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atının neticesi :J 
ltalya ile Almanya 

Türkiyenin dış siyaseti ve 
bunun Doğu Avrupa 

muvazenesindeki rolü 
Sulh anlaşmaları yapmak demek, 

bitaraf lıktan ayrılmak değildir 

arasında askeri, siyasi 
bir pakt ,imzalandı 

Dün Biz sulh istiyenlerin en tabii bir müttefiki olabi_leceğimiz 
Milinoda bir teblig"' neşredildi gibi, sulh istiyenler de bizim müttefiklerimizdir 

YAZAN 

iki Nazır Romaya gittiler lfarloiy•~::k:~ •. ~;:e:! H. EmtrErk11etl 
P aktı · k l Al . 1 • 1 ·ı bir Fransız ıazetecisinu aorıuıanna ce • 

ve 
n ımzasını memnuniyetle arıı ıyan man gazete erı ngı tere ve vab verirken Türkiyenin d.ıı ıiyuetlnin 

Fransanın çember siyasetine kat'i bir darbe indirilmiştir, diyorlar herkesle dosttuk ve kaı1 bir taramzııt 
ı - ............... ·-··-··--··-·00

·······-·
00
--- oldutunu aöylemiştL Bu açık. dofru ve ilk akı·sıer 1 • • h . M·ıı aamimt ilade ile gerçi Avrupanın kanpk ızmır şe r'nin 1 ' ve bulanık durumu hemen durulmıya -

oak idi.9e de bu sözıerin anlatmak istedik-

BERLIN. Pakt t .h" b. .. h · ın an ı ır '" em . . 
ınıyeti olacak, diyor 

ROM - -
b. A : Paktın fevkalô.a• 
,,. h "'d· 0

. ~se olmadıtını 
ılan ediyor 

Pa· -....... !'is 7 (liusu ·) ı 
-... , kont c· Sl - talya Hariciye na-
rı ıano ·ı A 

ş 8f8 tazimleri leri Türkiyenin sağlam ve kendınct IÜ· 
venir bitaraflık siyasetinin yalnız ken • 
dirnizhı değil oenub doğu Avrupanın ve İzmir 7 - Belediye reisi dok

:tıor Behçet Uz, bugün .Amaraya 
hareket etmiştir. Beledzye :reisi 
Reisicümhura· İmıir şelhrinin ta
zimlerini ve İzmirlilerin Milli 
Şefe olan tahasısürlerini arzede
cek, fuar ve belediye işleri hak
kında ali.kadar makamlarla te
maslarda bulunacaktır. (A.A.) 

dolu Akdenlzin sulh ve sellmeti için ye-
pne düriist, insani ve makul ıiyaset ol
duğunda kimsenin bir fÜphesı yoktur. 

Türkiye kuvvetli bitaraflık ıiyasetile 
kimaeye değil yalnız ıulha hiz-
met eder; sulh bizim kutlu 
bir ülkümüzdür. Sulhu bütün 

(Devamı 11 nci .ayfada) 

,Von Ribbentr' e lınan hariciye nazı-
lbilıak~reıe op arasında cereyan edm 

r burada b~yük bir dikkatle 
(l>eı,ama 3 iftelfl ...,..., 

~-----~'-
Nevyork sergisinde Türk 
pavyonu resmen açıldı 

Dflnkü bedn harıketlenneu11 bir görünaı (Yazısı 11 inci sayfada) 
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Hergün, 

Değişmesi elzem 
iki politika 

Yazan: Muhittin Birgen 

SON POSTA 

Res1fftll Makaleı Çinli sözleri ... 

me, 
Hasmının 

aksi 
korkak ve zayıf olduğunu söyle
tat.dirde bhrama.rılık iddiasında buluna-

Beğenilecek bir eser görürsen be!enmemezlik etme. İn
sanlar mukabele etmesini çok MVerler. Sonra bejenilecek 

mauuı. 

lngiltere ana 
Kraliçesi neş'esinl 
Muhafsza ediyor! r

, ........................................................ ,\ 
Her n bir tıkra , 

Mayıs 8 

~------------------------.--
Sözün kısası 

Amerikan kızlarına göre: 

ideal koca 

1!. Tntu 

~ mcrikan kızları nczdındc ora

~ daki gazetelerden birinin ys.'P4 
mif oldu~ anket, verdıği netıce itıbaril• 
dikkate şayandır. Gazete, kızlara şöy'l• 
bir sual sormuş: 

- Siz'in fikir ve kanaatınize göre, id,. 
nl bir kocada aranacak. on iki vasıf haJl' 
gileridir? 

On iki vasıf .. on iki mükemmelıyet şat• 
tı .. bunları tesbit ve tadad etmek kola1 
değildir. Kolay dahi olsa, on ikisini bir
den haiz bir koca, anka kuşu gibi adı vat• 
kendi yok bir şey olacaktır. Hususile ~ 
modern genç kızların erkeği beğenrneı 
hususunda ziyadesile müşkülpesend ov 
dukları hakkında zihinlerde ötcdenberi 
kökleşmiş yalan, yanlış bir de umumi ka• 
naat vardır. 

Bununla beraber Amerikan kızlan gıı• 
zetecinin sualine pekala cevnb vcrmişlerj 
ve bu cevablar hiç te znnnedildiğı g[bf 
değilmiş. 

Mesela biz beklerdik ki Amerika gibi 
bir garibeler muhitinde, kadın krıcasınıJ' 
mükemmeliyetini kabul etmek için onda 
gene bir takım acaib mezıyet (!) ler ara" 
sın .. ve desin ki: l lskoçyalın"'i"n hediyesi 

! Hasis bir Jskoçyalı, Londraya git- ı 
mi§, bir tanıdığının evinde birkaç ge
ce kalmıştı. 1skoçyalı'JI' çok jazla a.. 
ğırlad.ıkları için bunun altında knl
mık istemedi. Ayrılırken: 

Güzel bir polia 
Yüzilnden 
Şaşıran kadın 

- Benim için ideal vasfına lfıyı k kocal 
J !lyi golf oynıyan, teniste şampiyonluk ka' 
l 1 zanan, veçhen Fred Aster'e benziycn, ~eJ 

t 
sene birer defacık olsun seyahat edebile• 
cek kadar parası olan, hiç yoktan iş icaô 

1 edecek bir zekAya malık bulunan, hayatı 
- lskoçyada gı.izel bır ta:ntğum 

• var, gidcT gitmez, onu size gcmderi
rim, dedi. 

l•koçyalı, lıkoçyaya gitti. Fakat 
v(tdettiği tavuğu gö'ldermcdi. Bir 
müddet 801lrtı tekrar Londraya geldi
ği zaman tavuk vadettiDi Londralıya 
•akak.ta tesadüf etti. Londralı ıordu: 

- Hani benim tavu~ıım? 
- Talihine kü.8 donum. ı I 

1 - Ne oldu, öldü mü? ~ 
- Hasta idi, ölecek ıanıyorcıu.m. i 

l• Sana. göndereceğimi v4detmiştim Fa- E 

kat lskoçya'Jla gider gitmez bir de ne i 
1 göreyim, iyi olmamıı mı?_ i, 

* İngiltere ana kraliçesi geçkin yaşına \. _____ -------
. 

Asıl me-sele İtalyadadır. İtalyn, kendi rağmen canlılığını. na,' esini muhafaz11 et- o• • d ki d b• f ., ' 
topraklarının üç mislinden fazla bir ko- mektedır. Birçok ıa.yal topi.antılara al- r e er en ır J 0. Londrada otomobil kullanırken ıeyrU-
lont sahibidir. Bu koloni topra'klannın den, operet ve operalarda hazır bulunan &eler işaretlerine muıa:rır olarak Jaareket 
bir kısmı çaıde olsa da diğer sahalarda kraliçe Mari. geçenlerde de, 25 sene krıı- ettiği için mahkemeye Yerilen bir İngiliz 
İtalyanlar için geniş bayat imkanları vsr liçe olarak ya~adılı cBucklnham>' sarayı- bdınınm avukatı, miivekkilinı fÖyle mü-
dır. Bu topraklan işleyecek. olan İtalyan nın ~detl~rine dair verilen bir konferansa dafan etmiftir; 

d . b . . k gitmiş, hatibin söıleri.ni büyük bir zevkle B b h ,_ bah u d ~ milleti. uzun zaman için ken 's ne i.ıyil ! - iz u usı.uta a.a a l e
6

.liz. 
servetler yaratmıy-ı muvaffak olur. Şu dinlemiıtır. Dofrusunu isterseniz kabahat, pofütedir. 

halde, İtalya dahıı ne istivor? li müddet, ievket YO azamet içinde de • K~ebaşlarına een2. güzel. yakıııklı bir 
İtalyanın !~edikleri, DuçP, kencFsine vam ettirebildi. nokta koyuyorlar, aonra da bizden önii-

rnahsus bir açı'klıkla izah ediyor: P'Jliti-ı Halbukı 0 günkü ıartıarla bugünkü müzdeki i§aretleri görmemizi il'tiyorlar. 
ka demek. kuvvet demektir. Kuvvetli ol- §artlar arasında dünyalardan daha bu _ Buna imkln var mıdır?. G<Snül bu ... Çe-
mak, hakim ohnak için d"', haklı olmak yük farklar vardır: Akdenizde fnl'lltere, Bu ördek anne, Londrada bir apaıtı- ker. Hem güule hak.malt aevabdır. 
için de kAfi bir sebebdir. İtalya, etrafın - Fransa gibi büyük deniz kuvvetleri do _ manın taraçasmı mekAn yapmı~ır. İm- Resimde. hidlBe flilnll. nöbet bekllyen 
da vakt le bfiyük Romayı kurmuş ol n lqıyor. Bunların çürilmüş bir halde bu- kUnı yok, başka yerde gezmemekte, yav- polisi görüyommuz. 

zehirliyen his inceltğinden mahrum ola~ 
iyi danseden adamdır. 

Hayır! Bizim kendilerıne pek bakSll 
olarak yakıştırdığımız bu tipi Amerika• 
kızları akıllarına bile getırıneınişlcr. E~ 
seriyetle vermiş oldukları cevaba göre. 
onlann idealleştirdikleri koca ıudur. 

- Sıhhatli, evini barkını, çocukların 
(seven, nükteden hoşlanan, neş'eli, kansı 
atkAr, çalış'kan, civanmerd, azimli v< 

1 mümkün mertebe başka~anmn üzerind< 
iyi tesir yapan bir er'ıte!<. 

1 Siz, flirtin ımemba1 ola!":ık tanınmış bil 
memleketin kızlarından bu makul şar~ 
ları bekler mi idiniz? Asırlık .. yuvaı 

1 an'anelerinden sıyrılmak, sosyal kuruın11 
altüst etmek için biriblı·leri!e yarı§ edd 
eski dünya memleketlerine. yenı dünyt 
ne güzel bir ders vermiş oluyor! 

Sözde Amerikan zihnıyetini taklid e
dip, asrımıza uygun ol:ıcağtz diye, bizlel 
istediğimiz kadar kokteyl yutalım. pat.! 
şişirelim, aç oturalım, saçlarımızı tutkalı 
bulayıp ıslanmış karga tüyüne döndüre 
lim, cümbüşten cümbi.i~e koşup acaili, 
danslarla gülünç olalım . şuurlu Ameri' 
kan kızı bunların hiç birh~ kıymet ver• 
mcyip as!'tde bir evin içmdE", sevdjğ= v4 

sevildiği kocasile ve ondan doğacak yr.V· 
rularla yaşamayı ni:::net b:l:yor. 

vatan olduğuna göre. bugün de öyle bir lunduklarını gösteren hı~ bir allınet yok- rulann.a bava aldırmamaktadır. Merak- ----------
imparatorluk kurmak iddi!lsında bulun - tur. Wann getirdikleri yemekleri beğenmez- Büyük bir /ngi/iz takdir idi: 
maya hak sahibi demektir. İtalyan mil • İtalya etrafında M çürilmilı medeni - 11e, bir zamanlar ömür ırilrdüğii Londra- amirali öldü - Kadının yeri evidir .. yuvasıdır!. 

Ancak beni şaŞ1rtan sade bu Amerikall 
kızlan değil. Biztnı kızlarımızın da ge·. 
çenlerde Son Postanın bir anketine ver· 
dikleri cevab da çok şayanı dikkat -vt 

leti ne kadar kuvvetli olursa bu impar2- yetler görUyoruz. na de teşkıl8tsız bar - nın me§hur parklarından Regent parka Yok! Dünyada, harb ertesinin muvak~ 
torluğu kurmaya da o kadar hak sahibi barlar nr. İtalya milleti milletse, Akde- uçmakta, icab eden erzakı yQvrularına Bugünkü İngiliz bahriyesini hazırhyan, kat çıl!gmlık havasırıdan sonra mes'od 
bulunur demektir. niz etrafında, bizzat kendileri dr birer oradan taşımaktadır. bu uğurda 200 milyon İngiliz lirasından bir inkılab başlıyor. Bu. muhakkak' 

Duçenin bu naznriyeyi. Cihan Harbin- millet olmaya çalışan müstemleke ve ya- fazla para luırcıyan Viaarn.iral 8ir Regi- Ve bu inkılabı da k:ıdın .. yannk! nel-
den içtimai bakımdan çok pC'r·~an bir rı müstemlekelerden başka, millet duy - Amiral Bird tekrar Cenub na.ki Guy Hannını 58 yaflllda olarak faz- lin anaları yapıyorlar k:, eıı ümid veriC\ 
halde çıkmış olan İtalyan mil'dır ye -

1 
gusunun kudsiyetiru tamamen· tanımış la çalışma yüzünden umum d.f netice- dhet budur. 

niden canlandırmak üzere icnb etmiş ol- olan bir takım milU kütleler var. Bu kfit Kutbuna uçacak sinde tedavi edilmekte bulundufu hasta-
duğu malOmdur. Fakat, Ayasofradn söy- leler, Akdenizln bir İtalyan havuzu ol • Kontr Amiral Bird tekrar cenub kut- nede ölmüştür. Hariçte pek az tanınan 
}edikleri yalanlara SultanahmeddP biz - masına razı olamazlar. Bu denız, bir Mil- buna uçacak, ve oralarda bir hava üss-J amiral, bahriye nezaretinin en mühim 
zat kendileri de inanmış olanlar çoktur. !etler Denizi olmalıdır. vücude getirilip getirilmiyeceğinc dair simalarındandı. İngiltere 1934 te ı,lllh
Bunun için, İtalyan Führeri, belkı de bu İtalyan görüşü bir harb görü~ü. ikinci Amerika namına tetkıkatta bulunacak _ lanma programını mevkii tatbike koydu
nazariyeye bir politika eses: ol:ıral· ka - gö~ de bir sulh glirll§ildür. İtalya, Ak- ğu zaman, amiral, diğdr bir arkadaşile 
bul edilebilir bir fikir gözile bakıyor. Bu- denizde kendisi aleyhınde birleşen bil • =tı=r·============== İngiltere bahrlyeslnln Jhtfyacı olduğu 
nun bir alameti de, İtaJy:ın polit•ka na tün milletlerle bir muharebeyi göze al • polifkalannı değ'ştirmeğe mecburdur - bütün gemilerin pl.Anlınnı hanrlamış ve 
Duçenln realist siyaset demekte 0

1
ma • m dıkça, orada ne More Nostrum. ne de lm-. Hatta gene bu değişmenin yakın ol - memleket sanayiln'n bu hususta :ne gibi 

sıdır. İmpnium'u tesis edemez. dur,unu da zaiınediyoruz. Çünkü Alman- yardımlarda bulunabileceğini araftırmış-
Halbuki, böyle bir polifkanın ren]ıst Bugünkü vazivet bundan ibaret oldu • ya, Balkanlarda yalnız tabıi dürOst şnrt- t

1
• İngilterede viaamirale, BQyfi.k Harbde, 

olması iç n, çok hayali olmaktan baska ğu halde Akdeniz etrafınd3 eski bir im • lar içinde ink~f edebiıecek bir iktısadt Konuva sistemini tatbik ederek ve İngi
blr kusuru yoktur. İşte. SE'bf'b n1"·: paratorluğu t~krar canlandırmaktan iba- dostluk politika~ına dönmedikçe. ftaJya Uz bahriyesi. kuvvetlendırilmedfl tak-

Evvel!, Romalılar, ilk fütuhnta b.:ısla- ret bulunan bir politikaya nasıl o1ur da da Roma imparato,.luğu hulya.sından vııı- drde 1941-42 aenelerinde pek tehlikeli bi.-
dıkları zaman karsılarında evv in çürü - rea · t ismi verilebllir? geçmedıkçe. etraflarında yalnız husumet devreye dü§eceğini 6nceden kestir('re'lc 
ma blr Kartaca buldular. A d 'z n o * bırikt'ğıni görecekler.iır. iki defa mt-mleketi kurtarmış nazar;Je 
tarihte ye,e:lıne kuvv tini te k'l cd0 n J"ar Demek oluyor ki Filhrer de. Duçe de Muhittin Bırgen bakılmaktadır. 
t c yı ancak uzun nıuharebC'le"'<ien son- -====:z:::=======================================-===~===== 
ra ma.1fü1b ettiler ve onda.'l sonra da, ge-
ne çilrilmüş. parç'l parça kop~ kta olan 
Y nanlılarla karşfr'iş•ılar. Medeni Yuna
nistandan aldığı kuvvetlerle perisan Yu -
nanlstanı bilsbiltfin yıkıp yer'ne kendi 
imparatorluğunu kurnn Roma, A"Tupa 
k1t'ası üzerinde de yalnız tcşkilfıtsız bar
barlarla muhat idi Tedrlcc:ı onlan da 
kendis'ne rfunetti ve imparatorluğu nn • .. 
cak bu sur&>tlo t.ıım:ımb.vlo onu. bir hav-

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
İmroz kazamıın posta ve telgraf şefi hastaİaıımış. teclavi 

edılmek üzere İsumbula yollanmış ... Olabilir, insandır, has
Uı.lsnır, tedavi edilir. vazifesi başına döner, gcrü1eıı şeyler
dendir. Fakat bu hergün geçirdiğimiz basit hldisenin hn-

rczda verdiği netıceye bakınız: 
Memurun hastalandığı gündenberi fmro~a havale mua

melesı tatil cclilm:ştir, postane sadece mektub alıp vermekle 
ıktifa etmektedir. 

) iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

E. Talıı 
·········ıii;i·i?~;·;~i·;i···;~~·d·;····· 

.... 

Züıih 7 (A.A.) - Zürihte İsviçre ser ' 
gisi, merasimle açılmıştır. 300 bin me~ 
murabbaı geni§liğinde bir sahayı işgal 
eden ve 70 pavyonu havi olan bu sertP 
İsviçrenin her sahada gösterdiği faallY11 

hakkında klsa bir fikir vermektedir. ...............................................•........... .-
TAKViM 

~ 

MAYIS --
ı..vı:af •• • 8 Arabi .... 

1'63 ısss - RH l mc:ıe -İ\in11 Hn:ır 
2o 193D ' ~ 

PAZARTESi --ü.'I~ Rebiülevvel iM>~ ... o . ~ D· 

' 60 18 2 ısı 

9 38 7 ·~ 
Utla Ur:iudl Aqa"' Ya~ 
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' 6J 8 68 1J 1 4'1 c.• -
-~ 



'111 

8 Mayıs 

Ukranyalılar Polonya ile! · Viyanada Alman . 
• • . mustemleke kongresı 

hırlıkte hareket bugünlerde toplanıyor 
edeceklerini bildirdiler Vıyana 7 (A.A.) - 14 ten 18 Mayısa 

kadar Viyanada toplanacak olan sene • 
lik Alman müstemleke kongresinde bay-

Varşo 7 (A 1 h raklar asılarak eski Kiao - Çeu Alınan va .A.) - Polonya me'b'u-1 gerek Ukranya mmtakalaa·ının ava 
san nıec1 =-· k bl v Protektorasındaki Alman kıt'alarının ha-~ı avanin encümeninde 'Uk - müdafaa istikrazına mühim roe ag -
ranya partisinin parlamento grupu na- !arla iştirak etmiş olmalarını Ukranya- tırası tazız edilecektir. 
mına .. ·· ı Alman müstemleke birliğinin şefi Gc-Ukr soz soyliyen meb'us Skrypnik, lılarm Polonya· devletine karşı o an t 
tün an~aıılarııı Polonya devletinin bü- hareketlerinde mühim bir deği$.klik neral Von Epp, şu beyannameyi neşre • 
ol ınudafaa gayretlerinde mütesanid suretinde telakki etmekte ve bunun da miştir: 
·ar.ak hareket edeceklerin1 bildirmiş - sebebi Almanya tarafından takib etli- cMüstemleke ko:ıgresinin gayeye var-
tır~ len siyasetin UkranyaMarı müteessir. mak ~çin bütün kuvvetlerir. toplan~a:~ 

· olonyn maVbuatı gerek bu beyanatı etmiş olduğudur, demektedir. nı istihdaf etme~~edır.lBkulga.ye, . bdızedsin' 

M·ıano mül8katmm neticesi 
çalınmış olan mustem e e erın ıa ı 

temin etmekten ibarettir. Büyük Alman 
milleti, dünyadaki sahalardan ve mütte
fiklerden hissesini almak, milli ve ırki 

takib . (Baştarafı 1 inci sayfada) 
h kık edılınC'ktedir. Mülakatın neticesi 
ra~ın~nda Mi~anoda neşredilen tebliğ et -
le d a resmı rnahfellerde hiç bir müta-

~,. ermeyan edllmemektedır. 
.ı: alnız re • . 

sinden b sm~ teblığde Danzig mesele • 
celbet . a?sedılınernesi nazarı dikkati 

m~tır. 

h· Resmi tebliğ · 
•vulan 7 (A A İ 

r 1 L" • .) - talya hariciye nazı 
''-0nt Cian .. 

rı Fon R 0 ve Alman harıcıyl" nazı • 
zaıterel ıbbc~trop arasında yapılan m:i -
re'!rni t:~ .netıcesınde bugün aşağıdaki 

İk· lıP, neşredilrnıştir. 
1 menılek t h · · ve 7 M e · arıcıye nazırlarının 6 

larcta b ay~ta .~ilanoda yaptığı konuşma
na)ı birugun~u umumi siyasi vaziyet !ti
ınc t nok:e~k·ke tabi tutulmuş, iki hükO
nin ayn· aı nazarının tarnarnile birbıri • 
olunrnu ı olduğu bir hre daha müşahede 
Sİ\ asi ş ve iki devlet münasebetlerinin 

ve nske i b. 
te bı't· r ır pakt ile kat'i olarak 

ıne ka . 
talva v rar Vel'ılmi~tir. Bu suretle 1-
m nınee ~lmanva Avrupa sulhür.iın te . 

lllUC'ss· b ernC'lindect· ır ir tarzda yardun etmek 
ır. 

t·ı Romaya hareket 
ı ano 7 (A 

haric Ye A.) - Aımanya ve İtalya 
n~ni va nazırlan bu akşam her ikLc;i de 

gond R 
dır. a omayn hareke: etm şler-

Uerlindc meınnwıiyct 
l3erun 7 (AA 

gazetesi İtal · .. ) -: cDeutscher Diensb 
Yn.<i ve ask!r; ıl_e Aımanya arasındıı si • 
2U•ıbahs d hır paktın imzasını mev • 

l3u e erek diyo: kı: 
Paktın tarih" b" 

t:aktır. Bu li' • 1 :r ehemmiyeti ola -
ıetıerinı idarnıtlerI~ Mus'>olininin siya -
tıanda Alın e ettu·ecektır. Ayni za -
Juygularına a: ve ~taJya.n milletlerınin 
uygundur e azırnlerıne de tamamile 

n· . 
ığer tarafta · 

Yan hüku n ou Pakt Alman ve 1tal-
n metlerini ·· 
ın ve iki mili n muşterek arzuları . 

kasden şü h et arasındakı tesanüdden 
bu P e etm"k ist atının uyd t eyen ecnebi mat-
larak tekzib unna neşriyatını da kat'i o-

İtal'ya etmektedir. 
f ı . ve Almany 11 .. 
ıgıltere Ve F a nıifanod, bu paktla 

keııerine k ransanın mihver memle • 
Yasetine ka~·şı b~lan tecavüzi çember si
:Poıonya harı· 1• ır darb... indirmişlerd:r 
her cıye na B ,. . . 

siyasetinin ha ~ı~ı ek ın nutku çem 
~hnanya ve İtal k•kı hedeflerine dair 
tırmerniştir. h·ı Yanın k::ınaatlerini değiş. 
ask,., • •vu anod:ı · • 

..-rı Çemb · sıyası. iktisadi ve 
(ak Yohınd:r teşebbiislerin-e karşı koy -
rtalynn - Alın:~ kat't adım atılmıştır. 
ının tehlik l" ?:>aktı harb kundııkçıla-

lllaz bir knı:~. teşebbüslerin~ karşı aşıl-n. ır. 
oına n .. , lUzak 

erelere devam ed"I ··nı .. ı ecegı 
norna 7 soylüyor 

har· · (A.A ) 1t ı 
n ıcıye nazırı . - a ya ve Almanya 
uşmarar n"t' nrı arasında yapılan ko 

Ynln " ıcesind, . -
ız siYusi -= neş:-cdılC'n tebliğ 

:Yun efkt meha!ilde degil büt'• İt l' :rn urı um · un a . 
cmnuniyeu umıyesinc0 de büyük bir 
Sıyas· e kar ıl nrnı t r 

:rn ı llleh !T . 
rtıleket nra ı ı ın kan.ıatıne göre, ıkl 

Paktın . nda sı\•asi ve a k • b ,., ımza 1 f , • · rı ır 
.np ık· <'VıtalJdo hır h.d. 

ı m·p t - o ma. 
lub ı bir . ın llluk dd r t b 
r netıce id· ~ n n 
arı rın b '.;t·· -r. ıLar d , " r 1 n k" r rı ... un •nft"' .. u 

ı rnüz k l rru tını t b • ı ·n et r. rerv • • '.i ne · .J apııncak•ır 
lı sıy i ın 1-ı I . 

)- ki d n: k lld ur sı k vdedi-

I
:t>ar ~k UsuiIC'r· r t k. m =nl ketkr"n 
ar ı.i r·n1 ı. ıınth akd d l il a 
~nl atı 1 hıç b"r tE> ·r y p 

r taly.uı ve A .n 

şerefini tamamile ihya etmek içiıı yapı -
maylan arasında sıkı bir işbirliği kur - lan mücadelede müttefikan sesini yük -

maktadır. seltmekte ve Führer'ini takib eylemek -
Londrada 

Londra 7 (4.A.) - cPress Associa -
tion>, Milano'da neşredilen tebliğ hak-
kında ~öyle yazıyor: ' 

Roma - Berlin mihveri siyaseti şim
di yeniden teyid edilmiş bulunuyor. 
Bunun İngiltere ve Fransa tarafından 
sarf edilen gayretler ne'tiresi olduğu -
na şüphe yoktur. Almanya ve İtal)·a• 
bundan böyle bütün münasebetlerine 
hakim olacak bir askeri ittifak yap -
mıslard:r. 

Bilhasc;a ~urasmı kaydetmek lazım
dır ki hu tebliğde mihver devletleri • 
nin sulhçü niyetleri ehemmiyetle be -
yan olunu~r. Hatırlardadır ki bundan 
birkaç gün evvel Çemberlayn, Avam 
Kamarasında yaptığı beyanatta İn -
r:ilterenin bir ademi tecavüz pPktı yap 
mak için Almanya ile müzakereye ha
zır olduğunu bildirmişti. 

Dancig'in akıbeti 
Roma 7 ( A.A.) - Bugünkü İtalvan 

gazetelni, Roma - Berlin mihveri dev
letlerinin daimi surette ibrazdan hali 
ka mamış oldukları samımiyet ve a -
ddlet sayesinde beynelmilel vaziyetin 
müsaid bir surdte inkişafının ümid e
di1dbileceği mütaleasmı ileri sürmek
tedirler. 

Binnetice, Almanyanın itidali ve Po
lonyan •n realizmi sayesinde Almanya
Polonya meseles!nin halli mümkün o -
lnbil~ktir. 

Noce d"italia gazetesinde Virginio 
Gt:yda, bu münasebetle şu noktalara i
şaret etmektedir: 

l - Dnnçig'in akıbeti, bizzat şehir 
seıkenesi tarafından tayin edilmek ge
rektir. 

2 - Almanya ile Polonya arasm&a 
muallak bulunan meseleleri halletmek 
için Almanya: ile yeniden müzakerele
re girişmek Polonyaya aiddir. 

Gayda, netice olarak, Fransa ve İn
giltereyi Varşova hükumetini Bcrlin 
hükumetine karşı lhasmane bir tavır 
takınmnğa teşvik etmiş olmakla mu -
ahaze eylemektedir. 

F ransada bir İtalyan 
konsoloshanesi menı uru 

hudud harici ediliyor -
Toulon 7 (A.A.) - Fransız makamla -

rı, Fransaya karşı mükerreren husume -
tini izhar eden İtalyanın Sainte - Maxirne 
konsoloshanesi memurlarından Gino 
Dantrea'nın Fransız topraklsrını terket -
mesi için 15 günlük bir mühlet vermiş -
lerdir. 

Tahrana giden 
Heyetimiz Ankarada 
Ankara 7 (Hususi) - Tahrana giden 

heyetimiz ve askerlerimiz bugün hususi 
trenle şehrimize döndüler ve merasimle 
karşılandılar. 

Almanya - Litvanya 
Miinaseba tı 
Kaunas 7 (AA) - Voıı Rıbbentropun 

m:sa ark daşı olan Şarki Avrupa i~leri 
muteh ısı Kie· d'" K • un aunas'a gelmi~
tır. 

ö r nild"ğine göre, mumaileyh, Al -
m ny ıl L tvanya arasında bır y:ıkın
lık h u e gelmesi imkanlarını ar tıra. 
cak ır. 

tedir.• -----------
Potemkin Snfyadan 
geçerken Bulgar 

Başvekili ile görUştU 
Sofya 7 (A.A.) - Sovyc~ Hariciye Ko

miseri Muavini Potemkin bugün öğleden 
sonra Ankaradan buraya gelmiş ve baş • 
vekil ve hariciye nazırı Köseivanorıa 
yaptığı uzun mülakattan sonra Kral ta -
rafından kabul edilmiştir. 

Potemkin saat 22 de Bükreşe hareket 
etmiştir. 

-------~-----

4 Lehli canlı torpil 
olarak kullcnı,malarını 

teklif ettiler 
Vnrşova 7 (A.A.) - Lutonstanski adın

da üç kardeş ile Sozyczka ismindeki bir 
arkadaşları, ıhtilaf zuhuru takdirinde 
kendilerinin ccanlı torpil> gibi kullanıl
malarını hükumete teklif etmişler ve bu 
suretle Japonlara imt~sal eylemişlerdır. 

Bu 4 genç, düşman gemilerine karşı 
bızzat sevk ve idare edecekleri torpille -
rin içine konulmağa amade olduklarını 

beyan etmişlerdir. 
Bu gençler, ayni zamanda diğer Po · 

lonyalıların da kendilerini takib etmele
ri için bir beyanname neşretmişlerdir. 

Gazeteler. bugün de üç yeni gönüllünün 
arzı hizmet edeceğim haber vermekte -
dirler. 

Prens 
Roma 

Pol'ün 
seyahati 

Belıgrad 7 (A.A.) - Naip Prens Pol'ün 
İtal'ya seyahatine 8 Mayısta çıkacağını ve 
Yugoslavyaya 14 Mayısta döneceğini te • 
yid eder mahiyette ne resmi ne de yan 

resmi hiçbir malumat -~~k~ 

lzmirdeki güreşler 
İzmir 7 (A.A.) - Grek.o - Rumen 

güreş birincilikleri bugün _güzide bir 
davetli kutlesi önünde Doganspor ku
lübünde yapılmıştır. Neticeler şun -
lardır: 

5 6 kiloda Ü çoktan Talat, 61 kiloda 
Alsancaktan Şefik, 66 kiloda Alsan -
caktan Feridun, 72 kiloda Doğinspor
dan Tahsin, 79 kiloda Doğanspm-dan 
Hasan, 87 kiloda Yamanlardan Musa. 
rakiblerini yenerek sıkletlerinin şam
piyonları olmuşlar-dır. 

Ağır sıklette Doğanspordan Me'hmed 
rakibsiz olarak birinci ilan edilmiştir. 
······························································ 

•······································· 
~ Karh dağa 
j güneş vurdu ......................................... 

Yazan: Ercümend Ekrem 

Ostadm en güzel eseri 
Birkaç güne kadar neşre 

başlı yacağız 

Sayfa 3 

Nevyork sergisinde Türk 
pavyonu resmen açıldı 

'' T ürkiyenin sergisindedir ki Nevyork dünya sergisinin 
prensipi olan yarın dünyası fikrinin el ile tutulur 

timsalini görmüs oluyoruz,, 

Dünya sergisindeki Tilrk pavyonundan güzel biT görunu1 

(Ba§tarafı 1 inci sayjada) sa kadınlığın umumt hayata girmesini te 
harriri eski Türk dostu doktor Findlay min etmekle, harf inkılAbı gibi hareket
kısa ba§langıç nutku ile Atatürke aid lerle Türkiye. dünyA milletlerı arasında 
hatıralannı ve !'ürk inkılabının mana - büyük terakki adımıaı:ını atmış bulun • 
sını anlatarak Vaşington büyük elçimizi maktadır. 

hazır bulunanlara takdım etmiştir. İktısadi varlıklar 

Eüyük elçimizin nutku Her sahada yeni iktısadi varlıklar ya-
Bi.ıyük elçimiz Münir derin alBka ile rattınız. Bugün Amerika müstehliki için 

dınlenilen nutkunda sergiye büyük ölçü- Türk tütünü, inciri, hansı. tiftiği. en yük 
de iştirakimizin Amerikaya dostluğumu • sek kalitenin alanıet:di.:'. Buna mukabil 
zun ve barış sevgimizuı ifades: olduğu . Amerikanın müh;m müşterilerinden bi -
nu tebarüz ettirmiş ve yarını yüksek ri bulunuyorsunuz. Bu terakkinize ver -
prensiplere göre hazırlanan kuvvetlerin diğimiz ehemmiyet dolayısi!edir ki hü -
ilk safında yürümek için icab eden bütün kumetinizin bize vcrdi~i bina ve sergi • 
vasıtaları haiz olduğumuzu ileri sürmiış· lerden dolayı minnetıarl.ık duyuyoruz. 
tür. Türkiye"in rolü 

Heyetimiz reisi Vedad Nedim 'l'ör, 
Türk inkıliıbının barış. demokrasi ve to- Türk devleti binası~aa Türkiyenin A: 
1 kl. d d ~ -k k ı· le ya ile Avrupa arasındakı bağlayıcı rolu-erans şe ın e var ı5 • yu se ne ıce • .. . . . .. . . . 
· h ·k· d sıl ·rade b·•l nun tımsalinı goster:yorsunuı. Sergını -rın er ı ·ı pavyonumuz ıı na ı .... . 

d ~ ı t 1 zin mükemmelıyet"nden dolavı sergi hey ugunu an a mıştır. . · 

U ~ K . . tk eti rcısini tebrik ederım. Bu serginın A-
mumı omııenn nu u merika halkını büyük demokrat mille • 

Birleşik Amerika devlet! adına umumi tinizle daha büyük bir anlaşma içinde 
k~miser Flenn ~araf~.dan s(ylenen. mü • kaynaştıracağına emmim. Bununla mil -
hım nutkundakı şu sozler Amerıkanın • letler arası sulh ve anlaşmaya büyük 
Cümhuriyct Tür.kiyesin.i kendine ne ka - hizmette bulunuyorsunuz. Birleşik Ame
dar yakın tuttugunu ortctya koymakta - rika devletleri namına Turkiyeyi en sa • 
dır: ., mimi surette selirmarım.:t 

c:Burada temsil edllen milletler arasın-
da bilhassa Türkiyeye hoş geldin diyo -
ruz. Çünkü bilhassa Türkiyenin sergi -
sindedir ki Nevyoı:k dünya sergisinin 
prensibi olan yarın dünyası fikrınin eJle 
tutulur timsalini görmü~ oluyoruz. Av -
rupanın olgunlaşmasından asırlarca ev -
vel siz medeniyetinizin olgunluk çağına 
gelmiş bulunuyorsunuz. Bugün de her 
sahadaki terakkinizle bizi hayretlere dü
şürmektesiniz. 

Yepyeni bir millet 
Son on beş yıl içind'! ilhamkAr Ata • 

türkün ve bugiln İsmet İnönünün ön -
derliği altında Amerikan halkının niz 
prensipleri olan sulh, terakki ve demok
rası prensipleri?e yepyeni bir millet ya
rattınız . 

Hayret ve takrir 
l3iz Amerikalılar sosyal terakkinin sür

atine alışmışızdır. Fakat on beş yıl için -
de Türkiye Cümhurıyetin!n bu sahada -
ki sür'ati bizi hayret ve takdirler içinde 
bırakmıştır. Umumi heyetinizin biltün 
mekanizmasını on heş yıl içinde değişti
rerek bugün demok:-atik devletler kar • 
deşliğine gırmiş bulunuyorsunuz. Bilhas-

Roma beynelmilel 

Türk muvaffakiyeti 

Bundan sonra sergı namına reis \~a • 
len nutuk söyliyer~.ıt Tün: muvaffak·ye
tini tebarüz ettirm~, ve sergi gayelerini!l 
tahakkukunda Türkiyeni:ı biiyük hisse ve 
rol aldığını anlatmıştır. 

Misafirlerimiz devlet pavyonumuzda 
Türk inkılabının sembolie .. 1e ve foto • 
montajlarla ifade tarzını hayranhkla kar 
şılamışlardır. 

Diğer pavyonumuzun mimarisı, terti • 
batı, müze eşyamız çok beğenilmiştir. 
Amerikanın resmi hayatını, fikir v• 

iktısad varlığını temsil eden bine yakın 
şahsiyet pavyonurnuzda Türk yemek vı 
içkilerinden mürekkeb öğle yemeği ye • 
mişler, ikram edile11 sigaralarımızı be • 
ğenmişlerdir. 

Bundan başka misafirlerimizin hepsi -
ne burada hazırlanan albüm ve broşür • 
lerden kolleksiyonlar hatıra olarak vertL 
miştir. Bu gibi merasimler az bir zamlll 
sürdüğü halde bu toplantı samimt bir ha. 
va içinde saatlerce devam etmiştir. 

Bu merasimde buraya gelmiş bulunan 
kırk kişi?fk Türk turist grupu da hazır • 
bulunmuştur. 

M ussolini mohim bir 
at yarışları nutuk daha söyliyecek 

Roma 7 (A.A.) - Beynelmilel Roma ) M r · · 14 Ma 
at yarışlarında kadın süvarilere mahsus Roma 7 (A.A. -:- ~sso ınınınd " • 
b .. ·· k ··k:..ç yısta Toımo'yu zıyare~ı esnasın a mu • 

uyu mu ·w.atı cMontebello lh isimil . · k sö ı · ğ. · si ahfel 
ı n-· M . · , hi.rn hır nutu y ıyece ı, sıya m -

atı e uş~ orıgnnno - Italya • kazan - 1 • d beyan edilmektedir. Duçe bilhassa 
~nıştır. er e . . • 

K ·t 1 ' k"f Fransız - Italyan münasebetlerinden bah 
npı o mu a atını cAccrob:ıte~ isim - d kt" 

•· t l B ı~ ·k lı se ece ır. .ı a a e~'rı a mülB.zım Foswick ka - ---~---
zanmı tır. Madrid müdafii Havanada 
Gafenko Bükreşe döndü Havana 7 (A.A) - Madrid müdafii 
Bukr 7 (A.A.) - Gafeııko, dün ak - General Jose Miaja, cOrbila:t vapur e 
n Bu :le avdet etm'ştır. dün buraya gelrn; ~tir. 
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~IK•l~t•Jill!ôU 
Yalova kaohcalan Hazirandan itibaren ı Mühim bir döviz Zahire borsasında bir 

yeni bir şekilde idare olunacak ' ~:;:a:::~:!:enbırka- haftalıkvaziyetinhülasası 
Kap'ıca dahilinde inşaat yapmak istiyen her ~ahsa 
yer verilecek, ve yapılacak bina!ar on sene müddetle 

b·na vergisinden muaf tutulacak 

Yurdun her tarafırda yeni yıl mahsulah müsaid 
çının teşkil ettiği şebeke yapak 

m e) -1na çıkarılıyor 
şartlar dahilinde inkişaf ediyor. Tiftik ve 

kırkımları dev ""'m ediyor 

Evvelki gün Anlkaradan şehrimize 
ge en Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti müsteşarı Asım yarın Yalovaya 
giderek, Sıhlıat Ve'kaletine bağlanma -
sı mukarrer olan Yalova kaplıcaların
da tetkiklerde bulunacaktır. Yalova 
kap ı calarının Sıhhat ve İçtimai Mu -
avenet Vekaletine bağlanması hakkın
da hazırlamtn kanun projesi ıbu ay için 
de Büyük Millet Meclisinden çıkacak 
ve kaplıcalar ı Hazirandan itibaren 
Denizbanktan avrı1ara'k Sıhhat VekA
letine bağlı bir ~üdürlük hclıinde ida
re olunacaktır. 

killeri, hududlan Sıhhat Vekaletince 
tesbit olunacaktır. Hazirandan itibaren 
yapılacak bütün binalar nimkargir ve
ya beton olacaktır. 
Kaplıca mıınt.a!rnsı dahilinde inşaat 

yapmak istiyen her şahsa 2000 kare 
metre yer verilecektir. Binaların şe -
kil ve istimali tarzları fazla araziye 
ihti vaç hissettirdiği takdirde Vekiller 
Heyetince bu hususta karar verilecek
tir. Verilen arazi de tesçil edildikten 
sonra 2 yıl içinde ıbina yapılmadığı 

ta'kdirde arazi yeniden hükumete inti
kal edecektir. 

Yalova kaplıcaları işletme idaresin
ce yapılacak binalar 1 O sene müddetle 
bina vergisinden muaf olacaktır. 

Kaplıcalar ticari usullere göre idare 
edilecek ve muameleleri divan vizesi • 
ne, arttırma ve eksiltme kanunu hü -
kümlerine tabi tutulmıyacaktır. Kap
lıca. memurlarının Deni2fbank tekaüd 
sandığındaki yüzde beş aidat ve iştirak 
hisseleri Hazirandan sonra yeni ida -
reye devrolunacak ve bu idare tara -
fından kurulacak sandığa yattnlacak
tır. 

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tara-
fmd<1n mühim bir döviz kaçakçılığı et- Hafta zarfında ihrac ürünleri üzeri-
rafında yapılmakta olan tahkikata e _ ne ehemmiyetli ~h n:uam~le olma~~§ 
hernmiyetle devam olunmaktadır. ba:zı mallara teklıf edı~en ~ıatlann mu-

ş h · · · b f ba 
1 

. . saıd olmaması dolayısıle ıhracat yapı-
e rımızın . azı maru nger erımn 1 ...ı İ . _.:ı 

b. b k h ı · d . .k st amc..mıştır. ç pıvasalama satışlar nor-
ır şe e ·e a ın e ve genış mı ya a . · . 

d .. · k k 
1 

v pt v ihb .. mal şekılde devam etmektedır. Yur -
ovız aça çı ıgı ya ıgı arı uze - . 
· b ı b t hk"k dik dun her tarafından gelen haberler vem nne aş anan u a 1 at şayanı - ,. .. . ~ . 

kat b . fh . . b 
1 

~-t dı yıl mahsulatının musaıd şartlar dahı-
ır sa aya gırmış u uruna'.!\ a r. 1. d . k" f tt' w. • .. t k 1 

K lnn 1 k h"d" · d bo d -• ın a m 1şa e ıgını gos erme te o -
aça ... 'sı ı a ısesın e rsa a re~m.u d w .b. t"ffk k k k 1 d 

bir vazifesi olffil bir zatın da bulundu- ugu gı 1 ı ı ve .y.apa ır ım arı a 
w .. 

1 
kt eli normal şırrtlar dahılınde devam etmek-

gu soy enme e J'. ted" 
ır. 

Uzun zamandanberi muhtelif mem· 
leketlerle bilhassa Yunanistanla mem- BUlJıDAY: Hafta içinde toprak mah-

sulleri ofisine 470 ton, piyasaya 200 
leketimiz arasında döviz kaçakçılığı tıon, limanlardan 425, Trakyadan 90 
yaptığı iddia olunan bu şebekenin dör- ton buğday, Trakyadan 2/yr,ıca 330 ton 
düncü vakıf hanındaki merkezinde çavdar, Anadoludan 45, Trakyadan 75, 
gümrü'k teşkilatı tarafından bir arama limanlardan 25 ton arpa ve 212 ton 
yapılmıştır. Hadisede isimleri geçen un gelmiştir. 
diğer bangerlerin bankalardaM ka - Toprak ofisi buğday fidt1arında bir 
salarınm muhteviyatı da tetkik olun - değişiklik olmamıştır. Ofis hergün pi
muştur. Kcrçırılan döviz miktarı he - yasaya 300 ton kadar mal cıkarmakta
nüz kat't olarak tesbit edilememiştir. dır. Piyasada bilhassa Pol::'ftlı ve ayan 
Tahkikat, bugünlerde netice)enecek ve ekstra mallar aranmaktadır. Fiatlar 
suçları görülenler asliye beşinci ceza 1-2 çavdarlı ekstr:ı ekstra' Polatlı 6,25-
mahkemesine verileceklerdir. 6,30, 4-5 çavdarlı Ankara ayarı malla

ra 5,30-6, 1-2 çavdarlı ekstra Anadolu 
sert buğdaylar 4,35-5,05, Tratya mal
lan 5-5 ,02 kurustur. 

1929 senesinde Ebedi Şef Atalürkün 
lşaretleriJe o zanıan1ar ~yrisefain ta -
rafından idare edilmek üzere inkişafı
na çalışılan Yalova kaplıcaları bilaha
re, Akay İdaresine geçmiş ve daha 
so~a Yalova kap!ıcaiadle kapııca1ar 
mıntakasının idaresi Akay İşletmesi -
nin murakabesi altında tesis olunan 
hülant şahsiyeti haiz bir idareye veril
mişti. Kaplıcalar Deniztankın teşek • 
külü üzerin" de bu rnüesseye geçmiş -
tir. Yeni kanun projesine göre Yalova 
Kanhca1arı İşletrnP İci.,\iresi hükmi şah 
8iyeti hfti:z ve mütedavil sermayeli bir 
tesekkül olacaktır. 

Sıh'.hat ve İçtimai Muavenet Vekale
tince tayin olunan mıntakalaroa husu
si mesken, otel, pansiyon, kap~ı eğ' -
lence yerleri, e;azino, rokanta ve dük -
kan inşa ve tesis etmek istiyen1ere pa -
rasız olarak hazineye aid arazi verile· 
cektir. Kaplıca mıntakasının umumf 
plfını ile. binaların mev'ki ve inşa şe -

Kaohcaya aid tarife1er Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletin~ teşkil o • ı 
lunacak bir heyet tarafından resbit e-

Veşilayın dunku 
müsameresi 

;r 
ÇAVDAR: Hafta içinde piyasa gev

şek geçmiştir. Satışlar Trakyada vapu
ra teslim şartile yapılmıştır. Anadolu 
mc.111arı Haydarpaşa teslimi dökme 4 -
4,02 kuruştan muamele görmüştür. 

Gilmrillılerde: 

dilecektir. KaplıcP. memurla\'ının Ma
yıs 939 som:na kadar olan ücretleri ve 
kaplıcaların <iii_Yer masrafları Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet VekAletinin 939 
bütcesinde acılacak hususi bir fasıld~tıı 
tesviye olunacaktır. 

Poliste: 
Hari~ten ge)ecek yolculann paralan Bir motosıklet ka7.8sı 
Gümrük ve İn'hisarlar Vekaleti, ha • Gal:atada L i." , ~ i sdkağında oturan 

riçten gelecek yolcuların beraberlerin Hayim kızı Raşel, İstiklAl caddesinde 
de getirdikleri pararan kayda mah - karşıdan kcrrşıya geçerken, bir şıahsın 
sus olmak üzere döviz listeleri bastır- idaresindeki 368 numaralı motıosiklet 
mış ve gümrük teşkilAtına göndermiş ~ !kendisine çarparak bacağından yara -
tir. Bundan sonra hariçten gelecek Iamıştır. 

~lcuların ilk güm.ri.ik merhalelerinde Yaralı Beyoğlu hastanesine nakle -
,beyan edecekleri para, pasaportları- dilmiş, vak',pnın tahkikatına zabıtaca 
na değ1l, bu listelere yazılacaktır. Bu el konmuştur. 

ARPA : Avrupa pi 1asalarında fiat
ların düşmesı üzerine ihracat için ta -
lehler azalmıştır. Fiatlar. Anadolu 
mallları Haydarpaşa teslimi dökme 
5, 15-517, Marmara ve Trakva malları 
çuvallı iskele teslimi 5, 15-5,20 kuruş
tur. 

MISIR : Almanyada Türk mısırları
na tesbit edilen fiatların artması, piya\
sada hayli müsbet tesirler yapmıştır. 
Bandırma, Karabiğa mallan 4.30-4,32: 
Adapazarı malları çuvalll Haydarpaşa 

Bir polis kazaen 
arkadaşını yar al adı 

münasebetle Gümrük ve İnhisarlar Ve İki amelenin kavgası 
kaletinden şehrimizdeki alMcadar - Denizbankın İstinyede'ki f&briruın- Dün Mecidiyeköyü civarında bir ma-
lara gelen bir emirde, yolcuların ika _ da çahşan Faik ile ayni fabrikada ma- liye memurunun ynralanmasile netice-
met müddetleri ne olursa olsun, da • rangoz Şefik Gülgeçen, bir alacak yü- 'Jenen bir .kaza olır.ıuştur. 
nüş1erinde listelerinde yaz.ılı ecnebi zünden kavga etmiştir. B'u miinazaa 11 Dünkü müsam.erede oyunlar oynayan Polis okulu talebesinden Zeki, dün 
paralardan sarfettiklerinin mütebaki rasında fazlcı hiddetlenen Şefik, elin _ çocuklardan ü~ Pazar olması dolaj'ısile mezun bulun -
kısımlarını kambiyo murakabe meclisi deki tornavida ile arkadaşını 90ı f8 _ duğundan arkadaşları Semih, Emin ve 

· · in 1- lm d Yeşilay Kurwnu dün öğleden sonra uuz-Arerile bir11"C:erek, İh""" biTILikte 
nın vı:zes e uzum o a an harice çı- kağından y.cttalamıştır. Suçlu, yaka Fr T :ıvı cu.L· --ı ~l:' 
._arabileceklenn· i bı"ldı·rm;'*ır" . • ansız iyatrosunda bir müsamere Mecidiyeknvü civarına gı'1tmişlerdir. 
1\ ~~ }anarak, tahkikata başlanmıştır. t rtib tm;..+· M"" + . ...., -J 

~==~==~===========~====~==~==~ e 1 e ~~ u~&eye ~~~ IDrmüd~~z~ ~ffiilihlffimnra 

( H d il • k•b d marşile başlanmış, bundan sonra Dr. da biraz atış talimi yapmak istemiş -
~ re ezı ta ı e en tatil günü güze 1 geçti ib ö _ rahim Zati get ve Fa!hreddin Ke - }erdir. Arkadaşları birer birer nişan 

Dan K"11ıdhan•de Htdf'ellea geçirenln 

Dün Hıdrellezi takib eden ilk tatil gü. olmUJtur. Birçok kimseler de Boğaziçi 
nü idi. Evvelki ,t.ln havanın bozuklu~ Adalar ve Fl.oryaya gitmi§lerdlr. Boğu~ 
•e gtinü~ :ıı~rtesi olmu~ yüzünden fazla rağbet kar§lsında Şirketi Hayriye 
kırlara dtikülemıyen halk dun sabah bah- mevcud tarifeye ilaveten sabah ve öğle _ 
~!ere, mesire ve sayfiye yerlerine akın den sonra milteaddtd iltve vapurlan tah. 
etmeğe başlamıştır. rik etmiftir. Boı"taziçine dün Temmuz ve 

Bilhassa havanın açık ve güneıli olma- Ağustos aylarında olduğu gibi 2~-30 bin 
il öğleden sonra şehri kısmen boşaltmıı • kiJi ,gitntiftir. Adalar ve Florya da ayni 
tir. vechlle çÔk kalabalık OlmUj, bir kısım 

Dün bilhassa KaQ'ıdhane çok kalabalık halk da deniM lrizmillırdir. 

riın Gökay tarafından birer söylev ve- alarak endaht ettlkten sonra, sıra Ze-
rilmfştir. kiye gelmiştir. Zeki endaht 'ederken 

Doktor İbrahim Zati söylevinde tabancanın kazaen patlaması, müessif 
Tilrk neslini alkol ve uyuşturucu ze _ bir kazaya sebeb olmuştur. Kurşun, 
hirl~r tesirinden korumak, gençliğe dört aırkadaştan Semfhe raslıyarak, sol 
sağlam ve zinde bir ya§ayış yolu göa- şakağından girip, sağ yanağıooan çık· 
termek için 19 yıldanberi çdlışan Ye- mıştır. 
şilayın ülküsünü anlatmış, içki içen _ Hadi~den zabıtn ve adliye derhal 
}erin bunu bir gıda olarak kaıbul ettik- haberdar edilmiş, ağır yaralanan Se
lerini, halbuki alkolun bir gıda değil, mih Şişli Çocuk hast.aınesine kalldırıl -

mıştır. 
vücudü yıpratan bir Amil olduğunu an Tahkikatı .nöbetçi miid<ieiumumi mu 
latmış, alkolün zararlarını, bu yüzden avini İhsan el koymuştur. 
işlenen cinayetleri, boşan malan birer -------- -
birer saymıştır. Bir otomobil bir çocuğa çarpıp 

Profesör Dr. Fahreddin Kerim G<Sk- yaraladı 
ay da Yeşilayın 938 yılındaki çalış .) Taksimde Filatya apartımanında o -
malan hakkında izahat vermiştir. turan Momela Tcrih isminde bir şahsın 

Söylevlerden BOnra küçük çocuklar idare.c;indeki 86 7 sıryıh hususi otonıo -
tarafından muhtelif milli danslal" oy _ bil, Tünel başın.dan geçerken, 1 3 yaşın 
nanımş, şiirler, monoloğlar söyle~ da İspiro isminde bir çocuğa çaııparak 
ve neyzen Tevfik tarafından ney ça _ hafifçe yaralamıştır. 
lınmıştır. Yaralı çocuk tedavi altına alınarak, 

Bundan sonra Konservatuar san'at- h!disenin ta'hkikatına başlanmıştır. 
:kArlarmdan Muhiddin Sada'k bir ke _ Bir kadın düştü, bacağı kırıldı 
man konseri vermiş ve Eminönü Hal - Nişancada Soğukluhamamı sokağın-
kevi temsil kolu tarafından De'k'baz - da oturan seyyar satıeı Memduhun ka
lık piyesi temsil olunmuştur. Temsil nsı Gülter, sokakta koşarken ayağı ka
ve oyunlar .davetliler tarafından ~ yarak dü~müş ve bir ba-cağı kırılmış • 
beğ:enilmiştir. , tır. ı 

teslimi 4,21-4,25 kuruştan muaınel' 
görmüştür. 

SUSAM : Romanya ve Rusyadad 
beklenen talebler hafta içinde geınır 
diği için, piyasa biraz dul'glln geçıniŞ • 
tir. Fiatlc.r yeni çift çuvallı iskele tel' 
limi 19,50-19,iS kuruştur. 

TİFTİK : Hafür içinde Eskişehir, A!Y 
kara mallannd:m 325 balya tiftik satıl: 
olm~ur. Hariçten yeni talebler gel 
memiştir. Fiatlar oğlak 120-125, J(~ 
rahisar, KütRhya, Eskişehir mall~ 
109-11 O, Ankara ve ha valisi ma11av~ 
105-107. Konya ova malı, Mardin ~ 
yarları 85-90, Çengelli mallar 100-1 
muhtelif deri malları 70-75 kurUŞ-

YAPAK : Piyasa· hayli canlı geçınit 
tir. Hafta içinde 2300 balya yapak sil! 
tılmıstır. Gerek Anadolu gerekse Tr~ 
ya cinsi ma narına piyasamı7.da tale 

mevcuddur. İhracat için aranmakta 'il 
yerli fabrikalarda mübayeatta bulutw' 
maktad:r. Fiatlar Trakta, Bandırın't 
Bursa ayarı mallur 62-64, Çanakksllt 
İzmit malları 5 7-5 8, Anadolu l{araıılıt 
sar ayarı mallar 53-54; Ankara ve h"' 
valisi yapakları 49-51; Trdkya ve An•• 
dolu yıkanmış yünleri 70-75, ıa,bıl 
yünleri 50- 55 kuruştan muamele göt
müslerdir. 
KEÇİ KiLi : Kırkım mallarına tal~ 

olmamı~tır. Tabak ma1larına ihrrk~ 
için ta leb voktnr. Fiatlar kırkım 47.S 
tı:ıbak 1 A-20 kurus1ur. 

AV DERİSİ : Hafta içinde av deri5' 
üzerine ehemmiyetli muameleler ol ; 

mamı~tır. Sansar derileri çifti .35-' 
lira zerdeYR çifti 40-43 liraya satıl # 

mıştır. 

KUŞ YEMİ: Fiatların düşüklüğü ~ 
zünden ihracat yapılamamaktadır. ~ 
Jerindeki stoku yüksek fiatlara ııı 
eden tacirler, hali hazır fiatla'ı:la ~ 
edeceklerini düşünerek satış yaprnB -
maktadırlar. 

Bir uapur yolcusu 
güverteden duşnb öldd 

Dün Karadeniz postasını yapmak 4-
zere limandan kalkan Cümhuriyet "~ 
purunun güverte yolcularından ReC jj 
Besim oğlu SO yaşmda Sa'li.h a\:Uı b • 
adam ölmüştür. 

Salibin cesedi gemiden kılavuz ııı0 : 
törüne nakledilmi~ v~. Karaköy rıb. 
mına -çıkarılmıştır. Olümün hastal 
neticesinden ileri geldiği anl~ılnılf 
tır. 

İki sarhoş arkadaş birbirlerini 
yaralndılar 

Dün. Kağıdhanede atkadaşlarile ~ 
içip eğlenmekte olan Eğrikapılı /Jl. 1 
med ve Tophaneli İsmail biribirle 1 

• "'lı , 
kavga etmişler, 'bu sırada l'Smail r>-' J1 
medi yüzünün müteaddid yerlerince , 
yaralamış, Ahmed de İsrnailin p8 ti 
malldarını kesmiştir. Hfüfi~'İ?l zaıl 1, • ıt 

el koymuş, ka'Vgacı yaralılar tedaVl 
tına alınmışlardır. _,, .. 
. ....................................................... --il 
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V ALSLAR ve KADlNLAR ff /,.· 

PlSHANESINDEN SONRA 
Şaheserler dizisinden ; 

Baştan başa renkli 

AL T I N 
HA RBi 

OL1V1A DR HA VlLL.\ND • 
GEORGE~ BRENT 

Pek L A L E Sin•"" 
yakında aın~ 

1 



;ı 

CI 
k 

ris' 
l ~ _,. 
1 # 

, 

il' , 

, 

suya 

Pazar 

-a 
eadele asa~ Bey ihtikarla mü. 
. Yenıden 
ltddetıent ve tam olarak 

Yorınu1-. 

· · · hile yapan esnaf birer 
birer 1.esbıt edilip.. 

İzmit belediye reisinin 
gazetemize beyanatı 

İzmit (Hususi) - Son belediye se -
çiminde İzmite yeniden belediye reisi 
ot:arak seçilen Kemal Uz, şehrin muh· 
telif işleri hılkkmda bana şu beyanat
ta bulundu: 

··· cürümleri ve adresleri 
ile gazete!erle tepm edlle
•kmit-. 

·y 

Hasan Bey - Desene aa • 
!.eteler için meraklı bir tefri. 
u daruı çıktı! .. 

., 

Sayfa 1 

T ekircİağlı Hüseyin gene 
başpehlivanlığı kazandı 

Binlerce halkın önünde yapılan güreşler çok heyecanlı 
oldu. Kurdderelinin kemeri Tekirdağlıya takıldı 

lki pehlivanımız gürefirkeıı 
tinde kalmış, güreşlere gösterilen rağ -
betten ziyadesile memnun olan Kırk -
pınar güreşleri ba~akemi Kırklareli 

me'b'usu Şevket Ödül Ş)yle söylüyor: 
- Bu güreşlerin beş ~SU11ık tarihi 

vardır. Kırkpınar güreşlerini o zamana 
yetişenler pekaıa bilir, Balkan Harbin.:1 
den evvel görmeliydiniz. Araya harb· 
ler girdi ve Kırkpınar da eski mevkii
ni kaybetmeğP. başladı. Fakat birkaç 
senedenberi gördüğümüz teı:ıMtiden 
cesaret alarak söyliyebiıliriz ki birka~ 
sene sonra Kırkpınar güreşleri taı;ihl 
mevkiini hemen şeniden alaca'ktır. 

Yurdun hemen her tarafından gelen 
150 güreşçiyi burada toplıya~ilmek 
tarihte. cTiirk gibi kuvvetli• doarbıme· 
selini yeniden kat kat canlaındlrmağa 
kafidir. 
Güreşte $açını saka1ını ağartıp da 

seyirci kalan pehlivanların yekunu da 
bir hay1i ka1aba1ık.. Birer kenara çe · 
kilmişler, gençlerin güreşlerini seyre· 
diyor, belli ki ,gençliklerini hat1111ıyor • 
lı:ır. ,-

On davul ve bir gölgeliğe çekilmiş on 
zurna durmadan .çalıyor, güreşçileri 

teşyi ediyor. Biı kenarda meşhur gü -
reşçi, seksenlik Suyolcu Mehmed peh• 
livan gözlerinden yaşlar akarcasın3t 

büyük bir şevkle zamanın pehlivanla' 
rını seyrediyor. Ortada irili ufaklı 
Türk pehlivanları yi<"it<'e güreşivor 
Çifter çifter güreşen yiğit1ere şö)"'<' hiı 

göz atan Suyolcu Mchmed peh'üvan de· 
diki: 

- Şimdi ne düşünüyorum, biliyoı 

musun? 
Tabil koca pehlivanın ne düşündü · 

ğünü bilemezdim. Omuz silktim. O de· 
vam etti: 

- Genç olaydım ve şu yiğit mevda
nına çıkıp, aslanlur gibi güreşeydim .. • 
Suyolcunun bu iste&tine ne cevab ve -
rebilirdim. Fakat o bana sua1inin ce • 
vahım gene kendisi \l ermişti: 
Geniş bir iç Çf'kmesilc. 
Bugün yapılan finallC'rd~ alınan dere • 

celer şunlardır: 
Destede: 1 - Kırknrelili Mehmed, 2 - Ke 

nıalpaşalı İsmail. 
Küç(lk ortada: 1 • Ka!'amürsel11 Hilmi 

2 - Kireçburunlu Mchmed Ali. 
Büyük ortada: 1 - Bandırmalı Şükrü. 

2 - Edirneli Hüseyin. 
(Devamı 15 inci sayfadu) 
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[ Hadiıelcr Karıısında 1 
~CT ~ CEDEBÖVAT::J 

Bir arkadaşıma rastgeldim: ı titiz davranılmıya sütçülerin daha sı -
- Evvelki gün bir yazını okudum. kı kontrole tabi tutulmalarına km-ar 
Dedi. sordum: verilmiştir.» 

Pratik güzellik 
bilgileri 

eş iy t en 
• 
1 

- Hrıngi yazımı okudun? - Okudun; 'bitti değil mi? 
- Sütten zehirlenme hadisesi üze - - Okudum bitti. Benim yazımda bu- Yazan: Halid FRhri Ozansoy 

rine yazmışsın! na benzer satırlar var galiba! ' Ankara, 5 Mayıs 1 t.a'bların köylere kadar dağıtılması ~ 
- An'adım ... O yazı, bir sene evvel - Var ya! Ankaı:adaki Neşriyat Kongresi, dün, her sınıf vatandaşın kendi seviyele~ 

ayni sütunda yazdığım bir yazının aşa- Arkadaşım cebinden 4 Mayıs tarihli ikinci ve son umumi toplantısında en - ne uygun kitabları en kolay vasıta ~ 
ğı yukan kopyesidir. bir cSon Posta-. çıkard1. ve Ettekrar • cümenlerin hazırlamış olduğu rapor - tedarik edebilmesi için neler yapJJ'la -

- Tevekkeli eskiler; sakta zamanı ya?ımdan su satırları okudu: har okunduk'ian ve her rapor Ü.Zerinde lıdır? Bu iş için, kitabcıların iştiraki i' 
gelir zamanı dememişler. cBirçok kişinin sütten zehirlenrnele- f durulup münakaşalar yapıldıktan son- le bir şirket tec;isi kararlaştırılm•ştıt'· 

- Evet amma ben saman saklayıp ri üzerine sütcülerin hayvanlarını koy- . ra büvük bir murnffakiyetle netice - Yalnız kilabcı arın, mcktcb kitablat1' 
zamanı beklemekten hiç hoşlanmam! duklan ahırlar. süt sağdıkları, süt sat· lendi.~ Bilhassa, bu kongrenin sıca'k ve nı kendileri hasmak ve yapmak !hak ' 

- &>nin o yaZJyı bir kere daha tek- tıklan kcr'.plar bundan boyle kontrol l ıı~aAıar~~~~ genış ıs.e parma:ıt uçıan- samimi bir hava içinde yüksek ve se - kını her sevden üstün bir arzu ile or; 
rarlasana! edilecekmiş ... • 1 nızın mce gorunmesıne ımkan yoktur. Ne vimli ~ahsiyeli ile başlı başına bir mu- taya atm~ş ~bulunmaları ve diğer ilııı' 

- Ne oldu, gene sütten zehirlenenler - Senin yazdığm yazıda evvelce de yapmalı? vafürkiyet amili olan Maarif Vekili Ha- ve edebi eserlerin de böyle bir tek lt" 
ı ni var? tedbir alındığını söylemişsin. Tırnak cilfuıızı, tırnaklnrınızın iki yan- san Ali Yücelin kongreyi kaparken naldan sevkf'dilccek rnekteb kitab1811 

- Çok şükür şimdilik yok. Fakat sen - Tabii söyledim. !arından birer milimetre içeriden s'.irme- söyledikleri kısa, fu'kat çok derin ve araı::.ındoı her tarafa yollanabilecePi itf 
t yazıyı yazmakta biraz acele etmiştin - İşte bunun için acele ettin dedim !isiniz. Yani cilayı Kenardaki etlere kadar 1 canlı sözler kaç gündür bu kültür da - diasında durmaları az çok düşündii • 
ae... ya .. Bu sefer de tedbir alındıktan sonra getirmemelisiniz. Bu suretle tırnağın ko- vasına bütün varlıklarile emekl'erini rücü bit' mahiyet gösteriyor. Hele ?JI" 

- Acele mi etmiştim? Yani ne de - yazacakt1n! yu ve parlak kısmı dar kalır. Göze yalnız sarfeden güzide bir fikir topluluğuna arif Vekaletinin kitabcılara elli bin li-
mek istiyorsun? Bütün şehir halkı - Ne divecekttm? 0 kısmı çarpacağı ;çin asıl tırnak ta enli manevi hazların bir kaynağı, bir mü - ra kredi temin etmesi temennisi de bf-
sütten zehirlendikten sonra mı ya'Za • - Divec{'ktin ki, bir sene evvel de değilmiş gıbi görünür. kafatı oldu. Kongreden çıkarken, öm - raz. biraz değil oldukça garib bir zib' 
caktım? böyle bir hadise olmuştu. O zaman da * rünü memleket kültürüne, memleket niyet mahsuiiidür. Vekiılet bu yardı; 

- Allah göstermesin. Böyle bir şey bugünkü gibi tedbir alınmıştı. Fakdt Gözlerinizin etraiınd:ı ve kapakların- ilim ve edebiyatına v&~feden bütün mı neden "adece kitabcılara yapsıııı 
kl d d. b'l k d h~a· t ld T d da valtitsiz çizgiler belırmemesı. göz be- kd 1 . · b" t k ·nç . , a ım an geçme ı ı e. ço gecme en et ıse unu u u. e - . . . - . mesle aş arın sevıncı ır e sevı Buna mukabil kitabcılar, mekteb 10 
- Peki neye acele etmiş oluyorum bir kaldırıldı. Ve hadise tekrarlandı. ~:klerınızın parl~klı~ru ~aybet.memesı halinde hepimizin kalbimizde toplan - tahlarınm temin eaeceği büyük kazal'f 
_Bak şu gezeteye. - Evet. acele etmişim. Zarar yok; ıçın yapılacak basıt b•r tedbır vardır. Yo- rnısb. Bu büvük teşebbüsü ile kitabı tan maada elli bh• lira kredinin de ti" 

b k d .rulur yorulmaz derhal iki avucunuzu • • T k rI ha t Uzattığı gazeteve a tımc bu konuştuklarımızı a yazarım. yücelten Yücel, ür i an ya ının min edeceg-i rahatlı!fa karşı kültür bl" 
- 1 d h k ku gözlerinizin üstüne kapayıp bır dakika b. fk kl -' 

- Çevir yapragı. - Yaz amma içim e ep or var. k d 1 kapılarını daha geniş ır u a açma a yatına ve bi'r!'\ ı;;~ Türk muharrirleJ>.' 
a ar durunuz. nce iş yapmış. fazla oku- k •bi :t 

Çevirdim. - Ned<'n korkuyorsun? bütün yurd münevverlerinin a: .. ne ne dünkünden h?la olarak nasıl bv~ 
b tı muş, sinemada çok kalmışsanıı bir daki- k f k b' 

- Oku! - Ya?.dı~ın yazıyı eş ay, a. ı ay avni samimi coşkunlu tan ı.ş ·ıran ır vadde bulunacaklar? Her <u>yı' Maar 
.1 b' k kayı beş. hatta on dakikaya kadar çık::ır- d ""-

- Okudum. son"a yeni bir hadise dolayısı e ır e- şükran hissi doldurmuş oluyor u. Ve'kaletinden is.1..mek, kitabcıların bı1 
"' • k malısınız. Bu, parasız pulsuz ve herkesin 1 k 
cSütten zehirlenme hadisesi alaka - re daha tekrarlaman.dan kor uvorum. Bu yazımda, ayn ayrı veri en arar- işde kardan maada bir şey du'"şünırıe ~ 

t IA . her yerde yapabilcc~ği ehemmıyetsiz teı::I- R 
aarlarc-.a şayanı dikkdt görülmü~ ve smct Hu usı b. .. .. 1 lar üzerinde duracak değilim. apor - diklerin"' dela· ı ·t c.tmez mı'?. Bu suretle 

•r goz guze liğini birçok zararlardan "' :tı 
bundan böyle süt işleri hakkmda daha korur. ların esaslan gazetelerde intiş<ı"r ede - kon~rcnin her scıhada· isabetle verdhs· 

* cektir. Bunun için ben. yalnız, umumi kararlar arasında, yalnız kitabcıJarıJI 

ı_ Bunları bi'iyor mu idiniz ? ~ 
Şiire pek fazla düşkün bir 

Başveki l 1 
140 gram zeytinyagın 

ehemmiyeti 
140 gramlık zey

tinyağ 320 metre 
murabba::. uzunluk 
ve enliliğınde olan 
bır filmi baştanb:ı
Şa yağ1amağa kafi 
gelır. Bunu, bir A
merikalı füm nı.ü-

hendisı bızzat tec
rübesini yaparak 
bulmuştur. Bir 

D d olarak birkaç nokta üzerinde durmak vaziyetı' ı"yı"ce anl '~ılamam1c: ohr""to u aklannızı boyarken rujun dudağı- "'1 ~ y~ 
· 1 af ..:ı d k istiyorum. Maamafih, Ma-al if V"'kaA ,,etın" ı"n bu rııe-nızın ıç ar ına ..ıa ış ısmı gibı yayıl- "' ıı 

masına çok dikkat edini::. Yarısı kırmızı, Bir kere gençlik kütübhanesi mese- selede de, memleket irfanı namına ~ 
yansı soluk ve boyalı yeri boyasızından lesi, bu işle meşgul olan encümenin iyi bir tatbik şeklini bulacağına bit 
bir çizgile aynlmış gibi duran ağız. en cidden her cepheden mükemmel ha - lfilıze tercddüci edilemez. 
güzel yüze bile sevmısizlik verir. Şay~d zırlanmış olan r~porile kat'i surette Diğer tara{ian, neşriyatı munt.3~ 
rujunuzu pek kuru da iyi yayılmıyorsa hallolunmuştur. Gençlere neler okut \ · şekilde propaganda etmek için ıazıtO 
serçe parmağınızı ynğ1ı b'r kreme dokun- c:ığız ve onlara lazım olan eserleri han- gelen tedbirler de ka4rar altına alıll ~ 
durur, boyalı dud3klarmızdan üzerinden ~ prensipler etrafında h'azırlayaca - mıştır. Sinema, radyo, kataloğ, sergi. 
geçirirsiniz. Bilhassa alt dudağınızın iç ğız? Artık bunun tt:reddüd edecek hiç hasılı her nokta <t) rı ayrı düşünülcrel' 
tarafına birkaç kereler sürersiniz. Bu, ru- bir tarnfı kalmamıc:tır. Gerek milli. ~e- madde haline konulmuştur. Şimdi bei 
JUn hem parlak durma~ına, hem de ıyire rek umumi kültür bakımından neler encümenin ıap:wları ile te'klif edileO 
yayılmasma yarar. yazılacaksa ve nasıl, ne şekilde yazıla- temenniler aras.nda bir seçim yauırı~ 

Ancak kremi fazla sürerseniz rujunuz ceksa hakki.le biliyoruz. Bütün dünya laztm geliyor l"i, bn da, sayın Mrtal"v 
bu sefer de çok yayılır; ağzınızın hu • cdebiyatmın çocuk edebiyatı nümune - Vekilliğinin hu raporların ve hu ra -
dudundan dışarı taşar. Hele yazın sıcak leri ile beraber millt ıhalk edebiyatımı- porların etrafmda cereyan eden mii • 
havalarda ruj esasen yayılmayrı müs:ıid zın Türk inkılabının umdelerine göre nakaşaların zabıtlar üzerinde avrıe' 
olduğu için yağlı kremi çok ihtiyatla sür- tadil edilecek masal, hikaye vesaire bü yapacağı tetkil· ve tahliller neticesin ~ kab içine koyduğu bu 140 gramlık zey- -
melidir. tün malzemeleri düşünülmüştür. Ha - de taayyiın rdcc ktir. 

tinyağ 320 metre murabbaı uzunluk ve b ı ·1 · · 'b :tt 
- - yat, tarih. fen i gı erını en cazı şe - Gerek telif, geıek tercüme eserlc.fV" 

Her kadın bilmelidir kilde besliyecgek olan kitabların da Vekalet; tarafınJRJı tetkikettiri1erek elJ enlilikteki filfni tamamen yağlrunakta ve 
geriye hiçbir şey kalmamaktadır. 

19 uncu asr~ sonlarına doğru yaşı
yan ve üç defa ltalyanın Ba~vekiUiğini 
: pan Marko Mingetti Virjin, Dante, 
Taso ve Aristo'nun bütün eserlerini ez-

herden bilirdi. Bu muharrirlerin eser
lerini sondan ve baştan ayni kolaylıkla 

in.şad eder, yatarken de d<flına yastı -

ğının altında bir §iir külliyatı bulundu 
rurdu. ··-···----·········-·-··········· ..... -............................................................... . 

Bir nişan 
Meselesi •• 
Bay cH. H.• nişanlısından ayrılmak 

kararında, niçin bilmiyorum, yolladı-

ğı mektubda anlatmaya lüzum görme
mi§, yalnız bir nokta va!" k; kendısini 

biraz tereddüde scvkediyor, yoksa ka
ran çoktan cemri vaki> olncaktı: 

- Söz vermiştim, taahhüd altına gir
miştim. Şimdi sözümden dönm~ş ola-

cağını. halbulti muh~timde herkes benj 
aözünde durur bır adanı olarak tanır ... » 
diyor. 

Tanhhüde sadık kalmak. verilmiş 
sözü tutmak insanın her şeyden evvel 
kendi kendısine karşı borcu, vuzıfosi. 
dfr, bu vazifey1 muhıtin tatmini için 
değil, kendi insanlığını korumak iÇ!Jl 
yapar, fakat yapılmış taahhüd. veril

miş söz fena bir netıceyi doğuracak ise 
bu takdirde vazife o taahhüdü yap4 
makta df'ğil. boz.maktadır. 

Bay cH. H .• fikrime müracaat etmek 
lOtufilnü göstermekle beraber kararı. 
nın sebeblerini <ml:ıtmak emniyetim 
benden esiraemis. k.ı.zı hır;;ıkmakta 

haklı mıdır, değil mi? Kız iYi bi:- zevce 
olabilecek yaratılışta mıdır, değil mi? 

Fikrim yok. Fakat ne olursa olsun çü. 
rük temel üzerınde derhal yıl,lma.ıt 

tehlikesine maruz bir yuva kurmak. 

tansa kurmamak, o malzemeyı israf 

etmemek mürec.'Cahtır. Hele genç kız 

için .. bir kocadan dul kalmak. Hiç ev 
lenmemeği. geç evlenmey.e elbette ter 
cih edilir. 

cPaşaeli» den mektub yollayan oku
yucuma: 

- Müsterih obbilirsiniz, ş·kayetini 
ve kararını okuduğunuz genç kız sı
zinle aHikah değ,Jdir. b:.isbütün başka 

bir muhitte yaşıyor, esasen bu dakika
da kararını da tatbik etınis olac:ıktır. 

* 
Bay cB. t.. ye: 

İlk hareketiniz bir chırsıztık. mahi
yetinde idi, hem de meydana çık-mam.ış 
bir hırsızlık mahiyetinde idi, ikinci ha. 
reketiniz cinayet olacaktır. 

't'EYZE 

Kalın kadife perdelerinizi nasıl yıka • ana hatları çizilmiştir. Bilhassa kitab, iyilerine mtikJf ... tl.a::- verilmesi kar31' 
malısınız, b'lir misinız? gençler için, can sıkıcı bir mevzu ol - altına alınırken bu işlerle daimi suret" 

Kadifeyi -biUıassa kalın kadifeyi- maktan çıkarılarak bütün fikir cere • te meşgul olaca'k bi!' mütehassıs koırıiS" 
tüyünü bozmadan yıkamak bir iştir. Zor yanlarını içine alan çok sevimli bir va- yonuna lüzum g"'rüldüğünü de buratlB 
değil fakat yolu bilinmezse nc.>ticede insa sıta ol2rak ele alınmıştır. kaydetmeliyi .ı Bııh.,ssa tercüme de "' 
nın canını sıkacak bir iş ... Çünkü tüy • Sonra. Türk muheı.'rrirlerinin, Türk nen ve dünya 1.ü1türiinü yurdunıuıdl 
]eri bir kere bozulunca bir daha düzel • ilim ve san'at adamlarının yazacakları tamim etmek ic'n e'zcrn bir vasıta olaJI 
mez. eserlere kıymetlerile mütenasib mü - mühim dava H~ rınde ne kadar titiS 
Dediğimiz g'bi yıkayınız. buna mey - kafatlar verilm~ esası, umumi alkış - davranılsa gene; azd r. Son yıllardrı' ni .. 

dan kalmnyacaktır: Sıcak, bol sabunlu larla knrşılanmış bulunuyor. Maarif ce garb eser'erirıin fena mütercimle! 
sud:ı kirleri temiz1MincPV'? k~dar hafif Vekaletinin bu nevi mükafatları git - elinde idam o1unduğuna hepimiz esef• 
hafif oğuşturursunu"'. {Sabunu. kadifeve tikçe ç<?ğaltması da mukarrer demek - le .şahid olm~u?.dnr. İşte Neşriyat J{oıJ 
sürmemeli, 4.köpürtülmüş sabunlu suva tir. Bu kararın. Türk edebiya't ve ilim gresinin verdiği karar, artık buna in'l -
daldırmalıdır.) SonrJ bol duru suda ;a. hatvatına vereceği can1ılığı izaha bil - kan bırakmıvacaktır Tercümeler, ge ' 
bunu tamamile gidinceye kadar çalka - mem ki lüzum \'Ar mıdır? Şimdiye ka- rek ya7ıldıkl&ı t dili gayet iyi bilen ~ 
!arsınız. Sıkmadan, suları aka aka çama • d b"" ··k h · etle ı·çı'nde e · d!:..a ar en uyu ma rumıy r - TtlrkçeJeri de o nisbettc berrak ve l>"" 

şır ipine asarsınız. Bir fırça ile tüyJerini ser ibdaından geri kalmamış ol'an Türk gün olan ehillerine yaptırılacakt.ıt' 
hep bir yana doğru fırcnlarsmız b tl d • ı · S 

muharriı:lerinin u sure c eger erı c:Peki amma, sakat tercümelerin öniltl 
Kuruduğu vakit silker, içen alırsınız. Af ı d ı k h 1 b -müka at an ın ır en er yı u eser - geçme'k nasıl kabil olacak?> diye so• .. 

Ne bir tüyü yatmıştır. ne de buruşmuş - lerin daha iyilerini yapmağa bütün var bilirsiniz. Bunun cevabı kısa~a şud~ 
tur. lıklarile ça'lışacakl'arına da şüphe yok- Maarif Vekaleti, yanlış, eksik tercüJlle-* tur. Büttin bundan çıkacak olan nurlu lere yardım etmiyecektir. 
Yumurtalarnız, yapmak istedigı-·niz d T" k k"lt·· - ·· b ·" 

netice e. ur ·u urunun yarın u - Tercüme konan kitabla d yni bl 
omlete yetmezse biraz ekme.k içın· ı· su"'t- ·· d d lak bı"r ver'rne kavuşa r a a -" 

gun en e par ı - mayeden mahrum kalacaklardır. son1' 

te ıslat'r, çalkanmış yumurtalara kataT cağıd. ır.. . .. . bir Tenkit gazete~i çıkarıl'acakttr· JJJJ. 

beraber kızartırsınız. Omlet IV\g-alır.' M 11 t d d h k ı ....t ~~ ı ı neşnya avasın a mu ım no gazete fena tercümelcrı' t.,. ... ı.. · ve ır 
Tadı bozulmaz. tal d b" · d , 1 "d' . "'Y''ır 
---~ .. -.. _ .. _ .. _··--... -·--·--..... - ar an ın e ya) ın mese esı ır. Kı- (Devamı ıo uncu sayfada) 

1 Eece ks ızı n .;;-;;k~·;:;;;ıa~~·;·--····-······---· .. ···-·-·-----T;~:=r"" 
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Nasll hazırlandı, nasıl kuruldu, bugün ne halde? 
Meşhur Alman algasi muharriri Egon Heymann,ın 

(Balhan) isimli eserinden iktıbaslar 

Sayfa 7 

I DENiZ VE DENiZCiliK I 
İtalyan donanması 

Bll donanma teknik vasıfları itibarile birçok 
donanma/ara faiktir. IJazı Amerikalılar 

ltalyan zırhlıları için (ideal zırhlı) derler 
( .. Son Posta,, nm deniz işler.i mütehassısı yazı1or) 

Bir iki gün evvelki' 
yazımda Alman do-
nanmasının bugünkü 
kudretinden bahset
lD.iit im. Herhalde 
Berlin - Roma mih. 
veri dolayısile bu do. 
nanmnnın yanı başın. 

da yürüyen İtalyan 
donanması hakkında 

da biraz malumat 
vermek faydadan ha. 
li olmıyac:ıktır. 

İtnlynnın donanma 
ihtiyacı daha ziya. 

dn memleketın coğ. 

rafi ve iktısadi vazi
yetindc:-n ileri gelme~ 

tedir. Malüm olduğu 

üzere İtalya üç tara

fı deniz olan bir çiz

me içinde yaşamakta

dır. Bu çizme her 

4 ndcd 35.000 tonluk ruhlı < llali msada) 

• 

~'MI' • 
••-'• 4 artcd 24.000 tonluk mhlı <Tadil cdihnlllf 

1 

7 odcd 10.000 tonluk knıv:ı2r., 

•
• il;~ l~~t!l-~\..·6-111113 aded muhrıb ve taı:_pıtobot 
~ · • *'"'s•L , 

• 
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f skeri. Liselerin Spor Bay amı 

Çelilr vücudlil arençlerlmfz idmıuı J1lparlar bn 

Dün.kil cfu'eşlerden heyecanlı 
ı.ı. ufha 

Alba,- FUrer Wrhıcllere milkAfatlarmı ftl'lyor Oeçtd nSllMnl takib eden İstanbul 
Vali ve ltomutaru 

.... 
Deniz J:lee5i taıebeten -~ nl.J.ruiıua.ı. 

j 

A.keri liselerin genç boksörleri geçerlerken 

Pursab talebeler Jdmaıı ~payo~ar Gençler ıüIJe atarlarken 

f\skeri liseler acbna abide ye çelenk konurken 

' 

Atkeı1 li9eledn 8POI' eUb eılerini temsil •den ,.ençler 

.A8ked Jilıe&eı' ı por birincileri 

1 
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HAFTANIN KARiKATÜRLERi 

- AJ:İslnı . -· 
- l~/:.'"~a.tam 90 cins çorap varmıf. 
- Bu d PSZ bir cinatcn sayılır •• 
_ il ~ ne derneJc? 

ep .. de a..:ı~. 
ç ... accvr de ondan!. 

- ""' bal 

:: Yapan · Orhan Ural ---

Şapka almak isliycn bayamn yanlıılığı. 

oe 

Buralara medeniyet götürdüklerini 
iddia ediyorlardı ... ,... ____ ....;.. _____ ~----

.._ a ılı 11ardı. Ne ol d" .. 1 . 
-~a dlfarı:ya _.,_,_ uyor. ıye •oy e 6ır yaJılaıtım .• derhal aka 
- G -&""1'.. y 

..,_. mlein caisim? Y cı 6uralanı ne götiiTJiiklcrini 
Uclicı edec•lıler 1. 

Sayfa 9 

Tıb €demimizde 
50 yılln hik&yesi 

Namlarına jübile yapılacak doktorlarımız, 
"Son Posta,, ya ha.tıralarını anlatıyorlar 

Operatör Cemil T opozlu ile Doktor General Hazim 
Pariste nasıl aç kalmıılardı? 

Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Ce
miyeti güzel bir teşebbüste bulundu: Blli 
sene tababet hayatı yaşam11 olan doktor
lar için 13 Mayısta saat 16 da Tokatlıyan 
salonlarında bir jübile yapılacak. 

Fakat, namlarına jübile yapılacak 91-
malar aded itibarile pek az! Ancak yedi 
kişi: General Cemil Topuzlu, General 
Hazım Bellisan, General Beısim Ömer 
Akalın, General Şükrü Pelit, Bay Hüse
yin Mazlum, Bay Tahsin Özmutlu 
ve Bay Hafız Kemal. 
Yarım ve hatta daha fazlt. memlekete 

hizmet eden bu güzide simalarla jübile 
programı hakkında Türk Hekimleri 
Dostluk ve Yardım Cemıyeti Umumi Kl· 
tibi Fethi Erden ban;ı şunları söyledi: 

c- Yakın zamanlara kadar, vatana 
hizmet eden pek çok kıymetli !imaların 
unutulduklarına şahid oluyorduk. Hal
buki, Avrupanın her tarafında, memle
ketlerine nafi olan uzuvlara jübileler ya
pıbnak suretile, enlar:ı karşı mancvt ve 
maşeri bir kad:rşisanlık gösterilmektedir. 
Son senelerde, bizde de bir güzel adetin 
kıvılcımları ışıldamağa başladı. İşte, ce
miyetimizde tababet sahasmda iimdiye 
kadar yapılmıyan böyle bir jübile terti
bini düşündü. Mesele, böylece tatbikat 
sahasına girdi. 

Takib ettiğimiz prensip şudur: Tlb Fa
kültesinden 1305 tarihine kadar mezun 
olmuş bulunmak. Mevzuubahs yedi kişi
den General Hazım Bellisan 12!>9 da, Ge
neral Besim Ömer Akabn 1301 de, Gene· 
ral Cemil Topuzlu 1302 de, Bay Hafız 
Kemal 1302 de, General Şükrü Pelit 1303 
d<.', Bav Hüseyin Mazhim He Bay 
Tahsin Özrnutlu da ı-ıo;; de Tıb Fakülte
sini bit•rmişlerdir. lzahatımdan anlaşıla
cağı veçhile mektebi d;ğerlerinden önce 
ikmal eden ve tab:ıbete hizmet müddeti 
57 seneye varan General Hazım Belli
sandır. 

Türk HekimlPri Dostluk ve Yardım 

Cemiyeti, esasen çoktanberi, kendi ailesi 
arasında bir tophntı yapmamıştı. Bu ve
sile ile hem jüb'1eyi ve hem de böyle bir 
birleşmeyi arzu ettik. Valı Doktor LCıtfi 
Kırdar, mcrasi'Tle bir bando müzik ile 
Konservatuar muallimlerinden miirckkeb 
bir senfonik orkestra göndermeği vadet
ti. Cemiyet Reısi Dokto: Neşet Osman 
celseyi açacak ve sözü bana bırakacaktır. 
Dilim döndüğü kadar, sayın yedi meslek 
arkadaşımın memlekete hizmetlerini, ha
tıralar•nı anlatmağa çalış:ıcağım. BHAha· 
re konser verile~ektır. Merasimin sine
masını da aldır:ıcağız. Ayni zamanda '7 
hekimimizin resi'lllerlni ve hal tercüme
lerini ihtiva eden bir broşür bastırıyoruz. 
onu da dağıtacağız. 

Jübilesi yapılacak doktorlanmızın hal 
tercümelerini tamamen tesbit ettim ki 
bundan hepsinin mazısinin terefle dolu 
olduğu ve yarım asır, Mç fasılasız bir 
surette memlekete hizmet ettikleri anla
şılmaktadır.> 

Bay Fethi Erd.endin !Özleri arasında 
ağzından kaçırdığı cyedi hekimimizin ha
tıralan> kelimeleri Qzerinde durdum ve 
Bay Fethi Erdenden öne~, bu hatıraları 
cSon Posta:ıt okuyucularına anlatmak is
tedim. 

* İlk olarak, cSon Posta. okuyucuları i-
çin yabancı bir sima olmıyan Dr. General 
Cemil Topuzluyu ziyaret ettim. Sayın 
muhatabım, her zamanki mütevazı hali 
ve güler yüzü ile beni karfıladı: 

Cemil Topuzlıı 
• 

Bizim Pariae, o zamanki tabir ile cik .. 
mali tahsil:ı. e gidişimiz de ayrı bir ma~ 
ceradır. O zaman, cMektebi Tıbbiyeı A&. 
keriye> mezunları teğmenlik rütbesirU 
almazlar. doğrudan doğruya yüzbajı O• 

lurlar idi. Ben de zoru zoruna, vaktin 
ıeyhislammdan koparabildiğiın tavs"ye 
mektubunun tesiri ile Parise, cikmali tah· 
sil> e gidebilmiş idim. Fakat, talihim faZA
la yaver olmamış, ayrıca tahsisat alama. 
mıştım. Daha açık izah edeyim: Bazıları~ 
mız, hem bir rütbe yükseği ile maaşları. 
nı, hem de ayrıca tahsil ücreti alıyorlaı 
idi. Ben ve daha birkaç arkadaşım yalnıı 
bir rütbe cmafevk> maaşını bin müşkül 
ile koparabilmiş idik ki o da ayda 18G 
frank edyordu. Hatta, üstelik seyahaf 
masrafını da kesemizden vermi~ idik. 

General Hazım da bizim güruhtan, ya .. 
ni parasızlar takımından idi. Felakete da 
bakın ki maaş ta muntazaman çıkmazdı. 
Aylarca, 180 frangın hasretini çeker idik. 

İşte, gene parasız bır günümdü. Zira. 
öç buçuk aydanberi 1130 frangın hayali 
ile avunuyorduk. Sabah erkenden, oda 
kapısı vuruldu, içeriye Hazım girdi. Ba. 
na: 

c- Aman birader. ne yapacağız? Val· 
lahi açım. İki gündenberr, Lüksembur& 
bahçesinde, ayak üstünde yalnız peyniı 
ekmek yiyorum. Haliıruz ne olacak?> 

Dedi. 

Hazımın bu sözüne karşı ncş'clenme 
dim değil! Neden derseniz, halıme şiıkret. 
tim. Çünkü, ben de iki gündenberi lop yu. 
murta ile karnımı doyuruyor idim! Ha 
zım, peynir-ekmek trajedisini söylcyinc~ 
meğer be-nden de beteri varmış. dcyif. 
güldüm. 1 

Fakat kahkaha ile ne midemizdek.i aÇ1 
lık gidiyordu, ne de cebimizdeki mete. 
liksizlik! ı 

Hazıma: 

- Bankaya gidelim, maaş havalelcrı 
mizin gelip gelmediğinı soralım, dedim. 
Hazım: 

c- Benden paso!. cevabını verdı. 
Sordum: 
- Niçin? 

c- Bankaya o kadar çok uğradım kı, 
evvelki gün, havale memuru: cHcrgün 
senin ile mi uğraşacağız, mösyö?> deyip 
beni adeta kovdu!. 

Bu ümid kapısının kapandığını anla.. 
yınca, aklıma sefir Esad Paşaya müraca~ 
ıt etmek ve aylıklarımıza mahsuben bi· 
rer miktar avans istemek geldı. Hazım 
ile beraber aefarethanen\n yolunu tuttuk. 
Bereket Vtrsin, cebimizde tramvaya bi
necek kadar para vardı! Gclgelelim, onu 
da üste vermiş olmıyahm mı? Çünkü, E
sad Paşa bize bol bol vadlerde bulundu, 
o kadar! Açıkçası. ağzımıza bir parmak 
bal çalıp sepetledi. Bu sefer, tabanvay ıle 
K.artiyelatene, o zaman talebelerin top. 
!andığı Kafevaşete döndük. D"ğer "- 3 • 

- Bizim için tertib edilen bu jilbile
de~, diğe: arkadaşlanm gibi, ben de çok 
mutehassıs oldum. Türk Hekimleri Dost
luk ve Yardım Cemiyetine karşı minnet
tarız. Bu jübile münasebetile, hafızamı 
yanm asrın karanhğından kurtarrnağa 
çalışınca şimdi artık hem toprak olmu§ 
birçok arldidaşlanmı ve hem de uzun yıl
ların nisyanına gömillen acı, tatlı birç<'k 
hatıralarımı gö?lSniln~ getiriyorum. 

Aı'lc:ad~lıkların en yürekten olanı, en 
saf bulunanı çok uman mekteb sırala
nnda do~. MeselA, fhndi benimle bera
~r abaçlı bir ihtiyar olan General Ha
zım ile Pan.te beraber idik. 

daşları da bulduk. Vaziyeti anlattı, va 
neticede doğrudan doğruya Abdülh mid 
n ye müracaat etmeğ:';! karar verdık. Ç<'k
tiğimiz telgrafın meali haJa hatırımdadır: 

c Üç buçuk aydanberi maaş almıyoruz, 
Fevkalade zarureteyiz. Sayei şahaneniz,, 
de açız!> 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Ankara Radyosu 

G D=:. ~~~~~Kwo 22 Nis n tarihli 
A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZARTESİ - 8/5/39 
m·zde ec zan 

22 Nisan tarihli bilmecemizde knza- ı Gökbulut. İstanbul Galatasaray l~esl sını! 
- • 5 de 105 Vednd, İstanbul Sirkeci Bödavendi-

nan ları aşagıya yelzıyoruz. Istanbulda glr cadd".il No. 15 de A1I Doğan, İstanbul 

12.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. 
13: Memleket saat fi.yarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14: Müzl.k (Senfonik 
pllklar.) 18.30: Program. 18 35: Müzik (N~
ell müzik> Pl. 19: Komışma (Doktorun saa
ti.) 19.15: Türk müziği CHalk musildsl.) Halle 
türküleri ve oyun havaları: Sadi Yaver Ata
man. 19.35: Turk müzlğl (Karışık program.) 
Ça.lanlar: Hakkı Derman, Eşref Kndrl, Hn -
san Gür, Basri Üfler. Hamdi Tokny. 20: Mem 
leket .saat ayan, ajan.<: ve meteoroloji haber
leri. 20.15: Türk müzlel CKlaslk program.> 
İdare eden: Mes'ud Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti. <Bestekfı.r Rahmi beyin batı -
rnSJ. 1çln eserlerinden mürekkeb program.) 
21: Konuşma 21.15: E<>h::ı.m, tahvllfı.t, .kam -
blyo - nukut ve Zirnat borsası Ulat.> 21.25: 

bulunan talihli küçük okuyucularımı- Hayriye 11.sesl.nden '902 Sa.bah:ıddln. 
zın Pa1artesi, Per~embe günleri öğle- ALBÜM 
den sonra hedi) elerini bizzat idareha- (Son Posta lha.tıralı) 
nemizden almaları lfı.zımdır. Taşra o- Kastamonu erkek orta okulu 816 Jm, İs-
lkuyuculr!rımızın hediyeleri posta ile tanbnl Tepebaşı Şi.shnne Mel.~ sokak No. 
adreslerine gönderilir. 31 de Ahmed, İstanbul Hayriye lisesi sınıf 6 

da :231 NeJad, Alpullu ilk okulu sını! 5 de 111 iş Ban ası kumbarası Şakir, Erzurum ~a!n memuru Mlllet bahçe-

Mnlatya lli"e nnıf 5-A da 32 Mehmed, İs
tı.nbul 61 inci mekteb 3-C den 533 Se~ad, 
Yo .. ..,ad orta okul EJnıf 3 de 136 BehQet, ~ -
tnnbul 45 inci mekttb 822 Orhan Uçman, Iz
mlr A1s ncak G:ı ı o · lu sımf 1 'E de 3 7 
Mu t fa, i • n'!J •1 Hayriye llseslnden 442 Mı 
taf • Çorlu rdu b ~,..,.acısı Cabir kızı 

D . Arla" " rı K'lraosman okulu sınıf 2 'B 
de 403 IIavrl, U küda" 20 incl mekteb 160 
Nedr t, İstanb ıl B yoğlu 20 uncu mekteb 
4-A dan 166 L B har. 

nruırrIRA DEF4I'ERI 
(Son P<>Sb l!ı:ıtmıh) 

m ""rk orta okulu sınıf 3-A da 214 Şe!lk. 
İstanbul Kasımpaş:ı Camllkebl4 Tn'bakhane 
foku u "No. 20 de s~blha, Tokat B!.lgln Ke
mal okulu sımf 5-B de 86 Huriye İzmir, 
Samsun belediye ubıta memuru Fehmi Ay
am o~'llt Abmed Aydın, İstanbul NiŞ!ıntnşı 
Tc vlklye Hacıc'llln efendi sokağı Teşviki~ 
a.p:ırtunanı No 3 de Ercümend. 

YUVARI.AK D'ÜNYA ICALEMTRAŞ 
(Son Posu !!ıatıralı) 

i nbul kız lisesinden 1060 Muzaffer. İs
t nt- • v ncrl r Zevnehkfun!l sokak No. 23 
de Mu:ınım r, İ ta'lbul Davudp:ı'la ort:ı o·u
lu . mf ı de 123 Ekrem, İstanbul Kadıköy 
Oe\l ik Tevfl bev sokak No. 7 de Münevver 
İ.st:ınbul Beyo :u Bostanbaşı ca<idesi No. 20 
de Emel. 

l\fÜREKl{EBLİ KALEM 
(Son Posta lıatıralı) 

İstnnbul Kurtuluş B!ıruthane caddesi No. 
ıoo de Orhan. i~nbııl bz lisesi sınıf 3-D de 
210 Nimet, Edirne Cümhurlyet llk okulu sı
nıf 4 de 296 Fahreddin, Payas gfunrutı: me
murlarJlldan Es d oğlu Ronn, İstanbul Hay
darpaşa lise:-! sın•f 4 de lilkmet Erözbek. 

YAPI TAKll\fi 
İstanbul Ha~·riyr lisesinden J56 M~ammer. 

İ tanbul 61 1nc1 okuldan 531 Nejad, Istanbul 
Saınatyn Ağacknkan NQ. 17 de İhsan, İstan
bul 'az lisesinden 24:? Aysel, İstanbul Beyoğ
lu 29 uncu okuldan 134 Fatma. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta lbatıralı) 

Ayvalık Onzl okuJu sınır 4 de 446 numaralı 
Oe'lnal Erçin, İı;tnnbul Tatlıkuyu Hamam so
kak No. 23 de Mnstnfa, İstanbul cağalollu 
Nuruosmanlye caddesi No. 58 de Mchmet1, 
Esklschlr orta okulu sınıf 3-E de 1498 Oül
teki n Turnnlı, İstanbul kız lisesi sınıf 2-C 
de 214 Nebahet. . 

DİŞ 'MACUNU 

si karşısında No. 5 de Cangören kızı Selma. 

BOYA KAI .. El\ıi 
Eskisehlr Milli zarer ilk okulu sınıf ı de 

165 numnr 1ı Fikret Göktan, İst'lnbul Yüce 
Ülkü lls ı;I 312 Hü )nü 7.eki, Btlrsa erkek li
sesi ~ınıf 5-P- de 1493 numar lı Musta#n 
Vnrnl, İı;tanbul Beyo~lu 12 in 1 o ul<ian 515 
Ahmf'd. Antalya nafıa başktltlbl Nevz d 0>1-

Iu Vedad. 

Ne 'eli phiklar - R 21 30: Milzlk konuşması 
CPantato:ılzm.) 21 "5: Muzik <Hava sazları, 
oda nıüz ğl ) ı - 'Irı art - 2 Klarnet ve fa
got lçln. D!v rtlm nto No. 4 (Si bemol ma -
jör.> Allegro Ad. lo. L'ırgh tto Rondo CAI -
l r tto) Mrnuetto - Trio. Klıırlnetıer - Hay 

AYNA rull:ıh Duygu, Mahmud Ziya Eşkin. Fagot -
(Son Posta thatU"alı) 1 Hasan Ergun. 2 - Blum - IXietto (2 fagot 

İstanbul Lfilell Aksaray caddesi Snldt'f<'n- lçln.) Allegro moderato Rondo CAlla brnve.) 
dl sokak No. 21 de Muazzez, Beyof,lu 13 üncft Andante_ - . Hasan. Ergün, Mustafa Şenar. 
mekteb 3-A da LA.mfa Ural, İstanbul Beyoğ- 22.15: Muzi;c CKuçuk orkestra - Ş~~: Necib 
lu Bursa Anadolu sokak No. (1 de İsmet. Aşkın.) 1 - Schnelder - Meşhur Röfrenler

KİTBA 
Ankarn bölge san'nt okulu teknik ihznrl 

sınıf 2 de 10 numaralt Ahmed Metin, smvrı 
n:vcı Hü.cmtı kızı Sevim, Nevırehlr Cürnhurl
yet flk okulu talebesinden S12 Nazım, Bursa 
kız ö"'retmrn okulu sınır 2-C de 930 Ayt0 n, 
Ödemiş b lckal Beklr Sıtkı o'% Ahm<'d, İs
tanbul Sarıyer Ortaçeşme cadde 1 No. 106 da 
Cell'ı.l, Zile orta okul sınıf 1-C de 190 numa
ralı Mahmud. Bur&'l Cümhurlyet c dde 1 2'.>6 
numııralı e.,,dP Al! s lb, İstanbul H ydarpa
şa lisesinden 1715 Hüsnü. 

RESİMLİ F~İŞİ l\IODELİ 
Balıkes'lr maliye varidat -dairesinden Se

dad OüMydın oğlu SelAhl, Aydın Gazi bul
varı No. 2 de Hayrünnlsa. İzmir Karataş 
tramvay c.:ıddesl 322 numarada Fitnat, Bllr
sn Sedbaşı Narnazgfıh caddesi Armat>nn so
kak 3 numarada Kemal. Malatya orta okul 
sınıf 1-B de 135 SnUh, Uzunköprü Gazimab
mud okulu kar.şısında 10 numarada Sühevıtı 
Dinç, Ankara Orman Çlrtllğl bira !abrl.knsı 

veznedarı kızı Silzan, E~i ehir Sivr''lı.l'!ar 
cadde.si dördüncü dere sokağı 26 numara.da 
Neriman, M. Kemalpaşa üçüncü okul sınıf 
4 de 135 numaralı Li\tfl, Sivas kız ortn oku
lu sınıf 3-A da 408 Müşerref, Van orta o"'tdu 
sınıf 2 dl.' 319 numaralı Necati, Ankara Ye
nişehir Mimar 'K~mal llk okulu sınır 5-D de 
692 Nermin, İstanbul Vera erkek lisestnden 
433 Muammer, İstanbul Kumkapı Nlşan<m. 
Mabeyin yokuşu No. 37 de Nuran, Kayseri 
İstanbul caddesi No. 47 de Klrkor. 

KAAT 

den - Potpuri. 2 -- Gnnglbcrger - Efsane -
ler orm~nındn. 3 - Stolz - Vlyanada ilkba
har. 4 - Paul J,!ncke - Olur, olur, olur (Şen 
parçl.) 5 - J. s•raııss - Hayat size ne.ş'e ver 
sin ıVnls.) 6 - I "har - Göttergr::ı.(te ope -
retlnden po•rnıri. 2•> 45· Müzik CV!rtüo lar -
Pl.) 23: Müzik <C "band - PU 23.15 - 24: 
Son ajans r bf>rl rl V(' yarınh.1 pro r::ı.m. ....................... . .... .. .. . ...... . . ...... . 

E e : 1 t: ,, şr · , t 
~ -

kangr · r:r n ikinci 
11~e tu 

(Baştarnfı 6 ııcı sayfada) 
tercum0leri derin bir vukuf ile tah1il 
edecektir. İyi tercüme nümuneleri ve
recek, kelimelerP karşılıklar teklif ede 
cek, hasılı her cihetce iyi tercümenin 
ço -!'alması çare1erin~ ... rayacaktır. Esa -
sen, tercüme encürrı ni tarafından ha
zırlanan bütün dünva klasik1erinin en 
mühim eserlerini havi bir liste de kon 
greye takdim olunmuş ve olduğu gibi 
kabul edilmıştir. Maarif Vekiıleti bu 
k"Ültür hazinesinhı bir an evvel muk -
tedir mütercim1er vasıtasile dilimize 
çevrilmesini üç sene içinde tamamla -
yacağına nazara!'l. bu üç sene sonunda 
milli klasik kütübhanemiz bütün par
lfıklığı ile kurulmuş olacaktır. Dl'mek 
ki mesPle, sadece zamanı tayin edilmiş 
bir müddet mec;ele~dir. Bunun için, i
kinci Neşriyat Scr~sine ve Neşriyat 
Kongresine çaa·rı1acth olan münev -
verler ~öğ'üslerinin pek hakh bir gu -
ııurla kabardıfün1 duvacaklardır. O !!tın 
buPiin ırlbi ('n büvük if'ilhan duvacak 

Mnyıs 8 

(Ba!.tnrafı 9 uncu sayfada) c- Dur Cemil> 
Borç olarak bulduğumuz para ile tel

grafı yolladıktan yirmi dört saat sonra, 
bir aylık maaşamm verdiler. Bu suretle 
dört günlük zaruri bir açlık grevini mü
teakib tekrar lokantaya gitmek ve kursa. 
ğımıza sıcak bir yemek gönderebilmek 
imkanını bulduk! 

Dedi ve avucuma bir kağıd sıkışurdl 
Bu sırada Pepo Ancelo yanımda değil idl 
Bir yandan onu beklerken, bir yandaJ 
da avucumdaki kiğıda baktım. Bir den• 
göreyim? 100 fran 'dık bir banknot! He
men. Pean'ın muavi:ıi buldum ve: 

- Ben, buraya para almağa değ;l. öğ
renmeğe geldim, diyere.'lc 100 franklığı J. 
ade ettim. Aşağı indim ve Pepo Anceloyll 
tekrar beklemeğe bı:ışladım. Birden, haz. 
ret, kapıdan göründü. Yüzü güll' gülıt 

koşa koşa yanıma yaklaştı. Sevinçle: 

General Cemil Topuzlu: 
- Size, bir de eğlenceli hatıramı anla

tnyrm, dedi. Meşhur cerrah Pean bizim 
hocamız idi. Kendisınin ayrıca bir de hu· 
susi hastanesi vardı ve yaptığı ameliyat
lardan pek çok para kazanırdı. Hatta. 
bir Amerikalının t1rnağtnı çıkarmak için 
o .zaman 100.000 frank alrnıstı. 

Ben, Profesör Pean'dan husus. hastane
sine gelmek ve mühim amel;yatları ~ör. 
m<'k için müsaade ir:;~edim. 

Profc>sör Pean: 
c- Yarım saat sonra Pepo Anceloyu da 

al. beraber gel.. 

Dedi. Pepo Ancelo da benim gibı tf:h
silde olan bir hekimdi ve kendisi ile dost
luğum vardı. (Pcpo Ancelo, ölünceye> kn
dar Bahriye hastanesı operatörlüğünü 
yapmış ve riitbesi miralaylığa 'kadar yük
selmiştir.) Hemen onu buldum ve bera
ber ameliyathaneye? gittik, profesöre 
yardım ettik. Mösyö P~·an memnun kaldı. 
Ameliyattan sonra, bız» et suyu ve Bur
do şarabı 'kraın etti. Giderken, profesö
rün muavini: 

• e z 
f Bastarafı 7 inci sayfada) 

birçok şeyler vardır. Herhaldl' bu donan

ma. teknik vasıfları itibarile, b rçok dev
letlere tefevvuk ctmektedi.:-. Bilhassa 

Ayz kruvazörlerindc top, zırh, sürat ve 
seyir saası pek güzeı nrmon'ze ed•lmış. 
tir. Bu hususat hakkında geniş tetkikler 

yapan Amerika denıı inşaiyc mübend:s

leri zaman zaman ltalyan gemilt>rin n 
ideal vasıflarla yaptldı~ını y~znrlar. 

Deniz kuvvetleri 
Bugün İtalyanın elinde, miktarı bıraz 

sonra söylenecek olan, her cin;; gemi var
dır. Almanyaya aid yazımda da söyledi

ğim gibi deniz kuvvetleri gelişi g~zel va

pılmazlar. Donanmaların inşasında mem

leketin o donanmr:y& verdiğ• veya vere

bileceği vazifeler müessir olur. İtalya, 

donanmasından ~unlnrı bekliyccektir: 

l - Ticaret ve ask~r nakliyatının hi
mayesi. 

2 - Düşman tıcaret ve asker nakliya
tının zarara sokulma.,ı. 

3 - Sah;ılerin·n ko:-unmas•. 

c- İyi ki buraya geldik.> 
Dedi. 
Sordum: 
- Hayrola? . 
Pepo Ancelo, elindeki 100 franklıA 

gösterdi: 1 

c- Sana da verdiler mi?. 
- Verdiler. Fakat ben almadım! 
c- Nasıl olur be? İnsanın eline hiç pa~ 

ra geçer de o cebe atılmaz mı?. 

Velhasıl Pepo Anceloyu, bana ver•leJl 
100 franklığı reddettiğinıe bir türlü inan~ 
dıramadım! Fakat Profesör Pean da O. 
günden sonra her yaptığı ameliyata~ 
çağırdı. Lakin, ge1gelelim. zavallı Pep~ 
cuğu bir daha hastallesinin semtine bil•. 
uğratmadı! 

Yarın, diğer doktorlarımızın hat1rala• 
nnı anlatacağım. 

Yazan: Sahih Alaçam 

z 
4 aded 35,-000 tonluk zırhlı (inşadaJ 
4 aded 24,000 ,. zırhlı (tadiı edamişı 
7 aded 10.000 > büyük kruvazör 

12 adcd muhtelif küçük kruvazör 
3 aded eski kruvazör 

113 aded muhtelif muhrib, foroitobot 
119 aded > tahtelbahir 

1 aded tayyar~ gem\si 

Listenin tetkiki!~ vfısıl olduğumuz ne1 
tice İtalyanların bilhassa den,zaltı gemi1 
lerine ehemmiyet verdikleridir. Bunun 

sebebleri gene bu gazete sütunlarında ç:ı 
kan (Marian) ın bir makalesinde çok a 
çık olarak izah edilmiitir. Bununla bera

ber, ben. Akdeniz gibi suyu berrak ve s&
hası dar olan bir denizde denizaltılardab 
fazla bir i§ beklemenin doğru olamıy.aca 
ğı kanaatindeyim. Çünkü darlık ve sükd 

net denizaltını:ı en mühim ~üşman~arı·, 
dır. Tabak gibi dediğimiz sakin denizler 

Afy-0n lise sınıf 4-B de 1217 numaralı Hu
seyin, İstanbul Bnvriv<' llses1 423 Orhan. İs
tanbul ş1 s.11 Terakki lisesi sınıf 1 de Süley
man Solnınzer, Çatalca b!rlncl ilk okul sınır 
4-B d 322 Ne•Hi, Antalya lise .c;on sınıf ta
lebelerinden 69?. Sakıb. 

AL'ÜJltİNYOl\I BARDAK 
<Son Posta atıralı) 

İbtanbcl Sultanahmed Akbcyılc Değirmen 
sokak No 3!) d'l F thl, İstanbul 44 üncfi o
kuldan ün·cr, İ tnnbul 45 inci okul sınıf 4 
de 375 Ek!n, İc;tanbu1 kız lisesinden 1443 
Türk n. i:stant.uı İstlklül lisesi sınır 3 de 
Nusret AçıknJ 

Mersin belediye memurlarından Reşad o~
lu Nevzad. İzmir Tilkilik caddesi No. 280 de 
Supbl, Manisa orta okul sınıf 3 den 1409 
7.eynel, Malntya varidat mlidiirü oğlu Sa16.
hs.ttin, Uşak orta okulu sınıf 2-C de Hamdi, 
Çorlu orta okulu sınıf 2-A da 116 Mustafa 
Şenocak, İstanbul Qengelköy Kalantor so
kak No. 22 de Tarık. İstanbul Fatih Ömere
fendl caddesi No. 13 de Şernf<'ddln. Tokat 
orta okulu sınıf 1-A da 452 Ziynettin. Uşak 
orta okulu sınır 2-C de S3 Mustafn Özyıldı
nm, Yozgnd ortn okulu sınıf 1-A da 800 8..'l
di, &kı.,ehir Gazi okuJu sınıf 5-:A da 705 Şi
nası, Adana yeni istasyonda şeftren Ramiz 
kızı Oült'r, Adana Namıkkemal okulu sınır 
4-C de 340 Daniş, Ankara Ne~::ı.tibey üçiincil 
orta okulu sınıf 1 de 337 Hfıscyln, Anknrn 
Yenişehir Atatürk bnlvan Zafer nmı.rtımrını 
2 numarada İsmail, Uşak tüccar Münip oı;lu 
K~al Erkam, Siverek Gazipaşa ilk okulu 
"Sınıf 5 de 119 Hanife, Susıeırıık Merkez Uk 
'Jltultı sınıf 5 de 221 Nureddin. 

~· ' ~ 
olan da sayın Veki1 Hasan Ali Yüccl 
dir. Çünkü. bugün temeli at.ı1an bu bü 
yük kültür bina~ı, bütün meslekda~a
rının candını vardımı ile onun parlak ., 

Bu üç madde İtalyan filosunun esas 

vazifeleri <>!malıdır. Bundan başka filo

nun, tali ödevleri de olabflir. Deniz t~k
n ·ğ;nde miiteC3vi.z b!l' donanma ile mü-

tahtelbahirin havadan görülmesini kola.Y1 

laştırdığı gibi, periSkopunun yaptığı 1• 

dolayısile, uzak mesafelerden de yaka1 

!anmasına sebcb olur. Çok defalar ilk ev., 

veıa periskopun yaptığı iz ve bilahartl 
tahtelb\hir perısk'Jpunun kendisi görü· 
lür. 

Buna mukabil İtalyanın 8 zırhlı yap

maktaki kararı ong denizaltılardan dah• 

ziyade hizmet \°?decek ve fayda verecek. 

bir harekettir. Bununla beraber, İngilte1 
re g'bi an'anesi, tarihi ile ve knbiıiye~ 

H:OKlJLU SABUN 
(Son Po<;ta l!ı:ıtıralı) 

İl: nbul B~>;.,7Jrl llse~ı sınıf 1 de Hld"r<'t 

1 İstanbul Peledivesi 11anları 1 
Keşif bedeli 305 lira 49 kuruş olan Karaağaç müessesatında yer altında yaptı

rılacak benzin tankı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesı Le
vazım Müdürlüğünde gömlebilir. İsteklıler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
22 lira 91 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11/5/939 Per-
şembe günü saat 14 ":>uçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M.) (2854) 

Beden Te -biyesi fstanbul Bölgesi Başkanlığından : 
F nerbahçe stadyomunda yaptın1acak 11287.12 lira keşif bedelli taş ihata du

varı ile 1129,23 lira lte~tf bedelli mevcud duvarlara tel muhafaza tertibatı işleri 
şartname ve projesioe göre pazarlıkla ekslltmeye konulmuştur. 

Pa:rarlık 11/5/1939 Perşembe günü, saat 18 de Cağaloğlunda C. H. P. b'nasın
da Beden Terb'yesi İ~anbul Bölgesi Başkanlığından yapılacaktır. 

İhata duvarının teminatı 1500 ve tel muhafaza tertibatının temingtı 150 liradır. 
T I blcrin şartname ve projeleri görmek üzere hergün Bölge Bürosuna mü-

rac •Iarı ilan olunur. c3158> 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
B kırköy Malmüdürlüğüne eski seneler muamele vergisi ve cezasından borçlu 

de irmenci Mehmed Alı'nm K~çük Çekmece köyünde eski Kibrit Fabrikası bi
nası yanında mevcud yüz elli metre mikfıbındaki kum tahsili emval kanununa 
tcvFkan 16/51939 Sa!ı günü saat 14 de satı§ı yapılacağından talihlerin Balar-
köy Malmüdürlüküne müracaatlan ilAn olunur. c3066. 

eseri o,..acaktır. Yazımı bitirmeden ona 
ve hepimize muvaffakivetler dflerim. 

Hali?. Fahri Ouınsoy 

tan anh 
(Baştarcıfı 7 ine· smıfnr:ln) 

du~ müddete müsavi bir müddet için, 
kcndiliğiı;ıden uzatı 1mış olacaktır. 

Mukavelenin devam etmemesi için 
akidlerden birini"l müddetin hitamm -
dan bir sene evvel haber vermesi ikti
za eder. 

Bu kararlar fahlil edilirse ilk varid 
olan sorgu su olur: İmza eden dört dev
letin Balkan hu.dudları haneilcridir? 
Bunun cevabı nisbeten kolaydır. Bun
lar: Yuııanistanın Arnavudluf'a. Tür -
kiye ve Bule:aristana olan hududları, 

anlasıl<"n deniz ve ada hududları ha -
ric Türkiv<.>nin Yunanistan ve Bul~a
ri~anla olan ~ırırıarı, keza ada hu -
dudları haric; Romanvanın Bulraris -
tan ve Yugoc;lav:rrya karşı hududlan, 
fakat Romanvanııı Ruc::ya, Lehistan ve 
Macaristana karc::ı olan hududlan de -
ğil; Yu~oslavvan•n Bulı:.raris'f.an, Yurur
nistan ve Arnavud uffea müteveccih sı
nırlan, <leniz ve adalar hudud nrile 
f talya ve Avusturya ve Macaristan la 
ola'n hududlan hariç İşte Balkan pak
tında mütekabilen garanti edi1en hu -
ducllar bun1ardır. (Arkası var) 

RE Erkilet 

dafi donanmayı avmrlar. Mütecaviz do
nanma, daha eyade büyük gemilerden, 

müdafi donanma d1 küçük gC'nu ve talı· 

tclbahirlcrden mürekkcb olmalıdır. f'a. 
kat yukarıda görüldür,ü üzere İtalya do

nanması vazifeleri ic:inde hem tecav~z 

ve hem de müdafaa vardır. Bu yüzden 

İtalya her nevi gemiye, ayni derecede, 
rağbet göstermektedir. 

Harb gemilerı yıllığında bu filonun 

miktarını şu veçhile görüyoruz: (Bu ge• 

miler kısmen faaliyette ve kısmen de ha
li inşadadır). 

• • e y c 

ile denizci olan bir memleke~ karşısırıds; 
İtalyanın maruz kabcağı sıkıntıları tes. 
lim etmek te Iazımliı:!". A. T. . .......................................................... .... 

Şf hz dcbaşı 
TURAn J iyatrosundl 

Bu srece HALK geceıi 

her yer 20 para 1 10 
localar 100 

Anasm1n Kuzusll 
vodvil 8 P. 

olruyucu bayan Aysel ve Atili Tııvüsü 

veto acı 

• 
Askeri Fabrikalar Umwn lUiidürlüğünden: 

Kmkkaledeki fabrikamızda çalıştırılmak üzere iyı tesviyeci ve tornacı alına
caktır. İstE"klilerin imtihanlan yapılmak üzere Kırıkkale Grup Müdürhigü ile An
kara, İzmir ve Zeytinburnu silah :fabrikalarımız Müdürlük'erinden bırine müra-
caatlan. (3098) 

P narhisar panayırı 
Pınarhisar belediyesinden 

Her sene kurulmakta olan Pınarhisar ilkbahar panayırı bu sene dı: 20 Mavıl 
939 tarihinde açılarak üç gün devam edeceği ilan olunur. (3076) 

t 
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Askeri. liselerin spor bayramı çok güzel geçti Türkiyenin dış ·siyaseti ve bunun 
Doğu Avrupa muvazenesindeki rolü 1 R.ara ve deniz askeri 15.seleriınizin 1 

936 - 1939 senesi spor birincilerile bu 
&ene bu liselerde'1 Harb Okuluna ge -
\"<!.n talebelerden yüksek derece ile dip
l~a alanlara mükafat dagı· tma töre -
nı d .. 

un Ta'ksim stadyomunda yapılmış -
tır. 

(Ba,tarafı l bıci ıayfada) 1 mal e~ veya yan gelip gevşemiş C:te 

~aat 1 3 ten itibaren askeri liseleri - 1 
~ız ba..;;lannda kendi bandoları oldu • 

1 halde muhte'if ıstikametlerden ge -

bl'bimlzle diler ve son kuvvetimizle ko- değildir. Bunun delih olan ordusu işt• 
rumak isterisı çilnkü ona muhtacız. Fa • meydanda ... 
kat. uzanıp rahat etmek için değil, çaJış. Kuvntli. sulhsever ve dürüst bir Tür. 
mali:, yurdumunı bayındırmak ve bin bir kiyenin bugün Avrupa ile Asyanın mm. 
yaramızı onarmak için. Bizim siyasetimiz 'tekasındaki denizlerle boğazlara ve top
ancak bir sulh siyaset: olabilir; ve bu, ı:aklara hükmetmesi yalnız Avrupanın 
nyıf olduğumuzdan yahud harb, itikad- değil bütün dünyanın barışı için güze>l bir 
larımızın dışında kalan bir hal ve hare • talihtir. Tarih daha gözünü açtığı \·akit 
ket olduğundan değil. Mahza sulhü me - Türkleri Balkanlarla Trakyada ve Ana
dent işlerimi% için lazım gördüğümüz - doluda bulmuş ve görmüştü: Türke bu 
dendir. Sulh bize lazımdır, çünkü nüfu • eski yurdlarında düşen bugünkü vnzüe -
suınuzu çoğaltmak ve yurdumuzda dün- nin ehemmiyet ve ağırhğ!.Dl hiç bir mil· 
yanın parmak ısıracağı 60 milyonluk bir let onun kadar idrak edemez. O, dünya -

r c;ek Taksim Cümhuriyet abidesi et -
a ındP. yer almışlardır. 

lt' ~aat ı 3.30 da m<',.asimle abideye çe
ın ~.~ koymuş ve Askeri Liseler Umum 
de~<'e~tişi kunnav albay Atlil Türer 

n ;nnhsusu imzalamıştır. 
l<.>~!e~gin üzerinde T. C. Askeri Li -

rı lbaresi Va'rdı. 
Müteakıtle b.. .. b 

karı n utun ... ndolann refa-
•ın 1 \:'arının siibayları İmiklal mar -

ı ol\nmuslardır. 

'Bu • Taksim stadyomunda 
b<>""" naan sonra liseler Ta'ksim stad • 
J ... un'l ·a 
lardır. •· gı er~k meyıd<"'nda yer almış-
lleısı DrMerası.mdt Val! ve Belediye 
mut · Lôtfı Kırdar, Istanbul Ko -

.anı Gen 1 . raı Dr. Hü era. Hahs Bıyıktay, Gene· 
tişi B d snU, Jandarma umum müfet
Tnu~Vi P. en Terbivesi umum mildür 
\rPtlt k~!t~c;~ert erkan, mümtaz bir da -
'1.tıi k bu esı ve on bini mütecaviz bir 
lfarsn u~unmuştur. Merasime 1istik'IM 
ordu e aşlanmış ve sahayı dolduran 
bir hUrnensubini ve halk marşı büyült 

A k rmetıe dinlemişlerdir. s er~ r 1 ıseler tnnum nılifettişinin 
'BUJı<l nutku 

lllüfetti at sonra askeri liseler umum 
}{u~ bir söylev vermiştir. 

btyesinl ay albay nu"tkunda vücud ter
tUınunu n, 8POrun yuksek hedeflerini, 
~k: ve genlf manasına işaret ede-

Şu gördüğü · 
llğı Yil'ksek nüz. aıskeri liserer ~nç -
la hergü dlrektıfJerden alınan ilham 
bu:rı~· ~ bir ibadet gibi çalıQl"Y\ak mec 

;ı..:-ıın1 hi r·· 
&ev1t:f dt S!etmişler ve bu değerli 
lardır. 1Ymağa VP. tatmağa başlamış -

lrerT·· k 
•tlet ol~r 

1 
ge~i bilhassa her 11sker bir 

lerirnb:de ~ ıdır emıini de talimname -
Zaman n almaktayız. 

ıtıüşkGlat ve muhit şartlarının bütün 
bilty~in ~a. rağmen herkesi orta ka -
flern1.1 stUne çıkarmak bizim en o·· 

ıı, el') d - l' -
tadır. 13 eger 1 bir vazifemiz olmak· 

'
1 Ununla be ı._ .. san· ravt!r musclbakalarda 

}f 1Yede 100 . 
ıkada 30oo mctreyı, 1 o küsur da-

'49 mat metreyi kasanlar cın· .eli 
'C reye at 1 . ' 

metreye 
8 

an ar, bombayı 60 küsur 
metre ·· avuran1ar ve bir adımda 6 50 
ı ' uç adund 13 ' 
rvanlar vard a· ,50 metreyi de at-

13·· u: ır. 
u~un bu 

•larak en srr şubelerinde 27 puvan 
lskert lic;esfo muvaffak olan Kuleli 
ei olarak ," askerl lic;eler spor birinci-
mışt1r. ı 7 :~fetfülik kupasını kazan -
ti, 16 Puvanı:~la .MantePe lisesi ikin
~ Üctine·· 1 enız Harb okulu ve li· 
dt> dörau u, 3 puvanla Bur a ı· . ncu 1 ısesı 

}{IYm • 0 l'Ylll.'!1ardır. 
Yıl etlı evladları 
h ında gösterdiği i m g~n sene ders 
Ş?natlan v n z hu devamlı ça _ 

~\rı hP>nın. el ınuvaffakiyetinizden do-
81 ı -ı· ız avı-ı 

ı erj Yetişti w ayn tebıik ederim. 
Mrk·· ren \..~--1 Ur!er ed ~.ı.vca annıza da te _ 
~?a da dah:re~ onümüzdeki ders yı

rını, deıniştir~ksek başarılarınızı di-

Bun<lan Mükafatlar 

~r birin:n:: !~~leıi aşağıda yazılı 
I> ~rilmiş Ve ı~clleıine mA:iafya
~~ bu gUri>ü müfettiş ~ker teker 
~ir. z ~rtmenleri 'teb -

IMrtrıeı.ı Ot- Atletizm 
nı. Harb Okul ve Ls., lkincl 

Dünkü bayram dan bir g~rünilf 
1 lklnci Denizden Tank Şahinltr&Y· 

72 t:11o - Blrincl Kulellden İll6&ll Torun, 
ikinci Denizden Breftmend ıı:ren. 

'79 k11o - Blrlnc! Kuleliden Hasan Oofkun, 
1k1nc1 Maltepeden ~det ~. 

87 t:Do - Bırtnci Kulelld«l asman llllk1n, 
1klnc1 Maltepedm Abdürrabman Sertl>e.f • 

Hentbol 
Blrinolsl Kuleli ıı.sesı ıaırunı, lkincı.l Bur

sa lJsMi takımı. 
Basketbol 

1 
Blrlnclll Kuleli llsesi taıcmı, ikinclsl De

niz Hart> Okulu n Lisesi takmıı. 

1 

Voleybol 
Blrlndal Kuleli HsesI takımı, tkincUS Mal

tepe ltseat takımı. 

Futbol 
Bir1nc1sl Maltepe Uısesı talnmı, ildncısı Ku

leli 11.<ıem takımı. 

Harh Okuluna ıeçenler 
Müteakıben vOksek derece ile dip -

Albay Adil Türer nutkunu ıBylerken loma alıp Harb. Okuluna J!eçen gençle-
Kulell. re mü'kAratlan dağıtılmıştır. 

ıoo metre - Birinci Denizden Sermed, 1- Bunlııırdan birincilere a~tın. fttincl -
kinci Denizden Mehmed. 

200 metre_ Blrlnci De~n Halld, ikin- lere gümüş, üçünt"illere bronz saat ~ 
el Denizden Mchmed. yebancı dil ve edebiyat birincilerlne de 

400 ml"tre - Birinci Denl2ıden Halid, ikin- kıV!YM!tli birer kitab verilmiştir. 
el Denizden Mehmed. Yüksek der~e alan mekteblHerin i-

800 metre -- Birinci Kuleliden Muzaffer, simleri şunlardır: 
ikinci Maltepeden RahmJ. 

ısoo metre _ Birinci Kulellden Muzaffer, Maltepe birincileri 
1klncl Maltepeden Rahmi. Maltepeden; birinci 2830 Mustafa Ö-

3000 metre - Birinci KuleMden Muzaffer, ren. ikinci 2720 Sefer ~ar. ilçilncil 
lklncl Denizden Necmi. 2925 Mustafa Amay, frmısrzcadan 2 .. 22 

Tek adım -- Birtncl Denizden Halld, i - Necdet Sunyay, almaneadan 2925 Mus 
ldncl Kulellden Alt. - -

Disk - Birinci Kuleliden Hayri, ikinci De- tafa Tamay, ingilizceden 29 79 Necll 
nlzden Necmi. Ulusay, edebiyattan Remzi Güve~ ban 

Gülle - Birinci Dentııde.n Bfilend, 1.klncl do şefi Necati Snyay. 
Denizden Necmi. Kuleli birincileri 

Clrtd - Birinci Buraadan Sabahaddin, 1-
kincl Kuleliden Nuri. Kuleliden: birinci 518 Rüştü Yan -

Bomba atma - B1rlncl Denizden Musta- kavnak. ikinci Avni Serer, üçüncü 98 
ta, lklncl MaltepP.den Haydar. Sadri Cemil, fransızcadan 20 Hüseyin 

Yüksek atlama - Birinci ıtuleltden Nadl, Avni Cirid, almancadan 41 .. İbrahim, 
1tlnc1 KulelldP.n Kemal. İl1;~1izceden 124 3 Sehim, ede'biytittan 

Üç adım - Blrinci Denizden Halid, ikinci 
Kuleliden Galib. 520 Necat Aydın Aslan, 'bando şe:fi 
Sınkla yük.sek atlama - Birlncl Maltepe- 15 7 Nazif 

den Naci, ikinci Kuleliden Nüket. Halk, mükafat alan gençleıimizi fid 
4X100 bayrak - B1rlnci Denlz Hb. Okulu detle alkışlamıştır. 

ve Ls., 1klnc1 Kuleli tskımı. Ge~id resmi 
4X400 bayrak - Blrinci Denls Hb. Okulu 

ve ~. takımı, ıktncı Kuleli takımı. Bundan sonra ıtld1'klan puvan dere-
Boks cesi dolnyısile basta Kuleli, sırasile 

Boks ts.kımca Kuleıt birinci, Bur3a tldncl. Maltepe. Deniz, ve Bursa Liseleri baş-
51 kilo - Blrlnrl KulelJden Nihad Erkas- Iarında bandoları olduğu ha1de mera -

lan, 1klnc1 Bursadan .Mmıed QMtk. sim geçişine başl&'mı~lar<iır. 
53 kilo - Blrlncı Bur.sadan Bürhan, 1Jdnc1 B ;d K 1 rd 600 Malten. • 

Kuleltden İhs:rn Duygulu. u geç. e u e ı en , .ı-~ 
57 kl1o - Blrfncl Kuleliden ten:ıı: Tetik, den 400. Deniz Harb Okulu ve Lise -

lklncı Buraadan Kenan Yargan. sinden 200, Burısa llsesinden 200 t9 -
61 kllo - Birinci Kuleliden 'aban Dal- lehe iştirak etmiştir. 

deviren, tklncl Bureadan Nadir Olkaç. Büyük bir intizamla geçen gilr'bilz 
66 kilo - Blrlnct Kul~d&n Reşad, ikinci . . 

Denizden ıııtdal. askert füıelilerlmızı halk ooş-kun tMa -
'72 kilo - Blrlncl ıtuleHden Muzaffer Tın- hüratla seyretmiş ve dakikalarca al -

maz, tklrıcl Maıtepedeıı Haydar. kışlamış-tır. 
79 Jdlo - Birinci Kuleliden Hayri Angiln, Milrlk1t jimnastik 

ltlncl Burudan Ahmed. ıı. • • • d bfitu··n ı\fera-sım geçışın en sonra 
Günt bandoların refakatile müzikli jimnas-

Oüreı takımca b1r1Dd. Kulell. lt1ncl De -
nlz Harb Okulu ve Llaeli. tik, müzikli baks jimnaııtiıği, mfrdkli 

56 tııo - Blrlncı Xultllden P'ehınt Sualp, gülle jimnastiği bl.1yfik btr muvaf!a -
lktncı Buraadnn Halid Mar. kiyE>tle vapılm14 ve bilyük takdirlerle 
lü 

8~0 - Birinci Deniııden &unsur Anön - karı-ı]an~ıştır. 
6e '""~ MaIBtteripedncıeax~ Samyerl. Sahayı dolduran asker! 1iselilerlmiı 

·auv - ~en Kemal OeUn • 
' savurma topu, eirld, disk. ve bomba.' a· 

1 

tışlarını da çok gilzel yapmışfar ve al
kışlanmı.f lıtrdır. 

• Tllrk medeniyeti kurmak baş emelimiz - nın büyük bir harb felflketlne doğru de. 
dir. Bizim harble alınacak topraklarda memek için, en az silahlanma yüzünden.ı 
g8zümüz yoktur; bu sebeble bizim her • büyük bir yıkıma doğru hızla yuvarlan• 
hangi bir kimseye bir zararımız dokun - dığı umumt bir kuvvet ve daha ziyade 
mak şöyle dursun bu ülkülerimiz bilhas- iz'an muvazenes•zliğinin h:lküm sür • 
sa cenub doğu Avrupa için selametin ken düğü bu sırada, kendi karakteri, tabii ve 
disidir. coğrafi durumu ve nihayet kuvvetli or .. 
Yalnız medeniyet, ümran ve insanla • dusile Avrupanın ve bllhasS3 doğu Av 4 

nn refahı i'Çfn durup dinlenmeden çalı • rupanın ve yakınşarkın banşını koruya
flYOruz ve sulh işimiz harbden çok daha bilecek bir rnuvazenenın tesisindeki bO. .. 
ağırdır. On neslin işin; yalrız bir nPsil yük roliinü tamamile müdriktir; Bunum 
yüklenmiş didiniyor ve birkaç asırda gö- için ne kılavuz ve ne de vasiye muhtıt 
rillecek iş yalnız bir asırdıı yapılmak iste değildir. Onun bu vazüeyi tam bir ıstik
niyor. İşte bizim dış siyaısetimize bugün lal ve tarafsızlıkla yapaca&'ln:ı itimad et. 
komutan (kumanda eden) ve her vakit melidir. 
komutacak olan kendımize has prensip _ Türkün siyaseti dün gibi bugün ve ya.ı 
lerirniz ve ihtiyaçlarımız bunlardır. nn büyük bir bitaraflık içinde sulha Jııf». 

Bu halde, bizim emniyet ve sulhilmüzü met olacaktır; fakat eğer b!r gün harbe 
bozacak yani bize taarruz edecek va .1 girmek mecburiyetinde kalırsa bunu d4 
bancı bir devlet var mıdır? diye bu ~sır- 1 sırf kendi mevcudiye• ve kend1 huducl 
da düşünmek cidden güç olur. Çünkü,~ hakları ve kendi sulbü için yapacağına 
Tilrkiyeye tecavüz medt>niyete ve insan. ve 20 yıl evvel olduğu gibi tek başına 
lığa tecavüz demektir; barış his ve vic • kalsa da en şerefli bir sulh elde edinceye 
danının bizzat kendisine tasaddi etmek kadar devam ve sebat edecpğine itimad 
dernektir. etmelwir. 

Türkiyeye, Tür~ hudud ve haklanna 
tecavüz edecek bir devlet bu hareketinin 
ağır zarar ve mes'uHyetlerıni evvelden 
çok iyi ve hatasız tartması icab eder. Cün 
kü Türk kazmayı bırakıp silaha pek ça -
buk sarılır ve bu işi çok da iyi becer.r. U
zak ve yakın tarihler bu hususta kim • 
sede bir şüphe bırakmamıştır. 

H. E Erkilet 

Roma, Berlinle Varşova 
arasında hakemlik 

vazifesi mi görecek? 
Biz sulhü istediğ~mizi 17 yıldır bütün <Baştarafı 1 inci sayfada) 

dünyaya türlü vesilelerle gösterdik ve is- yan siyaseti için bir hayat ve memat 
bat eU:k. Bizim komşumuz Yunanistanla meselesidir. 
ittifakımız hattl askeri anlaşmamız, dün- Populaire gazetesi de şöyle diyor: 
ya bilir ki tedafüidir ve sırf Balkanlarda İtalyan matbuatı, Berlin - Rt>ma ~ 
sulhü korumak içindir; hem de bizim Yu verinin dayandığı tes<>'ııüd kaidelerini 
nanistanla olan bu uzlaş~mızın acaba en bozmadan İtalya ile Polonya arasın • 
yüksek insanlık duyguları cihetile bir e-! daki münasebetleri idame için dabşetlJ 
şi var mıdır?! Biz ve onlar birbirimize bir müvazene gayreti sarfetmektedfr. 
el uzatmadan ve göz~öze dostç::ı bakma- · (A.A.) 
dan evvelki uzun mücadelenin tesirleri - İngiliz gazetelerinin mütalealan 
ni yüreklerimizden atmak için yalnız çok Londra 7 (A.A) - Bu,,_~nkü gaze. 
sulhsever .. oıınan:ız ~etmezdi; ayni z.a • teler bilhassa Alır.an - Polonya müna. 
manda mutekabil yuksek menfaatleri - sehetlerile meşgul olmaktadır. 
~izin b~nşl~ en iyi temin olunabilece • Gazeteler Dançig'in Polonya için ha· 
ğın~ de::n hır kanaatimiz olmak gerekti. yati bir mesele olduğuna, çünkü Dah• 
Bız d'ger Balkan devietlerinln uzlaş - çig'in Baltık denizinde Polonyanın ki

malarına çalışarak b:r Balkan paktının lidini teşkil ettiğim• dair Varşova hü • 
kurulmasında ehemmiyetli bir Amil ol • kfımeti tara!ındaıı ileri sürülen noktal 
duksa bu. sırf Balkanlarda hiirriyet, is - nazan müttefikan tasdik ediyurlar. 
tiklAl, .v.e n~ayet banşı korumak içindi. Observrr gazetesi de şöyle diyor: 
Onun ıçın boyle bir pakt ancak menfaat- Londra ve T<.'yrnis nehri İngiltere f • 
1~~ barışta .~h1~.ayanların ifine gelmeye- çin ne jge Dançig ve Vistül nehri ek 
bılır. İşte Türkıyenin Şimal doğu ve Ce- Polbnva için odur. 
nub komşularfie ve yakın ve uzak büyük • 

Bir Leh gazetesinin ümidJerl 
veya orta devletlerle akdetmiş olduğu 
bir sürü siyasi, iktısadi anlaşmaların me- Varşova 7 (A.A.) - Gazeta Polska, bu 
tinleri ve hedefleri saf bir su gibi temiz ve günkü başmakales!nde, Polonyanın IOJI 

açıktır ve yalnız mütekabıl hürriyet, is _ beş sene içinde Almanyaya kaqı iyi ni .. 
tık1'1 ve barışlarımızın korunması için • yetlerini ve itimadını isbat etmiş oldu • 
dir. ğunu ve bugün Almanya münferid vıtzl. 

Sulh anlaşmaları yapmıtk demek ta _ yette bulunuyorsa bunun son seneler t • 
rafsızlıktan ayrılmak dernek deRildir; nl çinde b•zzat kendisinin takib ettiği siya • 
tekim bitaraf olmakla dostluk ve barı~ setin bir neticesi bulundu~unu yazıyoı 
muahedeleri ve müdafaa anlaşmaları ve diyor ki: 
yapmağa mAni değildir. Bitarafıık de • Polonya ve Alman menfaatleri Dan a 

mek taarruz gruplarına girmemek ve m:.i zi(de birleşiyor ve birbirlerini tamam i 

teoavizlerle bir olmamak demektir. 0 • lıyor. Binaenaleyh aklıselim bir anla§ • 
nuıa için biz sulh isteyenlerin en tabir bir mayı zaruri kılar. 
mtlttefiğ; olabileceğimiz gibi sulh iste • Bizimle iyi mi yoksa fena mı geçinmel 
yenler kendillklermden bizim müttefik- istedikleri kararını vermek Almanlara •· 1 O dakika i!tirahat mütldeti zarfın

da davetlilere, limonata, biskU'Vi, pas
tır ikram edilmiş ve ge.nçlerlmlrln ser
best, Greko-Rumen, Japon güreşleri1e 

manialı yan~an, ~attı tal1mlerl, 
hentıbol ve hoke-y maçlan ı~le My -

redilmiştir. 

lerimizdir. id bir meseledir. l''akat Almanlar bil'r 

resminde 

lngiliz - Rus mUzakereleri 
(Ba,tarafı 1 inci aayfada) 

dair İD«flıtereııtn Sovyet teklifine mUU... 
bil oev.abl dQn AkfUXı Moüovadakı İn • 
gll'tere bQyük elçiatAe göndırilmiftlr. 

Bu haberi teyid iden rumt mıhafil 
İngiliz 'bdyn.k elçilmin Molotofla en b.ta 

J 
bir mflddet içiDAM P<lfeoefini bilc:ltr • 
meltteclir. (A.A.) 

Türk tabiatıçe afır ve vakurdur· ne ca- ler ki biz yalnız b!r 1araflı tavizlerle iyl 
buk hiddet eder ve ne de hiddeti' çab~k komşuluğu kabul edemeyız. 

Gafenko Ankaraya 
geliyor 

geçer. O muııı.ttr; fakat hıç geme gelmez. 
~rette yapmalı: onun bilmediği ve bir 
türlü beceremediği btr şeydir. Bu sebeb
lerle Tilrkle uğraşmak ne hoş ve ne de 
klrh bir İ§ değildir. O bir defa hiddetle 
ayafa kalktı. mı Nuh der peygamber de- (B11$taraf: t inc-i ırayjadıJ1 
mea ve sonuna lı:adar uğraşır. Harb onun Ozere 17 Mayısta Ankaraya gelecektiı 
h~ ist.:mediği ve fakat hiç de yılmadığı (A.A.) 
bir lftır; ~em de onun Wlht ve an'anevt Bükreş 7 (A.A.) - Avrupanın muhte-
bfr aan'atıdir. Tn~~n btltün dil~yaya lif hüku~et merke7.lerme yaptığı seya • 
deatan olan merdlığınden, cesaretınden hatten donen hariciye nazırı Gafenkc· bu 
ve clayanıklıtındaıı bir flY elr:silmemif -1 seyahatin neticelerinden memnun oldu
tir. O. .sulh dava.tında harbe hazırlıjı ıh- ğunu gazeteciler~ söylemiştir 
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Elbise tröstilnün idare heyeti reisı, a. bakarak tekrar odanın içinde dolaşmnğa \Bütün tröstümilz büyük bir dikkatle size 
deta deli gibi odasında dolaşmağa baş- başladı: 

1 
bakıyor!. Sizin hareketlerinizı kolluyor. 

lndı. Nihayet dolaşıncıktan yorularak, de- - Aman Allahım parayı, ne yapmolı?. ı Yapmayın. dostlarım, yapmayın!. Siz cii
rin bir göğUs geçirdikten sonra koltuğu- Nasıl etmeli?. diye söylendi. Nikita, şu ğerleri gibi yapmayın!. Yiizünüzü knrart 
na gömüldü: kasadar ile muhasibı buraya çağır!. Fakat mağa değmez!. Kasanızm mevcudu ne 

_ Arkadaşlar, dedi. şimdi ne yapaca- rica ederim biraz çabuk ol. Maltlm ya?. kadar?. On bir bin kadar bir şey. değil 
ğız?. Ha?. Ne yapacağız?. Bu işi nasıl e- Anlnrsın ya?. Ayağını biraz çabuk tuı mi?. 
delim?. kuzum: iş işden geçmeden buraya gel- Kasadar kısık bir sesle· 

Tröstün idare heyeti azalan önlerine sinler!. - On iki bin beş yüz ruble, dedi. 
bakıyor, bir tek kelime söylemiyorlardı. Takriben beş dakika sonra kasadarla İdare heyeti reisi büyük bir canlılıkl3: 
İdare heyeti reisi tekrar ayağa kalkbrak: muhasebeci, başları yukarıda, mağrur bir - İşte görüyorc:;unuz, ya. dedi; on iki 

_ Ne )aprruılı?. Şimdı ne yapmalı? eda ile odadan içeri girdiler. bin beş yüz ruble. Bu kada1· bir para için 
Pazartesi günü ayakkabı tröstünün kasa- Tröstün idare heyeti reisi bunları gö- namusunuzu kirle~meğ<> dc>ğcr mi?. Kasa 
darı. on iki b:n ruble para zimmetine ge- rünce sevinçle haykırdı: mcvcudunuz otuz bin - kırk bln falan ol- ' 
çirerek ortalıktan kaybolmuş. Salı günü - Sevgili dostlarım. aziz dostlanm!. saydı. eh, neyse .. halbuki on iki bin beş 
gramofon plfıkları tröstilnün kasadarı da Hoş geldiniz. safalar getırd1 niz!. Sizi bn~·- yüz!. Değmez, dostlanm. dchrmez!. nnnun 
sekiz bin ruble ceb ne indirerek bilinmi le sağ ve salim gördüğüme bilsPniz ne ka- için elinizi k'rletmeğ dt>ğmez!. Unun iç!n 
yen bir btikamcte çekiltp gitmiş.. Ça:-. dar memnun oldum!. Neye ayakta dııru. size ? bir amir sıfatile deği!, bunu Allah 
şamba günü de c:İgolka-Bulavka> iğne yorsunuz?. Oturunuz ca:ıım; aramızda .göstermesın • bir kardes, bir arkı1aş sı- 1 
tröstünün kasad rı on bin rubleyi dcwı teklif tC'kellüf m5 var?. Nikita, koş san- fatile rica ederim. bu kadar hır p:ıra için 
yapmış .. evve:!ki ~ün de komşu kooper;ı. dalya ıı:e~ır!. Fakat hayır, havır. lx-n ade·n elinizi kirletrney'n!. Yapmı ftc.,~ı.,ıza rıa 
t'fın kasadar"lc müdürü, elel vererek bıi- bunak g!bi olmu~u111!. Nikita, sandalya ir havdi bana söz vermız'. Verivor mu
tim gün p:ıra çalmışlar .. akşama kad.r dr>i'ii", koltuk ge~ir. kol~uk'. Anladın mı?. sunuz? 
y mi bin rublenin hakkmdan gelerek Kahve?. Çav?. Nf' emrede>rs;niz?. İvan Kasadarla rnuhfts"'becı yer~ bakdrak 
g 'CC ka~anlığında firara kadem. bas- İvaniç, size kaç parça şeker kovavım?., susuvorlardı. 1 

mı Iar .. faciayı gör;.iyor musunuz?. Bızim Pavel Vas·ıveviç siz nirin limon k'>vmu- Tröstün idare heveti reisi, can sıkıntı
caddeck ctütün tröc;tü> nde,n maada pa- yorsunuz?. Doktorlu~n son tavsiyeleri- sını ifade eder bir tarzcb cl:n; sallıvarak: 
rası aşınlmıyan tröst ve koopercıtif kal. ne göre> limon pek favdırn bir nesnP imiş.. - Yerlerinize gidiniz, öyleyse. dedi. 
mamış. Velhasıl vaziyet çok fena .. cKlcp- dahili ifrazata pek yardımı dokunurmuş. * 
tom~i> adeta sal~ bir hastalık gibi et- 1 He-he-he! · - Arkadaşlar, k::ısndarın gözlcr·nc dik. 
rafı sardı. Bunun bizim müesseseye de 

1 

Tröstün idare heyeti reisi, tröstün mu- kat ettiniz mi?. 
s'rayetinden pek korkuyorum... hasebecisi ile kasadarımn yanına yalda - Evet, benim de dikkatimi celbetti.' 

cElbise tröstü. nün idare heyeti reisı §arak, muhabbetle lıer ikisinin ellerın- Sonr.a muhasebecinin bakışlarını da hiç 
sözünü bitirmeğe vaklt bulamadan, oda- den tuttu. Ta gözlerinın içine bakarak: beğenmedim. ı 
nın kapısı ardına kadar açıldı. Bir rüz- - Tabii duydunuz. dedı, cadd':?mizin - Peki ne vapahm?. Evet nC' yapalım?. 
gar g·b., tröstün başodacısı Nikita içeri bizden baska son müstahkem mevk•i o- Stepan Adolfoviç, llı.tfen aşağıya, vezne. 
girdi. Nefes nefese: lan ctütün tröstü» de sukut etti: Trösfln ye kadar iner misin:z?. Guya tesadüfen 

- Olan biten işlerden haberiniz var kasadarı.. tröste aiti on beş bin rubleyi girmiş gibi yaparak crada ne olup ne bit-

İnhisarlar U • Müdürlüğünden: ' 
1 - İdaremizin Psşabahçe müskirat fabrikası için plan ve şartnameleri muci• 

bince 7 aded maa teferrüat tahammür kabı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon • 
muştur. 

II - Montaj dah•l; olarak muhammen bedeli sif 23.000 lira, muvakkat tı · 
rninatı 1725 liradır . 
ill - Eksiltme 1 l/Mayıs/939 Perşembe günü saat 1~ de Kabata~ta Levazım vı 

mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve planlar her gün .sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara bat 

müdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar verecek!eri malzemenin te · 
ferrüat ve evsaf mı gösterır tekliflerini münakasa tarihinden on gün evvelin• 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalan şubesine vermeleri ve 
münakasayıa iştirak vesikası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı ve
sika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflann eksiltme günü en geç saat 14 de kada:- yukanda adı 
geçen komisyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lfizımdtr. (1922) 

ÇAPAMARKA 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
VE 

KUVVET 
kaynağıdır. 

mı?. dedi. cTütün tf1•31ü., nün koopera• araba ile götürmüş.. tWini anlavıv riniz!. Hey Nikita, sen de 1 

tifi, gümüs para hal'ndeki kasanın mev- Muhasebeci ile kasadar. seslerini çıkar- kapının önüne çıkarak oradak. arabala- • 
cudunu arabava yüklıyerek istasyona gö- maksızın kendlerine söylenen şeyleri rın hepsini kapıdan defet!. O civarda a-
türmüş .. tam on beş bın ruble para.. dinlivorlardı. İdare heyeti reisi kederli raba falan bırakma!. 

Biran için odanın jçinde ölü bir sessi?'. bir eda ile sözlE>ri!le devnın etti: * 
Hk dolaştı. Nihayet trösHin idam heyC'ti - Evet, araba ;le götürmii!=!. Arabaya - Stepan Adolfov"çin gözlerine dikkat 
reisi, ölü gibi sarar1n1ş bir halde sessizii- atlıyarak gitmiş!. Siz;n :mlıyacağınız b~ı ettiniz mi?. 
ği bozdu: caddede bir biz kaldık!. Tröstün idare heyeti reisi sapsarı kc-

- Ben esac:;en bunun böyle olacağını Muhasebeci ile kasadar. hiçbir şey söy. silerek: 
tahn;in ediy.ordu~. ~:dı. Demek art~k sı ı lemed~n .~3dece söylenenleri dinliyorlar- - Nasıldı onun 2özleri? diye inledi. 
rn bıze geldı ... Çı:ınku bu caddede bızdrn dı. Trostun id<ıre heyetı ıeisi. gözleri ya- - Nasıl olacak. pek acaib .. sonra Niki-
başka parası aş.mlmamış kooperatif ve 

1 

şarmıs bir halde sözlerine devam etfü tanın ı!Özleri de tuhaftı .. şüpheli Ş:jpheli 
tröst kalmadı. - Aziz dostlanm İvan İvaniç ve Pnvel ışıldıyorlardı .. 
İdare heyeti reisi teUışlı telaşlı saati:ıe Vas1lyeviç! Bütün ümidimiz sizdedir. (Devamı 13 üncü sayfada) 

•Son Postaı> nın edebi romanı: 9 

Yazan: GÜZİN DALMEN 

·Hacı O<-maıı zadt'leriıı bövle güzel bir 
evi yıkı!mağa bıraktıklarına pek şaşı· 
yorum doı!rusu. Bir gün Süheyıa hanı
ma söv!i'\.·ecek oldum: ... Lüzumsuz ve 
mac;r oıe•ı tamirata girişme.§;e hiç seheb 
yok. Bu t'V oturulClmıyacak hale gelir
se biz :ic yıkıcı~-.ı verir, yıktırırız~ r 
vabını verdi. Dlisiinünüz bir kere bu 
güzel binayı, ufak bir tamir uğruna fe· 
da edecekler ... Nerime, küçük kalbinin kuvvetle görmezlikten gelerek büyük bir 18.ka -

çarptığını ve ellerinin titrediğini hisset- yıdlikle başını öteye çevirdi ve katibi Hatice hanım hayretini gizliyemedi: 
- Ne yazık! Bu güzel boyalar, oy

Nerime için için sevinmiş, bu sevinci- malar hep heba olacak ... Bövle bir şe• 
ti. Feridunun ağzından çıkacak karar, ne bir sual sordu: 
şilphesi? ki kafi olacaktı. Bu takdirde 
de, kim'bilir, belki ömrü oldukça bu 
kasvetli konakta tek başına kalac~ k, 
Zerrinle Fahriyenin neş'eli ve sevimli 
arkada~lıklarını ebed~en kaybedecek
ti. 

ni ancak annesile yalnız kaqdıkları za· ye karar vermek için Süheylfı hanımın 
man meydana vermişti. güzellikten hiç bir şey anlamaırnası rn

Reddedileceğine emin olduğu bir tek- zım gelir! Ya çocuğu? Nutlaka 0 da bu 
lifini Feridunu:ı yanında yaparak buna noktada annec;ine benziyor. 
muvaffak olduğur.dan dolayı çok mem- _ Onun nasıl olduğunu hiç bilmiyo-

Kadife r,ibi parlıyan göz bebeklerini, nun olan H ... tı"ce hanım kızının saadet' 
- a ' ı rum çünkü ömründe bu eve ayak bas-

gayri ihtivnri bir .surette karşısındaki karşısında bu""slJu'"tu··n neş'elenerek b.o. · --- mış dPğildir. Hem doğruc;unu isterse-genç adama dikti. Bu gözlerde yalva- men gı·vı'ndı· ve gu"'zel Nı"san gu"neşı· al • - niz onu tanımı vorum gibi bir şey ... 
ran, dilenen bir mana vc?rdı fakat, de- tında bı'le kasvetlı' olan konaktan ç ka 1 • Sokakt;ı gö!'düğümüz zaman lütfen bir 
likanl 1 nın hiç bir vakit titremiyen ma· rak bahçe dU\'arını takı.ben yan sokak - selam vermiye tenezzül eder, işte o ka-
vi gözlPri, bu miiec:;sir çocuk bakışları tan cBii!bül yuvaosı•na gittiler. dar. 
karşısında da so~ut· bir Jakaydilikle ha- Bu dan·eyı' vaktı'le Fen'd b'. ,., - , , unun u- - Acaba annesinden daha iyi kalb1i 
reketsiz kaldı ve Feridun bey. soğuk yük amcalarından biri, çok sevdiği bir midir dersiniz? 
bir c;eC'!1r rnncsine cevab verdi: .. d · · k ktan rtakl d goz esını ona ve o ann an - Ortada bunu ispat edecek bir şey 

- R<-~arflar çok c::av. ~nı hürmet kim- ayırmak 1·çı·n yaptırm•o+ı Evv"'lc de 
" • "'l~ • '" e yok ... Onun için memurlarına ve mai-

selerdir. Biraz kus beyinli oldukları s?~lediğimiz gibi bu bina, Arab mima- yetindekilere karşı fevkalAde sert, 
muhakk~fr ic::e de Nerime mademki kü- nsı. t<frzında! oy?1~lı, S:def kalonalı ve mağrur ve soğuk bir şekilde müteaz _ 
çük kızlPrı mektcbte görüyor, bazı ba- harıcen oldugu gıbı dahılen de fevkalA- zim derler. Maamafih onun hat"ikul~de 
zı onlnr:n evine gitmesine müsaade e- de s.~slii ve itina1ı yapı~_mış bir ev iken zeki ve akıllı bir adam olduğunu, çok 
dilebilir c::anınm. bugun bakımsızlık yilzunden harab ol· ı okumuş olduğunu da söylüyorlar. BU-

- Pe~a!fi, mad~mki oğlum bunda bir muşt.u. Ne tahtalarm, ne de .. du~arlar.~n tün bunlara rağmen, A11ahtan beni on
mnhzur ctörmüyor, o halde Nerime Re- re~ı knlmarnış, tavanlar duşınıye yuz dan bir şey rica edecek vaziyete d~ilr
ş~dlara idebilir; frkat bir şartla, siz de tutmuştu. Bcfuçeye ge1ince, buradaki memesini dilerim. 
biı likte giderek ona daima o ailenin! ağaçlar da o kadar sıklaşmış ve büyü- Hatice hanım mırıldanıyor gibi ce -
ku urlnı nı, intizamsızlığını, israfını, müştü ki, bazı yerleri bir orman haline v~ verdi: 
ta asızlı ·mı ve fazla neş'esini göstere- {l'elmisti. Küçük Feridle Şevket bu a- - Halbuki biz onun sayesinde yaşı-
r k kızınmn or. ları taklid etmemesine ii'açlıkların arasından çıkmak istemez- yoruz. 
d ·k t c'melic;iniz: çünkü onun v.ızive- lerdi. Nurive hanım misafirinin elini mu -
tinde bir kızın böyle fena misalleri ken- . Nuriye hanun misattirlerine izahat habbetİe sıktı: 
di ine örnek ittihaz etmemesi, bi akis verdi: - Size pek acıyorum ... SüheylA ha
bunlardan bi.r ibret dersi alınası lazım- - Bütçemiz o kadar dar ki evi ve mm da fevkaHlde mütehakkim ve se -
d r. Yarın .N(>rim" de, bu vaziyetinde bahçeyi intizama koymamızın ve l~m vimsiz bir kadındır. İnşallah gilzel kı
onları. taklıde Y.eltenmesin! ı:{elen tamirleri yapmamızın imk!nı zınız bu taştan kalbleri yumuşa tınıya 

Çekın'!en ve htrek bir nazar Feridu- yoktur. Bunu istemediğimden değil ya muv!ffak olur. 
na teşekkür-etti, fakat genç adam bunu pamadığımcjan bu halde kalıyor; ancak, Hatice hanım başını salladı: 

- Zannetmem ... Süheyla hanım on 
dan nefret €diyor. Ben öldükten sonra 
yavrucrığımın o kadının ellerinde kala
cağını düşiindükçe büsbütün üzülüyo
rum. 

- O zamana kad&'r Nerime büyilr, 
genç bir kız olur, kendi hayatını kazan
mıya başlar ve onlara ihtiyacı kalmaz. 

- Hayır o vakte tkadcrr yaşamama 

imkan yoktur. Bitkin, harab blr hal -
deyim, konakta geçireceğim günlerde 
ömrümü pek uzatacak kadar mes'ud 
saatlerle dolu değildir. Hiç olmau;a 

Feridun bey başka türlü bir alciam ol -
saydı!... Ölümümden sonra kızınıa o
nun vasi tayin edileceğine eminim, fa
kat ıkızıma iyi bakması ·için ona tavsi

ye ve ricalarda bulunrnıya cesaret e
demiyorum. Onun yüzüne bakınca ka
nımın donduğunu zannediyorum. So -
ğuk ve uzak gözlcrile beni eziyor. Bun
dan başka pek de genç ... 

- Genç mi? Kırk yaşında adam lan 
tr/nırım ki ondan kat kat daha genç -
tirler. Annesinin .gururla söylediği gi
bi, Feridun bey akıl, muhakeme ve 

ciddiyet timsalidir. Biraz da iyi kaTbll 
olmıya gayret etse, bütün bu me:ai -
yctlerile kusursuz bir adam olacaktı. 

Hatice hanım içini çekti: 

- Onların iyi 1kalb1i olma!lna imk:An 
v<?r mı? Zavallı yavrum bu evde kim -

bilir ne kadar ıztırab çekecek, ne ka· 
dar gÖ'l yaşı dökecek, hatn yumruklar 
altında nasıl inim inim inHyecek'! 

İki kadın bu suretle derdleşip ko -
nuştukları sırada küçilat kızlar, yanla-

rında Nejcıd ve beyaz elbiseli bir genç 
kadın olduğu ha!de, gülerek içeriye 
girdiler. Nuriye hanım bu güzel kadını 

hemen mi safiri ne takdim etti: 
- Görümcem Meliha ... 

Meliha hanım yirmi beş yaşında, 
zarif giyinmiş, mat çehreli, büyttk kur
şunt gözlü ve siyah saçlı güzel bir dul
du. O da ağabeyisl gibi ,Uzel sesli icll 

ve musikile meşgul olmuştu. Ekser 
vaktini İstanbulda ıgeçirir ve orada 
şarkı dersi ve konserler vererek haya· 
tını kazanırdı. Fakat bir senedenbef. 

boğazı hasta olduğu için istirahat edi· 
yor ve bu vaktini İzmirde c Bülbiİ; 
yuvası»mda geçiriyordu. 

Meliha, Hatice hanımla kızma kar.ş" 
lüzumund~n f~zla sevimli ve müIU:fi~ 
davranch; amma onun bu halleri Hat1~ 
hanıma çok hoş göründüğü halde her 
nedense Nerime bu güzel hanımdaıl 
hoşlanmadı. 

O günden sonra her Pazar günü Ne-
rime öğleden sonrayı cBülbill yuva • 
sı•ındt? geçiriyor ve a'kşama kadar gi\. 

/ 

lüp eğlenİj'Qr, şarkı söyfüyor, müııll 
din Yiyordu. Paraca çok sıkıntıda ol • 
dukları lıa1de Resadlar kendilerini ii · 
züntüye kaptırmıyorlar, ertesi gün ne 
yapacaklarını, ne yiyeceklerini düşü~· 
meden zevk ve safa içinde vakit geçı· 
riyorlardı. 

H~tice hanım; bu noktada SilbeYll 
hanıma hak vermiye mecbur kabl'ııştt· 
Bu evde intizam ve idare yoktu; ÇO ' 

cuklara Jazım gelen ciddt terbiye veri1' 
miyor, herkes kendi havasında yaşı ' 
yordu. 

·If· Esasen bunu Nuriye hanım da bl 
yordu ve aralarındaki samimiyet ar.ıt.i: 
tıktan sonra bir gün Hatice hanıma 1 

raf etrr.ekten çekinmedi: 
1 

- Evimizin ivi idare edihnediği~ 
ben herkesten i)·i biliyorum fctkat, tı~. 
beklemediğim bir zamanda ve bu fel 

kete hazırlanmadan günün birinde ~ 
çocukla, panısız biı halde ortadn JcB 
mak kolay mı? Maamafıh benin1 t 
kabahatim yok deği! amma, biziın e~ 
zaman terbiyesi gördüğümüzü ve ıı~: 
şeyi erkekten beklemiye alıştığırrı1 

•b" ıt' 
nazarı itibara g]ırsanız, benim gı ı fe' 
cemi bir kadının gene vaziyeti pe~ ·ı 
na idare etmediğini takdir edecek~'11) 1 

(Arkası :.ıar 
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Baron de Tott'un hatıralan 
!I.: : ! ~ [f'""'="!"ll 

TOrkiyede top imali 
Yeni gelen imdad kuvveti Nihayet herşey artık ocaga ateş verilecek dereceye 

getirildi, ocaga doldurulan maden üç saat sonra eridi 
Tercüme eden: HUs9yi .1 Cahid Yatçm ~ran ~~ bl inıparat P anankırdan bir losını, 1 rayı kaldırmak ve derhal buradan u- O ıaman Emir Müslime, orada u U· Düşmanlarını gafil avlamak için Türk-1 olınağa Ilyık yerin vaziyetini ve tatbikım 

VaZiyet 
0~ Leon'a kartı tehdidkar bir zaklaşmak için, bütün Bizans ha~inele- nan zevata göz gezdirdi. !erin buldukları çareler de bundan dahe güzelce tetkik edecektik. Uygun gclebl· 

larını ht rruşlardı. Bunlar, artık hayat- rini kendisine verrniye hazır bulunuyo- - Vereceğüii kararda', manevi bir az garib değildiler. Bir gece müfrezesine lecek muhtelif mervkileri boş yere dola§· 
- li Çe sayarak: rum ... Bu müracaatimi kabul etsin. mes'uliyet altında kalmamak için, ev- kumaada eden defterdar uzun sırıkların tık. Her tarafta müşkülata tesadüf edi-

laketin~etpenah!. Biz, büyük bir fe· Beyhude yere kan dökülmesin ... Ne vela sizin .reyjnize müracaat ediyo - üstüne tesbit edilmic: demirlerin içinde yorduk. Açıkça gördüm ki nazırların ha-onune g""ec ~. . . .. 'd d k :r 
8İzj B' -~ egınızı umı e ere yap yap. Kumandan Müslimeyi kandır. rum ... Bu teklif karşısında, ne düşü • çıralar yaktırarak ortalığı aydınlatıyor- sedi beni deniz kenarına sevkederek su-
Ulrfındızaa ns .. tahtına getirdik. Bir hafta Dedi. · du. Abdı' Paşaya kuyucu Iakabı verildi ları kendilerine bir müttefık yapmak is-du nüyorsanız, açıkça söyleyın. Uzakı ' Şm<rn ordusunu buradan * Defterdar da artık cpanldayan-. lAkabile tiyordu. 
ayı8 aştır~cağınızı vadettiniz. Aradan, İslam ordusunda, hücum hazırlıkla· Dedi. anılrnagya bıı1:landı. Teşebbüsten vazgeçmek için bu yenı 

r geçtı Dı' d" Mecliste bulunanlar, şaşırdılar. Bir- ~ 
aizans surI.ar ~ .. uşmanları, daha ha1ıa n görülürken, bu heyet Emir Müslime Türklerin cehaletleri ne derecede olur. maniayı bir vesile ittihaz etmek şüphe-

ı d birlerinin yüzlerine ba\arak fısıldaş • te şiındi d ~nu? e bekliyorlar... Ş- tar~ından kabul edI'ldi. İmparatorun sa olsun, herhalde şurası muhakkaktı ki aiz ki daha ihtiyatlı br hareket olurdu. 
fldıl e, ınuthış bir imdad kuvveti teklifi, kumandana bildirildi. mıya başladılar. ordularında sahra topları yoktu. En bü- Fakat inad bir kere .saptığı yoldan nacli-
ai~:~ k 1 . Erntr Müslime, saray nazırını büyük Bu fısıltılar arasında, birdenbire kor- yük kabiliyetler bile bu toplardan müs- ren geri çekilir. Yalnız bu inadcılığın pa. 

kağŞa ~ esı artık her tarafından bir sükunetle dinledi. Ve sonra ayni kunç bir ses yükseldi: tağni kalamazlardı. Mevcud dOkümhane. dişaha pahaya malolacağmı görüyordum 
'" ınış hır bin" ·b· · · Imedik Deft ıı~ ld d ~ oır ana _ . " gı ı, çatırdıyor . .. sükılnetle, çadırın kapısındaki kölelere - Biz buraya, ticaret ıçın ge · !erden istüade edilemezdi. Bütün ifler erdara, kurnaz 6 .na a anma ı6ımı ~k h ~· ınuthış bir velvele ile çöke· ~slendi: Dessas ve hilekar Bizans imparatoru, demir eritmeğe mahsus ocaklarda vukua anlatmak için, efendisinin hazinesini gö 
.._ek e. pı.tniıi altında e., ........ k ve mahvet- Y V J d ı ·ı t rt li d t · il •- tm k fst ı· ü · d0 b"le .. , .... ..., - - a e e !. her askerimizi ayrı ayn atın ı e a - ge yor u. ptida körüklerin tesır e ..:- ze e emezse ımanın zerın ... ı 
ğiniz ~~adı_ g~steriyor ... Ya, vadetti· Sonra, içenye koşan kölelere şu em-, sa .. w bu altınları da bize ba~lasa .. kallüs eden ve sonra havuzların dibinde dökümhane tesis edebileceğimi söyledim. 
korkud r~tı goste~iniz. Bizi, bu büyük r1 verdi: buradan bir adım bile geri gitmeyiz... soğutulan tunç kalıblara ancak hamuı Şehremini masrafların tesviyesine me-
llletın· .nnda alaa edınlz.. yclhud hüku - ç b \.. k d ı E fl i halinde vasıl oluyorduk. Bunun kusurlan mur edildi. Mimar olduğunu iddıa eden ı res· · d ' ~ a UJ\, uman an arı ve m er Eg-er imparator, kendisinin ve halkın 
rıne te k ını, aha ehll ve erbab bi· ~- bu kalıblardan topların kusurlarına inıi- bir Ruma ameleleri toplamak ve onla· 

r ederek k ç gırını:ı . hayatından korkuyorsa, bu kadar cam · ü 
Di çe iliniz. * - marn ediyordu. Ben creverberes, U bit ra emirlerimi icra ettırmek vaz· esi ve-
. Ye, bağırmı hnftl para ile satın a1mıya ne lilzurn var?.. rild' ..... ._ l/; kkik t · b lrnn...r to Yll ~ amışlardı. t )-° ocak inşasını ve topları delecek bir ma. ı. ux p ıtnı te e mış ve unu su-

t'Q a r T __ s e1m ordusunda bulunan Emırıer ve Bize, evvelce vaA dettlgıv · gı"bi ~ehrln ka-
ZİYette k lın ~n, çok müşkül bir va- ~ kine yapılmasını teklif ettim. Xbrüksüı lara kaI"fl müdafaa imku111nı bulmuştum. 
.,...._ a tetı H t'.e. b" kumandanlar, derhal toplandılar. Emir pılarını dostca açsın.. bu, kAfı'dı'r. Ce- ~ F k t d · i t ·ı t tb"k t b" 
"«r bu""yüL --. · a wı ır aralık o ka- a eritmeAt namlusu oyulmadan top dök- a a amıa nazar ya ı e a ı a ı ır 

11. b Müslime, saray nazırına emretti: 
Yapacağuu ır Y•I.e kapılmıştı ki, ne _ İmparatorunuzun teklifini bir da- nabıhakkın birliğine kasem ederiz ki, mek, içini sonra açmak projesi Türk dö- !eştirmek mecburiyetinde bulunuyordum 
~e a2 i ..... Lt:. ıaşırnuştı,· fakat bu metı"n hi bi k' in a ve ne .:ı- kümcülerlni gu'"ldürdfi. Ayni zamanda hem mimar, hem dülgeı, -·~ ha tekrar ediniz. Bu zatlar da işitsin - Ç r ımsen ne canın U1;I 

lı~ına iÜ adam, zekAsına ve hilekar- !er. malına en küçilIC bir zaTar gelmiyecek- Fakat padişah bana itimad ediyordu hem taşcı, hem demirci. hem çilıngir oı.. 
1.aparıarn vtenerek kendisini çarçabuk +- Nazırlarını bu mesele hakkında benimle mak IAzımdı. ış ı Dedi. tir. Buna, dört kitab c:ahid olsun ... .uı-

a··ı . ~ müzakerede bulunmağa memur etti Na- Benim planlanın yalnız bana mahsua ı u ün bu hü · Saray nazırı, Emir Müsltmeye slSy- te, berum reyim budur. l d o 1 k" E eJnişt1•• Sonra cumlan, ıüktinetle din- zırlar da artık benim teşebbilsümü aldın teY er i. n an ımse anlamazdı. mret. 
b kdiklerini bir dahn tekrar etti. ( A r1:ası var) 

bir nutuk h ' unlara ceva'b olarak bırakmağa çalışmaktan başka bir ıeyle tiğim işlerle amelelerin alışkın bulunduk-
cla: soylernişti. Ve bu nutkunda H k A y k b 

1 
meşgul olmadılar. hk kullandıkları vası- ları işler arasında hiçbir münasebet yok-

li ı· aye • u.. ara ası ı· e ta muhtaç olduğum ve listesini vezire tu. Çok kere, fena bir itıyaddan ileri ge •. ıe;hiın~~:~•z var. Bugün vaziyet, 8 _ • takdim ettiğim ameleleri 1stanbula celb len zorluklara galebe çalmak, dülgeri 
l'e bu vaıi r ... Fakat yarın, birdenbi· için yaptığım teklifi reddetmek olmuı- demircilikle iştigal ettirmeğe, malayı de-
kim teın1ı/•tln değişmiyeceğini bana (Baştarafı 12 nci sayfada) reisinin ilk gözüne çarpan ıey, tröst kA- tur. mircinin eline vermeğe mecbur oldum. 
ben, bir i edebilir?. Biliyorsunuz }ti Tröstün idare heyeti reisi: tibinJn kireç gibi yüzü oldu. İdare heyeti Veziriazam bana fU cevabı verdi: Değirmenler yapmak hususunda mahir 
her şeyı ;:an kudretinin yapabileceği - Aman yarabbi, aman yarabbı, diye reisi, adeta tıkanarak sordu: _ Öyle garib şeyler teklif ediyorsunuz olan bir Rum delme makinesinin inşasın-
zans surları ~ın~tan çekinmedim. Bi- inledi. Şeker kardeşım Vlas Yegonoviç, - Ne oldu?. Ne olmuş?. Nen var?. ki mahir amelelerirn\z bunları imkfmsıa da zeka ve kabiliyet eseri gösterdi. Saint-
ll'lanı8rını or o;unde bekliyen din düş- bütün ümidim sizdedir. Vezneye kadar Katib, boğuk bir sesle: telAkki ediyorlar. lptida bıze bunların Remi'nin hatıraları ve Ansiklopedi her~ 
Olınaı.sa onıa~nbtard edeınedimse, hiç gidiverin!. Stepan Adolfoviçin oralarda - Götürmüşler, diye inledi.. muvaffakiyetini gösteriniz. Teklif ettiği· gün benim için rehber hizmetini görü-
le girıneıert U mukaddes şehrimi- neler yaptığını anlayıverin!. Tabii Niki- - Kimi götürmüşler!. niz tarzda yalnız bir top yapınız. Sonra, yorlardı. Kalıbları yaptırıncıya kadar 
Vernıiyece-·rnne meydan vermedim .. ve, tayı da ihmal etmeyin!. Sonra, o civarda- - On iki bin beş yüzü, adeta bir maiı- istediğiniz bütün ameleleri celbederiz. bana bunlar küayet ettiler. Fakat oraya. 
kuvveti : k d ... Yeni gelen imdad ki bütün arabacıla:-ı uzaklaştırın!. Ora- gır gibi on iki bin beş yüz rubleyi alıp Bu kadar manasız bir cevab filphe yok gelince durmağa mecbur oldum. cChar. 
hiç bir' a ar büyük olursa olsun larda tek bir arabacı bırakmayın~. götürmüşler!. Sabaha kadar hepsini ta· ki Türkleri kendi hallerine bırakmak için treux:1 toprağından blıhsolunuyor, bunun 
Ç-Ok dina1:rın~ biz.i korkutmamalıdır: * şımışlar!. bana hak verirdi. Fakat beni isyana neden terekkilb ettiği söylenmiyordu, 
Yemin edi ır hıristiyan sıfatile size - Vlas Yegoriçin bakışlarını nasıl bul- Tröst binasının içinde yatmakta olan sevketti. İşin ne kadar cüretkA.rlık teşkil Buna benzer b:lika bir maddenin ne ola-
des Patro~o)ru~ı ki; bu gece (Mukad- dunuz?. odacı Nikita da lafa karıştı: ettiğini pek düşilnmıyerek ertesi g:Jnü bileceğini bir türlü kestiremiyordum. 
Unan ruyanıa gı'rd" K - Biraz tuhaf buldum. - Efendim, onlu bu parayı düpedüz Babıali nazırlarından birile yeni döküm- Kil, kum ve alçıdan mlirekkeb bir halita. 
ta eden sad k t b ı. €ndisine 

tnla 8ellın 1 
• e aasına, benim vasi· - Himm. .. Nikoloy Nikolayeviç! Ku- ihtilh etmişler!. İki yük JJrabasına yük. hanenin tesis edile<::eği mevkii kararlaş. ya müracaat mecburiyetınd~ kaldım. O 

'l'A-.i ettı. Ve H Ik zum. ne olup ne bittiğini anlamak 1çın leyıp' go··ıürmüşler!. Merdivenlerden yu- tırrnak üzere dolA~mamı kararla1:tırdım. toprağın yerini bu halita tuttu . ..... ,ı naı ver .. . ' c a a söyle. ~ :r 

~rdtısu il~ B:Vuz bın ~ilik bir melek vezneye kadar gidiveriniz!. Sonra araba- varlıyarak indirmişler!. Taşıma ifini, ı;a. Fakat !hiddetle yaptığım bu düşünce- - ......... - .. -· .... - ....... ~~.~~-~~-~! .... _ 
Ulunuyo~ ızans surlarının Üzerinde cıları defetmcği de unutmayınız!. bahın tam saat yedisinde bitirdler.. sizoe hareketten sonra, işin büyüklüğünü [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~henneınin bU~arb baıı~. başlamaz, * Tröstün idare heyeti reisi, adeta ıslık teemmül ebneğe başlıyarak hakkından ~ ~~ ~O~ ~ !B~ ~ ~ ~ ~ ~ ~] &ıüarınuı 1l un ateşlennı, din düş- Tröstün idare heyeti reisi tam mana- çalar gibi bir aesle: nasıl geleceğimi kararlaştırmak istedim. n n U macası 
~tine kanatı:rine yağdıraQağım. Ü- sile şaşkına dönmüştü: - Peki, bu kadar parayı nereye götür. Comte de Saint-Prie1t teşebbüslerimin • 

<ides beld .ıını gerdiğim bu mu _ -Aman yarabbi, ne yapayım?. Bu işin mii§ler? kitfesine vAkıftı. Bu sefire pek büyük bir ı 2 8 ' l> 
6 7 8 9 10 !Urtaraıca~.:ı, her tilr.~~ fe~aketten içinden nasıl çıkayım?. - Nereye olacak, malftm: İvan fvani9 itimadım vardı. Onun yerinde pek az ktm

b 8·· aaırlırdanbe~~l. ·· Soyleyiniz ba- Birdenbire, tröstün kAtibi ellerini bir- kendi hissesine düşen parayı gazinoya, ae Babıfili nezdindeki itiba.rımı artırabil&. 
p arek kanaı.ı L. u koca beldeyi mü- birine çırparak sevinçle haykırdı: Pavel Vasilyeviç te, tabtt. istuyona.. cek §eyler teshil ve takviyeye bu kadar 

atl'Qna eın . ar91un altında koruyan - Buldum, neiıs bir çare buldum!. Bil- İdare heyeti reisi: itina gösterebilirdi. 
lllu?. 'Yoksa nıyet ve itimadınız yok tün paraları emniyet altına alacak nefis - Allah bellnı versin!. Allah bellnı Yeni toplar inıaHni idare projesi bfiy-jk 
kanları ku~ddamarlannızdaki Bizanslı bir çare buldum. Bütün kasa mevcudunu versin!. Allah hepinlzın belAsını versin!. bir gayrete ihtiyaç gösterdiği için buna da 

Den-ıı,ıı. u ınu?. ufak para haline tahvil etmek lazım.. Dedikten sonra, baygın bir halde yere fazlasile yardım etmesi muhtemeldi. Ce-
. liilek&r ~ , hem de bakır para haline!. Yani sizin an- düştü. reyan eden vak'ayı kendisine anlatırken. 
~' derhal tesi~ un, bu mahirane sözle- lıyacağınız, kasadaki on iki bin beş yüz ---....... -.-.-.... ·--.. -· .......... __ ameleler hakkındaki teklifimi red için 

ııt' son derec::ı~ gö:ter_di. Batıl itikad- rubleyi mangır haline getirmeliyiz!. Bu, 

1 
k vezirin verdiği cevabı .öylediğim .zaman 

har, dessas . diitkün olan Bizans- on çuval kadar bir şey tutar!. Gelsinler Bir doktorun gon u buna o kadar münfail oldu ki ıtddetle 
aı başı~ ımparatorun önünde der- de bunları aşusınlar!. 640 kilo kadar bir sözümü kesti: 

1;: :M~~k~ğmişler: ~ tutar!. Ha .. ha .. hal.. notlarından - Ümid ederim ki. dedi, onlara ne ha-
""'.r.1~e tem· ' ınukad~ Patron size - Evladım, gel seni kucaklıyayım!. ,1===============1 liniz varsa görünüz dediniz. 
11~ lAzıın geHınat venntştır. Şu halde, Orra!. Orra!. Orra! .. Çabuk birkaç adam Had romatizmalarda Cevab verdim: 

en-ı~ ın Yorstıı yapınız. bul da bankalara, bakkal dükkanlarına. - Kat'iyen. BilAkls, kabul ettim. 
di. ecburiyettni hlııseylemişler- diğer mali müesseselere koştur!. Çabucak Kalb lhlillilları Cevabımın sükünetı M. de Salnt _ 

f şu mealde bir de afiş hazırlatın: clO ruble H&d romatizma her :r-.ta olabllir. Bil- Priest'i tatmin edemedi. Onun ihtiyatkar. 
d lllpataf-Or L * ba.~r paraya karşılık derhal ıı ruble gü- huea 90cuklarda daha ziyade görülür. lığı bütün mahzurları hesaba katıyordu. 
r etliseyE' tnü eon, bir taraftan hile ve muş para ve banknot veriyoruz!,. Ne ya- Ve bu daha ziya.cie 11dnci çoCukluk de- Bilgisi bütün zorluklan evvlden tahmin • ~!ta~ da l*z~'::aat ederken, diğer ta- palım, bu degyiş-tokuş ı'şı"nde yüzde on ka- viderinde görülür. Maaınaflh büyüt '"' ed b"lın . 
~b· d .... 

0 el st 1 1 1 d d had ti •- e 1 esıne yardım edi,,ordu. Bana ırler al e en yast ve askeri dar bir kayıbımız olacak amma. bu•a kar- yaş ı ıısan ar a a roma. zmaya ~- .J 

}{ rnayı ihınaı 0 aadüf edllebilh. Burada had romatizma- karşı beslediği dostluk bu mahzurları 
er Şeyd etmiyordu. şılık paramızı kurtaracağız!. Biraz elinizi · b lA 

hgezdı. ı.~ ebtn evvel, wrları baştanbaşa çabuk tutunuz•.. dan bahsedecek değlllz. Daha ziyade bu mü a ğaya vardırmasına sebeb olduğu 
J' r ~--- gibi hM romatizmalar e.snamnda kalb- için kendisin" k ff er tu''rl" ihtı n.umlllldan olduğu ı"çin, T k "b ü ı anca rnuva aktyetin mu-
u a rl en ·ç t de görülen thtllAUar mevzuuba.hsttr. Ro- h kk k lduX..· r ... 1. -u..1- maU ?°tft•ftn d1kkate ala- saa sonra, veznenin için- a a o suna temin ıuretlle onu bira .. ~ ••ı ua'-- • ...._. de s kı b -1 matAzma mafsal içindeki ince zarlara ve .. 

dirdt. Son_:a nok1alannı kuvvetlen _ ımsı ag anmış kocaman beş çuval kalbin içindekl ince zara hücum etmek teskin edebildim. Bu muvaffaklyetf ken. 
da ı:_ -~a da (H 11 ) du~yordu. Bunlar, kasanın mevcudunu ve yerleşmek için en QCıık vesile arayan dfıne karşı da temin etmek ihtiyacında 
d 'l!Tlan \....._. ' a ç e inerek orada te.şkıl ede·n· bakır para halı"ndekı' on ikı d O arıft_ AUIIIandenın bir hastalıktır. Mafsallar ye~ pbi i im. zamana kadar bir dökümhane 

&Ctrt to ı ı W aair alAka - bın beş yuz ruble !dı·. ,__ ... _ _. ıa 
'ktetti Bp adı. Gizli bir harb meclisi Tr" - ..... lbln zan da ı.uuı•a nır ve bunun ne- kurmuştum. .Şimdiye kadar muhtelif 
bir . u mecliste h k ostün idare heyeti reisi, muhabbetle tı.cesı bir kalb hastalığı yerle§eblllr. Der- san'atlara sırf kendi eğlencem için heves 

er Vaztte ' ~r ese ayrı ayn çu .. vallar. ı okşadı; şefkatle kasadara gu... hal aallstlAt lle bunun önünü almak ve . d 1.::-

Son ve ınahrem emir! a· ı ed lfetıl gayet menll bir halde bırakmak etmışsem e ıumseyi eğlendiremiyecek - ra .. J.f .. ""-d er ver ı. ums ı; dostça muhasebecinin elinı· sık-·•y ~ des sarav ldt mümkündür . .lıtirahat, tegaddl, Ye ali- bir san'ata hiç merak sardırmamıctun. nazırını ,...,.. .,a ge . Sa- tı ve rahatça bir nefes alarak palto•unu ., 
- ~ ~ .. ·a•rtarak: ve lastiklerini • t~ alllt bu haataııtm eau tedaTiainl tıelk1l Bu babda tetkikatta bulunmak rnecbu· 

lrı.andan ' Yanına bir ka kt . giyınek üzere ves ıyere eder. riyetinde kalıyordum. Bu tetkikler benim 
ta-.. - bir kayıta btn. wı al. Li- yollandı. K~n~ı ke~dtne de: oevab ıatıren otuyuculanmuı PG1Jta için ciddi bir me~ale tetkil ediyorlardı. 
~-nJ\dan tfoı... K ' deniz - Çok şükilr, diye sayiendi rt y dök 
~ .. ~--.:....S~dan Mfuılinıe- dan büyük bir vlık attık!. • ın ıınız- pulu 7ollamalannl rica ederim. Aut tat- eni ümhanenin yerini araıtırmak 

ı 

! 

ı 

ı-

ı- - - ı-

• • - ,_ 

• -• 

--- - -• • - ,_ 

- - -
- - -

- ,_ - - - - - ,_ - ı-

~ • • t - - - ,_ - - -• • • • • - -

10 • • ı:::ıım-

Soldan sata n 711kanclan afatı: 
1 - iBtr erkK 1smL 
1 - Batıııık. 
1 - Taze olmıyan-yatm kuma§ üzerinde 

yaptıfı feJ. 
t - İlt11mler-peııoerelere ktılanı' ~!faf 

ffJJ. 
ı - Söylev veren-kanaat rettmıt.e. 
8 - Maddeten'in sıddı . 
'1 - İnoeltılmlş 1p hallne getlrllmlo d~

dem - tekenin yarw. 
8 - Minarede okunan-ıtaret. 
8 - Birleıtirmet. 

10 - Bir tadın imı1 - rabıt edatı. 
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cSr-:l Posta .. nın tefrlka.sı: ts7 I 

lJiR iNGilil CASUS 
'hrcGme eden: B. Alu . 

Luder!dorf, itilaf kuvve ilerinin baharda buyuk 
bir t arruza geçeceklerini çok iyi bif;yordu 

( BiziMkilerin ileri sürdüğü es -ı m.iz Lan ve Muay boyunca bir takım 
babı mucibe böyle idi. Halbuki bu Alman hazırlıkları gördüklerini söyle
hiç dP. doğru değildi. Çünkü hakikat- mişlerdi. Alman ha'tlannın gerisindeki 
te Almanların telefatı bizim telefatı- bazı casuslarınız da Fransız ve Belçika 
mızın ancnk yansı ka'dar bir şey idi.) ahalisinin ve birçok da Rus esirinin 

Burada itilaf ordularının kumanda ayni m~takada harll harfi siper kaz -
heyeti Alman'arın harbi sevk ve ida- makla meşgul oldukbmnı haber ver -
re ediş t::ırzlarında'ki c! .... rin değjş~li- mişlerdi. Bütün bunlardan başka be -
ğe kat'iyen dikkat etmemişti. Çün - nim gibi Alman başkumandanlık ka -
kü simdi AJman ordularının baş ku- rargahında fevkal§de mühim bir mev
mandnnı foı.7ka1ade ihtiyatlı bir adam ki işgal eden bir adamdan ayni vi<lide 
olan Falkenhayn değildi. Onun yeri- haberler gelince Fransadaki kumanda 
ne A 1man ordu·arının başında Hin - heyetlermizin mutlaka dikkatini çek -
denbur~ ve Li.idendorf bu1unuyordu. mesi icab etmez miydi! Fakat heyhat-

SON POSTA 

Bu nrada c:unu da k~ydelelim: Garb Bütün bu ha'berlerin hiç birisine iti -
ve şark cephelerindeki harbler ara - mad edilmemişti. Duglas Hayg'ın ka- Dünkü maçuı Galcaıucmıyhlara bir aJcını 
l'>mda bilhassa harekatın vüs'ati ba- rargahındaki birçok y{lksek rütbeli .ü- d k •• •• " 
kımından bü ·ük faTklar vardı. Garb- mera, Almanların. itiIA!ordularının ıs- Galaiasara'n u .. n An ara'nucunu 
de hır tek kilometre ilerliyen ordu - tedikleri ve beğendikleri bir zamnnda ':I 6 
lardan biri büvük bir muvaffakiyet kendilerine taarruz etmelerine müsa- l b 

8 

kaznndığım iddia edel?ildiğf halde ade edeceklerini zanneden ve kendine bı·r gol "arkla, 2 .. 1 mai UA etti şarkta e1li veya yüz kilometz: 11.eri güvenen bir takım nikbinlerdf. _ J 4 
veya ~Pri gitmek tamamen tabıt te Bu suret1e sziğdan soldan ~elen bu -

ıakki edilirdi. \ tün bu haberlerin hiç birisine ehemmi - M b ki d..... ·b· h. d 0 1 1 d G k Galatasa ay ve gerekse <farib değil midir, ne İngiliz ne de yet verilmedi. Taarruz pt§nı Almanla - aç e en . ıgı gf 1 iÇ 8 g Z8 Q ma f. ere r 
Fransız kumanda heyetleri .A1ıman rın tahliyeden önceki cephelerinin ya - A k O b• k f ti k d 1 
gencr"1lerinin kendi arzularlle ıarazi rılması esası üzerine kurulmuştu. v_e n araguc ırço ırsa ar açır 1 ar 
terkedebf!ccek

1

.erini :bir an 1çin b'ile taarruz bu cepheye karşı olmalı idi. I- Ankaragücü takımı dün son maçını Şe-J nerbahçe stadında da devam edilmiJtff· 
habr'<mna getirmemişlerdi. Çünkü tilM ordularının başkumandanlığı işte ref stadında Galatasaraya karp yaptı. Sa) İlk maçta nizarnt kadro ile çıkaınıY_. 
bizzat kendileri böyle bir manevrayı böyle düşünüyordu. haya binlerce sevi:-cl topianmıştı. (Hası- Kadıköyspor, Galatagençler takımın• 
asıa hatırlarından geçirmemişler - Kendi plaruarma tesadüfen uygun lat: 1400 lira). Her ikl takım da alkışlar hükmen mağlub olmuştur. 
dir. Fakat Lüdondorf muayyen bir gclen haberlere inan1Ş1n, harb es"• - arasında sahaya çıktılar. Beyle•beyi 5 - Bozkurt O 
hedefe hizmet etmediğine göre alela- sında hemen hemen bütün milletlerin Bı·n·ncı· _ıevre 
Be bir toprak parçasını kudsileştiren erkanıharbiyelerine mahsus hata ar -1 

a Fener stadında ikinci maçı Beylerbe ; 
bir adam değildi. Somm'daki kuvvet- dan biri olduannu tecrübelerimle an - Saat tam 16.30 da Ankaragücünün hü- yı - Bozkurt takımları maçında Beyler • 
1i mevzilerinden atılan Lüdendorf, kış ]adım. (Bu meselede bilhasc:a• ransız cumı e maça aş an ı. n ara \;U. e • ,,~ F ·ı b 1 d A k g0- V beyi tamamen hakim bir oyundan ıonr• 
rnünasebetile inkıtaa uğr1yan hareka- umumi karargahına bağlı Büyük Bri- babı sağ açığa, Muzafferi santrfora ala - rakibini 5-0 mağlüb etmiştir. 
u düşmanın arzu e ıgı yer en aş - tnnya e:kanıharbiyesi m.~s u.ı u . .. ~~- ı -tt. w. d b la ' a-) Pl A rak oynuyor. İki tara! da gayreUi oyna - H'IAI 3 Vefa ~ 
mak taraftarı olan adamlardan de - lara tesadüfen uygun duş:mıyen butun dığından top sık sık iki kaleye de tehlike Hilll - Vefa takımlan Fener stadınd• 

d"şü 1 oluyor. G. Sarayın hücumları gittikçe d"" "f' 1 k J ası ol,.. ğildi. Lüdendorf: Hayır, diye u - diğer haberler itimada şayan o mıyan 
8
.., maçı §lld omı ma arıı eşm jJ) 

nüyordu, mücadeleyi kendi arzu etti- n~~r dive bir kenara atılırdı. Şaye? çoğaldı ve 9 uncu dakikada Muraddan rak yaptılar. Hakem Nuri Bosut .... , 
ğim bir sahaya intikal ettirmeliyim. karar~hlı halalarından istifade etsevdı. bir PM alan Budun gilzel bir sürüş ve daklkelarda mütevazin olan oyunun bı 
Sonra Lüdendorf'un planmdg daha 0 zaman istihbaratın verdiği haberler- şiltle G. Sarayın ilk golünü yaptı. Anka- rinei devresinde Sıılhl ilk golü attı. lif ' 

dı d. ra müdafaası karışıyor ve 12 nci dakika-
51

nt başka, daha büvük şeyler de var • den bu kadar tellişa düşmez •· d B d . k d" 
1 1 

villl m Ultfi vasıtaslle beraberlik sayı 
1 Lüdendorf itilaf kuvvetlerinin ba - Bana gelince havabmı tehlikeye so- a ge~ u ~rıl ~~ ıne ylıapı 1 ~nkinal e- yaptı. Biraz sonr3 Hakkı Hillıle gaJıbl~~-

' ~ b' re ra15 ... en guze .,ır sıyn ş a ı c go -
2 

l H"lAI Je.w harda büyük mikyasta ~ir taarruza karak gönderdiğim. ~aberlerden ı:ço~ lü de yaptı. sayıaını kazandırdı. Devre - ı 
girişeceklerini çok iyi biliyordu. Bu ğunun hiç nazan ıtibara alı~_:ıdı~ 1 13 üneli dak;kada G. Sarnv bekleri ka. Dilnkl! maçtan Mııecanh bir ••fluı ne blltl . H•IAil 
taarruı:dan bir kısmının Somm oep- ancak harb~n. biı:ı~ ~~a ~nı h= leye şilt atmak il zere olan Fikretı 18 ı;Jz.. dafaası vıızifes1n1 t.unam!le yaptı. Ha1 lkmci devre Vefa mlltemad•yen Ikte• 
hesine tevcih edileceğine hükmetmek şim benim ıçın cıdden büyük.. b.ırbba gisi İ"lnde düsürdüler. Verilen Penaltı. h tt d M ~ ı...ı idi P'ervedde Bu- mkıftırdı. HilAlln santrfonı bu tazy • 

d L - d Ç kü u .,. a ın a usa QO& ı • · · ü d r v f kale için elde birçok delnler var ı. u en- tiyılrhk eseri olmuştur· un un yı Hamdı k6şedM O Sar11y kalesine so • dur!, Salihaddl.n n Sarallm mtlkemmel kıırtard•i!ı topu üçüne e a e a eti 
dorf: Madılmki Myle, diye düsünü - önceden bilseydim belki bu kadar seve karak Ankaranın ye~Ane golUnil yaptı. oynadılar. .ıne soktu. Oyunun sonlanna doğrııaçV 

3

_, 
yordu, şu halde bu sahay• hl• kendi- seve hayatımı tehHkeye etmazcl,'m. • . Ankaranın gn,,.ı hücumlarına karşı G. Ankaragücü: Natık • Salih, Enver, Ab- ikinci golü yap~asına ral!rnen m IY•Y" 
liğimizden tahliye edelim. O zaman düş Yük.sek kumanda mevkiindekı degı- Saray da ayni güzellikt~ akmlıtrla mu _ dül. Sem.ik, İsma.il _ Vehab, Fikret, Mu- HilAl lehine blttı. Vefa Şfldden tasf · 
manın hazırlık için' sarf ettiği koskoca şiklikler sadece Almanların. ~rafında kabele ediyor 25 jnci d~ikarla olan bir zaffer, Fahri, Hamdi... uğradı. 
haftalar, aylar havaı:a gitmiş olacaktı. olm•mıştı. Okuyucular 9"k ıyı hatırlı- frikikte Sa!Ahaddin•n sıkı bir şiltnnn dt. Galatuaray: Oıman - Faruk, Adnan • SUleymaniye stadındaki maçlar 
Düşman taarruz fıknnde ısrar ediyor- yacaklırrdır ki 1916 yılının Kfuıunuev- rekler kurtardı. Devrenin son dakik•la- Musa. .Bedü, Yunwo. Necdo~ Budur4 Ba Süleymaniye klübünün Topkapıd• yal'", 
sa varsın yeniden bir taarruz hazırlı- "Velinde fellih bulınıu bir nildıin olan nnda G. Sarav daha ağır basıyor. An • !&haddin, Murad, &nıflıı~... tırmıı olduğu yeni sahada .Süleyman;1" 
ğma gi~işsin. Onlar ~~ç şüphe yo~ ki Joftr geri alınmıı. onun yerlne _başku- karagildl lra!ecls; milşkül kurtarı$1ar yap Hakem: Tank ÖHren11ın... kupuı. maçlanna devam edtlm{f v• t' 
yeni hır t.tarruza gırışmek lstemıye- mandonhk makıımına da, Verdun mu· tı. Atılan bir kornerden sonra b'rlnc; dev Beden terbiyesi kupası maçları netfceler alınmııtır: • 
cekler, fakat hazırlığa eskisi kadar bir harebeleri esnasında büyük ~r.ır1ık- re 2-l G. Saray lehine netıcelendi 
zam_nn ayı:ramıyaca!k.1an. için. bunu lan görülen gene-ral Nlvel getiribniş- ikinci dene Ankaragücü - G. Saray maçından ev - Şi~li 2 - Aleaıdar 2 
1 1

-
1 

k mecb tind k u gö 19 17 yılın vel Şeref stadında cBeden Terbiyesi ku- b" . . d . 
2 0 

lib bttlrnılt' • e ace e yapma urıye • •- ti .. Joffr'in kıtnaaune re, - G. Sarayın akını ile ba~lanan oyunun pası. için iki maç daha yapılnuıtır. Bu. şı,ıı ırıncı evreyı • ga da 
1

111 lacaklardır. Bu ise onlar için gayet dan itibaren harbde başlıca roHl oyna- ikin..: devre•f cı'dd- heyecanlı oldu. G. l '-'-'- . •Jıı:J ci li ku H de, ikinci devrede Alemdarlılar 
1

• ı . b' t• d w b·ı· d. L.. ... o ~.. • nun a vuuıCl V1t 1 n ı pa maç - '--·Ji1'ı-> 
tehlike 

1 ır kn~;e :r~a ~~r ı.. du- mak mecburiyetinde idi. Nivel tama- Saray kısa ~larla iniyorsa da ~t ata . Iannın birinci devresi nihayetlenmtft.!r. gol attıklanndan maç 2.-:ı berau= 
dendorr~ti.: t 

1 

~ i: ar yesın e men bunun aksini dilşünilyor ve J~~i - madıklanndan netice alamıyorlar. Anka- Birinci lig kupa maçJannda Şişli, sn - neticelendi. 
müdafaa e gı ez u • fr'in bu fikrile alay ediyordu. Nlve n ra Hamdi vasıtasll• yapl•kları akınlar . leymaniyo muhtell!i 16 puYanla birine~ Davudpaıa 3 - EyUb 3 

fşte bunun bir neticesi olarak 
1917 

kanaatince, Frnn.ız ordııru dünyanın de çok tehlikeli oluyor. Buna mukabil Beykoz. Kurtuluı 11 puvanla ikinci ol · Bu maç güzel ve temi• olmuş, blr1,.,ı senesi 12 Martında Brltanya keşif kol- n iyi ordulonndl"1 biri idi. Binaena • Vehab ••il açıkta çekingen oyunile fır - muştur. İkinci lig kupasında 12 puvanla deVH<ie ikt Hrinci devrede birer gol •
1 
.. 

lan kendi m_evzile':i~den çıkarak düş. ~eyh, şimdi artık pek yakın olan kot'! satlan öldürüyor. Anadoluhisar birinci. il puvanla Demir. takımlar a.a berabere kalmıılardır. 
rnan sip:rlerınde nıçın hayat eseri bu- alibiyet için yapılacak muharebelerde 11 inci dakikod3 G. Saray kalecisi üs • spor ikinci gelmektedır. s-ı . 

3 
T k 3 

lunmcrdıgını anlarnıya kalkıştıklan za- gd ba l "kü bu ordu u··zerine alma- tü t 'ki ... _hlik ı· . t • ld İk" . d 1 - .. - d ki u eymamye - op apı 1 1 d ,..,,t,.;li ·ı e ş ıca yu . . . s e ı ı,.c e ı vaz•ye e mcını o u. mcı evre maç arına onumuz e . iJY 
man Alınan arın or_:ı ~ an ,~ P gı • 1ı idi. Selefinden çok daha iyı hır hatıb Fakat birinde sel<atlanarak bir dakika hafta başlımacal:tır. Ş'mdi dlln yapılan . Bu maç ta sıkı olmuı;. bunu.n ~ bıtl, 
~~ş ~ldukları~ı buY1:1k bi~ ~ar:_eHe olduğunu istisna edersek, Nivefin cüm- kadar tedavi edild'kten sonra yerine geç- maç.lann tafsilAtına geçelim: cı devresı 2...2 beraberllkle bıtmııtit· ; 
gordul~r. Gerıde tahrıb eclilm~ koy - lelerinde de ayni ahengi buluruz. Fakat ti. Ankaragücü on dakika hlikim oyna - Süleymaniye, Şişli 3 - Beykoz, kinci devrede de birer aoı yapan taJııll' 
l~rden ve bo~boş tarlalardan baş~~ onun bu gevezeliklerinin Fransız mat- dıktan sonra hakimıyeti G. Saraya ter. Kurhı)uş O (Devamı 15 hıd sayfada) 
bır şey bıraınlmamıştı. Bu havalıyı buatına kadar aksetmesi, sözlerini ih - ketti. 26 ncı dakikada SalAhaddin bir gol Bu maçı kazanan birinci devre birinci-
rnüdctfaa etmekte olan Alman ordusu- tiyar Jôff'rden daha iyi tutacağına de- attıysa da dah·a ~vvel favül yaptığı !ı;Jn G. si oluyordu. Bunun Jçin Hhıda pek çok 
nun kuvvayi külliyesi burnu kanama- }Alet ediyordu. Sarayın bu üçüncü sayısı sayılmadı. seyirci toplandığı gibi oyun da 
<!an İngilizlerin « H'ındenburg hattı > (Ar1cası var) Son dakikalarda G. Sarav tamamen hl • heyecanlı oldu. Silleymantye, Şııli bil • 
1iimanların ise resmen cZigfrid hattı• ""' .... ----·---................. _ kim oynuyor. Ankaragücü müdafaaya çe tün oyunda çok güzel oynıyırak rakibi -
Bedikleri yeni bir hatta çekilmiş bulu- kilmiş halde... Gaıatasarayın ınüteaddld ni 3-0 yenmeğe muvaffak oldu. 
nuyorlardı. Bu keyfiyet benim hafta- Nöbetçı· eczaneler şiltleri avut oldu ve maç 2-1 G. Sarayın Birinci devrenin 5 inci dakikasında 
larca evvel öğrendiğim ve Meyzon'a galibiyetUe bitti. Beykoz. Kurtuluı beki topu elile tuta -
yazdığım mektubda bildirdiğim Lüden- Nasıl oynadıl r ? rak penaltı yaptı. Hraç Süleymanlye. Şif 
dorrun rnı:rlum tabiyesi icli. Haritaya .Bu rece nöbetçi olan eouneJer ıun- Ankaragücü Beşiktaşa karşı oynadı ı liye ilk golü kaı.andı:-dı. 40 ıncı dakikada 
bakacak olursamz Hindenbul'g hattı - ~bol clhetın4ekller: oyundan daha iyi bir oyun çıkarmakla gene Hraç ka!a ile ikinci ıolü attı ve 
nın do-rudan doğruya Kambre önün - Ş6h.r.a.debaşında: et Haktı>. Eınlnö- beraber G. Sarayın hakim oyunu karşı - devre 2-0 neticelendi. 
aen geçtiğini gö:::ürsünüz. Binaena - nünde: (Yorgi), Akse.rayda: CŞeretı, A- sında mağltlb olmaktan kurtulamadL Her İkinci devrede oyun aynı h yecanla de 
leyh ailemizin Kambreye çekileceği ve lemdarda: CAbdfilk:ad1r), Beyazıdda: iki taraf da çok fırsat kaçırdılar. Anka _ vam etti. Bir gol daha atan Şlıli, Süley. 

d h (Ocnll), Fatihte= CHll.mmettın), Bakır- m" .... :yelli 3" k dıl prasınm a a emin bir yer olduğu hak- ragücü takımında forved hattında Vehab u..u.ı. ~ "" maçı azan ar. 
kın k. ı köytinıde: <HJIAl>, Ey1ll>d : <Arif Be.ftr>. A d l h. O D O 

da ı i:ır.a arım za'nnedJyorum kt BePkt.a.şta: csrueyman Receb>. bu hattın hızını Jamame_-ı söndG:ren bir "8 o u ısar - cmirspor 
çok ~arih idi'er. Umumi erkanıharbiye- . Botul91, Kadıköy, Adala.rdakller: oyun oynadı. Kaleci Natık bugün iyi idi. Şeref stadında muhtelltler maçından 
ae buna aid da.ha başka mal'fımat da Kadıköyündc: <Sıhhat - Rıfat), tisıcu- Beklerden Enver, sol haf İsmail iyi oy . evvel oynanan Anadoluhisar. Demirspor 
vardı. F, ka't bu haberler henih: harbi- darda= Cİqırahor>. Sanyerde: (Osman>. nadılar. Santrhaf Semih oyunun en ıyi kar ılaşması 0-0 beraberlikle bitmfstir. 

ı lm Adalarda: (Halk). G 1 çl K d k ye nezaretine u astrrı amıştı. Alman 
1 

oyuncusuydu. Fo!'vedde Hamdi, Fikret n atnge:rı er - a ı öyspor 
hatları üzc:r rinde ucan tavvareciler - _, ve Fahri çok çalış~ılar. Galatasaray mü - Beden Terbi.Yesi kuı>ası mAc]grıno :r;ı._ " I .. il ata1' Dün Galt!tasa.rayın f go un 

Buduri maçtan sonra 



• 

......... 8 Mayıs 

Galatasaray dün An aragücünü bir gol 
farkla, 2 - ı mağlUb etti 

lar 3 3 (Baştarafı 14 üncü sayfada) la Arife birer altın saat verildi. c:Kurdde
dir. · beraberlikle sohayı terketmişler- reli kemeri> de bu sene Tekirdağlı Hü -

B seyine takıldL 
arutgUcU Sahasındaki maçlar Güreş meydanından sonra ~'hir de 

fU B:~tgücü sahasında yapılan maçlarda görülebilecek bir ha'lde .. Oteller hınca-
etıceler elde C'dilmi tir: hınç dolu. Zaten burada otellere git -

Barutg · .. ş - ı·· k --' Kim k Yenın· r ucu B .. S rkeci B. takımını 5-2 mf>~e uzum y-0 ycı.·.. . in apısını 
gucu 

3 2
r. A. takımıan maçını da Barut- çal rsanız ~ıcak bir .çorba, sıcacık bir 

b - kazanmış~lr. yatak bulabiliyorsunuz . 
.oakırk"' ll 1 K 

trıaçınd ~v alkev'nın tertib ettiği lig · · 
Şısı ll alkıse'. ?ehr 'mini Halkevi takımı, Gcnl'ral Cemil Tanerin gazetemize 
Gü a evını 5-2 m;ığtüb etmiştir. beyana'tı 

reşç l'rİmiz ayın 12 Sinde Kırkpınar güreşlerine gelerı Beden tPr-
ı· biyesi Gc-nel D•rektöru Genernl Taner 

A.vru .. re lf')r gazetem:~e şu beyanat+:'l bulu.~muştur: 
del'f>k ~a gureş "ampi,·cnaı;ına işt'rak e- c- G.urec:lC'.:de ~ul~nmak uzere bura
dırrnı zc kıymetli iki ikincilik k zan- ya geldım. Gure~ılerı zlyadesUe beğen
"'eçt ş olan mili güreş takımımız Nor .1 dim Ya/'tlı güre!'ii ihyn e•mek için ne yap
rak C'; sonra Fınl ndıı da da m ç y.:ıpa- mak lazım gelirse y~p.:ıcaltız. He:: sene. 
cıkr•ıniınl ketım·ze dbnmektcıdir. Güreş- hc>r hr:tft'l büvük vaalı gfirec:1er tert;b 
ldavısı z Romanya taı- ki e vr vapurla ed"ı-Pk meml ket vi~itlı:>rini bir arnva 
Sf.'k zd n 12 ne Cum g;h•ü sab hı saat t,.,plıvac y~z Bövlece güı-ec:c!'er• vakın -
c.akı td Galata nhtımına gelmic: bulunu- da,, tanı•mıc; olaral!ız. Güreccilerim;ze 

ır. ı: •• ı.. .1 y 

• gurr r•nr T'l'e vardım etmc:gi kararı Ş-

Dav·s kup-ısı m=3 • tırdık G n<.lf'rin 't'er l!iireste buJunab'I -
\Tıvana 7 (A.A . Ç arı rıı<>leri kin m1ıs0t ~"'rrl'nde~ kurtulma _ 

l'e maçları: .) - Dawıs kupası tasfi- larmı temin 'rdpcı:>~iı Her ı?'iirf'c:r; ile b;-
Alınan He k rer birer m 0 c:rrul olacağız. :Rııra<l,., tetı~: _ 

612, 2/6, 6/I ~/3el İrv'çreli Fischcr'e 'k ... t nı dP\'""J'Y' etmek•e~·r TnkYarın d• • 
Alınan ya ' f galıb g .. lm 'ştir. P",. v P' vetlnini de f!E'7rf 'kten sonra dö • 

ha t , sı ıra ka ik . 
u r ltııC'ktca· r 1 ı galıbiyetle net·e~·m ~ 

D r. - ------

oğ ins~or At ""pıru S··m~f:vndnki ynnırın 
İzın· 1 - o V" d: n·;n. c;~- d n ~nra Samatvadn bir 

r Ulusu ') v r-"ın c-'rv uc::tur Arabkuvuc.u tnah..r-
8Por ar d 

51 
- D - ar porla Atec: • lrsind VJ kteb sokak 2 3 numarada o-

~r ıı h l ndek dkar ıl :ı ad ta bir ek- turan PlPktrikcı Ha 'rıi'1 üc kat1ı ah -
1J b kayı 1_

0 
~ ~n c rey1n etm s.ir. 'lh E'\'İ"d 1' ·n·;.,. pnla~ılamıva'l bir sc-

K 
• - ~i.!n Pur kazanını tır. :OC'Dd n vc.nrrın cıkmıs, evin ücüncü kn r tr) n f İl V(' ca+ı l vandıktan sonra itfaiye fa-·'.. "'r " .. r ' Ari rafından C:Öl" 'üriilnıüc:•ür. Zabıta. yan-

ll (Bcıştar f gm hadisesi hakkmda taMcikat yapmak 
o~altı: l . a ı S inci sayfada) tadır. 

2 S" 1 - Gonenlı A · 1 . · u cyınan ı ao bscyin. B . 
aşpC'\.ıl vanJık. . 2 - liuynti · 1 - 'l ck::c'.t".,-lı Hüsev;n. B . . 
ir ncı &C'lt>n .. 

~~rcırı Li.ılebu~rcr::cikrlC' rnU\·aff.ıkiyet 
Sazlı A i Ahmed ile Mol-

F,.., Pn• "''fnc;i talt>lM>J,,.,.;11in f"Mİn#İ<\İ 

Ünıv r ıc-. Fl"n Fa-kült~c:;i talebele -
r;ndE'n ı;oo ki~i1ik bir 'k<>fi'e dün Sir -
kPtihn' ı İVE'nin fıfı r Taralı vıpurile 

bir tt."1€7 ilh yaum!şlard•r. -- - -

Neden 
'Aspirin ? 

SON POSTA Sayfa ı~ 

.d •ol, • ' ,_. ·, -· • • 
"',.:;. f . .~ "' .~ '~· . . ·... . -

HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ 

Merkezi: ANKARA 

ş ELER. 
ft.dapazan 

Earfın 

Eolu 

Bursa 

Eski.şehir 

İstanbul 

iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Cshilde ve arlçte muhabirleri vardır. 

Telgraf adresi: 

Umun1 1\~üC:ürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın 1 tanbul çubeslnde tesis edilen 

CE KASASI,, 
Çok müsaid ıartlarla sayın mlifl.-erilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmuı 

1?3· SATILIK ARLA < 

Dükk ınl::ırıa Apartıman, Gazino ve 
l1'1kıı.ııtıı.ı' ıle otel veya resml datre yap
ma' a el veri 11 Ankara Yenlşehirde 8 
A:;falt yolun bırleştıği en mutena yer
de 35 metre cepheli 920 metre murab
b::ıı arsa satılıktır. İnsaat ruhs::ıtı dahi 
h::ızırdır. Tallblerln Ankara posta lı:u • 
tusu 52 ndre e mektubla muraca.atıarı. 
~~~~--llCIS ____ __, 

-----
Akba kHabevi 

1 ler ıl ldt!n kıtab, s.;uzeto ve SON 
POSTA'm'l Ankara Hyıidır. Under
\ u ı r ı ı t'I• ri'1ı ı de acentnsıclır. 

llevlel demıryolıarı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnJarı 
ı - Devlet Dcmiryofümnın istasyon ve gar işlerinde çalıştınlmak ve yetiı -

tır:ımek üzere aşağıdaki şartları haiz olanlardan yüz memur alınacaktır. 
2 - Şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak. 
B - Faal hizmetlerd2 çalışmasına mAni ııhhi bir arızası olmadığı İdarenin 

sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
Ç - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gördUğUnU Maa -

riften tasdik ettirmek. 

E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkfuniyeti olmadığını tev -
•ik etmek. 

F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini ~übeyyin bir t:ıahhüdname ve 
noterdl n musaddak kefaletname vermek. ...................................................... ·--·· 3 - İstiyenlerin istidalarını ve yukandaki şartlan haiz olduklarını gösterir 
vesıkaları Ankara, Afyon, İzmir, Adana, ].ialatya Balıkesir, Haydarpaşa, Sirke
ci. Kayseri ve Erzurum İşletme Müdürlüklerine ve Mudanya, Trabzon İşletme 
A.nı'rliklerine tevdi edeceklerdir. · Çunkü ASPfRfN seneler-) 

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

fesiri şaşmaz bır ilaç olduOunu 
1 

isbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sana dikkat ediniz. 

marka-~ 

osta 
Ytreba •an, Çatıolçe,mı .otak, • 

İSTANBUL 

Gazetemizde Çlkan yan ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazeteıniz• a.lddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
~.to Ay A1 

Kr. Kr. Kr. 

r0RK1YE 14vJ ·, <111 i\IİJ 

\'UNAN!STAN ~,lJ . . ·-" ·, lil 

ı:A:NEBİ ı -· ~ı>O 

Abone bedeli pe1indır. Ad.r• 
deii§tirmek 25 k:unıtur. 

--··-

1 
Ay 
Kr. 

l~IJ 

'i.7J 
'.{l)ı) 

Gcl•n •Uralı •-" 11•rilmn. 
ilanlardan m••'11liy., alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruflu.k 

Pul illvut lbımdır. 

(·~:=;;::~-;;;ı 
1 Tclcf0tt : lOıol 1 
\,. ·············-·············--------.... .J 

·········-·-···-·-···-··--· ..... ...._ ... ___ _ 
. J(qri7at Mildlrll: ıSelhn Kcgap :lmet 

S. .Ragıp EMEÇ 
sABIPL&BL :.t. mc:,.... 11IAKLlG11' 

4 - Sıhhi muayenelennin yapılması için istidalanndaki adreslerini vazihan 
yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulunan ilnrı 1 rır1 
okumaları ve müraraatlannı ona göre yapmaları ilAn olunur. c:l364> c:2566> 

Muhammen bedeli 5577 lira 68 kuru§ olan muhtelif miktar ve eb'adlarda vagon 
camı, arnavo cam, Duble bına camı, vagon için çerçeveli çerçevesiz mustatil 
ayna ve markiz cambrı 22.5.1939 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafın:lan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 418 lira 33 kuruşluk muvakkat temi..nat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla teminatlarını muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on 
dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler k~migyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3021) 

""""""' 
Muhammen bedeli 496,100 lira olan 62 kalem bakır lokomotif ocakları ve te

ferrüatı 20/Haziran/1939 Salı günU saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (23594) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vPstkaian ve tekliflerini ayni gün snat 10 a 'kadar komisyon relsliJine 
vermeleri llzıındır. 

Şartnam~ler (2480) kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3054) 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından : 
1 - Husu.at idarede nümunesi mevcud Karamürsel fabrikası malı boz renk 

kumaşından imal edilmek şartile ceket, pantalon, tozluk ve kasketten ibaret 

121 takım elbise ve ayni kumaştan 121 kaput, potin, p~ta çantası ve fişeklik aqık 

eksiltme suretile mübayaa edilecektir. 
2 - İhale 17/5/939 Çarvamba eünü ıaat 15 te komisyonda yapılacaktır . 
3 - Eksiltmeye gireceklerin ıartnameye göre 185 liralık teminat göatennelci 

ve vc'kAleten gönderecek ıabıslann tam aalMıiyeti haiz noterlikten musaddak 
veklletname ibraz etmeleri ilin olunur. c2861. 

I 
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l,tihuolık • Haın•pzbk -
Şitldalik • B.ıanb • Gu • 
Sancı • Mide bon.kluj'll • 
Dil • Banak ataleti • in • 
kıbaz • S.lmıb • Sinir Y• 

bitin mide 

•• b6ttln mide Ye barak rahabızlıldaruıa karp 

Mide için her yemekten sonra t - 2 tatlı kapğı ~ bardlık 11a ~ ye 

müshil için her sabah veya gece yatarken aç kamına 1 • 2 çorba bfiit ya
rını bardak su iç.inde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ AYJ'llp8 
ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyeıtle aabit
U. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucmdur. HA· 
SAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup f'lkers\zdir ve çok köpürür. 

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 kr 1 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ••• ı 
Meıhur Alman güzellik mütehauuı Profeıör Doktor E. WINTER 

tarafından formillü yapılan ve dtınyada mevcut ma.t•bza
ratın en JDfikemmeli olan VENÜS fiizcllik 

·tabzarah kulluınıL 

.... 

Ye 

ION POITA 

A ·ÖARA 
SA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte 11hbl 119 boyalandır. 
1NGJLlZ KANZUK ECZANESi 
BEYO~U - lsT ANBUL 

" Bana inanınız,, 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınlar 
ancak 30 yaşlarında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
ger/ere tatbik ediniz. 

Sonra da bDtDn ytlz 
Ye bopunuza allrlnDz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemif bir cil
di, tazeleyip gıençlettirmek için ifte ıize 
bant br usul: Taakim ve tasfiye edilmit 
bir miktar süt kreması bir miktar saf 
zeytinyağı ile karıştırınız. Sonra hepsini 
iki kısım en iyi krema ile karıftırınız. Bu 
halita. cildinizi besleyip tazeleştirecek ve 
inanılmaz bir güzellik temin edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bira~~gen~~manzaramnım~a-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ huftMame~n~b~t~lliWb~ 

SPORCULAR 
Dü,tünüz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
ÔldürOcO tesiri haiz 

ViROZA .~a!~L 

, 
ve bitin ainların biricik illcıdır. 

DERMAN'dan bqka bir kaıe almayınız. . 
DERMAN, Dermandır. • ... ~ ·• 

Lnsumunda Gllnde 3 Kate Alınabilir. • 

Bebek g·ibi sevimli ' 
Çocuk yetiştirmek 

isteyen her anne 

Senede birkaç 
defa çocuğuna 

vermelidir. , 
Her eczanede 

Kutusu 20 kuruştur. 
Toptan aatıf deposu : lstanbul 
İt Bankası arkası RehYancılar 

ıokak Can laboratuYan 
Tel: 21939 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 

iı 

8 Mayı•dan 15 MayıN kadar muhtelif hatlara kalkacak Yapurlarlll 
iaimleri, kalkıı gln ve Natleri Ye kalkacaklan nhbmlar. 

Karadeniz hattına Sah 12 <i~ (Aksu) , Perşembe 12 de (Tarı), Pazar d 

8artm hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karahlp hattinR 
İmroz hatbna 
Ayvalık hattına 

da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de ('()lpıı). sır- · 

keCi rıhtımından. 
Salı. Pertembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Topıtıaae 
nht1mından. . 
Her gün 8.45 de (Sus) sistemi vapurlard111 biri. Cll
mart.eıi ayrıca 13.30 da (Marakaz). Galata n)atl-

mından. 

İ>azarteei . Çarşamba ve Cuma 8.15 (Marakaz). Ayfl!' 
ca Çar§amba 20 de (Ü'lgen) ve Cu.marteli 20 de (Alt' 
talya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 aa (Bursa). Tophane nhtımmdall. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Menfa)• 
Sırbci rıhtımından. 

Not: Cumartesi postası yaz tar1fes1 mucibince Dild
li'ye kadar gidip döner; İzmir'e gitme?. 

İzmir trilr'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Menin hattına Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 cia (Güney.su). S1f

keci rıhtımından. 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numlfl" 

lan yazılı acentelerden öğrenillr. 

Karaköy acenteliği Karak6y, Köprtlbap 42362 
Galata acenteliif - Galata, Deniz Ticareti Mtıd. 

binan alhnda 40133 
Sirkeci acenteliği Hrkci, Yolcu Plona 22740 

'fe Tekrar Oyuna Baf)ayıa 

etmiş ve 70 yaşında genç kadın rollerini 
oynaml§tır. Eczacınız da bu halitayı size 
ihzar edebilir, fakat muhteviyatı az mik
tarda olmakla beraber pahalıya malolur. 
(Yağsız) beyaz rengindeki Tokaloo kre
minin terkibinde saf zeytinyağ ile ihzar 
edilmiş süt kreması mevcuddur. Cildinizi 
beslemek için en mükemmel ve hakiki 
bir cihl un~udu~ H~ h~de memn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

..-Ankara -Belediyesinden: 
1 - Ankara belediyesi su işleri idaresi aboneleri için su saati alınacaktır. 
2 - Bu gibi su .saatleri imal eden fabrika ve mümessillerinin saatlerinin ev

saf, şerait ve fiatlarını gösterir tek1if mektublarile birer saat nü.munesini 15/Hazi-
ran/939 tarihine kadar Ankara belediye.sine göndermeleri. (1363) (2565) 

Bir tecrübe kifldir 1 

BASUR MEMELERiNi 

niyetbahş semeresi garantilidir. Aksi hal
de paranız iade edilebilir . ............................................................ _ 

ilan . Tarif em iz 
Tek afttrın aantımı 

Birinci •hile 400 
/irinci eahile 250 • 
Vp;ncii eahile 200 ,. 
Dördüncii eahile 100 ,. 
lf ealai/eler 60 » 
Son mhile 40 » 

Muayyen bir mQdd~' zarfında 
fazlaca mlkdarda illn yap~ıracak· 

lar ayrıca tenzilAtlı tıırifemizden 

fltifade edeceklerdir. Tarr., yanın 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
~r tarife derpiş edilm iştir. 

Son Poata'nın ticari linları.ıa 

aid iıtler için şu adreıe müracaat 
edilmelidir: 

iılacWk KoUdrtU llrbu 
Kalıraman.zade B.,. 

&akara cadd ... 

her boyundan 
mızda mevcuttur. 

ı<ATALOK, iZAHAT ve yEJ<LI( 
iLK TALEBDE OÖNDER aJll 

'fOrkiye merkez depo11u: 
TOrk - Avrupa Limit .:d Şirketi - latan bul, Galata Per,embepazarı tf 

Avrupada En 
Çok Kullanııarı 

POKER 
"tra1 bıçakları memleketimizd• 

dahi en çok ıevilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 


