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ltalya Arnavudl a 
niçin tabşidat yapıyor? 
balkanlara h'iicama 
lıaz1.r olmak için mi? 
Rumen Hariciye Nazırı ile Yunan Başvekili 
Atina mülakatında bu meseleyi görnşmnşler! 
d .. F~.ansız mahfellerinin kanaati: "ltalyanın hareketi Türkiye ile İngiltereyi 
uşundürmek içindir. Fakat bu hareket Türkiyeyi müdafaa tedbirleri almaktan 

vazgeçirmek şöyle dursun, bunları almıya bilakis teşvik edecektir ,, 
İt~aris, 19 (A.A.) - Arnavudluktald rak taıhm.in edilmektedir. Bu rakam aeye!ıatinden dönen Mareşal Badoglio 
e .. ,/~n kı!aa:ının mevcudu bir ay mahallt aaayif için icab eden miktar~ bugün Tirana gitmiştir. 
~n ıken bugün 120 bin ola. dan çok yübektir. Llbyadı bir tefti§ (Devamı 11 inci sayfada.) 
........__~ 

Japonlar dUn Tiyençindaki imtiyazh mıntakalar ablukasını 
fiddetlendirmaGi, bu mıntakal-arı çeviren tel örgU 
h•tlarına elektrik cereyanı vermeOI kararlaştlrdllar 

Toky9: ."Yalnız lngillere 
ile uğraşıyoruz!,, diyor 

lngilizler vaziyeti nasıl görüyorlar ? 
...... ·-·---················· ......... ······----····--
Hatay bOyDk 

bayrama 
hazırlanıyor 
Antakya, 18 (A.A.) - Her an Hatayın 

anavatana kavuştuğunun ilanı, heyecan 
ve sabırsızlıkla beklenmektedir. Şimdiden 
her tarafta bayraklar asılmıştır. O gün 
pek muhteşem şenlikler yapılacaktır. 

Bayram programını hazırlamak üzere 
Halkevi başkanı Samih Aı;rni Ezerin reis. 
liğinde bir komisyon teşkil edilmiştir. Ko. 
misyon çalışmalarına baŞlamıştır. 

Dobrice ve 
Bulgarlar 

Çin batakhgma saplanan Japonya 1 Rumen Propaganda 
londra 19 • . . , . ~ Nazırı " Bu talebler nazarı 

fngu· (Hususı) - Tiyençın dekı volt kuvvetinde elektrik cereyanı ge- d.kk 1 ! d d• 
lar lZ Ve Fransız imtiyazlı mm taka - çirmeg· e karar verın' 1 d' 1 ate a ınall'az " e ı 

ının bl ı.ş er ır. __ . 
llluıta a ukası devam etmektedir. Bu İngiliz ve Fransız rnıntakalarında bir .. · .. . 
trı. kaların hariçle temasını tama _ k .. d be . b . Bukreş, 19 (Hususı) - Dun SUıstrede 

en kesm k . . aç gun en n aşgöstermı.ş olan seb- mühim ıbir nutuk söyliyen Romanya pro-
ltıınt.a e ıçın, Japon makamları ze ve taze yiyecek kıtlığı, gittikçe .şid- . . 

kaları Ç<!viren tel örgülerd 220 (De 11 • . paıganda nazırı. Dobrıce hakkındakı BuL 
en vanıı ıncı sayfa.da) gar taleblerinin nazan itibara alınamıyL 

'"r ıe: H L B;;-K .. --;;;.-..-A---;;;T· u v <O R ca!~~::~~:: ':e~::ıi§ti::ai~liyetlerden 
~ '~ ~ pek çok bahsedildi. Şimdi de biraz diğer 

Mecliste barem 
müzakeresi 

5 saat stirdft 
ücretli memurlar, mutehassıslar, devlet 

dairelerinde ve muesseselerinde müstahdem 
mutekaidler meseleleri munakaşaları mucib oldu 
Bir meb'us lkhsad VekAletinin kurduğu bazı teşek
küllere hücum etti, bir meb'us da: "200 liraya daktilo 

almakta devam edecek misiniz? .. sualini sordu 

Osman Şevki Ulud11~ O. K8zım Sevüktekin Receb Peker tleneral Ali Fuad 

Ankara, 19 - B. M. M. bugün Refet Bet saat süren bu toplantıda kanunun 
Canıteziıı baıkanlığında toplanuak dev. sekizinci maddesinden 24 üncü maddesine 
let memurlan aylıklarının teıvlıtl ve te. kadar olan maddelP.ri üzerinde geçen bu 
adülüne aid kanun liyftıa.nnıa m<izakt. müzakerelerde birçok hatibler tör. alınıf. 
resine devam etmiftir. (Devamı 5 inci sayfada) 

Valimizin istanbul fuarı 
hakkında yeni beyanatı 

Lutfi Kırdar İstanbul fuannın lzmir fuarına zarar 
vermiyeceğini söyledikten sonra: " Bu kanaate vasıl 

olursam tasavvurumdan vazgeçeceğim,, diyor 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. nızın suallerine cevab verirken 940 sene. 
L'O.tfi Kırdar, bir muharririmizle Yalova. si için düşündüğüm bir fuar ve bir ekspo. 
da yaptığı konuşma esnasında İstanbul.. zisyon meselesi etrafında da birkaç kel~ 
da 940 senesine kadar bir fuar hazırlıya. me söylemiştim. İstanbulda senelik fuar. 
cağını da söylemiş idi. Valimizin bu be- lar açılması fikrinin birkaç senedenberi 
yanatı İzmirde teessürü rnuclb oldu. ayni mev:zu' üzerinde meşgul olan İzmir~ 

İz.mlr Şehir Meclisi azasındaıı bir zat, de endişelere ve suitefehhümlere sebebi
Dr. Lıltfi Kırdann İzmire rekabet etmek yet verdiğini gördüm. 
istediğini söyledi. Bu vaziyet karştsında :Ş\'Vela şunu kaydedeyim ki bu mesele 
dün Vali ve Belediye Reisimizle tekrar bur.ada ilk defa ve benim tarafımdan or. 
konuştuk. Diyor iki: taya- atılmış bir şey değildir. 

c- Geçen gijn Yalovada }>lr arkadaşı. (Devamı 11 inci sayfada) 

Ondokuz klübümüz 
isimlerini değiştirmek 

meCburigeli karşısında I 

memleketlerde yaşıyan Rumen ekallL 

.. lngiliz - Japon ihtilatı büyürse bir umumi yetlerinden balhsetmek lhımdır.. 1 
Propaganda nazırını müteakib, Türk 

harbe müncer Olabilir f ve Bulgar ekalliyet mümessilleri söz ;ıl 

Y rak, Rumen hükumeti tarafından kefü 

azan : Emekli general H. Emtr Erkilet ıerin: ka:şı y~ılan hüsnü muameled~n 
ve gosterılen alakadan cıolayı teşekkiır 

/A. vrupada çıkan büyük ih - ıh 11 trn k 'st 'b' .. .. .. 1 Ç" etmişlerdir. 
~ . .. . . . . ~ e e_ 1 er gı ı gorunuyor ar. un- ···· .. ··········································-········-.. 

tad tılaf devrelermden daırna ısb- ku haddızatyıcfct....Tiyençinde İngilizler- r 
.\~ eden. Japonlar bu defa da le .Taponlav'ar~~a çıkan mesele nor- ı Hazin bir vesika 
'turrıupa devletı;ri arası.ndaki du- ~~ı usul!er.ı~~lj9\lnamaz bir kör dü- Yazan: Muhittin Birgen 
Ilı n fevkalade gergın olması- gum değıldı.~ . . 

1 lı fırsat bilerek Çindeki imtiyaz- Malfun4fr 1d Çindıe ticari menfaat- [İkıncı sayfada okuyunuz.] 
tnıntakalar meselesini esaslı surette (BeVaDIJ 11 inci aayfacla) 

)1 ' 

~ .. ' 
/ r 

Galatcuaray, FeneT ve Beı iktO§lı birer O!f'Uncu 

Cemiyetler kanunu mucibince mınta. şıdıklan isimleri değiştirmeleri lıhıırı geL 
kav! isim taşıyan klüplerin 13 Temmuz mektedir. Bu hüküm dün ı.tanbul mınta. 
1939 akşamına kadar, senelerdenberi ta. . (Devamı 11 inci ı<ıtJfotda) 



1 Sayfa 

Hergün 

Hazin bir vesika 

Yazan: Muhittin Btrren _ 

ihan Ha!"binde, İstiklôl nıüca. c delcsinde, ibu iki cidal heng:!. 

mea arasında lkalıruş perişanlık devrin.. 

de, niıayet. her şey bittiği zamanda, pe. 
rişan bir aile ocağını canlandırınıak ilıtt 
yaçlan içinde Ali uıhsil yapmış değil, 
hatta lise tahsilini dahi lkmal edememiş 
olan :bir neslin QC\ iet kadrosunda ~reaya .. 
haline getirilmemesi için yaptlğım neşri. 
yatın etrafta derin akislet uy2ncI1rıruş 

olduğunu aldığım m ektublardan anlıyo. 

rum Sayısı yüzü geçen ibu mektublarda 
ne ıhayat hikayel"rı okumadım ve ne 
yüksek yürekli vatandaş duygularının 

sıcak tıava.sını buldum! 
Bu a•eş ncsl:. hu memleketin mukad. 

de.s n lidir. Bu vatan, onların delik <le. 
şik olmuş vücudleri, dökülmüş dişleri, 

vaktind e>n çok evvel ağarmış saçları ile 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Kanaat öyle b'r tohumdur ki CVVl:'la fikirde filiz verir, snu. 
r.. l:afadan kalbe iner, yerJeşnıesi olduğu gıöJ 

sönüp gitmesi de güçtür, uzun zamana tevakkuf 
cdLr. 

~ Fikirden kalbe inen kanaat .. ;;;;;; 

Muhatabınızı müdafaa ettiğiniz ılavaya kazanmak mı isti. 
yorsunuz? Her şeyden evıvel onun mantığına hitab ediniz. 
sonra da kalbini kazanmaya çall§lnız, ve bilhassa fikir ile 
kalb arasında müvazene temin etme-ye baıkmız .. 

kuruldu. Tecrübe görmüş, imt ihandan ==============--=:ıı:::z:==========:::::ıc==================================================================== 

[~tir~J;!~;:~~~~~~~ 
dilirler. onıardeın öylelerini tanırım ki. Bir piyesinden 70 hin ı~---··· .... ···--·······-··---"'I Tayyare 
bu vatan için yalnız venneyi düşünm~Ş- Sterlirı kazanan E Hergün bir fıkra . Kenarında 
lor, istemek ve ~lma.k devri geltlifi za. 
man da bir tarafa cekmp sacre ça1.1şmıs. Kadın muharrir Serce yuvası 
lar ıve fakiree yaşRmışlardır. Geç€n gUn Neye çağırttırdın ? 
bunlardan bir taııesini gördüm: Bütün Zengin bir awG.§ bir gece içkı iç. 
hayatını Aıbdülhamid devrinden itibaren tikten sonra midesin.den ra1ıat.su:lan. 
bu vatan uğurunda uğraşmaya tahsis et. mış, ve mütehassıs bir doktor çağırt. 
miş bir ailenin yaşlı bir oğlu. Sırf. Anka. mıştı. Doktor hastasını muayene et. 
ra ile İstanbul arasında'ki muvasalayı te. tı'Jcten sonra neumid bir tavırla sordu: 
min için aile evtni bir .-va.tan tf'kkesit - Çocuklarınızı görmek ister misi. 
yapmış olduğur.dan dolayı, bahasını Mu.s. niz? 
tafa paşa divanıharhinin darağacına teslim - Ne diyorsıın doktor? 
etmiş olan bir aiie babası ... Onun göğsüne - Öyle icab edıyor. 
bir İstiklal madalyası olsun takan olma. - Çocuklar kendi. evlerinde.. or-
mış ve elinde düzı?iin türkçeli yazı, ka. ları hemen çnğırtmalıyım. 
fasında pişmiş havat fikirleri ve nihayet - Tabii! 
yüreğmde derin 'bir namus ve fazilet rlcy. - Demek vasiyetimi yapmak uı. 
gusu taşır insn':llarıdan olmasına rağmen. zım. Şu halde '71.Üessesem için de brı. 

memurluk hayatında bir türlü nerliye. zı söyliyeceklerim var. Miidürilmiı, 
memiş Bundan sonra da ilerliyeceği yok. muhasebecimi riP getirteyi,m. 
tur; çünkü creayı., sınıfına rnensnbdur... - Hay 1ıay .•• 
Saatlerce konuştu!hımuz halde, dilinden Zengirı adam, çocuklannı, meüsse. 
tek bir şikayet kelimesi çıkmadı sesinin müdürünü, muhasebecısini ça. 

Bu nesil, bu vatanın yapıcısı idi; bugSn ğırtma.k için birk~ tı§ak birden görı.. 

de istikbnlin temelidir: Çocuk sahibi, ev derdi. 
sahibi, ail~ sahibi ııesiL Yetişen nesıllere, İnanır mısınız? Bu kadın dünyanm er. Doktorla yalnız kalmı§lardı. Hasta 
vatan, fazilet ve fedakArlık gil:ıi yükselt fazla para kazanan muharrirlerinden bi. sordu: 
duyıgulan telkin edecek ve hayatlarHr• ridir. Clare Boothe iamini taşır. (Kadın) - Demek hastalık o kadar vaJıim 
misal verecek olnn nesı1! Onun buzu.. adile bir piyes yazmış, bu piyes kendisine ha! 
runda bu meml0 ketin her zaman hür. timdiye kadar 70 bin İngiliz lirası kazan.. - Hiç vahim değil, yanm saate 
metle eğı1mesi Jizum:hr dır.mJJtır. İkinci piyesi olan cÇocuklan kalmaz, kendi kendine geçer .. 
Aldığım mektub1M", 'bu nes1in hıı.yahnı Allaha mnarladık. diye öpünüz?, ise 30 - Ôyl~ i!e cocuklarımı., ötekini, be. 

ve duy.gu.lann1 ifade ıbakımından. bir ta. bin lira getirmiltir ve piyes hali devam Tikini neue ~ağırttırdın? 
rih dosyası teşkil edecek 'kadar :T.ııgir.dir. etmektedir. Şimdi üçüncü bir piyes hazır. - Gece yarısında raJuıt.~z edilmış 
Bunlara ayn ayrı cevab vermek bence lamaktadır. tek insan ben olmıyayım diye! 
im'lramnz olduğu için yazanlardan özür Elyevm Londrada bulunmakta olan \. .J 
dilerim. Yalnız ıuııu temin ederim ki. on. Clare Boothe kr.ndisı1e konuşan gazete. --------------
lann haklarını müdafaa etmek benim L cilere gülerek fU cümleyi söylemiştir: Luvr müzesinde 22 bin 
çin her zaman bir vazifedir ve t>u hak, c- Yazı yazmak insana bu kadar para /ira/ık levhayı kim çaldı? 
mutlaka rnuzafft-r olacaktır. Çünlru bu getirerse, seyahat te çdk kolaylaşıyor .• 
hakkm zaferi. 'bu vatanda faziletin zaferi 
demektir. 

* Başka türlü mektublar da aldım. ı~te 

Hırsızlık san' ati için esbabı 
mu haf f ef arı yan hırsız 

Paristeki Luvr müzesinden çailınan 

22 bin İngiliz lirası değerindeki levha -

yı, bir İngiliz kadınının aşırdığı sanıl -
maktadır. Hadise günü, seyyahlarla 

Ku~lann birçok yerlerde yuva yaptık.. 
!arını görmüşsünüzdür amma, bunlardan 
birinin lbir tayyare kenarında olduğunu 

hatırınıza bile getiremezsiniz değil mi? 

İşte yukarıdaki resimde gördüğünüz 
serıçe anası, İngilterede Denham tayyare 
meydanında bir tayyarenin kenarında 

yuvasını yapmış vf: yumurtaları üzenne 
oturmuştur. Tayyare havalandığı zaman 
o da beraber gitmekte, döndüğü zam;ın 
ise o da beraber dönüp eski yerine gel. 
mektedir. 

Operaya yetişmek ıçın her 
çareye başvuran lngiliz 

İngilizin blıi kentli sürdüğü otomobili 
ile Londradan lkalkarak Suseksteki opera. 
ya .g~tmek istemiş. Kroydor tayyare mey~ 

Sözün kısası 

-····-
Türk ordusu 

ı Tala ...________ . haı?'aseı 

C anlı ve hareketli bir ud 
Tür. k. ordutJU" 

abidesi olan urüYill 
bir cüzünü, geçen gün sokakta Y 
halinde gördüm. ve 

bir haZ 
İnsanı, dünyada eşi oıınıyan saral1t 

heyacanla tepetlen tırnağa udar"(!it kil. 
kavrayan manzaralar vardır. Bu yı. . U• 
mesinin önünde ben o gün ayni h•S 
mütehassis oldum. __ ,.. 

toJ!rN"' 
Korudukları mukaddes yurd . ·Jiıatll 

nın üzerine, akisleri göğüsle~e:~u:ııarla 
kuvvetlendiren, ~ert, muttand "iti

l den her basıp geçerlerkı:ııı. bu er er dumanb 
nin asil çetıresi11de, !heyecandan dall 

.. 1 . t 'h" . şanlı ıfası}larıtı goz erım, arı ımın en 
birer satır okuyordu. ,,. 

D . h .. d" 'd olmakla bP.T 1 
evrın enuz une aı ı;sin 

ber ıbeşeriyetin hem mazi. hem de 
8 

etli 
r e aıatrı ihata edecek kadar heylbet 1 v dt" 

va'kıaları bir bir hayalimde canlan · 
uz )JU.

Bağrı yanık Anadolunun, ucs ~aırı"' 
caksız. yolsuz steple.rinde, silAh bu eıdcll 
dığı zaman pençesile savaşarak. d 
. Tü' ke bağışlıya 

gıtmiş vatanı kurtarıp, r 
bu ordu değil mi idi? 

"'hl'~ 
Tarihin içine 51ğamayı,p, şan ve ~ ~ 

tinin ebedi hevkJine onu ancak kaı e r(:. 

dinmiş olan A~atütkün bir ~retlle. h:•sı 
kalar yaratan, mucizeler gosteren. ) ,,. 
ümide, !hüsranı :mana kalbeden bu olJfl 

d Şnrrı,.-Ayyıldızlı al sancağın altın a ya 1'-

dı mı? 

saadetini idrak eden şu muazzez topra.:ı ··r.,. 
!arın ve şu vakur insanların h~r. ~~tüll 

1 emniyetini, istiklalini ve ~tikbal;n~ ~IJ d!ll 
endişelerden uzak tutan demir grb•, bel1 
gmi, derya gibi Türk ordusu! Sana 

. h8 .. 
nasıl sıfnt bulayım ki. asırlardanberı 

1 
masetine hayran ettiğin beşeriyet tar~ 
dan sana henüz izafe edilmig oıınasın 

Büyüksün desP.m .. sen bizzat büyüt• 
tükler yaratmış bir k.udretsin! ŞaD ve ~ 

. tandel 
retınden bahsed~cek olsam. mu 1, bağrından yetişen sayısız kahrarnanl9t 

şan ve ş01ıretin dahi fevkine çıkmış 1>11# 
lunuyorsun. 

Bugün, dün o!duğu, yarın da olstel~ 
gibi, varlığı~a senin, ulüvvü heyecan 11 

mına ne duyuyorsam senin, güvencin" ,,,
nin, ümidim senindir. 

Varlığın1'ı, yalnız beni, beniın v~t~~ 
daşlarımı değiı, sulhe susarnlf tekmıl 
cihanın idealini de koruyorsun. O cihS."1 

biliyor ki yüre~in daima ve milnhasıraJI 
hak için çarpmış, sil!hın da gene daidll 
ve münhasıran ha'k için çarpıpnl§'tıt'· 

Harb meydanletrında heybetinder. 11' 
lanlar, sulh dava~ ında senden yardım "' 

rıyor, emeJlerini sana bağlıyorlar. 

Ne mutlu sana!. Ve ne mutlu bize )t 
milli hududlamnızm ÇEl\'e'Vesi jçindlo 

bir nfummesi: Bebekten postaya verilmiş İngilterede 108 sabıkası- bulunan 19 
bir kartpostal, bir Unrversiteli tarafından yaşlarında Liverpollu bir hırsız, son 
yazılmış.. AdrestP imnbn şöyledir: Mn. işlediği bir suçtan dolayı 18 ay ağır 
hidin Yazıdı hiç büyük harf kullanılma. hapse mahkum edilince, 

birlikte müzeyi gezen bir kadın, bu İn
giliz kad:nın eşkalini polise vermİ.Cjtir. 
MüzP müdürüne de şöyle demiştir: 

kendimizi, senin sayende kavi, emin 111 
mcs'ud hissedivoruz. 

danı <:ivannda otomObili bozulmuş. Mu • • · 
hakkak surette operaya yetişmek istiyen Selam, sana .. ve tazim sana, ey, TürJrilı' 

• · t ın· · b d' ı rJJI musiki aşığı lngiliz, arabasını olduğu yer • . ar ını e e ıyete ulajtıran, asır a 

m.cr Satır bsşl"'~ıııın nn••l aıvr-ıla ğ - Bir arkadas.ımla birlikte eski por--·~· "" ~ .ı·· ca ını «- Bay hak.im, cezamı verirken, bu 

C"""hesine nak d ·-·t1 lt fil ·ı de bır~mış, tayyare meydanına koşmuş. -.ı- şe en yıgı er a ı esı. 

ıbiır tayyare kiralamış, bir noktaya kadrır 1 ~. Ek re Lu h.onüz nm-..nme:.ıte vakit LuJmam l treler salonunda gav'O't mırib hareket -
"" ~ ... - ~ 'U ış 0 an işteki meharet ve tecrübemi de nazan .; ~-

bu kalemin ne imlfısı, ne de ifadesi v:ır. lerde bulunan bir kadını gördük. Bu, itibare almalı, ve bunu esbabı muhaf-
tayyare ile gitmiş, oradan otomobil ile o ................................ .:..":. ..... -=.---
per.anın bulunduğu mahalle gelmiş \'e 1 K V I M 

ŞöyJe söv1üvor: fefeden addetmeliydini.:a demiştir. uzun boylu, zayıf ve açık renk gözleri 
cHarbi l1'1Wmide. harbden tahsil; nolc. olan birisi idi. Başında yumuşak bir 

temsil daha henüz ibaşlarken koltu~tına 

oturmuştur. Adamdaki sevinci bir tasav. 
vur ediniz. "" kalanlar için kanını yapıl~ır. Bu S d . lt ~ . l d şapka vardı. Gri bir kostüm tayYör 

katfar cehal~mıe bir de 1*ışmu7ıarr'r on enıza ı ı acıa arın an . .' . 
. . • . gıymıştı. 

Çiımln gibi fikrin de bozu.km.us. Cehtt. sonra K rl h k 1 . d Ad t b' c l v h d' ı d :a mm are et erın en, a e a ır- yar o ı a u llere gar ım 
Zeti gazetede m•J.dafanize mükafat.an daril Fransa bahriye mabmlan. Va§ington.. b ld - b' k 
funun. ~ te:eictP.n bir madalya verme. şey sak!armış gi i o ugunu, ve ır aç ediyor J . 

dıaki dem ataşeleri vaat.asile, Amerika.. d k t• · ıt d tutt - b' ğe karar V"nniştir. Bundan sora feYdin kere e ce e ının a ın a ugu ır-
dan 4 tane aorı sistem tatııisiye çanı lipa • Sinema ar:cisti Şarlo cDiktaf;ör, adile 

atıfet ve h•rruıye !Joktur. Kanunin hô.ki. ft.cr e+"":ale-..a:- şeyi vukarıya doğru ittiğini gördük. Hiç 
• .._.. .... "T ı"YU çevireceği filmin hasılıtbndan kendi his • 

miyeti va.,.dır. Ben 1/İrmi sene mekte1,Ler. Thetis faciuından ~ Fransa, de • lüzum ve sebeb yokken, ve adeta ken - sesine isa,bet edecek parayı Yabudi mu • 
de dirsek çürilte1)i'""1. kı,,.k etek öperek on nizaltı filcamun muhakkak surette en disine kuvvet vermek istermişcesine bi- haceret komitesınin emrine terkotmiştir. 
l'ra maa la efendilerim.izin littjii.nP mrız- modern tahlisiye lletlerile mücehhez ol _ zimle fransızca konuştu ve İngiliz ol - Bu para hicret edecek Yahudilerin Arne. 
har olacağım. Beri tarafta senin kibi bir masını 'istemiştir. duğunu söyledi. rikada yerleşmelerine sarfeditecektil'. 
cahil...> ----------=-:ıı::::::=-=-=-================================================-=== 

Aynen !laklettilpm ıbu bozuk imlalı b'>. 
zuk cümleleri tamamlamıyorum. Çünkü 
aıtında'ki küfürll»i nakletmek edeb ve 
terbiveve muhaliftir. Yalnız, müstear im. 
?.asını da avn"n nAkl devim: Hakkı hak 
vedirmez. Her nac:ılsa büyük bari k,ıL 
l nmasını valnı.,. mzasının yarısı için ölS_ 
renmiş ofon bu Üniversite tnlebesine, b('n 
htc kı7.madım: .<="J df'ce acıdım . Ali bir tah. 
s;I iNnde olup ta henüz ttirkçe yazması. 
nı öğrenmemis -.,uıunmak bir facia; bir 

1D~amı 13 üncü sayfada) 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 
Son Postanın eski kolleksiyonlannı kanştınyorduk, t·tm 

6 yıl evvel l l Mayıs 1933 tan1ıli nushasında şöyle bir b ş.ık 
gördük: 

Süt meselesi ceııe canlanıyo:". 

* Bfr sermayedar grupu iki fabrika açmak tasavvurunda. 

Toptan siıt fiatı 10 kuruşa indi. 
Altı sene sonra geçenlerde gc1Zetelerde gene bir sermaye. 

dar grupun. gene iki fabrika a71nak tasa.vvurile süt mese. 
lesile meşgul olduğu haberini okuyoruz. arada yalnız ~ fark 
vardır: Sütün fiatı 6 sene evvel 10 kuruş imiş, bugün 
15 tir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
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lürM • mısır dOSllUüU 
Hariciye Vekilinin dün 

gece verdiği zigaf et 
Misafir Nazırla Şükrü Saracoğlu samimi 

şayanı dikkat nutuklar söylediler 
ve 

~nkara 19-Bu sabah şehrimize gel· Türk vatanperverliğine yeni yollar çiz 
~tş olan Mısır Hariciye Nazırı Ekse • miş olan adama teveccüh edeceıktir. 
ans Abdülfettah Yahya Paşa, öğleden Kemal Atatürk tarihe bizzat kendi e -
~veı Başvekil Dr. Refik Saydam, B. serinin ve milletinin kerıdisine karşı 
t. ~.Reisi Abdülhalik Rendayı ziyaret beslediği aşkın omuzlan üzerinde inti
~ ?niş ve bu ziyaretler iade edilmiştir. kal eylemiştir. 
M Uhterem misafirimiz öğle yemeğinı Bu hürmetkarane tazimatımda onun, 

ıs:r sefarethanesinde hususi olarak memleketinin selimeti için tevessül c-
Yerniştir. dilen mil<~adelenin müthiş anlarında 

tiısafir hariciye nazırı saat 16 da sadık dostu olmuş ve Lozanda yeni 
~akatindeki zevatla birlikte Ebedi Türkiyenin toprak statüsünü ve bey -
k· f Atatürkün Etnoğrafya Müzesinde- nelmilel statüsünü muzafferane bir su 
~z~uv~kkat kabrine çelen~ koyn_ıuş ve rette tesbit etmiş bulunan halefi İs -

ırn zıyareti esnasında hır polıs ve met İnönünün ismini ayni zamanda 
~k~ri inzibat müfrezesi resmi ihtiramı zikretmek isterim. 
J a i!ylemi.ştir. Bilhassa Mısırlıların, zamanın m~ -
S~k~m Hariciye Ve'kili ve Bayan küllerine rağmen kendileri hakkında 
ti . ı11 Saracoğlu tarafından Mı.sır ha - gösterdiği hararetli sempati nişanele -
Ftccıy~ nazırı Abdülfettah Yahya Pa~a rinden dolayı Reisicümhura karşı 
t rer~_ne bir ziyafet verilmiş, bu ziyafet müheyyiç bir hatıra beslemeleri için 
se._ ~ukrü Saracoğlu asağıdaki nutku gebebler mevcuddur. Müteaddid ve 
cıyıerniştir: • mudil me..c;elelerin müzakeresi o zaman 
~ Hariciye Vekilimizin nutku Mısıra müteallik askıdaki noktaların 
azır Hazretleri halline imkan vermemişse de, iki mem-

s 'I'ürk hükumeti ~e milleti adına şah- leketin hüsnüniyeti o zamandanberi bu 
tnızr:ta d t M ·· ·ı· · d kt ı ·'- ıı· · h k"" k lm ..+ 

l'. · os ısırın mumes.sı mı en e- no a arın vıa ını mum un ı ı~.ır. 
ın b· a· ır memnuniyetle selamlıyorum. Yinni yıldan az bir zamanda yükse-

goN POSTA 

Göbels'in nutku 
nastl karşllandı? 

1 
,\iman yada ki Polonya
hlar namına Berline 

verilen muhtıra 

Fransız gazeteleri: "Al
man ya kuvvet istimalinde 
Avrupayı karşısında 
bulacakbr,, diyorlar 

Varşova, 19 (A.A.) - · Almanyada yaşı • 
yan Polonyalılar birliği Aimanyadaki Leh 
ekalliyetinin vaziyeti hakkında Frick'e bir 
muhtıra tevdi etmiştir. 

Notada şöyle denilmektedir: 
cAlmanyada yaşıyan Polonyalıların 

vaziyeti yeniden vahimlcşmiştir. Genç 
Leh nesli üzerinde yapılan ve gittikçe 
artan tazyiklerin Leh analarını ve baba-

Paris, 19 (A.A.) - Doktor Göbelsin !arını derin bir endişeye düşürdüğünü 
nutkundan bahseden Figaro diyor ki: bildirmek için Almanya hükumetine mü-

Doktor Göbcls, Danzigde, evvelce dü. racaat ediyoruz. Leh kolonisi azasının ma. 
şünülüp tasar:landığı muhakkak olan bir ruz kaldığı cev:rü cefar.ın çocuklara tat. 
körükleme ve ayni zamanda korkutma bik edilmemesini Alman zimamdarların. 
propagandasına başlamıştır. Eğer yann dan rica ediyoruz., 
Avrupa Danzigde fadakarlıklarda bulun. Muhtıra hakkında tefsirlerde bulunan 
mak deliliğine kalkarsa bunun netice iti. Warzawski Dziennik Maroduy gazetesi 
barile ne kadar fenaya malolacağını he. diyor ki: 
pimiz biliyoruz. Fakat Avrupa, bu deli- cAlmanyada bulunan Polonyalıların 
11.kte bulunmıyacaktır. y,. Almanya, Po-

"' yaptıkları bu teşebbüsün bir netice vere-
lonya ile normal diplomasi yolu ile mü. ceğinden şüphe ediyoruz. Polonya hükO-
zakere edecek veyahud. eğer kuvvet is. . 
timali ile kendi isteğini kabul ettirmeğe metinin uzun müddet tahammül edemi-
katkarsa, o zaman karşısında bütün Av. yece.ği bu vaziyete nihayet vermenin bir 

tek çaresi vardır: Polonyadaki Alınan 
rupayı bulacaktır. 

Epoque gazetesi de ayni mesele hak. ekalliyetine karşı mukabil tedbirler al. 
mak., 

kında diyor ki: 
İngiliz _ Fransız • Sovyet anlaşmasının 

pek yakın bir atide imzalanması elzem. 
dir. Zira pek yakında bu anlaşma imza. 
lanmaz ve ayni zamanda da Uzakşarktaki 
vaziyet karışırsa. Hit1erin sergüzşte atıla. 
cağı muhakkaktır. 

Berlin, 19 - Göbels bugün Danzigden 
Berline dönmüştür. 

Filistinde yeniden 
bombalar patladı 

Bir bomba infilakile 18 
kişi birden telef oldu 

Vunanistanda fırtına 
bir kasabayı tahrib etti 
Minneapolis, 19 (A.A.) - Bir kasırga 

Minnestoa dahilinde kaiıı Anoka adında-

ki küçük kasabay.i tahrib etmiş, 6 ki§inin 
ölmesine ve 100 kadar insanın yaratan. 
masına sebebiyet 'vermiştir. Minncapolis-

teki bütün sıhhiye otomobillerine vaz'ı. 
yed edilmiştir. Yaralıl•ın ek.serisi ke-. 
miklerindeki kırıklardan muztaribrtir. 

'r~·ze asırların miras bıraktığı ve bütün len bu güzel şehir, milletin ve onun şef 
rn Urklerin kalbinde yaşamakta ve dai • lerinin eğilmez iradesine bir delildir. 
ta~ Yaşıyacak olan tarihi dostluk rabı- Bu ııehir, Türk milletinin dehasına ta
~ arı, ziyaretinizi bizim için iki cihet - bii hamlesini vermek için hiç bir ı;?ay -
d.an ~1Ytnetlendirmekte ve sizi at'amız- retin esirgenmemesi hakkındaki kuv • 
tn· gormekten mütevellid sevinci c!e iki vetli azmi ifade etmekte olduğu gibi Hayfa, 19 (A.A.) - Bu sabah pazar ye
tıı~li artırmaktadır. Zira siz bugün bu· bu tahavv:ül ve terakki eserinin nasıl rinde bir bombanın infilakı neticesinde 
1ı/ bu eski ve fakat daima genç dost- yük~k .bir kaynah"tan ilham a1dığını 18 kişi telef olmuştur. Bu infılkı takib e. 
~tı elçisi bulunuyorsunuz. ve eserin nasıl mükemmel bir orga - den galeyan Arabları bir İngiliz poiis 

J Romanya Hariciye Nazın 
bugün şehrimize geliyor 
Dost Roma:ıya Hariciye Nazın ekse

lans Gafenko bugün öğle üzeri Daçya va~ 
purile Pireden §ehrimize gele<:ektir. Ro. 
mnnya Hariciye Nımn rıhtımda Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lutt:i Kırdar ve Ro. 
manya sefareti erkanı tarafından karşı
lanacaktır. 

t'ı ost tnilletin, mufahham hükümda • niz~svonla takib edildiğini ifade eyle - merkezine taş atarak hücum etmeğe sevk 
\r::n. .~d~resi altında daima daha geniş mektedir. etmiştir. Bir polis kamyonu tahdb cdiL 
t. buyuk nıuvafifakiyetlerle tetevvüç Fakat daha ziyade takdir, hayranlık mictir. Kamyonun şoförü yaralı olması. 
oır i t"kb ~ 
l t s 1 ale doğru mes'ud bir surette celbeden şey. bu tahavvülün Türk köy na rağmen kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Sayfa 3 

E 
& 

• Uzakşarkta 
para mücadelesi 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

0 a,ponla.-ın Uzakşarkta ecnebi 

e::JJ imtiyaz mınta:kalarına :..Carşı aL 

dıkları tedbirlcri!l bugün.den yarına as. 
keri bir mukabil tedbir dbğuronayacağı, 
doğuramayacağı e.rtık anla~ılınışlır. Çün. 

kü İ~ltere \'e Fransa gibi demokrat 
devletler, Avrupanın müsellah bir inlizal" 

devresinde bulunmasından d:olayi bu t>ıı. .. 
hadan dcuvvet ayınp Uza'kşarka gi;ndere. 
bilecek bir vaıivette değilferdir. Jap~n-

yanın, muhakkak Berlin • Roma mih' e
rile bir anlaşmıı neticesi. ortaya çıkardığı 
hadise, çok mümkünd'ür ki böyle b:r 
maksadı istihdaf etmiş .bulunsun. Bu s·ı

retle Avrupada zayıf düşecek olan bu 
devletlere karşı hareket daha kolay ola. 
cağı için onların dR lböyle bir tuzağa düş. 
mek istememele:i tafbiidir. Fakat askeri 
tedbir alınmıyacatc demek, ba~a tedbite 

ve karara baş vurulmayacak derrıek de
ğildir. İngilterenin bu münasebetle ilk 
akla gelen, Japonyava karşı bir takım ik. 
tısadi tedbirler tatbik etmek olmuştur. 
Japonyada ışçi ücretlerinin çok düşük 

olması. yalnız. Hindistan ve İngiliz müs. 
temlekelerinde de~il. bütün Avrupaaa, 
bütün İngifü v~ diğer memleketler ına. 
malatına, Japonyanın çok muvaf:fakiyetli 

bir rekabet yaptığını biliyoruz. Ahnacak 
bu ıtedbirler!n neticesinde Japonyanın 

büyük istifadeler temin ettiği bu rekaoete 
artık veda etmek lazım geleceği g;t>i bil. 
has.sa ~Amerikanın da i§tirakile Japonya. 
yı tk.tısaden müşkül ıbir vaziyete dü.şür. 
mek mümkün olabilecektir. Şayed Çin 

piyasası, Japonyanın kaYbettiği diğer pL 
yasaların yerini tutmaz ve Japonyanın 
bu yüzden ıcaydedeceği açığı kapamaya 
hizmet etmezse. Çünkü bugün malum ha

kikat ;;udur ki Japonyanın ecnebi imtiy:lz 
mıntakalarındl icra ettiği taarruzuıı m11-
hiyeti siyasi olduğu kadar iktısadidir de. 

Japonlar, merkezi Pekin olan ŞimllJi Çin.. 
de, eski Çin parasını kaldırmış. yerine 
Japon yenine bağlı yeni bir Çin doıarı 

ihraç etmişlerdir. Büyıük İngiliz sermaye. 
~: ıha~esinin yükselen münhanisini Tür lüsünün ve küçük san'at erbabının top Bir İngiliz polis müfettişi de yaralan. 
ıı::~enı?._ .nasıl bir 'kardeşçe alaka ile ta· ra(!a veva tez~aha olan ba~lılığını kay mıştır. İki Yahudiye bıçll'klarla hücum e. 

:ttıgmi söylemeğe ihtiyaç var mıdır? betmeden vukubulmasıdır. Bu yeni ha- dilmiştir. Hükumet makamları ateş sön. 
:r ~ur~.iye, bu istihale ile müvazi ola - vatın fütuhatı olduğu gibi mahfuz ka- dürme saati ilan etmişlerdir. Tenha so. 
i~i · kuıtürel, iktısadi ve ticari sPhada lan içtimai vasıflara ilave edilmiş bu • kaklarda askeri ve polis devriyeleri do. 

r. Tneınleket arasındaki faydalı ve ve· 1unmaktadır. Türk köylüsünün Ye Türk laşmaktadıt'. Bütun fabrrkalar ve mağa. 

Dost nazırın şehrimizi bu ziyareti ta. 
mamile hususi mahiyette olacak ve ekse. 
lans Gafenko lstanbulda iki gün kalarak 
müzeleri ve şehrin görülmeğe değer yer. 
lerini gezecektir. Gafenkx> şehrimizde 

bulunduğu sırada Rum patriğini de ziya. 

darlarının aliıkaC:ar olduğu eski Çin pa. 
rası, bu suretle tedavülden kalkınca, bu 
parayı Çine ikraz etmiş olanlar büyilk 
zararlara uğrar.ıaktadırlar. Mücadele, ik. 

tı.saden işte bu iki unsur arasında cereyan 

unu -··b · b l d ğ d . •11U. adelelerin daima daha zıya • küçük san'at erbabının köklü seciyesi zalar kapanmıştır. Bom anın pat a ı ı 
b;~nkiıJaf etmesini ve kuvvetlenmesini mazinin gidişinden hiç bir zaman mes mahal, korkunç bir vaziyet arT.etmek. Romanyp Hariciye Nazırı buradan Kös. 

1/. assa arzu evlemektedir. Sahil!eri • ul olmamıştır. Onlann daha büyiik bir tedir. tence yolile doğruca Biik.reşe gidecektir. 

ret edecektir. 
etmekte ve İngiliz ve Fransız imtiyazlı 
mıntakalarını abhıka altına alan Japdn. 
lar, buralarda, ~ski Çin parasının Çin pi. 

1
1~~~m~te~d~~j~~d~mi~~&~~~~iMi~~ı=~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=~~~~~~ 

ğı·n .tabii yolu ve ayni zamanda işbirli • bir devlet teşkilatına ve uvanık ve e - [ 1 hk 1 1 yasasına dağıla'l"ak kendi paralaraıe uğ. 

raşmasına imkan hıral..-ınak istememekte-

l~~.ı:urenml zidd1r. İşte ~u dendi.zi~, a':antanj nder.Biik bir hakşarıya bir ihtiyaçları var- lzmirde ma um o an casuslar 
• ar ır. Ve bız ken ı sıyası uı - ı. unu en ısa zamanda ve icraatı es 
:~rnızin icabı olarak bu denizin kıyı • nasında şahsiyetini teyide matuf hicbir 
b nda bulunan bütün memleketlerin hnkkından feragat etmeksizin yeni Tür 
i u_ faydalardan hisselendiğini görmek ki~·e yapmıştır. 
stıyoruz. Bu tahavvül intizam içinde ve mil· 

1 Esasen coğrafi vakıaların iki mem - Jetin yüksek menfaatleri daima gözö -

1ekete verdiği vaziyet benzerliği, mem nünde tutulmak suretile cereyan et -
deketıeriınize bu gayenin tahakkukun- mic;tir. Tür'kive, milHyetperver gaye • 

1 a he~ iki' memleketin de müdri~ bu • terinden inhiraf etmemek için mes'u-
1 Undugu müvazi vazifeler tahmıl ey • Hyetlerine pek ziyade müdrik bulunu-
ernektedir. yordu. Filhakika şanlı Türk ordusu ve 

l<adehimi Majeste Kral Birinci Fa - genç Mısır ordusu herhangi bir as -
tukun şerefine ve dost Mısırın refahı- keri ihtirasa delPl, yalnız barışa hadim 
na kaldırır ve sıhhatinize içerim. d ir ler. Milletler arasındaki müzakere-

l\f1S1r nazırının nutku 1erdc akıl, idrak ve kiyaset hakim ol -
d .. Bu nutka Mısır Hariciye Nazırı Ab· du üu ve devletlerin nisbi hukukunun 
laulfettah Yahya Paşa aşağıdaki nutuk· üstün<le dünvanın huzur ve emniye-

ntnkabele etmiştir: tine olan mutlak hakkının mevcud ol-
tı~ Mısır Krallığının Hariciye Nazt~.ı dui!u unutulmadığı takdirde, bütün 
b akkında gösterilen ha:ar~t~i ~~?.ulun ihtilaflara lüzumu veçhile bir 1ıarzı hal 

1 ana verdiği şerefin degerını butun e- bulunmamasına imkan olmıyacağını 
ıenuniyelile hissetmekteyim. Tarihin zannediyoruz. 
~~Çını~ devirlerinde iki memleketin mu Ekselans, gerek mufahham metbuum 
~~d~eratını birbirine bağlamış o~an hakkında ve ~erek Mısır ve şahsım 
t.eUyu~ hatıralar dolayısile .. daha mu • hakkında sarf ettiğiniz nazikane sözler 
.• zayıd bir kuvvetle tezahur eden bu den dolayı size teşekkür ederim. Mem· 
acı3tluk hissiyatının şahsımdan ziya - leket:m ve şahsım hakkında gösterilen 
e !ı.iısır milletine müteveccih oMuğu- sempati nişanelerinin Akdenizin öte 

l'lu biliyorum. k:yısında minnettarane bir akis bula -
'Bugün, geçen sene Türkiye Haı ~c!- cağından emin olunuz. Türkiye ile Mı

:t; Vekili tarafından Kahireye ynpı!an sır arasında bundan böyle Mısırın kül· 
~'Y~reti iade ederken, bir dostluk vazi- türel, iktısadi ve ticari sahalarda tak
f es?1den daha fazla birşcy, bir dostluk v!ye etmekle bahtiyar olacağı bir teş • 
tıarı~sı ifa ediyorum. İlk düşüncem, riki mesai mevcU<ldur. 
b~rbın ferdasında Üzerlerine ald:kları Kadehimi Reisicümhurun sıhhatine 
~Yük vazifeye karşı ne kadar merbut ve ·büyilk Türk milletinin refah ve şan 
t> l€r, bu vazifenin o derecede de ehli ve şerefine kaldırır, sizin ve zarif Ba· 
it Ulunan bir avuç dostu ile Türkiyeyi yan Saracoğk.ınun aıhhatinize içe -
Urtarnıış ve enerjik bir irade ile rim. 

Kırklareli mıntskasında faaliyet gös.ereıı uçuncü casus grupunun İzmirde 
muhakeme edilerek mahkfun olduklarır.ı telgraf haberlerimiz arasında bilcl..r. 
mjştik. Fotograflarda kararı dinliycn ka•Jm ve erkek suçları göreceksiniz. 

dirler. Her siyasi i~in altından çıkan para 

davası, bu suretle ve ıbir defa daha te~ir 
ve nüfuzunu g~ermiş oluyor. 

5elim, &a9ııı Cıne.ç 

TUrkkuşu filosu Konyada 
merasimle karşılandı 

Konya, 19 (A.A.) - Bu sabah 8,15 te 
İzmirden hareket eden Türkkuşu filosu 
Germencik. Nazilli, Aydın, Sarayköy Ü-

' zerinden geçerek 10,40 da Çivrile inmiş. 
tir. Bütün Çivril halkı meydanda Türk. 
'{uşu filosunu karşılamışalrdır. Çivrilde 
filonun beş saate yakın kalış müddeti sı
rasında bütün köylüler Hava Kurumuna 
teberrülerde bulunmak hususunda birbi
lerile yarışa girmiş, boynundaki altınını, 
tarlasını, öküzünü, parasını seve seve 
Hava Kurumuna bağışlıyanlar olmuştur. 

15,25 te Çivril den kalkan filo, 17 ,25 te 
Konyaya inmiştir. Me~danda vali, kor. 
general, hükumet ve Parti ileri gelenleri 
mekteblileı-, Türkkuşu talebeleri ve bü. 
tün Konya halkı tarafından sevinçle kar-
11lııomış, Konya Türkkuşu talebeleri filo 
komu~s nı yar:ıbay Osman Nuri Baykal ta. 
rafmdan teftiş edihniştir. 

Tayyareler ıbu gece Konyada kahµ ya. 
rın gösteriş uçuşları yapacaklardır. 

MUdhis bir kamyon kazası 
t 

Viyana, 19 (A.A.) - Avrupanın en 
mürtefi yolu olan Grossıglockner yolu ü. 
zerinde köylü ile dolu olan bir kamyon 
bir uçuruma devrilmi~lir. Kamyonda bu. 
lunan 26 kişiden on kişi ölmüş, geri ka.. 
lan on altısı da gayet ağır yaralanmıştır. 



ı Rıyfa 

Denizyollan ve Liman Umum 
Müdürlükleri için hazırhk 

Dün yeni idarelerin müdürleri ve Denizbank şefleri 
iki toplanb yaparak teşkilat etrafında görüştüler 

Önümüzdeki aybaşından itibaren faa. görüşülmüştür. De~llan Umum Mü.. 
llyete geçecek olan Denizyollan ve Li. dürlüğü aybaşından itibaren ToptıanedE'
man İ.fletme Umum Müdürlüklerinde ha. ki es'ki Denizyt)lları binasında faaliyete 
zırlıklara bailıuııruştır. geçecektir. Tophanedeki binada bulunan 

Yeni" müesseselerin kadro ve bütçeleri Gemi Kurtarma İdaresi dün Denizban. 
bugünlerde Münakalat Veklletinden tcb. kın beşinci katındaki eski dairesine tqın. 
liğ olunacaktır. mıştır. Denizbank binasında bulunan De. 
Öğrendiğimize göre Denizbank memur. nizyollan servisleri de, bugünlerde Top. 

ları ve Denizyolları ve Liman İdarelerine haneye taşınacaktır. 
taksim olunurken bazı değŞklikler ola. Deniııbank teşkilA.t ve tesisatı Devlet 
cak, Denixbank mail servisi lağvedilecek Denizyolları Umum Müdürlütü ne Dev. 
ve fen heyeti kadrosu azaltılacaktır. let Limanları Umum Müdürlüğü tarafın. 

Denizyolları Umum Müdür Muavinlı. dan teSliın alırur.akıtadır. İstanbuldaki 
fine tayin olunan Denizbank İzmir Şube. deniz teşkilatı:ıın devri için seçilen ko. 
li Mi1dürü Haşmet Dübge §ehrimize geL misyon dün de faaliyetine devam etrniş
miftir. Dün ye"li !darelerin Umum Müdür tir. Devir işi bu ay eonuna kadar bitidle. 
ve Denizbank şeflerinin iftirakile Deniz. cektir. 1 Temmuzdan itibaren bütün va.. 
bankta öğleden evvel 'Ve öğleden S"'nra purların bacalarında zneıvcud Deni'Zbank 
toplantılar yapılmış, te§kilit üzerinde forsu kaldırılacaktır. 

Belediye onbeş senelik 
bir faaliyet 

programı hazırladı 
:Lrtan\)Lıl Belediyesi on beş senelik bir 

faaliyet pllnı vücude getirmiş ve ilk beş 
11enede yapılacaklar için on bet milyon 
lira harcanmasını kararu.,tırmış. Nafıa 
Vek!lettne malumat ve:mı.ifti.r. Öğrendi. 
fimize göre Nafıa Vekileti bu miktal': az 
bulınUf, on beş milyonu yirmi milyona ib. 
1lğ etmiftir. Belediye yirmi milyonun on 
milyonunu ödiyece'k, on mil~n lirast Na. 
tıa Vekileti tarafından ödenecektir. 1s. 
tanbul Beledlye.t Jirml milyon lira ile 
yapılacak işleri yeniden tesbit edecektir. 

Sutla zehirlenme 
hadiselerinin 

mahiyeti anlaşıldı 
Geçenlerde şehrimizde bir sütten ze. 

hirlenme hadisesi olmuş ve bu mesele et. 
rafında tahkikat yapmak üzere sıhhf bir 
komisyon teşkil edilmişti. 

Komisyonun tet'k.~katı neticesinde, fU 
kanaate vAsıl olunmuştur: 

Sütler zehirli df'lildir. Zira, bu takdir. 
de ihayvanın da zehirlenmesi lazımdır. 
Sütler, sağıldıklan zaman kalaysız bakır 
vesair sem verecek ka.blar içinde bir müd. 
det kalmışlar ve bu yüzden zehirlenm9 
hAdiseleri vukubulmuştur. 

Vilayet Veteriner Müdürlüğünce de 

Tramvay, Tünel ve Elektrik ayni neticeye van1Jlllftır. 
idarelerini teslim alacak Tetkikat esnasında sütçü sihırlarmda 

mevcud ineklerin veremli olup olmadığı. 
komisyon faaliyete geçiyor nın da araştırılmasına ve bunun içi~ de 

Tramvay, Tünel ve Elektrik İdareleri. tüberkülin ınücadeleai yapılmasına karar 
m Belediye namına teslim almak üzere verilmişttr 
tefekldll eden Belediye fen bey&ti müıa. Tüıberltülin mücadelesile beraber diğer 
Yiri MUBtafa Hulki. Belediye Muhasebe fenni icabların tatbikine sonbaharda ba.t
Müdilrü Muhtar, İ.ktısad Müdürü Saffet !anacaktır. 
Sezen, Hukuk tıleri Müdürü Ha&«n Fe. Bu ~usus için bir talimatname yapıL 
riciden mflrekkeb komisyon bugünden iti. mnsı ve teknik işlerin muntazam ve mu. 
barın faaliyete geçecektir. Belediye ta.. ayyen lbir esas dabilinde tedviri düf{inül. 
rafından Elektrik, Tünel ve Tramvay 1. mektedir. 
darelerinin Umum Müdürlük vekiletine Bu suretle gt'I'ek Belediye hududlan L 
tayin edilen fen heyeti müpviri Mnıtafa ç.indeki ve gerek mülhakattaki inekler 
lfulld dün Metro haıunda eRi Müdür muayeneden geçlrilmi§ ol~aktır. 
Xadri Mwluoğlu ve Belediye Hukuk 11- S 
1e:ri Müdürli Feridle, devir itleri etrafın. arıyerde bir araba devrildi 
da ıtetkikatta bulunmU§tur. dört kişi yaralandı 

BQ8Ünden itı'baren bqlıyacak olan de. Evvel,_, gu·· S d b' 
• • .&ı n anyer e ı.r araba tazL 

'fir ve tealım muameleaı bu ay eonuna ka. sı olmıwr ve d-rt ~..: uht lif . 
d ''--al l -~ ..,, o ~· m e yerlenn. 

ar uuu o unac-~ır. den yaralanm 1 dır 
Komisyon evvelft Metro llamndaki U. Sarıyerde ıtı ar · b n.. 

... 1_ dli lük b---'- : .. 1 • • o uran ara acı '\A)man Du mum .ıau r ~at ve aperını tes.. man Çırrır d ldı"" : 
U- -'--1. b b id l • ~ suyun an a 15• üç müpterı 
"'" _.,......,. undan sonra u are ere ile Madenden e rken 17 
bağlı Eletrık, Tramvay ve TUnel ambar Ali Rızanın kugllçed•,. •696 N Yıllflarında 

d 1 
~ an ~ı o. lı araba 

ve epo anndald malzeme ve t-t1 w. süratle arkad t' · Osma . . an ye IŞIIU§ ve nın a. 
1ell~ edc-cektir. . rıwbasına çarpnur.ır. 

V F.alı:"~ Umum Mbüdürid Kal~ BeMu.ledil~nğlu Müsademe netice8inıde Osmanın araba. 
e cuet namına u are en yeye sı devrilmiıı v :..w.de '-·l 

devr d 
'- d · · bi ... !'-' :I' e ..,... ıuu unan Ay,e. E. 

e ecea ve evır lfl nuuen sonra mine ve lbrah' dl dak' - . 
1enJ vazife.al olan Posta, Telgnli. Telefon ve arabacı Osmmı a auhnn lif ı muft~rıler 
U 

"1.1:1 1:ı.""" b an m te yerlermden 
mum .&UUdÜr uewne aflamalt üzere yarafaMUflardı Jtazad '--L-

Ankaraya gideeektir r. an s~rdllr edi.. 
· - len mahalli Jandırması vak'a mahalline 

Elektrik. Tramvay ve Tünel İdarcle. gelerek a""r y al 1 ıind klı: g• ar ı o an ara.bacı Osman 
e muva aten çallfnlakt& olan ban ile Ayıeyi Beyollu hastan . 

111ildtlr ve memurlar yakında MünakalAt m)ftır. eaıne kaldırt. 
Vektletındelı:l asıl vazifelerine baflamak Suçlu Ali R••· akal 
iz Ant ..:...ı '-' dfr B - "1 &nmlf ve yaralan ere araya g ..... ece.ıuer . u aureL hafif olan Emine De İbrahim' . 
le bu idarelerde arılacak ,,ent münhalle 1 m tedavılerl ,,. " · yapı llllflır. 
ıe Belediye tarafından tayinler yapıla. 

aktır. 

Fırınclların itirazı tetkik edlldl 
Beled'tye e'konoıni istişare heyeti dün 

toplammş, uncu1arın yapmış olduğu i
ttraz1 tetadk etmUJtir. Uncular heyeti -
Din quvai başına koyduğu 1 S 6 kuruş i
mallye ha1Gkının çoğaltılmasını iste -
nıekte ve narlon yükseltilmesi 1ilzumu 
nu Hm süıımektedfr. Heyet fırıncılar
la ilıonuşulmayı muvafık bulmuştur. 
PazartEm gilnü fırıncılar be'lediyeye ~a 
lınJ.a<*tır. 

GDmrillılerde; 

ODmrDkler BatmOdDrlOGOnDn 
reni aatıf mD~DrD 

_G~ler Başmüdür:ı.üğü satış mü
durluğüne, İslihiye gümrl1k müdürü 
Cevad tayin edilıniftir. Yeni satış mü • 
dürü bu günler~ gelerek vazifesine 
başlayacaktır. 

ŞarkBy aDmrıaa llövedlllyor 
Gümrük ve İnhisarlar V ekAleti görü

len lüzum üzerine Şarköy gümrük :ida
resinin bir Temmuzdan itilbaren ilğvı
n 1 :karar }qtı.rn11f w keyfiyeti alAkadar
lara bildirmittir· 

SON POSTA 

GumrUk mu haf aza 
umum kumandanının 

yaptığı teftişler 

Tümgeneral lbra1ıım Lutfi Karapınar 
Birkaç gündertberi şehrimiz gümrük 

muhafaza teşkilatında tetkik ve tefti~ler 
yapmakta olan yeni Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanı Türngenral Lutfi Kara. 
pınar. dün öğleden evvel İstanbul Güm. 
rük Muhafaza Başmüdürü Hasan Keper 
ile beraber Sirkeci ve Sarayıburnundaki 
muhafaza teşkilatını teftiş etmiştir. 

Muhafaza Komutanı öğleden sonra 
Başnüdürlük binasında meşgul olmuş.. 

tur. General L\iHi Karapınar şe'hrimizdc 
birkaç gün daha kalarak tetkiklerine de. 
va.m edecek ve buradan Trakyaya gide. 
cektir. 

Yugoslav sefiri 

Dün sabah Semplon ekspresile tehrimt. 
r.ıe gelen Yugoslavyanm yeni Ankara ae. 
firi M. Dr. İliya Sunenkoviç, dün ak§am.. 
ki ekspresle Ankar.aya hareket etmiştir. 

Yeni 1efir felırimizcft! kaldığı kısa müd. 
det zarlında Yugoalavya konsolosluğuna 
giderek. konaolosluk eı'kinile tanlflllıftır. 
Yeni sefir itirnatlnaınesini yakında Cüm. 
hurreisimize takdim edecektir. Resmimiz 
yeni sefiri göstermektedir. 

Et sabşı ve tevzi işleri 
ıslah edilecek 

Dahiliye VekAleti kasablık hayvanlar 
hakkında Belediyeden esaslı bir etüd Is. 
temiftir. Dün Belediyede bu hususb bir 
toplantı yapılmış, Vekaletin istedikleri. 
nln hazırlanmasına başlanmıştır. Hazır. 

lanacak rapord:ı 1937, 38. 39 serıelerinde 

şehre gelen kaublık hayvan miktarı, ıs. 

tihlakatı ve fiatlıi! tesbit, kasablık hay. 
vanın müstahsilin elinden müstetılikin e. 

line kadar geçirdiği safhalar zikredile. 
oektir. VekAlet, İstanbul Belediyesinin 
g(lndereceği rapom ıg&zden geçirecek, ka. 
sablı'k hayvan tedariki, et satıp ve tevzi 
işlerini ıslah edecektir. .................................................... .._._. 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan GOler ve 
arkadaşlan 

Buırece Kadıköy Yaldefirmenl 
bahçeeinde 

ŞiRiN TEYZE 
Vodvil '· P. 

Ma.car va Mitel varyete.) Hokl::abaı Haııa da 
lıirla kte 

ihracatımız geçen yıla 
arttı nazaran 

ihraç maddelerimizin ekserisinde arhş kaydedil'!i'!, 
halde tütün ihracabnda mühim bir noksanlık göriluY 

Son istatistik malfunatı, harici tica
retimizin mütemadi ge~leyişi hakkın
da şayanı dikkat rakamları ihtiva et -
mektedir. ~n senendn 8 ayhk ihraç 
mevsiminde 110,726,000 lira olan ih -
racat:ımız 938 - 939 sekiz aylık ihraç 
mevsimi zadmda 115,012,000 lirayı 
bulmuş ve 4,1.86,000 liralık bir fazlalık 
görülmüştür. 

Hemen hemen bütün ihraç mallan -
mazda ~mıniyetli art~lar olduğu hal
~. ayni müddet zarfında ihraç edilen 
tütün miktarının azalması ve bu aza-
1.ıfın 1 O milyon liradan fazla ol~u iki 
ihraç mevsimi arasındaki farkın daha 
büyfrk bir miktara vAs.ı1 olmasına mani 
teşkil etmiştir. 

Filhakika 937 - 938 y11ı 8 aylık ih -
raç mevsiminde 42,362,000 değerinde 
38,742 ton tütün ihracına mukabil, 
938 - 939 ihraç mevsiminde bu miktar 
32,029,000 lirahk 35, 147 tona düşmüş
tür. 

Bun<Ian başka kabulklu fındık, ham 
deri, çavdar, kuşyemi, arpa, kereste ve 
canlı hayvanlar tutarlarında da bir e -
zalış vardır. Buna mukabil üzüm ih -
racah 5,734 bin liradan 11,986 'bin lira
ya yükselmiş, fındık, tiftik; pamuk; in
cir; krom cevheri; ihracatımız da ehem 
miyetli bir surette artmıştır. 

İhracatı artan emtia meyanın<hl yün, 
zeytinyağı, afyon, maden kömürü, da
n, palamut; barsak ve yumurta da var
dır. Alakadarlar ihraç miktarı azalan 
ttitünlerimiziın de müteakıb aylarda 
ihraç edilerek evvelki mevsimine na -
zaran olan artış farkının da'ha yüksek 
bir miktara vasıl olduğunu ve yıllık ih
raç vaziyetinin mukayesesi imkanı ha
sıl <)'duğu zaman bunun vazihan gö -

' rüleceğini temin etmektedirler. 

Çorap fabrikatorlarmm 
toplanllsı 

Şehrimizdeki çorap fabrikatorlan 
yann Sanayi Birliğinde bir toplantı 
yaprnağa karar vermişlerdir. 

Bu toplantıda çorap sanayiini yakm
dan alakadar eden bazı rnesail hakkın
da malfunat vermek üzere Anıkaraya 
bir heyet gönderilmesine karar verile
ceği haber alınmı.ştır. 

Çorap fabrikatorlan bu mevzu et -
rafında mutabık kaldıkları takdirde 
gönderilecek heyetin seçimi yapılacak
tır. 

Yerli mallar sergisi ihzari 
komitesi toplamyor 

Bugün 11 inci ~rli mallar sergisi -
nin ihzari komitesi toplanacak ve bu 
t.oplantıda serginin ikinci plAnda ka -
lan ıişlerinin müzakeresi yapılacak -

Oç deniz kazaaı oldu, der~e giren 
bir talebe BldD 

Evvelki gün muhtelif yerlerde üç 
deniz kazası olmuş, bu kazalardan iki
si savuşturulmuş, birisi mektebli bir 
gencin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Kara.gümrükte oturan 13 yaşlarında 
Sabahat adında bir genç kız Floryaya 
giderek denize girmf4, yüzme bilmedi
ği için boğulacağı bir sırada m(lşkü -
lAtla kurtarılmıştır. * Baltalimanında oturan Rasih ile 
eşi Leyli ve oğlu Turgud, kızı Tür -
kAn, Ömer adında birinin sandalına bi 
nerek o civarda gezmekteler iken san -
dalcının dikkatsizliği yüzünden sandal 
Mehmedin idaresindeki öir deniz mo
törüne çarpmıştır. 

J(aza neticesinde sandalda bulunan -
lar denize dökülmüşlerse de, etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılmışlar -
dır. * Beyoğlunda Hammalbaşında otu -
ran Rum Lisesinde talebe Papadopulos 
adında bir genç, Kadıköyünde denize 
girmiş, yüzme btlmediği için bo~lmak 
üzere iiken müşkülAtla kurtarılmış ve 
berayi tedavi Beyoğlu hastanesine gBn 
derilmiştir. Papaoopulos hastanede ya 
pılan tedaviye rağmen fa2da su vutma
smm tesirile ölmiiftür. 

tır. Alakadarlar 940 yılında ~ 
de bir fu~.r tesisi hakkı~ taS8 dııd' 
lar mevikiı tatbika konuldugu tak 1il ,, 
Yerli Mallar ser.gisinin açılmasını& 1'J'i 
zum kalmıyacağı mütaleasındadır 

Kitre ihraç kıymeti arfll 
Son haftalar içinde kitre fiatl~ 

selmiş, kilosu 240 kuruşa olan •• ,-~,, 
mallar 300 kuruştan ihraç eoı»-· 

tir. ~ 
İtalya, Fransa, İsviçre, Aıman .-. 

kitrelerimize talebler artmı~ o~~ • 
dan, birinci nevi mallardakı yu--
lik, bundan ileri gelmektedir. 

Çukurova pamukları uzerill 
tetkikler yapıhyor ~ 

Adana (Hususi) - Çukurova paJıl , 
ları üzerinde bu yıl ilmi tetkikler.:,. 
pl maktadır. Bu münesebetle z~ • 
V;kaleti umumi müfettişi SeliıJl, ~ 
rimizde bulurunaıktadır. dl 

Gene Çukurova pamuklan üzeriJI 
tetkikat yapmak için Sovyet nıü~ 
sısiarmdanı profesör Paşelink, F-U • 
mize gelmiştir. Mütehassısa pam~.ıaa 
retme istasyonu mü1ehassıslaru-
Klark refakat etmektedir. tüd ., 

Pamuklar üzerinde yapılacak e -
ler neticesi bir rapor halinde vekil 
bildirilecektir. 

Ankara borsası 
Aellıt - Kapa~;.:~ • 19 - 6 • 989 

artova 
Budape•te 
Btlkreı 

Belgrad 
Yoltoha.m& 
Stokholm 
\fos kova 

ÇEKLER 

Açıbf 
~.93 

126.663 
8.SGG 
6.6626 

28.M 
t.7.2675 
50.8~ 

21.113 
ı.0835 
1.66 

4.8871> 
14.0811 
28.8726 
U.M2S 

0.11011 
2.8926 

84.62 
80.llS 
2'.9()211 

J{apaoJf 
5,9S 

ıJt.681 , .... 
ı.eeıl 

-~ 6'1.'J676 
~.82 
11.6' 
ı.011'6 
ı.66 
4.3876 
ı4.0J5 
28.87S6 
34.sd 
o,goıs 

ı.8926 
84.6' 
eo.58 
25.WJI 

iSTİKRAZLAR 

Tilrk borcu I ııetln 
• • :ıı • 
• • ı ftd 

Bir tatocaGı ameleeı Mlyoz .. 
yaralanıp BldD 

Kısıklı nahiyesine bağlı uzuııça~ 
mevkiinde Dursun Çavuşa aid ~ 
larında amelelik yapan Ömer ve Adtfl' 
adlarında iki k.i.p, dün ocaktan taş 9 -
karmektalar iken Ademin tuttuğu dW' 
mir burguya Ömer balyaz ile vuraJ 
sırada balyoz sapından fırlamış ve A" 
demin böğrüne rastlamıştır. ~ 
kaybederek yere yuvarlanann Adet* 
Nümune hastanesine kaldınlm14 ve bi
raz sonra da aldığı yaranın tesirile 9' 
müştüT. 

Sarhof olup nlre atan altı kiti 
rakalandı 

Evvelki gün şe'hrin muhtelif ~ 
lerinde kendilerini bilmiyecek kadl' 
içtikten sonra nara atan ve öteye be " 
riye sarkıntılık yapan 6 kişi zabıta tr 
rafından yakalanarak mahkemeye ,,.
rHmişlerdir. -----

TarihT ve mimari kıymeti hal% 
çefmeler tamir edilecek 

Tariht, bedii ve mimari kıymeti bal' 
çeşmelerin tamir edilmesi için beledi
ye rejsliği tarafından alakadar daire -
lere l>ir ta.mim 7aplmıtbr· 



SON POSTA Sayfa S 

Konyada katil bir 
kadın asıldı 

Mecliste barem 
müzakeresi 5 saat sürdü 

Akçekocada başlıyan 
hummalı imar faaliyeti Huriye adını taşıyan bu 

kadın komşusunun kızını 
boğup kuyuya atmıştı 

(Ba§tarafı 1 inCi sayfada) 
lardır. Bu hatibler bilhassa Vekaletlerde. 
ki ücretli vazifeler üzerinde durarak bu. 
nun kanunun tanziminde hakiln olan 
maksada, devlet memuriyetlerinin maaı 
esasına ircaı fikrine tezad teşkil eyliyece.. 
ğini söylemişler vt! mütehassıslar mese. 
lesine de ;şaret ederek bazı temennilerd ... 
bulunmuşlardı!'. 

hizmetlere münhasır kal.malıdır. Aksi 
takdirde devlet teşkilatında esaslı vazıfe 
gören memurlar arasında ikiliğin idamesi 
olacaktır ki, hunda fayda değil, bilakis 
mazarrat mevcudd.ın dedi. 

'i tni hükumet, belelediye, gümrük daireleri ve 
'-atktebler yapılacak. Ev ve yol inşaab devam ediyor Konya (Hususi) - Evvelki gün bu

rada korkunç bir katil olan Huriye is
minde bir kadın asılmıştır. Bu kadın 
936 yılında işlediği cinayetle ölüme 
müstahak olmuştur. 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy Nafıa 

Vekaletinin uhdesine tevdi edilmif olan 
vazifelerin maruyctlerini kaydederek bu 
mevkilere getirilmeleri lazım olan müte. 
hassıs kimseler için istisnat vaziyetler ka. 
bulünde zaruret hulunduğunu kılydeylc.. 
miştir. 

Refik Şevket İnce ücretli ile memur a. 
rasındaki farkı enc:l.menden sordu 

Encümen namına reis vekili Faik Bay. 
sal hatiblerin itiraz ve suallerine ayrı ay. 
rı cevaıblar verdi. 

Cemal (Afyon): 

Huriye bir hırsızlık esnasında kendi
sini görmüş olan Fatma isminde bir ka
dını öldürmeğe karar vermiş, bir sabah 
kendisini !kandırarak şehir haricine gö
türmüş, orada iple boğmuştur. 

- Şimdiye kadar olduğu gıbi 200 lirrıya 
veya daha yüksek ücretle daktilo alacak 
mısınız? diye encümenden bir sual sordu. 
Bu sual gülüşmelE'rle karşılandı. 

Huriye Fatmanın evine geldiği za -
man Fa tmanm küÇük kızı Miyase an -
nesini sormuş, Huriye de bu çocuğu · 
cinayete şahld sayarak onu da evin sa
manlığında boğmuş, cesedini ba~çede
ki kuyuya atmıştır. 

Katil kadın ertesi sabah, Fabnanın 
cesedini bir yere saklamak düşüncesi
le Fatmayı öldürdüğü yere gitmiş. o -
nun her nasılsa henüz ölmediğini gö -
riince zavallı kad'ını kaldırıp bir kuyu-

ya atmıŞtır· 

Maliye Vekili Fuad Ağralı, devlet me. 
muriyetlerinde maaş ve ücret diye iki sı. 
nıf memuriyet esasının yeniden tekiif edi. 
len bir esas olma~11p bugüne kadar mer·i 
bulunmakta buhınduğunu söylemiş ve 
ücretli memuriyetlPrden hangilerır.in ma. 
aşq kalbedilmesi Hlı.ım geldiğinı ve seri 
bir karara bağlanmasındaki mahzurlar 
gözönünde bulundurularak bunnn kat'r 
şeklinin tesbit! i~iı1 Teşrinisaniye kadar 
bir müddet tayin edildiğini bildirmiştir. 

Meclis Çarşamba günü müzakerelerine 
devam edecektir. 

Müzakerelerin tafsilatl 
•• • M \. Kuyuda atlarını sulamak istiyen bir 

Ak Akçekoca hu.kumet konağı ve Atatü~k anıdı arabacının ihbarile Fatma çıkarılmış, Ankara, 19 <Teh·fonla) - Bugün Bii. 

h. Çekoca (H ") Ka d ·· ··ı·· d •- t rılmış ve ı"fa yük Millet Mecfüinde barem proJ"esinin 
ılın· ususı - ra enız sa- arsa halindedir. Tanzim ve tarhı yarım tedavi ile o um en ~l\.ur a -
te.ı_ır-~~Uktgü~el \kazası gü_n geçt_ik_çe gü- bırakılmıştır .. Muntazam kapun olduğu desi a.lınmışt.. ı __ r. Huriye de de:hal tevkif müzakeresine Jevam olunmuş ve toplan. 
t... '"'i'11"" ed F dık ti k k ~- ed kuyudan tı fnsılasız 5,5 saat devam etmiştir. Blı 
"'Utıkecı·ı·f . ır. m · tıcar: nın ÇO halde içerisin~e hayvanlar ot lamakta - edilınış, küçu .l\.ızın ces 

1 

taya h -ı hır halde bulunduğuAkçeko- dır.. Halbuki burayı tanzim edecek çıkarılmıştır. . toplantıda projenin 8 inci maddesinden 
ladır. Baftada ancak bir vapur uğramak- para da belediyece ayrılımfhr· Bura- 1şte bu korkunç kadın bu cınayet - 25 inci maddesine kadar olan maddeler 
ı. unun · · t• İ b ld ·· 'h rl t dan nda l S sıra ile mü"lakaşa ve müzakere edilereK 
4'll'llar _

0 
.. ıçın ıcar.eti stan u a o- c;ınm bu şekilde yarım kalmasının sebe-. ten dolayı Cum u ye mey ı 

<lırıar •u törlerle nnklıyat yapmakta - bini kaza aıalkının bir kısmı imar faall- Mayısta asılmtŞtır. cüz'i tadillerle kabul .olunmuştur. 
tada i·k· A.kçekocalılar hiç olmazsa haf- vetinin Orta çarşı ve mahalleye irihisar Adapıazannda bir katil asıldı Zaman zaman hararetli safhalar arzey. 
~tl~li ~ ?efa vapur işletilmesinin tica- e-tınesinde bulmaktadırlar. Adapazarı (Husust) - Düzceli terzi liyen münakaşalara sebeb teşkil eden üç 
ll'le'Jtted~Çın çok faydalı olacağını söyle- İbrahimi taammüden öldüımek'ten suç- başlıca mesele şun~ar olmuştur: 
bir ta itler ... Yalnız bu gu""zel kazanın Bu kadar para sarfediler ek yapılan 1 H .. 1 ymanbey ıkövünden Meh _ 1 - Ücretli memurlar meselesi 

r b "b"d b , __ _ _ 1.ı- b" ihm l · u acısu e ~ 2 iiL Sebeb afının imarı ikiliğin çıkmasına u a ı eye aımıı.ınL m. ır a ıse d Al' ğl 315 doğumlu Hasan AH - utısas ınP\'kileri işi. 
~arşı ınolınuştur. Akçekocada Büyük hakikaten de hürmetsizlik olur .. Bura- m~ dı 0 

A; azan ağırceza mahke _ 3 - Mütekaidlerin devlet dair~ ve 
l'e iL·ı ahallesi, Orta çarşı mahallesi di- nın bir ~n evvel ~ütçeye konan tahC~ - ~esi~: a ve:ı~n idam kararı Temyiz müesseselerinde •stıhdamları vazıyeti. 
k "' "~ c;at ile dilze'ltilmesıni bel ediye reisi e- M"ll t Bundan baQka Ziya Gevher Etilinir. İk-
~k ev( r vardır. Bunların aralan bir . mahkemesi umumi heyeti ve ı e y 

uılln b? bulunmadığı tam 45 dakikalık mal Akçekooadan beklerız. Meclisince tasdik edilmiş. hil'küm l 6 tıs.ad Vekaletinın cundan evvel amıış ol. 
tabi'- ır Yoldur. Büyük çarşı vapurun Akçekoca-Dü7.Qe yolıa:nun ,apı)manna Haziran gece.c;i saat 2 de Cümhuriyet a- duğu bazı tesirlerle kurduğu teşkilata 
d 

~ ~a Ba lam hücumu ve bu hucuma iki meb'us tara. 
fr. ır,. .naştığı mevkie rastgelmekte - ~ yor ıanında asılmak suretile infaz olunmuş ı ·~k fından verilen c~vıoblar bugünkü toplan-
el'i,. Utnet, belediye, gum·· rük daire- GeNlnlerde Akçekoca-Dü~e yolunun tur. <1i ve k r tının bir hususiyetini teşkil eyledi. 

Ye r :n_e tcb buradadır. Fakat bele- çok fena vaziyet ini yazmış ve t.edbir a- Samsun Hatkevfnt!e tem.o;il faaliyetleri. Celse açılınca encümene iadP. edilmiş 
fnı:ır e~ı Cemal Akçekoca, kazanın hnmasını istemiştik. Bu yazınu% üzeri- 1lalkeTi gösterıt şubesi her akşam radyo - bulunan üçüncü maddenin E fıkrasına 
hiitunP~ında yeniden inşa edilecek ne Nafıadan mühendisler gelerek 1 O tonik bir temsll vemıe~e devıım e~ek sure- encümenin verdiği yeni şekil w bu hu. 
t'ııişr aıteleri Orta Çarşıda göster - liralık taş, 1500 amele ve S silindir ne tile bu vadide haklk1 bir faaliyet gostermelt- sustaki mazbata okunmu,ştur. Enctlmc-

ır .. Bun d h ted1r Haziran ayı içinde KAzımpa.şa sinema- ı . b" "ğ" • . 
ll'lunta a a sebeb mahallenin da a çalışmıya hazırlanmışlardır. Şimdilik sm<l~ dört temsil verilmek üzere de provaıa- nı~ t~.s ~t ettı ı atıdekı fıkra aynen kabul 
ll'lalik zam evlere ve nüfus kesafetine yapılacak yol 1 S kilometredir. ra devam olunmaktadır. edılmıştır: 
de rn °lınasıdır. Filhakika bu mahalle- c Yüksek bir meh1.eb tahsilini ikmal v~ 
ta, nı~~taza~ yonar ve evler yapılmak- ( Bir Türk san'atkarının muvaffak iki eseri ~ diploma istihsaı eyledikten sonra yurdda 
ll'laktademactıyen y€ni yeni yollar açıl- _ d veya yurd haricinde ayrıca doktora tah. 

ıt. sili yaparak mu:.ıvyen tezini kabul ettir. 
13illıassa M miş ve buna aid vesikayı da Maarif Ve-

ll'lanza ezarlık denilen yerde btıras tası fevkalade güzel olduğundan kaletine tasdik ettirmiş olanlar girebile. 
konuıının da kaldırılarak park haline cokleri derecenır1 ıbir derece yükseğine 

ın alınabilirler.> 
/\k"ek ası düşünülmektedir. Cemal .,.,. 
hill1]· oca, belediyeler bankasından 30 u~retli memurlara dair olan 12 nci 

ıra i t"k maddenin müzak~resi çok hararetli geç. 
trik e . s ı raz yaparak kazaya elek -Pr<ıj~ tı_nniye çalışmaktadır. Bunun da :~~~· Encümen maddeyi şöyle tesbit et. 

Bundan sonra j~retli memurlar mese.. 
lesi etrafında Nafıa ve Maliye Vekilleri 
izahat verdiler ve madde aynen kabul 
edildi. 

Bilgi, ihtısas ve tecrübeleriıf' miitema
yiz kimselerın k&drodaki derece maaşla. 
rı ile kanund:ı yaıılı kayıdlarla mukayyed 
olmaksızın İcr:ı Vekilleri Heyeti karari!e 
tayinlerinin ca.z o'acağına d!liı buluııan 
13 üncl! maddenin müzakeresinde Ziya 
Gevher Etilı sordu: 

- İhtısas nedir ve mütehassıs kimdir? 
Hükumet ve ent'fir.ıen bize bunu tarif et. 
melidir. Eğe.r t arıf etmezse yani" hepimL 
zin mütehassıs olacağımıza şüphe yrktur 

Bu sırada kül'ı.lir.tin karşısında yer al. 
mış bulun3n Mrıliye Vekili Ziya Gevher 
Etiliye Nafıa Vekil; Cebesoyu işaret ede.. 
rek ondan izaha~ ist<'mesini söylüyol"du. 

Ziya Gevhe' mü:ebessim söziine devam 
etti: 

- Eve~ muhtetı;m Vekilirrı. Generali 
gösteriyor3unuı, fakat o ancak nafıa ba. 
kımından müt~hassısı izah eder. Fakat 
ben sizden devlet bakımından mütehas
S!.Sın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. 

General Ktızım Sevüktekin (Diyarba. 
kır) encümP.!ıdeu şu suali sordu: 

- Bu projeye ilave edilmiş cetvelde her 
Vekfı.letin müteha•J:ııı:ları vardır. Fakat 
Milli Müdacl\anın miıtehassıslıın gös'e
rilmemiş. Ac-ı~ıı .)U Vekalette mütel.ussıs 
yok mudur? Top fabrikasında, diğer as-
keri fobrikaiarın·h bulunan mütehassıs .. 
lar neden b~ cetvel ' girmemiştir? 

Faik Bavsal m itehassıslar hakkında 
encümenin düşündüklerini etraflıca izah 
etti. Ziya Gevhe: Etil" bu izah<ı•! kafi gör. 
medi ve tekrar kür!'üye gelerE>k İk:ıs~d 
Vekaletinin bir ı:arnanlar yijks<>k ücret
lerle kulland!~ı n:ijtE"hassısla!ı tenkid et. 
ti ve elektrifikasyon idaresine temas ede. 
rek bu idareni.:ı -; Uardanberi ortay2 an. 
cak iki proje :Mvdlığ'unu, bu projelerin 
de ne dereı:t~" ka,'\n teknik olrtugunun 
şüpheli bı.ııımc'uğtırn, bu idarenin bugü- ı 

ne kadar dört yil7 e:li bin lir:ı sarfptti~ini 
söyledi ve mü•ehar~ıs tabirinin tnrifs·z 
kalmaması nck1 "lsın..!:ı ısrar PtE 

l'il""· e:ı hazırlanarak Vekalete gönde- ü ·•ııştır c cretli vazife!e.ı:e ilk alınacak memur. 
'i alnı · . lar tahsil derece!ı:rjne ve diğer vasıfları. 

Hikmet Uayur s;_}z alarak ltürsüye geL 
di ve Ziya GP.vht:r Etilinin yat'tı~ı hü
cumlara alakad'lrların cevab verebi:ece
ğini ifade edı>re ~ elektrifikasyon işini ke"l. 
disinde mevcud mallımata göre etraflıca 
izah etti. Bunu:l favciasını teba-:-üz ettire.: 
rek: 

?tıahaıı z ı~ar faaliyetinin Ortaçarşı ve na göre girebilecekleri maaşlı memurluk 
~-ılııar ~: 1~~isar etmesini Büyük hç~r- derecesinin ancak 1.3 derecesine aid maa~ 
"'Utrı gorememekte, bilhassa, u - tutarı ile tayin olunabilirler. Bunların 

tıakıet. dairelerinin de Orta çarşıya terfileri de maaşlı :memurların terfilerin. 
tıece:?ı~ınesi ile Çarşının büsbütün sö- deki hükümlere tabi olup ......• 
tada ITTnı söylemektedirler. Çünkü bu- Maddenin müzakeresine geçildiği za. 
birço~a ~ındık fabrikaları, kahveler, ve man ilk sözü Receb Peker aldı ve ücret 

İk· ~Ukkanlar vardır.. lilerin tekaüdsüz bir sınıf olarak devlet 
tir ~~cı bir kısım daha ihmal edilmiş - teşkilatında ibka:ıın:n doğru olamıyaca. 
~el<!~· bu ~a cidden çok mühimdir... ğını iddia eyl!?di. 
lira ıye bınasının karşısına yüzlerce Rasih Kaplan da ezcümle dedi ki: 
lasınsarfedilerek bir park yapılmış or- Zonguldak ~vi gösterit fU'besi azasından Vedad Çomalının yaptığı - Bize encümen bu kanunun bütçedP 
lllişra Ata türkün güzel bir büstü dikil- Ebedi Şef Ata türkün ve İsmet İnönü nün kabartma resimleri Parti ve Hal- yapacağı farkm hir milyon 800 bin lira 
~k;tk Etrafı muntazam duvar ve par- kevlerini, birçok daireleri ve salonları ıriislemektedir. Yukarıda bu kabart- olacağını ifade et•.i. Fakat korkarım ki bu 
~ lar!a çevrili olan bu bahçe bir maları görüyorsunuz. rakam yeni tekliflet karşısında daha pek 

çok kaıbarmasın. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

tıi ~elhts~n Bey, Belediye ye. 
~~. lllü.him bir karar ver-

• .. Halkın şikayetleri için.. şehrin muhtelif yerleri. 
ne §ikiyet sepetleri asılacak.. 

ID.lf. 

Hasan Bey - İstan.bul aca. 
ib yerdir azizim, kimi sepet
! enir, kimi sepetler. 

General Ze;ci bu maddede dahi yaban~ 

cı dil ·bilenin daha yukarı dereceye kabu. 
lü mevzuubahs mırlir, diye sordu. 

Ziya Gevher Et=Ji devlet teşkilatında 

ücretli memur u<;ıJlünün kaldırıimasını 

ısrarla istiyerek ilavt? etti: 
- Bu m:ıdden:n barem kanununda1ti 

ruh ve maksada avkırı olduğunu görüyo. 
rum. Ücret işine nihayet vermek lazım. 
dır. Yavaş yavaş ücretıliler artacak ve 
yeni baştan bUtçernizde milyonlu eksite. 
cektir. Ücreti cazib şekle sokmamak Ja 
zımdır. Bu madde bC'nce muzır ve baremi 
baltalıyan bir maddedir .• 

Müstakil grup namına ldrsüye gelen 
Fuad Sirmen: 

cÜcret muvakkat mahiyet arzeden bazı 

- Bunu söylPm~'< bana dü~mezdi Am. 
ma bir ihtısası hafife almak cereyanı 

karşısında kürsüye geldim. dE>ıii. 
Mebrure Gönen.· (Afyon) Hikınet Da. 

yurun miitaleımna iştirak erlerek elek. 
trifikasyon büro5ıt'1un lüzumun.\ i~aret 

etti ve: 
- Bunun hssrn:ı getirilen nedir miit~. 

ha~<:ıslardan bır·~ıoiT ve bu mütehassıs 
Türk oldu~\! için iftihar duvnrım! dedi. 

Ziya Gevhe_· Etili Hikmet Jhyura ce. 
vab vı~.rdi \'e buııc!:m evvelki İktısad Ve
kaletinin hiTl;'Ok "ş1 c>rinin sıfır o· duğı.::.u 
söyliyerek ilave' eLti. 

- İsterseniı. tP.hki'll ediniz ~nım1c: be.. 
raber .. 

13 üncü maılde ııynen kabul ed:ldi. 
18 inci madde görüşiilürken muallim. 

liklerin ücret tutarlarının 600 lirayı geçip 
geçemiyecıcğini Fuad Sirmen encümell'
den sordu Ziya Gevher Etili iki karpu.. 
zun bir koltuğa sığmıyacağım, halbuki 
bu maddeye göre üç karpuzun bir koltu
ğa sığdırılmak istendiğini söyledi. Bu 
madde uzun münakaşalara vesile oldıı. 

Doktorların kazançları bu münaseheL 
le tekrar mevzuıtbahs ed:ldiğinden ~ıya 
Gevher liyakat sa'hibi doktorların ka. 
zançlanna kat'iyen taraftar olduğunu 
söyledi ve: <Layık olanlar bir iki değil, 
daha da fazla apartıman sahibi olsunlar!. 
temennisinde bulundu. 

(Devamı 11 inci sayfada) 



L Hiidiseler Karşısında 

' ÜIHI MAL 

SON POSTA 

~ 
Kadın çamaşırları 

M eraklıya köprü üstünde rasgel 1 - iBana göster:t'm ben de gördüm. 
dim. Boğaziçi cihetindeki, yaya - Senin görmen işe yaramaz, bir alA. günden güne 

güzelleşiyor 

Bir sabıkalı kaçarken saklandıtı 
ev sahibini öldürdü 

kaldırımda durmıış, tramıvaıy dlreğine kadarı görmeli ve hemen yaotli'malıycb, 
bakıyordu. O kadar dahmştı ki beu: bil~ öyle değil mi? 
görmedi. - Bel.lti görmüşleddir. 

- Ne o meraklı, dedim. şimdi de tram. - Neye yaptfrmadılar? 
vay direklerine mi merak sardın? - Bilmem! 

Elile direk'teki üç taraflı c Yere tükür. - L'lizum mu ~ediler? 
Katil kendisini takib eden memurlara da b~ 

ettiğinden öldürüldü, bir memur varalaacb 
me1 levhalarını gösterdi: - Bilmem! 

- Şunu merak ettim. - İki tarafta var ya. onlar da kınlsın Müddeiumumilik, Sultanahmedde, 
- MalUm işte, insanların yere tükü... da o zaman her üçünQ birden yaptırırız 

melerinin önünü almak için asılan veci. diye nü bekliyorlar? 
Ahıııkapıda vukua gelen ve ild kişinin 
ölümü, bir kişinin de ağırca yaralanma
sile neticelenen bir hBdisenin tahki:ka
tile meşgul bulunmaktadır. 

zeler. - Bilmem! 
- Onu biliyoruz. - Yoksa bunların lü.zumsuz.luğuna 
- Bilmediğin nedir? kani oldular d:ı .. kırıldıysa kırıldı, esa. Geçen Cuma gecesi vukua gelen ve 

ayni günkü gazetemizde 'bir yaralama 
vak'ası şeklinde yazılan niciarun, zabı
ta ve adliyece yapılan tahkikatına na -
zaran, mahiyet ve tafsilfttı şudur: 

- Bu üç taraflı levhanın bir tarafın. sen işe yaramıyordu diye mi düşündiller? 
daki cam kırılmı.ş. - Bilmem! 

- Olur ya kırılır. - Böyle düşünmüş olsalar hep.sini kal. 
- Neye kırılır? dırmahydılar, değil mi? 
- Rüzgardan kmlır, yaramaz bir ~o. - Bilmem! 

cuk taş atar kırar. dikkatsiz bir arabacı. - Dtmal neye derler bilir misin~ 
run idare ettiği arabanın oku çarpar... - Bilirim! 
Hem ben ne bileyun, kırılırken burada - İyi şey midir? 
değildim ya! - Fena diyorlar. 

Ahırkapıda Kerestecihakkı adkağm -
da oturan arabacı Y~ar isminde sabı
kalı bir a.dam 2 aydanberi aranmakta -
dır. 

- Ben de burttda değildim amma kırıl. - Bunu bu tarzda d>ırakmak bir ihmal 
dığı zamanı biliyorum. eseri olamaz mı? 

Nihayet geçen Cuma gecesi, suçlu
nun yeri tesbit edildiğinden tertibat a
lınarak, S polis memuru, itki bekçi ve 
diğer memurlar tarafından, gece saat 
12 sularında evin etrafı kuşatılmış -
tır. 

- İyi ya, bu bılgi bayatta rşine yara. - Olur •.. 
yacaksa. kenciine sakla! - Bunu bıt tanda bırakanların, baş. 

ka işlerde de ihmal gösterecekleri zannı 
insanın aklına gelmez mi? 

- Gelir? 
- Pe1ci n~~ bu şehirde yaşıyan şehir. 

lide böyle bir vm hasıl olsun!.. - Bunu benden ıbıışka gören olmanı!{ 
mıdır? ,----, t I ı l 

- Bu bilgi hı?lki işime yaramaz, :fakat 
~yarayacak tarafı da var ... On gün ev. 
vel buradan geçiy:ordum, gene kırıkt!. 

- Olabilir? 

c • J u11ıe d-+u ı1...rl. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Ayakla uyuyan hayvan 

' 
Sigaralı kilise 

Şayanı hay~t 
şeyler Amerikaya 
ımahsustur. Son 
zamanlarda A • 
ımerikada hadkm 
kiliselere az rağ
bet ettiğini gö -

1 ren başpiskopos 
bGzı asri müsa -

Bir İtalyan hayvanat mütehassısı - adatta bulunma • 
Am te1!kikutına göre hayvanlar içinde ğa karar vermiş
ayakta uyuyanlar yalnız atlardır. Atın tir. Bu cümleden olarak sigara i
yata.ricen uyuması pek enderdir. At yal çenlere mahsus olmak üzere hususi ma 
nız ayakta iken istirahat eder. bedler vücude getirilmiştir. Halkın vAz 

* dinlerken, mukaddes :kitablar okunur-
Kocasmm ölUmile verem ken sigara içmesine müsaade edilm~te 

olan maymun dir. 

Dünyanın en m~ur clişi gorillerinden * 
Moina hastadır. Kocası ölelidenberi de - Tekke gibi bir çiftlik 
rin bir yeis içinde bulunan Moina, bütün Amerikada İndL 
gayretlere rağmen bir türlü neş'eleneme. anada bir çiftliğin 
miş, büyilk kederini unutamamıştır. Hep kapısında fôyle bir 
mağarasının bir köşesinde büzülerek o. illin asıhdır: 
tur:ma'ktadır. Şimdi de, hastalanarak hay. 

cBu çiftlikten is
vanat bahçesi ba~arlarmı endişeye dü. 

•"o"""'"'•~ 
_,OMIE1"

CoMa 'T'• o,,nı1c 

filrm~tür. Son günlerde neşredilen bir tediğini?.i alabuıı-. 
ıtcl:>liR<fe Moinanm ateş nöbetleri içinde siniz, yemek zilini 
bvrondığı ve sağ ciğerinde hafif bir ve. de ~ince yemeğe 
rem lekesi olduğu anlaşılmıştır. gelebilirsiniz!. 
-······-················································ ... ·· 

Bir erkek onüç gaf 
Bügüğile 

Evlen ir m i? 
.Ecli~li okuyucum B. ö. A. bu se

ne liseyi bitiriyor. Henüz 2 t yaşın
dadır. Bundan bir sene evvel bir toP
qantıda otuz dört yaşında bir kızı ta
nımıştır, sevmiştir. Evlenmek ar -
zusunu göstermiştir. Fakat ailesi o
nun bu arzusunu doğru bulmamış, 
evlendirmemi.şler. oı~uyucum kız 

haklkında da maliimat veriyor. Zen -
gindir. İyi bir ailenin, iyi yetiştiril
miş kızıdır. Ne yapması lazım gel -
d1ğini bana soruyor. 
Şimdi okuyucumun vaziyetini tet

kik edelim. Otuz dört yaşında bir 
lkız gönnüş. Otuz dört yaşındaki kız 
güre! olunca da göze çarpar. O an 
için beğenilir. Fakat okuyucum her 
zaman 2 l yaşında kalmıyacağı gibi 
34 yaşındaki de her zaman 34 ya .. 
şında kalıp ayni taraveti muhafaza 
f'dccek dei?ildir. Okuvucum 30 ya -

fma .geldiği zaman, yani tam bir genç 
erltek olduğu zaman 34 yaşındaki 
43 yaşını >bulmuş. Genç kızlık değil, 
hatt5. orta y~ hayatını da geçirmiş. 
İhtiyar kadın alacak.. Okuyucum o 
ıaman .ne yapacak .. Biraz daha yaş -
lanır otuz beşine gelirse, kırk sekiz 
yaşında, iki büklüm olmuş karısını 
gözü önüne ~tirmiyor mu? Bu hal 
kentlisi için hiç de hoşa gider bir va-

ıiyet olınıyacağı gibi karısı için de 
daha feci olaca«. Yaşh ka<lın, genç 
kocasını tatmin edememenin nhra ~ 
bını her zaman hissedecek .. 

Bana kalırsa okuyucum bu sevda
dan vazgeçsin. Hem henüz gençtir. 
Daha tahsil etmesi d€ kendisi için 
faydalı olur, liseyi bitirdikten sonra 
mümkünse üniversitede okusun ve 
tahsilini tam bitirip hayata atıldık ~ 
tan sonra yaşça kendisine denk birile 
evlensin. Ve otuz dört yaşındaki sev-
gilişi de kendisine, yaşı ile mütenasfb 
bir zevç arasın. 

TEYzE 

Yakalanacağım anlıyan Yaşar derhal 
duvarı aşmak suretile komşusu araba -
cı Necibin evine geçmiş, oradan da Ka
palıçarşıda atelyesi bulunan kunduracı 
Mehmedin ev.ine atlamıştır. Maznunun 
firar ettiğini gören memurlar da o ta
rafa koşarak, ev halkına: 

c- Çabuk, kapıyı açın içeri bir a -
dam dtaçh.> 

Diye haykırmışlardır. Gece yarısı 

yataktan fırlıyan Mehmed, önce ne ol
duğunu anhyaınaınış., bilahare o gece 
yanında bulunan 5 30 lira natkid parası 

Kadın çamaşırları günden güne güzel- ile 2000 lirahk bonovu hatırlamış ve: 
!eşiyor. İnoe ıbir zevk sanki durmadan o_ c- Eyvah, eve hırsız geldi, beni so
nun üstünde işliyor. Her yıl, hatta her ay yacak.> 
~ni yeni .güzelılikler buluyor. Bugün a _ Diye ruıağı koşmuştur. Bu sırada, suç 

lu Yaşar da evin kömürlüğüne saklan
ımştır. 

vuç iç)ne sığan çamaşırla.rile elli hatta o. 

tuz yıl evvelki kaba dantelleri, kat kat Ev sahibi Mehmed önce memurlara 
etek}erıi değil öl~k hatta yanyana ge _ kapıyı açmış. bilılhare suçluyu yakala

tirmek bile mümkün mü? 

Modelt her.halde beğencceksjnjı: Beyaz 

ipek musl.inden yapılmıştır. Etekleri vo _ 

mak üzere kömürlüğe girmiş, artık göz 
leri dönen firari Yaşar, derhal Meh -
medin üzerine hücum ederek bıçağını 
çekmiş ve 12 yerinden bıçaklamak su-

lanlarla, Jrnrsajı .gipür dantelle süslü... retile vücudünü deUk deşik bir halde 
yere "ermiştir. 

Y emek bahai: 

Sakızlı mahallebi 
Bir buçuk kilo süt içm bir çny fincsnı 

nişasta ve istenildiği kadar şekerle yüz 

paral~ damla sakız, biraz da gülsuyu 
lazımdır. 

Suçlu, bundan sonra avluya çıkarak 
o esnada içeri giren zabıta memurları
nın iistiine yürümüş ve onlan da bı -
caklamaifa tesebbüs etmiştir. Polis me
murları bu vazh·et karsısında ateş ac -
mak zann:-etinde kalmıslar. evin küçük 
avlusu karanlıkta karşılıklı çetin bir 
müca~leye sahne olmuştur. 

Silah sesleri ve çığlıklar içinde bütün 
Sü.t kaynatılır. Nişnsta iki çay fincanı mahalle halkı da yataklanndan fırlı -

suda ezilir. Kaynıyan süte azar azar dö_ yarak içinde vak'a cereyan eden evin 

küfür. Bir yandan da süt mütemadiyen etrafını kuşatmışlardır. 
Bir tarafta memurlar azılı suçlu He 

tahta kaşıkla karıştırılır. Pişinciye kadar 
çarpışırken, öbür yanda yarah Meh -

kanştı.rmıya devam edilir. Hatt.ı arasıra mroin anası Fatma, kansı Zehra ve bi-
da kaşıkla savuruyor gibi yapılır. ri 2. di~ri 6 yaştar:ındaki iki çocuğu ba 

İndirileceğin_e yakın içıne, ufak bir çim_ balarının kanlar içindeki cesedi etra -

dik tuzla ~raber dövüJüp ince toz haJinc fma toplanarak, ağlaşmağa başlamış • 
lardır. 

Facia k1.Lrbanı kunduracı il••""' dt 
dilıl .. Yaşar da kaldırıldığı hastanede 

müştür. .,...,, 
Böylece, başlangıcı küçük olatı de '1' 

iki .kişinin ölümü ve bir ikişiniJı 
rala~rı:asil_e sona ermiştir. .. ilJlilf' 
Hadısenın tahkikatına mudcJe 'ıtlf • 

mi muavi.~lerinden Ali ~~ e~ 
muştur. Olen Yaşarni kımıD k.;8ı' 
ile yaralandığı henüz tesbit ol 
mı~t.ır. '-. 

Hadisede ateş açan memurlaf, tJI 
ce vazifelerini yapmakla ~ra~ r 
tedbirsizlikleri olup olmadıgı 
dilmektedir. fi ' 

Hadisede asıl katile gelin~, 0111'_ 
ten cezasını bulmuş olduğunda!l -; 
medin ölümüne sebebiyet veJ11l 
mütevellid suç sukut etmiştir· 

Hapisanenin yıkı~"'.a. 
emri resmen bildırıldi ,,,. 
Yıkılması ve yerine yeni adliY~ 

raymın inşası mukarrer olan ba~ 
binasının yrkılma emri, Nafıa '\1'~ 
tarafından Nafıa Müdürlüğüne ~ 
tebliğ edilmiştir. Bugünlerde ~.;ı.ı.ı 
sa açılarak, bu iş yeniden bir JJlU 

de havale edilecektir. "' 
Böylece hapisane binası etrafındt iJ 

reyan eden münakaşalar ve bi~ 
rihi kıymeti üstünde yürütülen f;r-t 
ye ve tahminler de, artık sona 
bulunmaktadır. ,,J 
Ustasmm parasmı çala• O' 

mahkOm oldu 
Unkapanında ustası fırıncı 1'~ 

nın, kendisi dükıkanda yokken ~ ılı • 
ra parasını çalarak kaçan NiyaJl, 
bıtaca yakalanmıştır. ııl_.-

Dün, adliyeye verilen suçtu s~ 
ahmed 2 nci sulh ceza mahkelfl ~ 
yaprlan duruşması sonunda ' ay .-• 
detle hapse mahkfun ve derhal te" 
dilmiştir. gıetirilmiş sakız katılır. Bir iki taşım kay. Mücadele sırasında artık yorulan Ya

natıp ate~en alınır. Tabaklara dökülür. şar, karnına isabet eden bir kurşunla 
Şeker ayrıca kestirilir. Yerken mahnl. yere ymılmıştır. Vak'a yerinde bulu • lımltte metteb se!TIJSI ~ 

lehinin üstiine gülsuyu ile birlikte dökü. nanJardan Mevliıd da bacağından ag~ır İzmit llk okuJlan, yaz tatiline ~JJlll' 
ı tır ' dır. Orta okulda imtihanlar deftlll ..,,_-

lür. yara anmış . dlr. tAJ, 
Bu mahallebi son derece Jıaf"Ct' s-t Cerrahpa.şa hastanesine kakhnlan Orta okulun kız talebeleri taratıııdaO __-_; 

.. . , • . ' ır. • u - kunduracı Mehmed, çok yaşamadan öl- l~n ~l~r! serglsl, ~k alftta ~--
Ju tatılılan sevmıycnıerın bile hoşuna gi _ müştür. Mehmedin katili olan ve hadi- Öğretmenleri Nadire, Kerim n ~, 
der. sede kendi de maktill dü en arabacı ~teller tarafından takdir ve Wbrilt 
........... ..... .................. . ........ . ............. Ş ektedir. ~ ................................ ._ .............. ·-···················· 
f ik i a hba b çavuşlar : ·-.. -.................................. ... 
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~ansan n meşhur Erka 
~eisi, Fr~ nsızla ı en unve 

1 • Gamelin'in gençliği f 

1 
arbiyei Umum ·ye 
ikleri kumanda 

koridor ve salonlarında Mahkeme 
görülenler, ~ Ugün Avrupa<ıa ismi ~ı~ sık g~

\;-en şahsiyetlerden bırı de hıç 

~!!siı General Gamelindir. 
tti ~l'al Gamelin Fransız erlinıharbi
t~ltı.Uıniye reisidir. Fransanm en de .. 
~ ~ fazla güvendiği askeri kuman .. 
~ıır. F'ransızlın·, vakti.le Mareşal Foch, 
dı, eşaı Joffre'a karşı besleclikleri itima. 
~ ~i General Gameline imar edtyor .. 

lfaı:b· 
~ 1 Umumi sıralarındaki fevkalMe 
~ llriıkları, hal'bden oonra ve bugüne ka 

F'ra · · te llS:ı ordusunun tensik ve tanzımı 
0
1\un bu.günkü mükemmel hale kn 

~ını tenüu için sarfeylediği fenni ' 
ı~, teknik. ve stratejik bilgileri ve neş. I 
bG.t •ı d.olayısile General Gamelin bugWı 
ltr·ıııı AVrUpa devletleri askeri mahfel.. 
~de büyUk bir şahret kazanmıştır. 

l'al"d Eyııu 1872 tsrihinde Pariste Boule .. 
taıut 8.aint Germair.<M! tam harblye ne .. 
ll:ı~~ın karşısında.Ki büyük ibir ev~e 1 
lini""sllŞ ?lan Ckneraı Gamelin ilk tahsı .. 

ite ~nısıas kolc;inde yaptı. ı 
ti?J~e I>ouınic ve Monseigneur Baud • 
8irn gi'oi 'Fransız küitürün:in en değerli 
~;!atından ik~i ona muallimlik etti. ı 

flııd:k~ebini bir .nciük ile bitirdi ve 19 ya
iİ?'tt •ken Saint 0yr askeri mektebine ı 

~ 1!~: senesind~ Saint Cyrden biri~ci~k .~ 
t.\~1 an genç GameJ:in Cezayir uçuncu 
la95 taburuna mülazim tayin edildi ve 
\'e .,., te de bir derece terfi ettı. Cezayir 

'Unııs 
~ h un haritalarını yapmakla meş -
b;ı ~Unan heyete dahil oldu, üç sene 

18 3 ede kaldı. . . . . 
() tı &eneSinde hart> akademısıne gırtla. 
l'iJ>o, d a-:Qay Poch se\ıtlrukeyş dCIISleri ve. 
!ia u .. 

'ile ~k.admni ini de cpek iyit derece -
Gen ew. Ve hemen yüııbaşı oldu. 
&n b ~ ~etzil'l'g~ın kumanda eylediği 
11-.aıı ~ncı_ koıo!'duya tayin edildiği za .. 
ııesin~ dokuz yaşında idi ... 1904 se • 
tıııa Vosgeslcrd.e bulunan avoı kıtaa. 
atı. tr.ellSub bir böruğe kumanda ediyor. 

~\i 
\'eı-ı··~~. Gaınelinin .tkıt.edarı, vazifese -
dt. ~· durüstıüğü liitün orduya yayıl .. 
lılan~kit 6 ncı -piyade fırkasının ku • 
~i . 1 bUlunan ~neral Jof.fre onu 
doğ::;ne aldı. Bu sırada Fransanın en 

Cen 
1 

genç zabiti idi. 
tı <>lı• eraı Joffre'un ma0retinde bulunma 
dıt :.ın lllalum:ıtını artıtmmasına saik o~ 

~ller ı 
\'e Ilı. ~ Joffre'un rütibesi artıtıkça. yelli 
b~ ~~llll vazifelere tayin edildik~e yüz.. 
~ d amelinin tecrube ve bilgi hamule-

ı~trıtıyordu. . . 
t · . 

1 8en~indc Jofire erkanı'harbiyeı 1 

~· ve erkamhaııbiye heyeti rer.n 
ta!. . tayin edildi. Gamelin onun 
~ .li mahsu mudurii oldu. Fakat rüt • 
? • 

1
'1 arıtınlma.sı için orduda staj dev. 

~ bulunması icalb eylediğinden bi7 .. 
... ~r .. b,, · · ynı. 
'il, .. Vazifesinden iki sene ıçın a 

~913 ""n . bi . . 
: ... 1 ""' esınde et'kfuırlıar yeı umu mı -
~ \'det ederek üçüncü şube müdür .. 
2 r.e tayin edildi. 

ı9; Harbi umumideki Gamelin 
t"tı.ııd 4 ~nesinde Haf!bi Umuminin zuhO 
~ı ~., !<'ransız orduları başkumandanlı. 
~ l'Uhte eyl~miş olan General Joffra 
eitu. tnıntakasına Gamelin ile birlikt~ 
c 

l! }t 

~ 
lin Fra..,sız büyük erk&ıiharbiye. 

h l <-uht-si müdürlerinden biri ol • 
al.de J oifre'un kal1emi mahsus mü. 
u \"azifes·ni terkeylememişti ... 
l'al Joffr genç ve faal erkô.nı 

l'ot~ 'tind n hiç bir veQhile .aynlamı • 
t' U •· Ganı lin daha o zamanlarda bile 

ın mukadderatını elimi buıun -
C n"ra1 Toffre'un sağ eli halinde 

du. 
rli 'pli e ifrıt derecede bağlı. çok 

·, mu ct dir ve cidtli bir a kerdi 
i 1iı ·· ı) li olmazdı. Maiyetinde bu 

ek rü+belı zaibitl rin ınün:ı.ka. 
nkidl :-i•1e bile mü aade eylemez. 

lıni d im:ı dınlerdi ..• 

Davacı yerinrfe kü. 
çük bir kız ayc1kta 
duruyor. Kısa bir bo. 
yu, kıvırcık saçl1, bi:.. 
yücek bir başı. dar o. 
muzlan var ... 

Müddeialeyh mev. 
danlarda yok. Yerin. 
de avukatı otunı-

duyulanlar 
- Ya sizin ne işi. 

k k .. niz var? diye sordu. Tanınmış bir avu at a- ğ'um zaman: 

tibi: "25 senedir bu iş. - Ne iş olacak, bo. 

Mahkeme· şanma meselesi dedi. 
yapıyorum. ve ancak beş altı su. 

ye düşen insanlar içinde alden sonra hikayesi. 

barışıp evlerine dönen- ni anlattı. 
- Bir abretlikrniş ... 

le!'e pek az rastladım. Kendisini bir nnl-
yor. d bandla evlendirmiş. 

1 Dava boşanma da. Zaten dönenlerin e ler. cherif!> huysuz 

vası. k dı ' dı"yor 11:. h-

l 
Dava eden genç kız sonu Çl ma •n çıkmış. Evve il c U-

çalışan bir insan. yük konakta> öğren-
boşanmak istediği adam nı1t'Mılısı. Henüz diği işleri yemekleri, usulleri beğenme -
evlenmemişler. fakat genç kız şimdiden melde işe başlamış. ikinci \'PCUktan son. 
aynlmak istiyor. ra da: cSen kadın mısın? .. > diyerek çap. 

Sebe'b? kınlığa haşlamış. Bütün kazandığını dı -
Geçimsiz:lik. şarıda harceder. Evde karısı pars isterse 
Ya geçimsizliğe Febeıb? &tclik dövermiş: cKoskoca nalbandm• 
Bunu bayan hakimin karşısmdıı ayakta karısı iken tahtnya, çamaşıra gidip ço -

duran bir şahid ankıtıyor: cuklarını geçindirmcğe çabalnmış. Nihn. 
- Efendim bence: .. cErkek nikahlısının yet günün birinde iş dışarıdaki çapkınlık.. 

çalışmasına ta'"aftar değil, öteki de ça .. la kalmamış. eve bir kadın getirmiş: cSen 
lışmak istiyor, kavga bundan çıkıyor.> ona hizmet etmeğe mecbursun. demej2 
Kadınların koca bulur bulmaz çalış • ve zavallı kadıncağızı onu getirdiği gün~ 

mak hayatından nefret.edip çekilmek is.. ler, ziyafet için yemek pişirmeğe, rakı 
tedikleri iddiasını yalan çıkaran bir ha • sofrasında hizmet etmeğe mecbur etmış. 
dise Bir iki kere bu yüzden kavga etmişler, ni. 

1 

Şimdi şahid yerinde kızın süslü giyin • hayat kadının geleceği bir ı;ıiin evden 
nnş genç ve güzel bir kız kardeşi var. kaçmış. Bir komşu bakhl yol iz öğret. 

, Bayan hakım soru.yor: nı~ kadın.cağız da mahlkemeye müraca:ıt 
- •• ·a. rk4 h b - Kardeşin kat para gündelı'k alır? etmiş. cTam üç senedir. gidip geliyor · 

l;enera1 Gamelın (ortada) son Londra ziyaretinde Ingi.!tere bu!J ....... e nı a.r ıye _Yetmiş beş kuruş. muş. Kocası yüz tane şahid bulup getir -
reİ$i ve ha.va 1:Jıımandcmı ile berabeT . - Anneniz, babanız yok mu? miş. · 

1914 senesı harb plAnı tanzim eailirken ı danlığa teklif E:.'ylemişti. Teklifi derhal - Var. _ Mahkeme kap!1arında sürüm sürüm 
Gamelin tek b~ına olarak FrBnsanın ka'bul edildi. Bi.ı teklifin çok mes'ud ııe • - Onlar çalışmazlar mı? sürünüyorum, dıye şikayet ediyor. Pa -
Belçika tariki ne doğrudan doğruya teh. ticeleri az sonra tebeilür etti. Bu ihtiyat _ Balbamız ihtiyardır, annemiz çalı - ram yQk vekil tutamadım. Ben bir türd 
did e<fileceğini tesbit ey'lemişti. flı'rkaları sayesinde Fransızlar Ve~dunu şır, az lkazamr. kocamın yaptıklarını isbat edemi:rorurr: 

Bu yüzden Harbi Umumi başlangıcın. kurtardılar. Sommede muvaffakiyet elde _ Btl{:ka bir g<:liriniz yok mu? Ağzı kalabalık bir avukatı var ... Bir şcv-
da Fra11&1z crkaruhar'biyesi tarafından it. ettiler... - Yok. .. Efendim! ler söylüyor. Mahakeme üci üç ayda bire 
tı"h.az kılınmış olan kararkırda büyük bir Bundan sonra Garne]in bilfiil, cephede - Size bakan tir erkek kardeş filB.n? kalıyor. Her defasında bir kfığıci, bir şey 
amil olmuştur •.. Bünu Joffre bile hatıra. hizmet eylemek j 9tedi. Joffre onun bu tek - Var amma evli j\)arik.lı, ancak para5:ı çıkıyor. Ben koyun kaval dinler gibi bir 
tında tasdik etmiş+.lr. lifini kaıbul eyledi, fakat ho~ görme~i. Sl·- kendine yetişiyor. söz anlamadan kendi mahakememi dinli. 

25 Ağustos 1914 tar!ıinde Alınan ordu. kiz gün onunla dargın _ k~dL Nıhayct - Ya sen?.. yorum. Elime tarih yazılı bir kağıd sı -
ları Fransız ordusunun d cenahını ciddi kendisini albay yaptı ve u.çuncü ve sorıra - Ben evliyim, kocam çalıştırmıyor. kıştırıyorlar. Suçlu hen oldum. Ben evi -
surette tehdid ediyordu. Çok feci akibet. ikinci vcı i1 rkası kumandanlığına getir. O halde demek davacı yerinde bu .. mi terkedip başımı alıp gi~m, çoluğu-
ler doğuracak olan bu ileri hareketi dur- di. . lunıan genç kız, ailenin en fedakar uzvu. mu, 90Cuğumu perişan etmişim. Kocan!. 
durmak icab ediyordu Te Fransız erkftnı. Gamelin birçok harhlere l§taak eyle - Bütün bir ömür çalıştıktan sonra hayat. şahidler getiriyor. Şeıhidler namusfarına 
harbiyesi de iki zıd plan kar§ısında bulu- di, muvaffakiyetler el~e elıti, lO Kar.u - tan ıskartaya çıkmış on parasız bir ba - yemin edip çıtır, çıtır benim aleyhimde 

nuyordu. nuevvel 191R da kırk dört yaşında iken banın ve yakında onun yanına 'gidecek bulunuyorlar. En sonunda ben: cPeki 
Pl'Bnın biri Berthelot tarafından tanzim generalliğe te!fi eyledi ve baŞkuınandan bir anıanın rızkını temin için çalışmak is. razıyım, kabahatli benim, amma beni ayı-

~1-:..+:. Bu pUin AJmanların sağ cena. eI'kıfınıharbiye rci!I! oldu. tivınr. k tı ö · 
CY>U4Mi>"" d Çün~ü .1~ rınız,. dedim. Kocamın avu Ct : • yıe hının merkezine hücum gayesini istihdaf Bu vazifeyi ifa eyliY'?me l Fakat hayatını, hayatına bağlamak is.. amma biz karımızı terketme'k istemiyo , 
ediyordu. Joffre vazifesindE:n affedilmişti. tediği eıılcek buna manidir. Her dakika bu ruz. Evine ,gelsın> demez mi? Ben o eve 
Diğer plan Gamelinin idi. Bu plan Al • * yilıden kıııvgalan çıkıyor. Ve alnının te- dönmem ve elin şıllığına bi:anetçüik et _ 

man orousunun cephelerinin l."U:vvetli bir Mareşal Joffre'in yerine G~neral Ni .. rile bir evin hayatJllı temine çahşan bu tiğim koca evine döneceğime Ahcıh be _ 
suret'te çevn1mesine matuftu. velle gelmiş, yenj bir umumi taarruz genç kızın yüzüne, gene şahidlerin li - nim canımı alsın .. Boşanma davalan ko. 
Karan verecek olan Joffre'di. planı hazırlanmışt.L Bu planın tatbiki sanından öweniyoruz. layllaştırılınnlı. İnsan doğruyu ic;bat ede. 
General, bir hayli tetkik eylediktl'n General Mioiıe1ere havale edildi ve Gn. - Reji orospusu!.. medMen sonra bin'>fr suale ne lüzum 

oonra Gamelin'Jn pHimnı kabul eyledi. melin bu geneıale t:rkfınıharoiye reisi o.L Diye bağrılıyor.... var? Ha!kikat meydana çıkmıyor ki. Bir 
Mame zaferinin nüvooini teşkil eden 2 du. * kadın veya bir erkek mahkeme kapuıma 

numaralı emri ycvm.inin müsveddesi bu o sırada Fransız ordusu ~ tesir1er gelip te: •Ben artık bu adamla, bu ka -
tı G l. t af d h 1 d Mahkeme ne .'kadar sürecek, daha ilk sure e ame m ar ın an azır an ı. altında kald•ğından planın tatbikinde.• ü. dınıla yaşıyamıyacağım .. dedi mi, mahk"'-G l. 28 Att.. • ......_... b ku celseleri : ... in henüz tahldkat hakimliğin • 

ame m s~...,.,..... nş mar: mid edilen faydalar elde edilemedi. .., J'll€ onu ayırmalı ... Mahkeme haksızlık d il b. ı·ı...- L ~--- k' h de. Daha asliye hukuka intikal etmemiş. an 
1 

e ır t&~ anr.:-L,U\;Ua 
1 

cep eye a. General NiveUe kaidınldı. yerine Ge. yapmamağa çabalarken çok felfıketlcr o-
. ..,.. ett• d :aJ:--- • ı b" ı Gel"W' kızı mahkeme kapısı önünde gör -zan~ ı ve Ol'a a ı~wu emnn ızza neral Petain getirildi. ·~ luyor. 

verdi. Gamelin '3e yed;nci fırkanın kumanda. düm. Böyle şikayet ed.i'ym: (Detıamı 13 üncü sayfada) 
4 Eyh11 sabahı üçüncü şube zabitle!'\ _ nı oldu. - Bu adam beni çalışmaktan menedi. -····-·············-··---······-··········-··--.... 

• :..t' -..L. h 'ta Q 'nd F ız '""r. Ben anne v.e öabam ç otururken ça J dö nın ''6"rmaıı.IA.m er zen e rans 11 Teşrinisani HHB tarırune kad'ar muh • .1... spanyadan nea -'•-· ı.•ı · i nı · h ı lışmadan durabrnr ~yim? Daha evli de. 01vu:runun mC\".ıy erın o ara ıza ey e - telif cephelerde muvaffakiyetai hareket .. 
di O a'k. Alın dul Fr d gvilken bana küfreden, bıçak çeken bira. Alman gönu··ııilterl . v: ıt an or an .anSJz or u. ler yaptı. Kendi ikttdannı ve maharetini 
lanmn ciddi te.'tıdid~ altında bulunuyor _ göSterdi. dam. Biz evlenince ne yapmaz... Şahid. 
1 rd lcrim pek çok. Davamız uzun sürmeme. a ı. General Gamelin Harbi Umumi sırasın. 

Garnelin şube zabitlerine aynen şu kısa f n krt.a b li ... Ayrılmak isti~rum, hakkını değil 
daki hizmeti ve bil ıı atın a§ln:ı geç. mi? Korkuyorum. o çalı§IIıama mAnl ol -

sözleri söyledi: tikten sonraki muvaffakiyetleri onun pek 
- cıBu vozly~tten derhal i.<Jtifadeye msek d 1d ~ d'uğu için işime muntauım gidemiyorum. 

kal'kışmalıyız. Seine nehri üzerinde te _ ~~nlanr!irbi~euı;::~;~di~~:~n d~~rb Gitsem işimin kapısında kaV€a çıkanyor. 
Ü l ~ li y Hem tbenim, hem de ailemin ekmeğine cemm ey. emeMen vazg~ · arın sa- sctıalarmdaki muvaffakiyetlerini burada 

bah hücuma blkılmahdır.• mani oluyor. Boşanma davaları uzun rmı 
O sıracUı odaya °'"en General Joffre'a tadad ve tasr:'h eyie~~kGuzun olu:-. Ynl. sürer bilmiyorum. Ben yeni başladır 

F>~ nız şunu sijyliyelim nı amelin olm:ısa 
Ü•-

1 1 bild. d" M h b' b Fakat benim va7.iyetime ar>re çdk kısa o m ı.ıı.uea arını ır ı. arne ar ı u idi, muhakkak ki Franmz ordusu zafere ı:;-
suretle husule geldi ve zaferle neti<;elen. pek güç erişecektl, ahud da hiç erişmi. ması lazım. 
di. y-ecekıti. 

Fevkalade d•rayet ve Jktıdarı yüzünden 
1915 senesinde kaymakam olan Gamelin 
hare'ktt şubesi müdürlüğfine tayin edildt 
3 Şubat 1916 ya kadar bu vazifeyi rnu _ 
hafaze etti. Hnrb cep'helerl imUdadınca 
kavi siperler in§ası onun eseridir. Ga .. 
melin sabit istlhkamror taraftarı de•ıldi. 
Me$ıur Cbampagne harbinden sonra 

Fransız ordusunur. tam nısfını teşkil eden 
47 fırkanın ihtiyata alımnasını kuman _ 

3 - Harbi umumiden sonraki 
Gamelin 

9.-J1 arbi Urnu.ıni nihayete ermış ve 

lr1J Fransa muzafier olmtı§;tu. Bu 

arada muhtelif meml~etler Fransadan 
as.teri he.Y.,etler .istemekte idiler. Bu ree.:n. 
leketler içinde Brezilya dahi vardı. 

(De\•aını 10 uncu sayfada) 

* Ma:hkeme kapı91 önünde bir sıraya o .. 
turmuş bulunan genç bir kadına sokul .. 
dum. Üffi,ilnde eski bir elbise, ayakların
da yırtık, ayakkabılar var ... Dalgın, dal
gın d~ünüyordu. Ağzından söz alabil • 
rnek için kendimi de mtihkemeye bir davu 
yüzünden gelmiş gıôi gôsten:lim ve o .. 
nunln derdleşmeğe başladım. EvvelA be. 
nim uydurma hikAyemi aJıakalı, alfilrnsı2 
dinledi. Kendisine: 

İspanyadan dönmüş olan Alman gönGL 
lüleri son defa Berlinde Lustgartendc 
Hitlerin önünde büyuk btr geçid resnıi 

yaptılar. 

Bu ge.çid resmi esnasında, resimde gö_ 
rüldüğü ,gibi, İspanya !harbinde ölen bü .. 
tün Almanların isimleri ayrı ayrı birer 
tabelaya yazıınrak Hitlerin bulunduğu 

locanın iki yanında tutuldu. 



a SRyfa SON POSTA 

Bir mütehassıs :· " 10 dakikalık 
bir müsademe için bir tek ~itralgöz 
56 kilo mermi harcıgacaktır ,, digor 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

""-------------No. 25 

Tozkoparan pehlivan 
Türk bayrağına yapılan bir tecavüzün in~ 
derhal ve pek parlak bir şekilde alan bir T 

kahramanı, bir Türk atleti ..• 

Kahramanlıklarla dolu tarihimizhı ıan. 
1ı sayıtelarmdan biril"'..i de Toz.koparan Peh 
livanın destanı doldurur. , 

!Bu vesile ile Türk spor tarihinin zengir 
ve muhtefem hatıralarını anmak lazım 
~. 

Ok atmak, Tür'klerin miJil bir sporu 
idi. Gü.ri>üz Türk delikanl~sı asırlarcll 

obneyda.nlarında bazusunun kuvvetini 
ptermiş, okunun düştüğü yerlere ha. 

ıcar• ~ 
tafa, Lenduha Cafer, Avdbafl IJl -
tafa, N~aş l\ıfehmP.d. Kaptan 
Toııkoparan gibi... ~ 

Bunlardan Hav~ndelen S~iıl ~ 
Beyazıdın sulaklarmdan idi. De ~·' 
zamanda me~ur koşucu ve yUri1 es> ~ 
rinden idi. Edirneden fstanbula b i~ 
gider gelirdi. Ynvuzun Mısır ge 

Şarnda ömıüştü. . #" 
lngılt.ere tayyare fabrikalannda bir faaliyet ıahneri . tıra ..rekor- taş.ları dikmişU. 

Benli Karagöz acında bir Sipahi biJ'İ ol ' 
da o devrin namlı o~ularından ani1~ 
muŞtu. Yavuzun han seferi d cModern bir harbin telcrtik ,.artları:. 

haldcın<bı birçok şeyler söyleneyor. B"r 
dakikada koca b~r şehri mahveden torpil. 
ler, binlerce insam öldürebifecek zehirli 
gazlerden bahsolunuyıor. Bu işe, pek çok 
müba~fığa hissesi kanştlğı için, hakikatle 
hayali birbirinden ayırd etmek güçtür. 
Bu bahis hakkında, ahiren bir fe11 adamı, 
bizi aydınlatacaık bazı rakamlar vermi~. 
tir. Bu zat, Fransanm mi.'1i araştırma ve 
tecrübe istasyonu müdürü Andre La. 
bart'dır. Müstakbel tıanbin teknik prt ve 

- Tey, işte orada. 
- Nerede, bakayım? 
- Nah! Şu beyaz köşkün ardında. 

Deniz kıyısında, yeşil boyalı. Pence -
relerinde yapraklar sanlı. 

- Doğru söyle! 
- Yalan mı diyeceğim? Ben onlarııı 

kom.şusunun çocuğuyum. 
- Ha, iyi öyle ise. 
Suada hanım, başım körükten dişa

nya uzatarak, sordu: 
- Nerede imiş? Öğrendin mi? 
- Evet. Şurası imiş amma, araba git-

mez. 
- A! Neden gitmiyormuş? Pazarlığı

mız kapıya kadar. Götürereksin. 
- Oranm yolu yok ki, hanım. Nere

den geçireyim koskoca arabayı? , 
- Nereden geçirirsen geçir. O se -

nin bilereğin iş. Babam arabacı değildi 
ki ben sana akıl öğreteyim. 

Herif bu semtin galiba acemisi idi. 
Biraz geride, çocuğun gösterdiği cihet
ten kıvrılan ensiz fakat oldukça munta
zam yolu görmüyor, yanı başındaki 
tezekli tarlaya aksi aksi bakınıyordu. 
Kocakarının inadından vazgeçrniyece -
ğini aklı kestirince: 

- Yallah! 
Diye, arabayı yamru yumru tarlanın 

içine sürdü. Aradaki hendeği atlarken 
hızla zıplıyan tekerleklerin sadmesi 
Suada hınımın ağzından bir feryad ko
pardı: 

- İlahi, Ahmed de, kan da, yerin di
bine batın, inşallah! 

t riden iyiye sinirlenmişti. Ve araba, 
bin müşkülatla yanaşabild1ği kapının 
önünde durduğu zaman, tedbirsizlik e
derek, arabacının parasını verdi, sav -
dı. 1 

Birkaç dakika da orada, ayakta beJs
lemeleri büsbütiln öfkesini arttırdı. Ni
havet, bahçıvan kılıklı Diri geldi, kapı
yı arala<lı. 

- Hanımlar evde mi? 
Sualine karşılık: 
- Hayır! dedi; kimseler yok. 

icablan hakkındaki kanaatleri sulllardır: 
Askert humasiyat zamanın , değişmesllo 

tahavvül eder. Düniln aakerleri her ıoy. 
den evvel birer muharibdi. Yanrunkilcr 
~ malkinist ve mühendis olanak mecbu. 
tiyetindedirler. Çünkü müstaıkbel harbe 
hü'kmed~ek olan tElknlk mc.selelerdir. 
Çürlkil: 10 dakikalık bir müsademe ema. 
sında otıomatik b!r tüfek (30) kJloluk 
mermi sarfet.mektcdir. Bir m&tral~zıiln 
sarfiyatı ise (56) kilogramdır. (60) mm. 
metre çapında bi!' siper dbüsfi (130), (80) 

milimetre çapındaki ise (800) kilogram 
mermiye ihtiyaç ~riyor. Bunun ma. 
naaı şudur ki muharelbe hattına giren bir 
tabur, on daktkada iiç ton barut ve çelik 
sarfedecek demekti'r. Zira, bu.günkü mo. 
dem s!Wıların Hll4 dekilere nisbet!e a 
teı kudretleri hiç olma788 dört defa f87. 
lalaşrnı.Ştır. 

Şu birkaç basit misal, muhtemel bir 
harbin, bizi, nası1 mübim teknik ve elro. 
nomı"k meseleler karşJııSında bulundur. 

(Devamı 10 uncu ıayfada) 

Yeni EdebT 

İstanlbul okçuları da talimlerini Ok • 
meydanında yaparlardı. Oradaki Tiren -
dazlar teıkikesi, bugünkü manada devlet 
terafından bi}has.-sa hL-na~ edilen bir ne. 
vi spor klübüyıdü. Spor ,tarihimizin çok 
kıymetli kaynaklan arasında, meşhur ok 
çulann hayatlarından, kırdıklan rekor. 
lardan bahseden bir takım risaleler var -
dır. Bunlardan, ·oirçok meşhur Türk peh. 
livan.Iarının isimlerini öğreniyoruz: 
Bumalı Şüca, Gnzaz Ahımed, Havan. 

delen Sübaşı, Yaycı Davud. Karga Muı. 

KARLI DACA GONES ·VURDU 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu----. 

ölmüştü. ~ 

Bir Yeniçeri olan Tozkoparar.a ~ 
Türk tari.'1inde, Türk bayrağınını"''~ 
ğı bir tecavüz!in intikamın.ı derh• d,-;,.,I 
parlak bir şe~ilde almasile, adeU\ 
bir ka1hraman olmuftur. • .~ 
Toıllooparan !Akahar.ı, daha bit k~ 

oğlanı i'ken ilk yoyı kavradığı ~~ 
sini gören eski pehhvanlardan "'/ 

Baı'ba vermiştl. _._ıa) 
(Devamı 10 uneu ,...,. • .--



20 n . aDraD 

R:onuşmd kolay • 
dır. Kilnuşur ken din
letmek a\1çtü.ı'. 

* binlemeyi bilmek, 
~lluşrnaYı bilmek • 
ten evl8dır. 

* İki dii ... ~-~- bi " le ""Y'il....., r ıoy 
lllek gerektir. 

* Su~~~·-· ,_,1 
taı -•&GOUu uuen ao. 
da' b:>nuşan aptal .. 

n daha az a;>taldır. 

SON POSTA 

Vecizeler 
Söz gilmü~. sü • 

ldit altındır. Amma 

oo:z:ün dıe altından o -
lanı bulunacağını u • 

nutmamalı.cill'. 

* Ağ'Lln söylediğini 1 

kalb tasdik eder. 

* Söylenen söz geri 
alınsa bile izi silin _ 
mez. 

* 

Sayfa 9 

,/-·················································································································, l ÇOCUK TERBiYESi i 
'-'··················································································································' • 

ocak ve O 

Çocuk; hakikatin hem çok uzağında, Ç.OCUk muhayyilesi, tabiatte yalnı~ 
hem çdk yakininde yaşar. Onu gözünden pratik maksadlarla ve az çok müsbet §ey. 

* İnsan mae kandı. 
~çok kere 
~kandırabilir. 

Aşk aya benzer, hemen hiç kaçınmaz, _ zekasına uydura • lerin tahaıkktiku için, yalnız oyun icadı 
doğduğu zaman hilfıl cak, b11.d'iklerinin çerçevesi içine sokacak peşinde dolaşmakla dn kalmaz. Onda bir 
halindedir. Gün geç- şekilde - kavramayı bilir. Fakat. kavra • hayal kaynağı ibulur. Ve bu hayalleri çok' 
tikçe büyür ve son- j dığı hAakik~ti mı.fuayyilesinin şen veya es. defa kendi hayatile birleştirir. Dikkat e .. 

~-----------------------~~----~~ın~~h~ l~~~ner~~~~~~~~~b~~~~~~nm~~ 
line gelip kaybolur. atar. Bu m~hayyileyi sonsuz bir. sevgi. ve ru giden bir kanncaya nnsıl dalar, deılar. 

maharetlıe ıdare eUnek ebeveynın vazife. Sonra o zavallı karıncacık kendinden bu. kopelG - Dcırı:n scmn ba§ınıı, benim bayan zay~flmnal\. mc .. akından vcızgcçtı. 
sidir. yük yüki!oe aşamaz diy~ nasıl çakıl!r..n top 

-1•"' 
• . 
• 

• 1 ________ ..; 
(Dünya kurulduğu ~aman): 

Beni insanın göğsü ~ine koydular. Bü
tün vazifem açılıp kapanmak~ ve damar. 
lardfillti kanı ciğerlere, ciğerlerden da da
marlara nakletmektir. 

* cBana başka bir vazife de verileceğini 
hissediyordum. Acaba bu vazife ne ola. 

cak?:ı. 

* İnsanlarcr.ı aşıt diye bir !ıis b11l 1Jnacak-
mış, bu hissi de ben idare edecekmişim. 

* Yeni işime başladım. Eğlenceli bi':" iş am 
ma fazla yorucu. 'tlakalllll ne olacak? 

* ; l{endimize ba,kll f9lenc~ an11al.m. Yeni işimde muv:ıffak olur muyum bil-
; saatt:h- buradayız, da.mdalci adam mem, kadınlar erkeklere 3.şık oluyorlar .. 
~ 80kajıı dürmedi. Erkekler kadmlara {işık oluyorlar. Ba. 

N l d " • ti ? zan enkek kadına a~k oluyor. faka,. kadın 
~- ası egış sevmiyor, hazan aa kadın seviyir, erkek 

ırlenru epe1 :umandır gönniycn sevmiyıor. Bütün 'bunlar yıüzünden ıztı • 
ık.I genç kı~ ~ar • rab çekenler çoğRlı}ıor. Başlarına ieJaket 
fllaştılar. Bın so:. gelenler sayısız .. Bu iş çok fena! Ba~ım. 
du: dan savabilsem. 

h&ıık. 
- Nasıl da değişt.i? 

- Nasıl. nişan .. 
hn gene eskisi gibi 
.ert, haşin mi? 

- Bilakis. çok 

~ Tıunamile, adı bile b~a oldu. F..s. 
n N!ıaddı. timdi Necmedrlin! 

Farkına varmadın mı ? 

* Aşk işinde bazı hatalı hareketler yap • 
tığımı sanıyorum: Haıbil Kab'li öJdürdii. 
Mecnunla Leyla ~ -acıklı bir desıtJm oldu. 
Faust'un aşkı bir faciaya benzedi. Rooneo 
ile Jülyeti yüzüme gözüme buhştırdım. 
DalgınHkla padiş;thın oğluna çotıan kı -
zını verdirdim. En fakir köylüıyü en zen. 
gin insanın kızına 8.şık yapıp dünyayı ona 

* lar. ~l açar. Uçan kırlangıçlara, c:tlı dıp • 
Şimdi çocuğu hayatın muh'telif safha • lerinde vızıldıyan arılara nasıl uzı.:n uzun 

lannda takib edell:m: bakar da doyamaz. 
Spor ve çocUk - Sevki tabiisi çocuğu Dünya çocuk için harihu18-Je bir 51em • 

adalelerini idkişaf ettirmeye. vücudünün rur. Kendini onun çeşhl çeşid ahengine 
çev~kliğin<le oyunlar :cadına çeker. Hiç bırakıır. Anlıyam:ıdığını ha:ı:ılı~e bulur
bir beden terbiyesi profesörü yoktur ki, Böyle hayalle karışık hakik.a~e daldığı 

ona, coyun> deyip geçtiğimiz o kımılda. zamanlar ona hiç doktınmsy:~ız. hülya. 
nışların telkin ettiği dikkat ve gayreti ve. sını bomlayınız. Diliniz ki o karıncanın 
re bilsin. meÇhul yuvasına kadar gitt'ğini, y-.ikünü 

El falına bakan - Sizi kesecekler. 
derinizi yüzec~k1er. 
EZ falına baktıran - Durun, dtırun, 
deri eldivcnimı ı;ıkıı1~nayı ıın:.r:Mu • 
fU:m. 

Burada akla şu düşünce gelebilir: cHer 
hareket çocuk için· iyi değildir. Jimnasti • 
ğin en makulü en az yıorandır>.Oyuııl::.rın 
bu bakımdan ıkoııkulacak hiç bir tarafları 
yoktur. Çünkü. çocuk; güç hareketleri 
yumU§aklıkJa yapmayı bilir ve arasıra 

durup mUhalkikak dinlenir. 
Ta'biatin ona ilham etıtiği hareketler ya. 

şına ve muhitine gör.,dir. Mesela: ~ek 
miniminiler kumlukta veya kırda hopla. 
yıp zıplarlar, toplarını ellerinden geldiği 
kadar uzağa ve yükseğe atıp tutmaktan. 
tutmıya çalı:.~aktan zev'it alırlar. Geçen. 

- Kızınız sınıf ge~ti mi? lerde üç yaşında bir yaramaz gördüm. 
- Geçti. hem de Bdbası gibi top atmıya çabalıyordu. Ta • 

Sın1f geçen 

birincilikle.. bii uzağa atamıyıordu, amma jestleri at. 
- Ne iyi, halbu. letikti. Ç-Ocuk böyledir. Ne kadar küçük o 

ki sene içinde kar. lursa olsun, gördüğünü kapar ve bugün 
nesindclci bütün değilse, yarm taklide füenir. 
notlar zayıftı. Ona meseı.3: Koşmayı öğretmiye kal -

- Olabilir .. Se _ luşmak bc1hudedir. Kovalamaca, sak • 
ne içinde vazifelerini balbasına yaptın _ lam'baç oynanken bütün koşma kabiliye. 
j"Ordu. Sene sonunda imtihana da babası-\ tin~ keooi kendine işletiyordur. 
nı götüreaniyecek ya, kendisi imtihan ol- Diğer hareketlerin de çoğu böyledir. 
du. Çocuk caskerlik> oyn.u, gliya düşmana 

sezdirmes;n diye siperden sipere usul u. 
sul sokulur. Farkına varmadan karın a. Noksanlar 

Müstakıbel damad, müstakbel kayna - dalelerini kuvveıtlendi:-ecek en güç ve en 

bırakıp tıpkı kencisı gibi guıe orr.ıy:ı ar. 
kadaş1arile yeme~ y~rr.r·Ct> otur:.luğunu 

düşünüyordu. Ağzında çalı çırpı, uzakla .. 
ra uçan kuşun bir. biı taşıdı~ı çiiplcrle 
kurduğu görürmı.ız yuvay•. giciip şimdı bu 
yuvanın üstünu n~s:1 örte c~·~inı t::ıv:ıl e. 
diyordU:I'. Ayni kuşun kış iba§ında ~luğu. 
nu, çocuğunu yanır.a katı p n:ı~~ı surüler. 
le kuşla birlikte uz.:tk illere• gici('c<'ğ+ni gö. 
züniln önüne getiriyordur. Ve uz.ak mem. 
leketleri, oranın pembe, beyaz sarayları., 
nı, bulutsuz gök.imi, ku:n dr.:ı:li~ıı. hur .. 
ma ormanlarmı t:ıh3)'Y'Jl cdi~·ordu:-. 

Onu hayalin1fo serb~st bırakınız. Bu 
hayali kıracsk veva ör.?·~·<cf'ıt hak .k:ıt .. 
leri söylemek!<>n sakır..ıı·ıl l•'uat s:ıa!Je. 
rine daim C<..V&t W!rinıl U:ı ı::r..~;v:-.ız ki. 
çocuk yalmz :·.~·cn:tıe ıc : · ' .. ::ıki!e dC'ğilt 

muhayyilesini beslemek ihtiyacile de dur. 
madan bir şeyı'~~ soru. 

İ:ki genç sevgili parka ~işlerdi. Bir zindan et.1.im. 
Olınıyacak, 

~m. 

ben 1bu işi beceremiyece .. nasile konuşuyor. lüzumlu bir ekzersizi yapıyordur. 
du: Su üstünde taş sektirir, gücü yettiği 

Garibdir, anne bab i; yavrularının bu 
mütemadt sorgt:lanna al~ıktırlar, müte. 
madiyen soracağını da bilirler Buna raB
men onun aiakasını çeken mevzuları a • 
raştırmayı ihmal edcr~t>r. Kaç annenin 
tabiate aid bir kitab okuduğunu göıii • 
yoruz? Kaç anne, yavrusunu tatmin c • 
dece'k cevablar verebilmek için kitab ka. 
nştırıyor? 

- Emin olunuz, 

mranm üzcnne o
turdulıar. Bir müd 
det sonra genç kız 
ıı.ya.ğa kalktı. G€'nÇ 

eriteğe hiddetli 
iıiddetli baktı: 

Bu ~en vaz.ge9Jl'lek isti~rum, diye dedi, k1zınız çok 
müracaat ettim, bakalım müracaatim ka- rahat edecektir. 
bul edile_cek mi? Müstakibeı ka -

* 
kadar uzağı taşlamıya çalışır. Vücudüne 
faydası ddkun.acak hareketlerin en mü • 
himımini tekrarlı~rdur. Tabii gene far ~ 

kında olmadan. 

Çocuklara verilecek kitııblar iyi ve !atlı 
masal kitablarmdan ibaret kalmamalı • 
dır. Neye yengeçin o kadnr iri kıskaçi!arı 
olduğunu, örümc.:eğin tavanda nasıl düş. 
meden yürüdüğünü öğrenmek için me • 
ra1dan yanan çocuğa bu kitablar yetmez. 
Çocuğu hayalile başbaşa bırakmak ne kaA 
dar elzemse o hayali zenıginleşt:nniyc çn. 
lışmak ta o derece zaruridir. Zeki. me .. 
raklı çocuklara mesela arıların, kaı ınca. 
ların huylan, garib yaşayışları son de ~ 
rece alaka verır. Kuşlara, vahşi hayvan .. 
lara, fc~kalade nebatlara. tarla, kır çi • 
çeklerine aid eserler de bu seridendir. 

h - Beni yeni bo
~ ll!nış bir maya otuı1muşsV~ farkına 
il'Jnadı.n mı? 
~ F~uıa varmaz olur muyum? .. Mü. 
tın ~ biri gelip yammıza oturma _ 

dıye bu ıırayı intftlab eıttinı. 

Söz dinleyen 
A.yyaşı.n brw bir tanıdlğile konuşu .. 

yordu: 
- Kocnnıa bir 

ba1!ta evvel, bir da 
ha içki içersen eve 
gehne, dedim, sö. 
Biınü dinl~di. 

- İÇkiyi bıraktı 

- Ha,ır. fakat tam bir haftadaı.ıberi 
~ geldiii yok. 

Hafiflerile tartbm 
l.rü'balAğacı bal.ık tutu~rdu. Yanıba 

u. 

pnda balık tutan. 
la konuşmıya baş.. 
ladı: 

- Ben bir gUn 
bir u,.qJrumru tut • 
nwştum. dedı, tnm 
yirmi kil.o gelmiş.. 

- Yirmi kilo mu. imk:Anı yok. 
Mtihal.Ağacı fazla nen ~iğini anla -

~ı. tevn etti: 
tı .. - Ta!>ff alır kilıolar?a tartımadım, ha .. 
441lerile tarttım. 

c Yerine başkasını koyacağız. sen ge. 
ne ~isi. gibi yalnız ikan tıulumba edecek. 
sin> vadini aldım .. bekliyorum. 

...................................................... 
(Yirminci asırda): 
Nihayet istediğim oldu. Beni aşk ıı:sle. 

rini idare vazifesinden affetıt.iler .. Bu vnzi. 
f~ b~a bilrı:ıe vıer~er.. Halef:mle 
dün tanıştım. Adı menrfaatmiş.. Pek ca _ 
zfü görünımüyoı· amma, üzerine ald\ğı işi 

ibaşar~cağa benzer ... İnsanlar. aşkıtan hah 
scderlerken bq hıF.Si elfın benim idare et. 
fiğiıni zannediyor. adımı anıyorlar .. Jm. 
kanını bulsam, bir tamim yazıp aşk hisle
rini idare vazifesinden affediltliğimi in -
sanlara bildireceğim. * * 

Kadın - Adam, kar~~ını beş dakika. 
danbcri kucaklayıp öpilyqr. Sen daha 
duruyorsun. 
Kocası - Ne yapayım karıcığım; 

kocasına. sen çekil, bıra.z da kanıtı 

ben opeyim... diyenıe..,, yal 

yınvalide sordu: 
- Bulaşık yr.'kama~ yemek pişirmeyi. 

ev temizlemeyi, bilir misiniz? 

Bunun için çocuğu kendi kendine oy .. 
namağa bıralomhdır. İşten anlıyan, 
sporcu ve ihtiyatlı bit anne veya baba 
muayyen hare~etlerin düz-gün ve kolay 

- Bu noksanlarırıızla. siz kızımı, nasıl yolunu öğretebilir. Fakat bu müdahale· 
rahat ettirebilirsiniz!.. çocuğun faaliyetini teşvik dl•ği!, tahdid 

- Hayır! 

Neye beğenmedin ? 
Gittiğimiz lokantayı neye beğenmedin, 

girdiğimi?. zamar. 
başında şapka yok 
tu. Çıkarken yep. 
yeni bir şapka gi. 
yip çıktııı. 

- Neye yarar, 
pantalonnm çok 
eski; vestiyerde asılı bir tek pantalon bile 
göıımedim. 

Vazgeçtim 
Terzile, mıil~teri, yapıla<:ak kostüm hak. 

kında konuşuyor • 
lardı, terzi: 

- Cekette bir 
de gizli cep bulu • 
nacak.! 

Dedi. 
kwiı: 

müşteri 

- Karımın yanında bunu söylemeniz 
tıiç muvafık değ'1. !bir münasebetsizlik 
daha yapıp gizli cebin ceketin neresind(> 
olac&ğını da söylerieni'z size elbise yap -
tırmaktan vazgeçer, baŞka bir terziye gi. 

derim. 

mahiyıetinde olmalıdır. Zirn kendi kendi. 
ne oynarken nadiren yo:-uıan çocuk; bü. 
yü'k1eri ta1did ~yjm, iyi yapayım diye 
uğraşırken çabucak kuvvetten düşer. 

Çocuk ve tabiat: 
Tabiat; birçok vaziyetlerde hududsuz 

imkanlarla dolu mükemmel brr oyun sa~a 
sıdır. Onun koynuna atı!an çocuk: ken .. 
dini, f etıhmıtiği ülkede dolaşan bir fatih gi. 
bi görür. Ağaçlar onundur. Masaldaki 
cçizmeli kedi> gibi dal!arın.1 tırmanır, te. 
pelerinde dev karısının yuvasını keşfe çı. 
kar. Bazan bir sığmak gibi atlarına so • 
kulur. Bazan bir nişan tahtası gibi onları 

Ya san'at eserleri ... Çocuk neden on.. 
lara yabancı kalsın"! Ona Yunan, Rumen, 
Gotik mimarisinden. heykeltraşlıktan, 

ressam'lıktan bir ,eyler belletmemeli'I 
Çocuk, kendisine resimlerle anlatılan 
mevzularla daha ziyade meşgul olur. Şu 
halde onu. neden pu: toplamaktsns:ı gil. 
zel san'ırt eserlerinin kopyelerinden kol • 
leksiyonlar yapmıya teşvik etmemeli? 

İş oyun yerine geçer mi? 
oopa tutar. 

Otların arasınd:ı cesrarlı inler, açar. Oyun heves ve melekesinin yalnız o • 
Yüzü koyun yattığı yerden kanncaların yuncak mağazasında tatmin edebileceğini 
kaynaştığı bnlılr !:arayları, kuytu köşe _ sanmak bir ht1.tadır. Ne mükemmc! oyun. 
lerine ayak basılamıyan vahşi onr.anları caklar vardır ki ilk görüşte hoşa eitmiı 
hayal eder. Çocukluk öyle bir Alemdir ki olsalar da, çocuğun alakasını çekeme::nek, 
oraya ne girse bir hayal şekline bürünür. u1ınini oyalıyamamak yüzünden iki gün 
Çocuk bir çalılığa dalsın da içinde k~sko. geçmeden dolab dibinde unutulur kalır • 
ca bir kaşa~ ku:'lllayı düşünmesin, bir lar. Buna mukabil ne uydurma bez be .. 
kamış parçası bu~sun da ok gibi kullan _ bekler vardır ki çocuk kıymetli bir şey. 
mayı istemesin, bir akar suya hatta ufacık mi§ gibi üstüne titrer ve bizi onun gözle. 
lir su bin1tintisine rastlasın da onu min. rinin maviliğine. her söyleneni anladı • 
nacık gemilerini yfuxiüreceği engin bir ğına inandırmak için yürek tüketir. 
deniz farzetımesin bu mümkün değildir. 1 (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Y rınk· harbin.teknik 
şar ları ne er olacak? 
(Bastarah 8 inci sayfada) 

makta old'uiunu gbsterir. Büyük Hal"bde 
tank denilen silahın mey.dana ÇJkması h~
rek.atın tabiyevi mahiyetini ~ğiştirdiği 
g.l>i cephe gerisinin teknik ve sınai teş.. 
riki mesaisinin şeklini de ta<lil euniştir. 
mesela bir taarruz hazı.rlığını ele alalım. 
Hazırı~ ateşi yapan (15,5) tuk bir topçu, 
hedefini tahrib edinciye kadar, (500.700) 
mermiye muhtaçtır. En iyi şartlar ~tın. 

da bir terôrgü rnaniasında matlub gediği 
a~bilmekte, (75) lik bir topçunun 700. 
800 mermi sarfeı.tiği görü:ımüştür. Bu 
şartlar altında lazım olan mermtleri ha. 
zırhyabilmek mua7.zam bir sınai teşkilata 
ihıtiyac gösterir. Şunu da unutmamak ıa. 
zımdır ki meseli tank!arda kullanılan 

çeliğin cinsi, topçu mermilerinde kulla. 
nılanın ayni deği!öir. Bu da ~riyor ki 

her şeyden evvel, devletlerin, muazzam 
malzeme ve müh1mmat stoku vücııde gı>. 
tirmeleri bir zarurettir. Fakat bu stokun 
hepısi, harb maJz\?mesi ŞE!kil ve sıı retinde 
mamul olarak memlekete ithal edilmek 
te icab etmez. Mesela Ameriikada kafi 

miktarda nike! ve çinko yoktur. Hususi 
e~asın bu maddeieri şu veya bu ıekildc 
dışarıdan ithal etmeleri yolu terdh "'dil. 
miştir. O suretle: kı, bir hartı vu\cuunda, 

Amerika hüJ..-Umetı. bunları, mamul ola. 
rak eştıası hususiyeden toplıyacakttt". Al. 
manyada da ayni hattı hareket ihtiyar o. 
lunma'ktadır. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÔU ~ 

1639 m. 183 Kc.s. 120 Kw. 
TA O. 19,74 m. 16195 Kes. 20 Kw. 
T .A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

S llLI 20/6/39 

12 30: Program. 12 35: Turk müziği: ı -
........ - Ferahfeza peşrevi. 2 - Ded~ - Sul
t:ıniy gah ikinci be..'"te: Canü dutmlz lıittu. 
3 Leml - SultanlyegO.h şarkı: Andıkça ge
çen ,unlerl. 4 - Refik Talat - Su1tan1yegdh 
şarkı: Düştu göntll şimdi bJr nevres güle. 
5 - Yesıı.rl Asın. - Sultanlyegil.h aartı: Blz 
Heybelkle her gece mehtaba. 6 - Cemil bey
Ferahfeza saz semai.!1. 13: Memleket saat A
yarı. ajans ve mcteorolojl haberleri. 13.15: 
Müzik (OpereUer - PU 13.45 - Hı: Konuşma 
(Kndın snatı - Ev hayatına dalr.) 19: Prog
ram. 19 05: Müzik CBJr uvertfir - Pl.) 19.15: 
Türk müziği CK:ırı.ııık program.> 19.45: Türk 
müziği (Saz ş:ılrlcrlnden örnekler.) 20: Mem
leket saat flynrı, ajan.'! ve met-eoroloJl haber
leri 20 ıs· Neş'ell plfiklar - R. 20.20: Türk 
müziaı <Klfısik pro..,ram.) İdare eden: Mes
ud Cemli.) Ankara Radyosu küme heyetL 
1 - cemn beyin - Muhayyer peşren. 2 -
Hafız Post - Mu!ıayyer birinci beste: VaktJ 
supholdu. 3 - Sadullah ağa - Ağır semai: 

Hali seyehl nazik tedndedlr. 4 - Arif bey -
Muhayyer şarkı: Humarı yok bozulmaz mec
llsl. 5 - Şevki bey - Muhayyer fal'kı~ Ol gon-
ce dlhen bir gülJ handan. 6 - ......... - Ke -

Bir memleketin haılbde göstereceği ka. 
birıyet karLŞık aıtamüe istinad eder. Bi. 
rinoi derecede rol oynıyan sınai teçhizat1, 
zil'ai ve madeni zenginliltleri, askeri kad
rosu ve fenni teıkilltı, kuvvei manevi. 
yesi ve askerlik an'aneleridir. Bugün, 
dünyada meV'Cud olduğu görülen devlet
ler grupu n9.zan dikkate alıiıırsa. bur.. 
lardan tx>taliter öevlet.leri tıeş'kil eden Al
manya, İtalya, Japorıyanın, dünya sınai 
kabiliyetinin yüzde (18..19) unu, İngiltere, 
Fransa ve Amerikanın yüzde (61) ini eL 
!erinde tuttuktan görülür. 

Bu vaziyette isı;; .meselesinin dP. çok 
mühim rol oynadığı hesaba katılmak ge. 
rektir. Dakilt hffiabiardan sonra varılan 
netice şudur; 

Bir müdafaa harbinde muharib bir as. 
ker için on tane fabrika amelesine ihtiyaç 
hami olmaktadır. Taarruzi bir harbde ise, 
bu miktarı on üçe çıkarmak ge .. ektir. 
Modern bir avcı tayyaresi ise (9000) sa
atlik işçi faaliyetine lüzum gOOternıekt~
dir. Modern teçıhiıatın bir bombardıman 
tayyaresinin icab ettirdiği iş saati 
(18,000) dir. 

Bütün bu hesablıar karşısında İııgilız, 
Fransız, Amerikan devleUeri grnpunun 
meydana getirebilecekleri sınat ve beşert 
kabili~te diğer ı;rrupun erişmesine imkan 
yoktur. Çünkü her imkanın bir huduciu 
\•ardır. Halıbuki bir tarafın hududsuz k;ı. 
biliyeti, diğer tarafın mahdud kabıliyeti
ne her zaman sed çekebilecektir. 

"SON POSTA,, t'_rih 
müsabakası 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Kaptan paşaiar. sefere çıktıkları za -
man amiral gemisine devrin en meşhur 
okçularından on viğit alırlaroı. Bunlaı-. 

gemide daİJna kaptan paşanın yanında 

bulunurlar, hatta, onun sofraSlna otu • 
rurlardı. Tozkoparan da. ikinci BeyazıcJ 

zamanında kaptan Küçük Davud Paşa ı'!e 
A'k.dcniz se'erine gi!..mişti. Mor..ı suları.,. 

da bir Ven d:k fifnsu ile karı;;ıJnc::m1şl-rc1 . 
Cenge tutustular. Bir Veneöik g''miı,i 

'lürk amiral gemisine rampa etti. Bir Ve. 
nedikli, Türk amiral geımisSne atladı . cAı. 

tın başlı. amiral s:mcağını yerinden s5. 
kerek denize attı. Bu, Türk donanmasına 
ve Tü~k gemicileri'1e indirilmis ağır bir 
darbe idi. Bu anda Tozkoparan yayını 

germiş ve oklarından birini, Venedikli _ 
nin kalbine saplıyarak denize yuvarla • 
mıştı. Sonra, okunu ve yayını bırakarak 
arkaslndan kenJic;i de denize at1amış, de. 
niz içinde Venediklinin kafasını kesmiş, 
Amiral sanca~ını denizden ahnıs ve gemi_ 
ye çıkarak he!" ıkiG'ini de Küçük Davud 
Paşaya vermiŞti. 

Bu cenkte KDçük Davud Paşanın ya _ 
nında bulun:in 'T'ürk kemankeşlerinden 
birçok yiğit ~ehid olmuşlardı. 

R. E. 
man taksimi. 7 - Ar!f beyin - Muhayyer şar ..................... - ................... - .................. . 

tı: Mcyh11ne tarnpglihı mex. s - Rahmi ERTl' G ULSAL 1 TEK bugece 
bey - Muhayyer ~arkı: Serapa hüsnü ansın. 
9 - ..... .. .. - Mııhayyer yürük semai: Bir e-

lif çek•t ylnf'. 10 ......... - Saz semtsı. 21: 
Kon a. 21 15: M•ı lk (Radyo orkestrası -
Şef: Hasan Ferid Alnar.> ı - Carl Marl::ı 
Vo W bPr - Fre h itz OPf'ramndan uver -
tür 2 Fellk ~rAndels;ohn - Bartholdy· 

Oılcü-'ar Hale Babçe1iode 

Erkekler 40 ından 

Sonra Azar 

vodvil 8 perdo 

Y 1 müzl l. al Uvertür. bl İntermez- olcayncu A)ııel 
zo c NO<'•urno. çl Scherzo dl Düğün marşı. ================ 
S- R hnrd Wrı ner - Tannhauser opera - berlerl, zL'"aat, esham, tahvilll.t, kambiyo - nu 
mndan uvertür. 22 15· Konuşma. 22 30: Mü- kut bors:tSı Ulat.) 23 20: Mfrılk {Cazb:md-Pl.) 
zik N 'eli muz k - Pl l 23: Son ajans h::ı - 23 55 - 24· Yannkl program. 

Dev'et demir alları ve limanları işiatmıni Umum idırJ;; Hi 1 ı ~ı 

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden : 
1 - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı üzerinde Akçadağ - Malatya istasyonları a. 

r sınd:ı kilometre 233 + 500 - 234 + 800 de 10.000 M. 3 ve Şefkat _ Yolçatı a. 
ra nda kilometre 337 - 339 da 10,000 M. 3 olmak üzere cem'an 20.000 metre mi
k • b b -astın, artname ve mukavele projesine tevfikan kırdırma, hat kenarına 
fi ettirmek suretile ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-

ur. 

2 - Eksiltme 29/6/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 de Malatya 
binasında yapılacaktır. 

3 e konul n işin muhammen bedeli c30,000. liradır. 
4 t teminatı c2250ıt liradır. 

k i tiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 4 Un. 
ırc i e girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanna. 
inat akbuz veya banka mektubunun, mukavele ve sartname. 

e a ı di un ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reis. 
i l" ımdır 

tn e v mukavele projesi M 1 tya, Ankara ve Haydarpaşa 
vezncıl inde, Di • rbakı~, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyonlarında istcklile~ 

o. kuru. bedel n kabi inde verilir. c4184• 

Çocuk terbiyesi 
(Baştarn[ı 9 uncu sayfada) 

İş de böyledir. Görünüşte tadsızdır. Fa. 
kat eğlence haline solanayı bilirseniz ço .. 
cuk onlara büyük bir neşe ile snrıltr. Far. 
zodelim, dikiş öğretmek istiyorsunuz. Ço. 
cuğa esen küçücükten para kazanmıya 
çıkınışnn, terz4 çıraklığı ediyormuşsun> 

filan denir ve guya sahiden dikiş dikil • 
miyorm~ ta terzilik oyunu oynanıyor -
muş gıoi yapılır, bu arada ona basit bir 
kaç şey öğretilir. Dikip biçme zevki aşı .. 
lanır. 

Çocuk ayni ~ekilde: cKöyden yeni gPJ. 
miş besleme• rolünde sebze ayıklamıya. 
ufak tefek yemeklere yarciım ctmiye aıı .. 
şır. Bonıboş bir adada yap~yalnı;: yaşa -
mış olan (Robenson) rolünde, ağa~İardan 
seve seve meyva toplar. ça\ı çırpı taşır, 
tavuklara (farzediniz ki Robenson1a bir. 
likte tavukları da fırtınadan lmrtulınuş 
olsunlar). yem verir. Bütün bu işleri oyun 
diye yaptığı için sonsuz bir zevk duyar 
Tıpkı kendi oyunhmn<laati gti kah bü. 

yük, .k.8.h küçük, h~r sefer bir başka 
insanın hüviyetine bHriiın.mek, hayalle 
ha!kikatıin b!ıibirile meroolduğu bfr dün. 
yada yaşamak: onu . pek m:ikemmel fa. 
kat yaşına ve ruhuna hitalb etımjy•m - o. 
yuncaklardan daha mf's'ud eder. 

Bir yandan da günlük hayaıtı ·yakın -
dan tanımış ve tatmış ofur. Ve ileride her 
vaziyeti, karşısına çıkaca'!t her mfükiilü 
becerikli bir insan l!'ibi yenımesini bilir. 

* Çocuklarınızın muhayyilesini koruyu 
nuz. İçlerinden pPk azının bütün ömürle. 
rin.ee sciklıyabileceği bu kıymetli kaynağı 
zenginleştinniye çnk ehemmiyet veriniz. 

Nııklecien: Neyyir KPmal .............................................................. 

AÖ-ARAN 
SA ÇJ"'ARA 

Saç boyalıırı sııç".nı1 tah.t renk
lerini ittdo eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. dtıima sı:hit kfl· 

lır. Kumral ve siyah renkli sıhhi 
saç boyııiandır. 

1NG1L1Z KANZUK hCZANESI 
BEYOGLU - İSTANBUL 

,.--------------~ Kaput ez; ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 75 ve 
90 santim B. ( l ip 2 çirçi) kaput 
bezi, 4, 6, ıo, 12 numar vater ip
lıkleri imvlatı piyasaya arzedil. 
miştir. Siparişler bir harta içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AlntUrk lmlvan And 
apartıman No. 4 daireye mOracaat 
edılmesi. 

Telgraf adresi: Çeşid - Ankara 
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Eıkişehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Müessesesinde satılır. 

Kiloluk inde gazete kağıdı 
istiyenlori~ de gene 

SES - IŞIK 
Mağazasına müracaatlan 

Hlzımdır. 

Halkavi altında N. 8 

G ··nün Adamları 
(Baştarafı '1 ncl sayfada) 

cBrezilyn> ya giLmek Gamelin'e düştu. 
1919 senesınde Brezilyaya gid'Crek or • 
duyu tensik eyledi. 1925 senesin~ kadar 
orada kaldı. 1925 bidayetinde Fransaya 
avdet eyledi. Ayni senenin Eylfılünun 

ikisinde Suriye !evk:ılade komiseri ve u. 
mumi kumandanı muavini olarak Suri -
yeye gönderildi. 

Evvela General Sarrail, sonra da Ge .. 
neral Duportun muavinliklerinde bulun. 
du. 

General Duportun Fransaya avdetinde 
Fransız şa!"k orduları umum kumandanı 
olarak ta:yin edildi. Bu vazifede üç serıe 
kaldı. Bu seneler :çinde Fransanın Sur'
ye fevkalade komiserleri ıırasile Jouve. 
nel de Reffyc, Pon!'ot idiler. 

1925 senesi sonuna doğru Fransanıc 

Suriyed'eki vaziyeti ciddiyet kesbeyleme. 
ğe başladı. 

Dürziler isyan eylemişlerdi .. .İsyan :h .. 
tilal mahiyelinı alm1Ştı ve Dürziler mu " 
vaffakiyet!er elde ediyorlardı. .. 

O sırada Gamelin askeri kumandayı e. 
le aldı ve vaziyeti ıslah eylemeğe muvaf. 
fak oldu. 

Fakat isyan ve ilıtilal harekatı bütün 
Suriyeyıi kaplamış bulunuyordu. 

Gamelin kat'i harekata ancak 1926 se. 
nE!6i bidayetinde başladı. 

19 Temmuz 1926 tarihinde ihti!Al ve is .. 
yan h.areketle::i temamı1e bastırıldı. 

1927 ve 1928 senellerin.de sulh ve sü • 
kun ihlal edilmc'ii. 1928 senesi sonunda 
Gamelin Fransaya avdet eyledi. 

* O sıralarda elli beş yaşında idi Fakat 
çevikliğini, dinçliğini muhafaza ediyordu. 

1929 sencsind<? Mancv'de bulunan yiı
mnci kolordu kumandanlığına tayin e -
dildi. 

. • . crk'1t1 
1930 senesı Kanunuevvelinde V• 

haı:'biyei umumiye reis. muavini oJdU· • .,. 
..Jt..' • uınurn•r nihayet 1931 de erkandıaııı.ııyeı }ted 

reisi seçildi. Ayni zamanda şurayı as 
azalığına tayin ~lunöu. eral 

1935 sel\esi KanunUBanisinde Ge~ısil• 
Weyıgand şurayı aske!"iden yaşı dola) ra
çelkildiği v~kit onun yerine gegti. s.u .a Jt.ll 
da erkarubarbiy~i umumiye riyasetin• 

hafaza ediyordu. ·nd• 
1938 genesi Kanunusanisinin ~ ~liY' 

yeni ihdas edilmış olan cmiidaf~~ı ın~a ,. 
erkanıharıbiyei umumiye. reislığine 
melin seçildi. ._.,if 

G l G 1. bugu" n eriF· .... enera ame ın btı-

olduğu mevkie her cihetçe I!yık ·fe1' 
lunma1cttıadır. Esasen bu müh~ \'aZ~u _ 

ifa edecek Fransada ondan tecrubell ıerl 
mandan bulunamazdı. Mes'uliyet 
memnuniyetle ka:bul eden. bunların eb; 
hemmiyetini layıkı veçhile idrak ede~ if 
kudretli as1<er bugün bilfiil yetiştırl'fleıı 
bulunduğu kavi FraIISllZ oro.usunun ~ 
küçük tef erriiatına l,ile vAkıf buluJllll:t• 
tadır. Onun nli9.anndan hiç bir no 
m~ul değildir. 1.1' 

Her gün durmadan. dinlenmeden ça ~ 
şır, haı1b planlarını hazırlar. bunları te 
kik eder. . •· 

Bu vazifeleri görmediği sıralarda pıY 
de, süvari, hava, topçu, fen, ıevazıın }tı " 

ta.atını teftiş eder. aJl 
Ç.o.k kuvvetli bir zeklya malik b~lu~er 

G~meral Gamelin hı?r noksanı tetkık e b 

ve tamamlar. Ce.ibeced askerdir v~ d ~ 
gün de dünyanın sayılı kuvvetlerın e 

. bil• 
Qirini teŞkil edPn Fransız ordusunun 

ni.sidir. bit 
Fransız OrdWiu onun gibi yüksek 

1 
kumandana malik .bulunduğundan dolaY 
ne kadar iftiha:- etse yeridir. 

1 o. Tuğrt1 

adıköy Vakıflar DlrektörlUS)U lllnları 

Semti Mrballesi Sokrğı No. Mo. Taj Cinsi aylık kirnsı 
Lira Kr· 

Osklldur Kuzgu cuk 
• > 

• Altunızade 
J) 

,, • 
• 

J) 

iskele 
lcndiye 
Koşuyolu 

J) 

37 
13 
36 
20 
24 

• Altunizade Koşuyolu 52 
• Pazıırbaşı 'I'aşçı Mahmut 7 
• Muratreis Bııh(,-e sokak 91 
• i::>eliıııiye Hamam 48 
• Rumi Meb- Çeşme mey- 42 

met Pş. danı 

• Muralreis SilQhdar 66,68 
bahçe 

• Jiacehosna Ha. Servilik 100 
• Atikvnlıde Musalla 1 
• Güıfeınhatun Hakimiyeti 138 

milliye 
Kıı<lı'<öy Göztf'pe Sahrayı Esir ağa 

CNI t 
• ZOhtU P ışa Bağdat 32 
• • • lt 34 
• • • • 43 
• 
• 
• 
• 

• lt 

Oöztepe 
Hhsıın PEtşıt 

ZUlıtn Paşa 

> 

Hat boyu 
TaşköprU 

Ömer Ef. 

45 
10 
2fi 
15 2,2 

çıkmazı T7 -ı-

71" 
15 

Ev 4 
Dllkkdn 2 
Ev 2 
:. a 
Dükkan 1 
J) 2 
• 5 
Odunluk 
Baraka 1 
DOkk!n 8 

Bıırııka 4 
bttbçe 
Ev 4 
• 3 

Dl\kk!n 14 

Tarlu senevi 3 

DUkkAn 2 
Kahve 7 
DUkkan 2 
• 2 
• 4 

Arsıı senevi 5 
lt 4 

00 
60 
60 
oo 
00 
60 
00 
70 
60 
00 

60 

oo 
60 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

" lbrahim ağa lbrnhim ağa 17 Dllkkao 2 00 
Boğnztçi Paşnbııbçe Şehitlik 66 Ev 14 00 

Yukarıda cinsi ve mevkUeri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya verit.. 
mek üzere müz~eye çıkarılmıştır. İhaleleri 29/6/939 Perşembe günü saat 14 
dedir. İsteklilerin Kadıköy Vak!l.flar Müdürlüğüne gelmeleri. (4434) 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor 

1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi içm saraç el işi ve makine kalfası ve ayrıca 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - "Xaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo ~ı kağıdlarile 

birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne mürncaatlnn. c4009> 

Ankara Valili;inden: 
Ankara - K.. Hamam - Gerede yolunun 95-f- 000-103+800 üncü kilometrele· 

ri arasında yapılacak şose ve sınai imalftt işi 3/7 /939 Pazartesi günü saat on beşte 
rilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmark üzere kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. • 
Keşif bedeli c54,683:t lira c88> kuruştur. 

Muvakfi<at iemiruitı c3984> lira c19.> kuruştur. 

İsteklilerin teklif mc>ktublarını, Ticaret Odası vesikasile teminat mektub veya 
maldbuzu ile ihale tan1ıinden en az 8 gün evvel vilayet makamına müracaatl:ı bU 
işe aid alacakları ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen gunde saat 14 de k dar 
encümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve §artnameyi 137 kuruş ıbedel mukabilinde nafia müdiırlüğiln· 
den alaıbilecekleri. c2326> c4258> 



SON POSTA Sayfn 11 

~ar.inm 

Tokyo: "Y 
ile ğr yo 

z gil italya Arnavt1dlukta 
ere niçin tahşidat yapıyor? 

e hlike a r t1.yo 
(Başta.rafı 1 inci sayfado.) o da İngilterenin ve Fransanın ba 

ler tesis eden ve sermayeler döken dev- husus Avrupa siyasi vaziyetinin bu 
Jetler, ticari ve mali manfaatlerini ko- derece gergin bulunduğu bir sırada, Ti
rumak için ticaretgah bazı büyük şehir- yençinin cinayetle müttehim dört Çin
lerde eskidenberi imtiyazlı ınıntakalar lisi yüzünden uzak doğuda Japonlarla 
edinmişler ve buralarda fabrika, tica- bir harb çıkarmak istemiyerek bütün 
rethane ve banka gibi müesseseler vü- soğukkanlıhklarını muhafaza ettikleridir. 
cude getirmişlerdi. Bu imtiyazlı bölge- Fakat J aponlarm herhangi bir hal tar
lerde her devlet kendi örI ve adet ve zına intizar etmeden İngiliz ve Fransız 
kanunlarına göre hükmedebildiği gibi imtiyaz bölgelerine abluka koymaları 
mahalli inzıbat ve asayişi temin için de onların bu hususta pek te uyuşma ta • 
polis ve askeri kuvvetler bulundurmak- raflısı olmadıklarını gösterir. O halde 
tadır. İşte, Şanghay. Tiyençin de, enter Japonların istediği acaba nedir? 

z ,, o 
deu (&§tarafı 1 inci sayfada) bunların silahla takviye ediln~ bulur. 

8 
enınektedir. . nıası lazımdır. Bu ~bden dolayı, ö-

sın aşvekil Çemberlayn, Avam Kamara nümüzdeki Çar.şamba günü Sin~apur
fo;~ ~günkü toplantısında Tiyen - da toplanacak olan Fransız ve Ingiliz 
Çok ekı vaziyet hakkında so~ulan bir - ş.ırk genel kurmay başkanları konfe -
taı..asuaııere cevab vererek, Ingiliz mm ranc::ma hususi bir ehemmiyet atfodil
~v' ~~~ yi:eoek ve taze mad~Jer!.n mektedir. Filhakika bu konferans, bir 
tirııu .1çın lazım gelen her türlu ted- harb konseyi değil, fakat Uzakşarkta 
ll:n erın alınacağını ve İngiliz _tebea~~rı müdafaa edilecek büyük menfaatleri 
ı~ Yıyeceksiz bırakılmıyacagını soy- bulunan ve totaliter devletler arasın -

8 
lştır. <laki tesanüd dolayısile Avrupada çıka-

bi aşve'kil ayrıca ihtilafın mahalli ma cak bir anlaşmazlığın Uza'kşarka da si
.- ;·ette kalacağı 've diğer ınıntakalara rayet edeceğini unutmıyan devletler 
ırayet etmiyecegı~· ümidini izhar eyle - mümessillerinin bir temasıdır. Filhaki-
~~r. k l , ka h~r şeyi gözönünde tutma e zem 
lt~~ğ~r taraftan hariciye nazın Lord bır ..:..se..:y~d_i_r. _________ _ 

1ıoy~aks!. ~ugün Japon sefiril~ _uz~~
~f' ~ goruşmüş ve Tokyodakı Ingılız 
t~ Itıne de Japon hükfımetile derhal 
t:r~sa geçmesi için talimat vermiş -

1~J{)ndra ve Tokyoda yapı1an bu gö : 
&a l'tıeler. Japon hükumetinin hakıki 
tııf e ve maksadlarını öğrenmeğe ma -

bulunmaktadır. 'Bu .. tea· t!un Japon ajansı tarafmdan neş -
aı. ılen bir beyannamede. Tiyençin'de 
ter:an ~-edbirlerin münhas;ran İn~il
lrl(! ~e rnuteveccih bu1undugu ve A -
tihtık~ ile hiçbir alakası olmadığı tas-

edılrnektedir. 

Vrlimizin istaıbul fuE rı 
h !unda yeni beyanatı 
İstanbulun refah ve inkişafmı düşün. 

mek ve tahakkuk ettirmek vaziı-csini ü. 
zerine alınış olanların ötedenbeıi başlıca 
meşgul oldulddrı mesc<leleırden bıri de 
lstan'bul şehrini turistik bir şehır haline 
getirmek fikri olmuştur. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Öyle anlaşılıyor ki. İtalyanlar bu 

hakiki sefer or<fosunu Adriyatik kıyı.. 
Iarında tutmakla, icabında B-llkanla. 
nn heriıangi bir noktasında. İtalyan 
kurmayının, cytldırım süratile hü. 
cumı> nazariyesine uygun bir ~ekilde 
müdahale ede.bilecek vaziyette bulun.. 
mak .istiyorlar. 

Arnavudluktaki hu İtalyan klt'ala. 
rırun Yugoslavya üzerinde bir t.uyik 
yapmaya matuf olduğu faraziyPsi 1. 
talyanın bu istisnai gayretini i1aha 
kafi değildir. 1talyan mevcudunun bu 
miktarı bulması dün Gafenko ve Me.. 
taksas arasında müzakereye mPvzu 

. teşkil eylemiştir. 
Fransız hariciye nezaretile teması 

oian mahfellere göre, Arnavudlu'kta
ki İtalyan kuvvetlerinin artırılınaı:ı, 
Türkiye ile 1n~ilt~reyi düşilndürmek 
içindir. Zira Yugoslavya ve Romanya 
yakında imzanlanacak olan Türk , 
İngiliz kat'i anlaşması ile garanti edi. 
lecek olan mıntakalar arasında Bal. 
kanların is.im tasrihi suretile gösteril. 
mesini Türkiye ·.re İngiltercdcn iste 
mektedirler. Fakat her şey gösteriyor 
ki, Arnavudluktaki İtalvaTJ kıtaatının 
tak"Viyesi Türkiyeyi müdafaa tedbir. 
leri almaktan vazgeçirmek şöyle dur. 
sun, bilakis bu tedbirleri almaya teş. 
vik edeeektir. 

Ondo PZ klnbomoz 

nasyona1 mıntakaları bulunan Şimali Tokyonun dış siyasetini anlamak pek 
Çinin büyük bir şehridir. güçtür. Japonyada nüfuzlu ol?uklan 

ı/1i aahaıa, Amerika Hariciye Na7m 
u 1 V:ı.,.· t h"k" t· . Ti Çin h. • ,-.şıng on u ume mın y_en -

l!" _adı~lerini pek yakından tak.b et 
da~~ı Ve imtiyazlı mıntakalar hakkm
kaaı Japon siyasetinin inkişafile aıa -

İstanbulun emsalsiz tabiat zenginlikle. 
ri, uzun tarihi, muhtelif medenıyetlerin 
hesabsız abideleri pek tabii olarak vazife 
başında bulunanlara bl\ arzuyu vermiş. 
tir. General Cemilin gayretlerinde, Opc. 
rntör Eminin Yıldız sarayı teşebbüsünde, 
Yerli Mallar sergilerinde ve son senele. 
rin festival tertiblerinde hep bu maksadı 
görürüz. Yalnız yapılan bu te~ebbüs ve 
tecrüoelerin maksadı teminde esaslı ge. 
niş ve kalkındırıcı neticeler veremediği 
malumdur. Fakat alınan neticeler mak. 
.sadı tahakkuk ettirmek i_,in daha isabetli 
yollar araştırılmasına bir mfıni teşkil et. 
mez. Şimdilik henüz bir araştırma dev. 
rindeyiz. Nitekim ayni mülakatımda mün.. 
ha.sıran fuar üzerinde durmuş değilim. 

Taksimde yapılacak sergi ve spor sara. 
ymda bu tarz işlere elverişli kapalı bir 
yer düşünürken de ayni fikirden mülhem 
oluyordum. 

(Ba§taraft 1 inci sayfada) 
kası tarafından bütün klüpleı·e tebliğ e. 
dilmiştir. 

Bu tebligata nazaran yalnız Altınordu, 
Hilal, Dcmirspor klüpleri isimlerinı mu
hafaza edecekler, buna mukabil Galata
saray, Feneı1bahçe, Beşiktaş, Sül~ymani • 
ye, Vefa, Bey koz, 1.stanbulspor, Topkapt, 
Anadolu, Beylerbeyi, Anadoluhisar, Bo. 
ğaziçi, Arnavudk'öy, Ortaköy, Fener},l. 
maz, Galatagençler, Ka.sımpaşa, Davud. 
paşa. Karagümriik gıöi klüpler de isim. 
lerini değişHreccklerdir. 

Ckçenlerde burada siyasi bir cinayet söylen<?n askeri parti Alınan - Italyan 
olmuştu. Bu cinayeti işlemekle itham ittiia'kına Japonyanın tamamile ve 
olunan Tiyençin İngiliz imtiyaz mınta- kaydüşartsız her meselede girmesini il 
kasından dört Çinli. Japonlarca tevkif, tizam ediyorlar. Diğer taraftan sivil 
isticvab ve muhakeme olunarak müc- Japon diplomatları, pek mutedil olmak
rimiyetlerine karar verilmiş ve imti- la beraber yalnız antikomintern cep -
yazlı mıntakanm İngiliz makamlarına hede Mihver devletlerile iŞ'birliğine ta 
iade olunmuşlardı. Fakat bu dört Çinli raflıdırlar. Fakat ne olursa olsun, Ja
bu rnıntakaya girdikten sonra. cinayeti ponyanın bütün askeri ve iktısadi kuv
kcndilerinin kat'iyen işlemediklerini v<?tlerile Çinde, bir taraftan gittikçe ar .. 
ve Japonların kendilerini yaptıkları tan ve hızlanan Çin çete ve akın kolla .. 
fevkalfıde eziyet do1ayısile yapmadık - rına karşı pek güçlükle mücadele eder
ları halde yaptık demiye mecbur olduk- ken ve diğer cihetten işgal ettikleri ge
lannı iddia ettiklerinden İngiliz ma - niş Çin diyarlarının ~daresini tanzim 
kamları yeni bir tahkikat açmışlar ve ile uğraşırken bir de Ingiltere ile ve bu 
neticede müttehim Çinlilerin mücrimt- yüzden, pek muhtemel olduğu üzere, 
yetleri hakkında hiç bir kat'i delil bu- Fransa ve 'hatta Birleşik Amerika dev • 
lunrnadıi!ma kanaat getirmişlerdir. Bu letlerile bir harbe sürüklenmek iste • 
sebeble İngilizler bunları ~rtık Japon mesi hiç de mantıki değildir. Bunun 
adaletine teslim edemez1erdi. Japonlar için, bazı kimseler, Japonların Tiyen
işte bunun iizerine İngiliz imtiyaz böl- çin beynelmilel imtiyazh. bölge;:in~e 
EYesjni ablukaya karar verdiler. Fakat tatbik ettikleri ablukayı Çınde muşkül 
Fransız bölgesi İngiliz bölgesine bitisik vaziyette kalmış olan Japon ordusu ku
bulundueu icin Japonlarca Fransız böl- manda heyetinin asabiyetine atfetmiş-
gesi de muhasara hattının içine alınm'c;- lcrdir. • 

İr ~uıunduğunu söylemiştir. 
~ılterenin mukabil tedbirleri 

be 
1 

dra 19 ( A.A.) - Bu sabah Çem-
r avn•· d 1 lan 1 .'~ rivaseti altın a top anını~ _o-

~· nmı z kabinesinin hariciye komı -
kı~d biJhassı:ı Tiyençin'deki vaziyet hak 

1< a tetkikatta bu1unmuştur. 
ter 0tnite. ayni zamanda ticaret neza
l'a ~ tarafından teklif edilen ve Japon
li~a karsı mukabele bilmisil olarak it
'k.ı~ ı edilecek olan tedbirleri de tet -

1 ~Vlemi.~tir. 
be ~1 tna]fımat almakta olan mehafilde 
dı :>'arı edildiğine göre Japonyanın ha -

Sey· k!Jd l her iki tarafı memnun edecek şe 
"'1 e hallettll"ği istiyeceği ümidi dai-

mevcuddur. 
>i!~a~~ hükumetinin şimdiki ha~t: ha 
ib etını muhafaza etmesi takdmnde 
l'~ -:abah derpiş edilmiş olan tedbirle-
~ d<?rhal tatbi'kına giric::ilecektir. 

rn ~ndra 19 (A.A.) - İyi haber alan 
ha~ r~n:rde söylendiğine !!Öre ~eri bir 
re h:~k~ı bulunm<ıdığı takdirde In<1ilte
le . Ukunıeti tedriren aşağıdaki ted'hir-

ti ittihaz ed<'cektir. 
tet' - 19 t t tarihli İngiliz - Japon tica-

2 muahedesinin feshi, 

!stanbulda açılması düşünülen enter. 
nasyonal fuar İzmir için zararlı olur mu? 

Bir kere fuar zamanlan o şekilde inti. 
hub olunur Jti yekdiğerlne tedahül ettiril
mez. Sonra yalnız İzmir fuarı için bir se
ynhat külfetini göze alamıyanlar ondan 
evvel veya ondan sonra İstanbul fuarını 
da pek az bir masraf farkı ile görebile. 
ceklerini düşünürlerse bunun gerek ha. 
riçten .gelecek seyyahlar ve gerek dahili 
turistler için hil8.kis daiıa cazib olacağl ve 
binnetice daha fazla hareket ve faaliyet 
meydana getireceği düşünülebilir. Faraza 
Türkiyeden terttb edilen seyahatleri göz 
önünde tutalım. Yalnız Peşteyi veya yal. 
nız Napoliyi görmek için seyahat masra. 
fana katlanacaklar ~k mahduddur. Onun 
için tertib edilen bütün seyahatler daima 
bir seri görülecek yerleri tiva ederler. 

Uzun ve mücadeleli spor hayatlan 
neticesinde, isimlerini Avrupada bile ta. 
nıtmış olan klüplerimizin. §imdi üzerle. 
rine titredikleri bu isimleri değiştirmeğe 
mcabur kalmaları bir .hayli üzüntüyü 
mucib olacaktır. 

Bazı futbol maçlarından bahsederken 
ileri .sürülen «San kırmınlılar. dün san 
laciverdliler karşısında çok ıyı 

bir oyun çıkarmağa muvaffak olmuşlar. 
dır» şeklindeki mütalealardan ilham ala.. 
rak mesela Galata.saraya (Sarı kırmızı), 

Feneııbahçeye de (Sarı !aCJverd) gibi ni.s. 
belen alı§ık olduğumuz isimleri vermek 
muvafık olacaktır. kanaatindeyiz. 

Klüplerimizin yeni alacaklım isimlerde 
dikkatli ve titiz davranmaları şayanı tc. 
mennidir. 

Mecliste barem 

tır. Buna rağmen fngiltere, mahaza ih Filvaki, Çinin işgalile Şan-Kay-Çekin 
ti13fı bertaraf etmek için. sözü gecen tedibini kolay bir seferle başaracakla
Cin1ilerin cürümlerini tamami1e inkar rmı zannetmiş olan Japonlar, bütün as-
ve cürmü işlemediklerini ısrarla bevan kerl, mali ve iktısadi kuvvetlerile Çin
et.melerine mclmi bir İn~iliz. bir Jaoon de jki senedcnberi uğraştıkları ha1de 
ve bir bitaraf devlet azasından mürek- henüz kat'i bir netice elde edememiş1er 
keb bir heyet tarafından yeniden mu- ve bu Çin işinin ne vakit ve nasıl bite
hakeme edilmelerini teklif ve hevetin bilece$ni dahi kestiremez olmuşlard1r. 
kararı Cinlilerin mücrirniyetini göster- Bu sebeble, Japonlar için ~k sıkıntılı 
diği takdirde bun1an Japon adaletine olan bu durumun, gerek Tokyo ve ge
d€rhal teslim edec~lerini peşin olarak rek Çindeki kumanda ma'kamlann~a 
kabul etmişti. Fakat Tokyo Büvük Bri- ne olursa olsun Almanya ve İtalya ıle 
tanyanın bu teklifini reddettii!İ gibi İn- tamam bir işbirliği yaparak işin için -
,giliz ve Fransız imtiyaz böU!e1erinin t 4 den kat'i karar ve hareketlerle çıkmak 
Haziran sabahı saat 5 ten itibaren ab- lfü.umuna kanaatler uyandırdığı mu -
]ukn edileceklerini bildirdi, Ve muha- hakkatır. Bu ruhi halet içinde, Çin ve 
sara da fiilen tayin olunan 7.amanda Şan-Kay-Şek tarafını iltizam ~den b~
başladı. Görülüyor ki mesele esas iti - yü'k devlıetlerin lbahusus .. 1ng:ıl~<?ren~ 
barile gayri kabili hal de~ldi. Fakat üstelik Japonyaya karşı dort mut~ebım 
Japonların fiaddi7.atında amr olan ab • Çinliyi hima:;r~ C·derf'k Japon asken, adll 
luka tedbirine hemen müracaat ediver tahkikat ve hükümlerini hiçe saymnsı 
meleri meselenin hallini güçleştirdiği Japonyada ve bilhassa askeri makarn
f:?ibi vahim bir ihtilafa meydan vernıi~- larda buhran ve heyecan ~~an~ırm~ 
tir. Çünkii abluka demek İngilizleri ve neticede Japmı hükumebnı, Tıyençın 
mücrim olduklarına kani bulunmadık- İngiliz imtiyaz mmtakası~ıı:'" muh~ı;~ ..ı 
ları <!ört Çinlivi teslime yahud da İngi- rası gibi pek a~ır bir tedbınn tatbıkıne 
liz ve Fransızları açlıktan imtiyaz mın- kadar sev'ketmiş bulunması muhtemel-
takalarını terke mecbur etmek demek- di.r. Fakat bütün uzak doğu hastalrkla
tir ki bunun her ikisi de nek ai'hrdır ve rmın ve bu marazların arasıra göril -
lngiitere ile Fransa, uzak doğudaki ha- len az veya çok şiddetli ihtilaç1arının 

llo - İngiliz miistemlekElerinde Ja -
~ €Şynsına ağır vergiler tarhı. 

fa - Japan eşyası ithalatının .kant<m
~a tabi tutulması, 

dett·- Japon kambiyosuna karşı şid -
•1 tedbirler ittihazı. 

"P F'r~nsız gazetelerinin neşriyatı 
•i arıs 19 (A.A.) - Tiyençin mesele -
}'?\den bahseden cEpoque• gazetesi di· 

Q:r ki: 

~~abeş harbi isbat etmişfir ki ekono -
~~birlerin müessir ola:bilmesi iÇL"1 

t:::: 

Bununla beraber İzrnirin alA.kalı sala
hiyet saıhiblerile bu meseleyi iyi kombine 
edebilmek için tabiatile görüşeceğim. Bu 
teşebbüsün iddia edildiği gibi İzmire za. 
rar vereceği neticesine vanrsam bundan 
sarfınazar edeceğim. Etrafına Earar vere. 
cek bir rakib sıfatne ortaya çık:mağa asla 
taraftar değilim. Bahusus ben bizzat !z. 
mirle çok alakalı. İzmirlileri çok seven ve 
İzmire çok bağlı olan bfr şah:unm.~ 

(Baştarafı 5 inci ıayfada) 
Ziya Gevher bir takrir vererek umumi 

mülhak ve hususi bütçelerle belediyPler 
bütçelerinden ve ibunlara tabi teşekküL 
lerden maaşa ve ücret almakta olan me. 
murlann iki vazifeden fazla vazife aJa. 
mamalarını kanunda tesbitini istedi. Tek. 
lif kabul edildi. 

İnhisarlar ve Devlet Demiryollan U. 
mum Müdürlerinin alacakları ücretten 
başka İcra Vekilleri Heyeti kararile ayda 
yüz lirayı geçmemek üzere münasiıO bir 
tazminat almaları hakkındaki madde iti. 
railara uğradı, Refik Şevket: cBu ta:z. 
minatm verilmesine sebeb nedir?. diye 
encümenden sordu: 

vetl menfaat ve devlet prestijlerinden hakiki menşe ve sebeblerini hep Av -
büyü'k fedakarlıklar .göze almadıkça, rupa büyük devletlerinin rekabet ve 
bu mecburiyetlere kolay ko1ay boyun anla~mamazlıklarında aramalıyız. 
eğemiveceklerdir. Bundan evvelki bir yazımızda ve yu .. 

Onun için İnıtilterenin daha şimdiden karda dediğimiz gibi Japonyanın, Av -
mukabelcbilınisil tedbirleri alınağı rupadaki fevkalade gerginlikten isti -
düşündüiföne ve bu yolda Dominyon1a- fade ederek Çinde imtiyazlı mıntaka • 
rın fikir1erini sormakla beraber Fran- lar ~i~ bir nihayet vermek istemesi 
sa ve Bir1eşik Amerika ile de anlaşmak de uzak değildir. Fakat işin asıl fena 
üzere sıkı muhabereler cereyan ettiği- ciheti İngiltere ile Japonya arasında, 
ne dnir haberler gelmektdir. Herhalde uzak doğuda vu1'ubu1acak herhangi bir 
şimdiki Tiycnçin İngiliz-Japon ihtila- ciddi kapışmanın herha1de bir Avrupa 
fJT1a, iki senedenberi ilansız süregelen büvük harbine müncer olacağldır. Çün 
Cin-Japon harbi dolayısile büyü'k dev- kü. Mihver devletleri için, Avrupa -
letlerle Japonlar arasında uzak dol!ı,ıda, da derhal ve kat'i hareketlere girişm€k 
zaman zaman çıkmış o1an ihtilafların için bundan ve Sovyet Rusyanm sulh 
en çetini ve en teh1ike1isi nazarile ba - cephesine girmek hususunda şimdiki 
kılabilir. Ancak, her şeye rağmen, Lem- tereddüdlerinden daha müsaid bir du
dra ile Tokyo arasında bu hususa dair rum o1amaz. 

Londraya giden askeri heyetimiz 1 

il..~~ Orbayııı riyasetinde bir askeri heyetimizin Londraya gittiği malQmdur. 
~ heyetimizi Londrada büyük el çimiz Tevfik Rüjtü .Aras ile birlikte 

ermektedir. 

Faik Baysal bu makamların bazı mas
raflarını mütalea ederek bu vazifelerde 
mahrumiyet ve te.m1ııatsızlıklara kal"Şl 

böyle bir tazminatın kabul edildiğjni 

söyledi. 
Ziya Gevher Etili s:evab verdi: 
- Deıniryolların meskeni var, hnde. 

mesi var. teshin ve temriri var, binaE'na.. 
leyh müdiri umuminin .faila değil, ekc;ik 
masrafı vardır. Madem ki devletin en 

muhaberenin hala kesilmemiş bulun - Bu itibar1a umumi bir harb ihtima
ması, hata mevcud olan tek bir teselli line tekrar pek yaklaşmış bulunuyoruz; 
noktasıdır. fakat her şeye rağmen, harbin hemen 

Tivençin ihtilafının nasıl J1eticelene- cıkmasma mani olmak için her 
ceği~i 'şimdiden kestirmek kabil değil- tarı:ıftan büyük .gayretler sarfedileceği-
dir. Yalnız malum olan bir şey var ise, ne gene kaniiz. 11. E. Erkilet 

yüksek memuru 600 lira alacaktır. Bun- yelere tatbik edilecektir. istisna olarak gösterilmesini teklif etti. Bu 
teklif alkışlarla ka.'bul edildi. Hüsnünün 
(Kastamonu) mutlak teklifi reddedildi. 

lar da 600 lira alsınlar! dedi. 24 üncü madde müzakere ediiirken 
Neticede bu tazminat kaydının kanım. 

dnn çıkarılması hakkında verilen takrir 
ka\ml edildi. 

Mülhak ıbütçeli idarelerle huswd ida. 
reler ve belediyelerin bu kanun hükfım
lcrine tabi olmaları hakkındaki madde. 
de Galib (Tokad) ın teklifile tadilen ka. 
bul edildi. 

Bu tadilAta göre bu madde İcra Vekil. 
leri Heyetince münasib gfuülecek beledi-

Kastamonu meb'usu Hüsnü devlet mües
seselerinde doktor ve mühendis müstes.. 
na rnütekaidlerin istihdam edilmemt!~ini 

i~edi ve bu hususta bir takrir veroi. 
Doktor Uludağ Büyük Millet Meclisi. 

nin zaman zaman orduya karşı duyduğu 
şükranı ifade eylediğini tebarüz ettirerek: 
cAlelCımum mütekaidlerden maaşlı bir 
hizmete tayin edilenlerin tekaiıd maaşla. 
n kesilir. fıkrasında ham maltillerinin 

25 inci madde müzakere edilmeğı;> baş
landığı zaman cekseriyet kalmadı!> ses.. 
leri yükseldi, reis yoklama yapma zaru. 
retini hissetti, neticede 243 mevcudun bu. 
lunduğu ve ekseriyetin mevcud olduğu 
anlaşıldı, miizakereye devnrn edildi. 25 \n.. 
ci madde münakaşa edildikten sonra en.. 
cümene iade teklifi reye konmadan celse. 
)"~ nihayet verildi. 
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TAŞRALI ANNE 1 

1 lıı_ a 
Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .ddlll .. llllliil 

Km.m, 1 temiz ve süslü tutanaktan., seni sağlam ve ber baloya gideceğim... Bana da sırtı a. 
Buraya geleli on bet gün ol- teıtiyeli bir kız gfüi yetiştirmekten çık, etekleri bol bir esY"ab yapın ... 

duğu halde sanıa mektub yaz - menetmedi. Hat.ta belki de İstanbul haya.. Demesinden gülünç Sr şey <>lur mu? 
madığuna, yazamadığuna üzülü - tile imtizac etmediğimin bu bakımdan fay Bu sözleri zevcelik ve analık gururuma 
yorum: fakat senin benim gibi, günleri dası bile oldu, 9{inkü. ömrümü yalnız evi.. yak~ıramadım ve sizin baŞbqa gece ga. 
saymadığını. buna lüzum görmediğini biL me, kocama ve 90CUğuma hasredebildim. zintilıeri yapmanızı hoş görmeğe çalış -
diğim için bu bir taraflı üzüntüde bir te. Baban beni çok seviyor ve kıskanıyor. tım. Senin bir güın evlenip gideceğini ve 
selli buluyıorum. du. Bu sebebden adeta münzevt bir ömür kıocamın tekrar bana aıvtlet edeceğini u. 

Kalemi elime a1ıdı,ğ'.ım zaman, sana yola sürüy<ır ve eski zaıman kadınları gibi er. marak saibtnsızhk gqstermiyordum. 
giden her hangi bir ananın kızına yaza - keğimin yalnızca gezip eğlentne!inde ve Belki gene de her şeyi hoş görmekte 
cağı mektuba benziyen bir mek;tub yaz - beni evde unutup bıraKıınasında bir mah.. devam edece~tifn; fakat sen nişan oldun 
mağa karar verdiğim halde. daha ilk sa • zur görmüyordum. Mademki baıban beni ve bu defa ü~nüz bir olup beni gene bir 
tırlarımın kinayeli oldUğıınu görünce. ilk unutur gibi bıraktı'kıtan sonda daha sa - kenarda bıralatınız. Hatta nişanlandığının 
ve son defa olarak sana içimin samimi mimi ve kuvıvetli bir ateşle tekrar dönü. ilk günlerinde Ce?Jmi: 
duygusunu söyJ.emeği, ilk ve son defa o. yor ve bana: - Gideceğimiz atele annen de gelmi • 
larak sana kalbimi ve beynimi yoran ha. - İstanb\ılun büıtün kadınlarının bo- yece'k mi? 
ikıikati bilıdiıırneği münasib gördüm. On - yalarına, k.orsalarına ve binıbir silahları. Diye çok manıtıki bir sual sorduğu za • 
dan sonra rahat nefes alacağıma eminim na rağmen güzellik bakımından seninle man, baban da, sen de kahkaha ile gill
ve buna şimdiden seviniyorum. yarışa çıkamıyacak'larına eminim Huri • dünüz ve şu eevaıbla Ce~miyi susturdu -

Bilmem kıi baban veyahud sen benim ye ... diyecek krlar beni seviyordu! nuz: 
birdenbire ~yar amcamın hastalığını Baban benim c'taşralb olduğu.mu an - - Otel kim, annem kim? Ömıiinde evi. 
iba'hane ederek İstanıbuldan ayrılmamın, cak senin telkininle ve sen on altı yaşına nin kapısından çılkmamış, bir ziyaret 
düğününe bir ay kala seni bırakıp Ana - gelip harici hayatla münasebette bulun. yapmamış, bir misafir kabul etmemiş bir 
doluya gelmemin hakiki sebebini anla - dukıtan sonra farket'ti ve ancak o zaman insanın danslı ve müzikli yerlerde işi ne? 
dınız mı? Bunu hiç zannetmiyorum. E - bunun, İstan'bulda yaşıyan bir kadın için O hanım hanım evinde oturur ve bizi 
sasen anlamış olsaydınız her şeye rağmen bir ayı'b teLMclti edilebileceğini düşündü. bekler değil mi nonoşum? 
velev.ki benim gönlümü hoş etmek için O güne k~dar beni evinde oturan, bütün Bu sözlerin benim kalbime bir neşter 
olsun, bu seyahate itiraz ederdiniz. Çünkü istirahat ve ihtiyaclarını temin eden gü.. gibi saplandığını fanketmediniz ve gitti. 
babanın da, senin de beni sevdiğinize emt.. zel ve fedakar bir kadın gibi görmüş ve niz .. Ve ben gene yalnız kaldım. 
nim. beni elimden tutup İstanbul hayatına a.. 

Belki huna da tahammül edecektim: fa. Fakat, siz ikiniz de, tam va'k.tinde gelen lıştırmağa, arkadaşlarının kanlarile gö. 
- kat düğün ziyafeti konuşulurken de ev • 

bu amca hastalığına ve düğün merasimi ruştür:mcğe, adamakıllı terziler elinden 
k veıa benim soframa kimleri koyacağınızı 

esnasında benim uzakta bulunacağıma çı an e.llbiselenle ve şapkalarla süsleme. 
İ müzakere et·tiniz ve baban, yaıbancıların 

için için sevindiniz. Bunu gözlerinizde o. ğe, yani beni bir stanbul kadını, bir 
yanında !kendisini mahcup ederim kor ~ 

kudum; sakın inkar etme kızım, senin yü şehirli yapmağa lüzum hi~tımemiş'ti. kusile: 
zünün her çizgisinin ne mana ifade ettiği.. Vakta ki sen bir ecnebi mekdtebinden 
ni anandan iyi kim anlar? diploma alıp kadınlı erkekli arkadaşları.. - Biz dördümüz ayrı bir masada ye • 

E et "kin" de be · d ""ğli -~ b ı km riz, yanımıza kimseyi almayız: boş yere v ı ız nıım u ıru.e u un • nı eve so ağa, soframızı alafrangalaş • 
~ annen üzülmesin ... mıyaca6ınıa sevindiniz; çünkü giyinme • tırmağa, çaylar, gece davetleri yapma • 

sini, konuşmasını bir İstanbullu kadın gi. ğa, uzun etekli ellbiseler giyip balolara Gibi şetkat ve hakaretle karışık sözleri 
bi beceremediğim için utanıyor, otel sa _ gitmeğe başladın, işte 0 vakit baba.kız söylediği zaman sen dudak büktün: 
k>nunu dolduracak davetlilerin yanında biııbirinizi çok iyi an1ıyarak beni ihmal - Bakalım annem otel salonunda ya • 
mahçup olmalatan korkuyordunuz... Bu etımeğe. biraz evvel dediğim gibi benden pılacak ziyafete gelecek mi? BeLki de ev
endişe düğün tarihi yaklaştrKıça sizde ar. utanmağa başladınız. de yalnız başına yemek yemeği tcrcıh e-
tıyor, bitfuirinize gözucile bakarken, ene Öyle ya, ömrünü bir köşede geçirmiş der. 
yapacağız? Ya bir pot kırar davetlilerin olan kırkını aşkın bir kadın bir çay sof. Sözlerini lakayıd görüruneğe çalışarak 

içinde bi2li mahıçup ederse!. gibisinden rasında nasıl oturur? Misafirleri nasıl ka. ortaya attın. 
içinizi çekiyordunuz. bul eder? Onlarla ne konuşur? İşte kızım bütün bu imalı sözler beni, 
Kızım, balbanın beni, taşrada bir me • Bu düşüncelerle hareket ederek beni amcamın hastalığını bahane edip en se • 

muriyeti esnasında görerek, sırf güzel - arkadaşların eve ge.lıdiği zaman ortalıkta vinçli günümde, kızımı beyaz tüller ara. 
liğim için aldığını ve sonradan bP.nim ol • görünınekıten menettin. babanla baloya sında göreceğim günde. onun yanından 
dukça tahsil göıırn~ bir kız olduğuma giderken cannemi de götürelim!. deme • uzaklaşmağa medbur e~i. 
1evindiği halde, bunu ikinci, hatta üçün. din, ve ben de Hkin bunları bir çocukluk Bu yaptığını büyük fedakarlığı takdir 
oü derecede ehemmiyetJli bir mesele adde. hvvesi, bir gençlik şımarıklığı telakki e • edeceğiru ve bana danlmıyacağını ümid 
derek beni sadece, evvelll güzelliğim, son. derek müıhirrısernedim. ederim. Esasen bu satırlarımı ancak on 

Asfalt yol lnşaah 

Nafia Vekaletinden 
1 - İstanbul • Edirne yolunun Kuleli köyünden Edirne şehri methaDae oı:: 

dar 37 + 860 kilometre uzunluğundaki kısmın asfalt kaplamalı yeni şose ;.. 
inşası (1.709.792) lira (51) kuruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf ~ 
siltmeye çıkarılmıştır. ""' 

i - Eksiltme 26/6/939 tarihin~ müsadif Pazartesi günü öğleden evvel 
(11) de Nafıa Veka.letinde Şose ve Köprüler reisliği odasında yapılacaktU':__WOD-

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak (50) lira ~ 
de Şooe ve Köprüler reisliğinden almllbilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden lhkal sekiz gün evvel bir istida U• Jfafil 
VekAletine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet v~ 
almaları lazımdır. (İstekliler müracaat istidalarına bu işe benzer inl8•tı i1' 
tekilde yaptıklarına dair vesikaların. da raptedeceklerdir.) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika Ue 9Sf _. 
nesine aid Ticaret Odası vesikasını ve (65.044) liralık muvakkat temin•~ 
havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapab -~-W
larını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makb~ ~ 
linde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. {2117) {3938) 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz 
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Meşhur Alman güzellik miltehassııı Profesör Doktor E. WINTEI! 
tarafında 1 form· lü yapılan ve dünyada meYcut mUstahsarabD • 

mükemm'°li olan VENÜS güzellik müstahzarahnı kullanlllllo 
Umumi depoıu : Nureddin Evliyaı:ade Ecza, alit Ye 

ltrıyat Deposu lıb•nbul 

Edirne Belediye Riyasetinden 
25 Mayıs 939 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usul.ile nıGua -

kasaya !konulan 72822 lira 60 kuruş bedeLi keşifli mezbaha soğuktıava ~ 
ve buz fa'brikasının münakasası fesh edilmiş ve bu defa inşaat kısmı ile ~ 
kısmı ayn ayrı olmaık üzere ve 20 gün müddetle tekrar müna!k~a ~ulıD: 
tur. İnşaat kısmına iştiraık edecekler 325 64 lira 36 kuruş ü.zcrinden ve t~t 
mına iştirak edecekler 40258 lira 24 kuru., lbedeli keşif üzerinden yüzde.'~.:::: 
buçuk teminat vermeğe mecburdurlar. T aHbler 2490, sayılı kanun ~ • 
göre ihzar edecekleri tdklıif meıktublarını 3 Temmuz Pazartesi günü. saat 16 1 
kadar Edirne ıbelcdiye encümenine tevdi · etıneğe mecburdurlar. İhale 4 TeaıJ!lı>le 

• 'f/ 
939 Salı günü saat 15 te Edirne belediye encümeninde yapılacaktır. ProJe .. 
şartnameler 360 kuruş bedel mukabilinde Edirne belediyesinden tedarik 1.;;) 

ra da sadakat ve fedakarlığım için sev - Kırk yaşına kadar sakin bir ömür ge. beş yirmi gün sonra, yani sen balayı se • 
d'iğini biliyıorsun. çiren ve eğlenceye gitımeği aklına getir • yahatine çı'ktı}gt,an sonra göndermeğe ka. 0 kadar rahat ve sükun içindeyim ki, bü. 

Ben görgüsüz, sizin dediğiniz gibi taş - memiş olan du11gun bir kadının birdenbire rar verdim. Düğün gününden evvel hiç tün yazı, belki de kışı bile amcamın ya • 
hayatın avdet etmesini sabırla bekliYe
bilirim. _ riJO 

Sana saadetler diler, gözlerini öpe ralı bir kadmdım. Fakat bu kusurum (e. kıocasına ve kızına: bir şeyin seni fuımesini i9temiyorum. nında geçirip senin ilk evlilik senesinde 
fer kusur sayıhrsa) beni evimi Çiçek gibi - Bana baksanıza, ben de sizinle bera. Bana gelince, bura.da, kendi muhitimde vereceğin ziyafetlerin bitmesini ve tabii kızım. 
=:=============~===-======~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==========·~ 
.Son Posta. om edebi romanı: 5 2 

Ben Nerimeyi se\riyorum ve ona ken
aimi sevdirmek için elimden gelen her 
şeyı yapmakta zerre kadar tereddüd 
etmiyeceğim. Size gelince, ona karşı 
muhabbet ve şefkat göstermenizi i~ti
yeC<?k kadar ileri gitmiyorum. Sizden 

sadece ona Jakayid kalmanızı ve ona 
kendisini üzecek veya kıracak sözler 
söylemekten çekinmenızi istiyorum. 
l\ncak bu şartla, bugün nişanlım olan 
bir genç kıza karşı reva gördüğünüz 

eziyet ve işkenceleri ve onun aleyhinde 
söylediğiniz iftiraları unutabilirim. 

Süheyll hanım son bir isyanla ha -
ğırdı: 

- Evet, ona anneni bile fedaya hazır
sın şimdi. Sen de aklını kaybettin: mağ
rur. müteazzım ve mütehakkim Feri -
dun da, başkaları gibi, bir kızın karşı
sında kendi şahsiyetini, gururunu ve 
ailesini unuttu, bir paçavraya döndü. 

- Kimseyi kimseye feda ettiğim 
}Oı{ •• Sadece Nerimenin sizin ona kar
şı duyduğunuz nefret ve husumet yü
zi.indcn ıztırab çekmesini istemiyorum. 

EP.cr bu hususta benim arzularımı ye
rine getirirseniz, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu konakta ra -
hatça yaşamanızda bir mahzur kalmaz. 

SüheylA hanım hiddetten tıkanan bir 
ıesle haykırdı: 

Yaun: GCztN DALMEN 

- Buna nasıl imkan olabilir? Senin 
huyunu iyice bilirim ben. Bir defa ev
lendikten sonra burada co• nun hüküm 
sürmesini, herkese co:.nun emretmesini 
istiyeceksin ... 

- Hayır, bu konak- Nerimenin ya -
şıyabileC<?ği bir muhit değil, onun genç
liği bu loş sofalarda, güneşsiz odalarda 
harab olur. Ben yanımızdaki evi, bu -
gün R~ad beylerin işgal ettiği evi ta
mir ettirip Nerime i1e orada yerleşece
ğiz. Siz de burada, şimdiye kadar yaşa
dığınız gibi serbestce yaşıyabilirsiniz. 

Üstüste öğrendiği bu fevkalade ha -
herler Süheyla harumı altüst etmişti; 
artı'k fazla qevama mecali kalmadıQı. 

:::> 
için: 

- PekAlA.. bu meseleyi düşünürüm 
ben ... 

Dedikten sonra, başı önünde, onuız -
ları düşük bir halde ve mağl(ib olduğu 
için kendi kendisini yiyerek geniş so
fayı gçti, doğruca odasına girdi ve sa
atlerce orada kaldı. 

Birkaç sene evvel bir sığıntı gibi evi
ne kabul ettiği bir kadının kızının, öm
rü:rtün biricik emeli ve gururu olan Fe
rid.unla evlenmesini, 1spartalı ailesinin 
yegAne gelini olmasını hazmedemiyor, 
bunu havsalasına sığdıre.mıyol'du. 

lff 
J:rtesi gün Feridunla Nerlme cBül • 

bül Yuvası»na giderek Nuriye hanım -
lara nişanlandıklarını haber verdiler. 
Ayni zamanda Feridun o civarda güzel 
bir ev bulduğunu, gid!p görmelerini 
ve muvafık bulurlarsa hemen kiralıya
cağmı da söyledi. 

- Bu hususta kat'i kararınızı verir 
vermez derhal göç etmenizi rica ede
ceğim. Çünkü bu evin bir an evvel ta
mir edilip döşenmesini ve evlenece~i
miz zaman hazır olmasını istiyorum. 

Onlar gittikten sonra, Nuriye hanım 
hayretten dona kalmış bir halde arka
larından uzun uzun baktı. İşittiği şey
lere inanamıyordu. 

- Duydunuz mu çocuklar? Vallah 
kulaklarım acaba yanlış mı işitti diye 
ktmdi kendime soruyorum. Bakınız, 
göç yaparken bize adamlarını göndere
ceğini bile söyledi. Ben ona ne cevab 
verdiğimin pek farkında bile değilim. 
Adeta abdallaştım. Bunca sene f~kir 
akrabalar diye bir kenarda bırakılıp 
onların bir selBmlarına bile nail olına 
dıktan sonra şimdi birdenbire bu dere
ce yardım ve hürmet görmek şaşılrnıya
cak şey mi? Feridun beyin ne derece 
nazik ve mültefit bir tavır takındığını 
gördünüz mü? 

Fahriye annesine c.-evab verdi: 
- Bütün bunları hep Nerimeciğe 

medyunuz. Feridun beyin değişmesine 
sebeb hep odur. Birkaç ay evvel bun -
ları kim ümid ederdi? Konakta bunca 
sene eziyet çeken, bir besleme muame
lesı gören Nrime, kim derdi ki bir gün 
olup Fridun heyle evlenecek? 

Zerrin hillya dolu gözlerle kardeşine 
baktı. 

- Nerime mes'ud gibi görünüyor -

clu .... Hele o! Nerimey.e bakarken göz- - Öyle mi zannediyorsun? ~ 
leri nasıl değişiyor, ne kadar tatlılaşı- - Buna eminim. Bir ara ~ J,Jj 
yordu! Buna dikkat ettiniz mi? annemle konuşurken halamın bi~ ~ 

Nuriye hanım gülümsedi.: etmeden ona nasıl baktığını "5~ 0 
- Evet, farkındayim. Ümid ederim Mutlaka Feridun beye, daha doğrUS 

ki 'kızcağıza karşı her zaman iyi mua
mele edecektir. Feridun pek ciddi bir 
adamdır; Neriıneyi hakikaten sevmek -
te olduğuna göre, <ma karşı fazla müs
tebid ve mütehakkim bir koca olmaz 
inşallah; yoksa yavrucak pek fazla hır
palanır ve pek zavallı olur. 

Bütün bu sözler ıkonuşulur, Nuriye 
hanımla kızları fikirlerini söylerken 
Meliha hanım piyanonun yanında a -
yakta durmuş, parmaklarile kapağın ü
zerine vuruyordu. Kaşları çatılmış, al
nı kırışmış, kapalı göz kapaklarının al
tında göz~ri öfke ile parlıyordu. Fahri
ye halasına hitab etti. 

- Siz bir şey söylemiy<ırsunuz hala; 
bu husustaki fikriniz nedir? 

Meliha hanım tembel ve gevşek bir 
~esle cevab verdi: 

- Ne diyeyim? Bugünkü vak'ayı ~i
ze ben aylarca evvel haber vermiştim. 
Hiç biriniz inanmak istemediniz. Neri
menin müstakbel saadetine gelince, 
herhalde ihtiyatkar olmak ve bu hu -
susta kat'i bir şey söylememek muva -
f ık o+t.ır. Şimdiki halde Feridun bey ta
mamile tutlnın görünüyor; fakat bir 
gii•ı gelip aklı başına gelir ve eski huy
lannı bulursa o zaman Nerime kendisi
ne bir koca değil bir efendi aldığını an-
1 ı yacak. 

Fahriye hafifce omuz silkti ve Zeni
ni kolundan tutup dişarıya sürüıkler -
ken kulağına fısıldadı: 

- Nerimevi müthiş surette kıgkanı-
yor. 

onun servet ve samanına Aşıktır· 
Zerrin alaylı alaylı güldü. ~ 
- Meliha halamın hiç sıkılması Yo b" 

Fakat bu devlet kuşu hiç de ooUfl gtb' 
şına konacak gibi değil. Neriı'ne rııt"_ 
güzel, sevimli ve şirin bir kız dU dtJl 
ken Feridun bey başım çevirip ~ • ..dl 
bir kadına bakar mı? Söz araıw
hakkı da var doğrusu. 

KIV 

f zmirin en tanınmış ve eskıi aııe~: 
den biri olan cHacı Osman zade» e 
sinin yegane varisi olan Feridmı ~P8; 
talının, kendisine vasilik ettiği ~~ 
kimsesiz bir akraba kızile nişanıaııµbr 
İzmirin kibar muhitinde bü~ bit 
yecan uyandırmıştı. 

Her ne kadar. Ispartalı an~ne f 
girip çıkan ve bir evden ötekine <fed ıı 
kodu taşıyan Semiha hanım, Feı:_idutı~t 
kendi evinde yaşıyan genç ve gü2ll'lrııtD 
kıza Aşık olduğunu ve Süheyll baJtı 

oğlunun bu hissini isyanla kal'flıadığı~ 
ortalığa yaymakta ihmal g&ıemıern ~ 
se de, hiç kimse Feridun gibi ~~e 
bir adamın, etrafında bunca rengın 8 

kızları dururken ve kendisine her tB" 
raftan müracaatler ve teklifler yapılı!"' 
ken böyle fakir ve tanınmamış bir kız; 
la evleneceğini ümid etmiyor, onUÖ
bu sevgisini geçici bir kapris gibi g 
rüyordu. 

(Arkası~) 



BON POSTA 

lf arem dairesindeki vaveğla 
~~li.zin keskin bir zaviye teşkil eden ! lkakarak ön saflara geçmek istiyordu. 
~~ı dönrn~Ier; Hırkaisaadet dni- Selim, Hırkaisaadct odasına girmiş -
~~ k~pısına müntehi olan ikinc: . Kısa bir duadan sonra, (Silahtar ha-
Soı gıtınişlerdi. nesi) denilen odaya geçmişti. Burada, 
~~raftaki pencerelerden. sabahır imdik durarak, ayaklarına kapanan 

dJıı b~ giriyor; karşıda,, birinci Ha ray halkının (bi'at)larını kabul et -
~ Öıf·ıruh n§.şının yattığı odanın k::ı. ı işti. 
~~01de,_ bir insan kalaba1ığınıı Burada merasim icra edilirken, ha-
Se!iınıgı gorülüyordu. em dairesinden kopan feryad ve çığı-

k?\>as ' her türlü endişeden. azade ·klar, Hırkaisaadet dairesinin kurşun 
ta~~ adımlarla yürüyor, Kızlarağa ;:ı.ıbbelerinc çarpıyor, (Hacet pencere -

~l'k ~b ediyordu. ı) sofasının camlarını sarsıyordu. 
~I g e. kalabalığını görür görmez der Halbuki bu acı vaveylaya, aldıran bi-
kl' a]erııeyen ve dehlizin köşesini si c olmuyordu. Orta kapıdan (Alay 
t:ıı a~ak endişeli nazarları efendileri "l~ydanı) na akın akın insan kütleleri 
~l'ttıak <ısından sürüklenen kadınların ~iriyor .. yeni hükümdara bi'at etmek 
l\aı batı.şık sesleri işitiliyordu. "çin koşup gelen devlet erkanı, ocak 

~nı a alık arasından, dev cüsseli bir ı~afarı. teşrifata dahil olan zevat; (Da
' 'lara~:11lınıştı. Hemen Selimin önün€' iic;süade)nin iki tarafında sıralanıyor-
' Şe. ~u. Sıyah çuhadan dolamalarının üze -

~l rn··~ketıu sultanım. Taht ve saJta ine altın sırmalı kemerlerini bağlamış 
bıy u a~ek bad. 1~n (Hassa baltacıları}, kapının geni~ 

tarak ~.hagırınış; ellerini semaya 1<aldı ayebanı altında oradan oraya koşuşu-
.\\tgır . ır dua okumıya başlamıştı ... Bu 1orlar. yerlere kıymettar halılar döşeye 
taka~amdı. 0 k üstüne, (Osmanlı tahtı)nı yerleş -

~u du ne Selim ve ne de oradakiler .riyorla,rdı. 
~L li ay~ dinliyecek vaziyette değiller· 
•erdi. ~Psı, büyük bir heyecan içinde 

k l\apının o- ·· d k"l · k"l · •l', s r . nun e ı er, gen çe ı mış -
l'tJşıe:a~n içeri girmesi için yol ver · 
~ ı. 

~~ litnin ı·ç· b. d b. b' .. k" •u gitın· . ıne, ır en ıre ır ur un 
}'a~ııt ıştı. Odaya girmek istememhjti 
l'~k: l<ızlarağası derhal koluna gire-

* Üçüncü Selimin saltanat makamına 
eJişi. halkm mühim bir kısmını mem

mn etmişti. Çünkü, sabık hükümdarın 
1 5 yıl süren saltanat seneleri, milleti 
ıktırıp usandıran gaileler içinde geç

ııişti. 

Tahta çıktığı zaman devam eden 
lıarb, ortalığı kasıp !kavuruyordu. 

imkaru olmıyan eşkiya kütleleri türe -
mişti. Tam yüz bin (levent) şakisi, bü
tün Anadoluyu haraca kesmişti. 

Hükfunet erkanı, umumi ıslahata gi
rişmek istemişlerdi. Fakat bütün teşeb
büsJer sözde kalarak yalnız müzakere
ler ve müşaverelerle vakit geçirilmişti. 

Rus çarları, Osmanlı ülkesine doğru 
devam eden istilalarını günden güne 
geniŞ"letiyınr:lar. Karadeniz sahillıerinc 

inmek istiyorlardı. (Kınm)ı kolayca 
ele geçirebilmek için ihtilal çıkarmış -
lar, ve ihtilalcilere açıktan açığa yar
dıma başlamışlardı. 

Osmanlı ordusu, anarşi içinde idi. Şi
malden gelen bu büyük felaketin önü
ne geçecek kadar kudrete malik değil
di. 
Padişah birinci Hamid, vaziyete ha -

kim o1'acak kadar kudret ve celcidet gös
teremiyordu. Harbler ve ihtHaller de -
vam ederken, İstanbuldaki hükfunet ve 
saray erkanı arasında da gizli bir ihti
ras ve menfaat mücadelesi bütün şid -
detile devam ediyordu. 

Halk; ağır harb vergileri ve taham -
mül edilmez mahrumiyetler altında e
ziloyordu. Umumi sefalet arttıkça artı
yor. her tarafta isyan ve ihtilfıl emare -
!eri başgösteriyordu. Hududların her 
tarafında başgösteren düşman tchdid
leri, milletin gururunu rencide ediyor
du ... Fakat hükumet: vaziyeti ıslah e
decek ve halkın hoşnudsuzluğunun ö -
nüne geçecek hiç bir esr gösteremiyor

Sayfa 13 

Meseleler: Boşanma taleblerini 
kolaylaştırmalı mı 1· 

' (Bqtarafı 7 mi sayfada} ı medikleri bir insana istemeden bağlı k:ıl • 
Tanıımuş bir avukatın katibi de bo ~ dıklan vakit, bazan hayatta önlerine çı · 

şamna davaları hakkında fU sö.ıJ.eri söy .. kan bir başka insana kapılıyorlar. Bu ba .. 
ledi: ğın çözülmemesi, yüzünden onunla gayri 

c'Boşanma davalannın daha meşru münasebetler tesis etmelerine se. 
lrolaylaŞtırılınası bence de fay - beb oluycr. v~ b:ığ çözüldüğü zaman ise 
da1ıdır. Çünkü yirmi be~ se • artık iki taraf ta bırbirinden nikaha ya. 
neye ynkın avukat yanında çalışıyorum. naşmıyacak kadar soğumuz bulunuyor • 
Mahkemeye düşen insanlar içinde ban - lar. Bu ilk gayri meşru münasebetten 
şıp evlerine di:ineniere pek nadir tesadüf sonra esasen. kadın böyle bir şeyi yap • 
ettim. Zaten dönenlerin de sonu çıkmadı. 
Gene tatsızlık, kavga devam etti. Ve so- makla kJyaınet .kopma~ olduğunu a~ 

lamış bulunuyor ve bunu bu kabilden 
nunlda birlikte mes'ud oturanlar yüztle 
bir değildir. Ayrıca da mahkemelerin. U- başka münasebetler takib ediyor. 
zaması tbirçak k~<lınıarın sukut.una oobe ~ Her halde boşanma davalarında bencE' 
biyet veriyor. Buna da çok şahid oldum. sürat en lazım olan şeydir. Bunun ablfü 
Boşanmak emelinde olan insanlar genç ki faydası olacağına da eminim.> 

insanlardır. Uzl:ln müddet yaşamak iste. H. H. 

Hergün: Hazin bir vesika 
<Bastarafı 2 nci sayfada) 1 met vermemek Hizım geldiğini .oöyiedi. 

hak, fazilet ve i1im davasını anla;namak ğim zaman gözlerimin önünde bana bu 
ikinci bir facia; fikir münakaşasında kii. mektwbu yazmış olan neviden gE>nçler 
fürbazlığın ayıb olduğunu bilmemek te vardı. Bunların nadir müstesnalar ol.na. 
üçüncü facia ... Zavallı delikanlı! dığını bu memleketin irfan hayatile mc~-

Evet, zavallı; çünkü, kabahat onda de. gul olan herkes bilir. ıBununla beraber 
ğil, biz.dedir: İrfan düşmanı Abdi.i.Hıami. tekrar edeyim: Onun düştüğü gaflet ve 
di devirdiğimizdenberi ·biz bu memlekete, dalaletten mes'ul olan kendisi değildir; 
muhtac olduğu kültür teşkilatını bir tür. ~uk terbiye etme5.ini, nesil yetiştirme. 
lü veremedik ve şu vatan gençliğine düz. sini henüz öğrenmemiş olan bizleriz! 
gün bilgi ve tı>mız irfan verecek bir ruh 
yaratamadık. Çok mekteb açtık, fakat, 
bu mektc:blcri hürriyot içinde fazilet, şu. 
ur içinde irfan hc;lkede~ bir kültür siste
mi ile techiz edemedik. Osmanlı rmpara. 
rorluğunu yıktık, fakat. şekle tapan tan. 
zimat bürokrasisini henüz kadro hahnde 
de, ruh halinde de::. zihniyet halinde de 
nıağlub etmiş değiliz. 

ultulıı'ttin c23ic9en 
··························································· 

Genç ve ta::e görünmek 
isterseniz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK. 

lıü~t tı~ldendir, şevketlim. Mevtaya 
hı.ııurı UYurun. Mübarek kalbi hürna 
liiq~ Ul(Ja şüphe kalmaz ... Ve hem. 
\ad t.ı 9.Iern, böyledir. Bu dünya, bibe
~%e1J lı~ki, ancak Hüdadır ... Rabbım, 
%o~1 Zatı hümayununuza tükenmez 

Kaynarca) muahedesile bu harbe hi-
·am verilmişti. Fakat kısa bir zaman Bunun içi::ıdir ki ben, henüz colmamış 
onra (Kırım) meselesi zuhur etmiş, Nihayet, Çar orduları Karadeniz sa- bir şehadetname•, <ham bir vesika'.') ya 

du. 

KREMA 
KÖPÜÖÜ 

•er "h bj ' ~nn buyursun. 
Se~e Sehmi ileri doğru sürüklemişti. 

tıııııı ~· mütereddid adımlarla, amca
~İlinc· ıruh cesedine doğru ilerlemişti. 
ı. bir l Sultan Hamidin naşi, alaca ipek-

l<ızı~~r~fla setredilmişti. 
tarın u agası, sol elinl uzatarak bu çar
din uZlıcunu kaldırmıştı. Birinci Hami
ları ltu kun ve beyaz sakalla çevrilmiş o
lııışt1. p ru çehresi, limon gibi sarar -

ı ~lime b" d 1et g 1 : .ır enbire bir korku ve deJı-
~ltıı:ı.rnı.şt~. Titriyerek bir adım geri 

...... M~. dişleri birbirine çarparak: 
~.evıa, rahmet eyliye. 
o lŞti. 

t>. anda ·· ·· l'ct?ltn • • ~nunde bir adam yere ka -
~l'sıı ı.ş, Selımin ayaklarını öpmiye baş-
}J:tı. 

~ .. c:-Y<!candan boguw lma derecesine ge,, •)eı· 
...... s·ıın, .so~uştu: 

ıı kıınsıniz? 

~Ya~ öpen, derhal cevab vermişti: 
ll Sıl8Jıtar kulunuz. 

>atau adam, biruh naşı iki adım ötede 
ha .. n birinci sultan Hamidin Silahtar 

""i•SJ, °Yahy f ndi ·di 'i aee ı. 

)ı~ a:a efendi, derhal yerden sıçra
iİl'lı-ı· ~; Selimin öteki koltuğuna 

lŞti. 

'Bu Odasına Yllrun, şevketlim. Hırkaişerif 
be gidelim. 
8 l'rılşti. 

~):~ık hükümdarın cesedi, orada ya-
htr f nıı kalmıştı. Hırka1şerif dairesi, 
har nsan :ıuahşerl halini almıştl. Selim, 
~:ın dairesinin kapısından geçer geç
ta~1 • bu mahşeri kalabalık karşısında 
~arıllnıştı. Fakat çarçabuk kendisini to
R~ a?nış, yerlere kapanan yeni bende
lı1l'~~n arasından ağır ağır geçerek 
lıııw a.1Baadet odasının kapısına var • 

"t~J. 

~te o zaman, harem dairesinden kor
~irı:h bir gilrültfi ~itilmiye başlamıştı. 
~Şİt· Cesedi, yapayalnız Şimşirlik 
dtnla iinde yatan sabık hükümdarın ka
lıy l'ı ve saraylılan, yürekler parça
~ll'ıatı feryad1arla ağlaşıyorlar ve hay • 

~Orlardı 
ı.ı . 
~ ~at bu feryadlar, bu ağlaşmalar ve 
trıtY: ~' k.bnsenin kulağına gir -
<11 Yordu. Herkes, yeni hükümdara ken-

3hıı g6sterebilmek için biribirini itip 

lıükümet yeniden seferberlik icrasına hillerine dayanmıştı. Sadrazam Koca hak verilmesine muhalefet ettim. 'Bu hak, 
~'\ecburiyet hisseylemişti. Yusuf paşa, bozuk düzen bir ordu ile bu millet gençliği için iktisab edilmemiş 

Harbin başlamasına ramak kalmıştı. Çar ordularını karşılamıya mecbur bir liya'kate mahsus lbir imtiyaz mahiye. 
Fakat, Fransanın tavassutu ile yapılan kalmıştı. tini haiz oldukça ve bilhassa başka hiçbir 
(Aynalıkavak) muahedesile bu harbin Özi nehri sahillerinde cereyan eden kontroldan geçmccııkçe hem bahsctr.ıiş 
önü alınmışıtı. harb, mağlubiyetle neticelenmişti. olduğum ateş nesline karşı bir haksızlık 

Fakat gerek devletin ve gerek ordu- Mağlfrb orduvu kuvv'etlendirmek ve yapmamızı, hem de, bilıhassa, bu mem. 
nun idaresi, perişan bir ahlde idi. Mem- yeniden harekete getirmek mümkün lekette ferdlerin kendi kendilerini yapma 
leketin her tarafında, önüne geçilmek değildi. (Arkası var) ve ıslah etmP. hnmle}erine karşı bir k&. 
=============================== tek \•urmamızı mucib olabilirdi. Ben bu. 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
ı - Hastabakıcı hemşire yeti~tirmek üzere Ankarada M. M. Vekaleti tar~fın

dan cOrdu hastabakıcı hellliireler okulu> açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekklille.L· kendi-
terine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mi!ddet içinde okurlara ayda beş lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbas1arı tamam<:'n okula aid olncaktır . 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan t.aşlamak 
üzere maaş alaca:klar ve bu ı:ıiktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylıil/939 da tedı isata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye cümhutiyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve dununu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak ıtızımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yulcarı o?namak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktıt.> 

E - En az orta okul tahsilirıi bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü • 
ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 

F - Evli .veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşan.anlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildiril' müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dl§ında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec· 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler dı§Ulda 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
. 9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakiler M. M. 
V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valih1derine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak. 
tır. Müracaatların 25/Ağust.os/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Taliblerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. t~. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559> 

nu istemedim. 

Aldığım imlası lbozuk, cümle5i yanlış, 
manası peri~an küfür mektubundan çok 
memnunum; dalalet içinde yaşıyan gafil 
delikanlı bana, davamın haklılığı !P.ıindc 
hazin de olsa, yeni lbır vesika vermiş oldu. 
Bundan dolayı kendisine teşekkür dahi 
ederim. İşte. ben, bizim memlekettelci şe. 
hadetnnmelere lü..7Umundan fazla bir kıv-

Doktor Hafız Cemal 
(J,okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ~crgiln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

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

Son Posta 
Yevmi, 81ya.s1, Havadis ve Halle gazete81 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 e ~ 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evralı gai verilmez. 
llanlcadan me.'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lAzımdır. 

l
r··;~;;~·~;=·~-~~~·ı;~~~~-~ 

Telgraf : Son Posta İ 
Telefon : 20203 I 

'-. ............................................. . 

..,, ' 

Cil-

kuru
muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes· 
beder. Çtln· 
kU, pudramı 
cildin tabii 
yağlı ırrazabnı 

masseder. Yeni 
bir güzellik ted
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak 
sınız. Kulldndığınız 

pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 
da •krem köpü~ll » 
nave ediniz ve kanştırı
nız. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini massetme
sine mani olur ve yumuşak
lığı mubaf aza ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ve son 
derece nefiıı ve ıılzin 1 çln tftm 
matlub nisbette • krem köpü· 
ğn , k&nştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; Yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
Pudrası terkibindeki krema 
köpnğn sayesinde snatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve yağ· 
murdan, ne de terden k:ıt'iy
yen müteessir olmRz, tende 
temin ettiği c MB t n tazelik ve 
sevimliliğini bozmnz, Tokalon 
pudrasını tecrübe edlnf z ve 
birknç gnn zarfında teninizde 
temin edeceği gOzelliğl görU· 

nnz. 

" 



14 Sayfa SON POSTA ; 

Yeni tarihi romanınuz: 16 

• J Son Posta 1 S PO 
1 Atletizm kurslarının te 

--.... .. -- . Yazan: Duan Adnan GD 

Baybars süvarilerinin hücumile 
haçlılar perişan bir hale düştüler 

. edeceği faydalar , 
A ""dür" ı••W•• un•• bU~ Beden Terbiyesi Umumi Müdürlü -

ğü pek yerinde bir ıkararla sporumuz -
daki büyük bir boşluğu doldurmak ga
yesile spor muallimleri yetiştirecek ye
ni bir kurs açmaktadır. 

Aylardanberi durmadan çalışan kaç aydanberi heyecanlı ve üzüntülü/ içindeki o gizli varlığı etrafa yayacak-
bu cesur kumandan, bir seher vakti bi- anlar yaşıyan MJsu- ahalisi birkaç gün- tır. 
raz dinlenmek için bir hamama girmiş- dür rahat bir nefes alınıştı. Zaferdetı -Vakti gelince değil mi Aybey? Bi
ti ki, birden dehşetli bir gürfi.1«1 ile ha- IOD.r8 Kahireye gelen Aybey bu akşam lirsiniz ki vakitsiz feyezanlar çok zarar 

f 924 Olimpiyadının hazırlıkları es -
nasında memleketimize getirilen antre 
nörierden sonra başlıyan antrenör akı
nı bir zamanlar adeta moda halini al -
mış, hüsnüniyetle yapılan .bu iş bilaha
re sıkı bir murakabeye tabi tutulmadığı 
için faydalı olmaktan ziyade zararlı 
bir hale gelmeğe başlamı.ştı. 

mamın kapısı açıldı: taaar Maıısureye döneceğinden Mısır verir. 
- Yetişiniz Emfr hazretleri! Düşman İncürine vedaa gidiyordu. Güzel kadı- Sonra başını Nile doğru çevirdi: 

ordusu ~ın yaptı. mn huzuruna alındığı zaman onu Nil _Göz yaşları da ruhumuzun bir fe-
Türe Fahreddin çırılçıplak yüzü gö- üzerindeki ı.a.rif balkonunda buldu. Nitekim Sleyd ve Pegnam namında

ki i•ki İngiliz futbol antrenörü: zü sabunlu hamamın 90fasına fırladı. - Bu akşam dönüyorum sultanım! 
Dişarda her.kes kendi derdine düş - Size vedaa geldim. 

ır.üş onunla meşgul olan bile yoktu. E- _ Gidiyor musunuz Aybey? Fakat 
line geçirdiği bir harmaniyeye bürü - P* çabuk değil mi? 
nerek kapıda bağlı duran atına atladı _ Hayır sultanım! Asker beni bekli-
\•e bir hamlede istihkamlara yetişti, 
Tanyeri ağarıyordu artık! Haçlılar mü
hlın yerleri işgal etmiş o devirde boz
gunluk emareleri belirmişti. Türe Fah
reddin yan çıplak bir halde en i~ri 
saflara kadar atıldı. Kumandanlarını 
hu vaziyette aralarında gören asker -
ler biraz. top1anır gibi olmuşlardı ki 
bir.den serseri bir ok cesur kumandanın 
göğsüne saplandı. Kaftan açıldı ve Fah
reddinin cansız cesedi toprağa yığıldı. 
Bu hadise biraz kendini toplıyan askere 
son darbeyi indirmişti. Bundan sonra 
mağlubiyet günleri birbirini takib etti. 
Düşman ilerliyordu artık!. 

* Sen uyuyorsun Baybars! Mısır elden 
gitti! 

Yiğit Baybars, yattığı yerden fırladı. 
Kendini sabahın bu saatinde öyle çağı
ran hangi saygısızdı: 

- Sen kimsin? diye gürledi. 
Kapıda üç atlı duruyordu. En öndeki 

yiizündeki peçeyi kaldırdı. 
- Verdiğin sözü unuttun mu Bay -

bars? 
Cknç kumandan sendeler gibi oldu 

kılıcına giden eli yanına dü.ştü. Gözle
rini uğuşturarak mırıldandı: 

- Fakat siz Melike hazretleri. 
Mısır İncisi, sapsan kesilmişti. : 

yor. 

- Hakkınız var Aybey gitmelisiniz. 
Şeceretüddür bu akşam pek mah -

zundu. Zaten gaileli günler harb ve 
devlet ~leri onu çok yormuştu. Aybey
de bunun farkına vardı. 

- Sizi pek durgun g(5rüyorum. Yok
sa yeni bir üzüntünüz mü var? 

Genç kadın nermin eiini uzatarak 
için için kabaran nehri gösterdi. 

- Şu nehri görüyor musun Aybey? 
Şimdi durgun durgun akan şu suyun 
gönlünde ne coşkun bir varlık gizlidir. 
4te biz de tıpkı bu suyu andınrız. Ne 
kadar şen ve sakin durursak duralım 
gene gönlümüzde kabaran, coşan duy
gular vardır. 

- Fakat o duygulan gizlemek ne ka
dar yanlıştır. İnsan dostlarına derd 
dökmekten çekinmemeli! Bu nehir bi
le vakti gelince taşacak, kabarat • k 

' • " 
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yezam duygularınızın ufak bir taşması 
değil midir? Bunlar bir zaman kocası-

nın ölümüne ağlıyan İzisin göz yaşla -
rmdan taşardı ( 1 ) zavallı İzis aramızda 
ne derin bir benzeyiş var. 

Mısır İncisi birden lafı değiştirdi: 
- Düşman Aybey? 

- O gündenberi kımıldamıyor sul -
tanım. 

- Zavallının kımıldanacak hali mi 
kaldı? 

- Burada milli takımın hususi id -
man yapmasına imkan yoktur, bize de 
nahak yere para veriyorsunuz!• de -
rnişler ve ayda üç yüzer lira aldıkları 
halde. kendi arzularile Londraya dön -
müşlerdi. 

Spor bünyemizin o günkü ve bugün
kü şekline !!Öre, bu kadar yüksek ma -
aşlı antrenörlere lüzum olrnadıi!•nı, id
dia ettiğim zaman. cBesim, kendini i -
leri sürmek için bu iddiaları yaoıyor!• 
diyen bazı dostlarla mücadele bile et -

- Onu büsbütün hareketsiz bırak - miştik. 
mak azmindeyiz. Yeni bir hücum. Mem1eketimizde kaldı~ı 8 sene zar -

- Hayır sabırlı olun Ay bey! Turan- fında asağı yukarı bir hesablcr otuz bin 
şah gelinceye kadar böyle ağır bir lira kadar para alan atletizm antrenö -
mes'uliyete katlanamam. Görüyorsıu - rü Aleksi Abrahamın ortada bırakmtş 
nuz ki çok büyük tehlike atlattık. Düş- oldueu eseri. buı:tün mum ile anyanlar, 
manın ilerlemesini küçlükle durdur - geç de olsa bana iltihak etmiş bulun -
duk. Bu uğurda zavallı Atabey de gitti. j ma· ·tadırlar. 
Hayır kıymetli adamlarımı kendi elim- Henüz muntazam sahalanmız vok -
le ölüme sürukliyemem. ken. kosup atlıvanlarımız sayılacak ka-

( Arkas' t•ıı ... ) dar rnahdud iken. avuc dolusu para 

(1) Eski Munrlılar Nllln feyzanını kocuı -
nın ölümüne ağlıyan mabud İzisin göz Yat
larına atfederlercll. 

Bii doktorun günlük 
notlarından 

sarfile mütehassıs getirmenin boş bir 
te~ebbüs olduğunu takdir eden bugün
kü zihniyet iyi bir görüşle bu ihtiyacı
mızı karsılamak istemis, antrenör ve -
ti~tirme kursları açmağa karar vermiş
tir. 

Ckr.en sene Anıkarada yanılan futbol 
kursundan vetisen arkad~ların. mem -
leketin muh~lif köselerind~ faydalı 
faalivetler göstermekte olduklarını bi· 
Hvoruz. 

umumı mu ugun 
rinde ve z.ama11ında yapıkDlf ~ 
kiyetli .bir iş olarak kabö:!- _,,, 

Balkan kır koşusu .-f"iil' 
yapılacak ~-

Balkan kır koşusu b~': 
rimizde yap1nağı düşünen~ .., 
derasyonu, alikadar ~~~--.=-....... 
caat ederek teklifini ~ 

Meşhut lngiliz a7't 
Wooderson malllb 

Dünya bir mil rekoru_~ 
W ooderson, Amerikada yar-_ ~ 
kaybetmiş ve beşinci olıD~ ,ıtl 
bakayı kazanan Amerikalı a 
kikada yarışı kazanmıştır·~ 

Dünya rekoru ise 4.6.4 ~~ 

lngiliz milll takımı!:"'" 
Afrikada 9 • 1 ~, 

Cenubi Afrikada turne ~, 
lan İngiliz milli takımı son 1 
çı 9. 1 kazanmıştır. ~ 

İngilizlerden soliç 2, sol aÇlk 
kez muhacim 3, sağ iç 2 gol - -1 
tır. -~ 
.. Adi iye 1 

miih"iiiiidı 
1 

vık~ 
yaralama hAdisesln!~~ 

sıçlısu da yakı ..... ;1_ 
Geçen hafta adliye meth•~ 

yan eden yaralama vak'ası ~ 
müddeiumumilikçe, açılan a 
devam edilmektedir. ~ 1' 

Hadisede, kendisine g6z pd #'!_ 
ile karısı Güllüyü yaralıyan ır:. ~ 
hakkında sorgu hikimllğince 
kat derinleştfrilmektedfr. A 
Diğer taraftan, hldiserıln jli! 

kaç~n Ayşenin nikAhsı-z ıroc:..J 
Ali de, genç kadını bu suça .,. 
suç aleti olan bıçağı Ayşe18 
zannı altında bulunuyordu. ~' 

Firari Ali, kendisini tak!~_...,.,} 
lan zabıta memurları tarauııu-
Fatihte yakalanarak , adliyeye 

- Evet benim -diye haykırdı- Düş -
manın Mansurede ordumuzu bastığını 
duymadın mı? 

- - Fakat neler söylüyorsunuz Melike 
hazretleri? 

t 

' l 

,_ -

• 
1-- • • • 

~ 

- ,_ 

• 

Had barsak 
llast1Jlıklarının 

Tedavl•l 
Gerek ince ve gerek talın barsaklarm 

had iltUıab vak'alannda her feyden evvel 
perhiz IA.zımdır. Nişasta pelı.e.1, plrlnç 
unu mahallebisi, pirinç ıuyu, Qe.J, pirine; 
llpası hoşaf suyu bu gibi vak'alarda en 
eaaaıı ·perhiz yemekleridir. Bundan maa
da bu gibi hastalara umumi Lahali 1lea -
mek için afyon ruhu ve saire gibi 111\.çla.r 
asll verilmemelidir. BllA.kls bazı ahvalde 
zaylf müshiller tavsiye olunur. Perhls 
dentabl! düzelinceye kadar tatbllı: ed.lllr. 
Ondan .mra az yatlı etler, pillç Te aaır. 
ile perhiz bozulur. Eğer büyük aptest 
te un balgam varsa o zama.n dizanteri 
şekil nr demektir. Kan balgam gide
rilinceye kadar hergiln hafit blr müshil 
vertllr. Bmetln tlringaları tatıblt edilir. 
ve Jıca.bınd6 nifastalı lavmanlar da yapı
la.bll!.r. Perhiz dizanteride diğerlerinin 

hemen hemen aynidir. Dizanteri tekli ııö
rüldüğ11 zaman büyüt apteBtl llbura.tu
varda muayene ettlrmek ve hangi mıt
robun tahtı tesirinde bu arazın meydana 
geldiğini te.sbıt ettirmek lbJmdJır. Bunun 
tedaTi lçln ve iler131. için ehemınlyet1 901t
tur. 

Birkaç gün sonra Çen.gelköyünde Ku 
leli Lisesinde açılacak olan atletizm 
antrenörleri kursu kabul edileceklerin 
kabiliyetine ı?Öre tam randıman vere -
cek olursa büyük bir ihtiyaç ve derdin 
önü alınm~ olacaktır. 

edilmiştir. , 

Suçlu, isticvabında baklaDcll)i ·~ 
ayı kamilen: reddetınif ve: _ .... 1r. ~ 

- Ayşenin suçu işlediği b~ il""· 
benimdir. Fakat, bıçafı ten!=. ti.' 
vermiş değilim. Haberim "J tıe a. 
bimden kendi almış. Onu, Ali~ 
lüyü yaralamap da ~ .... ..._.,,, 
Benim bu hAdise ile hiçbir ~ 

- Size şunu söylüyorum ki e~r en 
kısa zaman içinde Kölemenlert tnpla -
yıp ordunun imdadına yatışmezseniz 

yarına ıkadar her şey bitecek! 
- ? ..• 
- Siz beni ve yurdumu böyle mi ko

ruyacaktınız Baybars? 
Baybars bir anda yerinden fırladı. 

Duvarda asılı duran davulun tokmağını 
kaptı. Boğuk bir ses bütün kqlayı in -
lelti. 

- Selam Melike ha7.retleri! Kanımız 
son damlasına kadar sizin ve yurdumu
zundur. 

- Güle güle Baybars yolunuz açık 
olsun! 

Tarihin meşhur kumanctmlarmdan 
biri ve cihanın en cesur binicileri Nil 
kıyısından bir kasırga gibi kopmuşlar
dı. 

* Fnkat asıl kasırga Mansureıde koptu. 
Artık düşman son kozunu oynuyordu. 
Türe Fahreckiinin şehadetinden sonra 
kumandayı ele alan baş Enük Muhsin 

t • • • • • • l • e 
• • • 

1 - Kusur-istifham Ilhib.sı. 
2 - Hazır-belll. 
1 - Kahraman-4&M. 
t - Çok Jyl-lz. 
5 - Liyakati olan. 
e - iıave..ıcknin kabm. 
7 - Rab edatı-eleme Aleti. 

• 
• 

ı - Kaaaplan. baJT&ll atıuı-etnrı ıu ile 
çevrill kara pazçaaı. 

9 - Kaymakamlık- :ra.yla atılan-nefer. 
ıo - Hilseyln C8ıh1d Yalçının evvelce çı -

kardıtı pzete-W.harrl et. 
Yakandan &f&tı: 

ı - .tınce.ıW:ı zıddı. 
ı - Emeller-bulup onaya çıtarınaac. 
s - Kıymeti fazia-cet.a. 
f - Etratı au lle çevrm kara parçası-afi§ 
1- Behiye. 
e - Aydın.la-ondan bir tane daha olsa 

Ponpon. 

'1 - MudMl7&J& ifllJeO (eml 
8 - Yükselmek. 
t - Anne tMM. 

10 - Taannüd-817ab. 

aüşman kılıcından kurtulan bir avuç Oe9fJll balmaeaıua. lt•QedQmif fekli: 
askerle gittikçe artan hücumlaıa karşı 11oıc1&n lafa: 

, 

oevab tstlyen otu711culanmın PQ1ta 
pulu yollamalarını rica edenm. Ata tak
dlrd• lstekler1 mulı:abele4lıı kalab111r. 

Nöbetçi eczaneler 
.., 

koymak istemişti. Fakat o da muvaffak ı - Bulll.fl,k-81. 
1111 

pce nibe&91 cılAla 
911 

e'• ......,._ 
olamamıştı. Mısır İncisinin emri ile ı - U•ul-iHm. dır: 

B -"• 1 - LQl't.t.-Y-Ra. tam zamamnda yola çık!J1 a,, .... rsın . :idanbaı cllaet.IDdekiltır: 
Bahriye Kıölemenleri, haçlıların zafer : = :~= ~= C.HamdL), SmtnanCD-
hülyasile mest olduklan bir anda yanı 1 _ I-Trak-YL de: <mtmet>, Akarqda: <zt:ra Nuri>, 
b 1 d bel'rd' N uA.adıklarmı Alemdarda: (l!J8ad), Beyaudd&: <Aadort, aş arın a 1 ı. eye !§L 7 - Kaymak•m-a. Fattbte: cvıtaıu, BakırköfÖDıdıl: c.u. • 
şaşıran hagl'1ar evvelA bunu Hazreti a - L-Et-mall kez), BJilbde: <il10blultılıQ). 
Mesihin bir gazabı sandılar. Bu p.şkın- t - Slrt-Y-laal. a.,.tıa clbeıUlldeldlılrı 
Jık içinde geçen saatler Baybars ve ar- ıo - t71 kabHe. t.tttw caddeafnde: meUMOCI&), DM-

kadaşlarına ordunun kaybettiği mevki- I rede: <Günef), Tabhnde: Qhnonoiı'an>, 
Ieri kazarmtak fırsatını verdi. Diifman E O I! T YAT R O 8 U Panga)tıda: CNargllec11an>, ~ ı 
(lurduru1muş ve tehlike atlatılmıştı. Nurettin Genç Dur <HiiaeJia Kil.mü), _...,_: Ct'ld:IQ}, 

ıA d be ı ak 'çin Ye artadaflart Bofad9f, IadılıılT " .A.lalal'dMllerr 

Altı ay muntazam bir kurs görmüş 
olacakların yayılacakları yerlerde ip
tidai bir şekildeki faaliyetleri, hiç de -
ğilse Türk atletini bugünkü tekniğe 
uygun olacak bir hale sokac&klarına 
şüphe yoktur. 

Antrenör kursunun mesai progra -
mı ve işi idare edecekler hakkında 
esaslı bir fikre sahib olmadığımız için 
yetişeoeklerin vAsıl olacakları tecrübe 
ve bilginin derecesini tayin etme -
mize de imkln yoktur. 

Kursa müracaat edenler, spor saha -
larımıZ'da yetişmiş, parlamış, trrun tec
rübe kazanmıış, ve bu cfddt vazifeyi Ü
zerlerine alanlar da bu husw;ta ihtisas 
yapmış kimseler ise, Beden Terbiyesi . 

tur. · ~ 
Demiştir. nlf# ~-
Bunun üzerine maznuna, ~ 

ettiği soru\mut. Ali 411 cevalııt 

tir: " 
- Ayte, bu işl yapınca 09 1/141' 

korktum. Belki, bana bir ~ 
nur diye .. Bu korku aibsUe 

4 
~ 

Müddeiumumilik 8Uçluy11 ~ 
sorgu hikbnliğine aevkıetnÜf, ~ ' 

~~, Alinin tevkifine karat --2 
";;' 

( Ankaradaki A. Gucu - İngilizler maot 

J\rtık on.uıra son ar Y vurm 
1 KMıköfünde: (BQ.yüt, Yeldeltnwm1), 

Mısıra yaklaşan Turanşah1a, Aktayı 30 H..iru Salı .q... Ülktidaıda: (Belip>lJe), suv~: <Mu- ,.. _ ____._. -~ .a.-ı...-.-~- w-a-a ..... ·.a·nkara~t~ 
Ô•kicla• S.Jferotla bah9Hlade vv:umu: ~ a-- nMIWIA.US ~ ""I'~ .n. ...--~ 

beklemek IizımdıVn iki Bingi Araatnd• ~ rl), Adalarda: <Halt>. maçınde Bq4'1kil Rıdl 8a:ydam, tn,illz ve Sov,et -0.... 
Ufukta pembe bir akşam vardı. Bir.._.. la.il..,._.. a.n,.s11ae,ıı b....ı .....__ ...... _________ _,..ı hazır~· Y'*-nda bu zevatı maıg1 •yıedethı Gllb-
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"KODAK" 
"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

8 25 
lira 

"KODAK VERİKROM" filmi ile it 

hiç bir poz zayi olmaz 

~AKBUL BİR HEDİYE 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 
ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODA K Şirketi - Beyoğlu. İstanbul 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

Aakeri Fabrikalar Un.um Mudirlağii Jan~arı 
10() 

ton Avrupa linters pamuğu 1 vakkat teminatı olan (3000) lira vP. 2490 
'l'aııln. alınacak. numaralı kanunun 2 ve 3 maddelcrin-

loo lorı ~edilen bedeli (45,000) lira oJl'ın deki vesaikle komiSYQncu olmadıklarına 
tahtikaı Vrupa ı:nters pamuğu asker! ve bu işle alakadar tüccardan oltlukla
tıııal:ına ar un:ıuın müdürlüğü merkez sa- nna dair Ticaret Odası vesikasile mez -
t~ gün .. kornısyonunca 10/7/1939 Pazar- kur gün ve saatte kmnisyona müracaat.. 
dijecekt·u saat 16 da pazarlıkla ihale e - lan. (2376) 
~lıkabi]~· Şartname (2) lira (25) kuruş 
'tlin rn llde kornis:vondan verilir. Talib -
ı>e 2490 uvakkat tem.inat ilan (3375) li:a 
1el'indek·sayılı kanunun 2 ve 3 madde -
tına \>e ~"~saikle komisyoncu olmadıkla
~l'ıııa d ~ ışle 6llakcıdar tüooardan olduk.. ,r._ aır T· 
'lf gtı ıcareı Odası vesikasile mez -

~l't. 11 
Ve saatte k.aınisyona müracaat . 

(4375) 

]Ooo * 
bıetre nıikfıbı ceviz tomruğu 

'l'ahtrı· alınacak 
1~ ln: edilen bedeli (40.000) lir.a olan 
ti fa0l'ik e mikabı ceviz tomruğu aske
'atınaJırn alar umum müdürlüğü merkez 
~i gij ~ kornisycnunca 10/7/939 Pazar
~ilete~·ı saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
de kom· ır. Şartname (2) lira mukabilin
~dan veriJir. Talib!erin mu • 

* 75 ton lbeyaz ham demir 
600 ton çelik demiri 

45 ton temper ham demiri. 
Ta'hmin edilen bedeli c48,000> lira olan 

cins ve miktarlan yukanda yazılı üç ka -
lem demir malzemesi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 4/7/1939 Salı günü saat 
15 te pazarlrkla ihal'e edilecektir. Şartna_ 
me c2> lira c40. kuruş mukabilinde ko, 
rni5yondan verilir. Talihlerin muva-kkat 
teminat olan c3600. lira ve 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve -
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş. 
le alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasile mezkıir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

cıı~iz .. hastan€Sinde 40 lira ücretli iki hemşirelik ve 25 lira ücretli 7 hastabakı.. 
İst ~nhaldir. 

~bao~~~ılerin 1/Temmuz/939 tarihine kadar Kasıınpaşada Deniz Hastanesi Baş.. 
~müracaatları. c2367> 4377> 

1"---------------
"-. ......... ____ H_a_r_i _c i __ A __ ı_k_e_r i ___ K_ı t_a_a_t_ı _ı_ı a_A n_ı_._r ı ________ ..J, 
li<:ııs· 

cııan 15llle tahmin edilep fiatı 54000 ha 
~rfla Oooo aded harb paketi kapalı 
laaı 15 

26/Iiaziran/909 Pazartesi günü 
l\o. d de Ankarada M. M. V. satınalma 
3950 ~satın alınacaktır. İlk teminatı 
~ah li• da olup iartnamec;, 270 kuruş mu
b.ııtr, ~ e .M. M. V. satınalma Ko. dan a -

ksUtnıeye girecekler 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve bu gibı işlerle meşgul bulıin
dukhmna dair Ticaret odasından ala -
caklan vesaikle brrnkte teklif mektub • 
larını eksıltme saatinden bir saat evve -
line kadar behemehal Ankarada M. M. V. 
satınalma Ko. na vermiş bulunmaları. 

(981) (3137) 

Zonguldak Sulh Hukuk Hildmliğinde:n: 
Zonguldnk Ont.enunuz mahallesinde mu -

kim müt.eveffa Karslı Mehıned kansı Um -
mlyenln ayni mahallede sakln Mchmed oğ -
lu Fevzl ve dlğcr oğlu hfilen ikametglhı meç 
hul bulunan (Hacı) aleyhine nçmış olduğu 
izale! şüyu davasının ooreyan eden duruş
masında müddeaaleyh Hacı hakkında çıka
rılan da vetlyede ikametglhınm meçhul bu -
Itınduğtı blldlrllmlş olma.smdan llA.nm icra 
kılınan davete icabet etmemiş olmasından 
hakkında ittihaz olunan gıya.b kararının il~
nen tebliğine ve duruşmanın 12-9-939 saat 
14 e talikine mahkemece kıırar verllmlf ol -
doğundan tayin olunan mezkür günde gel -
mediğl veya bir vekil göndermediği takdirde 
hukuk usulü muhakemeleri ıtanununun 398 
ve mütcakıb maddeleri ahkA.rnına f.e'ffikan 
bir daha mahkemeye kabul olunmamak su
rettle muhakemeye devam olunacağı 'fe der
meynn olunan vak'alan IJtabul etmiş aayıla -
cağı lüzumu gıyab !karan makamına .lı:aim 

olmak üzere llAn olunur. 939/662 

T A SHİH 
17 Haziran 939 tarihli nüshamızda Fatih 

sulh birinci hukuk mahkemesi satış memur
luğunun 92 numaralı ilanında llk arttırma 
günü 20 Temmuz 939 yazılması lcab ederken 
2 Temmuz 939 olarak yazıldığından tashih 
olunur. 

İlan Tarif em iz 
Tek atıtun santımı ·························· 

Birinci •ahile 400 kuraı 
ikinci aahile 250 » 
O çüncü aahile 200 n 
Dördüncü aahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son •ahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zar.tında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 
ıar aynca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincılı.k Kollektll ŞlrkeU 
KaJıram.a.nzade Ban 

Ankara caddesi 

İnhisarlar U. Müdür üğünden: 
1 - Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan ~lmiş olan (3) aded 

yüksek randımanlı sigara makıncsi muhammen bedeli sif 28.000 liraya çıkarılmış 
olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmqştur. 
il - Eksiltme 14/VIl/939 Cum:ı günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mü

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat c2100> 
liradır. 

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

IV - Mubayaa olunacak makineler Molens, Standsrt. Müller, Skoda fabrika
ları mamulatından olacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak edenler fi::ıtsız fekliflerini '1ı 7,5 güvenme para~ı mak
buzu veya banka teminat mektubunu hav.i kapalı zarflarını eksiltme için tayin 
edilen glınde ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkfır komis~ on başkanlı-
ğına makbuz bukabilinde vermeleri Hizımdır. (3697) 

Cinsi Mik. Muh. B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Kamyon 2 aded 3 tonluk 4800.- 360.- Açtk ek: 14 

> 1 > 6 :r> 4000.- 300.- > > 14,30 
Satış knmyonu 1 > 2 » 3100.- 232.- > > 15 

I - 21/IV /939 tarihinde talih zuhur etmediğinden cem'an 4 aded kamyon ye
niden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatlc>ri hi. 
zalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/Vl/939 Perşembe günü Kabataş-ta Levazım ve Mübayaat ŞU
besindl'ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameden hergün sözü geçen §U'bcden parasız alınabileceği gibi kapalı 
Gatlş kamyonu planda görülebilir. 

. V - İstekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme par.alarile birlikte 
mczkiır komisyona gelmeleri. ( 4176) 

Oinsı Mikdıuı Mulınmmen B 
Lira Kuruş 

% 7,5 Teminat 
Lira l{uruş 

Ekslltmo 
Şekli Saati 

30 m/m 4 köşe 

P"' <' ÇİH i 260 K~. 351, 00 26, 32 Açık h'k. 14. 
p ç1v s ne 
göı· bakır pul 60 • 114, oı 8, 55 Pazarlık 14,80 
31 ıı /m Kızıl 
Kontr plak 1000 adet 1270, 00 95, 25 A~k Ek. 15 
VnrıtilnWr 8 • 320, 00 24. • ,, 15,30 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yuknnda cins ve miktan yaztlı c41> 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme ~~li ve s.aaUeri hi
zalarında g&rterilmiştir. 

IJI - Eksiltme 28/VI/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu. 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi· nü
muneler de görülebilir. 

V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiatsız teklülerini tetkik için bir hafta 
evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile mezkilr komisyona gelmeleri. c4112> 

Cinsi miktarı 

Ga~on mantarı 48X26 Eb'at 1.000.000 A. 
ŞRrap • 45X24 • 1.000.000 > 
Likör • 2:3X35 • 500.000 » 

Muham
men B. 
Lira Kr. 

!it 10.000.
> 10.950.
> 4.750.-

'o 7 ,5 eksHtme 
teminat şekli s ıab 
Lira Kr. 

760. - Kapalı Z. 15 
821. 25 • • 16 
356. 25 açık eks. 16,30 

I - Şartnam~ ve kalite nümunesi mucibince yu'kanda miktarı yazılı 3 cins 
~antar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminalları eksiltme şekil ve saatleri hiza
larında gösterilmiştir. 

III - Bksiltme IJ/Vll/939 Salı günü Kabataşta levazım ve :ınübay-aat şubesin
deki alım komi~yonunda yapılacaktır. 

VI - Şartname ve nümuneler her gün sözii geçen şubeden parasız alınabilir 
V - Kapalı zarf müna.'kasasına iştirak edecekler, mübürlü teklif mektublaqnı 

kanuni vesai'k!e % 7,5 güvenme parası ma:Mbuzu veya banka teminat mektubu
nu ihtiva edece'k kapalı zarfların eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz muknbiJinde vermeleri, açık eksiltmeye iştirak 

edecekler de °'1 7,5 ıgüvenme paralarile mezkUr komisyona gelmeleri. (4403) 

1 lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
Çatarca müstahkem mevki birlikleri 1 Çatalca müstahkem mevki birliklrri 

için şerait ve evsafı daıhilinde 50,000 kilo hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
saman satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 60,000 kilo kuru ot satın alınacaktır. AçıJI 
ihalesi 5/Temmuz/939 Çarşamba günü eksiltme ile ihalesi 5/Te.mmur./939 Çar .. 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Mıt
kıymeti 750 liradır. İlk teminatı 57 lira - hammen kıymeti 1200 liradır. İlk temi .. 
dlr. Şartnamesi her gün komisyonda gö- natı 90 liradır. Şartnamesi bet gün ko .. 
rlllebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak- misyonda .görülebilir. İstcltlilerinin ilk te .. 
buzu veya mektublarile 2490 sayılı ka .. minat makbuzu veya roektublarile 24!lJ 
;ıumm 2-3 maddelerinde yazılı vesika .. sayılı kanunun 2-3 maddelerinde Y lı 
larile lberM>er belli gün ve saatte Fındık.. Ve5ikalarile beraber ~lli gün ve saatte 
lıda kıomutaniık satınnlına komisyonuna Fındıklıda komutanlık satmalrna komls.. 
gelmeleri. c4264. ycnuna gelmeleri. c4265> 
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lt 6a:vfa , rız , • 
DiKKAT: 

EN BİRiNCİ KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR . 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah tel1'111 

~·-----· etmesi ve ilk kullananlarda bfle tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. ~ 

ELVERIŞ&.I DİKKAT 

Gripin kutulannın ftıer!ne resimde ~lSrdilğlnGs ıekild, 
kabartma pullar ilAYe edilmiftir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
Ye palsuz kutulan fiddetle reddediniı 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
ye RÜZGAR SAÇLARI 
SERTLEŞTiREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki huıuıiyet 
itibarile saçların kırılma• 
sına ve kuruyarak ke
peklenmesine mini olur. 
Saçları harici tesirattan 
korur. Tatlı bir yumu· 
şaklık Ye tabii bir par• 

laklık bahfeder. 

Lamb•l•n her R•dyod• lcullanıkr 

Her Eczane ve ıtriyat maGa
zalarında bulunur. 

Sat•• Deposu : BeyO('.Jlu lstlk161 Cad. No. 28 

GENERAL ELECTRIC MAt\AzASl 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

E Z 
En hoş Te tabit meyva usar• 

!erinden yapılmıştır. 
Amerika ve Avrupa fen lleml· 

n ·n terkiblerine uygun tesisatla 
hazırlanır. Mide, bllnak, karacf· 
ter ·ve safra yollımnı temizler, 
muannid inkıbazlan ve atız ko
kusunu giderir. Haamı teıhll 

eder, nefaset ve teTkalldelltl ile 
en mQşkOlpesendlerin bUe Hne
lerden beri mazhan takdiri olmuş 
en hoş meyva tuzudur. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESl 
BEYOÖLU • IST ANBUL 

1/119-• Saç Bakımı ~-.. 
Gnzelliiin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ıao dOkQlmesinl 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

UAçdır. 

~r. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJi 
LABO RATU ARI 

Umumi lı:aD tabJilitı, fnngi nokta;, 
nazarından w-rmaa .,. Kalla teamül· 
leri, bn ldireyvab .. ,.,ım-, Tifo .,. 
ııtma haatalıklan tethiıi, idrar, balpm, 
cerahat, lı:u:.urat -nı au tahlilatı, ültra 
miluoıkopi, bu.119i qılar iatihun. Kanda 
üre, ,eker, Klorür, Kolleıterin milı:tarlan• 
ıun \ayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 
····s;;;··p;;ı;·iı;·;~··········-·········-····· 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
Oah ta Ht•• yeri : RADYOFON rnalan•ı Bankalar. cacdeal S. Ragıp EMEÇ 
latanbul Hlıt reri; LAFAYET malezaaı Sirkeci Mimar Veclad cad. 30-82 SAHiPLEBI: A. n,..m UŞAKLIGlL 

HERKESEVE 

H s A BIÇAGI 

Her aça de memnun .,-
çenka 'eni çıkan HAS bıçaklarile r•1et mükemmel Y• pek 

traı olmak kabil oldupnu tecrObe lle g&rdtller. 

10 tan••l 15 lıoruştur. 

ASLANMAZ 
Traı Bıçallları 

Düııyanm en mlkemmel Ye 1tıluek •• kibar •••
• huau trq bıçaitchr. 

Depo•u : Huaıı depom: Sirkeci liman han .ıtmda _./ 

69• Köylülerimize ucuz Kundura 

lıkarpin Çifti 190-Fotin 290 ku 
Yalnız perakende olaralı 

, SÖDIER B.A.KK 
Yerli Mallar Pazarlarında satıhr . 

.. ~ Şubeler: latanbul • Ankara • lzmir • Adana -~ 

tlezik Merakhsı Sayın Müşterilerime 
22 ayar altınd:an gen!f ,. dar, bombe veya kabartma, talemll ffJ& ~ ~ 

dakik ve ince san'atlı blleslk ~ yeni çıkmıttır. Son model ba __.... 1 
şidledmlzl vesalr model.lertmbıl s6rmet tatiyen sayın mUttertıerımıstD bir ,.. 
sun dükkanımıza. teşriflerini dllerta. 

937, 938 ve 939 senelerinde mtteaaeL.wen bilezllt naair ziynet ef7Ml ... j 
mış olan mii§terllerimts, bunlann tyar veya gramajından memnun ~ '
Mayıs tarihinden 26 Hulran Wibine kadar bunları geri getirdikleri t&lrdlldl 
mlf oldukları paralar aynen iade edilecektir. 

Ad.rel: sına Belediyesi karşısında 32 numaralı 

Nuri Oürntıf ..----~~ 

. Y. Mühendis, Y. Mimar, Ressam AranıJ' 
Toprak mahsulleri Ofisinden: ~ 

Merirezde Teknik Büroda çı&llflll&k üzere betonarme hesabatmda .,. hı'! ~ 
proje işlerinde tecriiıbeU 2 inpat mühendıi9ile bir mimar, bir r..am bd""'"'" ~ 
dalki ücretlerle alınacaktır. ..,,t, 
İst~ilerin bilfunum vesikalarile Toprak Mahsulleri O&ine 1a ,.U

hud yazı i1ıe 25.6.939 tarihine kadar müracaat eıtme1ıeri ilin okuıur. 


