ gerektir. Kendilerinden 600 km. den 

• kesin noktai nazarı birbirine uymaz ki.. 
ben öyle alaküllihal bir hayat geçirmeğe 
taraftar değilim! Bir defa alacağım kadın 
çok güzel olmalıdır. Buna neden mi Hi
'ZUlll görüyorum? .. Çünkü ben fazla her
caimeşreb bir adamım, eğer aldığım ka· 
dından güzellerine tesadüf edersem, sa• 
mimiyetle itiraf edeyim ki. gönlümü kap· 
tırabilirim. Maamafih bu demek değildir 
ki, sadece güzellik benim için kafidir. Ta
bii bunun yanında ahlAk güzelliği, yani 
iyi bir aile terbiyesi, tahsil. ev işlerini bil
mek gibi vasıflar da aranmak icab eder. 
Eh bu vasıfları taşıyan bir kızı da elli li· 
ra içine hapsetmek her vicdanın işi de
ğildir. Ben doğrusu bu kadar para alan
ların evlenmelerine şaşıyorum. İlkönce 
düşünmeden kararlarını verip dünya e
vine giriyorlar. İlk gı:inlerin zevki geçtik
ten sonra, maddiyat katŞılarma gelip ç3 -

tıyor, sızıltılar baş gösteriyor. Mesela: 
~ -· ı_ Uln.iyetıe iyi makine _ fazla sür'at beklenen prototiplere el • 
~vt verişli Sovyet Rus motörleri yoktur. 
it> Cllara 

ı. ~.;:---. &elince bunlar da iki Alman meslek basımına gare çoğu ve 
-ıı. l8ii- en değerlileri Rus iç temizleme ame -

t&rtııu 8on Posta. liyesinde ifna edflmtş bulunan Rus u-

İsviç.rede yapılan bu gözlüklerin cam-
' ları müteharriktir. Her hangi bir ziyaya 

karşı camları istediğiniz şekilde çevirdi -
tiniz takdirde gözlerinizi koruyabiliyor • 
sunuz. 

Evlenmeden önce cevlendiğimiz zaman 
ben peynir ekmeğe de razıyım!> diyen 
kızcağız evlendikten sonra pek öyle her 
şeyi bcğenmemeğe başlıyor. Arkasından 
cfilancanın manta..u güzel, hay filan ka-
rısına entari yapmış, falanca da çok şık 

bir pabuç almış!> gıöi dolayıslle lğne· 

lemelere ve erkeğe 1ztırab verecek. üze
cek protestolara kalkışıyor. Bu itibarla 
ben, elime yüz lira net geçinciye kadar 
- hiç değilse - evlenmemeğ~ karar ver
dim. 

Az kaldı unutuyordum. Bu işler pek 
karara sığmaz. Gönül bu! .. Tutuluverdi 
mi bir daha kurtaramazsın'> 

e lh.an Gürel ( Anlrara caJJai, 
BiirlıaneJtlin matbaaauada miiret
tib): 

c- Bir defa askerliğimi yapmadım. 

Mahzur bu kadar da değil' .. Hayatımı iyi 
kazanamıyorum, topu topu elime geçen 
yirmi beş lira .. bununla nasıl evlenebill· 
rim ?.. Evlenmek bu şartlar içinde bana 
erişilmez bir idealdir. Günde yalnız beni 
elli kuruş doyuruyor. Bir de evlenincP, 
bir oda iki. yanm okka ekmek bir, ola
cak. Beyhude sıkıntıya gi.rip te, elllemin 
kızını da yakmakta ne mana var? .. > 

e Müçteba Baykal (Gcdikpafa 
Hattat •okak): 

c- Sana açık bir şey söyliyeyim mi 
kardeşim! .. Ben biraz muhafazakar ·Ve 
geri kafalı bir adamım. Otuz yaş, bu va
sıflan temin için kafi değildir. Fakat, ben 
kendimi bildim bileli böyleyim. Bugü -
nün genç kızlarını beğenmiyorum. Bir 
defa evle alakaları yok. En basit bir ye· 
meği pi~rınesini bilmezler. buna muka
bil, görmedikleri film, tanımadıkları ar
tist yoktur. Biraz serbest yetişiyorlar. Ai
lelerin kontrolu zayıf. İzdivaç bir piyango 
diyorlar. Bu piyangoda hisseme korktuk
lanmdan birinin düşmesinden çekiniyo
rum. Bu zamanda eve kapanıp hayatını 
kocasına hasredecek kadın bütün dünya
da pek azalmıştır. Bu korku ile evlenmi
yorum, isterlerse de bütün maaşımı ver
gi olarak verir, gene evlenmem.. zorla 
evlendiremezler ya? ... > 

e Rahim Karalıuı 
Kuyulu •olıalı): 

<Divanyola 

c- Dün nikahta keramet var, der ev
lenirlerdi. Bugün o kerameti maalesef ni
kahta bulmağa imkan yok. Beni korkutan 
taraf meşrebime muvafık bir eş bulama
dığım takdirde, ayrılmanın müşkülatıdır. 
Evlenmeği kolay'laştırıyorlar. Bunu b<>
şanmaya da tatbik etmeli.. evleniyorsu
nuz. Aldığınız kadın maddi, manevi fena 
çıkıyor. Ayrılmak istiyorsunuz .. fakat bu 
seneler işi .. hayatınız ze}\ir oluyor. Bo
şanmaların fazlalığı nazarı dikkatinizi 
celbetmiyor mu?.. Ben kendi hesabıma 
bunları tetkik ediyorum. İki mühim se
beb var: İhanet ve zaruret. Birincisi pek 
müthiş. İkinciye kadını11 tahammül kabi
liyeti azalmış gibi gözüküyor. Bu iki kor· 
kunç sebeb beni bekarlığa sıkı sıkıya 
bağlamıştır. Ne olsa sultanlık deyip, ken
di kendimizi teselli ediyoruz. .......................................... ·-··········-··--
Akçakoca - Karadeniz Ereglisi 

maçı 

Karadeniz Ereğlisi, (Hususi) - Yapı
lan davet üzerine Akçakocaya giden K:ı· 
radeniz Ereğlisi takımı orada Akçakoca 
Halkevi futbol takımı ile kalabalık bir se
yirci önünde karşılaşmış, maçı Ereğlili· 
ler 2-0 kazanmışlardır. 
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C DOŞCNCElb.lER =:J 
Galatasaraylıların fesanüdünde 

lıoşa gitmigecek ne var ? 
Yaza: Halid Fahri Ozansoy 

Beaumarehais'nin meşhur cFigaronun 1 · - Vatan, millet. rejim.. bunlara yaıı 1 klrnuş1ar, içerisini araştırmışlar ve bir 
evlenmesi> isimli komedisinde, halk taba- bakanın vay haline! şey bulamamışlardı. Nasıl olmuştu da ya-
kasından olan Figaro, Kont Almavia'ya Halbuki, karşısındakiler, gerek halleri. takhanelerde araştırma yapmamışlardı? 
ıöyle bir hitabda bulunur: gerek eserleri. gerek duygı.ılarile onlar- Yapsalardı hiç şüphesiz .b.azı a~leler pek 

- Asilzade olmak için ne yaptınız? Sa- dan bin kere üstün vatanperver olabiliı- fena akıbetlere uğrayabılırlerdı! Hasılı 
dece doğmak zahmetini ihtiyar buyurdu- ler. fakat mevhum düşmanlara saldırmak demek istiyorum ki. Galatasaraylılar hiç 
nuz! istiyen işgüzarlar, gene, milliye~ coşkun- bir zaman kendilerinde bir imtiyaz teveh-

İşte bu iki cümleyi Galatasaray lisesi- luğunu ve vatan prensipled ~oruyuculu- hüm etmemişler. her devi:-de hürriyet 
ni nedense sevmiyenlerin ağzındnn dink- ğunu yalnız kendilerine hiıs bir meziyet duyguları ve düşünceleri ile beslenmiş
yin, muhakkak şu şekle sokarlardı: sanırlar. İşte Galatasaraya karşı yapılan ler, bilhassa demokrasiyi telkin eden 

_ Galatasaraylı olmak için ne yaptı- hücumlann bir kısmında buna benzer garb eserlerini okuyarak milli benlikle-
nız? Sadece bu mektebde okudunuz! acı ve acılığı nisbetind~ tuhaf bir man- rini inkişaf ettirmişlerdir. Başka türlü 

Beliti ilk anda bu hatayı pek tabii bu- zara vardır ve bu eskidenberi böyledir. düşünenler, her şeyden evvel, Çanakka-
Maamafih Galatasaray lisesine atılan lede, Sakaryada, Dumlupınarda ıehid dü

lursunuz. Fakat düşünürseniz ki onlarrn 
Galatasaraylı demekle bir nevi mevhum taşlar, bazan, dost elinden de geliyor, ya- şen sayısız Galatasaraylıların ruhunu in-

aristokratlığı kastettiklerine şüphe yok- ni Galatasarayda okumuş olanlardan da ... citmiş olurlar. 
Nasıl ki dostum Nurullah .'\tar bunlardan Fakat Nurullah Ataç gibi sakat dü~ 

tur, o zaman hayretler içinde kalırsınız. -s biridir. Bir gazetede bir yazı yazmış, nenlcr gene bu muharririn iddiası arka-
Neden? Çünkü gene düşünürsünüz ki on- ı. k bermutad Galatasaraya :ıtıp tutmuc:. Ya]. sından koşabilirler. Ziyanı yo,,.. oşsun-
ların anladıkları aristol.rasi, büyük aile. S' 

den. refah sahibi insanların imtiyazıdır. nız şu farkla: ismine itiraz etmiyor. cis- lar! Belki bir gün yanıldıklarını kendile-
Kelimenin manasını biraz yana iterek. bir mine ediyor. Sözlerinin hülAsası: Galata- ıi de anlarlar. Evet anlamaları ltzımdır 

saravh zihniyetini öldürmeli imişiz! Maa- ki Galatasaraylıların tesanüdü yalm:ıı mm üstünlüğü mefhumu bile çıkarmalt uı mafih Nurullah Ataçta tezad zihniyeti her mekteb mezunlarında meşru gör • 
istemezler. Halbuki zavallı Galatasaray vardır. Onun düşüncelerini tersine çevi- miyecek bir tesanüddür, beraber okumuş, 
lise:sinin ve Galata.sarayda okuyanların_ b b t" · lmak k"d' s rirseniz daima hakikati bulmuş olursu- era er ye ışmış o zev 1 ır. onra 
böyle boş bir iddiası da yoktur. Mutlak frenkçe kelimelerle konuşmak Galatasa-
bir hakikati tebarüz ettirmek lazım gelir- nuz. raylılara has bir kusur değildir. İçimizde 

''SO 
Tarih 

POSTA,, nın 
Müsabakası 

Melımed Ebüssu:J
5 

Ef ~ 
B .... k b. T"" k "l. . .. h. '" ~esele .. a uyu ır ur a ımı, en mu ım şer ı u• ·rfatJlP"' 
hakkında verdiği fetvalarla Türk hukukuna v~ 1 r bit 
hizmet eden, dini siyasete zararlı ve tehlıke 1 

alet olmaktan kurtarmak istiyen adalll 

· .-. k b kt b. · d d·~ k Benim bildig~im ve Nurulla'ti Ataç gıbt se; anca • u me e ımız e ı5er me - belki böyle konuşanlar vardır, fakat bü· Mehmed Ebussuud Efendi, on altıncı 
~ bl · • d d h · · b" tt b" garib görünmek meraki\P hareket etmi-.ı.e erımız en a a ıyı ır sure e ır tün Galatasaraylılar böyle konu§mazlar. I asırda yaşamış, büyük Türk alimlerinden 

b. ı· ··ğ "ld"ğ" · t dik d b·ı· yen herkesin tasdik edeceği bir cihet, Ga-ecne ı ısanı o renı 1 ını as e e ı ı- O biçim konuşanlar ~ mahduddur, her I biridir. Hicri 896 da İstanbul civarında 
O Jj I A f d H k" lata~aray lisesinin bu memlekete her za-riz. san, ma um, ransızca ır. a ı- mektebden de böyleleri çıkabilmişlerdir. Müderrisköyünde doğmuştu. İlk tahsili-

man çok de~erli insanlar yetiştirdiğidir. 
katte ise Galatasaraylıların bu fransızca· Ben ne onları, ne bunları müdafaa edi- ni babasından aldı. Zekası pek çabuk na-

Bunların isimlerini liste hlinde sırı lamak 
}arını memlekete en faydalı bir şekilde 

lüzumsuzdur. Bütün milli müesseseleri
kullanmaktan başka bir şey yaptıkları id· 
dia edilemez. Öyle iken, mektebin saray miz gibi Galatasaray lisesi de bu memle

ketin malıdır. Abdülhamid devrinin en 
ismine takılarak, ikide birde nükseden 

yorum, sadece bir vakıayı işaret ediyı:ı- zarı dikkati çekti. Müderrisköylü genç 
nım. Mehmedin zekası, o zamanın hükümdarı 

Galatasaray, dil sahasında da Tevfik olan ikinci Beyazıdın kulağına kadar gi
Fikret ve Ahmed Haşim gibi nice san'at· 
karlar yetiştirmiştir ve böyleleri Türk 

hürriyet fikirleri ile evladiar yetiştirmiş- kültürünün, Türk edebiyatının daima 
manasız bir hassasiyetle bu müesseseye 
hücuma kalkmak ne demektir? Bazı mü
nevverlerin bu gösterişi artık. demagoji 
kelimesinin bile hududunu çoktan aşmak
tadır. 

Hani, büyük Türk inkıUibının göz ka
maştırıcı ve gönülleri :lydınlatıcı saf ve 
berrak havası içinde bile, mazinin bir 
hortlağı halinde arasıra beliren bir pa-

radoksa)lıklan vardır. Bu manevi hasta
lığa tutulanlar on binde bir kişide olsalar 

kendilerini durup dururken ortaya atar
lar ve Aleme parmak ısırtacak bir belfi
gatle haykırırlar: 

kara günlerinde bile hürriyet aşkı ile. 

tir. O kara devrin son yıllarınd.ı rüşdiye- hürmetle anacaklan çehrelerdir. 
den o mektebe talebe olıırak girdiğim za- Galatasarayı sevelim. Onu sevmek, 
man, gece mütalealarınd:t arkadaşlarımı Türk kültürünün sıcak yuvalarından bi
gizli gizli Namık Kemalin eserlerini okur- rini sevmektir. Hakiki münevver başka 
kcn görmüşümdür ve ben de onları tak- türlü düşünemez. 
lid etmişimdir. Biz o zamanlar bu memnu Ha.l;d Fahri Ozansoy 
eserleri etüddeki gözlerimizde bile bırak- Burada şunu ııtıve edeyim: Galata.sa.ray 
maz, bir iki gün ceplerimizde taşır, oku- ismine muanz olanlar bllhnssa ya.nılıyorlar. 
duktan sonra da yatakhanede bavulları- Aksaray ve Ayvansaraya ne diyelim? Bunla
mızdaki çamaşırlarımızın içerisine gizler- rıda mı kaldıralım? Baray kelimesl mutlaka. 
d"k H tta h fi 1 . b' .. saltanat mı lfaue eder? Yerine göre, mm o-

1 • a o zamanın a ye erı, ır gun, cağı manasını da alır. İsimle müsemma ara-
biz akşam teneffüslinde bahçede iken mü- '6ında miınasebet araştırmak ne geri düşlln
taleahanelerdeki gözlerimizin kilidlerini cedlrl 

derek kendisine günde otuz akçelik çele· 
bi yevmiyesi bağlandı. Az zaman sonra 
müderris tayin olundu. Muhtelif İstanbul 
medreselerinde ders vermeğe başladı. 

Sonra Gebze ve Bursaya gitti. Bursa ka· 
dısı, bir yıl sonra İstanbul kadısı, Rumeli 
kazaskeri, nihayet 952 de şeyülisl!m oldu 
ve tam otuz yıl bu makamda kaldı, Türk 
tarihinde parlak bir hatıra bıraktı. 

Ebussuud Efendi, şeyhülislAm bulun
duğu bu uzun devir içinde dahil! politika 
entrikalarına kat'iyen karışmamı§, zama-

nının bu en yüksek din ve adalet mevkii
ni siyasete alet olmaktan kurtarmıştı. 

Bilfilıare, FYhlilislimlar. şahsi menfaat-



aı Mayıs 

C: GüN üN AD LA RI _ı 

Leh Harbiye Nazırı 
General Kasprzyki 

leh ordusunun bugünkü halE 
gelmesinde amil olan adam 

Bugun Avrupanm 
değerli limala • 

h~~rı biri hiç fÜp
d Sit ki Genera! Ta-
ı:~ .Kasprzy'kidir._ 
\iın ııu belki bir~oJr 
le set~· bibnez bl -... 

:bu g ta eneral Lehı.. 
rıın harbi 

l'ıdı Ye nazı • 
•d r. ÇO}t faal bh 

aınd 
~- l?', lellfı sa -
'411Stı 1 '-L ça ıpp durur. 
~'1 Ord IGnJcu UBuııu bu • 
tebe . ku't'VetJi ıner 
hu sıne u1qtuu 

reneraıc11r 
Bu Ça • 

talin h htk.n ıene
de • antı herbaı. 

te•ktte d 1 e er_ 

* 

Almanlar, P. O. 
W. nin muharib or • 
Oular arasına katıl • 
masını istediler ... O 
vakit Lüdendorfun 
askere ihtiyacı var • 
dı. Fakat P. O. W 
ort-aya çıkmak iste· 
medl. 

Bu sıralarda Rus· 
lar Lehistandan Çl• 

karılmışlardı. Bir 
ial)a avdetleri ihti .. 
mal haricinde idi. 
Binaenaleyh Alman 
ordusunu kuvvet • 
tendirmek tamamlle 
faydasızdı. 

Zbiginew'in mak· 
tadı harb sonunda 
harekete hazır bir 
Leh ordusunun bu .. 1911 

l>atiate S:IU!llinct. ~l Kasprzyki lundurulması idi 
bir tal be borme Universltesinde genç 1 Rus ihtilfılinden sonra iyice anlaşıldı ki 
dirıde e . bir arkadAf!nın nez - Leh ordusunu Alman - Avusturya aley-
l.ehistan ~ ediyordu. O vakit hine hareket ettirmek. lbım geliyordu. 
Ya, AVU:~•kn bir devlet değildi. Rus- Almanlar işin farkına vardılar. Hemen 
litrı ediı;J. .... n, Alınan.ya arasında tak- Pilsuds'ki ve Somkovski_vi tevkif ettiler. 

o k bulun1ly0r'tiu. Leh ordusu zabitlerini tecemmü ka1rar-ara ~ 
dırıda biri IUnlıerde .Joseph Pilsudski a- gAhlarına sevkeylediler. 
da ll'llUı· •P'"dlt nıQcadele ittihadı. adın- Fakat Gasprzyki'yi bir türliı ele geçi
lıahaeyı:A:~ Clmiyet tesis etmişti. remediler .. Bu ate§in zabit Avusturyadan 
haı aıa ~ talebe bu te~kküle der- Lehistanına geçmişti. Orada daha rahat 
tiklalirıe ~ollUıılıuttu Ye Lehi6tanın is- nefes alacağını, ve daha rahat çalı_şablle
kadaşıarı ~için and içmii idi. Ar- ceğini tahmin ediyordu. 
lıeri vakit ~a and içmeli teklif eyledik- * 
devr~ tal k •ekiz saatlik bir düşünme 1918 senesi Teşrinisanisinde, Leh ordu-
lna~tı ,._ ~b ~ti. Mabadı kendini tart- su başkumandanı Joseph Pilsudskinin ya
lrıdın1 İçti, llııJet kırk sekiz saat sonra veri oldu ve rütbesi miralaylığa çıktı. 
1ri ~u genç taı Leh ordusunun Sovyet Rusyaya karşı 

• 1di, Po}' . '~nin adı Tadeus Kasprzy- girişmiş olduğu harb esnasında Kasprzy. 
·rrı bu 1e1e~akibatından kurtulmak i· ki çok büyük yararlıklar gösterdi. 
'r,aı~~ bir n~ .__,. bulunan her bir * 

ldeu. ta Zb· . flate.r ediniyor idi... 1921 sene.!inde vatanlannın istiklAli 1-
·~ iki lellıe ıgnıew llnıhıi aldı. çin silaha sarılmış olan delikanlıların 

ter Zbi-~a Tadeua Xasprzyki nam kendilerine iş bulmalan l!zımdır. Bunlar 
\r~ • -w f__,~ -:-
l' liteatııe lirdi -YJÇre(le Cenevre 'Oni- harbettiler ve rütbeler aldılar. Fakat hi9 
k lffak oldQ. 0 "'' ll'Up tefi olmağa mu- biri me6lekten yetiflllemifti. 
~den ~alanta Salıeve dağına er- Bir çokları asker üniformalarım bir lıe-

:~ılice .. kert birkaç Lehli talebenin nara bırakarak sivil hayata atıldılar. Bir 
Oriirıetdi... taliınlerle utraştıklannı çokları da asker kald1lar, bunların mak-

lta '&ütün bu Leh sadlan Leh ordusunu teşkilitlandırmaktı. 
de lfüa delikanıııarına azim ve Felsefe tahsı1i ile meşgul bulunan 
~ it~ Pilsudllkl olmuştu. Bu a- Tadeusz Kaspryzki bunlar arasında ldL 
~eceline 'lllhı erreç bir harbin patlak General Rydz Smigly de o vakit ref.. 
la Leh--- buhmdutundan küçük samlıkla hayatmı temin eyliyordu. 
~~dil un nane.ini hazırlamak Kaspryzki Paristeki harb akademisine 

en harbe lrla.kaactı harbin zuhurunda girdi. Bir müddet sonra Lehistana avdet 
, liatıa Zlbitı lttirak eylemek idi. etti ve vilayetlerde müteaddid kıt'alarm 
1~1. Bu here lllahaua bir mekteb bUe kumandanlığında bulundu. 
)1lar "llıai uau.t Dıektebden mezun 0 • Manevralarda fevkalade liyakatine bina-
'rdı Yeye "---- bir · en az sonra harbiye nazır ır.uavinlllhne · ~ l§aret takar· &• 

lt~r ki tayin edildi. 
~letirı~~ ~ ~~ebm en değerli tale- Mareşal Pilsudskinin vefatından ııonra 

o l\aU oldu. idi. En büyük mükafata da harbiye nazırlığını deruhte eyledi. 
Lehistanda ordunun siyasetle uğraş-

e A. * ması kat'iyen memnudur. Leh ordusu 
ltu8 ğustoe 1914... H . gürültüsüzce çalışmaktadır. Harbiye na-
tu :flYa kal'fı harb i enilz Av~sturya zın General Kasprzyki de çok hummalı 
lt.._··alde küçük bir lln eylememış oldu- bir şekilde vatanı için ve Leh ordusu için 
""'}>a hududu 111.üfreze A•,..ısturya • geceli gündüzlü çalışmaktadır. nu ~Xiel ... 
'tu...~~e başladı. ce uzenne Siyasi ihtirasların fevkıt1ade fazla ol. 
~ _:-_~Leh ordu.un .. . . duğu bir memlekette orduyu siyasi fır-
'' bu nri1fre un nu':e~ını teş- kaların propagandalan haricinde tutmak 
"' ~ lltında •. ıe Kuprzykının ku- pek büyük bir muvaffakiyettir. 
' A.~ idi. Bari> Dln edilmezden Bu muvaffakiyetin şerefi de doğrudan 
~ay1 k. 111 

hareketinden evvel doğruya General Tadeusz Kasprzykiye 
.._ '1~ l'Jık bankete ıeçmiş olan Leh aid bulunmaktadır . 
. ,,.~ltıert endi heablanna hareket --·-·-·-·-·-·-·--···· .. -··-·----
l&ı._ an11flhYordu. Yozgadda imar faaliyeti \s ıııs sen 
~ ~h~ı~ h elertnde Tadeus Kasprzy- y ozgad, (Hususi) - Yozgad nafıa faa
a..._ ~915 ~ arbettl, yQıbap oldu. Fa- liyeti devam etmektedir. Bilhassa Yerköy 
-~•n ~- eat IOnbahannda b" d b' 
() qYboldu. ır en ı:re istasyon yolunda hummalı bir faaliyet 

fttıda llraıll'da d V göze çarpmaktadır. 
' il ~ ed'~ a110va Almanlar tara- Bu yol vilayeti istasyona ba~lamaktı· 
tk.. -tı "":- 1 ~· Kasprzyki bu sefer dır. 
''Q\d --n~ hılerek Al 1 • 11 
~ • buı.ı, man ann ı~ga Diğer Sorgun - Maden yollarında da a-
'-11 ~ine itoyu an arazide bir Leh ordusu mele faaliyeti devam etmektedir. VllAye
~ \'e?1ldl ldu. Bu orduya P. O. W. İ :i· timiz vali konağı ikmal edilmek üzeredir. 
~"~ı 11;; •Aakerl Leh teşekkülih Belediye dükkAnların önlerine beton yap'u ~k.Jtn~ ediyordu. tırtmakia ve ça111 intizama sokulmakta· 

c, CUddu, #ait Rus lstfllsı altında dahi dır. Cümhuıiyet meydanında kü~k bir 
~~~ bu ~at pek kilçtık bir şeydt bahçe yapılmağa bqlanmıştır. 

tetekküllln büyültülmesl Şehir dahilindeki yoUann öa kısmen ta-
mirlerine ba§lanm11tır. 

SON P9STA 

Kurultaydan intıbalar 

R.Uiciimhunımu~ Pıuti Kurultayından •onra Vekili., ile bir arada 

Baıo•lıil r,r. SayJam' Krnvltıqı 
apyor 

Meclis Reüi AIHlülluıiil RenJa 
Karultaya rİYGNI eJ.,.Jıen 

MiUI ~I Karultaya •.arür"-' 

Franauı ue l1111ilü aelirl•ri Krınıltay içtimaının hitamında Meclfa . 
binaaından çıkarlarken 



10 Sayfa -
Beynelmilel Kanser Birliğl reisinin 

" Son Posta ,, ya beyanatı 
'(Baştarah l inci a7fada) 

le rektörü tarafından şerefine verilen 
ziyafette kendisile görüşen bir muhar
ririmize beynelmilel kanser birliği va 
kanser mücadelesi hakkında şunları 
söylemiştir: 

c- Bugün elli iki milletten müte -
şekkil bir kanser ittihadımız mevcud
dur. Birliğimiz, bütün dünyayı teh -
llid ve alakada:- eden kaıser feliketile 
mütemadiyen mücadele halinddir. Elli 
iki .memleketin her birinde birer millt 
kanser teşekkülü vardır. Bu teşıekkül -
ti.er ilim adamllarını ça!l~tırmak için 
faydalı olduklnn gibi kanser gibi mü -
bim bir hastd.!ığı da halka tıanıtmağa 
yaramaktadırlar. 

Birliğimiz son defa her memlekette 
bir kanser haftası tertib ettirerek bu 
münasbetle knnser hastalığına karşı 

korunma çarelerini ve teda'vi faydala -
!rını anlatmıştır. İttihada dahil bulunan 
Türkiyede büyük alimleri bir araya top 
larnış olup, kanserin henüz meçhul 
olan sebebi üzerinde çalışmakta ~ hal 
kı tenvir etmektedir. Bugün için km:ı -
serin mahiyet ve tedavisi .bakımından 
kat'i 'bir netice eloo edilememiş olmak 
la beraber, kanserin mikrobik olmadı -
ğı ne~ccsıne varılmıştır. Bu sebeble, 
artık kimyevi araştırmalar üzerinde -

~· 
Biz iline ve alimlere büyük itimad 

besliyoruz. Yakın senelerde, kaft't bir 
netice elde edeceğimizi kuvvetle u -
muyoruı..> 

Diğer taraftan, kanserde yeni tedavi 
usulleri ve mücadele esaslan üzerinde 
görüştüğümüz kanser mücadele cemi -
yeti umumt katibi operatör Kazım İs -

- Kanserde tatbik edilen teda'vi u -
mail Gü~kan da şunları söylemiştir: 
sulleri üçtür. Röntgen, radyom w ame 
liyat suretile. Yalnız, bu çarelerin kan 
serin vücuddekJ muhtelif yerlerine, t
[erfüme derecesine; hülasa birçok şart
fara göre tatbik ve teknikleri hergün 
yenilenmektedir. Mesela birkaç sene 
evveline kadar,' derideki kanserlerde 

ameliyat yapmakta idik. Bugün ise, şua 
Mda\&ine maruz b.-akıyorwJ. Meme 
kanserlerinin ileri~ bazı şekilletjni 
ameliyat harici addediyorduk. Bugün 
vak'asına göre, ameliyattan evvel ve -
ytt sonra tdtbik etmek suretile röntgen
le ameliyatı birleştiriyoruz. Hançere 
kanserleıinin büyük bir kısmını rönt
genle tedavi ediyoruz. Barsak ve mi -
de kanserler!ncl'e geniş ameliyatlar ya
pıyor ve alınan neticenin yıllarca de -
vam ettiğini görüyoruz. Demek oluyor 
ki, esas vas:talar mahdud olmakla be
raber. gerek rontgen ve radyomun tat
bik şekilleri zaman, fakil ve teknik ü -
zerinde müternad! ça~alar bize her
gün yeni bir kazanç vermekre<fir. Mü
cadele esaslarına gelim:e; kanserle mü
cadele, kanserli bır hastayı iyi etmek 
ve sağlamları kansere yakalanmamak 
ve kanserin meçhul olan cepheleri ü -
zerinde ilrnt araştırmalar yapmak gibi 
üç şekilde toplanır. Yalnız, kanserliyi 
iyi etmek için kuJlanılan vasıta daimi 
değildir. Ancak hayatın temdidi kabil 
olur. Zira kanser affetmiyen bir has -
talıktır. Sağlam insanların kansere ya
kalanmaması için bilinmesi icab eden 
~]eri kanser haftasında• memleketi -
mizde söyledik. Üçüncü cepheye ge -
lince; kanserin meçhul olan taraflarını 
aramak tıbbın, yıllardanberi aktüali -
tesini kaybetmiyen bir meseledir. Bu -
nun için de tecrübt kanserler yapa~·ak 
hayvanlar üzerinde tatbik ederek kan
serin biyolojik ve şimik evsafını ince
lemek gibi yollar üzerinde bulunuyo -
ruz. Bugün bütün dünyada olduğu gibi 
memleketimizde de kanser için tec -
rübe ve tetkiklere devam olunmakta -
dır. Kanserin sureti teşekkülünü bili
yoruz. Fakat sebebi teşekkülünü bilmf 
yoruz. Anc• bu işte bir mikrobun A -
mil olmadığına kat'iyen kaniiz. Şu ha
le göre, halkın kanserden tevakkisi için 
tavsiye edilecek çareler müteaddidd'ir. 
Tahrişrer, i1tihab1ar, trahomlar, müz
min hastcfüklar, sakınılacak şeyler me
yanındadır.• 

Denizyollan ve Limanlar Sıhhat Şurasında gıda 
Umum Müdürlükleri maddeleri hakkında bir 
Temmuzdan itibaren nizamname yapılması 

yeni şekilde çalışacak görüşüldü 
Muhabere ve Münakale Vekfileti teş - Se d .. def .. • 

killlt k b " R mi t d ne e uç a ~oplanması lazım gelen 

1 
anakutırnu Tuguk·nı~t eks gaze e e neş- yüksek sıhhat şurası bu yıl üçüncü top -

ro unac . eş ı i;l anununun onun - la t Anka d 
cu maddesine göre. kanun ne~i tarihin- · n ısını ra a yapmıştır. Toplantı -

. . • ya, Sıhhat ve İçtima! Muavenet Veka"let· 
den ıtıbaren mer'ı olacağından Deniz Ti -

1 

careti müdürlüğü ve liman teıkilAtına aid m~te~an. ~oktor Asını Arar, Hıfzıssıhha 
hükümler de yarından itibaren tatbik o- ~~esı reısı doktor Şerefeddin Ataman. 
lunacaktır. İstnnbul merkez liman reis _ ıçtımat muavenet dairesi reisi doktor Ek
liği kadrosunun bugün Muhabere ve Mü- rem Tok. doktor Mazhar Uzman, doktor 
nakale Vekaletinden !ebliğı beklenmek - General Besim ömer, doktor Neşet Ömer, 
tedir. Yeni kanunla Deniz Ticaret.i mü - doktor Murad Canka4, Saim Ali. General 
dürlüğü kald.ınlmakta, İstanbul Trab - MazlOm. doktor Refik Gören iştirak et -
zon, Samsun. Zonguldak. İzmir 've Mer- nıişlerdir. 
sinde merkez liman rei3likleri kurulmak
tadır. Her mıntaka merkez liman reislik
leri doğrudan doğruya Muhabere ve M:j
nakle Ve'kfiletile temasta bulunacaktır. 

Denizyollan ve Limanlar Umum Mü
dürlüğü teşkiltit kanunu, biltçe müza -
kereleri dolayısı1e henüz Büyük Millet 
Meclisinde müzakere olunmamıştır. Bu 
itibarla yeniz Denizyolları ve Limanlar 

umum müdürlüğü teşkilatı yanndan it-;: 
baren faaliyete geçemiyecektir. Deniz -
~ank Haziran ayı içinde eskisi gibi me -
saisine devam edecek, Denizyollan ve Li
manlar umum müdürlüğü teşkilat kanu:
nu Büyük Millet Meclisinde kabul edil -
dikten sonra bu idareler 1 Temmuzda ye-

ni şekilde çalışmağa başlıyacaklardır. 
Denizyollan teşkilatı hazırlıklarile meş 

gul bulunan İbrahim Kemal Baybora. 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Limanlar 
işletmesi teşkilatile uğraşan Raufi Man-

yas dün sabah Ankaradan gelmiş ve bir 
akrabasının cenazesinde buhınduktan son 
ra. akşam trenile Ankaraya dönmüştür. 

Bir nme1e nparlımarun ilçüncil 
katından düştü 

Dolabderede 36 numc4rada oturan a
mele Diraguş oğlu Kurtuluş caddesin -
ae yapılmakta o1an apartıman binası -
ıun 3 üncü kalından d'üşmü.ş, ağır su -
rette yaralanmıştır. Yarcih Beyoğlu) 
hıstanes.i.ne kaldırılmıştır. 

Dün, toplantıya iştirak eden doktor 
Mazhar Uzman, kendisile görüşen bir mu
harririmize şunları söyleıni~tir· 

- Sıhhat ştlrası toplantısmda her defa 
olduğu gibi bu defa da birçok meseleler 
görüşülmüştür. Bu meyanda memleketi
mizde ne gibi sari hastalıklar mevcuö ol
duğu ve bunlara karşı alınacak tedbirler 
ilzerinde duruldu. Ve ayni zamanda Ad
liye Vekaletinden gelen tıbbi meseleler 
tetkik edildi. 

Bu toplantının en mühim meselesi, gıda 
maddelerine dair alınması icab eden e -
saslı tedbirleri ihtiva eden bir nizamna
me hazırlanması için yapılan müzakere
aen bu nizamnamede süt ve yağ madde -
leri en başta gelmektedir. 

Geçen yıl yapmış olduğumuz toplan -
tılarda da bazı mühim nızamnamelcr ih
zar edilmiştir. Bunlar arasında, röntgen 
muayene hanelerinin dahili ve harici va -
ziyetleri, husust hastanelerle zehirli gaz
lerden korunma şekil ve icablarına dair 
olmak üzere üç nizamname çıkarılmıştır:, -... ·-···-······-------·-········ .. ··· ... --······ ... 

" 
Şebzadebaşı TURAN 

Uyntrosunda 
811 ır•cıı 

lıer yer 20 paradi 10 
localar 100 

GÜNAH 
Yeni büyük eler. Okuyucu Ay~I 

SON 

iradesini daha çok kullanması 
IAzım gelen bir genç 

Yedi.kuleden Fı°k 
ret, kcuakterint 
ıonıycw: 

Çabuk mütees
sir olur. Katı yü -
rek:lt olmağa bağlı 
işlere yanaşmaz. 
Menfaatlerine kar 
§l hıra göstermi -
yen tok gözlü hal • 
len vardır. Karar 
larmda kat'iyet ve başlı başına hareket -
ten ziyade uysallık gözükür. 

* Haksızlıklara karşı çabuk 
şikAyetçi olan bir tip 

Burıadan, 1s • 
meı Kutlar, kara1f 
terini ıoruyor: 

Eline ve ayağına 
çabuk ve çevi~ 
davranır. Bir şe .. 
yln sonunu bekle
mekte pek sabırlı 

olmaz. Haksızlık .. 
lara karşı çabuk 
şilclyetçi olur. Mü .. 
nakaşa müt~adeleye varırsa pek çekinme7.. 

* Mücadeleci bir genç 
lstanbuldan Nu. 

ri, fotoğTafmıfl 

tahlilini iBtiyOT: 
Mücadeleci ve 

pek gözlü. hareket. 
!erile menfaatle .. 
rini koruma yolla· 
rına baş vurur, 
Eşyasını iyi ve te .. 
miz kullanır. Para 
sarfında cömerd 
davranmaz. Zorluklara karp becerikli o· 
lur. .. 

Sıkılgan bir Bayan 
Okuyucu .. 

lanmızda.n. M. Ôp. 

çun karakterini 
soruy,,r: 

Serbest olmıyan 
tavır ve hareket .. 
lcrHe üzüntıiıen 

katlanır, az konu· 
ŞUt', hislerini pek 
belli etmerneğe ça. 
lışır. Arkadaşlar1 
hakkında samimi duygular taşır. Men • 
faatlerine düşkünlük göstermez. Verilen 
vazüeyi itiraz etmeden yapmağa yelte . 
nir. 

* Uyanık bir er 
Kırka~aç . 

tan Me1ımed Ker· 
meli karaktcr:nf 
soruyor: 

Elinden i.J gelir 
Çalışmaktan yo • 
rulmaz. okumağa. 

yazmağa ve uya • 
nık his ve fikirler 
taşımağa hevesli -
jir. Takdir edil • 
mekten çok sevin!r. Gösterilen teveccüh
ten şımarmaz. 

* Kuvvetli bir niyet ve ıraae ue 
isteğini mümkün k ı labilir 

İzmirden B. R. (f oto~1ra.fm~f1. 4,<.>rcini is· 
tcm.iyerekten) (Ok it;1:i kullanmaktan ~cı1 
geçip gcçemiyeceğini soruyor. 

Bu sualde şikayet manası varclır. Şi • 
kayet edilen bir şeyde ise? memnun!yeJ 
yoktur. Binaenaleyh vazgeçilmesi iste . 
nen bu hale, kuvvetli bir irad(! ıl~ nıha 
yet vermek mümkündür. Ancak bu hu. 
susta uysallığını da tadil etmesi lbım-

dır. · 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

t.ım • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
rotosrar tabllll içtn bu kuponlardaD 
t adedinln eönderllme&l ıarttır, .. 

Hergün : c. H. Partisinin tekamülü 
k b• 

(Baştarafı 2 nd sayfada) tarzda çalışma imk1nlarını v~e t • 
Miill Şef. hiildllnet ve fırkayı halka va kımlanndan, bu icadın çok bil~ 

halkı da hiikOmete biru daha yaklajtı - dalan olacağını, tecrübelerle g6 k ıj
rarak. memlA?tete daha aağlam ve daha Eğer, bütün bunlan bülisA ettj, ?ıd 
demokratik bir teşkillt bünyesi vermiye zım gelirse, diyebiliriz ki, C. l{. de' 
azmet:miJ görünüyor. İsmet !nönün:in son kurultayı ile, memleketin dab'jSti • 
Devlet Reisliğl makamına oturduğu ilk mokratik. bir rejime doğru yaptı~ adıtı' 
gündenberi onun her sözll ile ve hareke- bale hareketi içinde, çok mühi~ bit 1yJ 
tile göze çarpan bu hldile, bu defaki ku.. atml.f bulunuyor. Türkiyenin biltOn 

9 ıı•ı· 
rultay nıznamesile bir kat daha bariz bir kuvvet teşkilltını tedricen büsbOt~, ııo 
şekil almıştır. Halk Fırkuuıı, memleketin ka mal.etmeyi gaye edinen Mlllf ır: i!l' 
geniş kütlelerini temsil eden içtima! ve kurultayı hazırlarken bize y~._::: ~ 
siya!! bir organ olarak müsta.kll bir tes - kifaf uf.uklan açmayı gaye eaıu-" pt's 
itilata sahib kıldıktan sonra bu kütle ne görülüyor ki, bu yolda yürünıelt iÇlıı 
hükfunet al'88lllda daim! bir irtibat tesis mükemmel usuller ketfetmiştlr· ...... 11,or 
eylemek üzere Parti mümessilini kabine- Keffet~ ... Evet, bu mevkide .s;'JJ,tt' 
ye solan-ak, halk kütlesini doğrudan doğ- labüeoek en doğru kelime budut· nafi 
ruya ve sırf kendi ıeşkilAtne hükfunetin ke§f"m mes'ud bir keşif olduğıınıt da ı,ıse 
içine oturtmak demekte?ı başka bir §ey edelim. Çok yakın tecrübeler buJlU , 
değildir. Bunun demokratik: manasının isbat edecektir. Bu inanın devirlerinl il!' 
derecesini izaha lüzum dahi görmeyiz. dükçe son kurultayın. milli tar0l~~til'1 

Parti içindeki yirmi birler grupuna ge- kişafı bakımından olan ehemını1e 
lince, memleketin siyaat terbiyesini ar - de elbet daha iyi anlıyacağız. . ~ 
tırmak, parlrunentoya daha faydalı bir Muhittin 1Jır9 

MEMUR ALINACAt< 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

f ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere TürkçtdeJ1 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette irnUhaJl• 

la memur alınacaktır. 
Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sil' 

~r Bank Umumi Müdürlüğünde ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul şube' 
sinde yapılacaktır. 
İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank uınuıııl 

Müdürlüğüne veya lstanbu: Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alac~,rı 
mafJbu iş talimatnamesini kendJ el yazılariyle cevablandırm.alan ve icab edeSl 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de e'k.liyerek to.6.93g tarihine t.•~ 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdJ etınelerı 
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlariyle askerlik ödevini ikmal edenler. bil• 
ro işlerine v!kıt bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. it 
· Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin ediieceJct ' 

, Mudanya Belediye sinden ı 
iş arayan sermayeliler için karlı bir teşebbÜS 

Mudanyanın. denize yirmi, otuz metre mesafesindeki münhad bir arazi parÇ,P 
havuz - plaj tesisi:ıc müsaiddir. . o••' 

Bursa halkının yegAne banyo ve sayfiye yeri olduğu halde yazı:ı eks~rıYil ç~ 
galı olan denizinden pek te istifade edilemiyen Mudanyada böyle bi~ tesısatıJl ·ııli
karlı ve faydalı olacağı yapılan etüd!erle anlaşılmıştır. Bir buçuk metre ~erı t1if 
ğinde gayet müsaid bir kum takabası bulunan bu arazide yapılacak büY11Jc 1y , 
havuz civarını da su birikinliierinden kurtarmak suretile kabili istifade ,,e ~ ıerı 
metli geniş arazi h5.sD olacaktır. Bu arazide otel sabit veya portatif kiralık ev b'J 

gazinolar vesair tesis:ıt vücude getirilmek suretile çok geniş bir varidnt ınetıl 
elde edilebilir. . . ıoO 

Mükemmel bir asfalt toseden başka şimendifer ile de bağlı olduğu . ıçi!l ııe
bin nüfuslu ve pek çnk da ecnebi ve yerli seyyah celbeden Bursanın bir rrısb• 1~ 
si halinde olan :Mudanyada asgari elli bin lira sermaye konma:«. suretile btl,;ıe
girişeceklere pllj, otei. ve gazino ve kiralık ev yapmak ve işle~melt imt.iyaıı \'~retl 
cek ve belediyece bir çok teshilat gösterilecektir. Taliblerin belediyemize talı 
veya şifahen müracaat etmeleri na.n olunur. c3530> 

Nafıa Vekaletinden ,ı· 
12/6/939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti binası içind~:ıit' 

zeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 3231• 1~ ile 
muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malzemesinin açık eksiltme usU 

eksiltmesi yapılaca!~tır. ~ .. ııdeıı 
Eksiltme şartnaınesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürluğü 

alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. ,f! 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birli1't~~) 

gün saat 15 de mezkiir komisyonda hazır bulunmalan lazımdır. (1937) 

iHTiY ARLIGA VED• 
ViRil iNETS ': FERTiliNETS 

(Erkekler için ) (Kadınlar için) 
Ademi iktidar • Zaf hisleri 
belgevşekliği Aybaşı intizarns1zlığ_1 .... 

umumi beden zafiyeti I:.= Umumi beden zafiyetıeı~ 
<lirnağ yorgunluğu Asabi buhraınlar 

VİRtL İ NETS ve FERTİLINETS .,ıt 
A1manyanın bioloji fistad1anndan Dr. Richard Weeiss'in nıua:zıııtO 

' keşfidir. 'Eczanelerden arayınız. Doktonınuza sorunuz. 

Devlet demiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi il~'~ 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27 /5/939 tarihinde Hayda.Il>Riadan ~~(,o6 

etmek üzere Haydarpafl - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında 3 JJU ~ 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katarı işlemeğe başlıyacaktır. "'1'~ 
Haydarpaşadan 14.05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve p..rı 
saat 16,42 de hareket ederek saat S.20 de .Haydarpaşaya varacaktır. (Sı;s5) 



SON POSTA 

Parti Büyük Kurultayında hayatı 
ucuzlatmak çaı-eleri arandı 

Balkan ekonomik 
konseyinin kararları 

kallt (B111tarafı 1 inci sayfada) kalan afyonlar.ı;n da mubayaası için 
~ \Teklletleri ilgili dilekler arasında hükfunetçe ahiren alınmış karan etraf 
)apı~an Sa~un ve Trabzon limanlarının lıca izah etmiş, bu yıl afyon fiatlannın 
... At Vası. ~ıle~leri münasebetilc Müna - beynelmilel pıyasa1arda düşmekte ol -
1-tın ekılı A.lı Çetinltaya encümen aza - 1 duğunu işaret ederek: c1nce afyonla:da 
ltlena ı:, encUmen müzakerelerini takibe belki 4o kuru~ füı.tı muhafaz& ede'bıle
'-işr . ultay azalarına fU müjdeyi ver- ecğiz. Fakat kabalarda eski fiatı mu -

ll', hafaza edebileceğimizde çok şüpheli .. 
~- Krecti ile bu limanıard:ın bazıları- . -lemiı:: a!Yon mubayaalannda 

Yapıltn yun.> u ... v h 
~ ası munmmemdi:-. Hükumet mevcud form:.lik"leri lüzumu ika~a: a 

he alnıak iizeredir.. fifletmelı: için tedbir ahnak vadinde 
.... d Ye Ticaret Vekillerinin bu1un~tur. 

izahatı Vekiller izahat verdı1« 
-~~ aut yirmt birde tekrar toplanan Ankara 30 (A.A.) - Parti Büyük 
it illlli İktısad ve Ticaret Vekaletleri· Kurultayı encümenleri bugün öğleden 
-.Crıa.e dilekleri müzakere etmiştir. Bu önce ve sonra yaptıkları toplabtılarda 
't 'llta betle İktısad Vekili Hüsnü Çakır k~mdilerine tevdi edilmiş olan mese -
1'ıi 1~t Vekili Cezmi Erçin Veklletle· leler üzerinde müzakerelerine devam 
~ it1 dar eden ~IC ehemmivetli mem etmislerciir. Bunlardan ntza':1118~e ~e 
'-cttı-. eri ha'kkında geniş izalı;t vermiş- program encümeni mesaisiını bıtunuş 

fi. bulunmaktadır. "' 
~-:•tı Ucuzlatmal( merel--d Nizamname ve program encümeni bu 
~ol Ucuılatrnak için hükumetin al- günkü t-0p1antı1m-mda progra~. proje
~ "'l/eı.~ tedbirlere dair gerek Ik - sini te&ık ederken Nafıa V~kilı Gen~: 
llatt. buı~ lttekse ncaret Vekili beya- ral Ali Fuad Cebesoy, ZirGat v.~kı~.ı 
et~ Uıtnıu§J d İ Muhlis Erkmen, İtısad Vekili Husnu 

it ~~!1~!_~k~~~n~:n :i:::! i'e~~::i ~~~ Çakır, TıcRret VekiU ~ezıni Erçin, Güm 
,_ l3 ""''ll§tır: rük \'e İ'lhic;arlar Vekili Rail Karad.~ 

lablika~gilıı için bilim tedbirimiz verli n i1. Sıhhnt ''e 1ctimai Muavenet Vek~l~ 
~ı kontr lllatnulatrnın maliyet fi:ıtla Dr. Rulu.::i A!dtaş. Müınaka1a.t. Vekih 
~ 01 etıne noktasında tekasüf et- Ali Çetinkn\1\Wa, Malive Vekılı _F'u~.d 

r A'lrra 1 ve Mnnrif Vekili Hasan Ali Y~-
'l'i Mrt ba•~ rl .. cel'in rniıtalealarına müracaat edilınış 

caret "\>'. k ~ .. a p,-ore . ı· ~ t ekte bulu -
' l!a e ili davayı şöyıe anlatmıştır: ve müzakueye ıs ır e ~ 
~ aı~~~ ~CU?latrn.ı işi umumi bir ted· nan Parti Gen~l ~e'krete.rı ve E:zu:~ 
'eb.__ aqıadır. Oe"en senP !J..• b. :ı_ ITK"b'usu Dr. Fıkri 'I\ızerle Partı g 
ft&.~ eeıı..-~ .... . mı ecne ı m... . b b' Cevdet 
~ "1 ~tirilmiş ve kendilerine tet- yönkur a1.aları, Sıno 1T1€ usu , 
~~.,.:P~rnıştır. Verdikleri raporlar. Kerim İn.r.edayı ,. ve A: ~~f~~: 
.... ~ lllkli hlığı davasının ticaret po- Mümtaz Ökmen ın izaha 
~"ltl~Yat, sanayileşme ve vergile:- olunmuştıır. . .. 
.·~ tih.ı_ rla alakadar bulunduğunu Porti tep:ilih. 
~. h~ler ve meseleyi hem hükt\ • Encümen bütün bu tetkıkatında pro-
~ bq. de tnahalli id<ıreleri Rlakadar i-e üz<'rinde csııslar mahfuz ~kalmak şar-

cbr. a~ıu halind:! ortaya koymuş - 1 tile tererruata aid ba~ tadıller. vapmış 
~•bi ~, ntevıuu tetkik için: .Elinizdf'ki ve umumi idare ht'yeh~:e verude~ tek 
1 t llciıı ~~ kifi değildir. Adeta bir lif edilen ve Parti teskılatmda muf~t -
et- 'it: ~rn etmeniz IAzımdır .. demi~- tişlikler ihdası endlmence katıul edıle
ıııı ortaya k flat nastl takarrür eder. Bu rek teşkilat kademeleri arasında ?~na 
~ı lıf 0"-ıuz ki iizerind'e çalışmak da yer verilmiş ve nizamna'.neye ılave 
~ sıı 018U1l. nıütaıeasında bu1un- e<li1en bir madde ile müfettislerln vazi-

ff · f e ve sa lAhiyetlerlntn umumt idare ~ 
'l'ic•'lt •yat P•halılığı b'1. 1 yetinc-e tanzim ve ,eenel baskanlık di-
~ ı..... 'VekAleti evveıce k ' ~ b - vanmca tac;dik edilecek bir talimatna -~ '"'Yat p h ı uru mUJ u x.: 'h ediJ . t'r ~ t ltaııu a a ılığı bür~um.i. yeni tE'ş- rne iJe t:ıvin edilece~i tasn mı.:: ı · 
~et İJbı ~Ubda takviye ctmi§tir. Bu ha- Bu tetkikler sonunda k~rar1ara varmak 
~ aıllırnı ilkfnnet taratında:ı ciddiyetle suretlle mesaisini bitiren nizamname 
t~ledikÇe \~lduğunıı gösterir. Tetkikler VP nroPt'am enciimı>ni tarafında? ha 
"- tedbirler Yatı ucuzlatmak icin alına- zırlanaca'k olnn nıatbata yannkı .um~
Nı.. tı doğru tavazzuh edecektir Doğru- mi ton1Pntıc;ınd!! Kurultaya tevdı edı-
-qet h Ya Vekaı · . · 

<llict Uca etımı alakadar eden leceıktir. 
E .. ,1 ret Politikasıdır. Maliye Vekilinin lzahab 

-._ 'tr.aYat Pah •r tesbit edilecek Dilekler encümeninde: 
~tJ:ı esa3ıa:lılığı. h.idisesine sebebiyet Encümen bugünkü .toplantılan~R b.aş .. -
ti ~ dı§lnda tesbıt edilecektir. Bu ci _ Jnrken ilk olarak Malıye Vek!letı ile rıla· 
'ıt~lfl~ iibi ~t4k.ıiya~, tarifelm·, ver _ kadar dilekler üzerinde durmuştur. Bazı 
~~evıula diier veka!etleri al3kadar vergııerden tadilat yap~lma.sı h~susun -
L:.~ ki, r vardır. Son söz olarak di- daki dileklere karşı Malıye vekı1ı bu r.ıe
~ ~da cı-,,a heınen halledilebilecek sele etrafında hükfunetçe takıö edilmekte 
~·• va değildir. Hükumet iJin üze- olan nıalt siyasetin ana ?tatlarını izah ey1e 

\t il~ miş, 'köylünün zira! ambarlannm yanlış 
~ ~ ibıeline eneümen reisi Ticaret olarak vergiye tlbi tutulmasının doğru ol 
~ ~bi ~: rnadığı meselesi Oze.rinde de bir delege 
'W..:' ~er~t.baasısıar rap<>rlannda is- tarafından ileri sürülen mütal~~lara kar
~ llQti._

111
_ hayat pahahlığına Amü şılık vermiş ve encümen r~ısı . Çorum 

....... ~ ~~ l8rar etmişler midir? rneb'usu İsmet Eker. mese!enın. bına ver
'~ kili fU cevabı verm&ştir= gisine aid kanunla nızamnamesı arasında 
"~ OldtJltı ıJıtta UDıUJn.iyetıe vergilerin anlayış farkından nen ~lmekıe bulun-
~. arına raporlchınd'a. temas duJtunu bildirmiştir. . . 

R..ı.._ _ Encümen meclisten b•ı kanunun tefsi!'l-
'-tı' ~ 1lcazlatı1me11 nin istenflmesini muvahk g&-mil7 ve bi-

~lilşij1!:18l'lnın Ucu2'J1atılınası di _ nalaTin yeniden tahrhi meselesi için de 
a.....~ Urken İktısad V kil' k Dahiliye Vekfıletile mutabık kahnarak bu 
~ ı.. .. L. - e ı şe er . l~ l .. ··1 
'~laetiaeg~nda yaptırdığı tetkik- meselenin halledilmesı uzum -.ı goru • 
~~a ~n~ ve alınan tedbirleri u- rnüştür . ., 
~ ~ 1 nia\ınış ve pancar fiatla- Muhtaç zftraa auzl 
S ~tibnesinin kararlaştığr şu Maliye Vekili İstanbul, İzmir, Kayseri, 
~"""!'. tı.~r U 

3
0 paradan 40 paraya• Kırşehir, Kocaeli, Ko'lya, Manisa, Maraş. 

~~nda tenzilat yapılınarunın Samsun vilayetlerinin merkez ve kazala-
~- ifade etmiştir. nndaki arazinin de iskan mıntakası ~1 -
"~k . Sömikok mamak prtile muhtaç zürraa tevzii için 

....._ ~larmın uouzlatılınası di tebliğatta bulunduğunu bildirmiş ve eski 
'~ ~fle Vekil ~tir ki: kanuna göre te'kaftd edilmiş olanların 
~ ~ l\i Ozerinde meşgulüz. Be- maaşlarının arttınlması hakkındaki d:le 
~~~fil iki buçuk lira kadar ğe karp da hü'kQmetln eaas itibarile bu 
~ ~hn,zı üınid ediyoruz. teklifi kabul ettili ve lmk~n bulduğu tak-

"'Q ' eUnııze gelen hesablar dircle bu işin de halledileceğini OAve ey-
4t... tf VerJnektedir. • }emiştir. 
~ ~~ Maarif Vekilinin izahah 
~ ~· baıge:ıerde.n ~ di - Maarif Vekiletbıden viki dileklere kar 
'~~ ~h gartı.şmelere şı da Maarif Vekili Hasan Ali Yücel fU 

td::.' etrrılştir. Ttcaret Vekili cevablan vermlftir: 
. ~ ~rfhni~ elde 1 - Muhtelif kıulann orta mekteb nı. 

tiyac1 için bir liste hazırlanmıştır. Tem -
muzda to'planacak ol:ın Maarif şUrasına 
verilecek olan bu liste kabul edildiği tak
dirde bu liste bir program mahiyetini ik
tisab edecek ve tatbiki cı1ıetine gidilecek· 

(&§tarafı 1 nıci sayfa.do.) bul ile ba~lanmıştır. 
sO eden heyet reisi Trabzon meb'usu Ha- Bütün müzakerelerin devamı mfidde • 
san Saka. dün KOOtence tarikile ~ri.mj- tince, bize karşı çok hüsnü kabul göste
zel gelmiş ve Perapalas oteline inmiştir. rilmiş, bizzat hariciye na-zın Mösyö Ga -

Hasan Saka. ekonomik konseyin .mesai- fenko konsey azasını bir gece ziyafetine 
si hak.kında bir muharriri.m.iu şu beya - davet etmiştir. Mesaimizin sonlarım. dol-

tir. d k natta bulunm11r+ur· ru Tuna üzerinde hususi iktısae kons....c Bu programın esaslarından biri e me • ...,. · .. .,. 
teb binası temin edec~k, kazalarda terci- «- Antant Balk..mik memleketleri si· şerefine bir tenezzüh tertib olunmuştur. 

Yası• k · · ·rıım· aından .sonra topla· Tuna deltası u-zerind<>_ Valkova kadar bu han orta mekteb açılmasıdır. onsey:uıın 1:ı 

2 _ Maanf Vekfıleti şumu1lü mana- nacak olan ekonomik konseyin 16 Nisan- tenezzüh devam etmişti:-. Tuna üzerin • 
sile mill: bir kütübhane açmak bıra _ da içtimaı mukarrerdi. Biz, bazı sebebler deki en büyük Romanya limanlarını, ıc.. 

dolayısile bunun 17 Mayısa bıraluımasını las ve İbraili ziyaret ettik. İbrailden Bükrını almış bulunmaktadır. 
Yeni liseler istemiştik. Bu hususta, d:ğer milletlerin reşe trenle döndük. 

.3 - Bazı vilayet ve bza merkeıle - milli seksiyonlarile mutabık kaldık. Böy- Seyahatimiz iki gün, iki gece .ÜrmÜf • 
. lece, 17 Mayısta BU kreşte toplanmak ü - tür. rinde li~ açılması meselesine gehnce, 

cud ı . zere 10 arkadaiımla beraber gittim. Avdette, müzakeresini intaç ettiğimis P Jrtimlzin programında mev ıse-
.. t Biliyorsunuz, ge~n sene ekonomik kon- meselelerin yazılına'3ı ile uğraşan redakıo Ierin takviv-e edilmesi emrolunmb a-

dır. Bu seb~ble yeni lise açmadan elde sey burada toplanmış idi. Bu sene de sıra siyon konsey işlerini tamamen bitirın!ıtt. 
. A Romanyaya gelmişti. Böylece ertesi günü içtimaı kapama cel • 

mevcud liseler takviye edilecektır. 'd n- Müzakere ruznamesinde ıunlar vardı. sesi yapıldı. Bu vesil~ ile Romanya hü • 
cak bu iş bittikten sonradır ki yem en Antant memleketleri arasındaki iktısadi kumetinin ve Rumen milli seksiyonunun 
lisa acıtması düşünülecektir. münasebetler. ticari mübadeleler, ticaret bütün delegasyonlara ve bilhasga Tark 

Vekaletiniz, Parti programından al- mukavelelerinin tatbikatında tesadüf e • delegasyonuna karşı gösterdiği saınimt 
dığı direktifler dairesinde hareket rnec dilen müşldilltt. hüsnü kabulden dolayı teşekkür etmeli 
buriyetindedir. Bunlann ne suretle bertaraf edileceği, bir vazife sayanın. 

Mekteblerde imtihaıılar konsey ekono:miğin uğraştığı ve halline Konferansın bu de!aiti içtimaı, dünya 
4 - B:ızı dek!geler, hususi mekteb - çalı§tığı meselelerdi. Esasen. bu gibi me- vakayiinin büyük hassasiyet uyandıran 

lerd€ki imtihanJ:mn esaslı olmamasın , seleler, iktıaadl konseyin her .seneki mü - bir devrinde vaki olduğu için aynca hu -
d'an bahsettiler. Bu dilek yerindedir. zakerelerinde mevzuu bahsolmak.ta ve susi bir ehenırniyeti haizdi. Bütün bu va. 
Her talebenin ayni ilim ve fikir sevi - halloluna gelmekte idi. kayiin Balkan Antantını daha ziyade tak.o 
yesinde olmasını temin için ilk, orta İjtigal edilen hususlardan biri de An- viye etmek ve bu Antanta dahil memle • 
mekteblerde ve liselerde bir devlet im tant memleketleri arasındaki münakale ketler arasındaki ötedenberi cari samimi 
tihanı usulü tesisi mut.asa~rdir. vasıtaları idi ve bu husu~ ta ayrı bir ko- münasebatın ve mütekabil yardım ve te-

Kitabların pahahı bulunduğu hak - misyon mari!etile tetkik olunuyordu. Şı· sanüd fikirlerinin daha ziyade kuvvetlen• 
kındaki dileğe kar.şıbk da kita'blarımı- mendiferler, yolcu ve e§ya nakhyatında mesine sebeb olduğuna sarah~tle gördü
zın laa lettayin Avrupa rn~1elketlerin tatbik edilen tarifeler, bu tarifelerin An- ğümü hassa tan söylemek isterim.> 
den herhangi birinden üç, dört defa tanta dahil memleketleıin menafüne en Balkan Antantı ekonomik konseyi, ge
ucuza satılmakta old~~u Vek~etin uygun bir şekilde tadil ve tebdili, yolcu ve lecek sene Yugoslavyada toplanacaktır. 
talebenin ihtiyacını kal"Ş'llamak üzere etra nakliyatına aid formalitelerin ıslahı içtima zamanı, bilahare milli seksiyonlar 
bol yaor:ıklı ve çok ucuza satılacak def ve mümkün olduğu kadar birleıtirilmf'.si arasında muhabere ile taayyün edecektir • 
terler hazırlanmakta bulunduğuınu bil nakliyat komisyonunun uğra§tığı belli ----

d'irmiş ve diğer dilekler üzerinde de 1a başlı mevzulan teşkil E'diyordu. P~rti musta!:il grupuna 
zım geJen izahatı verdikten sonra de - Konseyin hava nakliyatı f\lbesa ise: Yol 

miştir kl: cu tayyarelerinin, mütekabilen gidip gel- seçilmeleri muhtemel 
Eksikler tamamlanacak mai hakkında evvelce diliünülmiif, ha -

cBen ve benden önceki Vekfrler süt zırlanmış mukavele projeleri ile mqgul. meb'uslar kimlerdir? 
leri az birer ana gibi ÇOC\lklannı em - dü. 
zirememek ıztırabmı çekmişlerdir. Ma- Bizim hava nakliyat kanunumuz hen:iz 
amafih bizler, ırtıraba baş eğ~k tn - Meclisten geçip mer'iyet mevkiine girme. 
sanlar değiliz. Ben ve benden sonraki diği için, bu mukavel .... Jeri!l tatbikına baş
V~Uer matirlf hayatunı:zrlald bütün )anmamış bulunuluıyor. Fakat bu defa 
eksikleri tamamlıvacak'lardır-> Türkiye için 1stanbula kadar olmak iize-

Nafıa Vekilinin izahatı re, diğer Antant memleketlerinin hava 
Nafıa Vekaletini ala'kadar eden dl - nakliyat kumapnabrile, mütekabfüyet 

!eklerin müzakeresinde de Nafıa Ve - ıartile 1stanbula kadar gelmek ve İıtan
kili Ali Fuad Ceberoy şu izahatı '\ller' - buldan dönmek için aranjimanlara yapıl-
miştir: mıştır. 

Vekfilet haZJrladıığı plin mucibin - Bu hususta Romanyanın LAreıı. lrumpan 
ce ve tahsisatm müsaadesi nisbetinde yasile evvelce hazırlanın!§, Ankat"ada mü 

( Baştarafı 1 i:ıd sayfada) 
mer, mühendis Abdürrahınan Naci, Rıd 
van Nafiz, Hüsameddin, mü~ndis İz
zet, Ali Rıza Türel Konya meb'usu, 
Fuad Siınıen ("-<>ruh meb'usu, Aziz Ak 
yürek, Atıf Bursa rneb'usu, Emin As -
lan, Nazım Poroy Tokad meb'usu, Zeki 
Mes'ud, Şemseddin 

Müstakil grupun umumi reis vekilli· 
ğine tayini kuvvetle muhtemel Rana 
Tarhan bu zevatla temas1anna başla -
mıştır. 

memleketin hayati zaruretlerini naza- z.akere edilınif bit mukavelename var • =;::=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:::=::=
rı dikkate alarak bütün yurdun fimen- dır. O mukavelenamenin tatbikatına aid 
dlferJerden f.ayda,~nmasıl1f'l çalışmak- hava nakliyeciliğini a!Akadar eden diğer 
tadır ve çalışacaktır. Liman ve :i.Skele- meseleler de bu defa gdrii§iildü ve müs
ler için de ayni teY vardır. bet neticeye varıldı. Dün {evvelki gün) 

Sanmm _ Aksaz bataklııklannın ku LAres kumpanyasının bir tayyaresi, doğ
nıtulınnı için tetkikatta buJunuhnaik ruca Ankaraya gitmi~tir. Bir hafta için -
tadır. de, bu kumpanyanın ıayyuelerl Bük • 

Ia>prüler inşaSJna aid dilekler ü- reşten buraya kadar ielecek ve havai 
zerinde Nafıa Vekili General Ali Fu- nakliyata başlanacaktır. Biz de. hazırlı -
ad Cebesoy, yapunbnakta bu1unan, ğımızı ikmalden sonra. Romanyayı. hava 
yapılmasına karar verilen ve yaptın- servisi açacağız. Bu hatbrın Yunanistan 
lacak olan köprüler etrafıında izahat ile, Yugoslavya ile birleştirilmesi mukar
vermiş ve esasen programa göre ilerle- rerdir. Bulgaristanın muvafakatini istih
ınekte olan bu işlerin tatbikatının di _ sal edersek 1ırtanbul ile Belgrad arasında 
1e~c1erin bir çoğuna karşı tatmin edici doğrudan doğruya müt~kabflen hava nak 
birer karşılık teşkil eylemekte bu - llyatı servisine de başlanacaktır. 
lunduğunu kaydeylemiştir. Posta ve telsraf 

Kandenlzde limanlar Posta, Telgraf idarelerine aid deleg.as • 
Nafia Vekili, liman ihtiyacı dileklerin• yon işlerinde de birçok meseleler halle • 

verdiği cevabda da Karadeniz sahillerin· dilmiştir. Zaten Antant memleketlttl ile 
de yaptınlabk limanlar üzerinde tet - evvelce hususi bir posta. telgraf mu.tave
kikatın ikmal edilmiş olduğunu, bu liman- lesi yapılmış ve tatbikına başlanmı§tL Bu 
!ardan birinin Ereğli - Zonguldak veyı muhaberata aid suretleri genişletmek için 
Çatalağzında, diğerinin d~ Tl'8bzonda ya- yeniden bazı faydalı tedbirler dOşünQl -
pılacağını ve bu son limanın avan pro • rnüştür. 

jelerinin ikmal olunduğunu, Ereğli - Zo!l- Teknik sahada, bu defa görüştilğfimOz 
guldak - Çatalağzında birinde yapılacak meseleler hülAsatan bun~ardan ibarettir. 
liman için bu mevkilerden herha:ııgi biri İkt•sadi konseyin bu defaki içtimaına 
üzerinde henüz bir karar verilmediği, ce- Romanya hükumeti ve Romanyıt milli 
nubda yapılacak limanlara gelince, bu • seksiyonu tarafından büyük bir hümıU ka 
nun Mersin veya diğer bir noktada ya - --==============ı:=:= 
pılması meselesinin de yalnnd:\ bir ka • kaydeyle.miş ve İstanbulda Ortaköyde bu 
rara bağlanabileceği ümidini izhar eyle- lumnakta olan kömür depoiannın ka~dı-
mi§tir. rılması hakkındaki dilete cevab olarak: 

Uan radyo Te kömür depolan ·Bunlann kaldınlması mukarrerdir. dP. 
KarJ§lk dilekler arasında bulunan ve miştir. 

ucuz radyolar teminin~ aid dileklere ver
diği cevabda Münaka1At Vekili Ali Çetin· 
kaya. bu hususta bir kanun Jayihuı tek
lif edilmek üzere bulunduğunu, bu su -
retle halkın 1?-~ lira arasında bir fi~tla 
birer radyoya sahib alabilecekleriniz ve 
balkın bunları kolaylıkla kullanabilmesi 
için de aynca tedbir!er derpi~ edildilini 

Gelen telpaf)ar 
Ankara 30 (A.A.) - Cümhuriyet Halk 

Partisi beşinci büyük kurultayının top -
laniısı vesilesile Kuru•tay Ba~anlığına 
vilayet, kaza ve diğer merkezlerden ol -
mak üzere kurultaya sevgi V'? bağlılık ve 

1 
muvaffakiyet temennilerini bildiren 200 
den fazla telgraf gelmiştir . 

Nöbetçi eczaneler 
--····--

Bu rece nöbetçi olan eczaneler taıı • 
lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: <Hamdi), Brnln6 -

nünde: <Hikmet), Aksarayda: (Ziya Nu
ri), Alemdarda: (Esad), Beyımdda: d. 
Sadık), Fatıhte: (Emilyadl), BatıM.6 -
yünde: <İstanbul), Eyfibde: (EyUbsul -
tan>. 

Beyoj'la clhetinde.kUer: 
İstiklAI cadde.ainde: (Galata&aray, O&

nh>. Kurtul114ta: (Kurtuluş), il~: 
(Maçka), O&latada: (İldyol), Betlkt&t -
da: CVldln). 

llofasiçl, Kaddti7 n Adalardüller: 
Kadılc6yQnde: <B1ly11t, Yeldetırmenı>, 

"Ö'akldarda: <Ahmedtye), Ban,ıerde: (A· 
un, Büyilbdada: C.Balk). 

İlin Tarifemiz 
Tek dtun anumı ...................... __ 

Birinci Nhile 400 lal'llf 
/irinci Nlıile 250 » 
V~ncii Nhile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahüe «J » 

Muayyen bir müddet sarfmda 
fazlaca miktarda i1ln yaptıracB
lar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarını 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmi§tir. 

Son Posta'nm ticari illnların• 
aid işler için §11 adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincddt KollektU llftetl 
K.a.hram&nsade Ban 

Ankara caddesi 
""'-~~~~~__..~~~~~"',....,, 
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81. R o u· . EL L o '=-ı Sarıyer kazasına bağlı Yeniköy nahiye sinin Güzel Alipaşa mahallesindeki ~ 
meni tepesi nam mevkiin (Harmantepe) ve Dacikler sokağının da (DıfbU~~ 
larak tevsimi, Umumi Meclisin 5/5/939 tarihli toplantısında kararlaf~ GARiB İlan olunur. (B.) (3841) 

ıııııı.. Çeviren: Fa Ilı Bercmen~ı 2901 sayılı arazi tahrir kanunu mu::c. Beykoz kazasında yapılan .......... 
ririne müstenid tahrir neticelerinin kat'i leşmiş olduğu ve tahririn 939 .maJf .,,,_-Mis Emilie, Hindistandan yeni dönmüg 

otan şişman binbaşı Blase ve mülnzim 
Shadou ile bir yandan kiğıd oynuyor, 
bir yandan da korku mevzuu üzerinde 
bir konuşma tutturmuş gidiyordu: 

- Korku öyle bir his, ki diyordu, insa
nın ruhunu, benliğini zafa uğratıp yüzü. 
ne de öyle çirkin bir ifade verir ki.. 

Shadou cevab verdi: 
- Amma Darling, bu his her vakit in

aanı. dediğiniz gibi zafa uğratmaz. Birçok 
cesur adamlar tanırım, ki bunlar bile ha
yatlarında bir defa olsun korkunun ne 
olduğunu hissetmiş ve tatmışlardır. 
Şişman Blase atıldı: 
- Smitson gibi değil mi? 
- Evet .. o veya onun gibi bir başka 

cesur adam.. bir düello yüzünden Smit
ıon müthiş bir korkuya kapılmıştı. Du

run da anlatayım bunu size Mis Emilie. 
- Haydi anlatın! diye alaka ve merak 

gösteren Mis Emilie elindeki kağıdları 

yere bırakıp sordu, Smitson kimdi? 
Shadou söze başlıyarak: 
- Smitson çok cesur bir centilmen ve 

pervasız bir zahitti Darling, d.edi. Bengale 
taburunda yüzbaşı olan bu adam Hindis
tan muharebelerini herkese nasib olmı
yacak_.derecede cesurane ve muvaffaki
yetle yapmıştı. Bulunduğu mıntak"nın 

icab ettirdiği her tehlikeye, meselA vahşt 
hayvan, san humma ve insan hayatını 
yüzde doksan tehlikeye sokan ne kadar 
feY varsa bu adam hepsine mukavemei 
etmiş ve bir defa olsun burnu kanam!\· 
mıştrr. İşte hu Smitson anlatacağım 
uak'anın cereyanı sırasında, deniz ku
mandanı Sir Eduard Blindin karısı Mi~is 
He1ene'I tanımıştı. Sir Edmond da cesa
ret ve şecaatte doğrusu ya Smitsona taş 
çıkaran soydandı.. karısı da iklim değiş· 
ıtirdikçe, bu tahavvülün, cinst cazibe ve 
güzellikleri üzerinde tesir bırakan bir 

tip .. işte Londranın sisli havası içinde ıa. 
tif ve güzel olan Misis Helene Hindistan 
havası fevkalade yaramış ve onu bir içim 
IU yapmıştı. Bu mucizevt tahavvülün 
farkına varan da Sir Edmonddan ziyade 
Smitson olmuştu. 

Smitson ne yaptı biliyor musunuz? He
men müthiş bir tecrübeye girişti. Kendi 
kendine cbu tecrübeden yüzümün akile 
çıkarsam kadın, benimdir!> diyordu. !Yi
ellodan nefret ederdi, hem de Sir Ed-
mondun öldüğünü istemiyordu. Bakın bu 
iş nasıl oldu? Çok orijinal bir işti bu ... 
Bunu öğrendikten sonra Smitsonu çok 

beğeneceksiniz! Smitson gidip Sir Ed
mondu buldu; hemen yüksek şahsiyetine 
karşı duyduğu hürmet ve sadakati an
lattı. Anlattı amma arada Misis vardı; 

dayanamadı, Sir Edmonda Mısis Helene 

karşı duyduğu aşkın gece gündüz kalbi
ni ve kafasını nasıl kemirdiğini de itiraf 
etti. Ayni zamanda bu itirafla düello yapt 
mak maksadında olmadığı da nAve etti. 
Tabit ya, Smitson düşünüyordu. ki Sir 
Edmond nihayet mühim bir şahsiyetti. 
Böyle mühim şahsiyetlerin hayatile oy• 
namak bir cinayet olacaktı. İşte Darling, 
yüzbaşı ne yaptı biliyor musunuz? 

Şişman Blase Mis Emilieye dönerek: 
- Aman burasını iyi dinleyin. dedi, 

meselenin orijinal tarafı buradan itiba
ren başlıyor .. 

- Ondan sonra Smitson gitti, bir çift 
kumanda tabancası aldı, hani şu İngiliz 
deniz zabitlerinin, o zamanlar etrafı do
la§tllağa çıktıkları vakit bellerine taktık. 
lan büyük tabancalardan Darling! Bu 
garib ve bir tek insan1 inhisar eden ve 
Smitsonun nzasile hazırlanan daellonun 
şeraiti de şu idi: Hakarete uğnyan Sil 

Edmond olduğu için ikJ tabancadan bir 
tanesini Smitsonun huzurunda doldura
cak ve her iki silAhı da bir çekmeceye 
koyacaktL Ondan sonra Srnitson gelecek, 
başını çevirmeksizin .?lini uzatıp çekme
cedeki silahlardan birini alarak Sir Ed-
mond cateş!> emrini verir vermez ıakaıo 

ğına dayalı tabancanın tetiğini çekecekti. 
Fevkalade heyecana düşen Misis E

milie: 
- Amma da garib adamlar, dedi, yap

tıklan şey ne kadar gülünçL Karısının 

üstüne oynar gibi acı bir \"azlyete dü
şen Sir Edmondun azabı pek deiin ol
malı idi doğrusu .. 

hete çevlrm.i~ bir halde elini yavaı yavaş 
çekmeceye uzattı. Aman Darling o vakit 
çılgınca ve hiç duyulmamış bir §ey oldu. 
Karşısında hiçbir düşman bulunmaksızın 
düello etmeği teklif eden Smitson işte o 
anda korkunun ne olduğunu anladı, bu 
öyle bir korku idi. ki insanın içini, dışını 
titretiyordu. Bitkin bir halde olan yüzba
şının eli tirtir titriyordu. Artık geri dö
nemezdi; hem bu teklifi yapan da ken
disi idi .. 

Ya eline alacağı silAh dolu olanı ist-, 
ve onu ölüme götürecekse .. ölüm!. Smit. 
son için bu bir meseie deitildi. Onunla, 
harbde. sulhte o kadar çok karşılaşmıştı, 
ki .. fakat hiçbir zaman bu ölümün bu 
derece sinsilikle kendisine yaklaştığı va
ki değildi. Ah! Bütün bu azablar, bu sı

kıntılar Misis Helene içindi! Şu insanla
rın deliliğine diyecek yoktu ya doğru

su!. Zavallı Smitson için bu badireden 
kurtulmanın imkanı yoktu. Çaresiz Dar
ling. titremiyen sol elini uzatarak titriven 
sağ elinin dirseğine destek yapıp silahı 

tutan kolunu yavaş yavaı yukan kı:ıldırdı 
ve şakağının hizasına getirdi; tabancayı 
şakağına dayadı. Sir Edmondun ağzın

dan cateş!> kumandası çıkınca kuru bir 
ses duyuldu. Boş tabancayı almıştı! İşte 
o vakit Sir Edmond, yüzbaşının yanma 
gelerek tok bir sesle: 

c!mtihanı siz kazandınız. dedi, galebe 
sizin!. 

- Ya demek, kumandan yüzbaşının 

yanına gelip bu güzel ve ulvt cümleyi 
böyle sadelikle söyledi? Ne metanet ya
rabbi! 

- Tabii Darling! Bu İf o kadar tabii ve 
sade olmuştu. ki hali kendine geleme
mişti. Kafasına hücum eden ilk fikir Mi
sis Helen idi; müstakbel saadetinin hül
yasına kendini o kadar kapıp koyuver
mişti, ki Sir Edmondun ne yaptığını gö. 
remedi. Kumanda tabancalarından çek
mecedeki dolu olanı yakalıyan Sir Ed
mond tetiğe bastı ve çıkan kurşunla ba
şından yaralanarak olduğu yere yıkıldı. 
Ya Darling .. yüzbaşı galibdi; bu galibi
yet kumandanın aralarından yok olması 
demekti. 

- Demek, ki Smitson ona tutulmu,tu. - Evet Darling, eltm bir hareketti bu!. Heyecandan nefesi kesilen Misis Emilie 
- Tabii, Darling, hem de ne tutkun- Amma asıl sıkıntılı ve Gzüntülü tarafı d:ı sordu: 

lıuk!. Delicesine bir şey! Fakat bu aşk, Sir Edmondun değil, Smitsonun üzerine - Peki Smitson ne oldu? 
Smitsona bir centilmen olduğunu unut- yıkılmıştı. Kumandan ile yüzbaşı ara- _ Ne olacak .. basit bir netice; 0 andan 
turmamıştı. Onun için Sir Edmondun ka- sında evvelce kararlaıtırıldıJı gibi key- itibaren kendisinden utanan Smitsorı Mi
rısını baştan çıkarıp şerefini zedelemeyı fiyet tatbik sahasına kondu. Bir tanesi sis Helen'i .gördüğü vakit yılan görmüşe 
bir alçaklık ve namussuzluk telakki edi- dolu olan iki tabanca Sir Edmond tara- dönüyordu. Anlarsınız ya Darling, bu ka
yordu. Aşkını bir yandan, şeref ve na- fından yarı açık bulunan bir çekmeceye dar pahalıya malolan bir kadın insana 
musunu diğer taraftan hesaba katan yerleştirildi. Smitson gelip başını aksi et- dehşet vermez de ferahlık mı verirdi? 

.son Posta• nın edebi romanı: 32 

- Onun hakkında bır tıkır edindim; 
siz de kendi fikrinizi kendinize sakla
yın ... Demek ki şimdi Nerimeye sofra" 
da bir yer bulmak lazım.. onu Ferid 
beyle Niyazi beyin arasına koyalım. 

Süheyla hanını gizliyemediği bir öf
ke ile oğluna baktı: 

- Nasıl, nas.ıl? Nemide hanınun ye
rine mi? 

- Evet, onu başka bir yere oturtu • 
ruz. Nerimenin ciddi adamla'rın yanına 
oturmasını ve kendisine manasız ilti • 
fatlar -edecek, kur yapacak züppelerle 
bulunmasını istemiyorum. Bundan 
başka onun için yarından tezi yok, bi
riııci katta ve güneşe nazır bir oda ha
zırlcttmanızı rica ederim. 

- Peki .. nasıl istiyorsan öyle yapa· 
nz, amma senin, bu çocuğun annen a
leyhinde yaptı~ı şikayetleri dinlemiş 
olmana pek müteessir oldum. 

Feridun soğuk bir sesle cevab verdi: 
- Ondan ne size ne de kimseye aid 

bir tek şikayet kelimesi işitmedim. Sa
dece ben, biraz geç bile olsa, ona• ve 
d-Olavısile babasına karşı olan vazife ve 
mecburiyetleriMi hatırladım. Binaen -
aleyh. sizin de benim maksadımı anlı
yarak bu kararından zerre kadar şaş -
mıvacağmıı.. aklınıZ:dan çı.karmamanıZ1 
ve Nesrinin &! sizin de ona buradaki 

Yazu: GCztN DALMEN 
hayatını cehennem etmek için yapmak
ta olduğunuz işkencelere nihayet ver -
ınenizi h~sateıı rica ederim. Benim e
vimde, benim damım altında yaşadıkça 
onun rahat etmesini istiyorwn. Anladı
nız mı anne? 

Süheyl! hanım dişleri arasında nu -
rıldandı: 

- &>n nasıl istersen öyle olsun. 
Fakat oğlu dişarı çıkınca yaşlı kad1n 

bir iki dakika kıpırdamadan, hattA ne
fes bile alma~an yerinde hareketsiz 
durdu. Parmaklarmı birbirinin içine 
kilidJe.miş sıkıyor, yilzünde ve gözle -
rinde büyük bir asabiyet görünüyordu. 
Yüzü s<?psan olmuştu. 

Artık şüpheye mahal ve im.kan var 
mıydı? Feridun , bu taş yürekli adam; 
Feridun, o vakte kadar kadınlara karşı 
lakayld olen, ooıların kendisine ib?.al 
ettikleri bin bir iltifata ehemmiyet ver~ 
miyen mağrur genç, demek ki bu Ne
rimeye kendisini kaptırmı.ştı! 

Yahud anlaşılınıyan bir şefkat ve 
müsamaha !le onunla meşgm oluyor ve 
o güne ~ar kendisinden beklenm.iyen 
bi1yük bir hassaslık g&steriyordu. 

Ya onu cidden seviyonıa! Ne yapma
lı? Onun üzerind~ hl~ kimsenin btr :nft
fuzu ,.ok; ne benim ne de kimsenin 18-
rll ona g~yor; o burada tam rıulna-

sile ve mutlak bir h8.kim .•. Biraz evveJ 
de cbenim evim .. benim damım> der -
ken bunu kastetmiyor muydu? Ah, bu 
entrikacı, bu mel'un kızdı1rı nefret et
mekte, ona itimad etmemekt:e ne kadar 
haklı imişim! Bir gün gelip evime bu 
uğursuzluğu getireceğini daha o za -
mandan bir hissi kablelvuku bana söy
lemişti. K~ki onu buraya ç~ğırmasay
dım. K€§ki ona ve anıtsına ufak bir 
maaş bağlıyarak onları İstanbulda bı· 
raksCfYdım! Fakat o zaman da o mahud 
miras meselesini tekrar meyda • 
na çıkanrlar diye korkmuş, ne 
olur ne olmaz onları göz ö -
nünde bulundurmağı tercih etmiş
tim. Böyle bir ~y aklıma, hayalime 
bile gelmiyordu. Ah düzenbaz kız! Na
sıl da o mttğrur, o azametli oğlumu ken
disine bağladı! 

Süheyla hanım el'lerini uğuşturarak, 
gözlerini bir noktaya dikerek düşü -
nüyor, içiniri acısını tama.mile meyda
na vuran bu sözleri mırıldanmaktatn 

kendisini alamıyordu. 

* O günden sonra SüheylA hanım, e-
vinde biiyüttüğü bu akraba kızına hi
tab etmez olmuştu. Artık onun mevcu
diyetinden haberdar değilmiş ve Ne
rimenin konakta bulunup bulunmama. 
sı kendisini alAkadar etmf yormuş gibi 
ona yabancı ve lAkaytd gözlerle bakı
yordu. Her hususta teyzesini takltd e
den Nesrin bunlara da Süheyll hanım
dan geri kcilmaınak için elinden geleni 
yapıyor, hattA Nerlmey1. g6rmemeW 
için çok defa b~1nı ~riyordu. 

Bu vaziyet Nerimeyi sıkacak yerde 
biWd! memnun etm.ifti. İki kadının, 

dan itibaren tatbik olunacağı ilan olunur. (B.) (3844) 

SAÇ EKSİRİ 

KOM OJEN 
Saçları be.der, köklerini kuvvet· 
lendirir, döklllmeaiai önler, ke

peklerini aiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoilu - l.tanbul 

Muhabere ve Münakale Vekaieti 
lstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli c21700.35> yirmi bir bin yedi yüz lira otuz bit~ 
tutan 8 aded muhavvile merkezi infası kapalı zarf usulile eksiltme:P 
muştur. 

2 Muvakkat teminat cl6'.27,53> bin altı yüz yirmi yedi lira elli Qç ~ 
3 - Eksiltme 9/VI/939 cCwna. eünü saat 16 da Metro han binasınuı 

katında toplanacak olan art~a ve eksiltme komisyonunda yapılacaktd'· ~ 
4 - Bu işe aid ş~rtnameler idarenin merkez veznesinden 109 kurut~ 

linde tedarik edilebilir. 
5 - Taliblerden Nafıa Veklletinden alı~ ehliyet ve,,ikası a~,;.t 
6 - Tekli! mektublannın şartnamede ki tarifat dairesinde hazırlan•~_..,., 

15 e kadar 7 inci kattaki komisyoıı katib liğine imza mukabilinde verilmlf ...._.-

-:..-a-sı_ı_a.z_ım_:..-· _•_363-~-·---~--~-----------,;, 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizın• 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 
- - icabında rftnde 3 kaşe alınabilir. - ~ 

' 
ağızlarını her açışlarında kendisine a - decekti. Zavailı ihtiyar, titreye $,r 
cı bir söz söylemekten bqka bir 'ey ye af diledi• diyerek bundan ~ 
yapmadıklannı, kendisine ne zaman tık müteyakkız davran.ma1*1Jll 
hitab etseler mutlaka bir angarye yük- etmişti. 1 
!emek maksadile olduğunu bildiği için İşt:e 0 günden sonra hiztn~dl' 
onların susmalarını tercih ediyor ve bu Nerimeye karşt olan muaıne~.-J; 
suretle başını dinlendiriyordu. ği§mis büsbütün hürmetklr bit 

Ancak, Süheyla hmı.ıın bu hissiyatını ~tı.·' ., 
harice vermemeğe, bilhassa oğluna bir K kt k. h at Nerime tçtD~ 

b ll. w d t ona a ı ay ~ 
şey e ı etmemege son ereoe gayre 1 1 t B'"tu·· -n rena . . ay asmış ı. u n g_r ... 11 ~ edıyor ve heye<:anını gızleme~ çalışı- h. t 1 ğmen genç ,,..-

d 0 .. d F .d ke di acı a ıra ara ra -:...MO~ 
y.or u. . gun en sonra . en un n - farkediyor, bu yüzden Feou~ 
E:ııne Ncrıme hakkında hıç bir Sf!Y söy - k · . d b" · ... t~ .. rlık~ -; . . . . arsı ıçm e ır mın.n ... ı.a ~ 
leınenu~tı; fakat verdıği talimatın har- t ,k d·nı ı •ordu. 
f . h f. t b"k ed.l ğinl. ı...:--- . an en ı a amı) ~ ı ar ıne at ı ı ece , A.llı~nın, . tt 1 w .ıır. b sine 
h ... t" . . b.l b it· tm1 mınne ar ıgı a5 a ey -" 

c.rt a annesının ı e una ıraz e - t ed · du. onun ~tı "' 
kr . . b.ld. w. • • rtık .:.w: cl d cesare emıyor , ~ yece erını ı ıgı ıçın a .uun e- b k .. 1 · k·s·nden rl'llc . d +...,,._;w 1ü a an goz erı, es ı ı -,-

fa ayndı md~vzuda av et ewuv6 .. zum - masına- rağmen, gene onu , 
suz ad e ıyor u. d kt · kalmıyordU· -"" 

Ancak Süheyla hanım oğlunu ve Ne- ı~a .. an gen , B{)t'birt r-_' 
rimeyi göz hapsinde bulundurmaktan Bu tün. bu vak a;an c aııl•ttd' ...,, 
ve içindeki süphelerin bir v~imden sı> ndakı arkad~ arına ~ 
ibaret olmadığını isbat edecek bütün man Fahriye !le Zerrin gü .,,tJ 
vak'aları kaydetmekten de geri kamı- dilerini alamamışlardı. ~ , 

N b .. ··k d ;;.ıc.·kMkld : -'.ut yordu. - e uyn e6'"'lı 1911";~, 
Ev halkmdat!. bazıları da Feridunun Allah Feridun beyden razı ~s ..- , 

Nerimeye karşı olan muameresinin de- ğer o, biziın tasa,·vur etti p;fd o ~ 
ğiştiğini farkettiklerini g&ıteriyorlar _ fena~ bir adam değilmiş... A ~~ 
dı: Mesela katib Selim bey artık Neri- dadına yetişmeseydi, Silbe~U ~ tJI 
meyi hürmetle selamlıyor ve o vakte o mütekebbir ve fena yil eııl"! '' 
kadar Nerimeyi kendilerile kapı yol - arasında halin ne olacaktı s ~ 
daşı addeden hizmetçiler ona kartı o - kadın mutlaka seni işkence fi' 
lan tekli!siz tavırlarını deAtiriyorlar- dürürrerdi! , ~ "-
dı. O sıralarda cBiilbül ~"ı51~;.ct: 

Bunun sebebi de bir gün uşaklardan ı~ bir devre geçirme~e .1diic-yJ7ı'~ 
birinin Nerimeye karşı htinnetsiz bir susi dersierinden ikisını 1~~' 
cevab verdiğini duyan Feridun beyin Nuriye hanım bazı sebebler - . ··ıc 
onu huşunetle azarlmnası idi. Bunu i - aylığını alamıyordu, kilÇU } 
şiten hizmetçi kız arkadaşl'.arına: cBey- dan biri hastalanm~tı. .,,,_.; 
efendi az kaldı Ahmedi kapı dışan e - / A 
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,earon de Tott'un_hatıraları 
M · *f!l!__e@ttz ?t?OiirMt*@ 

Girid adasından geçiş 
4yasofyanın mukaddes kandili 
~·.:~en. geçerlren. l.araya uğ -j lidesi (Meryem Ana) sabaha kadar bu Diğer Emirler ve kuma!ıd~J~r, he -
ıılltsarııı etıle hır lfıtufkarlıkta bulu- kandil d.ltmda Cenabıhakka ibadet et- men hemen, Hebire ile aynı fıkirdeler-
~. , Pek memnun olacaklar. mişti. Onun için, bu kandi-1, büyük bir di. Onun için Altın kapıda bekleyenler, 

En eski zamanların şairleri tarafından medhedilen 
Girid adası meşhur labirentini hala seyyahların 

merak ve tecessüsüne arzedigor 

Tercüme eden: HUs11i 1 Cahi 1 va· ıın 
l!attaı G . . kudsiy~te malikti. Hatta, Bizans .şeb - vakit geçtikçe kalblerinde bir iztır:b ~ ı.ıilıı:,;, ihUyar ~iralin bu s~z- rinde ve civ~rında, iftiraya uğrıy":' hissediyorla~"· gittik<;<> artan bir tela~ 

""ile, kısa bir Y~ .!ercuıne ettı ... Mus- (Masum bakıreler), derhal beyaz elbı- i~, gözlerim kapıdan ay~ramıyorl~r 

O k d k Sadaret kayrna- j Avrupa ve Asya sahilleri bu davayı ka· zamanı a ar anca . . . . . 
k "f · · ·f t · olan izzet Paşa bul etmezler (2). BıJ"bırlennı takıb eden amı vazı esın• ı a e mış 1 · 

. 'l3iza düşunceden sonra: seler giyerler .. ellerine birer zambak 1 dı. Bereket versin, bu endışe ve telaş -'· dj;;: 1arayJarının ziynet "e ih- alar,jk buraya gelirler.. kendilerinin !ar. uzun sürmedL Bugün D~t'lldpaşa 
&attan Ü!tif ~e deman olmuştur. Şu fır- selamete çıkmaları için, bu kandilin al- kışl~sınırı bulunduğu tepedekı umum~ 111 

olur?. a e ederek gidip görsek na- tında yr.na yana dua ederlerdi. karargahtan ikindi ezanının seslerı 
b· ~i. .. B.tt . . Fakat vaziyet o kadar nazik idi ki, şu yükselirken, altın kapının iç ~ra~ın?a, ~anda k 1 ta! Gazının çehresinden, anda Battal Gazinin bileğine yapışa - evvela bir kaynaşma, sonra hır suku -
ha bu sÖ ~ .hır alev geçti .. Müslime- rak: " net hissedildi.. birkaç dakika sonra, 
la 

1
14 bira~-;'• ~·~ pek garib gelmiş.. - Yook .. onu bırak .. başka bir şey süt ıribi bevaz ıltının üzcri.nd~. beyaz 

fa t bu illetin 
8

8 ıstıkrah ~er~iş.ti ... Fa- al. elbic;.esile Emir Müslimf' bel~rdı. Aya -

-h .. h"" ·1 b" l"kte veziriazam- dindarane bir takım menkıbe ve rı\•ayet· mu ru umayun ı e ır ı 1 .. • • • • • 
1 

· · .. 
1,,,. t• p •t htt t planını.:: olan Türk ler muşrıkhk devrının bu abıde crının ye '6a geç ı. ayı a a o ~ 1 • w "k 
h .. kil. t" k de tekrar eski da- rine Sainte-i.\farguerıte magarasını ı a· 

u ume ı ~o geçme n . . ·· h , k ki 
111.1 tl d ld M afih benim teşkil me etmışlerdıı:. Bunun da şup e ) o " e ere a ı. nam , .. ı· · 

· ld ~ ·· lere devam edi- modern Rumların hurmet ve pres ışıne etmış o ugurn muessese 

1 

.. . . . . . 
1. d F k • a··k-·mh e topçu mek- daha liiyıktır ve naturalıst fızıkçılerın ıyor u. a a. o u an . . . . .. . . ) 
t b. · · t kt b' ben·m faaliyetim dıkkatını celbe daha mustaıddır (3 . e ı, rıyazıya me e ı ı 

~ etti. hı dıtm, sükunetını muha- Denilemezdi... Çünkü şu anda Bat- soiva mabedinin en kıvmeth hatırası -ll'ıfr Atü~]jrrıe!:Y"r .. ıfrnirale dönerek E- tal Ga7i kılıcının kuvvetilc şehre gir - m hamil olan Battal Gazi de, beraber -

için ancak mevcuda devam sahası :ırzedi- Cenub sahiline daha yakın bulunan 
yorlardı. Bunları artırmak i.imidi kalma- dağlar bu adaya Akdeniz tarafından ya
mıştı. Bu .:;ebeble Fransaya avdete karar naşılmayı adeta imkansız hale sokarlar. 
verdim. Fakat Babıaliye arzu etmez gö- Bu sebeble şimal sahili fena bir sahilin 
ründüğü bu istifayı tebliğ etmemiştim. imkan verebileceği ziraatin bütün fayda.
Hatta Babıali bana muhtelif müessesele· larından istifade çaresini bulabiliyor. A• 
re vekiller tayin etmemi rica eyledi (1). halinin mahrum bulundukları hububata 

h,,~ l3aşkunı:::d soılerinı: miş olan bir Fatih kudrc,t ve salahiye - di ... 
L~l~ iın anımız Emir Müslime tine malikti. * 
~u :y~l'i~ P~ratorunuzun bu arzu- -ic 
~ Ç<)k ~~~ır:;iyeceklerinden do- (Altın kapı) da bekliyenlere gelin -
Gar l, sadet'@ A ıyorlar .. bizim şar- ce ... YA EMiR!.. ARTIK. YOLLARIMIZ 

AYRILMIŞTIR. gidı- Yasofya mabedine ka- Kum~mdan Hebire, esasen böyle teh-l)j •µ, 0radan d~ 
'rııi :Ye tel'cüıne ~nmek~ir; diyorlar... likeli bir maceranın aleyhinde idi. Ah
rtıa l'alin daha b etti ~e sonra, ihtiyar Iak ve mizaçları pek 1Jozuk olan Bi -

sına ~d aşka hır teklifte bulun- zanslılann.. ve bilhassa hilekarlığı ile 
lıtıı':- \ta !nıtr~n 'Vermemek için: meshur olan Bizans hükümdarının, E-

. . .. Yoluınuza devam ede- mir Müslime ile Battal Gaziyi bir tu -

O gece. Arab ordusunun karargahı, 
büyük bir ~vinç ve sürur kaynağı ha
line geldi. Bunun sebebi, yalnız Bizans 
kalesine karşı kazanılan (manevi za -
fer) dc-ğildi. Asıl hakiki sebeb, avdet ~i. zağa düşürmelerinden korktuğu için, 

~ Ukaddes büyük bir endişe içinde idi. 
en1rinin verilmesi jdi. · 

~eYdan i]~~Ytn kapısının önünde-
~!nı danı, hi~r ~vanyo]u ve Ayasofya 
büı~ işu, aau.ı ınsa~ mahşeri haline 
daı un bu hısa GazıYi görebilmek için 
~ t!alantYor .. ~r ~i.t~Jeıi, deniz gibi 
ie?1 1!'adJarı f • ~ırfnt ezen halkın, a
lt~r{llıtl:.at1 ~tı~Yordu. Bizans asker
hk ar .. -~ Çluk]e muhafaza edebi
kinı ~n~ erktnı ise, bu karışık
'dere Ir ~llerf '-rhoş veyahud münta-

dillı 'k.~rfad bir ~!n·. misafirlere tecavüz 
ller k kuYorıardı ~e aeheb olmasın

illada: et \Pers!n ·kt h · . 
lı:yllso , trnıı: Mfisli' ı~bır hadise ol-
"~ f)>a nıabecü . llle ıle Battal Ga~i 
eti. şl,r.. orad nın kapısına kadar 

a, atlarında . . 1 1ttahe n ınmış er-
ttlıı din baş 
tılisa~ahib~r " ~hib~" ma4yetinde bü
ltiıı k rıel'i istj:b ~fer olctuğu halde 
~hı apısnıdan ~ ettt. Büyük mabe-

~ ~~kların~:erle~ken, Battal Ga
~l~ lır<if. Çihık~ lllanalı bir tebes
~~~lltldan kı\>ıl u, Devzade Aşkarın 
-~~ btı ltapıdacıınrar fışkırarak dolu 
bı~l'~hn~ştı. n 19et'Jye girdiği gün 
·'fflrab lf ll.9liın 
~ına doğru e, il do~ca mabedip 
l'ıı .. ~ 8arıg"1 k erJedı. Derhal ba-~ 1\.., çı arıb ' 
."'Qitıi~ l'ik'ait Jere yayarak o-
~~ :Yertııe 11aıtıaz kılmak suretile 
~t1'18ağ tara.t~~~irdt. Ve sonra, mih -
, \.Ca~i~ ~ 88ıh olan bir kandili 
~ ~ahedı g~tet"erek: 

h. ~e, ... ~Yaretinıizi~ hatırası ol-
~· "'"

1
U alahın. 

\ ~taı Cazı 

f .4. ikası var J 

Sümerbank Umumi Müdürlüğün-. 
den: 

25 Memur Alınacakhr. 
Karabük demir ve çelik fabrikalanmızda istihdam edilmek üzere müsabaka im

tihanı Ue 25 memur alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlara 80 lira maaş ve ayrıca 10 lira mesken zammı 

verilecektir. 

İmtihana kabul şartlrırı aşağıda yazılıdır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Liseden veya Ankara, İzmir ve İstanbul Ticaret liselerinden veya lise 

muadili olan ecnebi mekteblerden mezun bulunmak. 
3 - Sıhhati tam olmak. 
4 - Yaşı 30 dan yukarı olmamak. 
Talib olanların nihayet 6/6/1939 tarihi ne kadar nüf u.s tezkeresi, mekteb şeha

detnamesi ve hizmet vesaikile birlikte An karada Sümer bank Umumi Müdürlük 

Personel Şubesine ve İstanbulda Sümer bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne mü
racaatları. 

İmtihan 10/6/939 tarihinde saat 10 da Ankara ve İstanbulda yapılacaktır. 
c2052• (3829) 

ADAPAZARI 

DEMİR ve TAHTA FABRİKALARl 
Türk Anonim Şirket]nden: 

Fabrikamızda dökme soba; el arabası, Köylü 
Sap arabası, Araba yedek aksamı ve bilumum 
demir, tahta ve dökme işleri im~line başlan-
mıştır. 

Veda ettiğim zaman, padişah bana ga- mukabil mübadele ettikleri mahsullerin 
yet güzel bir samur kürk giydirdi. Fakat zenginliği de iklimin güzelliğinden ileri 
biraz sonra yapılan bir veda benim için geliyor, zeytiuyağları adanın ticaretinin 
daha müessir oldu. 1zmirde kralın cfr.S- fenni ve sabun imalatı en başlı sanayiinl 
gote, }arından birine binmek üzere beni teşkil ediyor. Maamafih bu san'at o kadar 
oraya götürecek olan gemi henüz demi- az tekemmül etmiştir ki. müstehliklerin 
rini almış, yelken açmakta olduğu sırada, pek yakında bulunmasına rağmen. bizim 
müteaddid kayıklar gemiye yanaştılar. ticaretimiz Marsilya civarındaki sabun·• 
Birdenbire bütün talebelerimin etrafımı hanelerde imal edilmek üzere bu yağlanri 
ald•klarını gördüm. Her birinin elinde ya büyük kısmını ihraç ediyor ve bir kısmını 
bir kitab, va bir alet vardı. Teessür için- İstanbulda satıyor. 

de: Girid adasmın şark burnunda, gayn 
_ Bizi :er1'etmeden evvel, diyorlardı, meskun taraflarında tesadüf ettiğim ya-

hiç olmazsa bir son ders veriniz. Bu ders bani zeytin ağaçları aşılanmalarını bekli .. 
hepsinden ziyade zihnimize hakkolacak- yorlar. Bütün vadiler zakum ağaçlnrile ~l 
tır. ge ve örnek içinde bırakılmışlardır. Bun

Birisi vC't<>ri kaime murabbaını izah için ların sebeb oldukları buhar orada uyku· 
kitabını açıyor. diğer biri, uzun ak saka- ya dalanlar için mühlik addolunuyor. 
Jile. irtifa <ı lmı:ı k için Sekstanı düzeltiyor-

Kırlar portakal ve limon ağaçlarile kap• 
lıdırlar. Bunların yemişleri Malta ve 
Portakalda yetişenlere faiktir. Kayısı cin 
sinden ve mirabelle erikleri büyüklüğün· 

du. Hepsi iki fersahtan ziyade bir mesa
feye kadar bana refakat ettiler. Nihayet 
büvük bir teeı::sür içinde ayrıldık. Türk
lerin çabuk çabuk teessür duymamalan 

deki cmışmış, lar yalnız Kandiye toprak. ve benim de bövle bir şeve hazırlanma-
larına mahsus gibidirler. Bunlar bu cins• mış bulunmaklığım duvduğumuz tees.5\i-

rün bütün bütün şiddetli olmasını icab ten meyvaların en nazikleri gibi gör.inil• 
yorlar. Ada en kıymetli nebatları yetiş .. etmişti. tiri yor. 

Vasi imp~nıtorluklarının payitahtında, 
Türklerin ahJlık ve adatını ve hükumet
lerini tetkilc ve müşahede ettikten sonra, 
şimdi benim için uzak vilayetleri dolaş
mak. muhtevi oldukları muhtelif millet
leri tetkik ecierek müstebidin uzaklığı ha. 
sebile istibdadda bizzarure husule gelen 
ince farkları kesfeylemek işi kalıyordu. 

Fransanın Levanttaki ticaret müesse
selerinde knnunların aksiliğinden ziyade 
kaidelere riayet edilmemesi yüzünden 
husule gelen birçok suiistimaller Fransa 
hüklımetini iskeleleri teftiş ettirmeğe 
sevkeylemişti. Bu vazife bana tevdi olun
du. 

(Arkası var) 

(2) Birl küçük Asyada, meşhur Bursa şeh· 
rinln üstünde, diğeri Avrupada eski Thessa
lonlque körfezinde olmak üzere diğer 1k.J 
Olympe dağı daha görülüyor. Bu son dağın 
kurbunda küçiik bir vadi vardır. Buna Tem
pe vadisi denillyor. Olympe dağı olmağa da
ha itlraz götürmez hakları var gibidir. Fa
kat bu muhtelif dağların manzarası hiçbir 
tercihe mfuıald değtldir. 

(3) Bu mağara bllhassa ihtiva ettiği sta
laktlUeriıı ve arzeylediklerl çeşidlerln vasfı 
1tibartle dikkate şayan idi .............. -............................................ . 

Kraıın Baron de Durfort kumandasm- Bir doktorun gUnf Uk 
da bulunan Athalante fregati beni teftiş 

edilecek yerlere götürmek üzere techiza- notlarından 
tını ikmal ~mrini aldı. Ayni geminin Si- 1-----------------11 
cilyava götürecekleri Kont ve Konte! 
'I'cssc ile duc d'Ayen ve Kont de Meun 

Slpariflerfn doörudan doGruya Adapazarı adresimize veyahut 
Ankara Merkez BOromuz adresine yapılması aayın rr.ütterile-
rimlzden rica olnur. 

Tulona muvasalat edince, Mayısın ikinci 
günü yelkenleri açarak yola çıktık. Kor-

~ ~~haı ita~tb~andanının emri
~ o~~e, «ılıçe::ı··· 1:Pkı, herhangi 
l_ ~ ıturnanda U~tıle girmiş olan 
~~~ ~ 1 h n.ı gibi, hiç kimseye 
~~tadan Çl'~~munu hissetmeden, 

sika burnu hizasında, devamlı bir şark 
~--••••••••••••••••••••••••••~' ri~anbuldukM~~~rdeDurfort~-Bor Şarbaylığından: 

~~\tı Üıer~ h dı. Ve zafer nişane-
~·~t · • emen nuırağının ucu-
L~ 0 anc1a 
~gt bi~ orada bulunan rahib -
~ıh r lfınon 'b· 

• e}]erinı .. gı ı sarardı. 
~ı .. "t "e ba Uguşturarak saray 
~ı)>0~h.. ~:~~le yaklaştı. 

~"I}~ • lllıizin bir direği 
ı..·ı~, ~ 

~ ' ~h ırırıdand 
t\ı ~ l'e~l'f ı... Fakat, ayni su-

t'~~~ fU ~Jlsarı kesilmiş olan 
~ ~,~ t... ısa oevd>ı aldı: 

' ~ ilıbaş l'aJıibı t~btı ~1:Yar arnı n ıre gerek saray na-
~~ a ar1 &ebe 1'81fn böylece sara -

'!.~:bert, A.y:;;.~ğiltli. Çünkü, 
~ ıl~~a81 --.... .ra mabedinin en 
\ı ~lt ~~~asında buhınan o al
~'~ ~ ~ k' ralıibler arasında 
~~~~Ynleti haizdi. Kilise '! ~ ~ kUl lerfn<le, senelerden-
,)~,, ~f. hıtikaı eden bir 
~ tti zız Yahya), (Haz

e il ~. İsanın va-

1 - Belediyemiz ihtiyacı için alınacak bir aded arazozun taşradan temin edi
lebileceğine göre bir ay daha ihalenirı uzatılması icab ettiğinden 20 Haziran 939 
Salı günü saat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2 - Arazozun muhammen bedeli beş bin beş yüz lira olup ilk pey parası dört 
yüz on iki lira elli kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek ist,iyenler h?.rgün Ankara, İstanbul. Mersin ve Bor 
Belediyelerinde görebilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını Encümene vermi~ bulun-
maları. c3627> 

-ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Toptan şeker ıatışlanmız fstımbulda bir tona kadar f ndirilmlştlr. En az bin 
kilo kristal veya kesme ŞPkeri nlmak isteyenler, İstanbul Bahçekapı, Taş 

handaki satış barosuna doğrudan mnrncaat edebilirler. 

RiSTAL ŞEKER Kilosu: 25jKuruştur. 
KESME ,, ,, . 2e 

novaya uğramağa karar verdi. Orada bir 
kaç gün kaldıktan sonra, tekrar denize 
açıldık. Yolculan gidecekleri yere çı· 
kardık. 

Sonra Maltaya doğru gidildi Orada ifa 
edilecek Büyük Üstad nezdinde bir vazi
fem vardı. Maltadan sonra Candie (Gi
rid) adasına gittik. Tettişlerinıe buradan 
başladım. 

Eski Crete( Girid) olan bu ada Ceza
yiri Bahrisefidi Akdenizden ayırır. Garb
dıen şarka doğru müteveccih uzun bir 
dağ silsilesinden teşekkül etmişti. Bunu 

Adriyatiğin §İmalinden başlıyarak Mora
dan geçen VE' Caramanie'de tekrar mey
dana çıkarak Lübnan dağile birleşen dağ 
silsilesinin bir temadisi _gibi telAkki etmek 
kabildPr. 

En eski zamanların şairleri tarafıt1dan 
methedilen Girid adası meşhur Labirenti
ni hAlA seyyahların merak ve tece~Üsüne 
arzediyor. Hakiki Olympe dağının ken
disinde olduğu iddiasını da besler. Fakat 

(1) Ve.ldl, kaybubet eden adamın 1erinl 
tutan ~J'll.VfH daJ'J.ar 
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ALMAMYAVA 
BiR iNGilil CASIJS 

'ftrdm• eden: e. .Alu 

Ludenoon bana bi·r yıom sual sorduktan sonra başmı 
iki elleri arasma alarak düşünmeğe ·başladı 

Lüdendor.f hummalı bir fa•aliyetle 
garb rephe:.inı tensike koyuldu; ikinci, 
on ..,ekizinci, on doh"Uzuncu orduları ge
neral Fon-Ben'in kumandası altında ol
mak iızere 'bir grup halindıe birleştir -
di. 

1940 olimpiyadlarma iştirake 
hazırlanan bir sporcumuz 

A t d ı• . d b. . . . . d . yakJO ms er am o ımpıya ırıncısının erecesıne ef 
bir derece alan gülleci Cemal Türk bayrağını şer 

direğinde dalgalandırmıya azmetmiş bulunuY0
' 
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derece 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLU~U J 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kc,,. 20 Kw. 
T.A.P. Sl,79 m. H65 Kes. 20 Kw. 

ÇARŞAJ\IBA 3115/39 
12.30: Pragram. 12.35: Türk müziği: 1 -

Osman beyin Hüzzam Pe§revl. 2 - M. eeıa.
lettın paşanın Hüzzam şarkısı: (Kerem ey
le mestane.> S - Hüzzam şarkı: (Çıkar yü
celerden.> 4 - Lemlnin şarkı: (Yeter htc -
rantı sözler.) 5 - Lemlnin ş:ırkı: (Son aş -
kmıı car.a.l 6 - Tak.sim. 7 - Halk türkiisü: 
(Yürü dilber yürü.} 8 - Halk türküsü: <De
mirciler demir ... ) 13: Memleket saat A.yan, 
ejans ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14: 
Müzlk (Riyaseti Cümhur Bandosu - eŞf: 

İhsan Kimçer.} ı - G. Gese.sse - Marş. 2 -
Poppy - Endüliis vnlst 3 - Flotow - .Mart
ha. operetinin Uvertürü. 4 - Ch. Silver -
ttLa belle au bois Dormanh operetinden s • 
leksyon. 18.30· Program. 18.35: Müzik (Nq -
eli pla.klar> Pi. 19: Konuşma. 19.15: Ttlrk 
müziği (Fasıl heyeti.) 20 Memleket saat 1. .. 
ynn, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15: 
Türk müzl~l. 1 - Mahur p~ev1. 2 - Şeref 
İncilinin mahur ş:ırkı: (Alamam doğrusu.) 
3 - Dedenin mahur şarkı: (Sana IA.yık mı.> 
4 - Klarnet taksimi. 5 - KürdllthlcazkA.r 
şarkı: (Askınla dolan sineme.> 6 - Kürd.lll
hlcazkfi.r saz semalsl. 7 - Artakintn Ev19 
şarkı: <Aşkınla harnb olduğumu.) 8 - Ye -
sari Asımın Evlş şarkı: (Benim öksüz ben • 
Hğlmde.) 9 - Halk türktisü: CEIA. gözlerlne 
kurban. l 10 - S:.m kordell'l. 21: Haftalık 
posta kutusu. 21.15: Esham, ta.hvlltıt, kam -
biyo - nukut ve Ziraat borsası (fint.) 21.28: 
Neş'ell plfı.klar - R. 21.30: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Becker - hıı: 
bahar - Melodi. 2 - Oscar Petras - 1:ıdncı 
a.vcılnn - Fantezl. 3 - Demer55ema.n - A .. 
ranjuez'de bir bayram. 4 - Drlgo - Serenad. 
5 - Paul Llncke - Ollmplyndlarda - Marş. 

6 - J. Strauss - Artist hayatı (vals.} 7 -
Chopin - Nokturne - mi minör. 22.30: Müzik 
(Melodiler - Pl.} 23: Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 23.15 - 24: Müzik (Caz • 
band) Pi . .............................................................. 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT ,, Yarım litrelik şişesi perakende 

100 kuruştur 
Satıcılara 0 /o 10 tenzilat yapılır. 

• 

Bisikletleri 
münhasıran 

BAKER 
MaGazalarında satılmaktadır. 

~~,.ÇOCUK HEKiMİ ~ ... 

Dr.Ahmed Akkoyunlu 
kamyonlarından, Satış mağaza ve depolarınd~n isteyiniz. Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada hargnn saat 16 ten 
sonra Telefon No. 40127 

~ ı~··-----------~ --~~~~~~~--~~~~~--

ı es vi ye ci ve tornacı öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Alınacaktır. 

~tıkkaıedek· Askeri Fabrikalar Ummn l'tfiidürJUğiinden 
~ltr. İatekl'l 1 

• fabrıkamızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci va tornacı alına
~ a, İzınir ~ erın imtihanJan yapilmak üzere Kırıkkale Grup Müdürlüğü ile An-

tları. (:o:tinbur:ıu silah fabrikalarımız Müdürlüklerinden bırine müra-

Den~· -:-..;;;;;;;;;;;::;;;:;:::;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:~ 

[~~~~~~'Ç) 
······························································ 

Son Posta 
Yevmi, Blyasl, Havadis ve Halle gazeteaı ı 12 levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

~' 'l'aluni~· ~~---~:.:=:.:==~~:.;.::.;.:~:_~_..:.. ___ .J Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

'alt~- cins n :di~_en kıymeti 16430 lira 1 1 - Tahmin edilen kıymeti 36681.60 li- ._ ____ t __ s_T_A_N_B_U_L ___ --ı 
~'?.;. ~ı ı21~tubünün_ kaplı zarfla ıra olan 24 kalem muhtelif cins halatın Gazetemizde çıkan yazı ve 
ttı. .. 11~ gün~ 1939 tarıhine rastlıyan kapalı zarfla münakasası 12/6/1939 ta • resimlerin bütün hakları 
~~ !}ıu~; saat 11 de Vekalet bina- rihine r:stlıy~n Pazar~ günü. saat _14 mahfuz ve gazetemize aiddir. 

BASUR 

devamh 
tatbiki 

MEMELERiNDE 

~1ttir kil komisyonumuzda icra de Vekalet bmasında muteşekkil komıs- -····-
~-.... · fonumuzda icra edilecektir. ABONE flATLARI ile 

tGrı Şartnamesini al k . . . 2 - 183 klll'U§ bf>del ile şartnamesini 
l~a ..... ,.komisyona m"ma ıstıyenlerın almak istiyenleıin her gün komisyona 

.,.1ı uracaatları " 
~ 2s 1• "nakasay . · muracaatları. 

lteı ll'alılt ·ık a gır.mek istiyenlerin 1 3 - Münakasaya girmek lstiyenlerin 
tlil'ı.ı t!tırı· 1 teminat k i 
'- ·~ '. tıa\'I ka 

1 
ve anun 2751.12 liralık ilk teminat ve kanuni bel-

~i.t e~Unakasa pa .1 zarflannı belli geleıini havi kapalı ıarflannı belli gün· 
~ ~Ottı·eline kad:aatınden en geç bir de münakasa ıaattnden en geç bir saat 

'
,11_1a)otı b r makbuz mukabilin- evveline kadar makbuz mukabilinde ko-

"" 01_ aşkanlı~ına ı · · ) ._~k ec· v verme erı. ınısyon b~kanlıfına 'Vermeleri. •Postada 
(1958) g 3ıkmeler kabul edil - olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(, 624) c1955> c3625, 

.«\ıke " F 
ı, ~ rı abrikalar Umum Müdürlüğü lıanlan 

'tı lnuJıtelif T 
13 ~ alı orna tezgihı teminat olan ( 4250) lirayı havi teklif 
) ''1 tdilen be na~ mektublarmı mezk&o günde saat 14 de 
~~ ~Uhteı·ı delı (60.000) lira olan kadar Komisyona vermeleri ve k.endileri
tt.'' r lJnıu:n to:n: t~z~ahı Askeri nin de 2490 nümaraiı kanunun 2 ve 3. 
~ a;ı ltoll'ıi~y Mudurluğü merkez sa- maddelerindeki YeaiJde Komisyoncu ol· 
~. ~-t 15 te o~unca 14/7 /1939 Cuma madıklanna ve bu işle allkadar tüccar
")Ob..~ttnattıe tPal~ zarfla ihale edile- dan olduklanna dair Ticaret Odası vesi-
~ "erilir 3> lı:a mukabilinde ko- kasile mezkür gün ve saatte Komiayona 

· Talıblerin muvakkat müracaatları. (3658) 

1 es 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2840 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abône bedeli peşindir. Adres 
değiftirmek 25 .k11nlftur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelert evrcıA weri oerilmn. 
ilanlardan me.,aliyet alınma . 
Cevab için mektublara 10 kuru,şluk 

Pul ilavem lhımdır. 

r
1 

··;~-;;~·~·~·~;;·i~~~i,~··,, 
Telgraf : Son Posta I 
Telefon : 20203 

'···········--····················· .. --····-' 
....................................... ·--··------··-···· 

Son Posta ~latbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SABiPLEBi: S. Ragıp EMEÇ 

:A. Ekrem USAKLIGlL 

çaball temin edilir 

Askeri fabrikalar Akyazı kereste fabrikası 
müdürlüğünden. 

Akyazı Mkeri kerem fabrikası aşağıda yazılı kereste ve kütük nakliyaıtını 
kapalı zarf ueulile ekısiltmeye koymuştur. 

1 - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkırığı ormanı nuntakalarmdan c6000, metre 
ını1tAb her cine kütük ve kereste Akyazının Kuzuluk köyü civarındaki fabn"'ka • 
sına nakledilecektir. Beher mettre mikabının muhammen bedeli beş lira ve mu
vakkat teminatı c2250> liradıT. 

2 - Kuzuluk körü civanndaki fabrikası ambarlarından c4000> metre mikib h~ 
cins kütük ve kereste Adapazarı istasyonundaki ardıyesine nakledilecek, beher 
ınetre miklbmuı muhammen bedeli iki lira ve muvakkat teminatı c60Q, liradır,. 

3 - Adapazarmda Park kar§.!Sındaki askeri yollama dairesinde 12/Haztran/ı 
839 Pazartesi günü saat on dörtte ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. 

4 - İstekliler Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklanna dair belgelerile mu .. 
vakkat teminat mektub veya mak.buzlannı havi kapalı zarflarını muayyen gUn .. 
de saat oo i1çıe kadar komisyona vermeleri ve şartnamesini görmek Urtiyenlerirl 
rabrika Müdürlüğüne müracaatlan jlan olunur. c3534:t 
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dikkat elmeniz lizımclır 

~----ıı.rıdalarınızın sıhhi bir tarzda muhafazasının en cezri tarzı bir 
Frigldaire·e sahip olmaktır. 

Frlgidaire. soğutma tevlit eden en sağlam bir cihaz olan °EKOVA T,, ile 

mücehhezdir. 

E:KOV AT 5 sene lcin temuıattrdır. 

Frigldalre·ı satın almakla en mütekamil olan bu dolabın sarfettl{ll asga
ri cereyan dolayısııe hakiki bir tasarruf temin edersiniz. 

Gec kalmayınız, Frigidaire'ini;;ı?I hemen ahnız. 


